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VERSLAG van een vergadering van de bedrijfscommissie van de AKU-
Kleefse Waard te Arnhem, gehouden op 6 Januari 1950. 

J 
Aanwezig waren: 

JJ R. v.d. MOLEN, geboren 17.5.1919,; 
<k.l A.M. BROEKÎvÎAN, geboren 15 .10 .191 6,; 

.,...."· r,< � J. JANSEN,geboren 29.8.1919, wonende te Oosterbeek; 
'.�. � v--' w.c. KOS'rER, geboren 23.10 .1905,;

11� .J...' G.J .H. MINNAARD, geboren 10.4.1901 •

1 D' a Voor de c.p.N. was aanwezig H.T. NIJHOF, geboren 21.6.1911.

r- Voor de aanvang der eigenlijke bespreking deelde Nijhof de
reden van zi jn aanwezigheid mede. Op de laatstgehouden partijcon
ferentie is de internationale situatie uiteengezet en geconstateerd 
dat deze situatie in een zeer snel tempo tot een gunstige ontwik
keling leidt. Evenwel is ook geconstateerd dat de Partij in Neder
land het tempo van deze ontwikkeling niet kon bijhouden, wat voor 
een deel te wijten zou zijn aan de verslapping van de activiteit 
van verschillende functionarissen in de Partij én in het bedrijfs
werk. �r wordt momenteel van de functionarissen veel verwacht en 
juist nu kan men geen verslapping hebben. En de Partij schroomt 
niet harde maatregelen te nemen want de Politiek-Secretaris van 
het District IJsselstreek ( naam niet genoemd en hier niet bekend) 
is na de conferentie direct van zijn functie ontheven. 

Vooral het bedrijfswerk wordt door de partij zeer belangrijk 
geacht, doch tot nu toe heeft dit werk niet aan de gestelde ver
wachtingen voldaan. Een deroor�aken hiervan is dat het bedrijfs
werk nog te veel het stempel van de Partij draagt. De arbeiders 
zijn te bang om aan het bedrijfswerk deel te nemen omdat ze-dan in· 
het bedrijf als communist bekend worden. Daarom moet de organisatie 

O,V..\/1 .van de bedrijfsafdelingen verRanderd worden. De bestaande afdelingeqt 
�--------

�
�·�,.m�eten omgevormd worden tot kl:ine bedrijfscellen, die ten hoogste
.· uit 5 leden mogen bestaan. Indien meerdere arbeiders uit hetzelfde 
, bedrijf aan het bedrijfswerk gaan deelnemen dan moeten inRdat be- J. 

drijf 2 of meer cellen gev.:t,6md worden, ieder met een eigen secre- )
taris en penningmeester. 

1 

Voorzover deze arbeiders lid zijn van de Partij, moeten zij 
hun contributieboekje-lidmaatschapsbewijs, inleveren en krijgen zij 
een ander bewijs. De partijcontributie moet betaald worden aan de 

'penningmeester van de cel, die op zijn beurt afrekent met de Partij. 
De leden van de cel mogen niet deelnemen aan openlijke verspreiding 
van manifesten, lectuur e.d. Zij moeten dus het doen voorkomen alsof 
ze niet tot de c.p.N. behoren. van deze werkwijze verwacht het Partij
bestuur veel succes. 

-.;. Tot zover de toelichting van Nijgof J Ll,I�rna deelt van der Molen 
mede dat in Arnhem in 4 bedrijven een dergelijke cel is gevormd t.w. 
bij de beide A.K.U.-fabrieken, bij de Tinfabriek en bij de Rijnstaal. 

• Binnenkort zullen er in het district Centraal Gelderland 9 of 10
zijn.

Hierna wordt Broekman benoemd tot secretaris en Minnaard tot 
penningmeester van de cel A.K.u.-Kleefse Waard. 

Van der Molen dringt er op aan dat op de A.K.U.-Kleefse Waard 
op zijn minst nog een cel wordt gevormd.tl 
Jansen en Koster zeggen dat dit, gezien het aantal progressieve 
arbeiders dat daar werkt, zeer zeker mogelijk is. Zij zeggen het 
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evenwel nodig te achten dat alles wat op de c.p.N. lijkt vermeden
moet worden want het is gebleken dat de arbeiders ·doodsbang zijn 
als communist beschouwd te worden, waarbij Jansen wijst op het ver
loop van de kwestie met de brief in De Waarheid (zie CV/G 1829/49, 
dd. 1 j .12 .1 '.749 e.a.) na verschijning waarvan alle ondertekenaars 
zich teruggetrokken hebben. Jansen licht de gang van zaken met die
brief nog nader toe €Il zegt dat hij die gegeven heeft aan de voor
zitter van de fabriekscommissie, die de brief te lang onder zich 
zou hebben gehouden, waarvoor deze van een der directeuren een 
reprimande zou hebben gehad, De voorzitter van de fabriekscommissie
zou de ondertekenaars daarna bewerkt hebben zich terug te trekken. 

jansen stelt Nijhof aansprakelijk voor de publicatie van de 
brief in De Waarheid, doch N·ijhof geeft de redacf ie van De Waar
heid weer de schuld. 

Broekman maakt aan deze discussie een einde door te zeggen dat,
wie ook de schuldige is, het jammer is dat de zaak kapot is daar 

� de kwestie over de accoorduren in de vo�le belangstelling van de 
� arbeiders stond. En dat niet alleen, maarmen kan er zeker van zijn

dat men nu nog meer geschaduwd en in de gaten gehouden zal worden 
dan voorheen, 11 want de bedrijfsspionnage op de KJ..eefse-Waard is 
perfect" aldus Broekman. 

Minnaard keurt deze gang van zaken ook af, vooral het feit 
dat De A.T.E.K. er buiten gehouden is. Dit is in de eerste plaats
een zaak die de vakbond aangaat en hij zegt het op zijn minst 
nodig te achten dat, alvorens tot dergelijke acties wordt overge
gaan,. er overleg gepleegd wordt tussen de Partij en de betreffende
Vakbond. 

Jansen en Nijhof geven toe datde gang van zaken niet juist 
is geweest en besloten wordt dat in volgende gevallen overeenkomstig

� het voorstel van Minnaard zal worden gehandeld. 

0 L '�.JJ.,V' 
Ter sprake komt nu het feit dat de leden van de bedrijfsaf-

'- {�deling de laatste A.K.U.-Wekker niet hebben ontvangen. Dat zij die
�.J krijgen door middel van de gebruikelijke verspreiding in of bij de
\�' fabriek wordt onjuist geacht, daar het mogelijk is dat zij tijdens 

die verspreiding vrij of afwezig zijn. Van der Molen zegt toe àe 
.1llll bedrijfskrant voortaan vechtstreeks aan de cel-leden te zullen toe-
• Á zenden • 

.,.� Ten slotte wordt besloten om op 2u Januari 1950 en vervolgens 
om de 14 dagen (scholingsvrije Vrijdagavonden) te vergaderen. 

E i n d e. 
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VERSIAG van de Districts-conferentie der C.P.N. District 
Centraal Gelderland, gehouden te Arnhem, op Zaterdag 
28 en Zondag 29 Januari 1950. 

Aanwezig: 
le dag: 45 personen; 
2e dag: 56 personen. 

Inleider: 
R. van der Molen, geboren 17-5-1919.

Spreker: 
G.G. Geelhoed, geboren 4-8-1920. 

Zaterdag 28 Januari 1950: 

Te omstreeks 16.15 uur opent de voorzitter H.T. Nijhof, 
geboren 21-6-1911 de vergadering en zegt: 

"Partijgenoten, ik heet jullie hier all en namens de 
dagelDkse leiding van harte welkom. Deze 2 daagse conferentie, 
waar wij de resolutie van de Partij gaan bespreken en de taken 
van onze Partij voor nu en de komende weken bepraten. 

Het is bijz onder verheugend, dat zo'n groot aantal 
partijgenoten vandaag aanwezig zijn. Er zijn nog een aantal,partij
genoten afwezig, die met colportage en dergelijke bezig zijn. 
In totaal hebben zich 104 gasten en ged,elegeerden opgegeven, 
dus wij zullen nu beide dagen een "overvol" congres hebben.,. 

Dit is bijzonder belangrijk, partijgenoten, omdat deze resolutie, 
die wij gaan bespreken, van het allergrootste belang is voor de 
komende tijd voor onze partij en aan onze partij, wat betreft de 
organisatie en de taken van onze partij, heel wat veranderd en 
heel wat verbeterd moeten worden, en de opgave van onze partij
genoten en de aanwezigheid op deze conferentie, die getuigt in 
ieder geval wel van het grote begrip van onze partijgenoten, en 
de bespreking op de ledenvergaderingen van de resolutie getuigt 
ook van het grote begrip van de juiste gang van zaken die in 
onze Partij zal moeten komen. Bij de verschillende taken die 
gesteld zijn op ons Partij-congres, Waarheidswerving, colportage 
en ledenwerving, kunnen wij dit wel zeggen, dat in de afgelopen 
weken in ons District al een begin mee is gemaakt en dat de 
Waarheidswerving, die een van onze belangrijkste taken is, die 
komt welisv, aar langzaam op gang. De colportage, die gaat in de 
afgelopen weken en zeker vorige week en deze week, gaat veel 
beter. Vorige week hebben we zelfs een sprong vooruit gemaakt. 
Nu is het de taak om de grote inzet die we in dit District heb
ben gemaakt, om die vast te houden en uit te buiten. Wij hebben 
bij de colportage hier in Arnhem vorige week Zaterdag, 4 nieuwe 
abonné's gemaakt. 

Een van de taken die de Partij ons ook heeft gesteld, 
d.:.t is het winnen van nieuwe leden. Dat we 20% nieuwe leden 
moeten winnen, daar is in ons District een aanvang mee gemaakt 
en wij kunnen vaststellen dat sinds de Partij conferentie, door 
verschillende afdelingen in ons District, 13 nieuwe leden zijn 
gemaakt. In Arnhem Centrum I, zijn 2 nieuwe leden gemaakt. 
In Centrum II, 3. 2 in Arnhem Oost. In Velp 3, in vageningen 1 
en in een van onze bedrijfsafdelingen, maakte 2 nieuwe leden. 
Wij willen deze nieuwe leden, waarvan er verschillende nu reeds 
hier aanwezig zijn, van harte welkom heten in onze Partij. 

Ik stel nu aan de orde, het verkiezen van een presidium. 

De dagelJjkse leiding stelt voor als presidium voor de ze 
conferentie: 
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Pg. J.A. Cleton uit Apeldoorn, (geb. 15-12-1913); 
Pg. Else Jansen-Schutte uit Wageningen, (geb. 28-7-1925); 
Pg. R.� der Molen, (geb. 17-5-1919); 
Pg. J.·A. Dreckschmidt, (geb. 19-11-1902); 
Pg. H.T. Nrjhof, (geb. 21-6-1911); 
Pg. W. Boelens, te Velp , (geb. 30-11-1928); 
Pg. J. Nathans uit Arnhem, (geb. 27-7-1902); 
Pg. Th.J. Koek (geb. 24-5-1905); 
Pg. J.P. van der Pol uit Velp, (geb. 21-5-1901). 

Dit presidium wordt met algemene stemmen aangenomen. 
Dan worden voorgesteld als leden van de candidaten 

commissie: 
K 1 Th Hendr · ks Arnhem (geboren 3-2-1918) · (Niet aanwezig. Wordt A.

• i , ' '(Van ff.ggz,geb. 2fî.-8-1915) 
)( 1 H.M. Snansier, Nijmegen, (geboren 16....:6-1898);

J.P. � der Pol, Velp, (geboren 21-5-1901); 
A. van den Berg� Arnhem, (geboren 14-8-1925);
Th.J. Trentelman, Dieren, (geb. 24-8-1903);���� � ��(;;];. 1:13: � 
�a� �t: R,�o::=i:E:1.lo�#.= �M!1ii(illii•��l.ft.); 
H.A. Benter, Oosterbeek, (geboren 12-6-1904); deze is ziek. In 
zijn'p·J:aats- komt R.J. Brû.g:man Jr.1 ')geboren 9.?..7-1918);
J. Nathans, Arnhem, (geboren 27-' -1�02); 
H.T. Niihof, als adviserend lid namens de dagelijkse leiding. 

De conferentie gaat hiermede accoord. 
Het nresidium wordt nu verzocht om achter de daarvoor 

bestemde tafel plaats te nemen. 

\ 
voJJl.- De voorzitter gee ft nu het woord aan de Districts-

�V>IP.Pr?ennin6meester, K. van Cooten, geboren 24-9-1918, die zegt:
, · De afdracht der contributies en andere gelden door de
,� afdelingspenningmeesters gaat zeer slecht. Verontschuldigingen 

zijn hiervoor natuurlijk wel aan te voeren, maar dit sluit niet 
uit, dat getracht moet worden om tot een betere organisatie 
te komen en diverse maatregelen zijn dan ook reeds genomen. 

Ik zal thans aan de hand van cijfers, de financiële 
positie van het District trachten duidelijk te maken. 

CL. Aa� contributie ontving het District van de afdelingen:
F\/'i\.....,..w,.,. f 2745,-· Tellen wij daarbjj een percentage wat in de afdelingen 

bleef op, dan is het een totale contributie-opbrengst van j 3500, 
Aan de Landelijke leiding moest hiervan f 1575,- afgedra

gen worden. Voor het District was er dus een netto-inkomsten 
aan contributie van f 1170,-. 

Vergeleken met 1948 is dit een teruggang van f 518,
aan contributie-inkomsten. 

De gerrubddelde contributie-opbrengst is ongeveer j 37,12 
per lid, per jaar of � 13 ,37 per week.6?)Di t percentage is veel 
te laag. 

De juiste cijfers over 1946 zijn mij niet bekend, maar het 
gemiddelde was in dit jaar ongeveer 22 cent per lid per week. 
Hieruit blijkt, dat er veel leden zjjn, die niet in de juiste 
contributie-klasse betalen. Het is dus zaak, dat de.penning
meesters hier in het vervolg op toezien. 
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Twee van de hoofdoorzaken van de teruggang van de 
contributie gelden, is de brjdrage per hoofd van het ledental. 
Daarnaast moeten wij helaas vaststellen, dat de afd. Dieren, Ede 
en Rheden vergeten zrjn, om de contributie brj de leden te innen 
en althans deze gelden niet brj het District hebben afgedragen. 
Inmiddeld zijn de afd. Dieren en Rheden dan begonnen om deze 
achterstand in te halen. In diverse afdelingen, o.a. Nrjmegen, 
.Arnhem Centrum I en .Arnhem Centrum II, komt het voor, dat brj 
sommige leden geen contributie wordt opgehaald. Dit is een 
feit dat brj een goede organisatie niet mag en niet kan voorkomen. 
Als voorbeeld noem ik hier de afdeling Arnhem Oost en Doetinchem. 
Bij deze afdelingen is het financiële beheer perfect in orde. 
Het zal U allen wel duidelijk zijn, dat wij deze ontbrekende gelden 
niet kunnen missen. Integendeel, alles moet in het werk worden 
gesteld, om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen. Mijns inziens 
is dit mede te bereiken door opvoering van het ledental, door 
regelmatige inning van de contributie en door na te gaan, of 
de juiste contributie wel is betaa ld. 

Nu krijgen wij "De Voorwaarts 11• 

Zeer tot onze sprjt moeten wij eveneens vaststellen, dat 
dit uitermate belangrijke Partrj-orgaan in 1949 in ons District 
is terug gelopen. 

In 1948 zrjn 47.333 exemplaren verkocht, tegen in 1949 
36.552, d.i. ruim 10.000 exemplaren minder. 

Dan moet ik nog even de afd. Nrjmegen naar voren brengen 
met een ernstige tekortkoming. Deze afd. heeft nl. een achter
stand die ze nog betalen moet van 14 nummers van de "Voorwaarts", 
af te dragen waarde, ongeveer f 400,-. 

Na een bespreking met het Districtsbestuur zrjn deze 
kameraden uit Nijmegen er op uit getrokken om de overgebleven 
exemplaren te verkopen, met het resultaat, dat er nog een aantal 
exemplaren bij besteld moest worden. Dit bewijst, dat bij enige 
activiteit, zeer gunstige resultaten te bereiken zijn. 

Voorts blrjkt, dat de grote afdelingen in verhouding 
ver achter blijven b rj de kleine afdelingen, met de verkoop van 
de "Voorwaarts". Als voorbeeld noem ik de afdeling Doetinchem. 
Deze afdeling presteert het nl., om met een ledental van 14, 
89 nvoorwaarts"-en te verkopen. Dit is gemiddeld per lid, 5,7
Voorwaartsen • 

Als wij dit nu gaan vergelijken met de afdelingen, welke 
een ledental van ongeveer 70 hebben, blijkt, dat deze afdelingen 
gemiddeld per lid, 1,3 Voorwaartsen verkocht hebben. Wrj komen 
dan weer tot de conclusie, dat er in deze, nog grote mogelijk
heden zijn. 

Dan de brochure-handel. 
Met de brochure-handel is het lange�:tijd zeer droevig 

gesteld geweest. Grietje Bruinsma (geboren 9-7-1923), int nu 
echter 2 maal per week de schulden en hee ft tevens orde op de 
zaken gesteld. 

Het District doet hiermede een beroep op jullie, om de 
toegezonden brochures brj ontvangst, direct aan de werkers uit 
te zetten. Want het is zaa k, deze op het actuele ogenblik aan 
de man te brengen en de binnengekomen gelden direct af te dragen 
aan de Districts-penningmeester. 

Nu krtjgen we de verkiezingsbusjes. 
Mede door nalatigheid zijn deze busjes nog niet door het 

District ingenomen. In dit District zijn n.l. 400 van deze busjes 
uitgezet. Bij de vorige acties, zat er gemiddeld f 1,- in ieder 
busje. 
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Propagandazegels. 
Ook in dit opzicht is het District tekort gescnoten. 

Steeds ·;\ erd het uitzetten van deze zegels uit,_ esteld. Sedert 
korte tiJd zijn deze zegels nu uitgezet en is aan jullie de taak 
om hiermede te werKen. 

Presentiegelden. 
De afdracht van de presentiegelden van de gemeenteraads

leden gaat beter dan in 1948. Alleen van Apeldoorn en Nijmegen 
kwamen geen presentiegelden binnen. Maar wij rekenen er op, dat 
ook deze kameraden hun presentiegelden aan het District zullen 
afdragen. De gemaakte onkosten, zoals loonderving enz., kunnen 
dan gedeclareerd worden. 

t� Bedrijfskranten. 
iJ · \(,, t Deze uitgaven winnen stee Cis meer aan belangrijkheid. 

""'if \""" Alleen is het jammer, dat de inkomsten, de uitgaven nog niet 
dekken. vvij weten echter dat deze kwestie zeer de aandacht heeft 
van partijgenoot van der 11:wlen- en wij zijn er dan ook van over
tuigd, dat hij de weg zal weten te vinden om het nadelig saldo 
op te heffen • 

C.L 

Partij Conferentie. Inzamell ijsten. 
Deze actie is niet tot onze tevredenheid doorgevoerd. 

Integendeel, de volgende afdelingen behaalden in het geheel 
geen resultaat, Ede, Eerbeek, Epe, Oosterbeek, Renkum, Rheden, 
'17ageningen en i,interswijk. Alleen de af delingen Doetinchem en 
Velp volbrachten hun taak. De andere afdelingen kwamen niet 
aan hun taak. 

Inmiddels zijn nu de nieuwe lijsten gekomen voor het 
aanstaande Partijcongres. Kameraden, zorgt er voor, dat \�j hier
mede een beter figuur slaan, want als de daarop gestelde taak 
niet wordt volbracht, kunnen wij geen afgevaardigden naar het 
Partijcongres zenden. 

Inkomsten en uitgaven van het District.
De inkomsten van het District over 1949 bedroegen:

Percentage van contributie gelden ••••..•••..••• / 1170,-.
Distributie van de "Voorwaarts", dit is één
cent per exemplaar •.••••••.•••••••.••••••••••• • f 365,-.
Subsidie van Amsterdam, f 50 permaand, dat is •• j 600,-•
Bijdrage van de afdelingen van de kassaldo's •••• / 262,-.
Provisie brochures en diversen •••••••••.• ·····-·�f,......,�1�5�0,.-.L.,-�·

Dit is een totaal van ••••••••••••• j 2547,-.

De uitgaven bedroegen: 
Aan salarissen ................................. / 
Reis- en verblijfskosten •••••••••.••••••.•••••• • f
Kantoorkosten ................................. . j 
Huur gebouw •.•............•................... . f 
Vermoedelijk ook huur van een of ander gedeel-

2340,-. 
104-7,-. 
1086,-. 

153,-. 

te apert(?) ................................... / 400,-. 
Diverse onkosten •••••••••••••••••••••••••••••• • f 60 ,-.

Een totaal dus van ••••••••••••••••••••• ] 5086,-.

Een tekort dus van •••••••.•••..••••..•• f 253 9 ,-• 
Het maandelijks tekort van het District is echter hoger. 

Alles bij elkaar genomen f 350,- per maand. Dit verschil zit nl. 
in de uitgaven voor vergaderingen van het Districtsbestuur en 
dergeli..,ke. Dit tekort is ongetwijfeld onrustbarend, en het Dis
trict ziet zich dan ook hier voor de zeer zware taak gesteld, 
om dit tekort op te heffen. In een hand omdraaien is dit echter 
niet mogelijk, maar V\aj allen, als leden van de Communistische 
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Partrj, hebben de taak en tevens de plicht, hieraan mede te werken. 
Als algemene richtlrjn meen ik U te mogen aanduiden, ten eerste 
dan, de volle medewerking van de afdelingspenningmeesters, om de 
juiste gegevens voor de maandoverzichten te verschaffen. Het 
was mij, als Districts penningmeester in de afgelopen periode 
niet mogelijk om de juiste controle op de afd. uit te oefenen 
en dit feit is dan ook als een zeer ernstige tekortkoming van 
het financiële apparaat aan te duiden. Om deze tekortkoming op 
te heffen hebben wij de aI'delingspenningmeesters een staat ge
zonden met het verzoek om eind December de kas(t) af te sluiten 
en ons de juiste gegevens mede te delen. Tot nu toe heb ik van 
de afdeling Wageningen, Arnhem,Centrum I, Arnhem Oost, Velp en 
Doetinchem deze staten binnen. De andere afdelingenbleven in 
gebreken. Bij deze doe ik nogmaals een beroep op de penningmees
ters om de rapporten uiterlijk 3 Februari aan mij OP. te zenden, 
want het is mij ten enen maleonmogelijk het financieel bureau 
beter te doen functioneren, als ik niet de uiterste medewerking 
heb van de afdelingspenningmeesters. 

Ik mag wel aannemen, dat de partijgenoten zich ten volle 
bewust zijn van de belangrrjkheid van dit probleem. Immers, met 
de financiën staat of valt het partrjwerk. 

Tenslotte wil ik dan nog ��zen op de komende decentra
lisatie van de afdelingen. 

,,aar wij na voltrekking hiervan, over een groter aantal 
kleinere afdelin�en zullen beschikken en de sub-penningmeesters 
een grotere zelfstandigheid krijgen, brengt dit automatisch met 
zich mee, dat de afdelingen overzichtelrjker worden. Het kan dan 
niet meer voorkomen, dat vergeten wordt bij een partijgenoot de 
contributie te innen en deze partijgenoot zodoende buiten de 
Partij komt te staan. 

Als slot wil ik dan nog mede delen, aan de aanwezige 
penningmeesters, dat de afrekeningsavonden te mijnen huize is 
gesteld op Donderdagavond. 

Dit is het einde van mijn verslag. 
Nadat de voorzitter, (vermoedelijk Cleton J.A., geboren 

15-12-1913), de penningmeester dank had gebracht voor zijn verslag,
kondigu.e hij de inleider R. van der :fvîolen aan. Hij stelde echter

r voor aan de conferentie, om trjdens de inleiding, de deur der 
zaal gesloten te houden en niemand toe te laten, daar dit zeer 
storend werkt. 

Een zeer heftige discussie volgt hierop, waarbij.er op 
gewezen wordt, dat diverse kameraden te laat zijn, omdat zrj 
deelnemen aan de colportage met "De Waarheid". 

De politiek-secretaris N�hof houdt een betoog om het
door de voorzitter gestelde aan e nemen en geen partijgenoten 
toe te laten, tijdens de inleiding. 

Als de voorzitter uiteindelijk het voorstel in stemming 
brengt, blDkt, dat de meerderheid tegen het voorstel is, zodat 
de deur tijdens de inleiding niet wordt gesloten. 

�. w. \'y \'�1� R. � der D�olen: .. . . . . Kameraden, Wanneer WlJ hier vandaag, hier op onze district 
conferentie, de resolutie gaan behandelen, dan zal het onget\�j
feld zo zijn, stuk voor stuk, dat deze resolutie zeer belangrijk 
is voor de partij, zeer belangrijk is voor de strijd van de Neder
landse arbeidersklasse. 

Kameraaen, wij verwachten van. jullie allen, zoals jullie 
hier aanwezig bent, dat jullie allen een grondige studie hebt 
gemaakt van deze resolutie en daarom lrjkt het mij ook raadzaam, 
dat jullie dat boekje, dat jullie vanmiddag gekocht hebt, dat 
kun Je practisch gespreken aan de hand volgen, aan de hand van 
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de inleiding die hier vanmiddag worctt gehouden, zodat jullie 
zelf de belangrijkste gedeelten daaruit kunnen aanstrepen voor 
de discussie. Dit is van buitengewoon groot belang, omdat deze 
resolutie werkelrjk grondig en nogmaals �rondig hier vandaag 
en morgen wordt bedisc�ssieerd. 

Kameraden, de resolutie begint met de behandeling van 
de internationale toestand en het belangrijkste wat direct in 
de resolutie naar vorenspringt, dat is, dat de conferentie on
derstreept met kracht, dat de strijd voor de vrede in het mid
delpunt van de activiteit van onze Partij en van alle vooruit
strevende organisaties moet komen te staan. ,rvaarvan wij dit . 
alleen zeggen, kameraaen, aan weten wij meteen ook hoe belang
rijk de taak, de leiding van onze Partij is in de strijd voor de 
vrede. En wanneer wij dit internationaal bezien, kameraden, 
dan zien wij internationaal ook deze geweldige strijd ontbranden 
op een wijze, zoals wij dat nog nooit in de geschiedenis hebben 
gekend, een strijd, die zal beslissen over de belangrijkste 
vraagstukken van de mensheid. En het is vanzelfsprekend, 
kameraden, dat onze Partij in deze strijd de leiding heeft en de 
leiding ook in Nederland moet krijgen, want dat is nog niet 
helemaal het geval. 

Internationaal, kameraden, he bben wij na 1945 geweldige 
verschuivingen gezien. Internationaal hebben wij de krachts 
verhoudingen van de bezittende klassen, van het imperialisme 
ten opzichte van het socialisme van de arbeiderspartij grondig 
zien wijzigen. �ij hebben gezien dat internationaal de vredes
kampen geweldig zijn gegroeid, zich geweldig hebben versterkt. 
Wij hebben gezien dat dit kamp van de vredeskrachten in deze 
periode zich hebben versterkt van + 2 à 300 mensen, 300 millioen 
mensen, strijders voor de vrede, tot het geweldige getal van bijna 
1 milliard. Dit gewelaige perspectief zien wij momenteel door de 
genele wereld en het is vanzelfsprekend, kameraden, dat wij ook 
als Nederlandse Communistische Partij, verbonden met de inter
nationale arbeidersklasse, dit toejuichen, Maar dit neemt niet 
weg, kameraden, dat wanneer wij internationaal zien, welke maat
regelen de reactie neemt om deze vredesstrijd te ontkrachten, 
deze vredesstrijd van de internationale arbeidersklasse kapot 
te maken, dat ook vvij tot het uiterste waakzaam moeten zijn, tot 
het uiterste rekenschap moeten geven, welke plannen de reactie 
momenteel smeedt tegen de arbeidersklasse. En het is dan ook 
niet voor niets, dat de resolutie wijst op het Marshall-plan, 
wijst op de Marshall-hulp en dat de resolutie ook aantoont op 
een duidelijke wijze, wat eigenlijk dit Marshall-plan, het Atlan
tic pact, de Benelux, in ons land heeft gebracht. En dan weten 
wij, kameraden, aan de hand van hetgeen wat de Partij van de Arbeid 
indertijd heeft gezegd, het zou bren6en tot verhoging van het 
levenspeil. De arbeidersklasse in West Europa zou een beter 
leven krijgen, maar �aj hebben het tegenovergestelde gezien. Dit, 
kameraden, moeten wij aan onze mede-kameraden, aan onze mede
arbeiders duidelijk maken en daar zijn wij niet voldoende in ge
slaagd tot nu toe. Dan zou de situatie in Nederland zeer zeker 
anders zijn. �ij hebben dan gezien, kameraden, in Indonesië. En 
wanneer we de ontwikkeling in Indonesië sinds de resolutie 
volgen, dan zien wij, hoè deze internationale verhoudingen in 
een razend tempo zich w ijzigen, hoe de krachtsverhoudingen niet 
alleen steeds weer wijzigen, maar ook, hoe het politieke beeld 
steeds verandert. 

Wanneer wij deze toestand willen bijhouden, dan moeten wij, 
om het te willen bijhouden, kameraden, dan moeten wij om het te 
begrijpen, ons steeds dagelijks weer scholen in de strijd van de 
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arbeidersklasse en ook scholen in de practijk en de theorie. 
Het zou ons voor vandaag te vezyvoeren, om over de 

kwestie Indonesië te gaan spreken en dit is ook niet de be
doeling. Het is alleen maar even de bedoeling om aan te stippen, 
om even het perspectief te openen van de geweldige mogebjkheden 
die er lig6en, maar daarentesen ook de maatregelen die de reactie 
neemt om de ontwikkeling van de vrede skrac�iten zo mogelijk te 
remmen of de kop in te drukken. En wij zien op het ogenblik hoe 
deze ontwikkeling is, ten gunste van ons, maar wij zien ook, 
hoe de Nederlandse arbeidersklasse internationaal gezien, niet 
voldoende bij blijft. De Coilllnunistische Partij in Nederland kwam 
dan ook� uit de oorlog als een sterke organisatie tevoorT 
schijn, als een partij, gedragen door het gehele volk. En het is 
zoals de resolutie zegt, kameraden, omdat de Nederlandse Com
munistische Partij hier het had verstaan op de juiste wijze de 
strijd te voeren tegen de bezetters, tegen het barbarisme, tegen 
het fascisme. En, kameraden, wij gaan verder. Wij hebben deze ont
wikkeling gezien hier in Nederland. Wij hebben ook gezien hoe 
onze Partij in invloed, in getalsterkte is teruggelopen. Nu ook 
aan de hand van deze resolutie, kunnen �aj en hebben w:ij reeds 
de maatregelen genomen en zullen �� ook betere maatregelen 
moeten nemen, om de verbondenheid met de Nederlandse Arbeiders
klasse, met het internationale proletariaat te versterken. 
Kameraden, wij willen nu daarbij een klein voorbeeld geven van de 
verandering van de internationale toestand sinds December, toen 
deze resolutie werd vastgesteld. En wij hebben gezien, dat via 
het Marshall-plan, via het Atlantic pact, wapens verstuurd zullen 
worden naar West Europa en wij hebben direct gezien, hoe de 
Internationale arbeidersklasse en ook de Nederlanc'l ·, arbeiders
klasse hierop heeft gereageerd. En daarom, kamer � is het
ook voor ons de taak, om nauwkeurig te letten,--u-e internationale 
toestand gade te slaan, te zien wat er gebeurt en de interna
tionale toestand weer te verbinden met de nationale situatie. 
Dit moeten wij doen om te begrijpen, de wisselwerking die tussen 
deze dingen ligt. En dan, kamer aden, dan weten w�, wij hebben 
het bijna iedere dag in de krant kunnen lezen, wat de ha�en
arbeiders in Frankrijk, in Italië, in België, in Nederland, in 
Denemarken in de belangrijkste havens, uitspraken. En wij weten 
het dat ook hier in Nederland, in Rotterdam en in Zaandam. En,· 
kameraden, begrijpen wij de grote politieke waarden, de politieke 
belangrijltl1eid van deze uitspraak van deze havenarbeiders. En 
begrijpen wij, dan ook, dat wij als Partij ook hier in ons District 
de taak heboen, deze kameraden, die deze belangrijke besluiten en 
deze belangrijke beslissing hebben genoemen, om deze te ondersteu
nen. En ook in het vervolg van de resolutie zullen wrj die wegen 
aangeven, waarlangs het mogelrjk is om ook deze kameraden, via 
ons District te ondersteunen. Hoe belangrijk dit is, kameraden, 
dis is vanzelfsprekend. Ook de strijd in ,est Europa blijft niet 
bij deze havens staan. En het is vanzelfsprekend, dat de reactie 
door deze geweldige staking van de internationale arbeiders
klasse in .'est .rli'uropa beduusd en geschrokken is. Maar wij moeten 
er om denken, kameraden, dat zij daartegenover ook haar maatrege
len heeft genomen. Want het is niet zo, dat dit wilde beest 
maar zo afgeslacht kan 11Jorden, dat dit beest zich maar zo laat 
ringeloren. W:ij weten wel gegelijk, kameraden, dat deze bezittende 
klasse, dat het imperialisme, tot alle dingen in staat is, om 
te trachten de situatie in handen te nemen. Kameraden, en daarom 
is het zo belangrijk, dat het informatiebureau dan ook vaststelt, 
dat �e historische toestand radicaal veranderd is b:ij de toestand 



,J 

GEHEIM. - 8 -
---

van voor de 2e wereldoorlog. Dat neemt niet weg, en deze waar
schuwing zal steeds blijven klinken, dat w� uiterst waakzaam 
moeten zijn tegenover al de pogingen die de reactie ongetwijfeld 
zal d oen om haar zienswijze, haar uitbuiting te handhaven. En 
daarom, kameraden, zegt deze resulutie dan ook op dit punt het 
belangrijke, dat de krachtsverhoudingen ten opzichte van de 2e 
wereldoorlog zijn veranderd. En daarom, kameraden, moeten wij, 
gezien deze krachtsverhoudingen, ook in ons district, ongetwijfeld 
effectiever en krachtdadiger aan de vrede werken. Kameraden, het 
is dan ook zo, dat de resolutie vaststelt, dat de Nederlandse 
arbeidersklasse echter nooit ofte nimmer oorlog zal voeren tegen 
haar mede-arbeiders en strijdmakkers van de Sovjet Unie. En wan
neer deze uitspraak,.hier staat, kamer aden, is dat natuurlijk 
belangrijk. Het is vanzelfsprekend dat wij, wanneer wij dit lezen, 
daartegenover ons besluit nemen: "Hoe voeren wij dit uit. Hoe 
maken wij dit kenbaar aan onze medearbeiders. Hoe verklaren wij 
dit alles en hoe maken wij duidelijk aan hen, dat ook zrj dit, 
wat ges chreven staat in de resolutie, ondersteunen." En dan 
grijpen wij meteen weer terug op deze havenarbeiders in Zaandam 
en Rotterdam. En dan zien wij hier ongetwijfeld de nauwe verbonden
heid van onze Partij met deze arbeiders. Anders was het niet 
mogelijk om deze arbeiders in deze strijd te betrekken. 

Aan de andere kant is het natuurlijk, dat de vredesge
dachte diep in de gehele arbeidersklasse leeft, waardoor het 
mogelijk is, ook voor onze Partij, vele mensen, die nu buiten 
deze strijd voor de vrede staan, hierin te betrekken. 

Kameraden, de imperialisten zullen trachten op alle 
mogelijke wijzen deze 3e wereldoorlog te veroorzaken. Zij zijn zich 
bewust, dat zij ten onder gaan. Maar ondanks dat zij dat weten, 
zullen zij ten koste van de millioenen, trachten hun leven te 
rekken en zullen zij niet terugdeinzen, zoals zij noch voor een 
eerste, noch voor een tweede wereldoorlog zijn teruggedeinsd. 
Daarom, kameraden, zullen wij ook, door deze resolutie te volgen, 
onget��feld er in s�agen, in ons District meerdere arbeiders te 
betrekken in de strijd voor de vrede, zullen wij er in slagen 
om langs deze weg datgene te doen wat nodig is. Want ook in ons 
District bereidt de reactie de derde wereldoorlog voor. Ook in 
ons District kunnen de bedrijfsarbeiders momenteel waarnemen, dat 
de reactie ook in ons District dit doet. 

�� willen nu enkele bedrijven noemen waarvan wij de zeker
heid hebben, dat daar iets gebeurt. Wij willen wijzen op Brummen. 
Wij weten niet of het all e kameraden bekend is, dat aaar een·in
§tf3illiiëfleëflf€föriek is, waar ongeveer 300 mensen werken. � deze
instrumentenfabriek is het op het ogenblik zo, dat daar .000 
granaten per maand worden

2

gedraaid en dat deze productie binnen
kort wordt opgevoerd tot 3.000 per week. Dit zrjn geen fabeltjes, 
kameraden, maar dit zijn feiten en met deze feiten hebben wij reke
n�1;1� te. _houden. Ook �s het een feit, dat ditzelfde o"Q_het ogen
bli , WJ.� weten het ziet zeker maar de machines zrjn reeds aange
K6meff, rj de D.R.U. in de Achterhoek, waar diverse gietmachines 
zijn aangekomen voor de fabricatie van granaten. 

En er zijn hier vele kameraden, die in diverse bedrijven 
werken en die dus ook waakzaam moeten zijn in hun eigen bedrijven 
en moeten controleren wat hier gebeurt. Het is vanzelfsprekend, 
en wij zullen hier straks bij de verdere behandeling der resolutie 
nader op terugkomen, dat het alleen niet bij controle kan blijven, 
maar dat wij na het registreren van deze toestand, over moeten 
gaan tot maatregelen. Want, kameraden, in Nijmegen is een fabriek, 
waar diverse automatische banken staan, die zeer geschikt zijn 
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voor de fabricatie van oorlogsmateriaal. En wij weten hier in 
Arnhem een klein bedrijf, de "Continent al Tool", waar reeds it:e: 
pantsertorens werden gemaakt, alleen, wij weten niet hoe deze 
zaak zich op het ogenblik verder ontwikkelt. 

Kameraden, naast het registreren van deze dingen om de 
vredesbeweging op de juiste wijze te organiseren, is het vanzelf
sprekend nodig, dat vrij. als Partij, verbonden zijn met de ma?sa, 
dat wij. als Partij, datgene kunnen doen en datgene kunnen uit
voeren om de vrede te handhaven. En de belangrijkste taak, 
kameraden, die wij als Partij momenteel hebben te doen, dat is, 
dat wij de eenheid van de arbeidersklasse tot stand brengen van 
onder op, dat wij er naar streven dat wij in deze vredesbeweging 
alle , maar dan ook alle. lagen van de bevolking betrekken. 
Wanneer wij daarin slagen, kameraden, dan zullen wij op deze 
brede basis van de vredesbeweging de reactie in Nederland er 
van terug kunnen schrikken van nieuwe catastrophe, die eventueel 
over de wereld zou komen. Dan zou ook Nederland als belangrijke 
schakel in het imperialisme dat steentje bijdragen, wat nodig 
is om de vrede te handhaven. Dat kunnen wij alleen als wij er 
in slagen als Partij tot een massa organisatie te worden die ver
bonden is, zoals de resolutie vaststelt, met niet alleen de 
E.v.c., maar met het K.A.B., het N.v.v., met de C.N.V. en alle
vakorganisaties� Want ook dit, kameraden, zal niet voldoende
zijn. Het zal nodig. zijn daarnaast diverse andere organisaties
die wij in onze omgeving kennen, onze steun te verlenen en onge
twijfeld in dit werk te betrekken. Wanneer w� er in slagen een
nationale vredesbeweging te organiseren, kunnen vrij de derde
wereldoorlog ten opzichte van de positie van Nederland rustig
tegemoet zien.

Kameraden, naast het N.V.V., naast die andere organi
saties, moeten wij vanzelfsprekend ook in de massa organisatie 
de vrou.;;enbeweging niet vergeten, de jeugdbeweging, de boeren
beweging hierin betrekken. Op dit punt is hier in ons District 
nog veel werk te doen. En daarom wekt de conferentie en ook de 
resolutie wekt ons op om de vredesverkiezingen die georganiseerd 
worden door het nationaal vredescongres, mede in onze campagne 
voor de Staten verkiezing, dat wij deze krachtig zullen onder
steunen. Maar, kameraden, om de steun veel effectiever te maken 
aan de vredesbeweging, moeten wij, zo als de resolutie vaststelt, 
moeten wij nauwlettend beraadslagen. 

Dan krijgen wij een overzicht van de resolutie: 
Tegen de neiging tot onderschatting van het oorlogsgevaar en 
de neiging om de oorlog als onvermijdelijk te beschouwen; beide 
neigingen leiden tot passiviteit. 

Kameraden, wanneer wij dit lezen, de neiging van de on
derschatting van het oorlogsgevaar die ongetwijfeld in onze 
Partij bestaat, tevens als een neiging een oorlog als onafwend
baar te beschouwen, dan moeten wij vaststellen, dat deze in ons 
District ongetwijfeld aanwezig zijn. Wanneer deze niet aanwezig 
waren, dan zouden wij een vredesorganisatie hebben, want een 
vredesbeweging kun je onmogelijk los zien van de partijresolutie. 
De vredesbeweging kan pas effectief, doelwerkend strijden tot hand 
having, wanneer zij gestuwd, geleid wordt door de communistische 
Partij. Zonder deze stuwing is deze vredesbeweging onvermijdelijk 
gedoemd ten onder te gaan, om een bepaalde passivistische rol 
te spelen, en daarmee komen wij er niet, kameraden. 

En daarom, wij zullen dat straks in de resolutie verder 
behandelen, zullen \tij critisch, soms zeer scherp de zaak moeten 
belichten. En dat is niet alleen zeer belangrrjk, kameraden, maar 
dat moet juist aanknopen bij de gedachte die wij daar zelf over 
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hebben. vVant de bedoeling is, wanneer wij van deze conferentie 
naar hûis gaan, morgenavond, dat wij met een duidelijker beeld, 
met een zelfbewuster idee hiervandaan gaan, dat we op een betere 
wijze ons werk weten te organiseren van de partij. ·iant slagen 
wij daarin niet, om ook onze partij in Centraal Gelderland te 
maken tot een orgaan dat in de strrjd blijft, dan zullen wij onver
mijdelijk ook in het vredeswerk niet die taak kunnen doen, die wrj 
hebben uit te oefenen. 

Nemen vvij dan, kameraden, in de eerste plaats brj de onder
schatting en de onverWi.jdelrjkheid van het oorlogsgevaar, het 
vredeswerk in Arnhem. Dan moeten wij, als Dagelijkse leiding en 
als Districtsleiding vaststellen, dat wij dit totaal niet begrepen 
hebben. Dat wij hebben gezegd van dit belangrijkste werk dat de 
Partrj heeft, en da ar mede kun je de onderschatting zien, dat wij 
hebben gezegd: "Wij zullen zien dat wij een paar mensen van buiten 
de Partij krrjgen en die vormen een vredescomité en daarmede is de 
zaak dan in orde. Wrj zullen er dan het een en ander wel aan doen, 
wij zullen ze richtlrjnen geven, maar deze vredesbeweging na de 
Partij. n Daarmede werd het werk gescheiden en doordat je die twee 
dingen gescheiden zag, werden deze mensen gedwongen zelfstandig 
het werk te doen, zelfstandig de zaak te organiseren en te leiden • 
Kameraden, als wij het als Partrj nog niet verstaan om de zaak 
te organiseren, hoe zouden deze mensen, die zelf niets begrijpen 
van een or6anisatie, hoe zouden dan deze mensen het moeten ver
staan, om een vredesbeweging te organiseren. En daaraan kun je 
zien dat wij hadaen en nog hebben, een taak in het vredesv,erk. 
In Arnhem was een comité even heel actief voor het congres in 
Parrjs. Wij willen niet al de moeilijkheden die er waren, opsommen. 
Hoe moei.Lijk of het was om tussen de kameraden, candiäaten te 
krijgen, die w� dacnten dat geschik waren. 2 October verstond 
Arnhem het wel, om dit vredesNerk op de juiste wijze te organi
seren. De Partij zat er dagelijks achteraan, d.w.z., Nijhof zat 
er dagelrjks achteraan, want de rest van de Partij deed niets. 
Hij zat er dagelijks achteraan dat er ee n manifest kwam, dat de 
zaak georganiseerd werd en dat het vredescomité voldoende stuwing 
en leiding kreeg bij haar werk. De rest van de partij liet het 
vredeswerk liggen, zij vonden het partij-werk belangrijker. Het 
gevolg was dat sinds 11 December het nationaal vredescongres, 
wat zo buitengewoon belangrijk was, waardoor wij de mogelijkheid 
kregen, om ook in de bedrijven vredescomité's te organiseren, 
waardoor dus ook het bedrijfswerk belangrijke taken had. .vat deed 
de Districtsleiding, wat deed de Dagelijkse leiding in het werk 
voor de vrede, 

En, kameraden, dit moeten wij niet alleen voor Arnhem 
vaststellen, in Nijmegen was het nog veel beroerder en in Apel
doorn was het al net zo. �hof kwam in Apeldoorn, heeft metode 
vuist op tafel geslagen en een paar maal G.V.D. gezegd en he eft 
dit politiek klaar gemaakt en daarqoor was het mogelijk om ook 
in Apeldoorn, zoals het ook in Arnhem mogelijk was, enkele per
sonen af te vaardigen. Maar geen mensen af te vaardigen die ge
kozen werden uit de bedrrjven, om de doodeenvoudige reden dat de 
rest van de partij het wel geloofde en niet het grote gevaar zag 
waarin de gehele partij verkeert. Dat is de onderschatting als 
partij van het vredeswerk, dat wij, als partij, het vredeswerk 
maar hebben laten lopen. Wij hebben gezegd, al het andere werk 
is veel belangrijker en hebben niet verstaan om de verschillende 
dingen met elkaar te combineren. Ook een groot gedeelte van 
de partijgenoten, en wij hebben ze gesproken, zagen deze derde 
wereldoorlog als onvermijdelijk. Maar is deze derde wereldoorlog 
onvermijdelijk, kameraden? Integendeel, zoals de ontwikk eling zich 
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zowel nationaal als internationaal laa t aanzien kunnen wij, de 
arbeidersklasse, deze derde wereldoorlog voorkomen. De havenar
beiders geven blijk hun taak goed te verstaan, zowel in Nederland 
als in gehee l est Europa. Maar wij, hier, zijn in slaap gevallen, 
deze onderschatti1. g van het oorlogsgevaar is zeer gevaarlijk. 
Hiervan zegt Van der Molen dat er, ook in dit District, een 
opportunistische passiviteit en zwakke ondersteuning van het 
vredeswerk wordt waargenomen •. \ve zeggen, dat we te druk zijn en 
geen tijd voor het vredeswerk hebben. Nou, kameraden, dan straks 
maar de atoombom op je kop, dan heb je geen tijd meer nodig, ja, 
zo moet je het stellen, dat slaat beter in dan een politieke 
uiteenzetting. 

Ongeloof aan het vredeswerk. �,e zouden haast zeggen, om het in 
goed Nederlands te zeggen: "Hoe is het nog godsmogelijk dat er 
nog ongeloof is". Zie toch de invloed van alle commun�stische 
landen, vooral van de Sovjet Unie, maar ook van,Ital ie en Frank
rijk. Maar ook onze eigen partij heeft meer invloed dan velen van 
jullie nog denken. Daar moet je vertrouwen op hebben. 

Sectarisme. Hier wijst spr. op de belangrrjke uitspraak van het 
Kominform en wijst hij weer op de houding van de Amsterdamse en 
Zaanse havenarbeiders. Het0imperialisme gebruikt allerlei methoden 
om onze Partij kapot te maken. Daarom moeten we de Tito-agenten 
ontmaskeren en de ontwikkeling in onze Partrj volgen. Dit zijn 
schurftige bandieten, andere woorden hebben we voor dit tuig niet. 

De reactie zal ook trachten in onze Partij te wroeten, 
daarom tracht zrj gereserveerdheid te kweken t.a.v. de Sovjet Unie 
en tracht zrj langs alle wegen het werk van de Partij te saboteren. 
We willen niet zeggen dat we dergelijke doelbewuste mensen in 
onze partij, in ons district hebben, maar toch moeten we elke 
partijgenoot nauwlettend observeren. Ja, we moeten op ons zelf 
letten. Want Amerika heeft dit trachten te bereiken in Yoego 
Slavië, in Hongarrje, in Roemenië, 2e heeft dat voor een deel 
bereikt en zal dat ook bij ons bereiken. Want we hebben te vaak 
blijk gegeven nog geen discipline genoeg te bezitten, we hebben 
dat vanavond nog gezien, toen het Presidium verzocht trjdens de 
inleiding de deuren gesloten te houden. En toch bleven ze open. 
Dit geeft geen blijk van discipline. Zoiets mag niet voorkomen, 
er moet discipline zijn, daar heeft de Partrj recht op. 

Om onze Partij weer gezond te krrjgen, om onze organisatie 
weer gezond te krijgen, jullie hebt het zelf gemerkt vanavond, 
moeten we die voorwaarden scheppen, die nodig zijn voor de strijd 
van de arbei dersklasse. Daar mankeert hier in het District nog 
wel het een en ander aan. 

Kameraden, het is daarom ook en dat moeten w� ook met 
klem vaststellen, dat de organisatie en de activiteit van de basis 
van de Partij, de beslissende voorwaarden zijn. '�j zullen er aan
stonds op terug komen, bij de behandeling van de resolutie over 
deze dingen. De organisatie en de activiteit aan de basis van de 
Partij is de noodzakelrjke voorwaarde om de strrjd van de arbeiders
klasse, nu JVij het beslissende stadium van de strijd in West Europa 
füjn ingegaan, op de juiste vnjze te organiseren. 

Nant dat moeten wij op het ogenblik vaststellen, kameraden, 
dat de ontwikkeling ook nationaal belangrijke versch·_;nselen ver
toont, die we niet alleen moeten waarnen:en, die we niet alleen 
moeten controleren, maar uitbuiten, dat wij ons op het ogenblik 
de vraag stellen, kameraden, wat doen wij, wanneer de Rotterdamse 
en Zaandamse havenarbeiders weigeren deze boten te lossen? Wat 
zal de reactie doen? Deze vraag moet bij ons allen leven, om te 
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weten welke methoden wij zullen toepassen om de reactie, nu wij 
deze beslissende phase in ,iest Europa ingaan, hoe te handelen. 

Nu krijgen ·wij in de eerste plaats, nu we in de resolutie 
zijn gekomen tot het bedrijfswerk, de critiek op de ontwikkeling 
van het bedrijfswerk in ons District. En het is, zoals Harry 
Verheij het zegt, in he� vooL��ord van de brochure, dat het be-. drijfswerk, dat de bedr�fsarbeiders van do?rslaggevende bete�enis 
zijn voor de strijd van de Nederlandse arbeidersklasse, dat ZIJ de 
belangrijkste factor zijn in de strijd om het imperialisme te ver
nietigen en uiteindelijk de voorwaarde te scheppen voor het 
socialisme. En dan st. el t de re solutie vast bij punt A, er in alle 
grote en middelgrote indistrië�e ondernemingen, actieve afdelingen 
der partij zijn. 

En fust is eigenlijk weer precies hetzelfde als wat in de 
dageliJkse leiding en wat in het Districtsbestuur herhaalde malen 
is besproken en waarvan Henn y Nrjhof, politiek secretaris van 
ons District, heeft gezegd: "Wij lezen dit en wij hebben de re
solutie gelezen en het is allemaal belangrijk, maar eigenlijk is 
het een schandaal dat de resolutie ons atten� moet maken op de 
toestand in het District". En wanneer Ivij dit zeggen, kameraden, 
willen wij daarmee geen p�iekstemming brengen, want het is, 
zoals Harry schrijft, deze critiek en zelfcritiek moeten wij toe
passen, willen wij onze organisatie gezond maken, willen wij ook 
in ons District de arbeiders de VJeg wijzen om uit hun misère te 
komen, waarin ze op het ogenblik zitLen. En zijn wrj hierin ge
slaagd, kameraden, of hebben wij iets gedaan om in grote en in 
middelgrote ondernemingen, actieve bedrijfsafdelingen te �erkrijgen, 
kameraden, dan moet de Dagelijkse leiding van dit District en dan 
moet de Districtsleiding zelfcritisch vaststellen, wat hebben 
wij er aan gedaan? 

Ja, kameraden, nou de resolutie hier is gekomen, ja, nu 
zien we het. Maar we hebben het vergeten, en dat komt natuurlijk 
ook door onze politieke ontwikkeling, waar v�j veel meer aan 
moeten arbeide�n, maar dat wij voor een jaar geleden, dezelfde 
situatie hadden met het bedrijfsderk, waarin de mogel�jkheden 
lagen, om actieve bedrijfsafdelingen te plaatsen. En het Hoofd
bestuur in Amsterdam zeide herhaalde malen tegen de Districts
leiding in Centraal Geldè.rland: "Kameraden, jullie bedrijfskranten 
zijn prima, waar blijven jullie bedrijfsafdelingen ? tt Maar wij zeiden: 
"Ja, bedrijfsafdelingen, nou ja, wrj hebben toch buurtafdelingen, 
waarom zouden wij dan bedrijfsafdelingen hebben", dat snapten we 
nietl Nee, verdomd, als wij het gesnapt hadden, hadden wij het uit
gevoerd. Logisch, is het niet? Want als je de strijd voor de 
arbeidersklasse op een hoger plan wil brengen, dan doe je dat, 
maar jj zagen het niet. Vvij hadden dezelfde mogelijkheden, althans 
in Arnhem en ook in andere plaatsen om bedrijfsafdelingen te maken. 

Wij hebben dan nu eindelijk in A rnhem bedrijfsafdelingen 
gekregen en wij kunnen ons thans intensiever met deze kameraden 
gaan bemoeien en deze kameraden knjgen eindelijk de gelegenheid 
zelf aan de slag te gaan, wat ook van buitengewoon groot belang 
is. En dan is het, zoals de resolutie vaststelt, �aj hebben wel 
de algemene propaganda gemaakt ook met het bedrijfswerk, maar 
het werk in de bedrijven gebben wij niet verstaan. En wij hebben 
elkaar wel eens lekker gemaakt, voordat de resolutie kwam. Wij 
hebben in October en November wel eens tegen elkaar gezegd: "Wat 
zijn wij eigenlijk al een eind in het bedrijfswerk", want wij organi
seerden al instructievergaderingen. 1Jiij hadden in elk bedrijf in 
Arnhem een kameraad om de zaa k  te bespreken. 

Toen kwam een kameraad die was gestuurd door het Hoofd
bestuur in Amsterdam op een vergadering van de bouwvakken en die 
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zei: nJullie stel.ten de bedrijfsarbeiders aan groot gevaar bloot. 
Jullie brengen partijgenoten en niet partijgenoten, de vertrouwden 
en niet vertrouwden bij elkaar. Jullie kunnen het hele zaakje 
kapot maken°. Deze kameraàd heeft de hele avond met mij er over 
gediscussieerd en ten slotte heb ik hem geen gelijk gegeven. 
Ik heb gezegd: "Ja, dat kunnen jullie in Amsterdam wel zeggen". 
Ja, ik heb het niet zo gezegd, een beetje omwonden, niet dat je 
er openlijk tegenin ging, want het kwam vanuit Amsterdam, Maar vvi.i 
hadden toch ook onze eigen methoden. Nu eindelijk aan de hand van 
de resolutie, toen wij in Amsterdam geweest zijn, hebben wij gezegd 
met een knovp er achter: ttDit moet veranderen, dat kan zo niet 
langer", dit is ui tgeslotenn. Van die tijd af, kameraden, zijn wij 
dus van de algemene propaganda en van het verspreiden van de be
drijfskranten en van het praten over verschillende dingen, over
gegaan tot het organiseren van deze bedrijfsafdelingen. 

V- Kameraden, in Arnhem zijn dus bedrijfsgroepen, vier zelf-
W

�
� standige bedrijfsafdelingen, die volkomen zelfstandig hun houding 

---- · bepalen, zoals ook de buurtafdelingen. Maar Nijmegen, wat hebben 
� wij in Nijmegen gedaan? In Nijmegen hebben wij een krant ui tge

geven en zijn wij aan het werk gegaan. Wij hebben het geprobeerd in 
� één bedrijf. Zij zeiden,daar in die kunstzijdefabriek (de Nîjma) 
� hebben wij geen mogelijkheden, wel critiek, maar wij willen liever 

• 

� van Smit, ongetwijfeld, een zéér belangrijk bedrijf. Maar, kameraden, 

� 

overgaan naar een belangrijker bedrijf, de transformatorenfabriek 

wat hebben we verder gedaan? Wij zijn niet in de bedrijfsafdelingen 
gaan werken. Het werk in de buurtafdelingen is veel belangrijk er 
als in de bedrijfsafdelingen. Het werk in de bedrijfsafdelingen, 
de slagader van het imperialisme, is niet zo belangrijk als in 
de buurtafdelingen, om daar te praten met de mensen. En wij hebben 
nog niet gezien, zoals de resolutie vaststelt, kameraden, dat 
organisatorischer gezien, de bedrijfsafdelingen belangrijker zijn 
dan de buurtafdelingen en dat wij dus als zodanig, om de strijd 
van de arbeidersklasse op betere en doeltreffender wijze te leiden, 
ook deze hogere organisatievorm van de bedrijfsafdelingen moet 
komen. 

Dan, kameraden, Apeldoorn. In Apeldoorn hebben wij al een 
jaar, nee langer al, gezegd: "Kameraden, waar blijft jullie be
drijfs werk". Bedrijfswerk, kameraden, in Apeldoorn is zeer belang
rijk, houdt dat in de gaten. Daar zijn mogelijkheden, leg die vast • 
Tot nu toe hebben deze kameraden nog niets gedaan. Je kunt meteen 
de activiteit van deze afdeling bepalen aan de hand van de resul-
taten van het bedrijfswerk. En let er wel op, de resultaten van 
een afdeling kun je vaak weerspiegeld zien in de activiteit, in 
de mogelijkheden in het bedrijfswerk. Het is vaak maatgevend. 
Arnhem komt op het ogenblik via de bedrijfsarbeiders, via dat ge
deelte van de arbeidersklasse, wat het meest klassebewust is, 
dat het meest wordt gehard in de klassestrijd, tot nieuw kader, 
belangrijk kader, dat binnenkort ook voor de partij zeer belangrijke 
mogelijkheden biedt. 

In l�jmegen, kameraden, komen dagelijks kameraden naar 
voren uit de bedrijven, terVvijl ze er bij tientallen zitten, misschie 
nog wel meer. we hebben dit vastgesteld nl. in ons eigen Arnhem, 
zoals de Arnhemmers zo vaa k  zeggen, maar in Arnhem hebben we vast
gesteld, dat er tientallen bedrijfsarbeiders zitten bij de A.K.U. 
en bij de Tin, wanneer je daarmee praat, kun je ze inschrijven 
voor de afdeling. Dat deze klassebewust zijn, knokkers zijn dat voor 
de stc.ijd van de arbeidersklasse. En hebben v,,e dat gedaan in Nijme
gen? Hebben v� dat gedaan in Apeldoorn, terw�l er daar belangrijke 
bedrijven zitten met bedrijfsarbeiders die bereid zijn te knokken 
voor onze belangen, om de strijd tegen het imperialisme aan te 
binden. Nee, noch in Nijmegen, noch in Apeldoorn is nie uw kader 
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naar voren gekomen. ,Janneer we onjuist zijn, kameraden, kom gerust 
met gezonde en eerlijke critiek, kom daarmee naar voren. En laten 
we trachten langs de gezonde weg van discussie te komen tot 
betere resultaten, want het is nodig, kameraden. 

In Arnhem hebben we dus de bedrrjfsarbeiders georganiseerd 
in de bedrrjfsafdelingen. Zeer juist. In de andere afdelingen 
dus nog geen kans voor gezien. Maar wat moeten we dus doen? 
Eerbeek, kameraden, waar we wel een bedrrjfskrant hebben uitge
geven en geen bedrijfsafdeling hebben. Ik weet niet of hier op 
het ogenblik een kameraad uit Eerbeek aanwezig is. Zonder meer, 
kameraden, wanneer wij van deze conferentie naar huis gaan, moet�n 
we van jullie allen horen, dat we het besluit nemen, dat we deze 
bedrrjfsafdelingen, zowel in Eerbeek als in Apeldoorn als in 
Doetinchem als in Nijmegen, moeten we het besluit nemen met de 
daar aanwezige partijgenoten deze bedrrjfsafdelingen te vesti6en. 
En het is misschien maar één kameraad, het klinkt dan misschien 
belachelijk, waarmede je dan zo'n bedrrjfsafdeling kunt vestigen. 
Maar we hebben hier ook een be drrjfsafdeling brj een bepaald be-
drijf, vol mogelijkheden. Daar komen er dan straks ook weer meer. 
Waarom? Omdat deze bedrijfsarbeiders in de vergaderingen van de 
bedrrjfsafdelin0en als zelfstandige organisatie beter te organi
seren zijn. En daarom zegt punt C dan ook, dat daar, waar nog geen 
bedrrjfsafdelingen bestaan, deze worden opgericht, door het aan
werven van nieuwe leden. 

Het is zoals kameraad Nijhof vaststelde tegen een kameraád 
uit Zutphen die zegt: "Wij willen hier een bedrijfsafdeling vestigen 
vuor de kämeraden die werken b1j de gemeente". En toen zei de ze 
kameraad: "Wij hebben daar geen partijgenotenn. En toen zei Nïjhof 
zeer laconiek: "Nou, dan maak je ze", en dat zei hij op een manier 
of hij zeggen 1;,ilde: "Nou dan gaat het wel". 

Ja, kameraden, v�j hebben die ervaring in Arnhem opgedaan, 
dat je ze kunt maken, mits je het op de juiste wijze doet. 

De bedrijfsafdelin�en moeten een zelfstandig en politiek 
leven leiden, bestuurd worden door een gekozen be stuur en met 
zelfstand.ige i11ning van contributie. Ook dat, kameraden, hebben 
wij in Arnhem gedaan met tot nu toe uitstekende resultaten. 

En dan, kameraden, komt voor de meeste aanwezigen het bE)
langrijkste p1.mt E. , dat de bedrijfsafdeling de grootst mogelijke 
hulp ontvangt van de Partrj afdeling in de gemeente of de w ijk 
waar het beurrjf is gevestigd. Brigades van partrjgenoten uit zulke 
wijken, die zelf niet in het bedrijf werken, moeten de bedrij�s
afdelingen helpen brj het verkopen van brochures, brj uitgave en 
het verspreiden van bedrrjfskranten, onderlinge verbindingen en 
bescherming van de leden der bedrijfsafdelingen. Het is natuurlijk 
onmogelijk, kameraden, om alles wat in de ledenvergadering naar 
voren is gekomen, om dat te bespreken. Maar er is één punt, wat 
hier toch even ge steld moet worden. Er is een vraag gekomen van 
de afd. Arnhem Oost en wij moeten er aan wennen, kameraden, om 
dit in alle openlijkheid te zeggen, het wordt vaak halfgebakken 
gezegd, of wij willen de kameraden·niet aanwijzen, een vraag van 
Willem Mos, (geboren 4-5-1898), uit afdeling Oost. En waarom, 
kameraden. Het is geen schande dat hij zegt: "De bedrijfsarbeiders 
moeten in de bedrijven openlijk als communisten optreden". En als 
deze vraag wordt gesteld, dan zeggen diverse kameraden: "O, die 
krijgt weer een _poeier. Die willen ze weer op zijn donder slaann. 
Dat is al volkomen verkeerd, kameraden. Deze kameraad heeft 
totaal geen notie van de critiek en de zelfcritiek in onze Partrj. 
Kameraden, dit doen wrj, omdat wrj allemaal gezonder tegenover 
onze strrjd komen te staan. Kameraden, wanneer de bedrrjfsarbeiders 
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dit zouden doen, en er zijn bedrijfsarbeiders die dit zouden kunnen
doen, omdat zij bekend staan, maar wij hebben belangrijke bedrijfs
arbeiders, die ze niet kennen als communist en die wel hun werk 
doen als communist en die zouden zeggen: "Ik ben lid van de 
communistische Partij, hier heb je mijn insigne " en zou openlijk 
brochures en de "Voorwaarts" maar gaan verkopen, kameraden, dan 
zou die Directie, die dit zo laakt, ook haar organisatie stellen
in het bedrijfswerk. En zij trachten met critiek en op allerlei 
andere wijzen ons werk te saboteren en wij zouden dus volledig 
de gelegenheid geven om het belangrijkste werk wat w� te doen 
hebb en als bedrijfsarbeiders, het werk in de bedrijven te orga
niseren en het werk van de Zaandamse en Rotterdamse havenar
beiders zouden wij op deze wijze volkomen saboteren. 

Een goede communistische kameraad in het bedrijf, wanneer
hij bekend is, kan hij openlrjk optreden, mag hij er gerust voor 
uitkomen dat hij communist is. Maar een goede communistische 
bedrijfsarbeider wordt beschouwd als een grote kameraad in het
bedrijfswerk, die progressief is, die de leiding geeft aan de 
strijd in de arbeidersklasse, vaak niet zelf, maar door bemid
deling van andere mensen, zodat hij zelf niet be kend is en toch 
de leiding heeft van diverse acties in de bedrijven. En wij hebben
daar uitstekende voorbeelden van gezien in Dieren, van een 
kameraad die niet in het bedrijf zelf werkzaam is, maar net als 
bij de A. K. U., in een zelfstandige afdeling werkt, en die in staat
was, zonder dat de andere kameraden het wisten, via andere 
contactpunten in het bedrijf, het werk daar op de juiste wijze
te organiseren. Deze kameraad heeft zijn doel bereikt. (Hier 
wordt bedoeld Th.J. Trentelman, geboren 24-8-1903, die als 
metselaar werkt aan verbom'Jingen op het terrein van de Edy 
fabrieken te Dieren. I.D. Arnhem). Maar een kameraad die openlijk
zou optreden als com..munist, die wordt op het matje geroepen. En 

, het is maar een klein kunstje om je te vinden, zoals bij Adriaan
van Rooy (geboren 24-8-1915 die, zoals bekend, is ontslagen bij 

1 

de D.H.U.-fabriek. De ware reden werd evenwel niet genoemd. I.D.
Arnhem). v:iant een hond die je wilt slaan, daar kun je al tijd een 

11, stok voor vinden. Daarom, kameraden, moeten wij, waar de slagader 
van het kapitalisme, waar de slagader van het imperialisme klopt,
daarom moeten wij daar op deze wijze werken, om onze kameraden 
niet alleen te beschermen, maar juist om op een doeltreffender, 
een juister wijze de leiding in dit belangrijke werk te nemen. 
Wanneer wij niet genoeg over dit punt hebben gezegd, wanneer het
niet overduidelijk is, stel dit gerust in de discussie. Op welke
wijze je het ook doet, je wordt heus niet afgestraft. Wanneer je
deze gedachte hebt, ligt dit alleen, dat je politieke tekort
komin6en hebt, en je nog niet goed begrijpt waarom wij deze zaak 
zo inzien. 

Punt F. De bedrijfskrant is een orgaan van de bedrijfsafdeling, door haar 

tL������elf uitgegeven en opgesteld, met behulp van de plaatselijke 
-� T: ""afdeling. Dan zie je direct het verband weer, wat de resolutie 

vaststelt, bedrijfsarbeiders - bedrijfskrant. Wat besproken wordt
in de bedrijfsafdeling kun je via de krant in heèl het bedrijf 
brengen en kun je in het bedrijf zelf discussie krijgen over het
geen wat er in het bedrijf tot stand komt. 
De leden der bedrijfsafdelingen (punt G), allen actief in de massa
organisaties, vakorganisaties en andere, werken. En, kameraden, 
wanneer vaj dit veststellen, dan zien wij weer dat belangrijke, dat 
vaak de bedrijfsarbeiders in onze afaeling, de stuwers en de moto
ren zijn. .vant, wanneer je er op let, dah blijkt het, dat in deze 
bedrijfsafdeling, vooral die kameraden zitten, die het beste ver
bonden zijn met de massa. 
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De bedrrjfsafdeling en de leaen daarvan, ieder afzonderlrjk, be
schermd worden tegen spionnage der directies en der imperialis
tische geheime diensten, die in de bedrrjven werkzaam zijn. 

Dit is zoeven al enigermate naar voren gebracht, wat hier
van de bedoeling is. Kameraden, nu komen wrj voor de meesten van 
jullie tot dat belangrijke punt, wat betreft de plaatselijke af
delingen, Maar, voordat wij daartoe overgaan zouden w� een grote 
fout en een grote tekortkoming doen, wanneer wij dit bedrrjfswerk 
niet gingen verbinden met het vredeswerk. Want deze bedrrjfsar
beiders moeten worden verbonden me t de havenarbeiders tot een 
wapen dat in staat is he-r-imperialisme de slagtanden uit te slaan. 
En dan zien wij meteen de belangrrjkheid, wanneer deze acties zich 
verder ontwikkelen, en dat doen ze, kameraden. Dit is niet een 
actie op zichzelf, dit leeft verdero Dan zien Wij meteen hoe be
langrijk het is, en v.iij hebben onze contacten in Brummen in die 
munitiefabriek, waar die granaten worden gedraaid, zoals wij ze 
ook hebben bij de D.R.U, dan zien wrj, hoe belangrijk dat is, dat 
ook deze arbeiders ingelicht worden en voorgelicht worden over 
dit werk. En wat hebben onze bedrijfsafdelingen in Arnhem gedaan? 
Die hebben gezegd:"De kameraden in onze bedrijven moeten beter· 
voorgelicht worden over de ze internationale strijd, die de arbei
dersklasse voert tegen de reactie". En wat doen deze kameraden, 
al thans een van de bedrijfsafdelingen heeft het besluit genomen 
en deze kameraad kan dit ook in de discus�ie beter naar voren 
brengen, om een manifest in samenwerking met het vredescomité 
in Arnhem samen uit te geven, om via het vredescomité duidelijk 
te maken, de solidariteit en de vredes�il en de strijdbaarheid 
van de bedrDfsarbeiders in Arnhem ten opzichte van de Zaandamse 
en Rotterdamse havenarbeiders. (Betreft vermoedelrjk bedrijfs
afdeling Tinfabriek. I.D. Àrnhem). 

Karn.eraden, nou krijgen wij de plaatselijke afdelingen en 
over de plaatselijke afdelingen is natuurlijk ontzettend veel te 
zeggen en wij zullen daar ook nog het een en ander van zeggen. 
En het is, kameraden, en de partrjconferentie stelt met veront
rusting vast, hoe de democratie, de grondbeginselen van de partij
organisatie, de politieke ontvakKeling in onze afdelingen enz., 
ten achter is gebleven of geheel teniet is gegaan in de verdere 
ontwikkeling van de strijd van de arbeidersklasse. En, kameraden, 
van deze plaatselijke democratie, van deze partijdemocratie, is 
niet veel meer overgebleven. En het is vanzelfsprekend dat daar
bij de critiek in de eerste plaats wordt gebracht op de dagelrjkse 
leid ing, op het Districtsbestuur. Maar vanzelfsprekend valt deze 
critiek ook terug op de partij zelf. Je kunt makkelijk iemand anders 
de schuld geven van tets. Je kunt gemakkelijk ze�gen, laten we 
maar platweg zeggen, wat wel eens gezegd is+ "De verrekte Dagelijk
se leiding daar aan de Klarendalseweg, die moest maar eens een 
beetje actiever worden 11

• Ja, kameraden, maar de partij in het 
Dist.riet Centraal Gelderland bestaat toch niet alleen uit die
vijf mensen van de Dagelijkse leiding. Ik dacht dat die uit enkele
honderden, tussen de jen de 500 partijgenoten bestond, en ik
dacht dat die partijgenoten de plicht op zich hebben genomen
om de communistische partij te organiseren als voorhoede van de
arbeidersklasse, die overal zijn contacten en de mogelijkheden
heeft om dit te organiseren. Kameraden, laten wij vaststellen,
hoe deze zaak op het ogenblik eigemlijk is. En wij hopene dan ook
dat er op hetgeen dat wij hier als discussiemateriaal trachten te 
bren'-'en, van jullie komt, jullie je persoonlijke mening geeft,
waardoor er een betere werkwijze komt. Dan krijgen wij in de eerste
plaats het contact tussen het districtsbestuur en de afdelingen.
De partij heeft wel de 14 daagse bespreking met de politiek se
cretarissen, maar de politiek secretaris is vanzelfsprekend
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verplicht, omdat hij lid is van de paTtrj, dit contact over te 
brenben op de Dagelrjkse leiding en via de Dagelrjkse leiding op 
het Districtsbestuur en via het Districtsbestuur over te brengen 
op alle afdelingen. Maar, kameraden, wat is er van deze 14 daagse 
besprekingen bekend? Welke afdelingen krrjgen regelmatig het con
tact wat nodig is voor de versteviging van de organisatie in de 
eerste plaats, maar wat het belangrrjkste is voor de politieke 
opklaring, dat wij bewust staan in de leiding die w rj hebben in 
de strrjd voor de arbeidersklasse. Kameraden, van die 14 daagse 
besprekingen, wat is daarvan terecht gekomen? En dan zie je weer 
de sociaal-democratische tendenzen, die ook in onze partij liggen, 
die wrj het sterkste kunnen waarnemen in de buurt van de buurt
afdelingen, deze buurtafdelingen, die het laatste jaar een beetje 

actief zijn, wanneer er een verkiezing op til is, 
precies als in de P.v.d.A. en in de S.D.A.P. Deze waren ook actief 
op een tijdstip wanneer er verkiezingen waren, wanneer er geknokt 
moest worden om zo en zoveel leden te krrj�en in de gemeenteraad. 
Jullie weet nog wel die theorie van 50 + eén is de meerderheid. 
Stel je voor dat wij als partrj, als sociaal democratisch verschijn
sel er ook zo om gaan knokken, om ook hier in het Parlement de 

-� meerderheid te krijgen en al die flauwe kul meer. Wij weten wel 
beter, kameraden, Maar wat wrj vast moeten stellen, Kameraden, 
er is geen politiek leven in de Partij. En vanzelfsprekend slaat 
dit terug op de Dagelrjkse leiding, op het Districtsbestuur. Maar 
wij weten, wjg lezen toch ::ne 1,,1aarheid O, de leden worden toch elke 
dag via de "Waarheid" geinstrueerd, ook via "De l•vaarheid" in de 
taken die zij dagellJks hebben te doen. Zij kunnen elke dag een 
schat van gegevens lezen in de "Waarheid" en via "De Vaarheid 11 

hun tactiek en hun methoden toepassen op de omstandigheden van 
het ogenblik. Wij zullen daarom brj het behandelen van de plaatse
lijke afdelin�en brj punt A nog spreken. 

Punt A zegt: In alle afdelingen, op geregelde trjden leden
vergaderingen worden gehouden, waarin de partrj-politiek behandeld 
wordt en de afdeling dienaangaande haar hodding bepaalt. En, 
kameraden, noemen jullie mij eens een afdeling, waar de politiek
secretaris op een gewone, al�emene ledenvergadering, een korte 
politieke inleiding houdt, waaraan verbonden een discussie met 
opklaring, dingen die niet duidelrjk zrjn op te helderen, waarna 
de rest van de agenda wordt behandeld. Kameraden, de resolutie 
stelt vast, dat dit moet gebeuren. Maar welke afdeling heeft dat 

C, L, 
voor die tijd gedaan? Voor zovervwij weten, en dat zijn dan ook de
afdelingen, die gunstige afdelingen, die ook door hun resultaten 

� afsteken, dat zrjn Doetinchem en Velp. Doetinchem, de enige af
deling die i� ken in ons District, die in leden-aantal sinds 1946 
is vooruitgegaan, terwijl de r_est � 50% is gekelderd. Dit is het 
grote verschil. 

(Plotseling wordt de vergadering onderbroken en de voor
zitter stelt voor om even te pauzeren. De indruk werd gevestigd, 
dat de inleider op deze niet voort mocht gaan). 

Na de pauze, die+ 10 minuten duurde, leest de voorzitter 
een telegram voor van H.ABenter,geboren 12-6-1904, wonende te 
Oosterbeek, die door ziekte verstek liet gaan en waarin hij de 
conferentie goed succes toewenst. 

In zrjn plaats wordt als lid van de candidatencommissie 
benoemd: R.J. Brugman Jr., geboren 9-7-1918,' van de afdeling 
Arnhem Oost. 

Dan is het woord weer aan R. van der Molen, en uit wat 
h ij verder zegt bl�kt dat hem in de paÜzë vermoedelijk gezegd is, 
ook het werk van de Dagelrjkse leiding te becritiseren. Hij zegt: 
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"Kameraden, wij waren bezig met de buurtafdelingen en het 
is zeer terecht en Henny Nijhof heeft mij er op gewezen gelijk __ ook
andere partijgenoten mij er op gewezen hebben te zeggen, en hiJ 
zegt het zeer terecht en het moet ter conferentie gebracht worden, 
want de conferentie moet over deze dingen juistJoordelen. Hij 
zegt: "Jij bent weer bezig om de Dagelijkse leiding en ook mij zelf 
als politiek secretaris weer schoon te wassen van de toestand 
zoals die op het ogenblik in het District is". Hij zegt: "Je 
bent weer bezig, eigenlijk niet helemaal, maar toch, deze critiek 
richt zich te veel op de plaatselrjke besturen en op de partrj
leden. Je vergeet, dat alles wat er gebeurt in ons District •••••• " 
(Onderbreking). 

En zeer terecht, kameraden, het is een feit,in zekere 
zin wil je de dagelijkse leiding en de Politiek secretaris ver
dedigen. Kameraden, dit is politiek onjuist. Zrj dragen de groot
ste verantwoordelijkheid voor het District en zijn als zodanig met 
hun leiding gevende taak in alle opzichten tekort geschoten. En 
het is, en het was zoals Jaap Nathans vaststelde in zrjn schrif
telijke discussie aan het Districtsbestuur, waarin zeer terecht 
naar voren kwam: Ik merk, zegt hij, eigenlrjk niet veel in ons 
District van de dagelijkse leiding, maar wel van een persoon-
lijke leider./Als er critiek is, brengt Henny (Nïjhof) op zichzelf, 
maar de dagelijkse leiding durft geen critiek te brengen op het 
werk van de politiek secretaris. En wanneer het werk zoals op 
het ogenblik de organisatie in onze partij slecht is, is dit ook 
te wrjten aan het werk van l�jhof. En dan kan kameraad Nijho! nog 
zo hard werken, en Wij weten allem aal dat hij liard werkt. Maar al 
het harde werken heeft niet meegebracht, dat het partrjwerk, de 
strrjd van de arbeidersklasse, een hogere organisatievorm he eft 
aangenomen, gezien de steeds scherper wordende klasse tegenstel
ling, niet op dat niveau is gekomen dat nodig was om leiding te 
geven aan de strijd van de arbeidersklasse • .,1 Noch de Dagelijkse 
leiding, noch Henny heeft het verstaan om dit te organiseren, 
en ik wil daarbij wij zen op de 14-daagse besprekingen. Voor zover 
deze hebben plaats gevonden, heeft de dageR:ijkse leiding het niet 
verstaan om im1deze plaatselrjke afdelingen politieke opklaring 
te brengen, dat zij een duidelijk beeld kregen van de werkzaam
heden die gedaan moesten worden. Wanneer je politiek niet klaar 
bent met deze dingen en je gaat maar werken en je werkt maar 
en je weet op het laatst niet meer wat je doet, dan heeft het 
werk geen zin. 

In de eerste plaats moet je dus politiek klaar zrjn voor 
de dingen die je moet uitvoeren. En dat is ongetwijfeld wat Henny 
ook over de 14 daagse bespreking, wanneer de dagelijkse leiding 
brj elkaar kwam, heeft de dagelijkse leiding elke week, heeft ook 
de dagelijkse leiding over het algemeen weinig vernomen van het
geen besproken werd met de politiek secretarissen van de diverse 
districten. De dagelrjkse leiding had bv. nooit het belangrrjke 
punt op de agenda, wat is die dag besproken, wat moeten we uit
voeren. Er is wel wat zo tussen neus en lipp en doorgedaan, maar 
een behoorlijke politieke opklaring, die kwam van het Hoofdbestuur, 
heeft ook de Dagelijkse leiding niet gehad van Henny. En zo krrjg 
je van de ene tekortkoming, de andere. En vanzelfsprekend, wanneer 
de machine, de motor, zoals Paul de Groot vaststelde, niet loopt 
door versleten delen of door delen die gereviseerd moeten worden, 
om maar in de vaktermen te blrjven, dan is het vanzelfsprekend, 
dat ook andere delen van de Partrj niet naar behoren functioneren. 
Dan is het vanzelfsprekend dat de critiek die wij hier gaan bren
gen, terugslaat op de dagelrjkse leiding en de politiek secretaris. 
Er is een samenhang van dingen en je kunt niet het ene van het 
andere scheiden. Het Marxisme leert ook zeer terecht dat wij ons 
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aanpassen aan de omstandigheden en hoe te handelen in een be
paalde situatie. Kameraden, deze critiek moeten wij dan ook op 
de juiste en de scnerpste wijze breni:sen. Henny heeft er op ge wezen, 
daar moet je niet op terugvallen, dat is voorbij. Maar de ernstige 
critiek die de Dagelijkse leiding en ook de kadervergaderi�g had 
moeten brengen op de inleiding van Ni.jhof op de kadervergadering 
waar de organisatie van het vredeswerk van de Partij voor 2 No
vember werd besproken en waar Jan Schalker zeer terecht vast
stelde, dat het een schandaal was, dat NÎjhof op een dergelijke 
wijze voorbereid, voor de kadervergadering kwam om te spreken, 
dat wil zeggen, niet voorbereid, dat bij, terw�l hij 5 of 10 mi
nuten voor de aanvang, voordat hij zijn speech moest houden, nog 
aantekeningen stond te maken over hetgeen hij moest doen. Kame
raden, dit zijn ernstige tekortkomingen en deze moeten ernstig 
becritiseerd worden. Dit is ook één van de oorzaken, dat ook in 
ons District het vredeswerk zo slecht functioneert. 

Gaan wij nu terug op de organisatie, zoals die in de 
resolutie staat. Dan hebben wij bij pun:b A behandeld, dat in alle 
afdelingen op geregelde tijden, ledenvergaderingen worden gehouden 
waarin de partijpolitiek behandeld wordt en de afdeling dienaan
gaande haar houding bepaalt. Wanneer de Dagelijkse leiding geen 
politieke opklaring brengt en zij worden beschouwd als districts
bestuurders, als het beste gedeelte van het kader wat wij hebben, 
en als zij he t niet verstaan om politieke opklaring te brengen, 
hoe willen de politiek secretarissen he t dan doen. Het zou uit
stekend ge1,veest zijn, wanneer de politiek secretarissen het on
danks dat, het hadden verstaan. 

Kameraden, w� hoeven hierover niet verder uit te wijden, 
maar laten wij dit vaststellen, dat váj bij elke actie die zich gaat 
ontwikkelen, wij ons de vraag stellen, wat doen wij ten op zich te van 
deze actie. 

Alle afdelingsbesturen opnieuw in een ledenvergadering verkozen 
worden, na grondige candidaatsbespreking en bij geheime stemming. 
Kameraden, wat is er uiteindelijk, welk e besturen die zitten in 
de afdelingen zijn op democratische wijze gekozen? En wanneer 
jullie dan in alle afdelingen kijken, zul je tot de conclusie 
komen, dat er maar weinig afdelingen zijn, waar dit gebe urd is. 
Het is natuurlijk onmogelijk om vanavond al deze dingen hier te 
bespreken, maar enkele dingen moeten wij er uit halen. Allereerst 
willen 'Wij naar voren brengen hetgeen er gebeurd is in Arnhem 
Centrum I. Wij hadden in Centrum I de politiek secretaris Vellinga. 
(J.M. Vellin�, geboren 13-8-1901). Deze kreeg, zoals alle 
politiek secretarissen, aan de �and van de resolutie, de opdracht 
om een ledenvergadering te organiseren. Er werd deze kameraad 
ernstig critiek gebracht en op zijn afdeling in die districts
bestuursvergadering waar hij aanwezig was. Hij heeft verzuimd deze 
ernstige critiek die op hem werd gebracht, in discussie te behan
delen of terecht te wijzen, maar wel kwam kort daarna een briefje 
dat hij bedankte voor alle functies van de partij. Kameraden, hier 
heb je een voorbeeld hoe het niet moet in de Partij. Hier heb je 
een voorbeeld dat de resolutie in feite wordt gesabote�rd op 
de ergste manier die maar mogelijk is. Deze handeling is zo laak
baar als maar kan, want hij doet hiermede een ernstig vergrijp 
tegen alles wat onze partij doet ter uitvoering om ten slotte de 
strijd van de arbeidersklasse op de juiste wijze te organiseren, 
maar toont ook de politieke zwakte van deze kameraad, hoe zwak 
deze kameraad politiek ingesteld is, dat je wijkt voor eventuele 
meningen die gesteld ,,,orden als zijnde niet juist. Wanneer datgene 
wat daar gebracht wordt in die districtsbestuursvergadering niet 
goed is, dan knok je net zo lang, tot je in het gelijk wordt gestel 
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En dan laat je niet toe en dan ga je niet op een deriel:ijke w ijze 
handelen, omdat het volkomen indruist tegen elk beginsel van 
onze Partij. Het is ook een uiterst laakbare houding van deze .. kameraad. Hij toont zich buitengewoon politiek. Op een dergel�ke 
manier komt er van onze resolutie geen fluit terecht. Op een 
dergelijke wijze gaat het niet 

Maar, kameraden, Centrum II. v,e zeggen, het zit er wel 
en we ze0gen, het zit er niet. 1,e weten het niet, zo is de ver
houding daar. Oost is het weer iets beter. Zo kunnen we wel door
gaan. 

Apeldoorn, 1!.ageningen, Nijmegen, al deze afdelingen tonen 
deze zelfde verschijnselen. Gelukkig niet in die mate als in 
Centrum I. Kameraden, dit is mede de oorzaak en mede schuldig 
zijn daaraan kameraad Nijhof en de dagelijkse leiding. Wij zouden 
op dit punt veel verder in kunnen gaan, maar wij zullen ongetwijfeld 
in de discussie hierop verder ingaan. Maar wij zullen vaststellen, 
aan de hand van de resolutie dat, wanneer nieuwe afdelings
besturen straks worden ge kozen, dat deze ook werkelijk democratisch 
worden gekozen en dat wij niet doen, zoals wij in practisch alle 
afdelingen in ons District hier kennen, er valt iemand uit het 
bestuur en er wordt maar iemand aange�ezen. Een bestuur kiezen? 
Kameraden, hoe moeten wij nu een bestuur kiezen2 De partijgenoten 
komen niet eens bij elkaar. Neem bv. Centrum I. Daar hebben ze 
een ledenvergadering gehad van 4 mensen, met een afdeling van 
70 man en die 4 mensen beslisten over het afdelingsbestuur en 
wezeîï de politiek secretaris aan. Dat is de democratie in onze 
partij ten voete uit getekend. 

Wij hebben na de resolitie ongetM,jfeld een gunstige ver
andering gezien. ,vij hebben onze vergaderingen beter georganiseerd 
als ooit de laatste tijd het geval is geweest. + 1/3 deel van de 
partijgenoten is in deze ledenvergaderingen bijeen geweest. De 
afdelingen Centrum I en Nijmegen schitteren wel buitengewoon door 
het slechte ledenbezoek. 

Kameraden, dan krijgen wij punt C.: In gemeenten waar de 
afdelingen een te groot ledental hebben om een goed functioneren 
van de  partij mogelijk te maken, een reorganisatie plaats vindt 
in dier voege, dat kleinere eenheden gevormd worden van een 
zodanige omvang, dat zij in huiskamers kunnen vergaderen. En hier, 
kameraden, hier zie je al weer een be��s, wat de resolutie alle
maal vaststelt. Wij moeten overgaan tot deze reorganisatie./Deze 
reorganisatie brengt met zich mee , een grotere activiteit van 
de partij. Let op de staatje die hier aanwezig zijn met het bezoek 
aan grote afdelingen en bezoek van kleine afdelingen. Wageningen, 
16 partrjgenoten. Aanwezig op deze vergadering: 9 partijgenoten· en 
zo zijn er meèr kleine afdelingen. Doetinchem behoort organisa
torisch en verhoudingegewijze bij de grote afdelingen. Waarom? 
Omdat deze kameraden elkaar beter kennen, elkaar meer spreken, 
in beter georganiseerd vergand met elkaar werken en als zodanig 
beter het werk van de partij kunnen uitvoeren. Dat niet alleen, 
kameraden, maar ook voor de beveiliging van de partij is het 
nodig, waardoor het mogelijk is om ook in huiskamers te vergaderen. 

Dan krijgen wij punt D.: De besturen van de onderdistricten 
in onderdistrictconferenties, samengesteld uit afgevaardigden van 
de afdelingen, bij geheime stemming verkozen worden. Dit punt, 
dat kunnen wij vaststellen tn ons District, wjj hebben geen onder _ 
district natuurlijk, dat zal misschien aannde hand van het nieuwe 
Districtsbestuur mogel�k blijken of dat het wenselijk zij dat dit 
gebeurt, de afvaardiging van Districtsbestuur is allemaal wel met 
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geheime stemming gegaan. Alhoewel wij vele malen wel de cri tiek 
hebben gehoord, terecht of ontere cht, maar dat komt de dagelrjkse 
leiding terecht. 

Stelselmatige verdeling van het werk in de afdelingen over alle 
partrjleden plaats vindt, waarbrj de voornaamste krachten op het 
werk in de bedrrjven, massa-organisaties, de beweging voor de 
vrede, comité's tegen huurverhoging en andere massabeweging worden 
gericht. Kameraden, hier zien wij op een duidelrjke wijze. hoe het 
werk georganiseerd moet worden, dat de voornaamste krachten 
gericht vvorden op de bedrrjven, op de massa organisaties, op de 
beweging voor de vrede, op de comité's voor de huurverhoging. 
Hier hebben wij weer de sociaal democratische tendenzen in onze 
Partrj. Want, hoe is de situatie in ons District? de situatie in 
de plaatselijke besturen? Wanneer een plaatselijk bestuur vergadert, 
dan bespreken wij dit werk en het bestuur voert het werk uit. Vol
komen sociaal democratisch. Noch de Dagelijkse leiding, noch de 
plaatselijke afdelingen hebben het verstaan, om de leden in het 
werk te betrekken, want het bestuur was van mening dat zij het 
werk zelf moesten doen, of dat wij geen kans zagen om de partrjge
noten aan het werk te krrjgen. Ik wil je alleen dit typerend 
voorbeeld noemen van de dagelijkse leiding. De dagelrjkse leiding 
colporteert elke Zaterdag met "De Waarheid" en wij hebben herhaalde 
malen tegen elkaar gezegd, wij moeten nieuwe mensen aantrekken 
om ons te helpen brj de colportage. Maar tot vorige week toe heeft 
de dagelijkse leiding het niet verstaan, deze mensen aan te trekken. 
Wij moeten vaststellen dat deze dagelrjkse leiding en niet in ge
slaagd is om een nieuwe kameraad aan te trekken voor de colpor
tage. ..e hebben wel een besluit genomen, maar waar is de uit
voering gebleven. WD kunnen net zoveel besluiten nemen als wrj 
willen, maar als �rj ze niet uitvoeren, en daar mangelt het aan. 
we hebben vaak lange agenda-lrjsten die doorgesproken moeten. 
Neem één punt wat belangrijk is, praat dit door, neem een besluit 
en draag het op aan verschillende mensen die de afdeling heeft. 
Zet alles op alles, om deze mensen in het werk te betrekken. 

Comité's tegen de huurverhoging. Deze Nederlandse regering 
durft het om 15% huurverhoging in te voeren. Wat heeft onze partij, 
wat heeft de dagelrjkse leiding hiertegen gedaan. 

Door een vereenvoudiging van de partrj-administratie en in het 
brjzonder brj het afrekenen der contributie en andere betalingen, 
wordt doorgevoerd. Ook dit punt is door Clerks (Partrjbestuurslid) 
in de conferentie behandeld, en de mensen die in de financiën 
zitten, wetem dat deze zaak vertegenwoordigd zal worden. Daarover 
zullen zij nader berichten lITrj6en. 

Kameraden, nu komen wij tot het belangrijke punt van de 
kaderkeuze. Deze kaderkeuze is daarom zo belangrrjk ook voor deze 
conferentie, omdat deze conferentie het nieuwe Districtsbestuur 
kiest en nu dit nieuwe Districtsbestuur dat gedeelte van het 
kader moet plaatsen, wat ten volle instaat, leiding te geven in 
de strrjd van de arbeidersklasse. De conferentie heeft vastgesteld 
dat het illegale verleden als maatstaf belangrrjker was en nog 
is voor de positie in en voor het werk wat je kunt doen voor de 
partrj. Maar die kameraden met een illegaal verleden, die passief 
zrjn, zoals de resolutie vaststelt in het politieke kader van de 
partrj bespreken, opdat zij vervangen worden door betere krachten 
om leiding te geven in de strrjd van de arbeidersklasse. 

En het is dan ook zo, kameraden, dat brj punt A, brj de 
keuze van het politieke kader (partrjbestuur), districtsbestunen, 
onderdistrictsbesturen, bedrrjfs- en plaatselijke besturen), naast 
persoonlrjke betrouwbaarheid, toewijding aan de zaak van de arbeiders 
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klasse en onvoorwaardelijke solidariteit met de Sovjet Unie, 
(kameraden, dat mogen wij er wel eens dieper inhameren, dat zonder 
deze Sovjet Unie, het vredeswerk over de gehele wereld een 
wassen neus is), als voornaamste maatstaf wordt aangelegd, dat 
de gestelde candidaat bij de uitvoering van de partijpolitiek 
resultaten heeft behaald. Dit, omdat het uiteindelijk in onze 
partij zal afhangen van resultaten die wij als voorhoede van de 
arbeidersklasse zullen boeken, om ons te organiseren en te ver
binden met de massa. 

Door het aantrekken van dergelijke uit de massa actie naar voren 
gekomen krachten, nieuw bloed in het politiek kader der partij 
wordt gebracht. Kameraden, dat zie je direct weer. Nieuw kader 
is ook in het District Centraal Ge lderland aanwezig. Daar, waar 
nie uwe acties ontstaan in de bedrijven, komt nieuw kader naar 
voren. Kameraden, er is een enkele keer de opmerking gemaakt, 
bv. over de DUW. Nou, in de DUW zit niks anders als paupers. In 
de DUW zitten die mensen, die niet meer geschikt zijn voor de 
arbeid in de normale maatschappij. Dit is werkelijk waar, dit zijn 
geen smoesjes die ik hier sta te vertellen. (Interruptie: "Namen 
noemen"). Ja, dat is jammer genoeg, ik kan de naam van die partij
genoot hier niet noemen. Je hebt discussies met deze kameraden en 
dit is ongetwijfeld een tekortkoming. In plaats dat je deze kame
raden direct bij �jn lurven pakt, kameraden, en hun er op wrjst, 
zoals het ook moet gebeuren. De namen van deze kameraden weet 
ik helaas niet. Ook alweer een politieke tekortkoming van je
zelf, dat je niet in staat bent om deze kameraden naar voren te 
brengen. Want het is nodig hen naar voren te brengen. Dat je 
kunt aantonen, waar of het in zit. Kameraden,- in deze DUW hebben 
wij gezien, dat er momenteel kameraden naar voren komen, die in 
staat zrjn om massa-acties te organiseren, maar wij verstaan het 
op het ogenblik niet om hen op de juiste wijze te helpen. 

Wij hebben het gezien met verschillende andere acties 
hier in ons district, stakingen in Apeldoorn, waar wij geen vin
ger in hadden en waar wij ongetwijfeld, wanneer �Jij ons in Apel
doorn me er met het bedrijfswerk hadden bemoeid, geslaagd zouden 
zijn in het werk van de Partij 

Kameraden, nu krijgen we punt 4: de scholing en de kader
opleiding. De partrjconferentie is van oordeel dat het huidige 
stelsel der partrjscholing onjuist en onvoldoende is gebleken. 
De huidige scholing is er op gericht, de leden en kaders , alge
mene politieke kennis bij te brengen door middel van scholings
groepen en cursussen. En het is waar, kameraden, wij hebben dat 
zelfs ervaren, door belamgrrjke verandering der kaderscholing, 
waar wij naast kennis, de mogelijkheden hebben om te weten hoe 
wij de zaak moeten organiseren, zodat je je politieke kennis 
weet te verbinden aan de actie. En dat, kameraden, is onge
twijfeld een tekort in de scholing. Deze scholing zullen wij dus 
ongetwijfeld moeten brengen van theoretisch, zonder theorie ko
men wij er niet, dat kun je duidelijk zien, Marxisme is als peiler 
onvoorwaardelijk nodig, maar wij moeten h aar verbinden met de prac
tische strijd die wij heboen. En wanneer wij dat doen, zullen wij 
ongetwijfeld de scholing van ons District op hoger niveau brengen. 

Dan �ordt er hier 6esproken over de basisscnoling en wat 
daarvoor nodig is. Hier is ook het Leerboek voor de Arbeiders
be·weging noodzakelijk en ook het boek de K. P. der S. U., maar ook 
de resolutie, kameraden, moeten we grondig bestuderen. Vnj, in dit 
district, hebben om de 14 dagen scholing, onder leiding van 
Bob Gillieron (Lodewijk Gillieron, geboren 12-8-1909). Maar er 
komen te weinig partijgenoten. En waarom komen ze niet? Omdat ze 
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menen die scholing niet nodig te hebben. Maar dat is fout. Wat 
we vroe�er geleerd hebben, daar hebben we nu niets aan, er is 
elke dag weer wat anders; we moeten de ontwikkeling brjhouden. 
Dan nog de hogere scholing. Maar, kameraden, het lijkt me beter, 
dat jullie dit zelf nog maar eens bestudeert. Die scholing acht 
ik zeer belangrrjk, maar de tijd laat niet toe, die verder uit te 
werken. Dus, bestudeer deze dingen. 

Nu nog iets over vde werving. Jullie weet, kameraden, 
dat we voor 25 Februari 1950, 20% nieuwe leden (later werd ge
zegd 85 leden) en 2500 Waarheidsabonné's in dit District moeten 
winnen. Ik moet je zeggen, we schrokken. Dat kan nooit, dachten 
we. Maar wat blijkt nu, dat wij, ondanks de slechte organisatie 
in dit district, zrj het dan een bescheiden, toch enig resultaat 
hebben geboekt. En dan trekken we dus nieuwe mensen aan en daar
uit kunnen we weer kader vormen. We hebben bemerkt dat er overal 
in de bedrijven, legio mogelijkheden liggen en er zijn ongetwijfeld 
veel mogelijkheden om deze maatschappijvorm te vernietigen. Zo 
was er enige dagen geleden een kwestie in de spinnerij op de 
A.K.U. en ook daarbij bleek weer, dat er kameraden zitten, die 
we er uit kunnen halen voor onze PartijT 
De Waarheid: Over De \lvaarheid hebben we nog niet veel gesproken 
vandaag. Maar het blijkt aan de hand van de resultaten van de 
colportage, dat de reactie ons niet kan dru,.ken in het hoekje, 
waar ze ons graag hebben willen. We zien aan de resultaten 
van de laatste tijd, ook in dit district, dat er ongekende moge
lijkheden zijn en die moeten we� weten te benutten. 

Nu krijgen we het laatste gedeelte van de resolmtie 
en dan zien we de verkiezingscampagne, kameraden. We gaan werken 
met de lijsten "Voor Vrede en Brood, en hier zien we, kameraden, , , 
dat de Vredesbeweging als een rode draad voor de resolutie loopt. 
Hoe slagen we er nu in, deze (verkiezimgs) actie voor Vrede 
en Brood te dchen slagen. De juiste weg is, de juiste lijnen, als 
in deze resoli tie aangegeven, te volgen. 11Iat in Italië en Frank
rijk bereikt is, kunnen worden, moet ook hier bereikt kunnen worder 
en dat het kan, zien we aan de houding van de Zaanse en Amster
damze havenarbeiders. Het gaat alles om de vrede en om dit te 
doen, kameraden, is het toch vanzelfsprekend dat wij, zoals wij 
hier zitten, het beste gedeelte van het district, al onze krach
ten geven om dit mogeDjk te maken, nl. de strijd om de vrede. 

(Hiermede besloot Van der Molen de inleiding. Hij was 
kennelijk in tijdnood geraak::r;-want in tegenstelling tot de gede
tailleerde wijze, waarop hij in het begin de resolntie behandelde, 
deed hrj, vanaf het onderwerp "Scholing", hier en daar maar een 
greep. Over zeer belangrijke zaken, als bijv. het plaatsen van 
nietTpartijgenoten op de candidatenlrjsten voor de a.s. verkiezin
geh, sprak hij geen woord). 

Hierna werd + 40 minuten gepauzeerd. 

Als na deze pauze de vergadering wordt voortgezet, konT 

digt de voorzitter �XJX:x:pcgleE®�®M&K��' de discussies 
O'fv-· \M.f.D aan en geeft het ,voord aan J. Na thans, geboren 27-7-190�.

B, v q Spr. vangt aan met zelfcritiek en hekelt de partijgenoten 
die wel lid zijn, maar nooit op de vergaderingen komen en ook 
nooit iets voor de partrj doen. Voorts dringt spr. er op aan om 
tot krachtige politieke actie te komen. De vredesbeweging moet 
massaal en krachtig gesteund worden en dit zou kunnen door ver
koop van speldjes, vlaggetjes en dergelijke. 

Het bedrijfswerk is nog lang niet voldoende georganiseerd. 
Er moet een betere verbinding komen tussen de bedrijfsafdelingen 
en de partij. De bedrijfsafdelingen moeten beschermd worden, maar 
dit moet niet zo zijn, dat al de partijgenoten in de bedrijven zich 
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achterbaks houden. Zij moeten met hun medearbeiders praten en 
discussieren. De vvaarheidsactie moet beter en krachtdadiger 
worden doorgevoerd. Het partijbestuur moet meer contact hebben 
met de leden. JE kunt toch geen leiding geven per circulaire. 
Partijgenoot Nrjhof bv. heeft alles zelf willen doen. Hij was pen
ningmeester, hij was Districtssecretaris. Hij deed alles alleen 
en daarom ging het niet goed. Partijgenoot Nïjhof is angstig, 
dat het niet gebeurt en daarom doet hij alles maar zelf. Ik meen 
da t de dagelijkse leiding tot taak heeft om leiding te geven an 
niet alles zelf te doen. 

Spr. gaat geruime tijd door met critiek te brengen op het 
werk van Nrjhof en het districtsbestuur, doch zo, dat het voor 
de betrokkenen dragelijk is, ja zelfs, zoals t.a.v. Nïjhof, ver
goeielijkend. 

Komende op de Stalinactie zegt spr.: De Stalinactie was 
een groot schandaal. Komt dat nu omdat ons District Centraal 
Gelde:irland in gebreken is gebleven? Nee, kameraden, de gehele 
partij en alle partijgenoten zijn in gebreken 6ebleven. Ik geloof 
dat het Partijbestuur in gebreken is geblev en om voldoende voor
lichting te geven. Dan moeten he conttateren dat de reactie zich 
richt op klasseverzoening, zegt spr., waarbij hij wijst pp het ge
vaar hiervan door te zeggen dat de sociaal democratie zich wel 
verzoenen wil met de· s.u., maar dat Vorrink dan bedoelt, een 
atoombom op de S.U. te gooien. 

Sprekende over de ifaarheidsactie zegt spr. ; dat de afde
ling Wageningen als taak heeft om 4 abonné' s op "de Waarheid2-
aan te brengen en stelt voor om de taak voor het Districtvte 
brengen op 80 nieuwe leden. 

Het woord is aan kameraad .,. J. Mos, uit Arnhem, geboren 
4-5-1898.

Kameraden, ik wil hier spreken over de bescherming van 
de mensen in de bedrijven. Ik wil hier eens even recht zetten, wat 
daarover gezegd is. Ik ben toch de zondaar van Arnhem Oost. Dat 
zit mij niet erg lekker. Wat ik gezegd heb, wil ik hier naar 
voren bren�en. wat Reint van der Molen gezegd heeft, dat juist 
de mensen in de bedrijven .näar voren moeten komen en de reactie 
aan de Kaak gesteld moet worden, is zeer �uist. Wat heb ik gezegd. 
De mensen die in vitale bedrijven werken, komen in zekere zin in 
de illegaliteit, al thans zij worden geisoleerd. En als ,,ij spreken 
van bescherming van de mensen die openlijk werken, die moeten 
toch ook beschermd worden, want die worden toch ook de kans ont
nomen om in een dergelijk bedrijf opgenomen te worden, want wij 
kunnen alleen werken, wanneer zij laten zien, dat zij openlijk 
colporteren met de krant en voor de partij. Maar er zijn natuurlijk 
mensen in dit geval, die zich achter het mom van besGherming 
gaan verschuilen door te zeggen: "Wij willen ook beschermd worden, 
want wij willen ook graag ons werk houden". Natuurlijk, wij willen 
allemaal graag werk hebben. Maar als wij niet ons gezicht als 
communist laten zien aan mensen buiten de bedrijven, wat moet er 
dan van terecht komen. En wij moeten wel degelijk ons ge zicht 
laten zien als colilffiunist en wij kunnen niet anders, als w� gaan 
colporteren met "De .. aarheid" en wanneer wij partijv,erk doen, 
als huisbezoek. En wij zullen dan ook wel eens mensen tegenkomen 
die zeggen: "O, dat is ook een communist". En wanne er die mensen 
op een ander bedrijf werken, die spreken daar toch best over, dat 
wij lid van de communistische partij zijn. Dat deze mensen in het 
bedrijf beschermd worden is heel goed, maar dat betekent toch niet, 
dat die mensen dan lekker niets meer hoeven te doen. vvanneer die 
mensen beschermd worden, dan kunnen zij knusjes in een hoekje 
gaan zitten en dan hoeven ze niet meer voor de dag te komen. Het 
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is een vaststaand feit dat ook de mensen die niet in de vitale 
werken, toch openlrjk voor de dag moeten komen als communisten, 
anders hoeven ze niet met "De .aarheid" op stap te gaan. 

Ik ben zeker niet bang voor critiek. En als partijgenoot 
Van der Molen dan sch..roomt om partijgffi1oten naar voren te brengen, 
dan sc.Firoomt hij toch niet om partijgenoot Mos naar voren te bren
gen. 

Gebl.eken is op de laatste ver6adering, waar w� de reso
lutie hebben besproken en waar wij de belofte hebben gegeven om 
10.et de colportagé te helpen. �vij waren daar met 16 mensen en 2 
zijn maar voor colportage en huisbezoek overgebleven. De anderen 
zrjn bang om hun gezicht als communist te laten zien. 
/ 1 Kameraad Staal uit Nrjmegen (?).

Deze spreker vindt dat 80% van de critiek op de dagelijkse 
leiding terug moet vallen op de leden. Spr. is 40 jaar lid van 
de S.D.A.P. geweest en 5 jaar van de C.P.N. en vindt, dat hij 
nog nooit zoveel Marxisme en kameraadschap heeft gevonden als 
in de Communistische Partij. 

1 1 Bouwman uit .Nijmegen. 
$.. Spr. vraagt waarom Paul de Groot nog nooit in de 2e 

Kamer om zendtrjd gevraagd heeft, om via de radio over het vredes
werk te kunnen spreken/ Verder becritiseert spr. het Districts
bestuur. Partijgenoot Van der Molen heeft gezegd dat er een afd. 
is waarvan men zegt, bestaat die nog of bestaat die niet. Het 
Districtsbestuur heeft dan toch zeker tot taak om te controleren 
of er in zo'n afdeling nog leven zit. 

Wat betreft de kwestie van de comité's tegen huurverho
ging, dan moet ik nog dit zeggen. In de afdeling Nijmegen, als 
wij daar een ledenvergadering houden en er komen daar 7 of 8 
mensen, dan klappen wij in onze handen en zeggen: "Nou, het is 
vanavond goed bezet". Maar vergeet niet, dat er op gewezen is, 
dat wij mensen van buiten de Partij moeten zoeKen. 

Kameraad Jansen uit Arnhem Oost. 
Spr. vindt dat iedereen in de Partij heeft gefaald, maar 

dat vooruitgezien moet worden. Er moet zo fel gewerkt worden, 
dat de reactie bang wordt voor die kleine groep. 

\ 

Spr. gaat verder over de fabricatie van oorlogsmateriaal. 

\\ 

Sprekende over de fabriek in Bru .amen zegt hij, dat de arbeiders 
4 � · aanvankelijk niet eens wisten wat zij maakten. Alle p artijgenoten

moeten nauwlettend toezien, wat zij maKen. Hij stelt voor om" als
stPun ad.Il de havenarbeiders van Rotterdam en Zaandam, in de
fabrieÁen, waar wapens en munitie gemaaKt worden, te gaan staken.
De Pa�t.,_� moet waaKzaam. zijn t e6enover de uitvoering van het P. B.O.

"781 �.f. 
�. lt)\ CJD ïhF. Peeters (geboren 25-12-1888) uit Rjmeben.

� Spr. begint op zeer dramatische \�jze te vertellen, dat hij 
sinds 1942 in de Com�unistische Partrj zit, wat h� allemaal heeft 
moeten doorstaan en tengevolge van de resolutie door het Dis
trictsbestuur wordt uitgemaakt voor een oud-S.D.A.P.-er, die zijn 
streken nog niet yed.eerd heeft. Als er gesproken wordt van een 
partij�enoot, die de klassenhaat niet doorvoert, kameraden, kijk 
er dan IIllJ 01; aan, v11ant daarmee v;ordt bedoeld, kameraad Peeters 
uit Nijme�en, aldus spr. De oorzaak hiertoe ligt in het feit dat 
de resolutie er over spree.kt, aat er nog sociaal democratische 
tendenzen in de Partt zitten, maar dit slaat zeker niet op een 
partijgenoot die alles voor de Partij over heeft. Vanavond is er 
gespro.ken over cormnunisten die hun gezicht moeten laten zien. 
Vveten jullie, wat dit voor mij betekent? Ik sta in dienst van de 
P.v.a.A. practisch, want ik ben agent van de levensverzeherings
Ivli.j. "De Centrale 11 (arbeidersverzekering) en ik heb mijn mening
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nog nooit onder stoelen of banken gestoKen. Ik ben er trots op 
dat ik een conutlunist ben en dat blijf ik en ik heb mijn brood er 
aan 0ewaagd. 

Spr. vertelt dan verder over zrjn levensloop als sociaal 
democratisch lid van de gemeenteraad en later als zodanig voor 
de c. P. N. en toont met heel veel woorden aan hoe goed hij zijn 
werk, thans als éénling in de raad� doet. Voorts toont spr. aan, 
hoeveel opoffering hijj zich financieel en in tijd, voor de Partij 
getroost en somt op, met welke mensen hij contact heeft" nl. met 
de soortverenigingen, N.E.C. en S.C.H., met de marktkooplieden 
en vênters, wat hij gedaan heeft voor de woningvoorziening voor 
a-socialen, voor verschillende buurten in Nijmegen en wat hij daar
voor heeft bereikt en dat noemt hij politiek resultaat en propa
ganda voor de Partij.

"Maur, volbens de Dage li.jkse Leidj;ng ben ik nog Sociaal 
Democraat en dit aanvaard ik niet. Ik wens hierover een uit
spraak van de Partij, want ik ga hieraan kapot. Er zrjn tientallen 
beloftes door de Dagelijkse leiding gedaan, maar er is nog nooit 
één nagekomen. In 1945-1946 hadden we een gezond districtsleven, 
toen vergaderden we als districtsbestuur elke maand. In 1948 eens 
in de drie maanden en in 1949 één keer in het hele jaar om e en 
Districtsbestuur te kiezen. Hoe vaak heb ik niet tegen Reint 
van der Molen gezegd, dat we een Districtsvergadering moesten 
hebben? En dan die chicances tussen onze penná!ngmeester en de 
districtspenningmeester, zo erg, dat onze (Hofland, Bouwland, 
Hoogland of Bouwman), dat baantje er bij neerlei! Maar nu is door 
het Districtsbestuur de oorzaak van alle narighe&en in llijmegen 
ontdekt, nl. de sociaal-democraat, nl. Peeters." 

Spr. geeft dan een ironisch voorbeeld over de democratie, 
als hij opmerkt dat er voorgesteld werd om de deur der conferentie 
gesloten te houd2n tijdens de inleiding voor de laatkomers, die 
voor de Partij aan het colporteren waren. Gelukkig was de meer
derheid er tegen. Spr. is 40 minuten aan het woord gewee st. Zijn 
gehele rede was een hartstochtelijke verdediging van zichzelf 
als corrnnunist en van het werk dat de afdeling Nijmegen en hijzelf 
onder zeer moeil�ke omstandigheden te Irijmegen verricht. 

De voorzitter kondigt te 21 uur het einde van de eerste 
conferentie-dag aan en verzoekt de candidatencomrnissie te willen 
blijven om gezamenlijk de candidaten voor het nieuwe Districts
bestuur te willen bespreken. Hij leest de namen voor van de leden 
die moeten bl�ven, waarbij blijkt dat Th. Hendriks niet aanwezig 
is. Voorgesteld word� om A. van Rooy (geboren 24-8-1915) uit 
Doetinchem in zijn plaats te benoemen, daar hij een man is die 
vele partijgenoten uit het �istrict kent. De vergadering gaat 
hiermede accoord, waarna de leden uitgezonderd de candidaten
commissie, de zaal verlaten. 

Na afloop van de eerste conferentiedag bleef de candi
datencommissie, bestaande uit Van Rooy, Spansier, Van der Pol, 
Van den Berg, Trentelman, Brugman, Nathans en Nljhof"Ta<iv:-) 
achter en besprak de candidaten voor het nieuwe districts
bestuur. (Zie blz. 2). 

Nathans voerde practisch alleen het woord. Het viel op, 
dat de beoordeling van de door het Districtsbestuur gestelde 
candidaten, afgezien van de gebreken en tekortkomingen van 
sommigen, toch gunstig voor hen uitviel en dat ze zonder meer 
geschikt geacht werden. De door de afdelingsbesturen gestelde 
candidaten werden alleen maar bij de naam genoemd en verdere 
bespreking werd blijkbaar niet nodig geacht. (Zie ook de openlijke 
bespreking van de candidaten op de 2e conferentiedag en de discus� 
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sies daarover op blz. 53, 54 en 55). 

2e Conferentiedag, Zondag 29 Januari 1950. 
Te 10 uur opende de voorzitter de vergadering. J.P. van 

der Pol, geboren 21-5-1901 vangt aan met de voortzetting der 
discussie. Spr. vangt aan met te zeggen dat partijgenoot vag der 
Molen gisteren wel had goedgekeurd dat de deuren van de vergader
zaal werden gesloten voor de laatkomers, maar dat hij blijkbaar 
was vergeten dat zij beiden voor dezelfde baas werkten, nl. col
portage met "De "aarheid" en dat Reint wat eerder weg mocht 
voor die baas. 

Nanneer kan het Partijbestuur, wanneer kan het Districts
bestuur werken? Deze kunnen niet werken, als de partijgenoten het 
verdommen om te werken. Laten wij nu geen critiek meer brengen, 
wa..�t dat hebben wij nu al meer dan zat gehoord. Laten wij trachten 
het socialisme te brengen, zoals Rusland en de Balkanstaten 
dit kennen. 

Spr. is verheugd dat hij op deze conferentie zoveel nieuwe 
gezichten ziet. In de afdeling Velp is de Partij geheel opnieuw 
moeten beginnen omdat daar zoveel verkeerde elementen in de partij 
zaten en de leiding het niet verstond om daar de zaak schoon te 
maken. Vooral de lei�Es van de E.V.C. Twee jaar terug al was het 

1; 
Sip (E., geboren 27-9-1897) die het niet verstond en nu ook weer 

,-...1 zijn opvolger Roelofs (H., geboren 31-12-1907) uit Wageningen 
verstond het niet om de verkeerde elementen uit de E.V.C. te 
verwijderen, ondanks de herhaalde waarschuwingen van partijgenoot 
Van der Pol. Roelofs ging zelfs deze elementen de hand nog boven 

.. / de kop hpuden. De _persoon waar het hier over gaat had zelfs
y- 1 contact met Toon van den fer

' (Rotterdam), met J��e�(A.J.F.,
,, 1 geboren 8-1-1895) en Piet er Kooymans (geboren - -1892�, 
f',- willens of wetens, maar m.i. wel wetens. De afdeling ging zo 

slecht dat .,ij zeiden: "De afdeling gaat )over de kop en daar is 
niets meer aan te redden�t Wij hebben die zaak weer opgebouwd. 

fi I Onze nieuw gekozen secretaris Welters (C., geboren 24-10-1902), 
haalde de papieren bij hem op en vond daartussen zelfs nog cor
respondentie met Toon van den Berg. Hij probeerde wel om deze 
_papieren nog gauw er tussen uit te grijpen. maar i.i\/Îj gaven hem 
daarvoor niet de kans. Velp begon een nieuw leven. De rotte plek 
werd uitgesneden en wij zijn er nu vanaf. Ook in de Partij kan ik 
zulke dingen aanhalen. Ook daar zijn elementen weggeraakt, al is 
het dan niet op dezel:tde manier als wij dat in de vakbond hebben 
gedaan, maar in ieder geval zijn wij die elementen kwijt. 

1lî.j zijn meteen begonnen met ons werk. vVij hebben de Dis
trictsleiding hiervan verwittigd. Vvij hebben een vergadering belegd 
en hebben op ondemocratische Tu�ze een bestuur gevormd en wat geeft 
dat, als de Partij en maar mee gebaat is. En als w ij maar kunnen 
zeggen: "Ziezo, jongens, wij hebben weer een bestuur en wij kunnen 
weer gaan werken", dan trekken wij ons er heel v,einig van aan, of 
het democratisch of ondemocratisch is. Je moet op het moment 
roeien met de riemen die je hebt. Met het nieuwe bestuur zijn wij 
begonnen om een behoorlijke scholing op te zetten en�� kunn en 
zeggen dat wij daar in Velp volkomen in geslaagd zijn. 'Nij kunnen 
zeggen dat wij gemiddeld 13 à 14 mensen op de scholing hebben. 
Uit deze mensen halen 1nij de werkers voor de Partij en;.voor de 
E.v.c.

De brochure-beweging gaat best. Van de Stalin-biografie 
hebben wij er thans 45 verkocht. De vergaderingen zijn op het ogen
blik prettig, je gaat er met plezier naartoe en het rottige ge
krakeel van vroeger is afgelopen. 

Dan het huisbezoek. Ik kwam op huisbezoek bij een oud 
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S.D.A.P.-er. Ik ben er trots op dat ik door mijn scholing deze
man kon beantwoorden. Deze man was van mening dat er nog een derde
weg bestond voor de sociaal democratische arbeiderspartij. Ik heb
hem duideliJk gemaakt dat deze derde weg niet bestond tussen
kapitaal en arbeid. Hij verbeeldde zich dat de P.v.d.A. over 5
jaar geliquideerd zuu zijn en daarin kon ik hem geen ongelijk geven,
want dat geloof ik ook. Hij verbeeldde zich, dat bij dan al deze
mensen in de oude S.D.A.P. zou krijgen. Ik vroeg ijem toen wat
voor mensen er in de C. P. N. zitten. Hij zegt: "Dit z<jjn oude
S.D.A.P.-ers". Ik zeg, nu komt het cardinale punt. Die oude
S.D.A.P.-ers, die in de C.P.N. 5 jaar scholing hebben genoten,
moeten nu bij jou terecnt komen om jou te scholen en jou les in
de sociaal democratie te geven. Als laatste stelde ik hem de
vraag: 0 1ivat voor houding nemen jullie zo straks aan, wanne er er
eens belangrijke feiten gaan gebeuren aangaande het V;ereldvak
verbond? Wanneer wij op het ogenblik weten, dat in het tv. V.V.
een scheuring gebracht is en dat deze scheuring komt van vvashing
ton en ook scheurmaken in Nederland, wat voor houding nemen
jullie straks aan ten opzichte van de vrede en ten opzicnte van
deze scheuring? t Hij moest mrj het antwoord schuldig blijven en
zei: "Dan kun je toch wel gelijk hebben en er zal voor ons geen
derde weg zijn". Over de krant zullen we niet meer praten, zei
die. Van nu af aan breng je mij "De vvaarheid".

Nog een voorbeeld van huisbezoek en dit geldt speciaal 
voor partijgenoten die kinderen hebben die werken als dienst
bode. In Velp hebben wij een partijgenote die werkt bij een mijnheer 
en mevrouw en die zegt: "Breng bij ons de krant en als mrjnheer 
geen abonnement neemt, dan doe ik het, maar vTij zullen het eerst 
met mijnheer prober en 11

• Wij hebben de krant gebracht en ik ben 
met die mijnheer gaan praten en die mijnheer zegt tegen mij: "Ja
jongen, ik steun jullie altijd en ik steun jullie op allerlei
manieren, laat mij toch alsjeblieft eens met rust". (Zo bekrompen
deed die dat). Ik zeg: "Ik wil je wel met rust laten, maar je
hebt een dienstbode, die is communiste en die moet de krant lezen�'
uDie is link zat", zegt ie. Ik zeg: "Ze is nog lang niet link
genoeg. Ze moeten kennis opdoen en ze moeten lezen. Op het ogen
blik onthoud jij dat meisje de krant". Ik kreeg het voor mekaar
en de krant is daar gekomen en onze partijgenote Boelens (W.,
geboren 30-11-1928, afgeschreven op 11-8-1948 naar Velp ( Gld),
Ringallee 20) heeft die krant een week betaald, maar nu betaalt
mijnheer de krant.

Spr. gaat verder met een betoog over de S.D.A.P. en 
vindt dat daar toch wel goede communisten uit voort kunnen komen, 
daar in de S.D.A.P. toch veel is geleerd over organisatie en 
Marxisme. Spr. heeft vroeger ook gevent met "Vr:ijheid, Arbeid en 
Brood". Hiervan is niet veel overgebleven. De vr ijheid is weg, 
want de communisten mogen van Drees nieteens voor de radio 
spreken, ze mogen geen harde woorden zeggen. De arbeid is ook 
zoek, want er lopen weer duizenden werklozen en het brood motten 
we zelf verdienen, aldus spr. 

De colportage met de krant, daar �jn wij ook mee begonnen 
en wel met 25 kranten. Er zijn echter nog tal van partijgenoten, 
aie de colportage met de krant niet verstaan. Gisteren hadden 
w_j 35 kranten en in anderhalf uur waren w ij ze kwijt en ik kan 
Nathans namens de afdeling opdragen, dat Velp volgende week 50 
kranten krijgt. (Applaus). Ik verzeker jullie dat binnen zeer 
korte tijd, wij 150 kranten nodig zullen hebben. 

Ik ben het verder ook niet helemaal eens met Henny Nijhof, 
want in de periode dat hij gezeten heeft, heeft bij ook zijn te
kortkomingen gehad. Hij had ons meer achterna moeten zitten en 
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ons zeggen, jullie moeten dit en jullie moeten dat. We motten 
mekaar al deze dingen gerust kunnen zeggen, maar niet al te 
hard. Partijgenoot van der Molen is mij wel eens al te hard met 
alle respect voor hem,IIiäar fu.J moet het niet al te hard aan
pakken en zich meer weten te beheersen. 

Dan heb ik nog een ding. Bij het huisbezoek in Velp 
maken wij mee, dat mensen worden gedreigd met concentratiekamp. 
Er is een gezin, waar ik kom om te proberen de man bij de orga
nisatie te halen en als ik binnen kom, zakt de vrouw haast in 
elkaar, De man krijgen we wel, maar de vrouw zit in angst voor 
haar P.v.d.A.-familie en gelooft dat zij in het concentratie
kamp komt, als zij maar een "Waarheid" koopt. Dit is intimidatie
politiek die de P.v.d.A. voert tegen ons. Wij moeten hiertegen 
stelling nemen. Ik stel voor dat het District een manifest uit
geeft, waarin deze dingen aan de kaak gesteld worden. 

Als ik zo pater Henri de Greeve voor de radio hoor, dan 
weet ik dat die fel tegen de communisten is, maar de dingen die 
de P.v.d.A. doet op het ogenblik, is nog vuiler en gemener dan 
de katholieken. Van de Roomsen zijn wij zoiets te verwachten, 
maar van mensen die zich socialist noemen, zijn wij zoiets toch 
niet te verwachten en wij moeten dit aan de kaak steklen. 

l'l""'l\(N · 0,n lo 5'9, De voorzitter geeft het woord aan G.G. Geel hoed, ge
v 1vv1 IM1}boren 4-8-1920. --- Partijgenoten, door de inleider is gisteravond zeer 

terecht geze5d, dat de hoofdtaak, waarvoor wij op het ogenblik 
staan, is, de verdediging van de vrede. Daarbü heeft partijgenoot 
Van der Molen opnieuw terecht gewezen op tweeerlei stromen in 
onze be�veging, die eigen lijk gezegd die hoofdtaak niet zien, of 
als zij ze zien, deze niet op de juiste wijze waarderen. De ene 
groep partijgenoten, en die stroming is ook in de massa aanwezig, 
anders zou ze niet in de partij zijn, die het oorlogsgevaar on
derschat, die zegt: "De Sovjet Unie is sterker geworden, China 
enz. en ach, wat kan ons gebeuren, oorlog is niet direct aan de 
orde", en aan de andere kant, die zegt, dat men nu eenmaal tegen 
de oorlog niets kan doen. Maar, partijgenoten, wij moeten ons 
zeer wel realiseren dat het oorlogsgevaar een zaak is die zeer 
sterk aan de orde is, dat het oorlogsgevaar zeer groot is en dat, 
als de communistische partij in de wereld dat nietuweet te ver
hinderen, een oorlog zal uitbreken. En ik zal ook aantonen waarom 
Laten wij eerst nemen de kwestie van de onderschatting van de 
oorlog, partijgenoten die zeggen, het kamp is sterker geworden. 
Onze inleider heeft gisteravond daar naar mijn mening te veel 
de nadruk op gelegd. Het kamp is sterker geworden, en daardoor 
zal de oorlog mogelijk worden verhinderd. vVel natuurl�jk is het 
kamp sterker geworden en dat wordt gagelijks sterker. Maar op 
zichzelf is dat niet voldoende om het oorlogsgevaar weg te nemen. 
Integendeel, doordat het kamp sterker is geworden, is het oor
logsgevaar toegenomen. Niet omdat wij de oorlog willen, maar dat 
onze klasse-vijanden in een hoek worden gedrukt, teruggedreven, 
en een kat die in het nauw, een kapitalist die in het nauw zit, 
rare sprongen maakt, waarbij wij vooral moeten denken aan de 
Hitleriaanse aanval. Als Hitler van te voren al had beloofd 
dat hij met soldaten zou aankomen, dan had hij niet tegen de 
Sovjet Unie moeten beginnen, want hij vdst van te voren dat hij 
het af zou leggen. Maar dat is bij hun toch niet de gang van 
zaken, kameraden. Zij hebben toch immers niet de mogelijkheid om 
alles van te voren precies te berekenen. Ze kunnen niet een 
oorlog beginnen, omdat ze van te voren weten dat ze zullen winnen 
Maar zij beginnen een oorlog, omdat ze geen overwicht hebben, en 
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ook nu, zoals het Hitlerfascisme, bedreigd worden door een crisis 
enerzrjds en anderzijds doordat in het socialistische wereldge
deelte, welvaart toeneemt, geen crisis aanwezig is, het voor
beeld voor de andere arbeiders die in het getroffen gedeelte 
van de wereld leven, steeds krachtiger en steeds helderder 
wordt en daardoor voor de ondernemers geen andere weg over is, 
dan die stap naar avontuur, naar oorlog, waardoor zij hopen het 
rad van ge geschiedenis terug te kunnen draaien. En, partijge
noten, wij weten heel goed dat oorlog of geen oorlog,onze klasse 
zal winnen. Dat is niet voor bestrijding vatbaar. Wij zullen, 
Malenkof heeft er in zijn grote Novemberrede uitdrukkelijk op ge
wezen, uit de eerste wereldoorlog kwam de Sovjet Unie, de tweede 
wereldoorlmg de volksdemocratische landen en het nieuwe China 
en de derde wereldoorlog zal het kapitalistische stelsel van de 
aarde verdrijven. Maar dat is niet he t belangrijkste. Wij weten 
wel dat wij de strijd die zich ontwikkelt, winnen zullen. Maar het 
belangrijkste is dat wij, coI11i�ru1isten willen, dat onze klasse op
nieuw offers van millioenen mensen, vrouwen en kinderen zullen 
brengen om deze strijd tot een overwinning te voeren, omdat we 
het ook op een andere wijze kunnen, sneller, beter kunnen, �eer 
wij de vijand beletten om de oorlog te doen uitbreken, dat w!l 
zeggen, wanneer wij de vijand in z�n nekvel pakken en ophangen, 
voordat zij kans heeft in zijn ondergang millioenen mensen mee 
te slepen, zoals bv. de Hitler-fascisten in Duitsland millioenen 
Duitsers in hun ondergang hebben meegetrokken, omdat zij in staat 
waren, in de gelegenheid waren, de oorlog te ontketenen en de 
Duitse arbeidersbeweging en de internationale arbe idersbeweging 
nog niet in staat waren om dat te verhinderen. En anderzijds is 
er de mening, wij kunnen de oorlo� niet tegenhouden. Dat is na
tuurlijk een even grote fout. Want, dat is volkomen juist verteld 
door de inleider, het potentieel is krachtig genoeg, wij hebben 
mensen genoeg, wij hebben machten. Het strijden ·voor de vrede is 
niet alleen het willen van de vrede, dat is geen fascisme. Strijd 
voor de vrede is niet de strijd van het gebroken geweertje, ab
soluut niet., Voor onze partij is de str�jd voor de vrede, macht 
tegenover macht. De strijd voor de vrede is niet de oorlogs
ophitsers overreden, of er alsjeblieft geen oorlog komt. De 
strijd voor de vrede is het vormen van een krachtige massale strijd 
bare vredesbe.- eging met als kern de communistische partij. En 
zo heeft de Partij het ook altijd gesteld en nooit anders, als 
kern de communistische Partij, niet de vredesbeweging die C.P.N. 
De ,.aarheid heet, maar een vredesbeweging waarin de communisten, 
zoals in alle organisaties van de massa, de motor zijn, de stuw
krachten, een strijdbare vredesbeweging, die onze vijand te lijf 
gaat, niet alleen met pamfletten, met passivisme, dat is niet 
nodig, of met declamaties, maar met practisch, actieve strijd. 
Het komt er dus op aan, partijgenoten, dat �� als communisten 
de oorlog niet doen uitbreken. Wij moeten er ons geheel op richten 
en wij kunnen ons dat toch heel goed indenken. Wlj hebben in de 
histonie niet voor niets ons kostbaar �loed gegeven. Wij moeten, 
wat wij met onze politiek van 17 Februari tot October hebben 
gedaan tijdens onze strijd onder de 1 euze: "Vrede en Brood". 
Dat was niet een leuze die zo maar bij toeval in ons hoofd was ge
komen, terwijl wij gezegd hebben, nou, dat is wel aardig. Nee, kame 
raden, de s rijd voor de vrede is vanaf dan al de strijd geweest, 
waarvoor de massa's te mobiliseren zijn. En zelfs nu, nu de het
innering aan de afschuwelijke oorlog van '40/'45 vers in het ge
heugen ligt tot de mensen die niet eerder de strijd voor de vrede 
verwezenlijkt zien, hoe? Door een andere regering te vormen, door 
de oude regering weg te jagen en een regerimg te vormen die de 
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macht had om inderdaad de vrede te handhaven, te bewaren en te 
stellen. En onze strrjd is dus ook, wanneer wrj wat verder zien. 
Het eerste doel is natuurlrjk een massa-beweging. Het tweede 
doel is een regering te vormen die de vrede wil en die geen 
oorlog wil. Dat is de taak en daarom moet je macht hebben, an
ders kun je geen regering vormen, daarom moet ge steun van de 
massa hebben, anders kun je geen regering vormen. En hoe die weg 
precies zal worden afgelegd, op wat voor wijze de regering zal 
worden verslagen, deze oorlogsregering, dat is een zaak van 
latere orde. Thans gaat het er om, om eerst het wapen te smeden 
waarmee die regering kan worden ten val gebracht, waarmede wij 
nu onverhoopt in samenwerking met de internationale arbeiders
beweging de oorlog kunnen bestrrjden. Ook nu gaat het er om in 
ons land, de vuist te maken die wij kunnen opheffen tegen de oor
logsophi tsers. Daarom brengt regelmatig, niet voor op en bare ver
gadering alleen maar, de strijd om het volksfront te verbreden. 

Kameraden, daarbrj moeten we denken aan dingen die prac
tisch te verwezenlijken zrjn. Nu hebben wij veel gesproken in deze 
discussie over de Rotterdamse havenarbeiders, maar practische 
maatregelen zijn niet voorcesteld. Partijgenoten, laten wij ons 
daarom eens indenken, wat er gebeuren kan en wat er zal moeten 
gebeuren. 

Hulp brj havenstaking. Wij moeten niet overdrrjven. Er is 
hier ook gesproken over wapenfabrieatie op een fabriek te Brum
men. Natuurlrjk is het goed om dit in de gaten te houden, maar het 
voornaamste waar het op het ogenblik om gaat is niet een staking 
in de fabriek in Brummen, dat ois een zaak die jullie niet moeten 
verwaarlozen, die kun je voorbereiden, aan de arbeiders uitleggen 
en met hen bespreken, maar daarmee is geen oorlog te winnen. 
Waar het om gaat, dat is voornamelrjk de import van Amerikaanse 
wapens, de zware Amerikaanse wapens, die allemaal worden geleverd 
en ook in ons land in opbouw zrjn. En, partijgenoten, daarbij is het 
noodzakelijk om je nu reeds voor te stellen, wat er kan gebeuren. 
Stel je nu eens voor, dat de Rotterdamse havenarbeiders weigeren 
te lossen. Dat betekent een algemene havenstaking. Want het gaat 
zo. In de havens wordt een ploeg arbeiders aan het werk gezet en 
die zeggen, nee, wij lossen niet. Dan wordt er een nieuwe ploeg 
aangewezen en die weigeren ook en zo gaa t het als een sneeuw-
bal door de hele haven heen en dat betekent een algemene haven
staking. Wat betekent dat voor ons. Natuurlijk kunnen wij zeggen, 
0 Wat een mooie strijd is dat", maar ook daar hebben die havenar
beiders niets aan. Wrj moeten zorgen dat die mensen materieel ook 
in staat zrjn tot die strijd. Dat bete kent, dat er een wijdverbreid 
werkelijk door de massa gedragen solidariteits-campagne nu al moet 
worden georganiseerd. Want je kunt er amen op zeggen, partijge
noten, dat er strijd komt. En dan moeten wij niet, wanneer de situ
atie eenmaal zo ver is, nog de maatregelen moet en beginnen of 
nog de contacten moeten leg6en, zoals dat gebruikelijk is in onze 
partrj, juist op het moment als we er voor staan, terwijl het dan 
al in orde moet zijn. Terwijl die vredesbeweging, die wij nu hebben 
en waarbij, naar het schijnt, hier in Arnhem de Partij in gebreke 
is gebleven om voor te bereiden dat de havenarbeiders straks 
hun strijd kunnen voeren. Zij moeten toch kunnen rekenen op de 
steun van de harde kern van de vredesbevJeging, nl. de Partij. 
Uit de bedrrjven moeten sympathie-telegrammen aan de Rotterdamse 
havenarbeiders gezonden worden. Gaan jullie er mee accoord, dan 
kun je in de bedrrjven zorgen dat er een telegram uitgaat naar de 
Rotterdamse havenarbeiders. Viiij, partrjgenoten, moeten er voor 
zorgen dat de vredescomité's door ons niet alleen gesteund worden 
metbwoorden, maar ook met daden, d.w.z. dat, wanneer die haven-



• 

GEHEIM. - 32 -

arbeiders in de strijd komen, zij bij ons kunnen rekenen op een 
uurloon in een schaal die past in het bedrrjf. Dan kun je zeggen, 
in de bedrrjven staan 100 of 200 of 300 arbeiders achter jullie, 
ondersteunen jullie en beloven jullie met woord en daad te zul
len steunen in de komende strrjd. Dat betekent nu al voor de 
Rotterdamse havenarbeiders een steuntje in de rug, dat betekent 
meer vastigheid in de havens, dat betekent ook hier het mobi
liseren van mensen in de strrjd voor de vrede, actief, niet met 
een gedicht, maar met practische, eenvoudige handelingen. Dat 
zou moeten gebeuren, niet alleen in één bedrrjf, maar in meerdere 
bedrrjven. En dat moet dat vredescomité nou onder andere helpen 
voorbereiden, tot stand brengen, organiseren, waarin dus partrj
öenoten moeten zitten die bereid en die in staat zrjn om dit ook 
tot stand te brengen. 

Kameraden, daarbrj dient ook besproken te worden, naar mijn 
mening tenminste, een enkele uitlating die kameraad Van der Molen 
heeft gedaan naar aanleiding van de situatie in Nederlancr:-Hi-r--� 
heeft nl. gezegd dat de Nederlandse arbeidersklasse in inter
nationaal opzicht niet genoeg brj blrjft. En later heeft hij gezegd 
dat wrj zelfs in Nederlandnog wel wat, in bepaalde vorm, strrjd 
zouden kunnen voeren. Dat betekent dus dat hij van mening is dat 
wij in Nederland eigenlijk leven in een land van Jan Salie, een 
mening die meer wordt gehoord in de beweging. En nu zal niemand 
beweren dat Nederland een soortgelijke positie inneemt als de 
Sovjet Unie, als Frankrrjk of Italie, maar Nederlands positie is 
om de bliksem niet slecht, is niet een achteraf hoekje van de .. 
wereld, is niet datgene waarvoor bv. zulke mensen zoals Henriette 
Roland Holst en anderen altrjd ons land en ons volk hebben uit
gescholden, namelijk als een vlek op de wereld, als een volk 
dat zo'n beetje, zoals zij dat wel eens hebben uitgedrukt, waar 
de golfslag van de gebeurtenissen nog maar zo'n beetje nadeint, 
zoals in een stille lagune de golfslag van de zee zo'n beetje 
naspoelt. Dat is absoluut fout: Ons land is een centraal punt. 
Ons land ligt, zoals de Engel sen het uitdrukken,"between the 
devil and the deep sea," d.w.z. tussen het Roergebied, de duivel, 
en de Noorzee. Het is een uiterst gewichtig punt met grote havens, 
een land, waar de Amerikanen heel veel aandacht aan besteden. 
Gisteravond hebben jullie in de krant kunnen lezen, dat wij de eer 
zullen genieten om een Amerikaanse missie van 30 man, onder lei
ding van een vice-admiraal te ontvangen. Ons land, dat isnde Drees
regering, is een van de betrouwbaarste paladijnen van de Amerikanen, 
de beste uitvoerders voor hen waarschijnlrjk,in West Europa de 
meest gewillige. Wrj moeten er beslist aan denken, dat onze strrjd 
uiterst gewichtig is, internationaal. Bv. de demonstraties in 
Amsterdam tegen het verschijnen van Montgomm.ery, die hebben over 
de gehele wereld weerklank gevonden. Die zijn uitgezonden over 
de radio van Leipzig, Praag, van Moskou. Overal is er over ge
sproicen. De hoofdredacteur van de "Frawda11 heeft in zijn redevoering 
op de Leninherdenking te MosKou op 21 Januari jl. de arbeiders 
van Amsterdam met ere genoemd, ge zegd, dat de arbeiders van 
Amsterdam een zeer gBwichtige brjdrage hebben geleverd in de strrjd 
voor de vrede, door de organisatie van die demonstraties tegen 
Montgommery. Ons land is niet onbelangrijk en wij zrjn niet achter 
gebleven, internationaal,absoluut niet. Wanneer vvij vergelrjken 
met de landen om ons heen, dan heeft onze partrj op het gebied 
van de strrjd voor de vrede, grote successen geboekt, groiter dan 
de Engelse, Belgische, Deense en Franse arbeiders, hier in dit 
land. Neem bv. de 2e October. Als w� noubAmsterdam eens nemen, 
waar 60 à 70 duizend mensen hebben gedemonstreerd voor de vrede, 
dat is een gev�eldige prestatie. De vredesbev,eging in ons land 
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heeft een uitstekend geslaagd congres gehad, waarbij een zeer 
brede afvaardiging uit vele beurijven aanwezig was en waarbij ook, 
en dat is ook nuttig ofschoon niet het voornaamste, een aantal 
intellectuelen van naam en faam zich hebben geschaard in de 
vredesil_1leweging. Wij hebben ons niet te schamen. 1Nij hebben hier 
zeer grote perspectieven. Ons land heeft een strijdbaar prole
tariaat. De grote rhndustrie-centra van ons land, dat zijn de voor
naamste haarden geweest van het verzet tegen het kapitalisme. 
Denk maar aan .Amsterdam, de arbeiders van Amsterdam die als eerste 
arbeiders van ,iest Europa in staking gingen O!D- politieke redenen 
tegen het fascisme in 1941. Denk maar aan de Septemberstaking in 
1946 • Dat .;rns de eerste, grote, massale protestactie tegen de 
koloniale oorlog van West Europa, eerder dan in Frankrijk. 

Partijgenoten, ik weet dat dit niet iets is om op onze 
lauweren te gaan rusten, maar wij moeten ook ernstig waarschuwen 
tegen die stemmen die zeggen: "Nederland is het land van Jan 
Salie en we komen hier toch niet verder als in het buitenlandtt. 
Dat zou onze strrjd kunnen verlammen. Dat zou een nadelige in
vloed hebben op de pogingen om de arbeiders in ons land te orga
niseren en dat zou niet mogen gebeuren. Partijgenoten, om deze 
taken te vervullen moeten wij zien wat de weg is, om dat te doen,+ 
en daarbij zal ik niet te lang spreken over de internationale 
situatie. Het is gelukkig dat partijgenmbt Van der Molen dat niet 
zo heel lang heeft gedaan( Maar hoe vinden wij de weg om in ons 
land de positie van de vredeskrachten, dat wil dus zeggen in de 
eerste plaats van onze pai:tij, te verbeteren. Daarom draait alles. 
Alles draait om de kwestie van de vrede. Ik wil er niet dieper 
op ingaan, maar de politiek van onze partij voor de oorlog was 
altijd de politiek van een eenheid tegen het fascisme in de laatste 
jaren, sedert Hitler aan de macht was gekomen. Onze partij heeft 
onophoudelijk opgeroepen om een eenheidsfront tegen het fascisme 
te verbreden met alle fouten en alle gebreken van dien. Maar, 
partij0enoten, in de oorlog heeft dat zijn rijke vruchten afgeworpen. 
In de oorlog hebben zich om onze partij, tengevolge van die poli
tiek, de meest strijdbare, de beste delen van de arbeidersklasse 
verzameld en de positie van onze beweging en dus de positie van 
de scholing, dus duidelijk versterkt. En diezelfde leus van een
heid staat op het ogenblik opnieuw op het program ma. Dat is onze 
hele politiek. Eenheid in de strijd om het loon, maar vooral in 
de str�d ter verdediging van de vrede. Dat moet worden ge daan, 
partijgenoten, de leus opste llen, dat is ééh, maar hem uitvoeren 
en tot levende werkelijkheid maken, dat is twee. En het is een 
zaak van leven en dood. Dat moeten wij zeer goed, ernstig merken. 
Alles hangt in dit van de partij af. De partij moet verbeterd worden 
de grondslag, de kern van de vredesbewe ging worden. De partij 
moet er tegen kunn en en de partijgenoten en de functionarissen 
moeten er tegen kunnen dat hun werk becritiseerd wordt, zonder 
dat zrj dit als een persoonlijke aantijging zien. Het is door de 
vorige discussiant zeer uitstekend gezegd: "Je moet hard zijn 
en zeer terecht niet te hard, niet te overdreven". Maar we moeten 
er tegen kunnen, elkaar de waarheid te kunnen zeggen, wat ons 
werk betreft. Er is geen enkele reden, w aarom dat niet kan, want 
wij gaan allen er vanuit, dat we dat doen om onze beweging op 
een hoger plan te brengen. En nou zegt partijgenoot Van der Molen 
bv. in zijn inleiding: "De partijgenoten begrijpen zo vaak nog niet 
zie zelfcritiek, geen oorlogsgevaar 11

• Maar als je ze niet in 
ledenvergaderingen bijeenbrengt en z e  vertelt wat er gebeurt! 
Hoeveel ledenvergaderingen ZJ..Jn er per jaar in jullie afdelingen 
geweest. Ik denk niet heel veel. En, kameraden, hoe kun je de 
partijgenoten actief maken, hoe kun je van ze verlangen dat ze 
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een inzicht hebben in de politiek van de partij en dat ze zich 
niet als loopJongen voelen die alleen maar met een hoop boekjes 
en kranten de boer op gaan, zonder meer, zonder dat ze beseffen 
waarom ze dat doen, met uitzondering dan natuurlijk van e en zeer 
kleine kern die bewust is en door dik en dun gaat met de part-ij. 
Wij moeten d:e partijgenoten volop en zeer hardnekkig er aan werken 
dat m""n op d

1

e ledenvergad�ring komen moet en ledenvergaderingen 
organiseren. Een maal in de 14 dagen moet het zeker en indien 
mogelijk elke week, waarb� altijd het eerste punt van de agenda is, 
kort overzicht van een actueel probleem, aan de hand van e en 
artikel uit de krant, aan de hand van een artikel uit de vijandige 
pers, aan de hand van persoonlijke informaties bv. van het Dis
trictsbestuur, een kort overzicht met discussie, korte bespreking 
van een actuele brochure die die weekh�itkomt, dat soort werk,
zodat de partijgenoten begrijpen waarom nodig is om op die manier 
de vijand in te sluiten. Partijgenoten, dat is dus een methode om 
meer begrip, meer bewustzijn voor het a b c  van de partijorgani
satie aan te kweken. 

En ik vraag nog enkel aandacht voor enkele dingen uit 
de discussie die hierop betrekking hebben. Bv. kameraad Nathans 
die zegt: "Het partijbestuur komt niet op de ledenvergaderingen 
van de afdelingtt en dat is een van de redenen, w aarom wij tekort 
komen in ons werk, dat is een van de redenen, waarom er geen 
contact tussen de partijleiding en de afdeling bestaat. Maar, 
partijgenoten, het is absoluut onjuist om te zeggen dat de Dis
trictssecretaris onbekwaam is en geen tijd heeft om de krant te 
lezen en daardoor geen inleiding kan houden in de afdelingen. 
Wat is de hoofdtaak van de Districtsbestuurders. Om dat contact 
met de afdelingen te hebben, voor het partijbestuur te hebben. 
Hoe wil je dan een partijbestuur, dat 500 of 600 afdelingen, weet 
ik veel in het land heeft, hoe wil je van een partijbestuur ver
langen, dat uit enige tientallen bestaat, dat ze zich regelmatig 
in die afdelinben vertoont. Dat zou toch absoluut onmogelijk zijn. 
Hoe zou dan het partijbestuur politieke leiding moeten geven. 
Hoe zou een partijbestuux de dagelijkse xH:i::rui::� werkzaamheden van 
de partij moeten doen. Dat zou t och onmogelijk zijn. De taak van het 
partijbestuur is, opstellen van de partijpolitiek en het leiding 
geven aan de Districtsbesturen en het controleren van de Districts 
besturen en het stimuleren van de Districtsbesturen. Maar de 
Districtsbesturen hebben de taak om de afdelingsbesturen te leiden 
om het werk in de afdelingen te bezien. De afdelingsbesturen 
hebben tot taak om hun leden te imponeren en te leiden in het 
dagelijkse werk dat in de plaatselijke afdelingenen de bedrijven 
geschiedt. Dat lijkt mij een juiste verdeling van de taken en niet 
zoals partijgenoot Nathans het zegt, dat de Districts secretaris 
het te druk heeft en wat anders te doen heeft en geen gelegen
heid �eeft om te studeren en dat voor die klusje het partij
bestuur maar moet zorgen. Dat is een stelling die niet opgaat. 
Zo maak je van onze organisatie een paskwil. Dat zou betekenen, 
de partij maken tot een kletscollege en absoluut niet er aan 
meewerken om het werk te verdelen. 

En dan enkele woorden nog over de kwestie van de critiek 
en de zelfcritiek. Ik zou daar enige bijzonderheden willen zeggen 
naar aanleiding van de discussie van kameraad Peeters uit Nijmegen, 
die zegt, dat hij gegriefd en beledigd is door de critiek op zijn 
werk. Partijgenoten, wat is critiek en zelfcritiek? Dat is een 
werkmethode, dat is afstand nemen van het werk, dat doet elke 
leiding van het werk van een partijgenoot en zien wat in de afge
lopen periode, wat is niet goed geweest en waarom is het niet 
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goed geweest en waarom is het mislukt en hoe kunnen wij ons werk 
verbeteren. Daarom is het niet nodig een schuldbelrjdenis te 
houden of als een andere partrjgenoot gezegd heeft, ik hen de 
zondaar, of ze hebben in mij een zondaar gevonden. Het gaat er 
helemaal niet om, om de zondaärs aan te vvijzen, absoluut niet. 
Iedere partijgenoot die werkt, maakt fouten. Het is alleen maar 
het in het oog nemen van het afgelopen seizoen, als je het zo 
wilt noemen en te zien op welke wijze wij ons werk kunnen verbeteren. 
En daarbrj is nodig om onomwonden te zeggen wat je van partrjge
noten denkt, zoals die kameraad uit Velp dat op een uitstekende 
wijze in de discussie heeft gezegd. Dat kan toch niemand hem k,,;alijk 
nemen. Dat is toch een uitstekende manier om partijgenoten niet 
op de tenen te trappen, maar om ze te helpen, om ze te verbeteren, 
om hun werk te verbeteren. En daarbrj moet je minder op de toon 
letten, waarop het een en ander gezegd wordt, als op de inhoud 
van het gesprokene, op de bedoeling van het gesprokene. Ieder 
vogeltje zingt zoals het gebekt is. De ene partijgenoot zal feller 
uit de hoek komen, een ander Wqt gemoedelijker, maar het gaat er 
maar om, dat die methode wordt toegepast. En dat is altrjd een 
eigenaardig iets van ons. Die werkmethode van critiek en zelf-
cri tiek wordt toegepast in alle communistische partijen van de 
wereld. En gaat het ons goedin de wereld? Het gaat ons best. 'vve 
komen elke da6 vooruit. En wanneer je die methilide niet toepast 
en wanneer je niet van trjd tot tijd alle heilige huisjes omver 
schopt en met all e gevestigde reputaties een geen rekening houdt, 
dan gaat de partrj naar de bliksem. En daarvan hebben w� een voor
beeld in de sociaal democratie. Da�r is geen zetfcritiek, daar is 
geen critiek. Daar heerst het stelsel van, wie het hoogste is, 
heeft gebjk. Maar dit is niet juist. Cri tiek en zelfcritiek is 
een noodzakelijk onderdeel van ons werk om de partij gezond te 
houden. Het partijleven is dan vrij, moet de critiek de zelfcritische 
beginselen toepassen, maar moet worden toegepast op basis van 
onze wereldbeschouwingen, op basis van onze theirie, op basis van 
het Marxistisch Leninisme. Dan eerst heeft deze critiek en zelf
critiek nog zin en betekenis. 

Partijgenoten, in de inleiding, omdat ik nu enige dingen 
de discussie van kameraad Peeters met jullie ga "respreken. Kijk 
eens, de partijleiding, part�genoot Peeters moet weten dat de 
partijleiding weet te waarderen, dat hlj over zoveel contacten 
beschikt, zo�eel verbindingen heeft, met mensen als buurtbewoners, 
marktkooplieden enz. en wij zeggen dat dit werk dat doon kameraad 
Peeters wordt gedaan, dat is voor de partij gunstig en wij zouden 
veel meer partijgenoten gemeenteraadsleden en andere partijgenoten 
moeten hebben, dia over die verbindingen beschikken of die er 
om vechten om daarover te beschikken. Maar op zichzelf genomen is 
dat nog niet voldoende, want partijgenoot Peeters loopt al zeer 
lang mee in de arbeidersbeweging. En voor zover ik hem ken, ge
loof ik wel te mogen aannemen, toen bij lid was van de S.D.A.P., 
hij dat werk ook deed� jarenlang, maar toen was hij toch geen 
com.Liunist. Dus ik wil maar zeggen, hoe eerlijker aande arbeiders
beweging, tiegevvijde mensen (]jeeters: "In de S.D.A.P., daar had 
ik de naam van wel communist te zrjn"). Ja goed, maar je was toen 
geen lid van de communistische partij en je bent alleen maar com
munist, als je lid bent van de communistische partij. En, pa-rtij
genoten, het feit dat je dus dat werk doet, is nog niet voldoende. 
Laat ik nou zeggen, voor hem persoonlDk kan dat nuttig zijn, maar 
voor de partijafdeling, nee mijnheer, kan dat niet nuttig tijn. Het 
is alleen maar een middel, dat werk is het middel om in de ar
beidersklasse onze invloed te vergroten en door middel van dat 
werk moet onze partijafdeling de zaak op een hoger plan brengen 
en belangrijker problemen nog aan de orde stellen. Maar part�jgenoot 
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Peeters zal het natuurLJ k met mij eens zijn, wanneer ik zou zeggen 
dat wanneer hij dat beschouwt als voldoende, hij geen goed communist 
zou zijn eU.c dat doet hij ook niet. 1:.ant je zegt natuurlijk, door 
middel van kleine hervormingen en verbeteringen is het socialis
me ge:dli:end. Dus wij zijn het er over eens, daardoor moeten wij op 
een hoger plan het werk verrichten. En wat moet dan gebeuren in 
N:ijmegen, door middel van die contacten, door middel van die 
verbindingen, door middel van het gezag dat kameraad Peeters 
zich in onze part:ij heeft verworven en in naam van onze partij 
heeft verworven en dóór onze part:ij heeft verworven, wat moet 
er nu gebeuren. Str:ijd om de vrede, nummer één. bat zeggen wij niet, 
omdat wij döt zo'n mooi woord vinden. Is er een vredescomité in 
Nijmegen? Ik geloof het niet eens. Part:ijgenoten, de str:ijd voor de 
vrede is niet van vaddaag af op de agenda gepl ants, maar staat 
al maand n lang op de agenda van de partij. En dat in een zo door 
de oorlog getroffen stad, waar ieder mens en ieder die 5 jaar of 
ouder was in die tijd, zich nog herinnert, wat voor ellende die 
oorlog met zich meebracht, daar had de partij geen oog moeten 
dicht doen voor z:ij er in waren geslaagd om door middel van de 
uitstekende verbindingen, de goede werken door kameraad Peeters 
verricht, een uitstekend georganiseerde vredesbeweging t�tand 
te brengen op brede basis, met de par tij natuur lijk als kern, 
als de motor, maar met andersdenkenden er in. En de critiek op 
partijgenoot Peeters gaat niet afzonderl:ijk op hem, die treft niet 
alleen hem. Het is natuurlijk begrijpelijk dat, wanneer men critiek 
brengt op de afdeling Nijmegen, dat het ook part:ijgenoot Peeters 
aangaat, maar het geldt ook en zeer in het bijzonder, de hele 
ilieiding van de afdeling Nijmege n, de leiding dus in z:ijn geheel, 
die het werk van part:ijgenoot Peeters beter moet benutten en op 
een hoger plan moet brengen.Ik kan mij voorstellen, dat iemand 
niet alles kan doen. Dat zou ook Peeters niet kunnen doen. 
Maar die afdelingsleiding bestaat toch niet uit mensen die niets 
doen. Die afdelingsleiding die moet dat werk benutten, bezien en 
zeggen: "Kijk er is, wij bescükken nu over dat, dat en dat en 
over die en die mensenn. Wat kan kameraad Peeters nog meer doen 
en hoe kunnen w:ij in 14 dagen, drie weken nu een vredescomié dat 
zich bv. gaat bezighouden, laat ons zeggen met steunverlening 
aan de Rotterdamse havenarbeiders. Hoe kunnen wij dat bij ons 
vestigen. En dat is ook de zin van de critiek en daarom criti
seren we het werk van de 1lijmeegse afdeling en overigens moeten de 
partijgenoten uit Nijmegen maar denken dat ,de afdelingen die becri
tiseerd worden, over het algemeen nog niet die afdelingen z:ijn, 
die we nou als hopeloos beschouwen. waar gewerkt wordt, is cri
tiek nodig. En omgekeerd is ook criti2k nodig op de le iding en 
op de partijleiding. En daarb:ij heeft partijgenoot Peeters ook 
zeer juiste dingen gezegd, bv. dat het districtsbestuur maar zeer 
weinig vergaderd en dat is zeer juist. En dan kom je ook, tot 
wat partijgenoot Van der Molen herhaaldelijk heeft gezegd, dat 
part:ijgenoot Nijho:f""alles alleen doet, de mensen niet aan het werk 
stelt en natuurlijk na verloop van enige tijd alles in gebreke 
blijft en ten slotte geen enkele taak meer op de juiste wijze kan 
worden uitgevoerd. Tegen zulke toestanden moeten we optredenEilÏ 
er verbetering in brengen. Het Districtsbestuur is niet gekozen 
b:ij wijze van decorum, maar moet minstens één maal in de maand 
bijeenkomen en over de toestand in het District beraadslagen. 

Part:ijgenoten, dan ten slotte nog iets over de geheime 
stemming. Daarover heefft Peeters nl. ook nog verkeerde dingen 
gezegd. Hij zegt, kijk eens, w:ij hebben 14 mensen op de ledenver
gaderingen en daarb:ij zijn 9 bestuurders. Dan zeggen,ze, deze 



niet in 

GEHEIM. - 37 -

moet er in en die en die, ja dan hebben we geen keus meer, dus 
is :ex een geheime stemming overbodig. In de eerste plaats zie ik 
waarom een bestuur uit 9 mensen moet bestaan. Als je een bestuur 
van 5 mensen hebt in een afdeling van �- leden, is dit voor mijn 
smaak meer dan genoeg. Het kan zelfs nog mmnder. Het kan zelfs 
met 3 mensen heel goed. Dat is misschien nog wel de juiste methode. 
��ant als je nou 9 mensen hebt, dat zijn waarschijnL�k ook je werkers. 
Wie bestuur t dat bestuur dan? Niks, aleen zichzelf en dat is tmch 
geen bestuur. Dat heeft met bestuur niets te maken, dat is toch 
juist. (Peeters: "Je hebt ge lijk"). En al zijn er nou voor 5 bestuurs
leden ma r 5 candidaten, toch schriftelijk stemmen, want waarom 
moeten de mensen de hand opsteken. Met geheime stemming spreken 
de mansen zich nog wel eens uit en dit kan ook voor de afdelings
leiding een uitstekende controle zijn. Een.._geheime stemming is 
beslist noodzakelijk voor elke afdeling al is die afdeling ook 
maar tien man groot. Als er een stemming is over personen, moet 
e,eheim, schrifteli:;k dus, worden gestemd, ook al zijn er maar 
weinig Cändidaten. 

En, partijgenoten,dus door het toepassen van onze werk
methode van de cri tiek en de zelf cri tiek, kunnen wij ons werk 
verbeteren en moeten wij ook ons werk verbeteren. Men moet op het 
ogenblik, zoals in de partijresolutie staat, een functionaris be
oordelen, naar aanleiding van de vraag: "Bereikt ljij wat bij het 
uitvoeren van de partijpolitiek, ja of nee.n Kameraden, wij hebben 
niet de tijd meer, om nu nog lang te gaan filosoferen over de al 
dan niet goede bedoelingen van deze of gene partijgenoot. Wij hebben 
in de partij toch heel lange tijd maar.;door de vingers gezien en 
getollereerd en gezegd, die man \,,il zo goed, alleen doet hij alles 
verkeerd. Maar dat is niet meer nodig, dat kan toch niet. Wij 
staan op de rand van een vulkaan. Je kunt �én kant uit en je kunt 
het vuur in. Maar wij willen niet het vuur in, wij willen geen 
oorlog. Dan kun je toch niet meer in zo'n toestand gaan delibereren 
of iemand die de verkeerde kant oploopt het misschien goed bedoelt 
en de andere kant eigenlijk op wil. ��j moeten daattegen scherp op
treden, d.w.z., bij organisatorische en politieke afwijkingen 
van de partijresolutie in de partijafdeling, in de ledenvergadering 
van de partij, optreden, niet van bovenaf dicteren, niet om zo te 
zeggen, zoals je nu hier partijgenoot Vellinga hebt, zeggen, die 
royeren we vanuit de Districtsconfe±entie, dat is onzin. In een 
ledenvergadering, die partijgenoot dan opvoeden en vertellen 
waarom nodig zo een op een bepaalde manier uit de partij te ver
wijderen, of in ieder geval tegen op te treden, en daar help je 
die afdeling mee, daar maak je meer partijgenoten door bewust en 
daar krijg je dus een beter vJerkende groep mee voor de partij. Jullie 
moeten beslist gaan denken dat onze partij niet sterk kan worden, 
als wij voortdurend tegen jan en alleman 11 ja" zeggen. De partij heeft 
een politieke liJn. Die politieke lijn is, zeer kort gezegd, dat 
wij moeten organiseren de strijd voor de vrede.Nou en wie daarbij 
ons tussen de voeten loopt, wie daarbij andere meningen er op na 
blijft houden, maar voortdurend door, en niet deelneemt aan het 
werk op d manier zoals de partjj het wil, die kunnen wij in de 
partij niet é:,ebruiken.Maar die moet je er dan ook :m:i:n uitzetten 
met steun van de leden. En, partijgenoten, op die manier verzwak 
je de partij niet, wat ook wel eens de mening is, maar versterk 
je de partij, voed je de partij op en leg je de grondslag om nieuwe 
leden te winnen, absoluut. Zo moet je zorgen, dat de partijafdeling 
vooruit komt. 

Bij die hele geschiedffi1is van het verbeteren van het or
ganisatieuerk van de partij, is door verschillende partijgenoten 
hier en zeer terecht er al op ge,vezen, dat het v,,erk in de bedrijven 
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daarbij voorrang heeft in de belangrijke bedrijven. Wij moeten natuur
lijk ook van onze bedrijfsafdelingen geen carricatuur maken door 
in een bedrijf van 20 mensen of zo, een bedrijfsafde�ing te maken. 
Dat zou onzin zijn. Maar in de belangrijke, industriele ondernemin
gen. En daarbij is het beveiligen van onze partijgenoten nodig, 
al be tekent dat niet, beveiligen is gelijk aan op non-actief stel
len. De bedrijfsafdeling moet bepalen in haar ledenvergadering, 
wie naar buiten optreedt en wie niet. De bedrijfsafdeling zal uit
maken, welke partijgenoten openlijk in het bedrijf moeten optreden 
en welke partijgenoot in de massa-organisatie optreedt, in de vak
organisaties, in de personeelsverenigingen, wanneer noodzakelijk 
en in andere organisaties. 

Het werk in de plaatselijke afdelingen, partijgenoten, 
dat is weer wat anders. Er is hier door een partijgenoot in dis
cussie gebracht, het beveiligen van partijgenoten in de plaatselijke 

�� 1�� .afdelin!:$en. Natuurlijk moet ook daar niet met materiaal en namen 
--......+-----�orden gesmet_�n, maar. in de eerste p�-�ats geld� het d� be veili

ging der bedr�fsafdel1ng. De plaatselJ.Jke afdelingen die, naar het 
partijbestuur van mening is, de partijconferentie van mening is, 
zullen moeten bestaan uit afdelingen van 15 tot 20 mensen ongeveer 
met een bestuur van 3 mensen, groter is beslist onnodig./Zulke 
kleine plaatselijke afdelingen, die zullen naar onze mening beter 
werken, meer contact hebben en meer in de Partij tot stand brengen. 
Partijgenoten, ik heb in het be gin van mijn discussie gezegd, dat 
in de strijd voor de vrede, de eenheid op het ogenblik meer dan 
ooit noodzakeliJk is, dan ooit in de geschiedenis aanwezig is 
geweest. Dat is een feit, partijgenoten, waar we ons zeer diep van 
moeten doordringen, ons hele optreden in de bedrijven, in de buurT 
ten, moet er op gericht zrjn, in de eerste plaots de sociaal de
mocratische arb eiders aan onze Kant te krijgen, en daarbij zal het 
ons steeds gemakkeL.J.ker worden, omdat deze mensen als hun eigen 
ervaring leren, dat hun leiders hen bedriegen, dat hun leiders 
hen wat op de mouw hebben gespeld. Ze merken het in hun leger en 
steeds ontoereikender worden�de loonzakjes. Ze merken het in de 
oorlogsvoorbereiding, die voor ieder thans zichtbaar gaat worden. 
Als je gisteren het "Vrije Volk" hebt gelezen, dan zie je, dat 
de hoofdkop gewijd is aan het vervaardigen van de waterstofbom, 
en dat ze hele pagina's plompe propaganda voor Amerika brengen. 
Zij zullen steeds meer, steeds gemakkelijker aan onze kant kunnen 
worden ingeschakeld en in het bijzonder in de vredesbeweging een 
doorslaggevende rol kunnen spelen. Die ee nheid is nodiger dan 
ooit. Die eenheid is ook nodig te verwezenlijken in de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten, die in dit voorjaar gehouden zullen 
worden, eind April. Statenverkiezin�en hebben zich over het al
gemeen altijd zo'n beetje moeten ve rgenoegen met een plaats in de 
achterste regionen. Statenverkiezingen, dat is toch maar een 
dooie geschiedenis. Maar deze Statenverkiezingen, zijn voor ons 
zeer gewichtig. Niet omdat wij alleen maar in deze vertegenwoordi
gende lichamen een zetel meer of minder willen hebben. Dat is ook 
belangrijk, ma.ar het is belangrijk daarom� omdat die zetel meer
of minder, uitdrukking is'van de meer or mindere vredeswil van 
de massa's in onze bevolking en van het feit, dat onze partij er 
in meer of mindere mate in geslaagd is, die vredeswil te bun
delen en tot een machtsfactor te maken. In die Statenverkiezingen 
moet de partij er nu op korte termijn aan werken, dat er lijsten 
worden opgesteld, dat moet in de komende 2 è 3 weken voor elkaar 
komen, lijsten worden opE!>esteld met communisten er op, maar ook 
met partijlozen en ook P.v.d.A., wanneer mogelijk, lijsten voor 
Vrede en Brood, lijsten onder het motto "Eenheid voor Vrede en 
Brood", natuurlijk met mensen er op, die voor de arbeiders be
langrijk zijn, arbeiders in de eerste plaats, die voor de arbeiders 
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betrouwbaar zijn, mensen die met ons op één lijn staan en die op 
die twee woorden "Vrede en Brood" willen samenwerken. ,/.Partijgenoten, 
om die verkiezingscampagne werkelijk tot een hoogtepunt te brengen 
in de strijd voor vrede en brood en in het bijzonder ter verdediging 
van de vrede, is het nodig voor die tijd de partij organisatie 
grondig te veranderen, het dóór te bespreken in de partijafdelingen, 
hoe dat moet geschieden met de leden, daarom te vechten, de leden 
helemaal te betrekken in de discussie daarover, ledenvergaderingen 
met weinig mensen niet meer te accepteren, maar net zolang werken 
te organiseren, t ot de meerderheid van de partijgenoten aan het 
politieke leven in de partijafdelingen op deze of gene manier 
actief deelnemen, de strijd tegen de afwijking en tegen persoonlijk 
gedoe te organiseren en scherp door te voeren. En dat leidt tot 
successen, partijgenoten, zoals de discussie van kameraad Van der 
Pol uit Velp, be vve zen heeft dat sinds dat ig Velp gedaan is, sinds 
het mes er in gezet is, het werk sterk is verbeterd. En alleen 
daardoor, kameraden, voor het verbeteren dus van onze organisatie 
en door het nauwkeurig uitvoeren van de resolutie, zal de partij in 
staat zrjn om zrjn taak te vervullen en om de slag voor vrede en 
brood te winnen. Daarbij wilde ik het laten. 

De voorzitter kondigt een korte pauze aan. 
�1,v,. �fc., 1}1

1 H. Roelofs uit Va6eningen, geboren 31-12-1907 zegt, dat 
in Wageningen de resolutie besproken is, waarna we ons tot taak 
gesteld hebben, nieuwe leden en vvaarheidsabonné 's te winnen. 
Wageninge n is stabiel gebleven, wat ledental betreft. Het abonne
mentental op "De .1aarheid" is iets a chteruitgegaan. Maar we heb
ben twee candidaat-leden opgegeven aan het Districtsbestuur, 
maar nog steeds geen antwoord gehad. Hoe zit dit, vraagt Roelofs, 
kennelijk om aan te tonen, dat zijn afdeling wel actie f is, maar de 
Dage.J.jkse leiding van het District niet. Hij zegt verder, dat er 
vele dingen in het district zijn, die getuigen van een niet gezond 
Partijleven. Eerste voorwaarde is kameraadschap en daar zou het aan 
ontbreken. De kameraadschappelijke geest in het District zou door 
de Dagelijkse leiding, vooral door Nrjhof verpest worden, waarbij 
Roelofs op het geval Peeters-Nijmegen "Wijst. Eerst zou Nijhof in 
Nijmegen mot gehad hebben met de penningmeester, toen met Spansier 

, en nu weer met Peeters. Waarom zijn deze geschillen nooit aan de 
.-� �&.�"�Politieke Controle Commissie doorgegeven, vraagt Roelofs. Ik ben
�� ,� met Ender.:1n,k (H., geboren 30-1-1909), lid van de P.C.�., maar nog 

t.v-�fo nooit is er één geval aan de politieke controle commissie doorge
t-fw

� geven ter opklaring en ter versterking van de kameraadschappelijke 
� geest. Dat is het democratische in dit district, maar ze zijn altijd 

/jJJ persoonlijk of door de dagelijk se leiding behandeld, met het gevolg 
dat "Wij een toestand kregen in dit District, dat practisch alles 
dood ligt. Want het gaat ons aan het hart, wanneer "Wij hier moeten 
horen door een bestuurder van de dagelijkse leiding, dat de afdeling 
Rheden, afdeling Dieren, afdeling Ede, het hele jaar geen contri
butie hebben betaald. Ik vraag mij af, hoe is dit mogelijk. Uit 
hoofde van de functie die ik heb als Districtsbe5tuurder van de 
E.V.C., Den ik dagelijks in de weerin dit district, om deze afde
lingen te helpen ondersteunen en te helpen organiseren. Deze 
zelfde taak heeft ook de Dagelijkse Leiding. Ook de secretaris is
in het bezit van een motor, die zich ook snel kan verplaatsen
naar deze afdelingen • .En wanneer 1J.en dan een uitspraak krijgt van 
deze secretaris, omdat ik in de week practisch nooit in mijn af
deling kan zjn, omdat ik in het District zit, organiseren wij onze
bestuursvergaderingen op Zondagmor6en. livij heb ben al vaak genoeg 
een beroep tsedaan als afdeling v•ageningen. Districtsleiding, 
jullie hebben ook een taak om ons mee te helpen ondersteunen in 
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deze afdeling, om ons richtlrjnen te 6even, omdat jullie tenslotte
de contactmensen zijn van de partijleiding. Kom bij ons eens op deze 
bestuursver6aderingen. Toen moest ik uit de mond van deze secre
taris horen: "Jullie ook altijd met zondagmorgen deze vergaderingen
te houden, houdt ze in de week. Zondagmorgen kan ik niet. Klaar". 
ïvïj moeten ook op zondagmorgen deze vergaderingen houden. 

Dan hebben vv.i.j als afdeling nog een belangrijk punt voor de
discussie. Wanne.er wij, als bestuu rders van de afdeling de zaken 
zo doorvoeren, dat wij ook wat geld in kas hebben, dan kan men mij 
direct te..,enwerpen: ttHet is geen gezonde politiek, geen bolsje
wistische politiek, wanneer jullie daar renteloos geld laten leggen.
Maar met deze 6elden had de afdeling ageningen een ander doel. 
wij wouen ook eens een keer selfstandig daar in 1.,ageningen op kun
nen treden, wanneer we plaatselijke geschillen in de bedrijven hebben
enz. enz., om dan zelfstandig te kunnen reageren door middel van 
een manifest of een bedrijfskrantje. �vat gebeurt er achter de rug
gen van onze bestuurders om? De Districtssecretaris komt bij de 
penningmeester en haalt daar ons geld weg uit de afdelingskas, 
zonder een verantv,oording of zonder goedkeuring van het afdelings
bestuur. vJij vragen ons af, zijn wij onmondig als be stuurders, of 

�
is het niet democratischer, wanneer het District geld nodig heeft,

· om dan een verzoek te richten tot het gehele afdelingsbestuur, dat
het afdelingsbestuur zelfstandig een besluit kan nemen, wat we 
ook wel ee ns in het verleden hebben gedaan. we hebben toen ook 
wel eens een be sluit genomen. Het.District zit in geldnood, laat
ons het District dat en dat geven, dat lijkt ons democratischer 
dan zoals het nu geb®u�t is. De secretaris komt naar de penning
meester zonder ons medeweten en haalt daar het geld weg. Aan de 
andere kant het eigen initiatief, wat ook bij de afde ling naar 
voren is gekomen om in de afdeling een cyclostiel of iets derge
lijks te kunnen aanschaffen, waardoor kameraden naar voren kwamen
die zeiden: "wij zullen dit en dat geld bijeenbrengen voor een 
eventuele cyclostiel of schrijfmachine, dat daarop dan direct 
wordt mede6edeeld door de Districtssecretaris: "En vanneer jullie
dat hebben, dan halen wij het lekker weg'! Op die manier gaat het 
eigen initiatief weg. Dat zijn ge en dingen van mij, Nijhof, je hoeft
mij er niet om aan te lachen of wat dan ook, dat z ijn dingen die 
door het hele afdelingsbestuur naar voren worden �ebracht, waar 
ik opdracht voor krijg om die hier in de conferentie te gaan stel-

� len en wij hopen dan ook dat de conferentie zich daarover straks 
zal uit gaan spreken. 

Kameraden, één ding zou ik nog nader toe· willen lichten. 
Van der Pol als discussiant van de afdeling Velp heeft straks iets
aangehaa� wat ik trachten wil om dat recht te zetten. De meesten
van jullie kennen mij, omdat ik in de afdelingen voor de E.V.C. 
kom en dat je dan practisch in de afdelingen vaak met dezelfde 
mensen te mfucen hebt. In de afdeling Velp was de toestand zo. We 

N... 
I 

h�dden dactr een plaatselijke cen�rale. Secretaris Voorhof en vo?r
Y"' zitter was Van der Pol, de penningmeester was van der Voort (Dirk,

{)_� geboren 26-6-1901) en we hadden nog twee kameradën die lia:-van de 
�/ l/ partij waren, nl.)<.Hoogkamp en van de Brink Maasen. Van de Brink 
/

r .O Maasen is geen partijgenoot, maar toch sterk sympathiserend en die
iVb6fi't.Affi190k door dik en dun met de partij accoord gaat. Nu is Voorhof, 

laa ar is een voorgeschiedenis aan verbonden. Voorhof was al eens 
de gebeten hond in Velp, maar die hele zaak is door het Hoofd
bestuur van de bouwvakbond weer in het reine gebracht en Voorhof
werd als functionaris van deze afdeling weer aangesteld en dat 
oude werd ge,voon bet:sraven. Nu hadden we verleden jaar op de 
PlaatseliJKe Centrale-vergadering die bij� de Brink-Maassn 
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gehouden werd, daar kwam van der Pol naar binnen en die zegt tegen
miJ: "wanneer dit element hierop <rë"""vergadering bbjft, daar be
doelde hij Voorhof mee, dan vertrek ik weer. (Interruptie Van der
Pol: "Leugen"). Zonder, ik meen, kameraden, ik heb iedereen uit 
laten spreKen, elke discussiant en ik heb helemaal niet geinter
rumoeerd en i.K verwacht dat ik ook zonder interrupties uit kan 
sprêL_en. Op de ze verc:;ädering kwam Van der Pol en die zei: "vi/anneer
dit element hier op deze vergaaering b'TI3î"t--;-ëran ga ik weer ver
d,,iJnen". Ik heb toen tegen Van der Pol gezegd: "Van der Pol,dit
is een 6rote beschuldiging aan lïët äëires van een kaneraaaëiie 
tot nu toe het vertrouwen nog had om de afdelingsfunctie als 
secretaris ,1aar te nemen en wanneer je met beschuldigingen komt
aan het adres van wo'n kameraad, dan zullen wij met concrete be
WDzen moeten komen�en deze concrete bewijzen kwamen niet. Nu is 
deze zaak gelopen. Van der Pol bleef een half jaar doof. De Partij
en de È.V.C. bestonden niet meer voor Van der Pol. De zaken die 
in Velp dan nog werden gedaan, die werden �dat moment gedaan 
door deze secret aris die Voorhof heet. Nu kreeg ik voor een maand
geleQen een oproep voor een plaatselrjke centrale-�ergadering, let
goed op, een plaatselijke centrale-vergadering, waar ik als dis-

-- trictsbestuurder wel mag verschijnen, maar waar brj wrjze van spreken
een functionaris die alleen maar in dienst staat van de bouwvak, 
practisch niet mocht versGhijnen. Deze functionaris, Bertus van 
den Berg (A., geboren 14-8-1925), lid van het Districtsbestüür,
kreeg opdracht namens het Districtsbestuur om een plaatselijke ' centrale-vergaa.ering uit te gaan schrijven in Velp, die gehouden
werd biJ Maasen van de Brink, waar ook Van den fer� kwam. Ik ben

., �ook op deze vergadering geweest en Dulkênrääd S •• , geboren 
t,- � 15-4-1922) uit Arnhem kwq_m ook op deze vergadering, ook als partij-
-v·-"· genoot. Daar werd o.a. gesproken over Voorhof. Voorhof, wij wensen 

je niet meer in het bestuur, Voorhof, je moet verdw�nen, zonder 
enkel bewrjs wat voor mij aanleiding kon zijn om ook mijn stem tegen
die Voorhof uit te gaan spreken. En hiermede beschuldig ik ook 
het Districtsbestuur dat van deze hele zaak op de hoogte was, dat
ze mij, als partijgenoot niet uitgenodigd hebben om deze voorbe
spreking omtrent de persoon Voorhof mede te laten maken. Wij hebben
daarna een vergadering gehouden op de Klarendalseweg, waar Nijhof 
tegen mij gezegd heeft, toen ik hem hierop atten� maakte, dat dit
geen gezonde geest was, om iemand anders opdracht te geven, die 

� er niet toe bevoegd was, om deze verbadering uit te,schrrjven en 
om ook die er naartoe te sturen in opdracht van het Districts
bestuur. Toen zijn het de woorden geweest van Nijhof die zei: "We 
hebben dit gedaan, Roelofs, omdat Vi'i.� geen vertrouwen hadden, dat
jij die zaak tot een goed einde kon brengen". Dus hier sta ik als
partijgenoot die het vertrouwen onwaardig is. Piet Van der Pol 
heeft gezegd op de vergaa.ering die daarna ge houden is,�er:r
Roelofs een ander standpunt ingenomen. Ja, waarom? Omdat datzelfde
element Voorhof toen een heel andere houding ging aannemen toen 
die contributieloper Voskamp brj hem kwam om de contributie te 
innen, om toen een rel tegen de E.V.C. te gaan uitlokken om des
noods Voska-!QP_ nog naar zijn keel te vliegen enz. Kijk, toen was 
voor mij de tijd rijp, op een bestuursver6 dering in Velp een motie 
in te gaan dienen of een verzoek in te gaan dienen aan het afdeling� 
bestuur om Voorhof voor te dra0en voor royement. Maar voor die 
tDd had ik nog 5een enkel bew�s in handen gekregen van de afdeling
Velp, waarom men zo'n stemming te6en die Voorhof ging innemen. Ja,
men kvvam met een algemeen iets. Men ging zeggen: "Zo rot is die 
vent, zo'n rotzak krijgt kranten van de O.VTB. uit Rotterdam. Nu 
vraag iK jullie, bestuurders van de E.V.C., hoevelen van ons hebben 
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ook niet deze kranten vanuit Rotterdam toegestuurd gekregen. Is 
dat dan een bewijs dat WÎJ daardoor onbetrouwbaar zijn, dat Vcaj daar
door o. E. B. -ers geworden zrjn? Men moet die zaken niet zo gaan 
zien, zoals de resolutie schrijft van: 0 Wees waakzaam, partijgenoten, 
voor Titoïsme", maar men moet ook geen spoken gaan zien. En dit 
v1il ik juist zegben aan het adres van de Dagelijkse Leiding, aan
gaande hun houding van de laatste weken. Ik ben er niet a an gebon
den, aan mijn gesalarieerde functie. Mijn handen stadn goed en ik 
wil ten allen.. tijde weer aan het werk gaan en dat weten Bertus 
� den BerE5 en Nijhof ook. Dank u.

IJ 1 S-� , �p H.T. Nijhof, geboren 21-6-1911. 
�'IM Partijgenoten, wanneer wij de resolutie in practijk gaan 
brengen, is een van de belangrijkste dingen waarover Paul de Groot 
geschreven heeft, daSr wij de organisatie van onze partij gaan be
ldjken, dat is voor ons, dat wij speciaal de organisatie in ons 
eigen district gaan bekijken. En w� hebben in de vergadering van 
gisteren en van vandaag kunnen beluisteren, dat er aan de orga
nisatie van ons Dist-riet nog heel wat mankeert en in het bijzonder 
aan de leiding en aan de Dagelijkse Leiding en in het bijzonder ook 
aan de leiding in het Districtssecretariaat. Nanneer wij de or
ganisatie in ons district willen verbeteren, dan zullen w� niet 
klaar z�n door te zeggen, nou, de resolutie is prachtig, we gaan 
ons houden aan de richtlijnen, we gaan ledenvergaderingen houden, 
we gaan be stuursvergaderingen houden en meer Districtsvergaderin
gen houden en dan komt de zaaK in orde. Maar wat wij het e erst 
moeten gaan doen en wat hier op een tamelijk grondige wijze gebeurt 
en wat wij nog niet eerder eigenlijk in een conferentie van ons 
hebben iezien, dat is, de fouten en tekortkomingen gaan opzoe�en 
en critisch gaon Va8tstel�en waar die gebreKen zitten. Nu kun je, 
wann�er critiek gebracht wordt, daar op tweeërlei wijze op reageren. 
Je kunt het d.oen op de v1ijze zoals een der discussianten heeft ge daan 
Dan kun je zeg6en, de partijleiding heeft gefaald en de Districts
leiding en het secretariaat en de afdelingen, zeg maar dat er niks 
goed is. Ja, dan ben je klaar, partijgenoten, maar daar zijn ,.ij niet 
mee geholpen. vVat wij vast zullen moeten gaan stellen, en ik wil 
dan speciaal ingaan mp de critiek die gebracht is op mijzelf, op 
het Districtssecretariaat, wat wij vast moeten gaan stellen, dat is 
of die gebrachte critiek, of die juist is, ja dan nee. En dan 
moeten wij inderdaad vaststellen dat de critiek die gebracht is 
in grote trekken volkomen juist is, dat het dezelfde critiek is, 
die wij de afgelopen 14 dagen in de Dagelijkse Leirling hebben ge
bracht en die pas is losgekomen na de Districsbestuursvergadering 
die wij in voorbereiding voor deze conferentie hebben gehad en wij 
zelf aan de orae hebben gesteld in de inleiding van de Dagelijkse 
Leiding:qi dat de cri tiek die gebracht moest worden op de Dagelijkse 
Leiding en speciaal op het werk van het Districtssecretariaat, dat 
die absoluut achterwege is gebleven. De eerste critiek die op een 
juiste en op een goede wijze is gebracht op het werk van mijzelf, 
dat is de critiek waar Reint (Van der Molen) in het kort even over 
heeft gesproken, de critiek die Jan Schalker hier heeft gebracht 
op een kadervergadering, waar ik een inleiding zou houden over 
het vredes�verk, een van de belangrijkste vraagst�ukken, die hier 
ook uitvoerig is besproken in de inleiding door verschillende 
discussianten en Gerard Geelhoed en als wij ons dan af gaan vragen 
hoe is het mogelijk dat ook het vredeswerk door onze partij in ons 
District onvoldoende ondersteund wordt, dan is het heel gemakke
lijk om te gaan zeggen:"Ja, de afdelingen, die doen geen pest, of 
de E. v.c. doet niks of de N. V.B. doet niks". Maar als wij eens even 
naar de grond teruggaan, dan is een van de eerste oorzaken, dat is 
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de inleiding geweest die ik daar zelf moest houden, die inleiding, 
wat helemaal geen inleiding was. Jan Schalker, die heeft deze 
zaak overgenomen en die heeft een uitstekende inleiding daar ge
bracht en die heeft de partJ..Jgenoten duidelijk gemaakt wat de be
tekenis van het vredesverk was en op welke wijze de partij het 
vredes,verk moest gaan organiseren. Maar hebben wij to en als partij, 
hebben wij toen als Districts Leiding deze zaak verder doorbe
sproken en hebben wij toen politieke opklaring gebracht in de 
afdelingen mp een duidelijke en juiste wijze? Nee, partijgenoten. 
En wanneer nu ae ondersteuning te gerinE:, is en WqllJileer die in 
de verschillende afdelin6en absoluut onvoldoende�en zelfs geheel
ontbreekt, dan moeten i,\d.j inderdaad onze hand in eigen boezem
steken, zoals kameraad Peeters heeft opgemerht. En dan zeggen
wij met Paul de Groot, wanneer wij het partijwerk willen gaan ver
beteren, danIÏÏoeten wij beginnen bij ons zelf. En nu kunnen wij op
allerlei wijzen proberen om ons te verontschuldigen, bv. te veel
werk wat de Districtssecretaris heeft en hij heeft geen tijd om
te lezen, daar zijn vTij niet klaar. Maurice Thorez heeft zo duidelijk
in zijn inleiding,die in Politiek en Cultuur �eeft gestaan, gezegd,
dat een Districtssecretaris het moet verstaan om allereerst zijn
eigen werk te organiseren. Ben ik daar in geslaagd in de afgelopen
tijd, partijgenoten? Dan moeten wij zeggen: "Neel" Dat is in grote
trekken juist datgene wat we in de afgelopen week op de Dagelijkse
Leiding hebben besproken, datgene wat ook Jaap Nathans gisteren
naar voren heeft gebracht, dat veel werk, dat er is in ons Dis
trict en in de Dagelrjkse Leiding, dat dat in mijn handen is blijven
zitten. Moet je dan zeggen: "Nou ja goed, maar er zijn geen werkers1

Kameraden, het voor mij heel gemakkelijk om te zeggen aan dé partij
genoten in de afdelingen, : 0Dan maak je partijgenoten 11

• Ja, partij
genoten, maar wij kunnen zelf geen partijgenoten maken. Ik had zelf
meer werkers om mij heen moeten brengen. En is die mogelijkheid er?
Ja, natuurlijk, partijgenoten. Als wij hier vandaag met 60 - '70
partijgenoten bij elkaar kunnen zitten, dan kunnen daar ook 60 à
'70 werkers uit gemaakt worden. In de afgelopen 2 à 3 maanden
kunnen we zeggen, dat in ons District en vooral in Arnhem in het
bedrijfswerk en onder meer in het DUd-rwerk enz. , kunnen wij zien
dat er nieuw kader naar voren komt, omdat wij een andere werkwijze
beginnen. Partijgenoot Peeters heeft terecht opgemerkt, dat er
bijna geen Districtsbestuursvergaderingen zijn geweest, hetzelfde
wat Paul de Groot of wat de resolutie vaststelt, dat het contact
tussen deI5'istricts Leidingen en de afdelings leidingen hoofd
zakelijk onderhouden wordt door één enkele Districtsbestuursver
gaderin� en hoofdzakelijk onderhouden wordt door kadervergade
ringen. Dat is ook in ons District het geval. \f\lij hebben ook ge
meend als Districtsleiding en 'Nij zullen dan vaststellen dat ik
als secretaris, de motor van het District moet zijn, de meest ver-r
antwoordelijke man, heb ik zelf ook gemeend, dat we volstaan konden
met zgn. uitgebreide Districtsbestuursvergaderingen, waarbij dan
alle politiek secretarissen, penningmeesters en belangrijke func
tionarissen aanwezits v\aren of kadervergaderingen, waar wij dan een
algemeen onderwerp hebben besproken. Maar datgene wat partijgenoot
Peeters bedoelt, Districtsbestuursvergaderinsen, �egelmatig, bv.
om de 14 dagen of 4 weken of 6 weken, maar regelmatig, waar de
toestand van he t District wordt besproken, waar de taken van de
partij worden besproken, waar wij gaan bespreken, wat zijn onze moei
lijkheden, wat ontbreekt er aan het politiek secretariaat, wat ont
breekt er aan onze werkzaamheden, kameraden, dat is niet gebeurd
en wij zullen dat in de kortst mogelijke tijd moeten gaan veranderen,
willen wiJ onze partij tot een gezonde partij maken, want zoals
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het op het ogenblik gaat, is het inderdaad zoals partijgenoot 
Roelofs vaststelde, dan komen daar allerlei consequenties uit, 
die onze partij op een dood spoor leiden. Het is noodzakelijk, dat 
de nieuwgekozen Districtsleiding daar grondige verandering 
in brengt. De enige regelmatige bespreking die wrj hebben in ons 
District, is de Dagelijkse Leiding, die wekelijks bij elkaar komt. 
Partijgenoten, R. van der Molen heeft terecht gezegd, onze politiek 
secretaris heeft regelmatig verbinding, om de 14 dagen met de 
partijleiding en met Districtssecretarissen van andere districten. 
Dat zijn dan 3 secretarissen, maar brengt bij deze besprekingen op 
een juiste wijze en in voldoende mate in de Dagelijkse Leiding weer 
te rug.Nu wil ik daarbij even opmerken, kameraad Harry Verhey heeft 
op verschillende vergaderingen in het Zuiden van het land gezegd, 
dat ik over het algemeen in de discussie op deze Districtsver
gaderingen niet zo erg vlot ben, maar wat het uitvoeren van de 
taken betreft, in vergelijking met de anderen waar wij de besprekin
gen mee haddeN, dat in het algemeen de uitvoering van de taken 
tamelijk beter gaat dan in de andere Districten en wanneer wij een 
volgende 14 dagen over het algemeen de resultaten kunnen melden. 
Ivlaar het neemt niet weg dat deze taken die ons daar opgelegd 

•
worden, dat die, toch niet op de juiste wijze in de Dagelijkse
Leiding en zeker niet in de Districts Leiding besproken worden,
want dan zouden de zaken in ons District anders lopen als ze op
het ogenblik doen. Ik wil enkele concrete dingen daa ruit noemen.
Nemen wij de verschillende acties die de afgelopen tijd in ons Dis
trict zijn gevoerd, een van de belangrijkste acties, "De Stalin
Campagne". Waarom is deze actie slecht geweest in ons District?
Er zijn afdelingen geweest die op een uitstekende wijze met de Stalin
biografie hebben gewerkt, bv. de af deling Nijmegen, die ruim 85,
naar ik meen 90 exemplaren heeft verkocht en af gerekend, .Arnhem
Centrum I en II die op een behoorlrjke wijze hiermee hebben gewerkt,
de afdeling Velp op een uitstekende wijze. En zo �jn er meer. Maar
als 1Nij nu even gaan naar de handtekening actie, want het werken
met de Stalin biografie was maar een voorbereiding hiervan, de

Cl� �handtekening actie, die is in ons District practisch gesproken
• 1/. 

in de soep gelopen. Wij hebben i!l»çns Dis-::rict ruim 1600 abonné' s 
�W.�'.1 op 0De i:Jaarheid" en een handtekeningactie betekent, dat wiJ per

-��- abonné toch minstens 2, zeker 3 of meer handtekeningen kunnen
verzamelen. En de handtekeningen die wij in het totaal in ons 

4j, District hebben binnen gehaald, is 423. Er �jn afdelingen, die 
volkomen in gebreke zijn gebleven. Kameraden, waar ligt dit aan? 
Ligt dit aan het feit dat vaj geen werkers hebben? Het ligt niet 
qqn de werkers, wij heboen werkers zat, dat is gebleken in die af
delingen waar dit wel gedaan is. En dan noemen we als voorbeeld, 
als heel sterk voorbeeld, de hele kleine afdeling Doetinchem, 
die met 14 partijgenoten, die verspreid zijn over,een net van onge
veer 25 Km.., deze kameraden die 's avonds na hun werktaak naar 
Doetinchem moeten komen en die zeg!:Sen: "VI.ij verzamelen geld en 
onze taak zullen wij overtre ffen en wij halen meer dan 100 handteke
ningen binnen. Er zijn in totaal 103 handtekeningen binnen gekomen 
van Doetinchem alleen. Daartegen steken de andere 16 afdelingen af, 
waaronder de grote, Apeldoorn, Nijmegen en vooral Arnhem, het cen
trum van het District, waar de hele Dagelijkse Leiding zit en er 
ook geen snars voor heeft gedaan. Kameraden, dan is 423 handteke
ningen toch wel heel gering. Waar ligt het aan, kameraden, dat onze 
partijgenoten voor deze Stalin actie niet gewerkt hebben? En dan 
zien wij weer hetzelfde als met de vredesactie, datgene waar hier 
de partijgenoten reeds opmerkingen over hebben gemaakt, hebben wij
politieke opklaring gebracht in ons District omtrent de betekenis 
van de Stalin Campagne? Nee, kameraden. Hebben wij een Districts-
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bestuursvergadering brj elkaar gehaa1, waar ,jj voor die trjd toen 
de actie begon, want de actie lag in de Dagelijkse Leiding al 3 
maanden voor de dtalin Campagne begon bekend, want toen hebben de 
secretarissen besprekingen gehad met de partijleiding.Hebben wij 
dit in een Districtsbestuursver6adering besproken? Nee, partrjge
noten, wij hebben vertrouwd op het inzicht van onze pa:btijgenoten 
en gezegd, of liever gedacht, iedere partijgenoot die weet toch, 
wat de betekenis is van Stalin en wanneer je die lrjsten stuurt 
dan gaat bij er vanzelfsprekend mee aan het werk. En toen vvij zagen 
dat de Stalin Campagne verkeerd liep, toen kwam je van allerlei 
verkeerde meningen tegen, aie er nu nog zijn, die wij niet meer weg 
konder vver.i.rnn en die er nu nog zijn, want die vverk je niet in een 
keer weg, ideeën van: "Het is persoonsv erheerlijking", die bij ver
schillende partrjgenoten ook in Apeldoorn sterk leefde. 

Kameraden, "De iVaarhe id". Het is op eerdere conferenties 
al eens gezegd, het District Centraal Gelderland is een moeilrjk 
District. Ze zeggen wel eens: "Een Gelderlander moet met zeven 
paarden uit de klei worden getrokken". En inderdaad, zo gaat het 
meestal &et onze acties. Als het hele land al in beweging is, 
dan komt Centraal Gelderland in het algemeen achteraan. En ligt 
dit aan het feit dat onze mensen lui zijn of dat ze niet willen, 
of dat ze niet kunnen of dat ze andere bezigheden hebben? Nee, 
kameraden, helemaal niet. De colportage van de afgelopen week 
en ook de colportage van deze week bewijst wel dat het ook anders 
kan, en de Waarheids-acties die vaj vorig jaar hebben gehad die 
bew�zen ook, dat het in ons District wel anders kan, wanneer wij 
er achterheen zitten. In ons District wordt er heel weinig, we 
kunnen wel zeggen niets, gedaan aan de kv,estie van de huurverhoging, 
omdat, dit wordt één keer gesteld in de afdelingen en dan is de 
zaak af. In de Districtsleiding is dit in het geheel niet besproken 
De Dagelijkse Leiding is eigenlijk van mening dat Arnhem het District 
uitmaakt en dat is een kwestie die veranderen moet. vJat wij moeten 
hebben, partijgenoot Geelhoed heeft er op gewezen en daar wrjst ook 
de resolutie op, wij moeten knokken en vechten, dat �aj goed geor
ganiseerde ledenvergaderinuen krijgen. En we kunnen het. De leden
vergaderingen, die wij nu voor de conferentie heb ben gehad, die 
bewi.�zen, dat wij een behoorlijk aantal van onze leden bij elkaar 
kunnen krijgen. \ll,anneer wij nu zien, dat meer dan i/3 van onze 
leden brj elkaar zrjn geweest, dan is dat heel gunstig in verge
lrjking bij enige maanden geleden. Door verschillende oorzaken 
zijn er ook afdelingen bij, en dat is o.a. afd. Arnhem Centrum I 
en dat is ook de afdeling Nijmegen en de afdeling Doetinchem, die 
eens moeten gaa n bekijken hoe het gekomen is dat deze afdelingen 
zo slecht vergaderingbezoek hebben. Ook Nijmegen, waar 2 vergade
ringen zijn ge. eest, de ene met 7 partijgenoten en de volgende 
vergadering, waar helemaal geen parttjgenoten aanwezig waren. 
Waarom, kameraden? Omdat deze vergaderingen niet georganiseerd 
zrjn. Partrjgenoot Stansier heeft toen een uitstekende suggestie
op de Districtsbes uursvergadering gebracht en heeft gezegd: nons 
bestuur heeft het besluit genomen om de convocatie te maken en 
het kader daarmee op stap te sturen en zo zorge� dat onze leden 
op de ver6adering aanvJezig zi.jn, ze desnoods uit het huis halen 
op de avond van de vergadering zelf. Op deze vnjze werd het op de 
Districtsbestuursvergadering door andere kameraden gesteld en 
wat is de practijk Geweest? Dat in die afdelingen, waar ze het op 
deze wijze hebben gedaan, de vergaderingen beter �jn geslaagd 
dan voorheen. Het niem1ie Districtsbestuur moet deze zaken grondig 
onder de loupe nemen, zorgen dat er regelmatig vergaderingen 
worden gehoud.Bn. Zondagmorgen, t oen wij in de kad ervergadering bij 
elkaar waren, jammer genoeg schrikken onze partijgenoten over het 
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algemeen er voor terug om in een vergadering waar veel partijgenoten 
bij elkaar zitten, o� op bepaalde partijgenoten met naam en met 
fei±en critiek te brengen en dat is nu juist wat moet gebeuren, 
wat we in Centrum I hebben gezien en waar o.a. partijgenoot Vellin
� van mening was dat het toch niet opgaat om critiek te brengen 
op hem in een grote kadervergadering, waar iedereen bij zit. Dat 
is een volkomen foutieve opvatting. ·.anne er er cri tiek gebracht 
moet worden, dan moet dat open gebeuren. En de critiek die Jan 
Schalker toen bracht op mij op die kadervergadering, die heeft bij 
mij toen dire et de gedachte losgemaakt: 11Jongens, ik moet wat ver
anderen in miJn werk,,ijze 11

• En ,�anneer ik ergens een inleiding 
moet houden en wanneer iK ergens naar toe moet, dan moet ik dat 
behoorlijk gaan voorbereiden, maar niet, zoals op die dag, 's
morgens even een paar aantekeningen maken. Dat komt, doordat je 
jezelf overschat. Dit zijn de dingen die wij in de komende tijd 
moeten 6aan veranderen. 

Ik zou nog enkele opmerkingen willen behandelen die partrj
cenoot Roelofs heeft gesteld wat betreft deze nieuwe partijgenoten 
in wa6eningen. Daar is een part�6enoot bij, en dat is kameraad 

Y' Dolfijn (K. uit ;vageningen), die jullie bekend is en wij hebben ver
leden week in de Dagelijkse Leiding hierover een bespreking gehad 
en het komt inderdaad goed met deze nieuwe partijgenoot. Dat ha d 
al eerder doorgegeven imnnen worden. Inderdaad bestaan er geen 
bezi.=,aren te6en deze nieuwe partijgenoot Dolfijn in de  Dagelijkse 
Leiding. 

Danzegt rtoelofs, er zijn vele geschillen in onze partij 
en in ons District, uit allerlei oorzaken voortgekomen en die zijn 
nooit doorge6even aan de politieke controle commissie. Het is 

C,L toch goed, partijgenoten, dat wij iets zeggen over deze Politieke 
fl • _.1" Controle Commissie, want er bestaat toch een zeicere misvatting
�

r

..,., over het werk dat de P.C.C. heeft in de partij. De idee die ook 
O-i-�naar voren is gekomen op het partijcongres is, dat het een soort 
----verzoeninbskamer is, om allerlei rottige k"esties in onze partij 

te onderzoeken en of een of andere partijgenoot wel of niet safe 
is helemaal en ze gaan dat niet pre cie s uitzoeken, dat dan daar
mede de taak volstaan is. Ten eerste is dat niet de taak van de 
P.C. C. Vl"anneer er dergelijke dingen zijn, dan kan zij daar ee n op
dracht toe krijgen van de partijleiding en dat v�j ook daarin tekort
zijn geschoten in de afgelopen tijd, dat is volkomen duidelijk.
Maar de hoofdzaak van de politieke Controle Commissie dat is, de
controle op de uitvoering van de werkzaamheden in onze partij,

� controle op de uitvoering van de werkzaam heden die gesteld zijn 
�IS""'� door het congres, door Districtsvergaderingen, door afdelings

vergaderingen, controle op het politiek secretariaat, controle op 
de Dagelijkse Leiding, controle op de gehele Districtsleiding, 
controle op de afdelingsbesturen. Dat is de taak van de P.c.c. 
En zijn w� er in geslaagd om de P.C.C. dit duidel�k te maken? 
En ik begin direct weer bij mijzelf. Dat heb ik als politiek secre
taris niet gedaan, de Dagelijkse Leiding niet en de Districts 
leiding niet. En wanneer deze conferentie zou besluiten om een nieu 
nieuwe P.C.C. te kiezen, dan zal dat ook een van de dingen zijn, 
die vve onmiddellijk zullen moet en gaan veranderen. Maar de P.C. C. 
zal dus zelf moeten weten dat de voornaamste taak niet ligt in 
het oplossen van alleriei kleine geschilletjes die in alle mogelijke 
afdelinäen kunnen liggen, maar de hoofdzaak is, de politieke zaak 
van de part1.,;. 

Kameraden, dan wil ik nog iets zeggen over "De 1.lfaarheid", 
de colportage en hoe wij deze kunnen opvoeren. Een van de belang
rijkste dingen van de krant die hier nog niet is genoemd, dat is 
het "Arcor" apparaat. Veel is er geze�d over onze krant. Er moet 



• 

GEHEIM. - 47 -

veel veranderen in de krant en hoe doen wij dat. En dan kom je 
vanalles tegen, als je op huisbezoek gaat: meer sport, minder 
sport en de krant is te politiek of niet politiek genoeg en er 
staat te veel van dit of dat in, het stadsnieuws ontbreekt enz. 
Wat is onze krant eigenlijk? Onze krant is de krant die het poli
tieke leven, die de strrjd van de arbeidersklasse op de juiste wrjze 
weergeeft, die de arbeidersklasse leiding en richting moet geven 
in haar strrjd, die de arbeidersklasse moet opvoeden en bewust moet 
maken in de strrjd die gevoerd moet worden. En wat is dan een van 
de belangrrjkste dingen die onze krant moet brengen? Eerstens, 
politieke voorlichtimg, nationaal en internationaal en daarnaast 
vooral wat leeft onder de arbeiders in de bedrrjven, wat leeft onder 
de arbeiders in de buurten. En daarbij is het "Arcor" apparaat bij
zonder belangrijk, geweldig belangrrjk. En wij hebben in de afgelopen 
tijd gezien dat onze krant veel verbeterd is door de berichten die 
uit allerlei bedrrjven, ook uit ons District op het ogenblik gebracht 
worden. En nu gaat het er om, zijn wij alleen klaar met deze berich
ten. Nee, kameraden, want nu gaat het er juist om, om v oor onze 
krant iets te organiseren, om datgene wat wij brengen onder de be
drrjven, om dat organisatorisch vast te houden. En dan een klein 
voorbeeld. \hJl.j hebben de beweging onder de DUW-arbeiders gehad, wij 
hebben de beweging onder de arbeiders op de Sleephelling en brj de 
Edy in Dieren gehad. Wat is het gevolg geweest ven de berichtjes 
over de Sleephelling en de Rijnstaal? Dat verschillende kameraden, 
wanneer zrj dit lezen, de krant zrjn komen halen en de krant mee 
hebben genomen naar die bedrrjven en er over zijn gaan spreken. Dat 
is directe propaganda voor onze krant. In Dieren hebben we direct 
toen het berichtje was opgenomen, zo tot 30 kranten in dat bedrrjf 
uitgezet en die krant wordt daar geweldig bediscussieerd. Het gaat 
weer een stapje verder. Het gaat er niet alleen om, om maar te 
zeggen, die krant zetten we uit en dan zrjn we er klaar mee, want 
het is zo, dat de arbeiders op het ogenblik alles van ons aanpak
ken. Het is niet meer zo als een half jaar geleden dat je, als je 
ergens aan een fabriekspoort brj de DUW-arbeiders of waar dan ook 
kwam, dat ze de zaak weggooiden, of je wegschopten. Integendeel, 
er is geen stukje papier e.m'. een krant, of het wordt gretig aange
nomen. Maar nu gaat het er om, om een stapje verder te komen. En 
de Edy-arbeiders hebben deze week weer 30 kranten gekregen, maar 
nu gaan ze verkopen. Dat is het stapje verder� wat ze er nu brj 
moeten gaan doen, de namen en adressen van deze kameraden, waar 
ze een krant verkopen, vasthouden, doorgeven naar hun afdeling, 
waar een bedrrjfsafdeling of een buurtafdeling dit kan bewerken 
en proberen met proefadressen, Waarheidsabonné's te krijgen. Dit
zelfde geldt ook voor de DU,\-arbeiders. Wij hebben ren uitstekende 
actie gehad onder de DU-d-arbeiders, waar wij eerst 20 á 30 kranten 
in de DUid-objecten hebben gestopt en de DUW-arbeiders zagen dat 
wij ons met hun zaak bemoeiden, dat de Gemeenteraad zich met de 
zaak bemoeit. Afvaardiging is gekomen van een van de grootste ob
jecten van Angerlo, waar 300 mensen werken, van een ongeorganiseer
de en van een N.V.V.-er, die brj ons in het partrjgebouw kwamen en 
zeiden: "Wij hebben wat gezien van jullie krant en wij willen ook 
dat jullie op ons object komen, dat jullie ook over ons gaat schrrj
ven". 1Ni.j hebben zelf deze actie doorgevoerd en een uitstekende 
actie gekregen en toen hebben wij gezegd, toen de interpellatie van 
Reint van der Molen kwam in de Gemeenteraad, wat kunnen we daar
mee doen, want onze krant is niet voldoende. De Duw-arbeiders zrjn 
niet voldoende geabonneerd op onze krant, wat moeten wij doen om 
dit in Arnhem bekend te ma.ken. Wrj hebben direct gezegd: "We laten 
1000 kranten extra drukken en die zetten wij hier uit". Het geld is 
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door de partrjgenoten onderling brj elkander gebracht. Dit heeft een 
geweldige beroering gebracht en een van de successen is hier ge
weest, dat wrj twee abonné's hebben gewonnen. Tot zover. 

Dan wordt van 12,jO uur tot 13 uur gepauzeerd. 
De voorzitter J.P. van der Pol opende de vergadering en 

zegt: "De discussianten voor vanmiddag-worden verzocht om het zeer 
kort te maken. Van Nathanskrijg ik de opdracht om bekend te maken, 
dat de afdelingen die voor de colportage van a.s. Zaterdag nog 
geen kranten besteld hebben, dat nu nog moeten doen. 

Het resultaat van onze discussie is al, dat de afdeling 
Dieren, die nog niet aan de colportage had deelgenomen, zojuist 
10 exemplauen heeft genomen. 

�""'�Pp A. van den Berg, geboren 14-8-192). 
�qJ 7� Spr:-1:ïoudt een net oog over het werk voor de vredesbewe

ging. Sprekende over de DUW zegt hij, dat er verzuimd is om na de 
staking, de jongens bij elkaar te halen en de successen te be
spreken en het succes van het manifest, wat uitgebracht is, op 
hoger plan te brengen. De DUi.-arbeiders zijn daarop uit elkaar ge
zet. Hier werkt een ploegje van 5, daar een ploegje van 3. Zo 
gaat het door, zodat wij op het ogenblik heel slechte verbinding 
hebben met dat Dmv--object. Dit is alweer een bewijs dat de reactie 
veel venijniger is, veel geraffineerder dan wij zijn. 

Door de vakbe;1eging en de N.V.B. vvordt de vredesbeweging 
te veel als een nevenactie gezien. In Arnhem is door de N.V.B. 
te Arnnem een vredesvergadering gehouden. De opkomst was zeer 
slecht, ondanks het feit dat er 2000 pamfletten werden uitgezet. 

Dan is er een actie in de bouwvakken. De bouwvakarbeiders 
moeten nu j 1,50 pensioen premie gaan betalen. Tot vorige week 
hebben wij er niets aan gedaan. Kameraad Trentelman heeft nu voor
gesteld om voor Gelderland een manifest onder de bouwvakarbeiders 
uit te zetten. 

De kwestie Velp. In Velp is een afdeling van de E.V.C., 
die al 2 jaar practisch niets doet, omdat er een remmend element 
zat en wel Voorhof. De man werd de hand boven het hoofd gehouden. 
Nu hij er uit is, gaat het veel beter in de afdeling Velp. En wan
neer er kameraden van mening zijn, dat zrj dergelijke elementen 
moeten beschermen, moeten ze weten dat de Dagelijkse Leiding in 
grijpt, aldus spr. 

1 1'JO C. Wel ters, geboren 24-10-1902, wonende te Velp, secre;

ta is van de afdeling Velp der E. V. V. zegt het zijne over het con
f""'I!è"t in de E.V.C. te Velp, waarbij hij niets nieuws naar voren 
brengt. Daarna zegt hrj, dat aan het vredeswerk in Velp niets is 
gedaan. Hij zegt dat de P.v.d.A. te Velp intimideert en vraagt of 
het mogelijk is om. "De tî/aarheid" meer populair te maken, door er 
meer plaatselijk nieuws in op te nemen en de uitslagen van het 
2e klas voetbal. 

tr"��.D 1 1�q)J.C. Dreckschmidt, geboren 19-11-1902 wil de vrouwen meer
inzetten voor het vredeswerk en in acties tegen prijsstijgingen en 
huurverhoging. Het gaat om henzelf, v;ant anders moeten ze straks 
uit werken gaan. Daarom moeten de vrouwen actief aan het politieke 
leven gaan deelnemen. Zij zou graag meer vrouwen in het Districts
bestuur zien, dat er meer vrouwen deelnamen aan de kader- en basis
scholing en dat de vrouwen op de hoogte gesteld werden met het 
bedr�fs .erk, wa,rtoe ook de belangstelling van d2 vrouwen voor 
dat werk opgewekt moet worden. 

Zij wijst er op, dat de Schoonhovenactie in dit District op 
niet s is uitgelopen. De jongens in Schoonhoven - er komen er straks 
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nog veel m er - moeten weten dat hun moeders en vrouwen achter 
hen staan, zegt ze en ze wijst op de taak van de Nederlandse 
Vrouwen Be,e6ing die hier li6t. x is wel 6ezegd dat de N.V.B. in 
A..nhem niets aan het Vredeswerk heeft gedaan, maar dat is slechts 
ten dele v,aar. Voor de ,vereldvrededag in October 1949 heeft de 
afdeling Arnhem (van de N.V.B.) wel veel gedaan, doch inderdaad 
voor het Vredescongres in Amsterdam ( 10 en 11 December 1949), niet, 
aldus besluit zij haar discussie. 

A. van Root, geboren 24-8-1915 zegt, dat Doetinchem wel
aardig gewerkt hee t, madr dat die afdeling in de meer belangrijke 
dingen achterwege is gebleven. B:.,iv. de Vredesac tie in Doetinchem 
is niks, totaal niks geworden. Er is getracht intellectuelen, 
niet partij15enoten voor dit werk aan te trekken, maar dat is mis
gelopen. Nu blijkt uit de resolutie, dat dit ook de weg niet is 
en dat de Partij zelf het vredeswerk moet doen. In Doetinchem 
werken daar nu vier kameraden aan, waarvan één niet als partijge
noot bekend staat. 

G,l Het bedrijfsv�erk in Doetinchem loopt lamlendig. Daar is 
�J-i�ook practisch niets aan gedaan en momenteel ligt het geheel lam, 

··1r tervnjl er toch in het rayon van onze afdeling enige belangrijke 
beC1rijven gevestigd �jn. Maar je kunt er niemand voor interesseren. 
De meesten leiden liever een makkeliJk leventje, aldus spr. Voor 
het plattelandswerk hebben we wel enkele contacten gehad, maar 
dat zit nu ook geheel in de soep, zegt spr. en vervolgt dan: 

Ik wil het hier nog hebben over de afdeling Winterswijk. Ik 
weet niet of de afdeling Wintersw�jk daar zelf schuld aan heeft, 
de plaats ligt inderdaad erg ongunstig, maar wat heeft de Districts 
Leiding gedaan om bv. in Winterswijk en omgeving tot acties te 
komen. Ik ben van mening dat ook in de afdeling .interswijk inder
daad behoorlijke resultaten te behalen zijn. Winterswijk is altijd 
overwegend rood geweest en staat nu geheel onder de P.v.d.A. 

Dan heeft de Partij gebrek aan werkers. Heeft de Partij 
hier in Arnhem nu al de aandacht geschonken aan de kameraad 
Buisman (of Brinkman)(??) uit Arnhem. Ik heb een week of 6 geleden 
de aandacht al gevestigd op deze kameraad die ook "De Jaarheid" 
leest en over veel vrije tijd beschikt. Hij is bij ons gekomen en heeft 
gezegd dat hij zo graag iets wou doen voor ons. Nu moeten wij dit 
wel erg tactisch aanpakken, maar het bevreemd mij, dat ik tot op 
heden nog niets hierover gehoord heben • 

Dan moet ik er nog op ,mjzen, dat in de kieskring Elst in 
1946 bij de Statenverkiezing, geen lijst van onze partij is uitge
komen. Deze fout mogen wij niet nóg eens maken. 

Spr. stelt voorts voor om voor het a.s. Waarheidszomer
feest nu reeds spaarkaarten uit te geven. 

� �- Partijgenote Zwienenberg. (M. C. te v
i

i tt, geboren 12-3-1923, 
gehuwd met d. Zwienenberg, geboren 23-8=I"9îo:-Zij is ex politiek
del_.!.ng_uente terzake omgang met Duitsers en het aannemen van ge
plunderde goederen). 

Spreekster is erg verlegen en zegt o.a., dat er in de 
partij aan de vrouw te weinig aandacht besteed wordt. Zij is het 
toch, die bij acties en stakingen de man en het gezin moet helpen. 
Bij vergaderingen zou men bv. bij elkaar op de kinderen kunnen pas
sen, zodat men om de beurt naar de vergaderingen zou kunnen gaan. 

Zij juicht de kleine afdelingen toe. Dan kunnen ze meer 

contact hebben en elkaar beter bewerken om op de vergaderingen te 
komen. 

Wat spreekster zegt is vrij onbelangrijk. Zij oogst door haar 
stotteren en moeilijk spreken veel gelach en applaus. 
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� 1M îp L.A. van Melle, geboren 9-7-1904, uit Wageningen. 
·1 Spr. vangt aan met te zeggen dat de afdeling Wageningen 

CA.- nog niet zo slecht is. 1iageningen heeft 165 abonné' s op "De Waar-
h}� heid", dat is dus meer dan lOO;b van de abonné' s in het District. 

�') Spr. dringt aan op meer vertrouwen en zou graag zien dat de men
sen niet geheel als onmondige kinderen worden be handeld. Hij zegt 
dat Ede slechts 32 abonné's geeft. 

Komende op de kwestie Dolf�n zegt spr.: Ik geloof dat
het Districtsbestuur inderdaad de out heeft begaan om te weinig 
aandacht te schenken aan de opinie van de afdelingen,. Nant de 
afdeling zegt: "Ondanks al zijn fouten is daar iemand die veel 
gewerkt heeft, die soms inzinkingen heeft, die soms een beetje 
scheef voor de wagen zal trekken, maar toch een veel grotere 
kracht is dan veel andere partijgenoten die gewoon hun contributie 
betalen en verder niets doen. Er kan heel veel van Dolfijn uit
gaan en daar de meerderheid van onze afdeling graag zag, dat� 
er in kwam, waarom dan niet, als bij als candidaat wordt voorge
steld, waarom dan niet meer rekening gehouden met de wensen van 
de afdeling. Men moet inzien dat het zo is, dat als er moeilrjk
heden ziJn, dat diegene die het eerst zijn beklag doet, over het 
algemeen geloofd wordt. Over Dolfijn hoorde ik nu nog, dat hij 
steeds doorlopend dronKen was. Ik kom vaak brj hem aan huis, maar 
iK heb er nooit iets van gehoord. Nu is het verhaal, dat bij 3 
of 4 jaar geleden eens een liedje zou hebben gezongen, terv11ijl 
hij niet nucnter was. En nu wordt gezegd dat hij iemand is, die 
doorlopend dronKen is. 

Spr. gaat verder met aan te tonen dat het nodig is om 
meer vertrouwen in het oordeel van de afde ling en de leden te 
hebben. 

�fD
f)'h !-0 i t� 

H.J. Bussink, geboren 5-10-1918 uit Arnhem. 
Kameraden, ik wou nog even wat zeggen over het bedrijfswerk 

Het is blijkens de uitlatinsen van verschillende mensen, ook hier, 
die ze�gen, hij kan lekker in een hoekje gaan zitten - tussen twee 
haakjes, de man die dat gezegd heeft, dat mocht een partijgenoot 
zijn, die als communist zich gedekt hield - dan zou ik hem bekend 
maken. Hieruit blijkt het verkeerde begrip over het werk van deze 
groepen. Het gaat m.i. niet om het spel, maar mm de knikkers, 
anders wordt dit knoeiwerk, zonder resultaten. De partijgenoten 
in de bedrijven moeten acties kunnen verwekken, zonder als commu
nist bekena te staan. Je moet je populair kunnen maken onder je 
collega's en om je populair te maken is het geen eerste vereiste, 
om als communist op te treden. Sta je bekend als communist, dan 
is nog meer tactisch optreden noodzakelijk, vooral in de discussies 
Het is nodig dat diverse be drijfsarbeiders be scherming genieten. 

Dan verder ook nog over de "Arcor's". Dat dezen ook nog 
een zekere bescherming nodig hebben, dat zal wel duide:J;ijk zijn, wart 
het is wel gebleken dat in de bedrrjven, ze niet erg op deze 
mensen gesteld zrjn. Voorts zou ik er op willen wijzen om de krant, 
nDe Voorwaarts" en dergelijke mee te nemen en hier en daar neer 
te leggen in de bedrijven. 

Dan nog iets over de Waarheidsi.ünke 1. De laatste tijd is 
het herhaalde malen voorgekomen, dat je steeds maar weer te ver
geefs aan die deur komt, dat je voor een gesloten deur komt. 
Het is storend, als je daar herhaalde malen voor een gesloten 
deur komt pm te proberen een krant te kopen en dan hangt er een 
stuk papier voor de deur en er is niemand. Ik zou zo zeggen, dat 
de winkel en de telefoon die daar hangt, toch steeds bezet moet 
zijn. Ik weet niet of N�hof hiervoor verantwoordelijk is, maar ik
zou toch graag zien da hierin verandering kwam. 
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!ffr.'u•, {?p G. J.tl. Minnaard, geboren 10-4-1901. 
664'/-c, Deze discussiant zegt het volkomen eens te zijn met de 

partijresolutie, doch is van m ening, dat deze resolutie, doordat 
zij openl1j.k in "De 1 .aarheid" is gepubliceerd, een wapen wordt in 
handen van de reactie. Spr. wijst op verschillende punten, o.a. het 
vredesv,erk, bedrijfswerk en de bloklijsten. De reactie is nu vol
komen op de hoogte van de zwakke plekken in de communistische 
par tij en kan vooral in het bedrijfs.�erk zijn tegenmaatre0elen nemen. 
Ook zal men nu steeds aan de hand van deze resolutie aan kunnen 
tonen, dat de diverse acties "communistisch" zijn, waarbij men dan 
alleen maar "De 1vaarheid" behoeft aan te halen. 

Spr. besluit met een voorstel om op het partijcongres voor 
te stellen, dergelijke stukken als de resolutie in het vervolg 
niet meer zo uitgebreid te publiceren, doch in brochure-vorm aan 
de leden persoonlijk te doen toekomen. 

Tenslotte verzoekt spr. de buitenafdelingen, om op 2 
Maart a.s. naar Arnhem te willen komen, daar er dan een vergade
ring zal vvorden gehouden in samenwerking van E. V.C. met N. V.B., 
waar Berend Blokzrjl en Rie Lips-Odinot zullen spre.ken. 

Een onbekende discussiant uit Apeldoorn zegt: 
Kameraden, ik moet het kort maken. Wanneer hier is ge

sproken over zelfcr�tiek, dan moet ik zeggen dat in Apeldoorn 
meer cri tiek is darrL"mis schien veel andere afdelingen. Spr. wijst 
er op, dat volgens hem te weinig scholing wordt gegeven. Dit 
blijkt uit het feit dat er partijgenoten zijn die zeggen: uwe krijgen 
geen oorlog" en onderschatten het oorlogsgevaar, terwijl er aan de 
andere kant partijgenoten zijn die zeggen: "Laat de oorlog maar zo 
vlug mogelijk komen, dan is het afgelopen met de kapitalisten". 
Het District als partij heeft het niet verstaan hier opklaring in 
te brengen. Als voorbeeld noemt spr. nog het geval Soekarno. 
Twee jaar geleden schreef "De Naarheid 11 heel anders over Soekarno 
dan nu en er zrjn vele parttjgenoten die deze d ingen door gebrek 
aan scholing niet begrijpen. 

�-"'"�j) b!:,'J.
1Th.J. Koek, geboren 24-5-1905 uit Arnhem w�jst er op, dat

er op de conferentie veel critiek is gebracht, maar dat deze 
critiek op de juiste wijze gebracht werd, vooral door partijgenoot 
Geelhoed. Spr. zou gaarne zien dat in het District in het vervolg 
ook de critiek op deze wijze gebra cht werd, want het op andere 
wijze brengen van de critiek heeft tot gevolg gehad, dat twee 
kameraden nu verstek hebben laten gaan. 

Spr. klaagt verder over de medewerking van de N.V.B. en 
de E.V. C. voor het vredesv,erk. De afvaardiging naar het vredes
congres is ook een beetje vreemd geweest. De afdeling Arnhem 
heeft een politiek delinquent, die twee jaar achter het prikkel-

� 
draad heeft gezeten, als afgevaardigde gestuurd. ( Wouter van

\l"-1 Wakeren, 6eboren 26-9-1923. Is politiek delinquent terzake dienst
neming bij de gewapende N.S.K.K. Hij is voorwaardelijk buiten ver
volging gesteld en 10 jaar ontzet uit de rechten. I.D.Arnhem). 
Dit zijn dingen die niet voor mogen komen. Dit is gegaan met mede
weten van een van onze dagelijkse bestuurders. (A. van den Berg, 
lid Da6elijkse Leiding en bestuurslid A.B.W.B.) 

�- -� 

Sprekende over het bedrijfs\,erk wijst spreker er op, dat 
het bedrijfswerk tot op heden als los zand aan elkaar gehangen 
heeft. De geschiedenis van Duitsland leert ons dat de revolutie 
is neergeslagen, omdat de partij niet voldoende verankerd vvas in 
de arbeidersklasse. 

Spreker vindt dat de kaderkeuze beter bekeken moet worden. 
Het kader is gewoonlijk maar zeer klein. Deze mensen worden over
belast met baantjes en achteraf wordt het werk dan niet naar be-
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horen volbracht. Zonder meer komen deze mensen dan in het verdom
boekje te staan. Dit is niet juist. 

De Btalinactie bv. is over het hele land niet naar behoren 
uitgevoerd. Dit is niet alleen in Arnhem, maar dit is overal het
zelfde geval. De oorzaak is, dat men de mensen niet voldoende op 
de hoogte heeft gebracht van de belangrijkheid van deze actie. 
Ook spr. was aanvankelijk van mening dat deze actie een persoons
verheerlijking was, tot partijgenoot Vellinga hem de zaak in het 
juiste licht liet zien. Wij moeten ailen nu onze schouders zonder 
meer onder de rejolutie zetten. Ik zelf heb nu in mijn bedrijf twee 
N.V.V.-ers lid gemaakt van de partij, doch ik heb mijzelf tot taak
gesteld om er tien te maken.

Partijgenote Zwienenberg heeft op zeer juiste wijze de 
weg aangegeven, hoe wij onze vrouwen moeten bewerken. De vrouw 
kan ons tot zeer grote steun zijn. 

Verslag van de candidatencommissie. 
Nathans die verslag uitbrengt van de besprek ing na afloop 

van de eerste conferentiedag (zie blz. 26), zegt: Namens de 
candidatencommissie moet ik verslag brengen. Alvorens te beginnen 
met het bespreken van de candidaten voor het Districtsbestuur, 
wil ik namens het presidium de v olgende partijgenoten voordragen 
als candidaten voor het Partijbestuur, Deze candidaten zrjn niet 
besproken in e · - îiencomm1s...,ie. Wij verzoeken de conferentie 
bij handopsteken te laten zien of zrj met deze candidaten accoord 
gaan ja of nee. 

le. Paul de Groot. Wij weten allemaal dat Paul de Groot in onze 
partijde grootste verantwoordelijkheid draagt. BiJ is de man 
die onze partij in en na de oorlog opgebouwd heeft en wij 
zijn van mening dat wij he m met groot enthousiasme candi
daat moeten stellen. (Aangenomen). 

2e. 

3e. 

4e. 

5e. 

6e. 

7e. 

8e. 

9e. 

lOe. 

lle. 

12e. 

Partijgenoot Jaap Brandenburg. Dit is de tv,eede en de beste 
candidaat. (Aangenomen). 

Jan Haken, ook een werker die veel gepresteerd heeft. 

Partijgenoot Frits Reuter, de partijgenoot voor het bedrijfs
werk. 
Partijgenoot Jan Schalker, een van de secretarissen van de 
partij • 

Gerard Geelhoed, die op vele conferenties de juiste critiek 
brengt. 

Partijgenoot 
Waarheid op 

Partijgenoot 

Fred Schonenberg, onze pertijgenoot die "De 
zo juiste wijze leidt. 

Harry Verhey, ons11�llemaal be kend. 
w�"('"�l.'l( 1-11-có) 

Dan staat hier partijgenoot Wil Cremers uit Emmen als can-
didaat. Die kennen we geen van allen. De partijgenoten die 
hem wel kennen zijn v an mening dat hij wel geschikt is. 

Partijgenoot Marcus Bakker, de part�genoot die belangrijk 
werk in de jeugd doet. 

Partijgenote de Winter(???) die in het vredeswerk zeer 
belangrijk werk doet en daär de stuwende kracht is. 

Partijgenote Rie Lips, die in de vrouwenbeweging een belang
rijke rol speelt. 

Uit de vergadering wordt gevraagd om de namen nog eens te 
noemen, waarop Nathans zegt: Ja, partijgenoten, we worden verzocht 
om geen namen op te schrrjven, omdat wij hierover toch niet stemmen 
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is niet goed om namen orJ te schrijven, want als je ze kwijt 
doet dit geen goed. 

Berend Blokzrjl, de partijgenoot uit de E.V.C., die geen 
nadere toelichting behoeft. 
Part�genoot Henk Gortzak, Algemeen beKend. 
Partij�enoot Gerben wagenaar, onze voorzitter. 

16e. PartiJgenote An"üe Averink, dat is een partij6enote die 
vroe6er,voor de oorlog, in de jeu�u belangrrjk werk deed en 
OOK in en na de oorlog belan,srijk werk deed. 

X f 17e. Partijgenoot .Jim l\ferhulst (Hulst?). 1:\/ij weten niet veel van 
hem, mai:ir wat 1-.á.j wet en is volJ.oende om hem te stemmen. 

18e. Partrjgenoot Nico van der Drift, directeur van "De 111aarheid 11
• 

Verder noemt hij nog L. Koning, rlarmsen, Clerks en Borst. 
W.C. Van de 1V1eeberg, ,:se boren 25-4-1920 vracJ.gt of ook uit de

conferentie, dez-e-ca.ndidatenlrjst mag worden actngevuld en hij stelt
voor Nico Iuirink, secretaris van de afdeling Amsterdam er nog op 
te plaatsen. Hierop ontstaat een verward heen en weer geschreeuw, 
omdat meerdere aanV\;ezigen zeggen dat men deze partij6enoot niet 
kent. Uiteindelijk wordt besloten zich te houden aan de voordracht,
zoals deze door het Partrjbestuur is besteld. 

Nu volgt de candidatenbespreKing voor het nieuwe Districts
bestuur. 

Naths.ns vangt aan met mede te delen dat het werk van de 
candidaten commissie zeer moeil,Jk was, omdat in het District zoveel 
critiek was en het daarom zeer moeilijk was een keuze te doen. Spr.
geeft dan een overzicht van de candidaten die brj voorkeur worden 
voorgedragen en wel 23 partrjgenoten. �J p.J/065i:r..A. Benter, Oosterbeek, geboren 12-6-1904. Is een bedrijfs

,db,- � 

· arbeider en heeft zich in de laatste jaren zodanig ontwik-
,fftlVw 

D keld, dat hij in staat is om leiding te geven. 
<!1· ()."". t 2. Ç(I 3, 1 A. yan den Berg, geboren 14-8-1925. Is een stuwende kracht

/ in het Districtsbestuur en ook in het bedrrjfswerk. 
-....a 3. t W. Boelens, geboren 30-11-1928. Jeugdkameraad uit Velp, 
.,.,. waarvan wij niet veel weten, maar wij vertrouwen er op, dat

,._.,_ �'l.� van haar een goed en serieus lid van het Districtsbestuur
�� ;..- te maken is. 

4-��1� H.J. Bussink, geboren 5-10-1918. Verricht uitstekend werk
in het bedrrjfswe�k. Hij moet echter wat meer ernst betrachten 
want hij was geruime tijd erg onverschillig en door s lordig
heid was hij maanden acnter met het betalen van zijn contri
butie. 

5 •. ,..J� Jan H. de Boef, geboren 1-7-1906. Op hem is veel critiek
i tl gebracht omdat hij van mening is, dat hij alles alleen weet.· Dit is een politiek e fout van hem. Ook heeft hij zrjn goede 

zijde. Als hij wil, kan hij goede leiding geven. 
I "J 

6. n1'J..tl f R.J. Brugman,Jr. geboren 9-7-1918, Arnhem. Een jonge partij-
! genoot, waarvan "Wij weten dat hij ze er serieus is en in de

bedrijven waar hij werkt, vee l  doet voor de partij. 
7. \lg) J.A. Cleton, Ape ldoorn, geboren 15-12-1913. Deze partijge

noot heeft zijn verdienste. 
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8. K. van Coaten, Arnhem, geboren 24-9-1918. Dit is onze 
Districtspenningmeester, waar wij in de loop der tijden heel
wat cri tiek op hebben gehad. Zijn penningen ginsen niet 
zoals wenselijk waso Van partijgenoot van Coaten moeten wij 
verlanóen dat hij de weg aan de Districts Leiding zal weten
te wijzen om de i�komsten der partij te verbetereno 
J.C. Dreckschmidt, Arnhem, geboren 19-11-19020 Van haar
zijn wjj van mening dat zij veel meer actief moet V;orden. Z:iè
is hoofdzakeliJk in de vrouwenbeweging werkzaam. Zij moet 
echter niet .... alleen in Arnhem maar ook in het District 
gaan werken. 

10 o Herman Gerbrands, Rheden, geboren 14-4-1907. De meeste 
partijgenoten zullen hem. niet kennen, omdat hij een partij-

'?/ genoot is die je heel weinig hoort en die ook weinig doet.
Madr omdat hij beschikt over een grote dosis kennis en in 
staat is, beter dan menig ander, de Marxistische leer in 
zijn bedrijf te brengen, en als hij dat dan ook doet, is dit

..-1 ,, winst voor de partij. 
11:0 �1 J. Jansen, Oosterbeek, geboren 29-8-1919. Is ook weinig

bekend. Hij is een bedrtfsarbeider die de laatste trjd in
de E.V.C. naar voren komto 

12.J�oJ' E.M. Jansen - Schutte, Wageningen, geboren 28-7-1925. Zij 
1 is weinig bekend. Toch verwachten wij, dat zij een stuwende

kracht zal worden voor het District. 
1 • ! 13.J�l.. Th.J. Koek, Arnhem, geboren 24-5-1905. Hard werker als hij 

wil, in het bedrijf. Hij moet echter steeds achterna gezeten
worden. 

14.Jtlb Reint Van der Mo�en, Arnhem, geboren 17-5-191S. Een actieve
en harde werker. In zijn discussie moet Van de r Iv"olen echter
minder scherp,zrjn. Hij moet niet zeggen: Dat lieg;je, schur
ken, misdadigers enz." Dit zijn geen uitdrukkingen die wij 
tegen partijgenoten gebruiken. 

15.81°/ J. Nathans, Arnhem, geboren 27-7-1902. Is ondanks zijn vele
fouten een goede kracht voor het Districtsbestuur. 

16.\->'5 H.T. Nîjhof, Arnhem, geboren 21-6-1911.Er is veel cri tiek op
hem, doch hij is een hard werker. Wij hebben van hemzelf 
gehoord, dat hij zich volkomen bewust is van zijn fouten, 
en daardoor hebben wi.J vertrouwen in hem. 

17.i7S G. Peeters, Nijmegen, geboren 25-12-1888. Uit de discussie 
bleek, dat er zeer juiste critiek op hem was. Wrj verwachten
echter van kameraad Peeters en de gehele afdeling Nijmegen, 
dat ze hun fouten zullen verbeteren. 

18.�tl J.P. Van der Pol, Velp, geboren 21-5-1901.Een harde werker 
l die zowel in �partij als in de vakbeweging resultaten 

heeft geboekt. Door hem gaat ook de colportage van de krant
. in Velp schitterend. 

19. n o J(oop) de �ee, Arnhem, 6eboren 1-6-1922. Dit is een partij
genoot die kinderlijk aandoet. Hij is schuchter en durft niet.
Toch geloven wij dat in hem veel goede krachten schuilen 
en w� hebben hem dan ook voor6edra6en, omdat wij hopen dat
hij in het Districtsbestuur veel zal leren. 

20. rl µ;
c 

A. van Rooy, Doetinchem, geboren 24-8-1915. Is ons allen
zeer goed bekend. li:en harde werker, die verbinding heeft
met de massa. 
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�- _;1,./·lfZ.f 
w. Spansier, Nijmegen, 6Pboren w5 lfilS8, Een partijgenoot
die al jaren lang actief voor de partij werkt. Ook bij moet
trachten zijn fouten en tekortkomingen van de afdeling
Nrjmegen te verbeteren.
A. vvesterveld, Apeldoorn, geboren 28-8-1919. Is een zeer
act�part�genoot in het bedrrjfswerk, maar die toch meer
zou kunnen bereiken, als hij meer ging samenwerken met de
partij.

23. 6 ) Th.J. Trentelman, DieJ!:len, geboren 24-8-1903. Is al jaren-
--- lang een der beste krachten der partij. Speciaal he t bedrijfs

werk ligt hem. Neem bv. de mooie actie bij de Edy. 
Kameraden, wij hebben dan nog partijgenoot Dulkenraad (S.F., 

geboren 15-4-1922). wij zijn van mening dat partijgenoot Dulkenraad 
zijn functie niet serieus opvat en zich niet houdt aan de algemene 
richtlijnen van het District. Wij zijn als candidaten commissie van 
mening, dat partijgenoot Dulkenraad niet de geschikte man is om in 
het Districts Bestuur zitting te neme n. 

Als candidaten voor de Financiële Controle Commissie stel 
ik voor: 
L.A. � Mell�, Wageningen, geboren 9-7-1904; 
Th. Hendriks, Arnhem, geboren 3.2-1918; 

... Hertog, Apeldoorn, (onbekend). 

Ja, kameraden, \�j hebben besloten om alleen die candidaten 
bes preken, die wij geschikt achten en niet alle candidaten die er 
gesteld zijn. �vat betreft deze candidaten, deze achten wij geschikt 
en in staat om een behoorlijke controle op onze financiën uit te 
oefenen. Nij hopen dat deze controle commissie beter zal werken, dan 
de voorgaande, want die deed practisch niets. 

Nat betreft de politieke controle commissie hebben wij ge
meend om hiervoor geen candidaten te moeten stellen, daar dit toch 
feitelijk een wassen neus is. Wij hebben gemeend dat Vvij de controle 
van het gehele District in de handen moeten leggen van het Districts 
Bestuur en in handen van de partijgenoten zelf. 

Partijgenoten, dan was er nog een candidaat, en wel 
Wim van de 11/ieeberg, (vif. C., geboren 24-5-1920). Van de Meeberg is 
een kameraad die alles wel heel goed kan vertellen, die heel goed 
kan praten, maar in de practijk er niets van terecht brengt. Wij 
willen deze partijgenoot ee n goede raad geven. wij verwachten van hem, 
wil bij in de toekomst iets bereiken, dan zal hij in het bedrijfswerk 
beter moeten werken, niet praten, maar zelf doen. Om deze reden is 
Wim van de Meeberg niet opnieuw voor het Districtsbestuur voorge
dragen. 

Partijgenoten, nu komt de afvaardiging naar het Partij Con
gres. Wij mogen 4 afgevaardigden naar het congres zenden en dan nog 
5 leden als gast. Wij zullen dus 9 mensen moeten aanwijzen, die wij 
naar het congres zenden. 
1. A. van den Berg, Arnhem, geboren 14-8-1925;

2. J. Nathans, Arnhe m, geboren 27-7-1902;

3. H.T. Nrjhof, Arnhem, geboren 21-6-1911;

4. J. Jansen, Oosterbeek, geboren 29-8-1919;
5. W. Boelens, Velp, geboren 30-11-1928;
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J.A. Cleton, Apeldoorn, geboren 15-12-1913; 
Th.J. Koek, Arnhem, geboren 24-5-1905; 
J.p. Van der Pol, Velp, geboren 21-5-1901;� � � 

L&·--�,r
N. Spansier, Nijmegen, geboren J 6 6 l.�98.
De eerste vier worden dus voorgedra6en als gedelegeerden,

terwijl de 5 laatsten dan als gasten naar het congres gaan. 
Door G. de vJaal, Nijmeöen, geboren 15-9-1899, wordt opgemerkt 

dat partijgenoot Peeters toch ook candidaat is gesteld door de af
deling Nijmegen. Opgemerkt wordt dat dit in de discussie over de 
candidaten wel naar voren komt. 

0 
Nu volgt discussie en bean twoording over de candidaten. 

�. IM .1.f) G. De ,/aal, Nijmegen, geboren 15-9-1899. 
Partijgenoten, wanneer wij het verslag hier van de candidatencommissie 
aanhoren, moeten wij tot een zeer eigenaardige conclusie komen. Er 
staan 2j candidaten en op twee gunstige uitzonderingen na, zijn er 
21 waar nou niet zoveel moois van verteld is. Dat zijn allemaal 

... 
veronderstellingen geweest van partijgenoten die het hopelijk in de 
toekomst beter zullen gaan doen, die in het verleden veel fouten 
hebben gehad, die momenteel nog zeer veel tekortkomingen hebben, 
maar een wissel op de toekomst trekken. Ten opzichte van veel van 
deze personen, die toch een belangrijke taak van Districtsbestuurder 
aan zullen moeten nemen, dan vind ik dat zeer onbegrijpelijk, part3fi
genoten. Als wij aan de discussies over zaken in de partij niet deel 
kunnen nemen, omdat ik mij gisteren voor de discussie niet heb op
gegeven, maar als wij horen dat wij uit de discussies en de critiek 
hebben vernomen, waarin allemaal tekort geschoten is, waarin het 
Districtsbestuur boven aan de top stond en geleidelijk naar beneden 
afdalende, de afdelingen daarvan hun portie hebben gekregen en 
zeer terecht, partijgenoten. En wij horen dan de voorlmchting over de 
partijgenoten die nu nog zitting hebben in het oude en straks een 
�laats krijgen in het nieuwe Districtsbestuur, partijgenoten, dan zie 
ik met enige huiver, dat de zaak op de oude voet wordt voortgezet. 
De goede Wllil van de candidaten commissie hoef ik niet in twijfel te 
trekken. Maar, partijgenoten, wat is er aan de hand, als er op een 
Districts Conferentie achterom gekeken wordt naar het laatste jaar 
naar hetgeen wel en wat er niet gebeurd is, meer naar hetgeen er 

� niet gebeurd is, dan naar hetgeen wat er wel geschied is, partijge
noten, dan komen wij tot teleurstellende ervaringen. Voor de hand 
weg komt men hier er toe om een candidatenlijst te stellen, waarop 
deze ouue Districtsbestuurders, ik zou haast zeggen, in vol ornaat 
weer hun plaats innemen gaan. Partijgenoten, dat is toch zeer zeker 
niet te verdedigen. Maar zijn deze Districtsbestuurders nu werkelijk 
overtuigd en zijn zrj van plan, en kunnen zij dit op de conferentie 
beloven, en kunnen ze werkelijk de, ik zou haast zeggen het Duitse 
woord de "Ausdauer" opdoen, om werkelijk de dingen te gaan doen, 
zoals die hier op de conferentie gesteld zijn. Want het is toch zoals 
Gerard Geelhoed zo duidelijk heeft gezegd: "Wij zijn de theoretici ge
weest, maar wij hebben vergeten de practijk uit te voeren 11• Kameraden, 
wat hebben wij aan een partijgenoot die alle soorten partijbladen leest 
maar hij scniet in activiteit tekort. Krijgen�� hier nu werkelijk 
de garantie dat wij nu de goede mensen, goede werkers en Districj:;s
bestuurders krijgen, die wij niet alleen wensen, maar ook eisen. 
Ik wil hier wijzen op een partijgenoot, Gerbrands, waarover ook 
gesproken is. Deze partijgenoot is meer becritiseerd dan gewaardeerd. 
Tot mijn sprjt ken ik al deze partijgenoten niet persoonlijk, dus ik 
kan deze part�genoten niet beoordelen. 
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Spr. gaat dan verder met zijn critiek en zegt ten slotte dat 
hij in het geheel niet tevreden is over de wijze waarop door de can
didaten commissie verslag is uit0ebrac�t over de candidaten. 

G.Geelhoed zegt: "Kameraden, de Waal heeft wel gezegd wie
niet geschikt, maar nodig is om te zeggen, wie wel geschikt is. 
Als hij zegt: "Dat Districtsbestuur, daar tvvijfel ik aan", dan moet 
hij ·zeggen, hoe het dan wel moet." 

De ,1aal: 
Gëeliïöëd,ik zal nog even concreet zijn. De rapporteur zegt 

dat hij de candÎdaten, die wel candidaat gesteld zrjn, maar niet voor 
bespreking in aanmerking komen, dat hij daarbrj geen toelichting 
wenst te geven. Ik had die toelichting juist wel willen horen, om 
de kwaliteiten die zrj niet bezitten en waar ook de conferentie kan 
beoordelen, wat er nou aan de ene wel scheelt en wat er aan de 
ander voor goeds iso 

(Verward door elkander geschreeuw, o.a. van : "Ja, dat lijkt 
mij het beste 11.) 

c. welters, Velp, geboren 24-10-1902, doet een goed woordje
voor Gerbrands. 

/ • Hof land, Nijmegen, (onbekend), bespreekt de werkwijze van de 
candidàten commissie en speciaal de candidatuur van Peeters uit 
Nrjmegen, waarbrj hij niets nieuws naar voren brengt. 

K. van Coaten, Arnhem, zegt dat de vrouwen in het Districts
bestuur te zwak vertegenwoordigd zijn. 

J. Jansen, Oosterbeek, geboren 29-8-1919, vindt het verkeerd,
dat er van de vier afgevaardigden naar het Partrjcongres, drie Arn
hemmers ZJ,jn. Verder vvijst hij op mogelijke verwarring tussen hem en 
zrjn broer, welke laatste eerst één jaar lid van de vakbeweging (E.V. 
C.) is. (G. of G.H. Jansen, hier in Arnhem onbekend). 

Koek, Arnhem zegt dat zijn vrouw de benoeming tot gast naar 
het partrjcongres niet zal aanvaarden. 

Geelhoed zegt: "Ik�1i.et met die discmssianten eens, die de 
niet gestelde candidaten ook besproken willen zien. De afdelingen 
hebben er recht op te weten waarom de door hen gestelde candidaten 
niet door de candidaten commissie aanbevolen worden. En brjv. Joop 
de Ree. Ik ken die man niet, maar Nathans zegt dat het een man is 
die nog niet veel weet, maarddat hij in het Districtsbestuur wel 
leren zal. Maar, partrjgenoten, ik wil even zeggen dat het Districts
bestuur geen school is, daarin moeten geen leerlingen, maar in de 
strrjd geharde kameraden zitten. 

Voorts acht ik het nodig en voor de paropaganda doelmatiger, 
dat de afgevaardigden voor het Partrjcongres zoveel mogelijk pver 
he t gehele district verspreid zitten, mits de krachten natuurlrjk 
gelijkwaardig zijn. tt 

Uit de conferentie wordt voorgesteld en overeengekomen, 
dat Peeters uit Nijmegen nog gepl ao.tst wordt op de lijst van c andi
dat en voor afvaardiging naar het Partrjcongres. 

Nathans beantwoordt de discussianten en zegt overtuigd te 
zrjn dat Gerbrands een actief werker is. Alle vrouwen zrjn bekeken, 
maar de drie op de candidatenlljst zijn de beste en we konden er niet 
meer vinden. 

Nathans zegt verder: Wij zijn over geen mens tevreden, want 
aan iedereen mankeert wat. Het geval Peeters is dus opgelost. Als 
de candidaten uit Velp dus niet �jn besproken, dan is dit een fout 
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van de verkiezingscommissie en de critiek aanvaarden wij. Als Velp 
nog candidaten wil stellen, dan kunnen zij die nu nog stellen. 

Van der Pol: 
De afdeling Velp heeft als candidaten opgestuurd, Gerbrands, 

Trentelman, P. van der Pol en Van Rooy. De fout is gemaakt door 
1Jelters die de candidaten heeft opgegeven voor het Districts 
Be�tuur, terwijl ze ook bedoeld waren voor het congres. 

Nathans gaat verder met de candidaten voor het congres en 
zegt: Partijgenoot Jansen uit Oosterbeek heeft in korte tijd veel 
gedaan voor de vak be" eging en heeft zichzelf in korte tijd op hoog 
niveau gebracht. (Hier bedoelt hij waarschijnlijk G. of G.H. Jansen). 

u,vtrifK r---1 Partijgenote Tonia Koek-Jansen, geboren 10-6-1915; ik heb
wezen vragen bij deze partijgenote, of zrj bereid was om naar het 
congres te gaan en zij heeft beloofd alles te zullen doen om naar 
het congres te kunnen gaan. Ze zou het niet als een snoepreisje 
beschouwen, doch het bescgouwen als een gelegenheid om veel te 
leren. 

(Er wordt nu weer van alle kanten geroepen en uiteindelijk 
moet de voorzitter ingrrjpen om de orde weer te herstellen.) 

Nathans stelt voor om nog een �eserve candidaat te be
noemen. PartiJgenoot Van der Molen beschouwen wij als een van de 
beste mensen om naar het congres te sturen. Hij is een van de 
hardste werkers. Kameraden, laten we er verder niet over praten, 
straks kunnen jullie de beste kiezen. 

Toch moet ik als voorzitter van de candidaten commissie 
er de nadruk op leggen, dat wij aan de door opgestelde candidaten
lijst de voorkeur geven. 

Uit de vergadering wordt nog voorgesteld om alsnog vrouw 
Zwienenberg-te vitt, op de candidatenlijst te plaatsen, hetgeen 
goed gevonden wordt. 

Van der Pol stelt voor om geen tweede ronde in de dis
cussie te beginnen. (Weer volgt een verward door elkaar geschreeuw 
tot uiteindelijk de voorzitter wéér ingrijpt en de discussie sluit. 

Door Nathans wordt nu uitgelegd, hoe de stembiljetten 
ingevuld moeten worden. Toch ontstaat nu weer een hevig tumult 
over het feit dat door de candidaten commissie niet alle candida
ten zijn bespro�en, doch alleen maar de voorkeur-candidaten. 

Geelhoed grijpt in en zegt: 
Partrjgenoten, ik wil er nu niet langer over zaniken, want 

de tijd die dringt en we zijn in hoge tijdnood. Het is een zeer on
juiste gang van zaken, dat de niet voorgestelde Districtsbestuur
ders niet zijn besproken. Dit is absoluut onjuist en als kameraad 
Nathans meent dat het wel juist is, dan geeft hij blijk dit niet 
goed te begrijpen, v.ant iNat is de zaak. Je legt door die candidaten
bespreking, de partijgenoten in de mond, kiest de besproken candi
daten en de mensen die niet voorgesteld worden, daarvan weet je 
niet waarom ze niet voorgesteld worden, en hun kwaliteit en zijn 
ook niet aan de orde geweest, terwijl misschien brj die partrjgenoten 
ook kameraden aanwezig zijn, wanneer ze besproken zouden zrjn en de 
partijgenoten afgevaardigden een bepaalde indruk hadden kunnen krij
gen, aanleiding kunnen zijn, om die te kiezen en niet uit de voor
keur-lrjst. Dat is een onjuiste gang van zaken en op elke Districts
conferentie in ons land heeft bespreking plaats van de hele boel. 
Het zou eigenlijk hier ook nog moeten gebeuren, als we daarmede 
niet de gehele conferentie in de war zouden schoppen, want, partij
genoten, dit had ineens kunnen gebeuren, heel kort. 
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Nathans: "Ja, kijk, wij hebben de ze candidaten gisteravond
niet besproken"• 

Geelhoed: uNiet besproken ?tt 

Nathans: uNee".
(De candidaten commissie schreeuwt nu door elkaar, waaruit

blijkt, dat de een vindt dat ze wel en de ander vindt dat ze niet 
besproken zijn). 

Na wat geschreeuw heen en weer zegt Na thans: 
Besproken zijn nog de partijgenoten Wim van de Meeberg, 

partijgenoot H. Endering, (30-l-19ffi9), die door zrjn-i3°edanken voor
zijn functies in de E.V.C. zonder geldige redenen, niet in aan
merking kwam. Partijgenoot van Melle vonden wij ook niet geschikt. 
Over Minnaard hebben wij gezegd dat hij nog geen bewijs heeft ge
leverd, serieus en ernstig partijwerk te kunnen leiden. Over 
partijgenoot Wim Mos werd gezegd, dat hij een hele tijd passief is
geweest. Partijgenote Greetje Nijhof (Margaretha Homburg, geboren
16-11-1917, echt6enote van H.T. Ntjhof,), doet goed werk en ook 
nuttig werk in de vrouwenbeweging. Toch heeft zij nog niet genoeg
gedaan en komt nog niet genoeg naar voren in de partij om haar 
nu reeds in de leiding te plaatsen. Partijgenoot Roelofs uit 
Wageningen hebben vnj niet kunnen aanbevelen, omdat hij in de af
deling Wageningen te weinig aandacht aan zijn werk besteed en door
zijn houding in de kwestie Velp. Partijgenoot W. Zwienenberg 

� 
hebben wij niet gecandidateerd omdat wij hebben ervaren, dat hij 

1 vaak ontactisch optreedt in de partij. Over partijgenoot N. Peters
Sr., (geboren 5-1-1899) weten wij niet veel, alleen dat het een 
partijgenoot is, die niet veel uitvoert. 

Ik hoop, dat wij de conferentie voldoende hebben inge-
licht. 

De voorzitter van der Pol vraagt, of er nog discussianten
zijn over deze laatste candidaten. 

H. Roelofs uit wageningem (31-12-1907), maakt enkele 
scherpe opmerkingen over de wijze waarop de candidaten commissie
heeft gewerkt en toont nogmaals aan, hoe goed hij en de afdeling
Wageningen gewerkt hebben. 

H. Endering, (30-l-1909)verdedigt zichzelf en zegt o.a. 
"Ik heb een fout gemaakt en wel, dat ik met voorbijloping van het
Districtsbestuur heb bedankt als voorzitter van de A.B.W.B. en 
dat is hoofdzakelijk te wijten aan het ontactisch optreden van dit
Districtsbestuur." 

Een onbekende zegt: nKameraden, partijgenoot W. Zwienenberg
is juist door partij6enoot Nathans candidaat gesteld en partijge
noot Zwienenberg heeft juist vanmorgen aan mij beloofd, dat hij 
in het vervolg zijn uiterste best zou doen. Hierbij komt nog, dat 
hij nu veel steun ondervindt van zijn vrouw, die hier ook duidelijk
heeft getoond, dat zij politiek inzicht heeft. 0 

Wim van de Meeberg, Arnhem, (W.C., 25-4-1920) vindt dat 
kamer jd Roeio:rs de enige man in het District is, die de verbin
ding n en moet onderhouden tussen District, E.V.C. en de Partij.

. _Nathans beantwoordt nogmasls de discussies en brengt 
niets nieuws naar voren en zegt tenslotte, dat de conferentie nu
voldoende inzicht in de candidaten heeft. 

Nogmaals moet Geelhoed ingrijpen en zeggen, dat het nu wel
genoeg is met discussieren en men niet op zijn teentjes getrapt 
moet zijn. Er is nu genoeg gepraat. Ieder is van verschillende 
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kanten aangevallen en heeft zich1 kunnen verdedigen. De conferentie 
zal nu wel uitmaken, wie in het Distfictsbestuur komt en wie niet. 

Er wordt nu overgegaan tot stemming. De voorzitter ver
zoekt de part�genoten 
H. Endering, (30-1-1909),

Th.J. Koek, (24-5-1905),

A. Nesterveld, (28-8-1919),

om het stembureau te vormen. 
Beantwoording van de discussie door Reint van der Molen, 

(sterk ingekort). 
Kameraden, jullie zult begrijpen dat het onmogelijk is, om 

alle discussianten te beantwoorden. 
In de eerste plaats, het vredeswerk. Uit de discussies 

blijkt, datvde partijgenoten nu een beter begrip voor het vredes
werk hebben. De critiek die gebracht is, is zeer gezond en goed 
voor de partij, vooral zoals Gerard Geelhoed deze vandaag heeft 
gebracht. 

Zeer juist is gezien, dat het bedrijfs ·;erk en het vredes
werk samen moeten gaan. vl/ij moeten er alles op zetten, om de be
drijfsarbeiders meer in het vredeswerk te betrekken. 

Kameraad Mos heeft in zijn discussie weer blijk gegeven 
dat hij nog steeds niet begrijpt, wat de taak is van een bedrijfs
arbeider. In de diverse bedrijven zijn veel kameraden die op behoor
lijke wijze in het werk zijn betrokken, maar doordat wij het in de 
afgelopen tijd niet verstaan hebben om deze kameraden op voldoende 
wijze te beveiligen, zijn deze kameraden te veel bekend geworden 
bij de directie s. Maar nu, kameraden, nu in de bedrijven nieuw 
kader naar voren komt. Dit nieuwe kader bv. bij de Tinfabriek te 
Arnhem, waar nu twee bedrrjfsarbeiders naar voren komen, die lid 
zijn van het N.V.V., is het vanzelfsprekend, dat ook deze mensen 
een taak krijgen. Maar hun taak is een andere. Een bedrijfsarbeider 
heeft in de eerste plaats tot taak om de beweging te verankeren 
in de bedrijven. Op de llijnstaal bv. hebben de kameraden een 15 
tal adressen van arbeiders die blijk hebben gegeven, aan de goede 
.kant te staan, doorgegeven, en deze kameraden worden nu straks 
bewerkt. De ene kameraad is bekend als communist en die werkt 
openlijk en de andeI;'en doen dit in het geheim, bv. door middel van 
gesprek van man tot man. 

Een discussiante wil ik noemen, omdat zij op bezonken 
wijze heeft gezegd, wat leeft in de arbeidersklasse en dat is 
partijgenote Zwienenberg-te Witt. Zij is het geweest die gesproken 
heeft over de decentralisatie van de afdelingen en het nut daar
van. 

Van de discussie van de kaderkeuze wil ik niets meer 
ze�ben, dat zou op het ogenblik te ver voeren. Maar wel moeten 
wij ingaan, en dat is heel nodig, op de discussie van kameraad 
Minnaard. De discussie van deze kameraad is volkomen verkeerd, 
omdat hij niet begrepen heeft, wat de partij bedoelt met het uit
geven van deze resolutie. Als hij de brochure hee ft gelezen, zal 
hij het wel weten. Hij heeft gevraagd om de resolutie niet zo 
grondig en op zo juiste 1,vijze te stellen in "De vvaarheid", dat 
wij daardoor de vijand een wapen in de handen zouden geven. Harry 
Verhey heeft hmerov�r gezegd, dat de Communistische Partij er niet 
voor moet schromen, om haar fouten openlijk te bespreken. Aan 
kameraad Minnaard wil ik hiermede laten zien, dat hij volkomen 
verkeerd was. 

Tot slot wil ik no6 opmerken, dat de partijresolutie ons 
twee taken heeft opgedragen. 'Nij moeten nieuwe partijgenoten maken. 
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Als partrj hebben wij de taak om in hèt District Centraal Gelderland 
2Cf/o nieuwe partijgenoten te vdnnen, dat wil zeggen, dat er 85 
nieuwe partijgenoten moeten komen voor het congres, 85, terwijl 
er nu 13 zijn. Gebleken is in deze conferentie, dat de moge lijk
heden er zijn. 

Hetzelfde zien wij ook met "De waarheid". "De 1•/aarheid"is 
hier in de la atste 3 maanden met 10% teruggelopen. De laatste 
weken met de colportage hebben be wezen, dat dit niet nodig is. 
De afdeling Velp heeft zichzelf tot taak gesteld, a.s. Zaterdag 
50 kranten te verkopen met een afdeling van 16 mensen. 

Omdat het mogelrjk is en nodig, is het zo'n belangrrjke 
taak om over het gehele land 20% nieuwe leden en 2.000 nieuwe 
abonné's voor "De Waarheid" te winnen, omdat wij onze invloed 
op de massa in een aanzienlrjk sneller tempo moeten versterken, 
opdat we met steeds toenemende snelheid, de partrj verbinden aan 
de massa. We moeten doe n, datgene wat nodig is om te slagen in 
deze strrjd, om ook in ons District deze belangrrjke stap vooruit te 
doen. Partrjgenoot Geelhoed heeft ons dat vanmorgen duidelijk ge
zeg'tl,. Wanneer wij hiertoe vast besloten zijn, dan kan het niet 
anders, dan zal Centraal Gelderland datgene brjdragen, wat nodig 
is om onze partrj de leiding te geven van de gehele Nederlandse 
arbeidersklasse. 

Van der Pol zegt, dat de afdeling Velp de gestelde taak 
van 2Cf/o nieuwe leden al heeft overschreden. 

Een onbekende vrouw, vertegenwoorJ.igend de Mandaten com
missie zegt: "Kameraden, ik moet even zeg6en, dat de volgende 
afdelingen niet op de conferentie verschenen zijn: de afdelingen 
Eerbeek, vVinterswijk, Ede en Epe. 

Er zrjn op de conferentie aanwezig, 51 mannelijke en 7 
vrouwelijke bezoekers. 
Georganiseerd in de E.V. C.: 44. 
Georganise�rd in het N.v.v.: 3. 
�Dgeorganiseerd: 9. 
Zelfstandigen: 2. 

De leeftrjdsgrens ia: Tot 30 jaar 15. 
Van 30 tot 50 jaar 36. 
Ouderen: 7 • 

Aan de scholing nemen 34 kameraden deel en 33 kameraden 
in het geheel niet. Aan de Waarheidswerving nemen .30 kameraden 
deel. 30 Kameraden ne�en deel aan huisbezoek, 20 kameraden nemen 
op geen enkele wijze deel aan het werk. 7 Kameraden doen ui ts:ltu4:
.tend colportage. 

4 Afdelingen zijn niet vertegenwooruigd op het congres. 
Er zrjn 47 gedelegeerden en 11 gasten. Uitdrukkelrjk moet ge wezen 
worden op de ernstige tekortkoming van enkele partrjgenoten, die 
verzuimd hebben om hun lidmaatschapsboekje mee te brengen, on
danks dat dit uitdrukkelrjk gesteld werd. 

Dadr het stembureau het niet af kan, verzoekt de voor
zitter Van der Pol aan J. de Ree, 1-6-1922, G. Minnaard, 10-4-
1901 en W. Mos, te helpen met het tellen der stemmen. 

Dan brengt de voorzitter, namens de conferentie, dank 
aan de mandatencommissie, voor het gedane werk. 

De conferentie moet nu weer geruime trjd wachten op de 
uitslag van de stemming en een gedeelte der bezoekers kort de tijd 
met het zingen van strrjdliederen. 
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De uitsla verkiezin 
Er zijn ge 

uitgebracht, waarvan 

H.T. Nijhof 

A. van den Berg 22. 
----

J. Nathans 18. 

J. Jansen 18. 

Gasten naar het Partijcongres: 

W. Boelens 29. 

M.G. Zwienenberg-te Witt 24.

JoP. Y§E. der Pol 23. 

J.A. Cleton 22. 

W. Spansier

Voor afgevaardigden kregen 

W. Boelens

J.A. Cleton

Tonia Koek-Jansen

J .P. van der Pol
----

14. 

de 

2 

8 

2 

8 

2 

4 

4 

zijn. 

volgende personen nog stemmen: 

stemmen. 
lt 

n

" 

" 

" 

n

W. Spansier

C. We lters

J. de Boef

R.J. Brugman

G.H. Jansen

Th.J. Koek

A. Van Rooy

1 stem. 

W. Zwienenberg

G. Peeters
-----

Als gasten kregen de

A. van den Berg

J. Nathans

H.T. Nijhof

J. Jansen

Tonia Koek-Jansen

c. vvelters

J. de Boef

R. J. Brugman

J.C. Dreckschmidt

G.H. Jansen

E. Jansen-Sc hutte

Th. J. Koek

1 

1 

n

11 

4 stemmen. 

1 stem. 

17 stemmen, die reserve wordt. 

partrjgenoten de volgende stemmen: 

10. 

9. 

3. 

12. 

1. 

3. 

4. 

3. 

8. 

1. 

2. 

1.
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R. van der Molen --
A. van Rooy 

1. 
3. 

· Th.J. Trentelman 1. 
CL·�" G. Peeters 8. 

--
Daar de s temming voor het Districtsbestuur nog steeds 

.:n:\I\� niet bekend is, wordt maar weer doorgegaan met zingen.

� Uitslag van de verkiezing van
�1\ PO ,._. 1. · · '"/ H.A. Ben ter

�l'\ P.D 'l.w 2. s-p1 A. van den Berg L1, 

d. Boe lens m {• 3.

fyD / 1 4. � :\ t 1t H. J. Bussink

\V\(>D� f 5. ,yp J.H. de Boef
f S) � 1 6. � ûYt R. J. Brugman Ç)-. 

P.!) 7. , ; J.A. Cleton 

-· PD J 1 8. i-o,ri K. van Cooten \).

d),O r/ 1 9. 13�'.l J.C. Dreckschmidt"
PD �t 10. �q· H. Gerbr ands 

S�.Pff ll.l,i1f1'\ J. Jansen
t'.q.j 12. )'IAll' E.M. Jansen-Schutte

� t f'J) 13. �-;..,, Th. J. Koek '.\ 
� 14. \':)\\ R. � der Molen ,,_
P..D 15. 0-:. J. Na thans �
eP 16. r: / �-�� Nijhof

f.!) l 17. '!Jt9 1 rJ. Peeters 
fD � 1 18. 71.,, J. P. van der Pol
f.D 19."'l�"'\ J. de Ree c...

-._ fJ) t 20. t1.� � van R ooy
� f 21.� W.T,fSpansier 

fr\ � 22. A. Westerveld

het nieuwe Districtsbestuur. 
12-6-1904 40. 
14-8-1925 39. 
30-11-1928 39. 
5-10-1918 34. 
1-7-1906 38. 
9-7-1918 38. 
15-12-1913 41. 
24-9-1918. 39. 
19-11-1902 41. 
14-4-1907 30. 
29-8-1919 36. 
28-7-1925 36. 
24-5-1905

') 
38. 

17-5-191-'9 1 f1::, 41. 
27-7-1902 39. 
21-6-1911 40. 
25-12-1888 42. 
21-5-1901 41. 
1-6-1922 26. 
24-8-1915 41. 
i\f·t-..l&fo 40. 
28-8-1919 32. 
24-8-1903 37. 

...J 

P.D f 23. �1.:l Th. J. Trentelman 
Deze partrjgenoten zrjn dus benoemd in het nieuwe Districts 

Bestuur. Op de andere partrjgenoten werden nog de volgende stemmen 
ui tg,,_EJbracht:

V'-- I S.F. Dulkenraad 15-4-1922 5 • 
• ' / H. Endering· 30-1-1909 7. 

L.A. van Melle 9-7-1904 2. 
f>L, G.J.H. Minnaard 10-4-1901 6. 

J( J A. Molenaar 7-3-1930 (verm.) 7.
I rJ.J. Mos 4-5-1898 5. 

� r M. NlJhof-Homburg 16-11-1917 2. 
L�o,

1> 
B. de Ree-van de Meeberg 28-10-1901 6 • 

..., 
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H. Roelofs 31-12-1907 17. 
p( 1 W. Zwienenberg 23-8-1910 3. 
� f M.C. Zwienenberg-te ,vitt 12-3-1923 23.
� J.M. Vellinga 13-8-1901 2. 

,, 
1 G. 9:. Jansen,Oosterbeek, (onbekend) 1. 

) .. 

Financiele controle commissie. 
1r...-.:W. 1,o,.<'.f) tj. 1 L.A. van Mell� b.,�, 9�-1904 Wageningen 26. 

b 11 Ow.<'P t' 1 Th. Hendriks, 3-2-1918 Arnhem 25. 
j' Hertog (onbekend) Apeldoorn 25. 

·ivij zien, kameraden, dat de candidaten die op de voorrangs
lijst geplaatst zijn, ook allemaal gekozen zijn. 

Van der Pol als voorzitter zegt dan
dit nieuwe Districts Bestuur, de critiek en
jaar niet nodig is. 

Verder maakt hij de afdelingen er op 
die voor de afgevaardigden brj elkaar moeten 
met veel spoed moeten binnen komen. 

te hopen, dat nu, met
zelfcritiek volgend 

1) attent, dat de gelden 
worden gebracht, nu 

Met een kort woord van dank sluit de voorzitter de con
ferentie te omstreeks 18 uur. 

Het nieuwe Districts�estuur bleef nog even na, om vast 
te stellen, wanneer de eerstvolgende Districtsbestuursvergadering
gehouden zou worden. Besloten werd dit te doen op Zaterdag 4 
Februari 1950 in de Waarheidswinkel, Klarendalseweg 91 te Arnhem.

EIND E. 

Bijlagen: 1 ex. resolutie met v oorwoord •.
1 ex. uitnodiging. 
1 ex. agenda. 

Uit het oude Districtsbestuur kwamen niet terug: 
....... Orf G. Bruinsma - Ji� 

9-7-1923.
� Pp 1°�.F. Dulkenraad 1§-4-1922. 

J
hq��Pj>j\. H.J. Hoogen Stoevenbeld 6-12-1913.

a-'K J\ G. Onderstal 24-10-1906. 
01'(1 H. Prijs �f Preis) uit Vaassen, (onbekend). 

9'1t;!>;._ VJ)� L. van Raay 26-2-1927. 
I 

6P�� ""'�.f) J. Teunissen van Manen 19-10-1909.

5q�h�D f W. C. van de Meeberg 25-4-1920.
\ Van de oude Financiële Controle Commissie keerden niet 

� terug: 

/() 11 "- "·"·o·· b( 1 G.C. le Mahieu 26-6-1921. 

im�!) tl ' 
A.F. Spijkers 19-12-1926. 

i �17 
�()J) ' 1 C.A. van der .Schouw 21-11-1900. 

I o 71& ----
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Nieuwe leden in het Districts Bestuur zijn: 
W. Boelens 30-11-1928.
H.J. Bussink 5-10-1918.

J.H. de Boef 1-7-1906.
R. J·. Brugman 9-7-1918.
E.M. Jansen-Schutte 28-7-1925,

Nieuwe 
Hertog 
Th. Hendriks 

leden van de Financiële Controle Commissie zijn: 
(onbekend) • 
3-2-1918.
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Dezerzijds wordt nog het volgende medegedeeld: 

In de dagen, volgende op deze Districtsconferentie is 
nogal herrie ontstaan over de wijze waarop deze conferentie is 
verlopen, over de candidaten die gesteld zijn en de wijze waarop 
de candidàten, die door de afdel ingen voorgesteld zijn, besproken 
zijn en op de beantwoording van de discussianten door de inleider 
R. van der Molen. Daartoe hebben vergaderingen pl aats gehad
op �Januari 1950 en 1 Februari 1950.

De oppositie werd voornamelijk gevmerd door G. de Waal, 
geboren 15-9-1899, B. de Ree-van de Meeberg, geboren 2'8=10-1901, 
J.C. Dreckschmidt, geboren-T9=IT-I902 en H.J. Vreeling, geboren
18-3-1910.

Gezamenlijk was er oppositie tegen de huns inziens dic
tatorale houding van Nijhof, Van der Mol en en Nathans. De drie 
la atstgenoemde opposanten leggen het zwaartepunt van hun oppositie 
op het door de Dagelijkse Leiding wegwerken van J.M. Vell ing.§_, 
geboren lj-8-1901. Men is overtuigd van de goede wil en houCiing 
van Vellinga, die men meer capaciteiten toeschrijft dan de leden 
van de huidige Dagelijkse Leiding. De beide genoemde vrouwen, 
Dreckschmidt en De Ree-van de Meeberg, hebben, vermoedelijk bij 
wijze van protest, hun functies in de Nederlandse Vrouwenbevjeging, 
neergelegd. Nog niet is te overzien of dit conflict.to t een 
definitieve breuk zal leiden. Er zijn nl. enkele gematigde figuren 
in de betreffende afdel ing, nl. Th .J. Koek, geboren 24-5-1905 
en G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901,cfie streven naar een 
minnelijke oplossing. 
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, VERSLAG van een vergadering van de C.P.N.-bedrjjfsafdeling A.K.U.
Kleefsewaard (in de Partijkringen genoemd Cel I A.K.U�
Kleefsewaard), �gehouden op 20 Januari 1950. 

Aanwezig: 
rA.M. Broekman, geboren 15-10-1916; 

/ 

h3/f � J. Jansen, geboren 29-8-1919, wonende te Oosterbeek;
G.J.H. Minnaard, geboren 10.4.1901; 

, rn< ·w.c. Koster, geboren 23-10-1905; 
//:} .J Q 

V , \ 

Voor de Partij: 
R. van der Molen, geboren 17-5-1919.
Van der Molen geeft een uiteenzetting van de politie ke

wereldsituatie, waarbij hij niets nieuws naar voren brengt. Hij'· 
zegt optimistisch te �jn over het verloop van het wereldgebeuren
en overal vooruitgang te zien van - en nieuwe mogelijkheden 
voor het communisme. 

Aan het slot van dit betoog zegt hij dat voortaan de Cel
leden_zelf een politieke inleiding moeten houden bij toerbeurt. 
l)ver 14 dagen (3-2-1950) zal Broekman dit moeten doen. 

Jansen zegt hierna dat er in de spinnerrj op de Kleefse
Waard een conflict is geweest over uitbreiding van het aantal 
spinners. Een klein kereltje, een smeerder, wiens naam hij zegt
niet te weten,l:reftdaar heftig van leer getrokken, dit kereltje
moeten we aantrekken, aldus Jansen. 

Jansen deelt vervolgens mede dat aan een 15-tal mensen 
in de garenspinnerrj ontslag aangezegd is. Dit moet direct onder
zocht worden en daarvoor contact gezocht worden met Boonstra, 
(Hendrik, geboren te Enschedé 20-4-1901, bankwerker; wonende 
te Arnhem, Johan de Wittlaan 287. Een andere, daarvoor in aanmer

ing komende Boonstra is niet bekend. I.D. Arnhem., 
Minnaard zegt dat hij niet kan begrijpen dat er in de garen

spinnerrj mensen woraen ontslagen, daar volgens hem deze spinnerij 
nog niet eens op volle toeren draait en men er juist nog personeel
zou kunnen gebruiken. 

Van der Molen zegt dat toch onde rzocht moet worden wat 
er gaande is:-Öok de kwestie met de uren-bonnen moet de volle 
aandacnt hebben. (Vermoedelijk de kwestie in de bankwerkerij waar 
in nDe Waar he id" ontijdig is over geschreven - geval Jansen -) • 
Waakzaam zijn en gebr uik maken van ieder geval dat zich voordoet.
Er is ontevredenheid genoeg onder de arbeiders. De bedrrjfsar
beiders zijn de voornaamste troepen voor eventuele acties, aldus
Van der Molen. 

�.�IMic
--

- -� Volgens Jansen en Koster w erken er in de Centrale en in 
O'"Y( de fitterswerkplaats zeer progressieve makkers. Zrj zeggen dat 

Minnaard, die daar vaak komt, deze gemakkelijker kan bewerken, 
dan zij zelf. 

Minnaärd vraagt om enkele namen, doch daar men zegt die
niet  te weten, zullen deze mensen Ivlinnae.rd aangewezen worden. 

!:k" y f Vervolgens ,,ord t Minnaard aangewezen zich in verbinding 
"35�'\ 1\ te stellen met Van O lphen (Joseph, geboren 29-5-1922, wonende te

/ Arnhem, Heemskerckstraat 54), die in de spinnerij werkt en met 
J) �/ 1 zekere Jaap Capell� in de Garenspinnerij. 

'? 11 �1-,�t IlfJinnaard en Jansen worden afgeva ardigd naar de districts-
'\0

9"x conferentie van de C.P.1\J. op 28 en 29 Januari 1950 en eveneens 
Q/w\y 8b4,'l. naar het a. · · n res. 

� 

� " 
Minnaard wordt opgedragen om zich in verbinding te stellen 

'J Vo 
� \,: 1H '" .. 
" 

' (>.O 

r· 
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met Van de Meeberg (viJ.C., geboren 25-4-1920) om met hem uit de 
kartotheek van de A.T.E.K. (E.V.C.-Textiel) geschikte krachten 
te zmeken voor uitbreiding van de Cellen A.K.U.-Oude fabriek en 
Kleefse Waard. 

� 

Broekman wordt op gedragen zich met de plaatselijke agent 
()0 van "De Waarheidu in verbinding te st ellen om de adressen van 

î A. K. u. -arbeiders, die "De Waarheid" lezen • 
.. 0 Ten slotte deelt Van der Molen mede da t de pl aatselijke 

C.L� afdeling Ede van de C.P.N. opdracht heeft gekregen van het Partij
)
[) 

bestuur, meer aandacht te besteden aan de A.K.U.-fabr iek te Ede
· , en er alles op te zetten, dat in die fabriek ook één of meer 

dl& 
�

ellen worden gevormd. 

�., 
�, 

EIND E. 
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Onderwerp: Vers l ag van een verg ad ering van de C.P.Iqo-be dr�jfs afdel ing
A.K.U.-Kleefse ·.aard (in de Partijkringen genoemd Cel I A.K.U.-
Kleefsewaard), ge�ouden op 20 Januari 1950. �

• 

Datum van ontvangstbericht: geeno 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwb aar. 

Waardering bericht: idem. 

Tevens bericht gezonden aan: geen. 

Medewerkende instanties : geen. 

Ondernomen actie : contact opgenomen met de A.K.U. Arnhem. 
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Volgens ven l)etro�:1v.rlmrt3 zijde or1tva11ge11 gegeve11s 1·1eeft f1.st 
best1.1u.r "a·r1 a.e afcleJ_ir1g Ede van de c:.1�.Jsr. van l1et 11a1:'?i

(
irJest111.1r 

or,1d1�aoli t entvan.,ren om rnee1� ai111dach t te v·Ji �1d\,lil s�an da A .1: .. î ... T. -fa b:r lek 
aldaar. Alles moet er op gezet worden om in die tabi·iek ook �;n 
of meer bed1"" i

.,.
1i1 scellan i�e ver.men. 

Il{ PJ.og\e U 7J &r.zoe1 en n1j�:j ·te 1uillen doen berichte-n 11at 1j 01"it1-a ent 
het ,,orenstaa11d.e bekend rnocli.t zijn en. mij in };en.nis te do0r1. stelJ"en 
met alle inlichtingeJl die U terzake bekend �-achten wordAn • 

• 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
EDE. 
; 1 s .J tt"'flcn • 

-

• 

deze: ' 

•



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: M 79782 's-Gravenhage, 28 Maart 1950.
Javastraa.t 68.

GEHEIM 

Eerst dezer dagen kwam mij Uw verslag van de 
districts conferentie in Arnhem onder ogen en 1k haast 
mij U mijn bewondering uit te spreken over dit knap 
stukje werk. 

Indien wij over het gehele land een dergelijke 
berichtgeving hadden dan zou ons practisch niets ver
borgen blijven. Helaas is dat nog niet het geval! 

In de hoop U spoedig weer eens te ontmoeten 
blijf ik, na beleefde groeten gaarne 

Uw dw. 

Mr. L. Ein.thoven 

111111a.Aan de Hoogedelgestrenge Heer c. Borstlap 
,.....,Hoofdcommissaris van Politie 

te 
ARNHEM. 
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Rp. no. 1560, Vertrouwelijk. 

ûND8R.11.<.,RP: Inlichtingen. 

Hierbij rnoge 

I 
-,, ____ z 3 °1 :5- � 

@ � I - i

! 15· FEB. 795() f ·
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� i . l ACDI - . - : 
ik U het voi,genià���-

De door de afdeling Zutphen van de C.P.N. uitgeschreven bij
eenkomst, ter herdenking van LENIN gevolgd door �ertoning van
ue Russische film '�De DERDE SLAG'', 6ehouden te Zutphen op �6 
Janu&ri 1950, werd door een vijftal personen uit de gemeente
Gv •. SSEL biJgewoond, t.iJ.: 
1.lIJ. 1? .. KvlaNG, gebor·en 27-11-l?, ,,:onende te E_efde, Boedelhof

dijk, E.631 (reeds eerder genoer1.<;i); 
:2. b. r.'. PvE!T,BKOK!al, geb • .::::1-7-97, wonende te Eefde, Boedelhof

dijk E.593 en diens inwonenue echtgenote 
3. )G.PEPPBLEJ\TB0S, ge_boren 24 Januari 1900 (beiden reeds eerder

genoemd) 

• \ ,.1_�..,.,4. ,tGer-ri t Jan ,VESTERINK, geboren te Gor•ssel, 7 Juni 19�4, kan-
}· ,J.�,�� toorbediende te Zutphen, vrnnende te Gorssel, Eefde, School

straat E.537· 
- (X,N' \...JJ,_. \,'{.k.1 Rosalina Jo�� HOBDAY, geboren te Vorcester (E;ngeland) l6 

\J'J'"'\ Augllstus 1923, invrnnende keukenmeisje in het algemeen Zieken
huis te Zutphen, doch ingeschreven in het bevolkingsregister

�\{11\N'· der gemeente Gorssel, op het adres van haar verloofûe -G.J • 
.vesterink, hierboven onder no" 4 genoemd-. 
-�-esterink voornoemd heeft als oor.logsvrijwilliger een oplei

ding in Bngeland genoten, alwaar hij· zijn verloofde, hierboven 
( onder no. 5 genoemd, heeft leren kennen. 

Gezien de wijze ,,aarop G.J.:lesterink en zijn verloofde R.J.Hob
/ day met andere aldaar aam,ezige personen, waarvan verschillende
\ é:ls vooraanstaande communisten bekend staan, omgingen, mag \JOr

den aangenomen dat zi� ook communistisch georiënteerd zijn. 
J\dresvera.ndering van reeds geregistreerde communisten. 

J'Vlwl� \,,,,()Q l. 1Tj. :!OUTERS, geb. �?-3-�J2, vc...n PUTT!i;N, B.50, naar OLDEBHüEK,°"--0 r{ Hattemerbroek, Geldersedijk, Y.37. 

�ö:K2. 1R"van DUNSCHOTEN, geb.2b-3-02, van :PUTTEN, A •. 51.a., naar 

-
HAH.Nl�VELD, Bar·on van Nagelstraat no. l?. :, 

P+eldoorn, 9 Febr(lari 1950. 

1 
1 

f i 
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No. BV/G271 -50 

Onderwerp: Verslag van een vergadering van de bedrijfsafdeling A. I{. u. -

Kleefs e \.aard der 0o J?. l\f o te 1U4nner.o., op 7-2-1950. 

Datum van ontvangstbericht: Geen. 

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouiv baaro 

Waardering bericht: Idemo 

Tevens bericht gezonden aan: Jl. ï(. U C, Arnhe1n inBelicht. 

Medewerkende instanties : 

Ondernomen actie : 
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VERTROU ,,ELIJK. 
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a..r-.tt 
VERSLAG van een vergadering van de be drijfsafdeling A.K.U.-Kleefse 

rAJt,7('� Naard der C.P.N. te Arnhem, gehouden op 7 Februari 1950. 

1 

• 

Aanwezig: 
A.M. Broekman, geboren 15-10-1916; 
J. Jansen, geboren 29-8-1919, Oosterbeek;

G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901.
Afwezig met kennisgeving: 

w.C. Koster, geboren 23-10-1905.

Voor de Partij: 
R.� der Molen, geboren 17-5-1919.
Broekma.n houdt een korte inleiding, zoals door de Districts

leiding van Centraal Gelderland der C.P.N. is voorgeschreven. Hij 
bespreekt de gebeurtenissen in Nederland van de laatste 14 dagen. 
De Vredesactie neemt in zijn betoog een grote plaats in. Ook betrekt 
hij vvesterling en Indonesie in het politieke gebeuren van Nederland 
en zegt daarvan dat dit volksmisleiding is en straks een motief zal 
zijn om de koloniale overhee rsing, door Nederland of Amerika, weer in 
Indonesië in te voeren. 

Van der Molen vraagt hoe het staat met eventuele contacten 
in het bedrijI' om nieuwe leden voor de bedrijfsafdeling te malëen. 
- Opgegeven worden de volf;;ende personen.:

• J. van Olphen, geboren 29-5-1922, wonende te Arnhem, Heems-
kerkstraat 54, (reeds vaker genoemd. Zit ook in het be drijfs-vredes
comité). 

fJ1f • Poe 1, (vermoede lijk Heinrich Johann van de Poel, geboren 
20-10-1899te Muhlheim (Dld), arbeiders A.K.U., wonende te Arnhem,
Wiggerstraat 4) en 

Quiks of �riks (vermoedelrjk Eduard �ist, geboren,28-12-
1921 te Arnhem, arbeider A.K.U., wonende te Arnhem, Onder de Linden 
130). 

Hierna zegt Broekman dat een van de heren van de directie 
met hem een praatje is komen maken en dat dit praatje van liever
lede op politiek was uitgedraaid. Broekman zegt dat dit een bewijs 
is dat men op z'n qui-vive moet ziJn, wa--11.t dat de heren zitten te 
zoeKen. Jansen ze6t daarop dat dit een be\,ijs is dat "we uitkijken 
moeten".---

Vervolgens komt de ve randerde werktijdregeling ter sprake. 
Men komt tot de conclusie, dat in de nieuwe regeling niets zit, wat 
tot enige actie door de bedrijfscel zou kunnen leid�n. De nieuwe 
regeling noemt men "netjes ui t6ekiend door de directie". 

�L Eind Februari 1950 zal er weer een A.K.U.-wekker �erschijnen. 
{Je;( ryt,� Vag_ der rv10len zegt dat die iIJ- het teken van de Vredesactie zal moet
- � staan. Overige copie moet vóor de volgende vergadering (21-4-1950) 

klaar zijn. 
tL De aanwezigen krijgen de opdracht,van de arbeiders ge lden 

��û»- ·n �e zamelen ter ondersteunin� �an de actie van de havenarbe iders.
� ---�� weigeren lossen wapens en munitie). 

Medegedeeld wordt nog dat de bedrijfsarbeiders, die afgevaar
d. gd worden naar het Partijcongres op 25 Februari 1950 (?) in Rotter-

C.L , ' , onder een pseudoniem zullen gaan, zulks ter beve iliging van 
� d e . De directies behoeven niet te weten wie van hun personeel 

·· r'>wi( he
�

a ijcongres gaan bezoe.h.en. 
8.Q_ �e aanwezigen kan nog niemand met zekerheid zeggen 

b 1,'('I 
O 

het cong�es�an b�zoeken, daar men niet weet op welke wijze men_,
_:.:.-;;:(11,-�tlag vriJ moe,krijgen. _ _ 

[M)Vi. b, v-,• t - ��� - - - E -I --1'J .D "'. -
1 ""' 6-{ 5Jt (Y. , .... r·t, o .4 1..?.. 

. !:..:.!!:J_ - - - ___ _
( 1,1"' 61· ,:t' t 6� \-� _(>,t.J 

';J• r ... tJ ... , 
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Onderwerp: Vers lag va1.1 de C. P. :tJ. -·bedr ijÏ sa.f delir1g J.�o K. U o -Kleef ;3e if�T aard te
Arnhem op 20-2-1950. -

• 

Datum van ontvangstbericht: geene 
• 

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betro1..lV.1baar. 

Waardering bericht: IdeI.flo \ 

• 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : Geen. 
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VEB.T.tlOU i.rGLIJK. 

VERSLAG van de C.?.:N.-bedrijfsafdeling A.h..U.-Kleefse 'Naard te 
Arnhem, gehouden o_J 20 Februari 1950.

Aan1;vezig waren: 
A.fo. Broekman, geboren 15-10-1916;

G.J.H. Minnaard, 6eboren 10-4-1901;

H.C. Koster, geboren 23-10-1S05.

Voor de C • } • 1� • : 
R. van der Molen, 

0
eboren 17-5-1919.

J. Janoen, geboren 29-8-1919 te Oosterbeek was niet aan
wezi0, daar hij een andere vergadering moest bezoeren. 

R. van der Molen hgudt de politieke inleiding en behandelt
het door de Sovjet-Unie 6esloten vriendschapsverdrag met de Volks
republiek China. Hij noemt dit de zoveelste tegensla6 voor Amerika 
en een versterking van he t blok dat v,ordt opgebouwd om het Ame-

•
rikaanse imperialisme het hoofd te bieden. · Hierna wordt de laatst verschenen A. R. U. -v:,ekker besnroken.

C..L ���Gunstig v,oru.t geoordeeld over het "hoofdartikel11
: nvan devaluatie -

------ harder werken - minder eten 1. 

,. 

Vervolgens lITij6en de öanwezi�en een aantal pamfletten van 
de Vredesactie, om die in het bedrijf te verspreiden. 

Daarna wordt à.e nieuv,1e werktijdregelin0 van de fabriek be
sproken, maar men acht de tijd nog niet rijp om deze .cegeling in 
discussie te brengen bij _._e arbeiders. Men wil eerst de reactie van 
de arbeiders afwachten. 

Ten slotte wordt besloten aan de hand van de ledenlijst van
de A.T • .e • .h.. (.i3}.V.C.-textiel) de bij de A.K.U.-werkzame leden te 
be zoeken en hen te bewegen lid te i,orden van de bedrijfsafdelingen 
van de beide A. K. U. -f abrie'{en. 

B; IND E. 
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C1t:.cetttno c 111ft\ 1 !I _l:tJ.: • • ., rz J
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16-3-1950-
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Onderwerp: Verslag -van een spoedver:::;ad.eri11g van de 'J. P$ l\fo -bed_rijf safd_eling 
A.I<�. Uo -ïüeefse �·if·aardA,l te iITn.hem o:p ll-3-l<j50. · 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties : 

Ondernomen actie : 

Zeer be·trouvvbaar o

Idemo 

Geeno 

Geen. 
; 
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JJ.i1f� 
VERSLAG van een spoedverbadering van de C.P.N.-bedrijfsafdeling 

A. -u u.-1nêefse ,aard, gehouden te Arnhem op Zaterdag 11 
�·.aart 1950. 

Aan.�eziE,: 
J,(I A.M. Broekman, geboren 15-10-1916; 
XI J. Jansen, 6eboren 29-8-1919; 

x I G. J. I. :-innactrd, '-ebdlren 10-4-1901; 
Voor de C..t. 1 •

)(1 R. � der _ .. olen, geboren l'l-5-1919. 
Broekman deelt mede dat op last van )iet Partjjg_est�� moet 

worden overbe6adn tot het uitJ;even van een extra A.K.U.-,Jekker om 
het "Spiori..nageproces Louwers·' te belichten, speciaal wat de rol 
van de A.�.U. daarin betrefto 

Copie moet verzameld i,wrden en op Noensdag 15 Maart 1950 
worden besproken en op6esteld, in overleg met de Dagelrjkse Leiding 
van de uartrj in ArnheE. 

-Deze a.K.U.-vvek;:er moet, zo enigszins mogeljjk, verschijnen
op Vr_Aag 17 I\'Iaart 19'.;JO. 

Medegedeeld wordt dat voortaan alle copie, alvorens die in 
lde bedrijfskranten op te nemen, voor te leg6en aan Th.J. Koek, 

�eboren 24-5-1905, die door het Districtsbestuur van de Partij is 
aangesteld als alg,emeen secretaris van de bedrijfsafdelingen. Hij 
draagt de verant1,.voorJ.ing voor de inhoud van de bedrijfskranten. 

,P O . 
Vervolgens wordt medegedeeld dat de bestuurders van de 

�L.�!,-afdelingen, ook van de bedrijfsafdelingen, een cursus moeten vol
� gen. (Zie bijlage I). 

�;. Tenslotte worden aan de aanwezigen steunlijsten uitgereikt 
IJ..J

iJl, om 6elden in te zamelen voor de verkiezingspropaganda. ( Zie bij
lage II). 

Over een en ander wordt nogal gediscussieerd en wat het 
;> L /.;; · laatste punt betreft, concludeert men, ,::.3.t het vragen om geld
" · �·' � lang �een pretje IJ.eer is. Velen zouden nogal .. bezwaren m� ken tegen 

\Jv de practisch pera8llente verzoelrnn om financiele steun. 

( 
Ook komt ter sprake dat de functionarissen veel te druk 

zijn. Broekmm1 zegt dat-in een vergadering van bedrijfsafdelings
secretarissen dit reeds ter sprake is gebracht. Van der Molen 
zegt hierop dat bijv;. Minnaard momenteel twee belangrijke bestuurs
functies heeft in de vak)ewe6ing. (111etaal en A. T. E. K.) Op last 
van de Partij moet bij, nu hij op de A. K. U. wer1'�t, zijn functie in 
De rEetaal ter bes1..,hikkin6 stellen en zich. geneel w�den aan de 
A.T.E.R, vooral omdat .c. van der eeberg, �eooren 25-4-1920, 
nog steeds niet kan. 

� 

E I N D 8;.

Bijlazen:l ex. afschrift 1'Korte Cursus". 
1 ex. steunlijst verkiezingen. 
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Onderwerp: Vergadering van d.e ij .p .N .-bedrijfsafdeling A. K. U •-1:l eefs e
VVat1rd te --1\rnhem, gehoud en op 8 IVIaa.rt 1950 • 

Datum van ontvangstbericht: geen. 

Betrouwbaarheid berichtgever: ze er be t ro uvvbaar 

Waardering bericht: idem 

Tevens bericht gezonden aan: ge en 

Medewerkende instanties : geen 

• 

Ondernomen actie: A oic.·u. ingelicht.
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VERSLAG van een vergadering van de c.p.N.-bedrijfsafdeling 
A .K. U .-Kleef se u:J'aard te Arnhem, gehouden op 8 Maart 1950. 

Aanwezig: 

K- A.M. BROEKMAN, geboren 15.10.1916;.
ti( J. JANSEN, geèoren 29.8.1919;
ri(. ,w.c. KOSTER, geboren ?3.10.1905;

X, G.J .H. MINNAARD, geboren 10.4.1901 • .,.

Jansen brengt verslag uit over het te Rotterdam gehouden 
Partijcongres der c.p.N. 

� Hij deelt mede dat hij dit congres heeft meegemaakt onder de

ll \naam Gerrits. Volgens hem zouden alle bedrijfsa1"beiders die naar 
het congres waren afgevaardigd, een schuilnaam hebben gehad._ 
( In zijn verslag bracht hij practisch niets anders naar voren, 
dan het officiële verslag in De Waarheid. Van een geheime zit
ting volstond hij met te zeggen dat aan de besprekingen daarin 
twee buitenlanders hadden deelgenomen) 

Hij wijdde nog al breed ul_t over de pogingen, die "de poli
tie in burger·' zou gedaan hebben tussen de congressist en te gaan 
zitten, maar hij zeide het frappant te vinden hoe goed de Rotter
damse kameraden deze 11 knapen' kenden. 
:r-rompt zouden ze steeds zijn opgemerkt en verwijderd. Ook po
gingen van de rechercheurs om tij dens de pauzes gesprekken met 
de congressisten te voeren zouden steeds gecoupeerd zijn. 

Broekman zegt dat er onder de arbeiders velen zijn die on
tevreden zijn over het feit dat men zich op de fabriek bij de,, 8 aanvang van de dagtaak eerst verkleden en dan nog voor uur 
ga:an "klokken I moet, om dan uiterlijk precies om 8 uur aan de 
werkbank te staan. Het komt hierop neer dat men eigenlijk om 
kwart voor acht beginnen moet. Vooral de bankwer:cers zouden een 
eind moeten lopen van het kleedlokaal naar het 11 loodjesbord.;. 
Hij stelt voor om deze ontevredenheid uit te buiten. Koster en 
Iv:innaard raden aan hier voorzichtig mee te z ijn, want men moet 
nu een maal om 8 uur beginnen. Het is een feit datvelen trachten 
een k,vartier of 20 minuten van de werktijd af te knabbelen. Zij 
zeggen dit onjuist te achten, want, als me�n actie wil voeren 
voor positieverbetering moet men beginnen zijn werk goed te doen. 
,ë;en oploss:ing zou nog gezocht kunnen worden om te verzoeken 
het 'loodjesbord van de bankwerkers in het kleedlokaal te plaat
sen, zoals dit ook bij de 11 Hakploeg" het geval is. 

Broekman wil dit geval toch in de A.K. U .-wekker aan de orde 
gesteld zien, want er moet eens wat gebeuren. Kost er en Minnaard 
zeggen daarop dat dit een te luttel feit is, doch willen er wel 
een stukje over in de A.K.u.-wekker, mits daarin ook op de plichtm 
van de arbeiders wordt gewezen. Beter nog vinden zij eens even 
R� te wacnten op de reactie van de arbeiders op deze nieuwe maat
regel. 
Jansen valt Koster en Minnaard bij en Broekman, die zich op deze 
vergadering nog al fel toont, geeft tenslotte toe. 
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Jansen zegt dat er in de fabriek geruchten de ronde doen dat 
de arbeiders van buiten Arnhem geen reisuren meer vergoed zullen 
krijgen. Ook zegt hij gehoord te hebben dat er geen arbeiders van 
buiten meer aangenomen zullen worden, daar er genoeg mensen in 
Arnhem en onmiddellijke omgeving te krijgen zijn. Hij zegt hierin 
het wapen van de directie te zien om aan de reisuren te tornen. 

Broekman wil ook hierover in de A.K.u.-wekker scJ:i..rijven, maar 
b esloten wordt eerst te onderzoeken in hoeverre deze geruchten 
waarheid bevatten. 

Tenslotte vraagt Broekman om de adressen van de arbeiders, aan 
wie de laatste tijd De �faarheid is gegeven. Uit de antwoorden op 
deze vraag blijkt dat tot nog toe sleQhts aan enkele A.K.u.-arbei
ders een nummer van De Waarheid is verstrekt, terwijl bovendien 
de meesten een tweede propagandanummer van deze krant niet meer wil
den hebben. 

( Gedurende drie weken is door de leden van de bedrijfsafde
ling A.K.U.-Kleefse Waard aan A•K•U .-arheiders op Zaterdag of Maan
dag, een zgn. colportagenummer van De Waarheid uitgereikt. Daartoe 
heeft de bedrijfsafdeling de be schikking over 10 exempla1•en. De 
prijs is 5 et. Resultaat in de vorm van abonnéwinst heeft dit nog 
niet op0elcverd.) 
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Volgens bekomen inlichtingen van de directie van de 
A.K.U. is er momenteel in het bedrijf nog geen sprake van 
het vormen van bedrijfscellen van de zijde der C.P.N. 

De zeer weinige leden der C.P.N. die op gemelde 
fabriek werkzaam zijn, worden uiteraard nauwlettend gadege
slagen. 

De directie is uiterst waakzaam en mochten zich ver
schijnselen voordoen die op bovenstaande wijzen, zal een en 
ander ter::k>nd worden doorgege�en. 

t1Einde tt • 

• 
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Verbinding: 32. 
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No.BV /G ÇfJ t -50• Datum: 28 !�aart 1950. 

Onderwerp: Verslag van een tweetal b�eenkomsten van de bedrijfsafdeling 
der CPN bij de AKU-Kleefse Waard te Arnhem op 15 en 23 I\1aart 

1950. 

Datum van ontvangstbericht: Geen. 

Betrou,-vhaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaa r. 

Waardering herich t : Idem. 

Tevens bericht gezonden aan: Ge en. 

Medewerkende instanties : Ge en• 

Onde1·nomen actie : A.K.U. ingelicht. 
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VERTROUWELIJK. 

VERSLAG van een tweetal bijeenkomsten van de bedrijfsafdeling der 
C.P.N. bij de A.K.U.-Kleefse Waard te Arnhem, gehouden 
op 15 en 23 Maart 1950. 

Op beide bijeenkomsten waren aanwezig: 
� 1 A.M. Broekman, geboren 15-10-1916, politiek secretaris; 
� 1 G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901, penningmeester; 

�.t,.l:"f- 1 w.c. Koster, geboren 23-10-1905; 
>< 1 J. Jansen, geboren 29-8-1919, wonende te Oosterbeek. 

15 Maart 1950. 
Enig a�endapunt: Extra A.K.U.-wekker, n.a.l.van de ver

oordeling van e A.K.U.-vertegenwoordiger in Tsjecho-Slowakije, 
Louwers. 

Broekman zegt van het Dagelijks Bestuur der C.P.N. in 
Arnhem opdracht te hebben gekregen een extra A. K. U.-wekker samen 
te stellen in verband met het proces Louwers. Hiervan moet de 
politieke achtergrond belicht worden. HÎJ noemt enkele punten: 
o.a. dat de A.K.U. een instrument is in handen van het Ameri
kaanse k.apitaal om in de volksdemocratische landen te wroeten.
Ook moet gewezen worden op de democratische en rechtvaardige 
rechtspraak in Tsjecho-Slowakije. Vooral moet de politieke ach
tergrond, n.l. de Amerikaanse activiteit tegen de Sovjet-Unie 
en de daarmee verbonden landen tot uiting komen. 

Minnaard stelt als voorwaarde dat een en ander in voor 
de arbeiäërs duidelijk leesbare taal gesteld moet worden en dat 
niet te diep op de politieke achtergrond ingegaan moet worden. 

Broekman en Jansen willen het evenwel stellen in de door 
eerstgenoemde voorgestelde trant. Koster daarentegen sluit zich 
bij Minnaard aan. 

Er wordt lang over gediscussieerd, maar men komt niet tot 
enig resultaat. Er worden enige concepten gemaakt die ter be
oordeling zullen worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur der 
C.P.N. te Arnhem.

23 Maart 1950T 
Extra A.K.U.-wekker. (Geval Lauwers). 
Broekman deelt mede dat het Dagelijks Bestuur hem had toe

gezegd dat de extra A.-K.U.-wekker op 20 of 21 Maart 1950 zou ver
schijnen, doch dit is intussen niet gebeurd. Hij zegt te vermoeden 
dat ä@ �eli�iek S@e�et���� �e1;. à@ �a�tij i� ��hem,het ernstige 
motor ongeval,. dat de Politiek Secretaris van de Partij in Arnhem, 
1!. T. Ni]hof, getroffen heeft, daar de oorzaak van is. 

Besloten wordt dat Broekman alles in het werk zal stellen, 
dat het extra-nummer alsnog, en dan spoedig, zal verschijnen. 
Vredesactie: 

Broekman deelt mede dat hij opdracht heeft gekregen de 
vredesactie aan de orde te stellen, want van het grootste bedrijf 
in het Partijdistrict Centraal Gelderland, de A.K.U., is tot nog 
toe op dit terrein niets uitgegaan. De zaak is nu, hoe moet dit 
aangepakt worden. 

Koster stelt voor dat men trachten moet een dominee of 
enig ander respectabel persoon uit Arnhem, met de bedrijfsleiding 
der beide A.K.U,-fabrieken in Arnhem in verbinding te brengen. 
Hierbij moet dan een voorstel worden gedaan onder het personeel, 
een referendum te houden van vóór of tegen de vrede. 
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Broekman zegt dat men op die medewerking van de bedrijfs
leiding niet behoeft te rekenen. 

Minnaard en Jansen zeggen toch veel voor het voorstel 
van Koster te voelen en Jansen voegt er aan toe dat, als de be
drijfsleiding het verzoek om een referendum onder het personeel 
te houd64, afwijst, waarop wel gerekend kan worden, volgens Jansen, 
dit dan een mooi onderwerp in de A.K. U.-wekker kan zijn. Dit zou 
uit politiek oogpunt van groot belang zijn. 

Besloten wordt dat Broekman dit voorstel met de bedrijfs
afdelingsleider, R. van derïviö'I�geboren 17-5-1919, zal bespre
ken. Eerstgenoemde zegt 'ëvënwel dat Van der Molen er wel niet 
op zal ingaan, aangezien de opdracht�,<rät de stembiljetten voor 
het vredes-referendum rechtstreeks aan de arbeiders aangeboden 
en weer van hen ingenomen worden. 

��. Broekman deelt mede dat de bedrijfsafdeling A.K.U.-Oude 
CL. b. fd-• fabriek ontbond,e.µ.. is, daar B. Verburgt, geboren 29-6-1905, die
�p��Politiek Sec retaris van die afdeling was, zich teruggetrokken 

f heeft en w.c. van de Meeber�, geboren 25-4-1920, van wie men 
niet weet "of �dood of levend is", niets meer van zich laat 

4lt horen. Broekman zegt dat hij deze kwestie met Van der Molen 
heeft besproken. Besloten wordt dat op 27 Maa�l950 wëër-ver
gaderd wordt, waarbij, zo mogelijk, Van der Molen aanwezig zal 

i�.JM"Jii. · zijn en ook de Districtsbestuurder der ë:P. N. en "Arcor", (Ar/Ä"fi;-;_ � lbeiderscorrespondent Waarheid), H.J. Bussink, geboren 5-10-1918fJ.lJ"/D31.Lj om te komen tot een nieuwe bedrijfsafdeling voor de A..-K. U.-Oude 
fabriek. Minnaard zal voor enige adressen van daarvoor in aan
merking komende A.T.E.K.-leden zorgen. Eveneens zal op die ver
gadeDing de copie voor de eerstvolgende A.K.U.-wekker opgesteld 
worden. 

E I N D E • 

• 
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Datum: 6 April 1950. 

............. 

Onderwerp: Verslag van een vergade:r:ing van de C.P.1,T.-bedrijf'safdeling A. K. U
Kleefse Waard, gehouden op 28 Maart 1950 • 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 
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Geen. 

Zeer betrouwbaar. 

Idem. 

Geen. 

Geen. 

A.K.u. ingelicht. 
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VERTROUWELIJK. 

VERSLAG van een vergadering van de C.P.N.-bedrijfsafdeling A.K.U.
Kleefse Waard, gehouden op 28 Maart 1950. 

Aanwezig: 
A.M. Broekman, geboren 15-10-1916;

G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901;

J. Jansen, geboren 29-8-1919, (Oosterbeek);

w.c. Koster, geboren 23-10-1905.

Broekman deelt mede dat de extra A.K.U.-wekker over het
proces Louwers wel niet zal verschijnen. Zaterdag (25-3-1950) lag 
de copie nog onaangeroerd bij het C.P.N.-kantoor (Klarendalseweg 
91 Arnhem). De reden hiervan zou zijn dat er plotseling gewerkt 
moest worden aan de verkiezingspropaganda. Deze mededeling wekt 
ontstemming bij de aanwezigen, die zich afvragen, w aartoe dan al 
hun werk en moeite dient. Ook wijzen zij op de consequenties die 
hieraan vastzitten, daar het Partijbestuur uit Amsterdam de op
dracht had gegeven deze extra A.K.U.-wekker samen te stellen. 
Besloten wordt dat Broekman dit voorval aan Amsterdam zal rap
porteren • 

Gewezen wordt op de zeer slechte gang van zaken in de 
Partij te Arnhem, sinds de ontstentenis van de Politiek Secre
taris H.T. Nrjhof, geboren 21-6-1911. Men noemt diens tijdelijke 
vervanger, Joop Wilbret, een slappeling. (Dezerzijds is van de 
aanwezmgheid van Wilbret in het Districtsbestuur der C.P.N. te 
Gelderland, nog niets bemerkt. In de practijk verricht J. Nathans 
geboren 27-7-1902 het werk van Nrjhof, althans voor wat de plaats 
Arnhem betreft. I,D.Ah.). 

Het inblazen van nieuw leven in de bedrijfsafdeling 
A.K.U.-Oude fabriek stagneert. De door de Partij aangewezen or
ganisator, H.J. Bussink, geboren 5-10-1918, heeft tot nog toe 
niets van zich laten horen. 

Broekman zal dit punt ter sprake brengen op de wekelijkse 
bijeenkomst van politiek-secretarissen. 

Hierna wordt een door Jansen opgesteld artikeltje voor 
de A.K. u.-wekker over het "precies op tijd beginnen", besproken. 
(Kwestie van het ophangen der controle loodjes). Geconstateerd 
werd dat de politiek in dit artikeltje ontbreekt. Het wordt in 
"meer politieke zin" omgewerkt. 

Vervolgens wordt een artikeltje gemaakt over de halve 
vrije dag op de Nationale Feestdag (5 Mei) en tenslotte nog een 
over het niet vrij zijn op de viering van de verjaardag van Konin
gin Juliana (1 Mei). Men noemde het een voor de "Kapitalisten" 
gelukkige omstandigheid dat deze viering dit jaar op 1 Mei viel 
en door geen vrijaf te geven op Koninginnedag bemoeilijkten zij de 
socialistische viering van de 1 Mei-dag. 

Besloten werd deze artikelen in de e.v. A.K.U.-wekker 
te plaatsen. 

Volgende vergadering op 5 April 1950. 

E I N D E. 
- - - - -
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Verbinding : 32. 

No. BV /G Ä. 0 -50. 
t 

Datum: 14-4-1950. 

Onderwerp: Verslag vergaderingen C. P. N. -bedrjjf safdeling A. K. U. -l{leef se 
Waard te Arnhem, gehouden op 5-4-1950 en 7-4-1950. 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

• 

Waardering herich t : 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties : 

Ondernomen actie : 
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Geen. 

Zeer betrouwbaar. 

Idem. 

Geen. 

Geen. 

J 

NM.�R A.K.U. Arnhem ingelicht. 
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VERTROUvVELIJK. 

VERSLAG vergaderingen C.P.N.-bedrijfs-afdeling A.K.U.-Kleefse Waard 
te Arnhem, gehouden op �4-1950 en 7-4-1950. 

Aanwezig; 

9�73 f A.M. Broekman, geboren 15-10-1916, secretaris; 

8b4'-1 'f G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901; 

Voor de C.P.N.: 
lo�'-'i )(. J H.J. -Bussink, geboren 5-10-1918; 

b?Jt/ f I Th.J. Koek, geboren 24-5-1905. 
I Aan de orde is het weder instellen van een bedrmfsafdeling 

op de A.K.U.-Oude fabriek te Arnhem. Bussink zegt dat bij enige 
tijd geleden van de Partij opdracht heeft gekregen de toen bestaande 

..... 011 bedrijfsafdeling A. K. U. -Oude fabriek te versterken. Aanvankelijk 
�J tbestond deze afdeling uit w.c. van de Meeberg, geboren 25-4-1920 
\ 1 �oo� en B. Verbur�t, geboren 29-6-19037 -

Van e Meeberg liet de zaak, alsook het andere Partij- en 

• 

vakbewegings\n;erk zodanig versloifen dat hij in zijn verschillende 
functies niet gehandhaafd kon blijven. Toen kwam Verburgt alleen 
te staan en deze heeft later zelf het bijltje er b� neergelegd. 

Bussink zegt Verbur�t en nog een tweetal andere kameraden
te hebben aangezocht een be rijfsafdeling te vormen, doch de�e 
hebben geweigerd. Zodoende kan bij niet met een omlijnd voorstel 
komen. Na veel gepraat wordt besloten dat Bussink zich weer met 
enke le daarvoor in aanmerking komende arbeiders van de A.K.U. in 

1 verbinding zal stellen en deze zal uitnodigen om op 7 April 1950 
l�I\? � 1 bijeen te komen en daarbij ook R. van der Molen, geboren 17-5-1919

uit te nodigen. 
�- --

VERSLAG vergadering C.P.N.-bedrrjfsafdeling A.K.U.-Kleefse Waard 
te Arnhem op 7 April 1950. 

Aanwezig: 
A.M. Broekman, geboren 15-10-1916, secretaris;
G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901;

1 w.c. Koster, geboren 23-10-1905. 
Voor de C.P.N.: 

Niemand. 
Na een uur tevergeefs te hebben gewacht op de komst van de 

voor het bedrijfswerk verantwoordelijke mensen, R. van der Molen, 
geboren 17-5-1919, H.J. Bussink, geboren 5-10-191E-;-Tîi:-J.-K ock, 
geboren 2;-5-1905 en de door Bussink uitgenodigden, neemt Ëroëkman 
het woord. Deze uit zich zeer verbolgen over de gang van zaken en 
zegt dat als het zo door moet gaan, hij het langer vertikt, om te 
werken voor de Partij. Hij zegt zich met de bedrrjfsafdeling Oude 
fabriek niet langer te willen bemoeien en dit over te laten aan 
Bussink en Koek. 

Daarop brengt hij veel critiek op de Dagelijkse Leiding van 
de C.P.N. in Arnhem. Ten eerste dat men hem drie weken op sleep
touw heeft gehouden met de extra A.K.U.-wekker pver het proces 
Lauwers en waarvan de copie op de Klarendalseweg (Waarheidswinkel) 
in de prullemand terecht is gekomen. Hij zegt dat men van Nrjhof 
(H.T., geboren 21-6-1911, politiek secretaris) kan zeggen wat men 
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��1, maar toen die� nog was, liepen de zaken/althans nog, maar 
• ,�1 ;;_��athans ( J. , geboren 27-7-1902) en Joop fllbret er zijn, gebeurt 

er helemaal niets meer. Als voorbeelden dat et Partijwerk in Arnhem
totaal in het honderd loopt, noemt hij de volgende: (woordelijk) 
uHet Vredescomité ligt in diggelen, de Vrouwenbeweging ligt op z'n 
kont en er is altrjd ruzie, de afdelingen worden uiteengerukt, het 
bedrijfswerk stagneert op hevige ·wijze en nu "De 1Naarheid0 weer. 
(Wat dit laatste betreft, zie BV/G 616 -50 dd. 14-4-19�). 

Hij zegt veel lust te gevoelen "de hele rotzooi er neer te 
gooien", maar Minnaard is van oordeel dat dit mi.et de juiste oplossing
is, maar juist de zaken goed aanpakken en dan op de eerstvolgende 

() Districtsconferentie dit alles aan de orde stellen. 
Koster zegt het daarmede eens te zijn en stelt voor, over 

te gaan, de zaken van de eigen bedrrjfsafdeling af te werken, waar
toe wordt overgegaan. 

Ter sprake komt de laatst verschenen A.K.U.-wekker. De aanT
wezigen zeggen het met de inhoud eens te zrjn en vinden dat de 
inhoud duidelrjke arbeiderstaal was. Een meester op de fabriek 
(naam nog onbekend) zou gezegd hebben: "Wij moesten deze wekker 
eigenlijk overal in de fabriek mogen ophangen, want wat er in staat
is zeer juist't. 

Men besluit in deze geest met de artikelen in de bedrrjfs
krant voort te gaan. 

Broekman vraagt naar de eventuele reacties op de 
van de betaalde reisuren. 

Minnaard zegt dat�er wel critiek op is en het door sommigen
genoemd wordt: 0 loonsver�ging" en "de 5% moet er weer uit!,, doch 
over 't-algemeen hoort men er niet veel over. De arbeiders uit de 
stad, die deze vergoeding ui ter·aard niet hebben, zijn het natuurlijk
wel met de aftrek van de reisurenvergoeding eens. 

Besloten wordt in de eerstvolgende bedrrjfskrant hierover
te schrijven. 

Aan de orde is het referendum voor de vrede. Op voorstel 
van Koster zal men zien een tien�al arbeiders te krrjgen die een 
comité willen vormen om dit referendum in de fabriek voor te berei
den, daar men van medewerking van de directie niets verwacht. 

EIND E. 
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Vffi TROUWELIJK. 

Uit een bespreking tussen functionarissen van de C.P.N. en 
de E.V.C. te Arnhem, gehouden op 1� April 1950, is bekend geworden: 
le. dat de bedrijfsarbeiders in de bedrijven opgewekt moeten 

worden, deel te nemen aan de verkiezingspropaganda. Daarom 
moet op de bedrijven propagandamateriaal verspreid worden. 
Een tweetal soorten pamfletten wordt daartoe verstrekt. 
(Zie bijlagen, welke evenwel ook huis aan huis worden ver
spreid).(I.D.Ah.); 

2e. dat de kaärtverkoop voor de openbare verkiezingsvergadering 
in Arnhem op 25 April 1950,begonnen is. Ook deze kaarten 
moeten in de bedrijven aan de man worden gebracht. Gecon
stateerd wordt dat de voprbereiding voor deze vergad ering 
tot nog toe slecht is. Over het bezoek is men pessimistisch. 
(Men heeft een zaal met 1100 zitplaatsen gehuurd. Zaalhuur 
� f 100,-. En.tré 10 cent. I.D. Arnhem); 

.�

3
. 
e

0_
.1 v. l 

dat is opgericht een comité voor de 1 Mei-viering. (Secre
�h taris J. Hoff, geboren 16-4-1919 ). De Partij (C.P.N.) als 

zodanig z�ich niet met de 1 Mei-viering bemoeien. Even
wel wordt er op aangedrongen dat de partijgenoten allen 
medewerken tot het doen slagen van de 1 Mei-viering. Er 
zijn twee zalen gehuurd, met een gezamenlijke capacmteit van 
rond 500 zitplaatsen. Enige der aanwezigen vinden dit nogal 
optimistisch en wijzen er op, dat van één volle zaal, meer 
propaganda uitgaat lll:an van twee halfvolle zalen. 
Besloten wordt alle k±achten in te spannen om beide zalen 
vol te krijgen; 
�Wat betreft de hierboven en ook reeds eerder gerelateerde 
wijze waarop de communisten de 1 Meidag in Arnhem willen 
vieren - ook uit andere plaatsen blijkt dat men de comité
vorm heeft gekozen - wordt opgemerkt dat van een recht
streeks verbod van de plaatselijke overheid aan de C.P.N. 
of de E.v.c. om de socialistische 1 Mei-dag te vieren, geen 
sprake is. 
De P.v.d.A. te Arnhem heeft te kennen gegeven op 1 Mei geen 
optocht, meeting of openbare vergadering te beleggen, zulks 

• 
om andere gevoelens niet te kwetsen. De Burgemeester der 
gemeente Arnhem heeft daarop besloten aan andere socialis
tische groeperingen het houden van optochten en meetings 
in de open lucht niet toe te staan. Wat betreft het vergade
ren in gebouwen, is aan de exploitant van de grootste ver
gaderruimte verzocht om aan de C.P.N. of een van haar neven
organisaties geen vergaderruimte te verhuren op 1 Mei. Dit 
verzoek is niet tot andere zaalhouders gericht. De reden 
van dit verzoek ligt waarschijnlijk in het feit dat in be
doelde vergaderruimte het traditionele Oranjebal op Konin
ginnedag wordt gehouden.) 

CL 
Je. X dat opdracht is gegeven aan H. J. Bus sink, geboren 5-10-1918· een nieuwe bedrijfsafdeli.ng op de A. K. U.-Oude fabriek te 

· Arnhem op te richten en ,te zprgen dat dit in de kortst
\/ •mogelijke trjd geschiedt.;De verbindingsman hiervoor is W.O.

. À yg_g de Meeberg, geboren 25-4-1920, die op die fabriek werkt. 
5e. dat krachtige propaganda gemaakt moet worden onder de ar

beiders van de Tinfabriek te Arnhem voor de op handen zijnde 
kernverkiezingen om de invloed van de E.V,C. in de bedrijfs
kern te vergroten. Huidige samenstelling kern is 4 Unie-



- 2 -

bondsleden, 1 E.V.C.-er (Th.J. Koek, geboren 24-5-1905) 
en 1 ongeorganiseerde (C.A. ter Beeke, geboren 8-11-1908) 
die evenwel bekend staat als ster�pathiserend met 
E, V, C , enz. ) 

E I N D E. 

Bijlagen:l ex. verkiezingsmanifest "Vrede en Brood" voor Gelderland. 
1 ex. idem "Eenheid voor Vrede en Brood" (landelijk). 
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• 

Geen. 

Zeer betrouwbaar. 

:!Edem. 

Geen. 

Geen. 
• 

A.K.U.Arnhem ingelicht. 

• • 
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VERTROUWELIJK. 

• 

• 

VERSLAG C.P.N.-bedrijfsafdeling A.K.U-Kleefse Waard te Arnhem, gEfi,ou®n 
op 2 Mei 1950 te Arnhem • 

AANWEZIG: 
A.M.Brmelanan, geboren 15-10-1916;

G.J.H.Minnaard, geboren 10-4-1901;
J.Jansen, geboren 29-8-1919;

W.C. Y§!l de Meeberg, geboren 25-4-1920.

Punt 1 van de besprekingen is de verwijdering van enkele
arbeiders van de firma H. Janssen (verwarmings-installatie) te Arnhem, 
van de terreinen der A.K.U. Jansen heeft aanzegging van de directie 
der A.K.U. gekregen dat twee of drie arbeiders van hem niet meer bij 
de A.K.U. mochten werken. Betrokkenen zijn allen E.V.C.-ers en/of 
communisten. Broekman zegt da� hieruit valt af te leidmn dat de 
A.K.U.-directie goed geïnformeerd is. Volgens hem is hiertegen niets 
te doen. Eigen personeel kunnen ze niet zo gemakkelijk ontslaan, 
maar mensen die zgn. op karwei zijn, kunnen ze weren. Dan zit de 
firma waarvoor die mensen werken, er mee, maar die moet, om het 
werk te houden, wel aan de wensen der directie voldoen. Dit geval 
is met Janssen besproken, maar die zou gezegd hebben dat er door de 
A.K.U.-directie geen reden ms opgegeven, aldus Broekrnan. 

Geconstateerd wordt dat uit angst der directie "voor zo'n 
enkele E.V.C.-er" blijkt wat voor "een invloed er van de E.V.C. uit
gaat". 

Besloten wordt de E.V.C.-ers die momenteel op de A.K.U. op 
karwei zijn, te instrueren zich vooral niet met partij- of vakbonds
politiek in te laten en overigens alles in het werk te stellen om te 
weten te komen op welke wijze de A.K.U.-directie aan de gegevens 
komt over het personeel. Wel zegt men, overtuigd te zijn dat het 
"bedrijfs-spionnage-apparaat" goed werkt. 
. Dit geval zal doorgegeven worden aan het Dagelijks Bestuur 

der C.P.N. te Arnhem. (Is inmiddels gebeurdÀ• 

Punt 2. 
Bedrijfsafdeling Oude Fabriek. Van de Meeberg zegt dat deze 

bedrijfs�oe12.op papier nog wel bestaat en dat de volgende personen 
lid zijn: 

j.. W.C.Y§!l de Mee·berg, geboren 25-4-1920; 

x., G. Hendriks, ge boren 5-1-1890; 
� J.P. de Laat, geboren 13-12-1910;

'}- B. Verburgt, geboren 29-6-1905.
Van de Meeberg zegt dat deze afdeling echter nimmer heeft 

vergaderd en dat Verburgt inmiddels bedankt heeft. 
Besloten wordt te trachten deze afdeling ook aan het werk 

te krijgen. 

Punt 3. 
Oprichting Vredescomité A.K.U. 
Minnaard deelt mede dat in opdracht van de Dagelijkse Leiding 

van de C.P.N. te Arnhem een Vredescomité op de A.K.U. o�9ericht moet 
worden. Dit moet uit ongeveer 10 personen bestaan. Met een comité 
voor beide fabrieken te Arnhem kan voorlopig worden volstaan. 

Besloten wordt zo spoedig mogelijk bij elkaar te komen om 
dit verder uit te werken. Intussen kunnen geschikte personen worden 
aangezocht om aan dit werk deel te nemen. Binnenkort moet op de 
A.K.U.-fabrieken, als een der grootste bedrijven in Nederland, een 
vredes-referendum worden gehouden. 



- 2 -

Punt 4. 

A.K.U.-wekker. 
De bedrijfskrant, die tot nog toe practisch alleen geredi

geerd wordt door de bedrijfsafdeling Kleefse Waard, moet beheerd 
worden, ook financiëel, door beide bedrijfsafdelingen, daar de krant 
op beide bedrijven wordt verspreid. 

� f N DE. 
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Onderwerp: Verslag van een vergadering van de C.P.N.-bedrijfsafdelingen 
van de A.K.U.-fabrieken, gehouden op 12-5-1950. 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht : 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

Geen� 

Zeer betrouwbaar� 

Idemo 

A.K.U. ingelicr1t4 

Geen • 

Geen. 
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VERTROUWELIJK. 

VERSLAG van een vergadering 
de A.K.U.-fabrieken 

/,u-d�� 7
van de C.P.N.-bedrijfsafdelingj van ·a.
te Arnhem, gehouden op 12 Mei 50. 

AANWEZIG: 
A.M. Broekman, geboren 15-10-1916;
G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901;

J. Jansen, ge boren 29-8-1919; ·
W.C. Koster, geboren 23-10-1905.

Broekman zegt dat het in de bedoeling had gelegen een gecom
bineerde vergadering van de bedrijfsafdelingen van de beide A.K.U.
fabrieken te Arnhem, maar dat hem nu is gebleken dat geen der ver
tegenwoordigers van de Oude fabriek aan de uitnodiging gevolg heeft 
gegeven. Hij toont zich hierover zeer ontstemd en zegt dat dit het 
verschijnen van de A.K.U.-wekker stagneert, aangezien men in een 
vorige vergadering had besloten deze bedrijfskrant door beide afde
lingen te doen uitgeven. 

• 
Minnaard vraagt naar de copie voor de e.v. Wekker. Algemeen 

1 is men van oordeel dat er momenteel geen problemen in het bedrijf 
aan de orde zijn om over te schrijven, zodat de inhoud van de wekker 
van algemene strekking zal moeten zijn. 

Koster wijst er op dat aan de machines in de garenspinnerij 
en in de twijnerij , kaarten zijn opgehangen, waarop alles wat er 
met de machine gebeurt, zoals het breken van een draad, de duur van 
de stagnatie e.d., aangetekend moet worden. Koster zegt dat dit bij 
het personeel bekend is, maar niet, �at deze kaarten worden gecon
troleerd in het kantoortje in de twijnerij. 

Ter sprake komt de oproep in de officiële fabriekskrant, de 
Spindop, om een uur loon af te staan voor de Stichting 1940-1945. 

Jansen en Koster zeggen van mening te zijn, dat aan dit ver
zoek niet moet worden voldaan. 

Minnaard zegt dat de E.V.C. de leden vrijlaat ten deze, al
thans ze wil haar leden niet verplichten een uur loon af te staan, 
doch dat ze, blijkens een ingekomen schrijven, niet afwijzend daarte
genover zou staan. Om deze reden wordt afgezien van het geven van 
richtlijnen in deze aangelegenheid. 

� 
Hierna is aan de orde, het oprichten van een Vredescomité 

op de A.K.U.-fabrieken en het houden van een vredesreferendum onder 
het personeel. Dit moet in opdracht van de Dagelijkse Leiding van 
de C.P.N. te Arnhem op zeer korte termijn geschieden. Aangezien 
echter niemand van de Oude fabriek aanwezig is, kunnen geen beslis
singen genomen worden. Besloten wordt zo spoedig mogelijk een gecom
bineerde vergadering te beleggen. Minnaard zal daartoe contact op
nemen met W.C. � de Meeberg, geboren 25-4-1920. 

Broekman deelt mede dat, in verband met het feit dat twee 
/1eden van het personeel van de firma H. JanS:en, toegang tot de A.K.U.

(�-
/

fabrieken is ontzegd, hem gebleken is dat de reden hiervoor is, dat
C f beiden tot de E.V.C. zouden behoren. Hij zegt dat men zich t.a.v. 

Neijman vergist heeft. Deze is wel lid van de E.V.C. geweesn, doch 
zou enige tijd geleden bedankt hebben. Gediscussieerd wordt over 
het feit of hiertegen niets te doen zou zijn, doch men komt tot de 
conclusie dat de A.K.U.-directie niet als reden de politiek genoemd 
heeft en ook dat de A.K.U.-directie druk h���t uitoefent op de patroon� 
H. Janssen, en niet rechtstreeks op de arbeiders.

EIND E. 
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VERTROUWELIJK. 

B.V./G.-

Uit een bespreking tussen C.P.N.- en E.V.C.-functionarissen te Arn
hem, gehouden op 3 Juni 1950, is bekend geworden: 

1°. dat er op 12 en 13 Juni 1950 te Arnhem zgn. scholingsavonden 
voor E.V.C.-functionarissen worden gehouden. In opdracht van de 
Partij moeten daaraan alle vertegenwoordigers van de Plaatselij
ke Centrale der E.v.c., die tevens lid zijn van de C.P.N., deel-
nemen. (Voor zover bekend zijn deze alle lid van de C.P.N., met 
uitzondering van de voorzitter, H. Radix, geb. 30.9.1915, die 
wel Waarheidslezer, doch geen lmd van de C.P.N. is. Hij zegt tot 
de Bellamy-beweging te behoren. I.D. Ah.) 

2
°. dat onverwijld in de vacature van penningmeester van de Plaatse

lijke Raad der E.v.c. te Arnhem moet worden voorzien. (Deze va
cature is ontstaan door het v�rek van J. de Ree Jr., geb.1.6.22 
naar Amsterdam. 

K J. Wilbret, geb. i:. 26.9.1923 wil dat direct een nieuwe penning
meester wordt benoemd. G.J.H. Minnaard, geb. 10.4.1901 en J.P.G. 

ix._ Buser, geb. 17.8.1917 staan op het standpunt dat men eerst moet
uitzien naar een geschikte en betrouwbare kracht, daar men tot
nu toe niet altijd gelukkig is geweest in de keuze van bestuur
ders. Na langdurige discussie wordt besloten eerst verschillende
leden onder de loupe te nemen. Minnaard belast zich voorlopig
met het penningmeesterschap.

3°. Wilbret zegt ontstemd te zijn dat er de laatste weken niets is 
gedaan op de beide A.K.U.-fabrieken te Arnhem. Geen vergaderingen 
van de bedrijfsafdelingen, geen bedrijfskrant, geen vredescomité 
opgericht, geen enkel Arcor-berichtje, enz. 
Minnaard erkent dit, doch wijst er op dat men op de A.K.U. zeer 

� voorzichtig te werk moet gaan, daar de directie elke actie zeer 
scherp in de gaten houdt, terwijl het ontzeggen van de toegang 
tot de fabrieksterreinen aan een tweetal arbeiders van een aan
nemer, dat lid was van de E.v.c., nogal indruk gemaakt heeft en 
de meesten schuw maakt om aan enige actie deel te nemene 

1 Voor de bedrijfskrant is A.M. Broekman, geb. 15.10.1915 verant
woordelijk en deze beroep<zich op het ontbreken van feiten voor 
copie voor die krant. 

(Het valt op dat de laatste tijd in Arnhem wekelijks besprekin
gen als de hierboven gerelateeràe worden gehouden en de Partij 
geheel de richtlijnen voor de E.v.c. aangeeft, zich bemoeit met 
het bezetten van bestuursfuncties enz. Dat was voorheen in veel 
mindere mate, practisch in het geheel niet het geval. 
Deze gang van zaken is gekomen, sinds Wilbret de functie van 
Politiek Secretaris der C.P.N. in het District Centraal Gelder
land waarneemt. Bij deze besprekingen is laatstgenoemde ook al
tijd de woordvoerder. I�D. Ah.) 

Einde. 
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VERTROUWELIJK. 

Verslag van een bijeenkomst van drie van de vier leden van de 
C.P.N.-bedrijfsafdeling A.K.U.-Kleefse Waard te Arnhem, gehouden
op 15 Juni 1950.

y:: 
Aanwezig: A.M. Broekman, geboren 15.10.1916; 

G.J.H. Minnaard, geboren 10.4.1901; 
J.Jansen (<Ssterbeek), geboren 29.8.1919.

/ 

Afwezig zonder kermisgeving: W.G. Koster, geboren 23.10.1905. 

� Aanwe�ig voor de O.P.N.: J. Wilbret, geboren 26.9.1923.

Wilbret bracht felle critiek op het feit dat er van deze be
drijfsafdeling niets meer uitgaat, hoewel hij zeide zich te kunnen 

� indenken dat de leden voorzichtig waren geworden door dat aan een 
tweetal arbeiders (E.V.C.-leden) de toegang tot de fabriek was ont

zegd en doordat de directie scherp lette op politieke activiteit 
op het fabrieks-terrein. 

Dat er evenwel nog genoeg te doen viel toonde hij aan door de 
omstandigheid dat een A.K.U.-arbeider hem, buiten de bedrijfs-afde
ling om, op de hoogte had gesteld van een nieuw waarderings-systeem 
dat momenteel op de arbeiders (in de bankwerkerij werd toegepast 
(meritrating). De gevolgen hiervan zouden zijn:opvoering werkprestatie 
en (daardoor) loondruk. Ook zou er gelet worden op de omgang van de 
arbeiders onder elkaar (niet-E.V.C.-ers met E.V.C.-ers e.d.). 

1 
Hij deelde verder nog mede dat een voorschrift over.dat maritrating
systeem voor hem "gestunt" zou worden op de fabriek en uit de ge
gevens daaruit zou dan een manifest samengesteld worden dat op 16 of 
17 Juni 1950 onder de arbeiders verspreid zou worden. 

Wilbret nam de aanwezigen hoogst kwalijk dat zij nimmer met deze 
gegevens naar voren waren gekomen. 

p.lJ 
[ 

Uit de besprekingen hierop reageerde Broekman als volgt: 11 Ik 
;�1'113. pas er voor mijn werk kwijt te raken" en II ik verdom het om op de

(� fabriek de manifesten te verspreiden". 
Jansen g.eide van een "goede kennis 11 een tip te hebben gekregen 

dat hij moest uitkijken en zich op de fabriek niet met politiek 
moest bemoeien. 
Minnaard deed nog een schepje op de mineurstemming door mede te delen 
dat W.R.J.A. Wessels, geboren 21.8.1903, wonende te Arnhem, als lid 
A.T.E.K. en als Waarheids-lezer had bedankt, een en ander ook al uit 
angst voor het verlies van zijn betrekking. 
(Dezerzijds wordt opgemerkt: 
nog niet is bekend geworden-wie de hierboven vermelde gegevens aan 
Wilbret heeft doorgegeven. De bedoelde manifesten zijn tot nu toe 
niet verspreid. De A.K.u. is op de gebruikelijke wijze ingelicht. 
I .D. Arnhem) • 

E i n d e. 
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No.: BV/G -50.

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 

-
.' �-.et .. r . f3, .V. _ e n. � .. §1:. g" e • ·

• 

EI M • 

Ik doe U hierbij een verslag in extenso 

toekomen van een op 14 Mei 1950 gehouden Distr:ida 

kadervergadering van de C.P.N. waar de oorzaken 

van de achteruitgang van de C.P o N. bij de

jongste verkiezingen, de te nemen maatregelen 

en de zgn. Vredesactie zijn besproken. 

De bijlagen zijn fotocopiëen van de 

uitnodiging en toelichting tot het bijwonen 
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VERSLAG van een uitgebreide Districtsvergadering van de C.P.N., 
District Centraal Gelderland, gehouden te Arnhem op Zondag 
14 Mei 1950. 

AANWEZIG: 66 personen. 

SPREKER:J. Brandenburg, lid Partijbestuur C.P.N. 

VOORZITTER: J. Nathans, geboren 27-7-1902, wonende te Arnhem. 

De voorzitter opent de vergadering om 10,25 uur (vastgesteld 
aanvangsuur, 10,- uu� en zegt dat deze vergadering het doel heeft 
het vredeswerk en het organiseren van de verkiezingspropaganda te 
bespreken, waarover pgn. J. Brandenburg een inleiding zal houden, 
waarna er gelegenheid zal zijn voor discussie. Nadat hij de aan
wezigen verzoekt de zaal niet met as en rommel te bevuilen, geeft 
hij het woord aan J. Brandenburg. 

Deze zegt woordelijk: 
Partijgenoten, we willen dan nu spreken over de betekenis 

van de uitslagen van de verkiezingen en over de zaken waar we op 
dit moment voorstaan. 

Partijgenoten, als we de uitslag van de verkiezingen zorg
vuldig bestuderen, dan zien we talrijke grote verschillen in die 
uitslag, ik bedoel dan ten aanzien van onze lijst. 

We hebben in een 20-tal afdelingen winst gemaakt, gaan we 'fi'q,t, 

dus sinds de gemeenteraadsverkiezing in 1949 vooruit, in een vrij 
groot aantal gemeenten blijven we ongeveer gelijk, daar is het ver
schil om zo te zeggen te verwaarlozen en in een nog groter aantal 
gemeenten is de achteruitgang vrij sterk, o.a. in dit district. 
Partijgenoten, dat moet ons natuurlijk iets zeggen, het is nodig 
om daarvan de oorzaken, althans te proberen zo zorgvuldig mogelijk 
te analyseren, opdat we na zo'n analyse weten wat de oorzaken zijn, 
en dit wetende, ook die maatregelen te nemen, welke nodig zijn om 
ons werk in zijn geheel te verbeteren. 

Partijgenoten, als we dan zien dat we in een 20-tal gemeen
ten vooruit zijn gegaan en in een vrij groot aantal gelijk zijn ge
bleven en daartegenover, zoals ik zo net al opmerkte, vrij sterke 
verliezen, zoals bv. in_Twent�e. waar het verlies zeer sterk is, 
terwijl de invloed van de Partij daar vrij groot is, als ik zeg dat 
in Twente de E.V.C. alleen net zo sterk is, wat het aantal georga
niseerden betreft, als de andere drie vakbonden bij elkaar, dan valt 
het verlies op en dan komt onmiddellijk naar voren, dat het verlies 
te wijten is aan het slechte werk van de Partij, te wijten is in de 

I
l allereerste plaats aan de districtsleiding, die op een slechte wijze
fleiding gegeven heeft aan het werk van de Partij. 

Partijgenoten, dan hebben we nog een paar opmerkelijke 
�' êh, voor de ervaring. Bijv. Zaandam. Als je de uitslag van de 
gehele Zaanstreek bekijkt en dat een betrekkelijk klein gebied, 
Krommenie en Zaandam, dat is één bevolking, als je er doorheen loopt 
dan merk je nieteens dat je van Zaandam komt in Koog a/d Zaan, 
Zaandijk en Wormerveer komt, een bevolking waar onze Partij ook een 
vrij grote invloed heeft. En wat zien we, dat Zaandam vrij gunstig 
uitsteekt boven de andere Zaanse gemeenten. In Zaandam hebben we 
hier stemmen verloren sinds 1949, maar in percentage vooruit en dat 
zit hem daarin, dat in Zaandam in 1950 minder stemmen zijn uitge
bracht dan in 1949, zoals het over het algemeen is. We hebben dus 
aan invloed, aan percentage dus, gewonnen, terwijl in Koog a/d Zaan 
een 60 stemmenverlies, in Westzaan, dat er tegenaan ligt, een 80, 
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in Oostzaan een 70 stemmen en dat verlies is percentage-gewijze 
natuurlijk veel groter, want we hebben in Westzaan maar 800 en in 
Zaandam 5000 stemmen. Want als je nu in een kleine gemeente 70 
stemmen verliest en in een grote gemeente maar 10 stemmen, is het 
percentage in die kleine gemeente natuurlijk veel groter en is het 
verlies ook veel ernstiger. 

Hoe komt dat, partijgenoten? En de oorzaak, waar dat aan 
te wijten is, dat is dat we, om zo te zeggen, de verkiezingsacties 
in het gehele land, met uitzondering in Zaandam en in Vaals, voeren 
op een zgn. klassieke manier, een sociaal-democratische manier. 
We voeren verkiezingscampagne met manifesten, vergaderingen, af
fiches of andere wijze, meetings, geluidwagens, kortom de oude me
thode van êh, verkiezingscampagne voeren. Maar w�t zien we in 
Zaandam, pártijgenoten. Terwijl in die Zaanse gemeenten, waar het 
verlies het grootst is, daar is bijv. het resultaat van de inzame
ling van die gelden veel beter als in Zaandam, de manifesten zijn 
veel beter verspreid als in Zaandam, daar zijn veel meer vergaderin
gen gehouden in die kleine gemeenten als in Zaandam en toch is het 
resultaat in Zaandam beter. Partijgenoten, jullie hebben kunnen 
lezen dat we in Zaandam, tijdens de verkiezingscampagnes, tevens 
vredesverkiezingen hebben gehouden, met een uitstekend resultaat, 
rÏiêt dit resultaat dat we voor vredesverkiezingen meer als het dub
bele aantal stemmen ophaalden voor het behoud van de vrede. Daar 
hebben ze dus niet op een sociaal-democratische of zelfs op klas
sieke manier de verkiezingscampagne doorgevoerd, ze hebben dat andere 
werk, om zo te zeggen, enigszins verwaarloosd, maar ze hebben alle 
kracht gegooid op die verkiezingen in de voorbereiding van de Staten
verkiezingen. En, partijgenoten, dit is een van de aanwijzingen die 
ons duidelijk laten zien dat wij met onze verkiezingscampagnes, 
natuurlijk wil ik hier helemaal niet beweren, en we moeten hieruit 
de conclusie uit trekken, dat we helemaal geen raambiljetten, geen 
manifesten, geen andere propaganda, maar dat mag niet het alleen
zaligmakende middel zijn� dat doen de andere partijen - maar wij
moeten in die verkiezingscampagne het zien als een stuk strijd voor 
het bereiken van ons doel en dan mogen we niet doorgaan met die 
ouderwetse manier, die in niets een communistische manier is, maar 
dan horen we in die verkiezingscampagne het zwaartepunt te leggen 

l
·op de voorbereiding en de doorvoering van de daadwerkelijke strijd, 
zoals we dat in Zaandam op het terrein van de Vredesverkiezingen 
gedaan hebben. Het zou te ver voeren, partijgenoten, maar ook in 
Vaals waar ze het op een uitstekende wijze hebben doorgevoerd, zien 
we dat we vooruitgang in de uitslag hebben bereikt. 

Partijgenoten, dan de andere gemeenten, waar we winst behaald 
hebben. Wat zien we daar in tegenstelling tot de andere gemeenten 
waar we slechtere resultaten hebben geboekt? Bijv. Utrecht, partij
genoten, dat is helemaal geen sterke afdeling in onze Partij. Dat 
is, politiek gezien, niet zo'n gunstige stad. Dat is een hele klein
burgerlijke bevolking met een sterke Katholieke inslag, met een 
weinig proletariaat. In Zuilen, waar we juist wel een sterk prole
tariaat hebben, nl. de grote bedrijven Werkspoor en van de Demka, 
de twee grootste bedrijven die Utrecht kent, die over het algemeen 
wonen de arbeiders die daar werkzaam zijn veel langer en in Zuilen, 
partijgenoten, daar gaan we achteruit. Dit zijn twee gemeenten, die 
liggen feitelijk voor Zuilen het gunstigst. Maar wat kan daar nu 
de oorzaak van zijn? 

l)>artijgenoten, bij een zorgvuldige analyse, dan zien we 
,.,;._pB dat het laatste half jaar, dus niet zo'n paar weken voor de verkief�, zingen, zoals het nu gegaan is in de meeste plaatsen, proberen er
d

tlf"
. nog van te maken wat er van te maken ia van het verkiezingscampagne 

/.J� 
1
,\ ·voeren, een beet je verhoogde activiteit op dat ene terrein, maar

\ l O• l.,, 
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meer dan een half jaar onder leiding van Piet Gnirrep, de inspecteu: 
daar, hebben ze een uitstekend werk gedaan voor de krant en zien we 
dat Utrecht, in tegenstelling tot de meeste plaatsen van ons land, 
langzaam vooruit is gewipt, niet veel natuurlijk, maar •••• vooruit
gang�Dat is een belangrijke zaak, omdat er op de meeste plaatsen 
rege'!"matig een klein verlies is te zien. En dat is dus een gunstige 
toestand daar, wat betreft de krant. Ze hebben de colportage regel
matig opgevoerd en bovendien, partijgenoten, heeft de vrouwenbe
weging daar vrij behoorlijk werk gedáan. De Vrouwenbeweging, die 
behoorlijke acties heeft georganiseerd, die regelmatig in de loop 
van het laatste half jaar de verkoop met enige honderden nummers 
heeft uitgebreid, partijgenoten, je ziet, daar is zorgvuldig gewerkt 
voor de krant, voor de Vrouwenbeweging, voor de invloed van de Parti, 
Je ziet dus dat in deze moeilijke plaats, met een vrij zwakke Partij 
afdeling, naar verhouding veel zwakker als in Zuilen, gaat vooruit 
en Zuilen gaat achteruit. En dat zou nog met tientallen andere 
voorbeelden aan te vullen zijn. Hetzelfde geldt bijv. voor Alkmaar. 
Alkmaar is een zeer zwakke afdeling voor de grootte van de plaats, 
weinig organisatorische invloed. We hebben plaatsen in die omgeving, 
Oudkarspel, Andijk, waar we naar verhouding van de grootte van de 
plaats, zeer sterke afdelingen hebben. In die kleine plaatsen, die 
misschien maar een vijfde van de inwoners hebben van Alkmaar, hebben 
we veel meer partijgenoten als in Alkmaar, dus de organisatorische 
verhoudingen en ook het aantal abonné's in die plaatsen, ligt veel 
gunstiger. Maar toch gaan we in Andijk achteruit en we gaan in Alk
maar vooruit. Partijgenoten, wat is daar de oorzaak van? Dat ook 
in Alkmaar het laatste jaar vrij behoorlijk voor de krant gewerkt 
wordt. De krant wint regelmatig één, twee abonné's, ook wel eens 
één achteruit, maar toch in het laatste half jaar zo ongeveer één 
� week vooruit., !1§.i-t� winst. Ook de colportage is regelmatig 
goeà. En wat van groot belang is in Alkmaar, de Vrouwenbeweging heeft 
een aantal kranten per maand met driehonderd uitgebreid en daarnaast 
hebben ze twee uitstekende openbare cursussen per week, die door een 
100- 120-tal arbeiders en andere werkers worden bezocht, voor het
merendeel partijlozen en waar de brandende vraagstukken, die de
mensen verhinderen om naar de Partij te komen, als: 11Is het waar
dat de Sovjet Unie de vrede bedreigt, zijn de communisten landver
raders, zijn de communisten, zoals de tegenstanders zeggen, de vijfde
colonne1 al die vraagstukken, die de mensen bezig houden, ook eerlijke
zijn die, die, die hetze van de vijand, die gaat hun niet helemaal
voorbij, daat worden ze niet door beïnvloed, ze zitten niet te vragen
en de Partij stelt ze niet in de gelegenheid om de vraagstukken in
de Partij te bespreken. Waarom worden openbare cursussen gehouden?
Waar worden die vraagstukken, ze worden niet eens in de Partij aan de
orde gesteld. En het is duidelijk dat daarom •..• , in Alkmaar hebben
ze dat wel gezien. En met alle slechte dingen, met alle tekortko
mingen die er zijn, hebben ze een drietal goeie dingen gedaan, die
bij de verkiezingen hun nut en hun goede resultaat hebben beves-
tigd.

Partijgenoten, een andere belangrijke zaak, dat zien we in 
Leiden. In Leiden van 1948, de kamerverkiezimgen, naar 1949, een 
200-tal stemmen vooruit, van 1949 naar 1950, weer een 200-tal stemmen 
vooruit. De leiding nu springt in Leiden vooruit en eigenlijk hebben 
we daar helemaal niet zo'n grote invloed. Hoe komt het nu, dat we 
daar vooruit gaan? Wat zien we in Leiden, partijgenoten, daar hebben 
we een uitstekende E.V.C., een uitstekende Eenheidsvakcentrale, die 
voor de arbeiders daar, vooral voor de bouwvakarbeiders, in belang
rijke acties, uitstekende resulcaten heeft weten te behalen. In Leiden 
�org� leiding aan de E.V�C. gegeven op een goede manier. En Leiden 
is een van de plaatsen die regelmatig het ledental van de Eenheids-
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vakcentrale vergroot. Partijgenoten, we zien hier wat de Partij te 
kort komt op bepaald terrein, in agitatie, in propaganda, in col
portagetochten, in brochure-verkoop, zelfs in het contributie innen 
voor de Partij, staat daar tegenover dat we daar een aantal partij
genoten hebben in de E.V.C., die de E.V.C. aan invloed doet winnen, 
de E.V.C. bij bepaalde acties op een juiste wijze optreedt, op een 
juiste wijze leiding geeft, niet alleen dat er actie is, maar die 
strijd ook organiseert. En ziehier, partijgenoten, het geheim, het 
hele geheim waardoor we in Leiden doorwerken in de massa-organisatie, 
in de belangrijkste massa-organisatie die we hebben, zien we in Leiden 
vooruitgang. En niet onbelangrijk, want in Leiden is de winst het 
grootst in het gehele land. Partijgenoten, dat moet ons dus leren, 
dat we er niet mee zijn, dat zelfs, indien we er in geslaagd waren 
om de gehele partij te mobiliseren die laatste drie weken voor de 
verkiezingen - dan had volgens mij het resultaat wat gunstiger 
kunnen zijn - maar we hadden niet in staat geweest de 50.000 stemmen 
die we verloren hebben bij de verkiezingen sinds de gemeenteraads
verkiezingen, geheel weg te werken, alleen door de manier, die geen 
communistische, die geen bolsjewistische manier is, n.l. alleen 
maar manifesten verspreiden enz. Partijgenoten, dat doen de andere 
partij en ook, je hoort nooit wat van ze, maar daar zijn Kamerver
kiezingen, Statenverkiezingen of Gemeenteraadsverkiezingen en plotse
ling komen ze met allerlei prachtige beloften komen ze bij je. Ja, 
die ervaring hebben wij, arbeiders, nu zo onderhand wel. En daarmee 
nemen ze je in de boot. En daarom moet onze manier niet deze manier 
zijn. Natuurlijk moeten we dat ook doen, maar dat moet voorafgaan 
aan een actie van taai volharden, acties organiseren, ver vóór die 
tijd en ook tijdens de verkiezingscampagne de strijd voor het be-
houd van de vrede, de strijd voor de sociale en economische belangen 
van de arbeiders, dat moet vooral het zwaartepunt zijn van de manier 
waarop we de campagne voeren. 

Partijgenoten, ik zou natuurlijk van al die 20 gemeenten, 
waar we vooruit zijn gegaan iets kunnen zeggen. We hebben alles 

zorgvuldig nagegaan, we hebben met al de Districts-secretarissen 
van de afdelingen waar de plaatsen die vooruit zijn gegaan, in liggen, 
hebben we precies, aan de hand van de feiten, met hen besproken, 
hoe komt dit, hoe komt dat, waarom ga je aan de ene kant vooruit, 
terwijl in een gemeente die er vlak naast ligt en waar de verhoudingen 
precies hetzelfde zijn, dezelfde mensen, dezelfde invloed van de 
Partij, waarom ga je daar achteruit? En altijd kwam het weer op het
zelfde neer, op al die plaatsen, waar behoorlijk gewerkt werd, voor 
de krant, voor "De Waarheid11 , in die plaatsen waar bijv. door de 
Vrouwenbeweging goed werd opgetreden en werd de invloed van die 
Vrouwenbeweging door verkoop van haar blad en door de andere werk
zaamheden die zij hebben verricht. En daarnaast, partijgenoten, was 
het dan ook de E.V.C. die hier en daar op de juiste wijze leiding 
heeft gegeven aan de strijd, 

Partijgenoten, als we de zaak zien van 46, 48, 49 en 50, 
dan zien we dat als we Amsterdam nemen, Amsterdam heeft verloren 
3000 stemmen, Amsterdam heeft ook verloren in die tijd, 1500 Waar
heidsabonné•s. Hier heb je precies het verlies. En als we nu die 
hele periode van 46 tot nu toe nagaan, en we zien het verlies van 
"De Waarheid", waarbij komt het ledenverlies van de E.V.C., dan 
zie je, als je één abonné, als je één lid verliest, dan verlies je 
twee stemmen. En daarom, partijgenoten, moeten we met alle krachten 
waar we over beschikken, en de mogelijkheden zijn er - de resultaten 
in plaatsen waar we vooruit zijn gegaan hebben dat bewezen,-we mogen 
niet langer berusten in die toestand, dat we 11De Waar heid 11 achteruit 
laten gaan. Jullie moeten, kameraden, niet omdat ik dat zeg, niet 
omdat het een vraagstuk is of we 125000 of 200000 abonné's hebben, 
maar het gaat er om, omdat "De Waarheid" ons belangrijkste, ons 
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scherpste wapen is, waarover we beschikken, omdat "De Waarheid" 
het enigste blad is, dat in staat is om tegen de gore leugencam
pagne, het bedrog van de vijand, op te tornen. Want het is niet 
voldoende dat te zeggen op een openbare vergadering, want één of
twee dagen later zijn ze het weer vergeten, maar "De Waarheid" is
het dagelijks weerkerende voorlichtingsorgaan voor de massa. En 
"De Waarheid" is dus in de actie ons belangrijkste wapen en we zien 
het, partijgenoten, ledenverlies is verlies van invloed, dat betekent 
dat we de vijand in de gelegenheid stellen het vergif in die arbeider 
die anders elke dag door ons bereikt worden, in te spuiten. 

Partijgenoten, nu enige andere oorzaken voor het verlies. 
In de eerste plaats moeten we rekening houden, en daar gaat het om, 
omdat we er tot nog toe te weinig rekening mee hebben gehouden, 
partijgenoten, dat is dat in onze Partij eigenlijk zo'n beetje de
opvatting heerst - en dat zal wel niet bij jullie allemaal wezen -
maar er zijn een belangrijk aantal partijgenoten, die zich nu maar 
niet voor kunnen stellen, dat al die arbeiders nu weer zo stom 
geweest zijn, hun stem maar weer op die regeringspartijen uit te 
brengen. En dan hoor je zo van die opmerkingen: "Ze leren het ook
nooit ook". Partijgenoten, dat kun je nu wel vaststellen, maar je 
schiet er maar heel weinig mee op. Het feit is dat bijv. in Amster
dam, waar de Partij van de Arbeid, ondanks ze reactionair is, on
danks ze de meest giftige oorlogspartij is, een aantal stemmen heeft 
behaald, meer als dat ooit in de geschiedenis van de S.D.A.P. en de
P.v.d.A. is voorgekomen. Ze hebben ze �eg �eei� 142000 stemmen 
behaald. Dat hebben ze nog nooit gehad, noch vóór de oorlog, noch 
na de oorlog. En dan zijn er partijgenoten die zeggen, hoe is nou
toch mogelijk, hoe is het toch mogelijk met zo'n regering? 

Partijgenoten, dat komt, omdat we te veel automatisch 
denken dat de mensen wel door de feiten de ogen zullen open gaan. 
Natuurlijk, maar dat is niet voldoende. Partijgenote, daar heb je 
de kwestie Indonesië. Indonesië, wij weten, dat die kwestie in 
Indonesië in geen enkel opzicht is opgelost, integendeel. Maar toch,
het feit-is niet te ontkennen, dat, gingen er voor enige tijd ge
llden grote contingenten heen, nu komen ze weer terug. De dodenlijsten
die vrij lang waren, die je elke dag kon lezen in de krant, en nu 
niet meer, of af en toe een een paar. En die feiten, kameraden, 
dat is een belangrijk voordeel voor hun, want de grote massa die 
niet de dingen doorziet en die de schijn neemt voor waarheid, partij
genoten, dat soort dingen, daar moeten we juist veel meer opklaring 
geven. Wie meent, dat iedereen de toestand in Indonesië weet zoals
wij, omdat de kwestie van de ontwikkeling in Indonesië.die voor het
Indonesische volk veel erger is geworden als dat ze was, die bedriegt 
zich. Want de scgijn heeft die op zich geladen dat de zaak nu in 
kannen en kruiken is en dat het alleen een kwestie van tijd is, dat
al die troepen terugkomen, maar daar is 9een sprake van, want ze 
maken wel een hoop drukte, want komt er eén schip terug, dan schrij
ven alle kranten er over en dat niet alleen, maar ze schrijven er 
elke dag over, dan is hij hier en dan is hij daar, dan is hij zus
en dan is hij zo en als bv. de mensen 's Maandags gelezen hebben dat 
de "Stuijvesant" binnen komt en 's Zaterdags weer de "Stuijvesant",
die menen dat die schepen bij 10-tallen binnen komen en dat is 
helemaal niet waar. Er staat in "De Waarheid 11

, PartiJgenoten, dat er 

/
160.000 man troepen zijn en er zijn er misschien 30 a 40.000 man 
terug. Natuurlijk is het grootste aantal nog in Indonesië en die

/zijn nog lang niet terig en het is de grote vraag, wanneer die troepen
!hier zullen wezen. Daar komt nog bij dat de strijd voor de arbeiders
'.klasse in Indonesië eer toeneemt dan afneemt en we zijn nog lang 
niet aan een oplossing toe, zoals zich de vijandelijke partijen die 
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hebben voorgesteld. Maar er z1Jn feiten die de schijn op zich laden 
dat het inderdaad tot een oplossing gekomen is. Het is onze taak, 
partijgenoten, om in deze vraagstukken de nodige klaarheid te 
brengen. 

Partijgenoten, dan nog een andere zakelijke kwestie, n.l. 
waar men onze Partij zoal.mee vergelijkt en ook in deze kwestie 
hebben we vooral bij deze verkiezingscampagne een hele typische 
propaganda gezien. De regeringspartijen hebben in hun propaganda 
niet gesproken over programs, dus over datgene wat ze tot stand 
gebracht hebben en wat ze gedaan hebben. Hun hele verkiezingscam
pagne is feitelijk gebaseerd geweest op een hetze-campagne tegen de 
communisten, "Communisten", "landverraders", "vijfde colonne", 
"communisme en fascisme dat is hetzelfde". Nietwaar, vroeger hadden 
we de N.S.B. en nu hebben we het communisme en we moeten vaststellen 
dat deze leugenachtige propaganda toch op een bepaalde wijze zijn 
invloed niet mist. Natuurlijk is het niet zo, dat ze in staat zullen 
zijn, dat zullen ze nooit bereiken, dat de massa in hun hart ons 
op dezelfde wijze beoordeelt als dat ze de N.S.B. beoordeelden. 
Daar is geen sprake van. In hun hart zijn ze overtuigd dat wij geen 
landverraders zijn, maar de feiten die ze zo elke dag voorgekauwd 
krijgen, die brengen hun toch in verwarring. Er bestaat een bepaald 
wantrouwen tegen ons die hun verhinderen. Ondanks de grote verschei
denheid bij de leden van de P.v.d.A., bij de Katholieken, bij de 
Vakbeweging, zijn ze niet bereid hun stem aan de communisten te geven 
omdat er tegen ons de schijn is die natuurlijk door de vijanden 
wordt aangewakkerd. Dan de kwestie tegen de Sovjet Unie, partijge
noten, ook deze zaak moeten we duidelijk zien, dat dat een hetze
campagne van de vijandelijke pers is. De Sovjet Unie zegt nu een
maal altijd "Nee", zeggen ze. Als zij "Ja" zou zeggen, zou zij net 
zo reactionair en misleidend wezen als alle landen onder leiding 
van Amerika. 

1 

Partijgenoten, bij deze geschiedenis gebruiken we toch te 
weinig de argumenten en de bewijzen van de vredeswil der Sovjet
Unie. Bv. en dit is ook een verwijt aan de krant, omdat die onze 
mensen niet voldoende voorlicht. Partijgenoten, de oproep van 
Stockholm waarin wordt vastgesteld, dat het land, dat hetveerste 
de atoombom gebruikt, om dat te brandmerken als oorlogsmisdadiger • 
Dat is een oproep van Stockholm. Wat zien we nu in de Sovjet Unie 
en in de Volksdemocratische landen? Daar zien we een enorme cam
pagne, gesteund door die regering. Zowel door de S.U. als in de 
Volksdemocratische landen, zien we een campagne haast net zo als wij 
proberen te organiseren hier in het land, doch zij doen het wat 
makkelijker, zien we dat ze daar ook die campagne op een uitsteken
de wijze voeren, dat ze in de bedrijven moties aannemen en in de 
verkiezingsstrijd referendums houden, en waarbij ze zich uitspreken, 
die arbeiders van de desbetreffende landen om dat land als oorlogs
misdadiger te brandmerken, althans de regering van dat land die als 
eerste die atoombom gebruikt. 

Partijgenoten, dat argument, dat moeten we dagelijks hanteren. 
Want het is duidelijk zelfs, neem maar de S.U. zou kwaaddenkend 
wezen, zelfs indien de Sovjet regering nietlhet voornemen zou hebben, 
zoals aan de andere zijde wordt beweerd:-om-J het eerst die atoombom 
te gooien, om het eerst de oorlog te beginnen en dan door een derge
lijke handeling zichzelf onmogelijk te maken, omdat de arbeiders 
onder de leiding van die regering, zich voor die oproep van Stock
holm uitspreken. En we moeten vandaag dit argument als een belang
rijk wapen in onze strijd, om de laffe leugen dat de Sovjet Unie 
de vrede zou bedreigen, dat de Sovjet Unie het atoomwapen zou ge
bruiken als eerste, dat moeten we duidelijk in het middelpunt van 
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de belangstelling zetten en zodoende aan de sociaal-democraten 
vragen: "Wat is voor jullie het bezwaar?" Laten we zelfs een 
ogenblik veronderstellen dat de Sovjet Unie het eerste de oorlog 
ontketent. Laten we een ogeblik veronderstellen dat ze daarbij ook 
de atoombom �ebruiken, is het dan niet in het belang van jullie, 
dat jullie voór die oproep van Stockholm bent. Want als die oproep 
die openbare mening dus in zijn algemeenheid zm is, dat ze op het 
standpunt staat dat die regering, om welke reden dan ook, als eerste 
de atoombom werpt, een oorlogsmisdadiger is, welaan, dat kan alleen 
maar ten nadele zijn van die regering, die de bom wierp, ook al is 
dit de Sovjet Unie. Maar, partijgenoten, de Partij v.d.Arbeid past 
wel op om daar een petitionnement voorte organiseren, Amerika past we 
op, ondanks alle dem�ogie die ze gebruiken bij het zich voorstellen 
als vredesengelen, o!;l'dat in hun land onder de leiding van hun regerin€ 
te organiseren. De regering va n die landen die de imperialistische 
oorlog willen, hebben geweigerd in het parlement dit vraagstuk aan 
de orde te stellen en dat parlement, zoals dat b.v. in Finland is 
gebeurd, om het parlement de oproep van Stockholm te doen aannemen 
en dat land als oorlogsmisdadiger te doen brandmerken, omdat, 
partijgenoten, ze inderdaad van plan zijn die atoombom neer te 
werpen. Partijgenoten, we hebben het in de krant kunnen lezen, niet 
alleen dat Amerika atoombommen fabriceert, maar ze gaan ze nu 
�ist�ren. Wij krijgen ze ook in Nederland, België en Engeland 

'
\ 

�e onmîëraellijk te gebruiken en om daarmee, zoals. de heren zeggen, 
dat het niet alleen uit Amerika met lange afstandsbommenwerpers 
behoeft te gebeuren. En ik geloof, partijgenoten, dat we deze zaak, 
datvwe te weinig de argumenten, die toch ook in "De Waarheid" staan, 
in Politiek en Cultuur, kortom, de argumenten die we tot onze be
schikking hebben te weinig als persoon en als organisatie als zo
danig, als Partij, gebruiken in de opklaringsarbeid, om daarbij 
het tegengif te brengen waar het nodig is tegen de leugenachtige 
feiten der vijand. Maar een feit is, partijgenoten, dat de oorzaak 
van de minder gunstige verkiezingsuitslag voor een belangrijk deel 
te wijten is, ondanks dat er ontevredenheid is in de rijen van de 
P,v,d,A., althans onder de arbeiders, in de rijen van het N.V.V.en 
van de �.A.B., dat die ontzettend groot is en dat herhaaldelijk tot 
uiting komt op verschillende manieren, die ontevredenheid over het 
gevoerde beleid, partijgenoten, alagen we er steeds niet in, die 
mensen voor onze politiek te winnen en daarom moeten er maatregelen 
genomen, dat die kloof die er bestaat tussen ons en die andere ar
beiders, dat we die weten te overbruggen en dat we in eenheid van 
actie voor een bepaald doel gezamenlijk op moeten trekken en dat 
doel, partijgenoten, dat is te bereiken door middel van de Vredes
beweging, waarover ik straks nog wat zal zeggen. 

Partijgenoten, een ander belangrijk feit, wat ons ook de 
wind tegen heeft doen krijgen, is de angst voor oorlog. De mensen 
hier hebben eenmaal een oorlog meegemaakt en ze hebben ook meege
maakt hoe het dan met communisten en met geestverwanten van de 
communisten gaat. Dan kom je in de gevangenis en in het concentratie
kamp, kortom, die angst, die de vijand weet te brengen, dat elke 
dag de oorlog kan uitbreken, partijgenoten, dat heeft voor ons na
delig gewerkt, terwijl ook de dreigende werkloosheid, en� partij
genoten, ik ben er van overtuigd dat in de komende winter weer op 
200.000 werklozen iö ons land moeten rekenen, al deze dingen hebben 
hun gevolgen bij de stembus gehad, de gevolgen zijn niet uitgebleven. 

En daarom, partijgenoten, als we dus aan de ene kant zien 
dat het mogelijk is door goed onze actie te organiseren - we hebben 
een aantal plaatsen in ons land laten zien, in de eerste plaats, 
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waar we vooruit gegaan zijn, in de tweede plaats een aantal gemeent 
waar we ongeveer gelijk zijn gebleven, waar het verlies feitelijk 
te verwaarlozen zou zijn, ofschoon het toch verlies is, maar dan in 
veel mindere mate - die hebben ons duidelijk gemaakt dat bij een 
goede werkmethode, bij een betere werkmethode dan we in de meeste 
plaatsen van ons land gevolgd hebben, we al reeds gelijk hadden 
kunnen blijven, ja zelfs wat vooruit hadden kunnen gaan. 

En in de tweede plaats, partijgenoten, heeft deze verkiezing 
uitslag ons geleerd, dat we niet alleen kunnen volstaan, zoals het 
tot heden is gegaan, met het verspreiden van een manifest, ook al 
geven we er zes in de week uit, zoals het af en toe gebeurd is, waar 
niemand iets van leest. Als je zes manifesten in een week krijgt, 
nou, dan neemt niemand het meer ernstig. En dat is gebeurd, partij
genoten, in de hoop daar mede de mensen nog te overbluffen. Dat we 
dus nieuwe methodes moeten toepassen, waarbij we de acties tege
lijkertijd organiseren, zowel in de strijd voor het behoud van de 
Vrede, zowel door middel van de E.V.C. voor wat betreft de econo
mische en sociale belangen. 

En daarmee, partijgenoten, juist in die strijd voor het 
behoud van de Vrede, zullen we die angst bij de massa, die onver
schilligheid ten aanzien van de vraagstukken, zullen we ook weg 
kunnen nemen en zullen ze weer vrij kunnen adem halen. Want, partij
genoten, we moeten niet vergeten, die oproep van Stockholm geeft 
ons enorme mogelijkheden want, dat hebben we de vorige oorlog gezien, 
de laatste oorlog, hebben ze geen gebruik gemaakt van gifgassen, 
niet omdat de moffen zo humaan waren, en ook de Amerikanen niet, 
maar het is eenvoudig niet gebeurd. En waarom niet? Omdat er altijd 
nog een bepaald besluit was van de Volkenbond van het jaa.Jt 1925 om 
in een eventuele oorlog geen gifgassen te gebruiken. En dat besluit 
is in alle landen door de parlementen aangenomen, dat er een enorme 
campagne om de arbeiders en anderen zich daarvoor te doen uitspreken. 

En, partijgenoten, zelfs de fascisten waren angstig om gifgas te 
gebruiken, omdat daardoor de stemming, die alreeds tegen hun was, 
nog in veel grotere mate en ook in eigen rijen, tegen hun had gekeerd. 

En ondanks dat die oorlog verschrikkelijk is geweest is het toch, 
door het niet gebruiken van die gifgassen, nog niet zo geworden als 
dat het bij gebruik van die gifgassen wel had geweest. 

En hoe moeten, partijgenoten, daarom ook die kwestie van 
het niet gebruiken van de atoombom, waartoe die leus van Stockholm 
ons in de gelegenheid komt stellen en die bij honderdduizenden in 
ons land ingang zal vinden, die moeten we gebruiken omdat we daardoor 
door de openbare mening in alle landen te mobiliseren, het aan de 
vijanden onmogelijk kunnen maken om er ook inderdaad gebruik van 
te maken. En, partijgenoten, daarmee wil ik niet zeggen dat de 
oorlog evengoed niet verschrikkelijk is, maar de grootste verschrik
king, n.l. het gebruik van atoombommen, dat is iets van enorme be
tekenis. 

Partijgenoten, nemen we nu een aantal districten waar we 
zeer slechte uitslagen hebben gehad, dat is Twente, dat is Gelder
land, dat is Friesland hier en daar, met een enkele gunstige uit
zondering. En nu moeten we ons afvragen: "Waar ligt dat aan ? 11 

Natuurlijk, partijgenoten, die moeilijkheden die ik hier opgesomd 
heb, gelden natuurlijk ook voor die districten, die ik zoeven noemde. 
Maar de mogelijkheden die er zijn, die gelden ook voor hen. Nu kun 
je zeggen: "Ja, Gelderland is een district, gezien de bevolking, 
waar de invloed van onze Partij minder gunstig is. Maar dat geldt 
toch niet voor Twente en dat argument kan dus geen steek houden. 

En nu kan men zeggen: "Gelderland heeft op verschillende plaatsen 
een sterk Katholieke inslag rr . Maar, partijgenoten, Limburg is nog 
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Katholieker, dat is het meest Katholieke deel van Nederland. Maar 
toch zijn we in Limburg vooruit gegaan, in enkele andere plaatsen 
gelijk gebleven en ook dat argument kan dus geen opgeld doen. En 
ik geloof, partijgenoten, dat we hier met mekaar moeten bespreken 
wat hiervan de oorzaak is en onze opvatting daaromtrent is, dat de 
Districtsleiding in de eerste plaats daarvoor verantwoordeiijk is. 
De Districtsleiding heeft op een slechte wijze, partijgenoten, en 
is evenals in Twente, en daarom, partijgenoten, is de uitslag in 
dit District ongunstiger dan in andere Districten het geval is en 
ik geloof dus, zonder dat ik nu in de breedte zal uitweiden, ik 
wil dat misschien bij de beantwoording wel doen en er zullen mis
schien wel bepaalde dingen naar voren komen, maar ik geloof dat het 
nodig is, dat bij de bespreking van de uitslag van de verkiezingen, 
die straks in de ledenvergadering gebeuren moet, dat we dus ook 
zorgvuldig moeten nagaan, hoe is de leiding van de afdeling, hoe 
is de leiding van het District en wat kunnen en moeten we daaraan 
verbeteren. Want, partijgenoten, natuurlijk in de politieke na
beschouwing van de verkiezingsuitslagen, hebben we natuurlijk direct 
vastgesteld, dat de jubelkreten van de vijand, dat we verloren 
hebben en dat we van de kaart geveegd waren, dat dat niet waar is. 
Maar we hebben toch stemmen verloren en je kunt je er niet mee af
maken met: "We zijn nog springlevend". Natuurlijk zijn we nog spring
levend, maar 50.000 stemmen achteruit bij de verkiezing, dat is 
psychologisch, is dat een slechte steij�{ng, het bemoeilijkt in onze 
werkzaamheden, het heeft een drukkende werking op een aantal van 
onze leden en geestverwanten. En daarom, partijgenoten, moeten we 
voorkomen, de dingen die we voorkomen kunnen en die de schuld zijn 
van het leiding geven, die zijn oorzaak vinden in het slechte or
ganiseren, onverantwoordelijk t.a.�. de functie die je bekleedt. 
En dat ·kan veranderen, als we er maar voor zorgen dat de mensen 
die leiding kunnen geven in dit District, dat die op de posten komen. 
Ik zou wel eens willen horen straks, hoelang het voor verschillende 
afdelingen geleden is, dat er een ledenvergadering is geweest. Dat 
zou ik wel eens willen horen, en mijn haren zouden er niet van ten 
berge rijzen, maar het was wel nodig, als je dit merkt, omdat ik 

'
weet hoe het is. Maar hoe zullen wij de massa mobiliseren, als je
nieteens de Partij kunt mobiliseren. Hoe wil je de partijgenoten 
interesseren voor de politieke betekenis van bijv. de staten-ver
kiezing en van die andere acties, als je nalaat het meest elemen-
taire recht van die partijgenoten na te komen, nl. dat ze niet alleen 
geschikt zijn om contributie te betalen of abonné te zijn op de 
krant, dat ze ook nog geschikt geacht mogen worden om ereens wat 
voor de Partij te doen. Dat zijn hun plichten. Maar dat je nalaat 
hun rechten toe te kennen en die rechten ook met volle maat te geven, 
nl. dat ze medezeggingschap hebben, mede beslissen over de manier 
waarop tot actie te komen is en over de betekenis die aan deze 
acties gegeven moet worden. 

Partijgenoten, ik geloof alleen dit feit al op zichzelf, deze 
grove nalatigheid, die de leiding op d'r geweten hebben, partij
genoten, dat is een van de belangrijkste oorzaken, waardoor je de 
Partij niet mobiliseert, waardoor je niet alles in het werk stelt 
de Partij voor een bepaalde actie klaar te stomen, en de partijge
noten de argumenten en het vertrouwen te geven. Want� partijgenoten, 
het is duidelijk, de communisten zijn geen bijzonder soort mensen, 
dat zijn gewone Nederlandse arbeiders en arbeidersvrouwen en als de 
massa wordt beïnvloed door de hetze.campagne, als de maasa in ver
warring wordt gebracht, dan bennen wij ook in verwarring, indien we 
er niet voor zorgen, dat we onze partijgenoten immuun hebben gemaakt 
daarvoor. En hoe kan je die immuun maken? Partijgenoten, dat kan 
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je alleen als je regelmatig de partijgenoten bijeenbrengt, over de 
vraagstukken spreekt, ze de nodige scholing bijbrengt, ze de nodige 
practische en theoretische ervaring geeft en inzichten bijbrengt, 
waardoor ze weten wat de vijand van plan is en zien. Nu we bennen 
ook in staat, niet alleen zelf ongeschokt te blijven, maar ook 
onder de meest moeilijke omstandigheden ook anderen te overtuigen 
van hun inzichten. Maar als we de partijgenoten daai:van niet voor
zien van die kennis, van die eigenschappen, partijgenoten, dan is 
het duidelijk dat ook onze mensen heen en weer gaan zwalken en zich 

() de vraag gaan stellen: "Ja, die Sovjet-Unie zegt dat anders, nee 
, hoor, ik wou dat die maar aan de Zaan(?) zat, dan had ik er niet 

zoveel last van en dan hoefde ik dat niet aan iedereen uit te leggen. 
Partijgenoten, we hebben bijv. in 1939 eens zo'n ding meege

maakt. Toen had je die doodvonnissen in de Sovjet Unie. En toen had
den we een redacteur, die daar over schreef, hadden ze die lui maar 
tot levenslang veroordeeld, dan hadden wij er niet zoveel last van. 
Maar, partijgenoten, zie eens hier, dat is een stap terug voor de 
hetze-campagne, die de vijand t.a.v. die doodvonnissen aan de gang 
bracht. Maar ze hadden ze niet een lke�:rr, maar ze hadden ze tien 
keer dood moeten schteten. Dat was alleen maar politiek noodzakelijk 
en waarom was in de Sovjet Unie die strijd al gewonnen, waal'om 
kon die Sovjet Unie die enorme krachtsinspanning opleveren? Omdat 
die vóór die tijd iedere arbeider van de noodzaak overtuigd had, 
van de eerste tot de laatste. En niet die redacteur, die angstlijder, 
die opzij ging voor de hetze-campagne en vond dat de Sovjet Unie 
nu maar een politiek moest voeren dat de Nederlandse communisten 
het niet moeilijk hadden. Partijgenoten en zo is het ook 1in onze 
Partij op het moment, voor de argumenten, die gebracht worden, 
terugschrikken. Nu hebben ze weer een nieuw argument. Er zijn weer 
een anderhalf millioen, of twee, ik weet niet hoeveel millioen, 
Duitse krijgsgevangenen, die zijn zoek. En je hebt heel veel partij
genoten, die praten daar maar liever niet over, je moet het allemaal 
maar weer verdedigen. En zo zijn er tientallen argumenten en elke 
keer opnieuw weer wat anders. En kan het dan ook niet, door de 
Partij er op te wijzen, te zorgen dat althans die dingen de Partij 
niet indringen, als je wekelijks of minstens eens in de 14 dagen de 
leden bijeenroept en over die vraagstukken met hen spreekt, ze uit
discussieert en dat iedereen precies weet hoe de vork aan de steel 
zit en gewapend met die argumenten, gewapend met het vertrouwen in 
het uiteindelijke, dat wij de overwinning zullen bei1alen, par-i,;ij
genoten, ziehier een van de belangrijkste oorzaken waardoor hier, 
in dit district, wij een slechtere verkiezingsuitslag hebben gekregen 
dan dat nodig was geweest. 

Partijgenoten, ik wil nu nog enkele opmerkingen maken over 
hetgene wat ons te doen staat. We hebben nu die strijd tegen de 
wapentransporten. Jongstleden Donderdag was er weer een wapenschip 
binnen, achteraf zeiden ze dat er niets in gezeten heeft, maar goed, 
ze hebben de schijn weten te wekken dat er wel wat in zat, dat is 
ook nog niet helemaal vast. Maar wat was nou de ervaring die we daar 
hebben opgedaan? We bennen met een aantal pertijgenoten naar het 
secretariaat A.N.Z.B. geweest om ze te vragen mee te helpen aan die 
zaak en de achterblijvers hebben in een te gering aantal, hoewel de 
actie toch vrij behooriijk is geweest, aan de oproepen gevolg gegeven 
om datgene te doen wat nodig was tegen die wapentransporten. 

Partijgenoten, dat was nu het argument wqt die Rotterdamse 
havenarbeiders gebruikten. Stond die actie bv. hun tegen, werd er 
gescholden tegen ons? Nee, partijgenoten, de havenarbeiders schol-
den ons niet. Maar wat de havenarbeiders missen, dat is het ver-



• 

• 

GEHEIM. - 11 -

trouwen dat ze het mogen doen met de morele steun van het Neder
landse volk. Want ze zeggen tereàlt, partijgenoten, dat is natuur
lijk, ja wij zijn geroepen om die dingen te lossen, dus om er het 
eerst mee in aanraking te komen. Maar het is niet een zaak van de 
havenarbeiders, het is een zaak van alle arbeiders in alle bedrijven. 

En van die andere werkers, zien ze niet de bereidheid, dat ze inder
daad ook die steun zullen geven. En hier gaat het om, partijgenoten 
en daarvandaan dat we die steun moeten hebben, die havenarbeiders, 
omdat ze de bedoeling hebben niet alleen een besluit te nemen en 
het uit te voeren, dat ze zelf geen wapens lossen, want dat hebben 
ze niet gedaan. Dat wordt door maar een handjevol maffers gedaan. 

Maar dat ze tijdens die lossing als protest ook een actie openen in 
de strijd om het bestaan. 

En, partijgenoten, hoe karnt dat nou met Arnhem. Arnhem weet 
toch wat er aan de hand is. Dat geldt niet alleen voor Arnhem, dat 
geldt voor Amsterdam, Den Haag, voor de Zaanstreek, voor Groningen, 
voor Twente. Partijgenoten, ja, hier komen geen wapenschepen aan, 
dat zal hier niet makkelijk gebeuren. Maar wij hebben er wel mee 
te maken. En nou krijgen we juist hetgene waarom het draait, want 
wat onze zwakte is, we wachten altijd af tot we voor de feiten 
gesteld worden. Maar waarom organiseren ze hier niet in Arnhem 
ook een campagne tegen die wapentransporten. Waarom zouden ze hier 
niet alle mogelijkheden bekijken, b.v. alle partijgenoten, alle 
lezers van de krant, alle leden van de E.V.C., Vrouwenbeweging, 
kortom, heel de berg, die rondom de Partij heen staat. Waarom 
organiseren jullie geen demonstratie, aangevraagd of niet aangevraagd, 
maar niet aai gevraagd is ,nog beter, en niet, partijgenoten, door 
alleen maar partijgenoten op een geheimzinnige wijze in hun oor te 
fluisteren, 

Partijgenoten, dat moet hier in Arnhem anders en beter ge
beuren, (spr. slaat hierbij met de vuist op tafel), dan kunnen we 
hier in Arnhem tenminste ook eens werkelijk strijd voeren. Dat is 
een gebiedende eis. 

Partijgenoten, de vredesactie in Zaandam was goed en die in 
Wormerveer nog beter. Dat komt omdat de partijfunctionarissen al
daar wisten hoe ze de strijd aan moesten pakken. Ook op de leden
vergaderingen moeten we deze zaak naar voren brengen en niet alleen 
aanpakken, maar ook uitvoeren. Neem nou, partijgenoten, de afdeling 
Putten. Daar zit Piet Oosterbroek. Die man kan zelf de kracht nie� 
opbrengen, want hij rijdt in een karretje. Het district moet hier 
bijspringen. Daar kan een prachtige vredescampagne gevoerd worden. 
O.a. de geschiedenis uit de oorlogsjaren (spr. bedoelt waarschijn
lijk hier het wegvoeren van een groot aantal mannen door de Duitsers)
moet worden gebruikt om propaganda mee te maken.

We moeten een wil hebben om door te zetten. Alles wat we in 
Arnhem opbrengen kunnen aan activiteit en kracht, moeten we nog bij 
elkaar brengen om de vredesverkiezing hier in enkele avonden af te 
werken. Onmiddellijk ledenvergaderingen organiseren voor C.P.N., 

E.V.C., N.V.B. en A.N.J.V., alles overkoepeld door het Arnhemse
Vredescomité. Wij moeten hier tot resultaten komen. (Spr. slaat hier
bij met de vuist op tafel). Het gaat hier om iets anders dan de ge
wone verkiezingen, iets veel belangrijkers. Wij kunnen hiermede de
frase van de Regering, dat hun politiek wordt gedragen door de volks
wil, tot een leugen maken.

Wij hebben bij de gewone verkiezingen niet gestemd over oor
log of vrede. Dat is juist de vraag waarom het gaat en voor die 
vraag .zullen wij het Nederlandse volk stellen. Ieder kaderlid moet 
zich daarom tot het uiterste inspannen om de actie hier in Arnhem 
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zo hoog mogelijk op te voeren. 
Partijgenoten, tot slot zmu ik dit willen zeggen: Onze 

moeilijkheden liggen op organisatorisch terrein. Juist de kleine 
dingen moeten we nauwkeurig uitvoeren. Wij breken onze nek niet 
over een balk, maar over een lucifer. Ook is er soms een ontzet
tend gebrek aan enige verantwoordelijkheid, en we moeten ook in 
de voorbereiding en in de doorvoering van onze ledenvergaderingen 
moeten we er voor zoxgen dat er verbetering komt in de samenstel
ling van de besturen van alle partij-instanties. En de mensen zijn 
verantwoordelijk dat wij, dat hebben vooral die verkiezingen in 
Zaandam hebben dat weer laten zien, i�r@Rrak met Wim�(?), ik
sprak met Jan Brasser, nou de bezwaren er, er deugde er niet één 
meer in Zaandam, ze waren allemaal te beroerd, je kon ze niks 
zeggen, je moest overal zelf bij wezen, maar juist omdat ze er 
zelf bij waren ging het niet, maar toen ze zelf weg waren, toen 
ging het wel! En in die campagne voor die vredesverkiezing, zijn 
tientallen mensen, die al in geen jaren iets voor de Partij gedaan 
hebben, naar boven gekomen en zijn een aantal uitstekende afdelings
bestuurders naar voren gekomen, die nu op een goede wijze leiding 
geven aan de Partij en zm is het ook hier, partijgenoten, zo is 
het ook in andere af'delingen van het land, we hebben de goede mensen 
wel in onze Partij, maar we moeten ze weten op te zoeken en juist 
door goede werkers zal de aantrekkingskracht om van buiten af de 
Partij te versterken, nog veel groter worden. We moeten, partij
genoten, naar de kwestie toe dat we de Partij gaan leren kennen, 
ook de mensen. Ik heb een brief ontvangen van een partijgenoot 
uit Arnhem. Die man is ziek, ik ken die man zo niet, het schijnt 
een alleenwonende te zijn. Die man schrijft in die brief, dat hij 
hard gewerkt heeft, dat hij in een week, 50 "Voorwaarts"en had 
verkocht.En nu is hij vier weken ziek en nu gebeurt er niets. En 
die man zegt, het is erg. Hij was zo ziek, hij heeft vier dagen 
zonder eten gelegen. En hij zegt dat niemand van de partijgenoten 
naar hem om heeft gezien. Hij zegt dat het een schandaal is. 
Nou, partijgenoten, het is ook een schandaal. Het is een schandaal 
voor de Arnhemse Partij, voor de afdeling waar hij lid van is. 

(Betreft vermoedelijk H. KÖrts, geboren 22-12-1905). 
Partijgenoten, nu zeggen we vaak, contact met de massa, 

uitstekend, dat slagwoord dat zeggen we al jaren, maar juist het 
contact in de Partij zelf. Je kan gewoon sterven, zonder dat 
de Partij er iets vanaf weet. Partijgenoten, deze dingen die bewijzen 
dat we de partijgenoten net zo min kennen als dat we de massa kennen. 

En daar gaat het om, wil je in de Partij werken. Wil je een or
ganisatie opbouwen, dan moet je eerst weten: "Wat voor mensen heb ik 
in de Partij. Partijgenoten, ik ben zelf ook enige jaren segtie
secretaris geweest, dat is dan hetzelfde baantje als nu de districts
secretaris; vroeger hadden we secties. Ik had 220 leden en ik kon 
al die 220 leden van de eerste tot de laatste. Ik wist precies hoe 

�- de vrouw van een lid was. Ik wist precies hoe de toestand in een 
gezin was. Ik wist precies wie er lid was van de vakorganisatie, en 
ik wist precies wie er geschikt was voor het werk, colporteren. En 
een andere was daar weer voor geschikt. 

Partijgenoten, alzo, wij behandelen onze mensen, onze partij
genoten, als een stelletje robots. Waar moet je voor geschikt wezen? 
Je bent een goede partijgenoot, als je meegaat colporteren, als je 
meegaat op öuisbezoek, als je meegaat verspreiden, kortom, als je 
alle werkzaamheden doet. Ja, Part.ijgenoten, dan zijn we goede partij
genoten. Maar iemand die dat allemaal niet doet is nog geen slechte 
partijgenoot. Maar waar het op aankomt is, dat we onze mensen kennen 
in de Partij. Als afdelingssecretaris, als afdelingsbestuur, dan 
moet je zorgen dat je je partijgenoten kent van de eerste tot de 
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laatste man, kent of leert kennen. En als je dat nu weet, dan kan 
je pas je werk organiseren, want dan kun je zeggen kijk, die is daa: 
geschikt voor en die is daar geschikt voor. Want, partijgenoten, 
de activiteit van een partijgenoot wordt niet afgemeten naar het 
feit of hij zes dagen of één dag voor de Partij werkt, dat hangt var 
de omstandigheden af. Die ene dag of die ene avond dat die man voor 
de Partij werkt dat eist misschien meer op en meer mogelijkheden 
als iemand die zes dagen werkt. De mogelijkhed�n kunnen heel anders 
zijn. En iemand die maar één uur in de Partij in de week over heeft, 
partijgenoten om bv. dan die niks doen voor de Partij, zoals wij 
dat noemen, die kan net zoveel van waarde zijn als iemand die er 
zes dagen voor werkt. Maar we moeten van het afdelingsbestuur eisen 
en we moeten die afdelingsbesturen ook doen beseffen, dat zij niet 
zijn de loopjongens en de loopmeisjes van het Districtsbestuur, die 
rustig af blijven zitten wachten tot er een circulairetje komt. 
Partijgenoten, we moeten mensen hebben die, natuurlijk, de circu
laires die komen, zorgvuldig lezen en de opdrachten die komen, 
krachtig ten uitvoer leggen, maar die ook zelf het initiatief weten 
te ontwikkelen en die $n de allereerste plaats zorgen dat ze de Parti 
leren kennen. En als ze die Partij kennen, ook weten hoe ze er mee 
werken moeten. En vooral dit euvel, partijgenoten, is ook weer bij 
de laatste verkiezingen, sterk naar voren gekomen en is de belang
rijkste opgave, partijgenoten, om in de allereerste plaats de zaak 
voor de vrede aan te pakken en de mogelijkheden, die we aan de hand 
van de uitslagen in Zaandam en Wormerveer hebben kunnen zien. Die 
laten ons zien dat ze ook in Arnhem en ip de andere, zoeven genoemde 
districten aanwezig zijn. En in de tweede plaats, partijgenoten, 
verbeter de Partij en zoals partijgenoot De Groot gezegd heeft op 
de partijconferentie: "Begin met jezelf".-

(Ende toespraak. Applaus). 
Pauze� 20 minuten. 

�o-t 
g--· . 

- ':f.t-� � . ..--

Hiern_� .. q.�f� -t� V_()().]'Zi tt.er elegenheid tot discussie en 

P
�{llt,_ geeft het woora aart H.CPullen, geboren 26-6-1919.
r Deze zegt: 

fl 

Partijgenoten, ik wou hier eens de zaak naar voren brengen, 
hoe groot de angst is voor broodroof. Dat is een punt, dat leeft 
onder de arbeidersbevolking en wat de moeilijkheid brengt dat men de 
communisten veroordeelt? 

Het gaat mij vanzelf, er worden dingen opgedragen om te 
doen. Wij moeten de arbeiders dingen gaan vertellen, wat de reactie 
wil en wat de reactie doet. Maar onze arbeiders, kennen zij het 
communisme? Als onze arbeiders het communisme niet kennen, dan 
kunnen zij ze vanalles wijs maken. Dat gaat zo, de atoombom, Rusland 
wil een oorlog voeren, Rusland wil dit, Rusland wil dat. Maar hoe 
komt het dat zij deze arbeiders dit aan het verstand brengen, of 

�nminste dit wijs kunnen maken. Het gaat hierom, omdat zij het 
communisme niet begrijpen. Want wanneer ze het communisme zullen 
begrijpen, dan zouden ze ook begrijpen dat Rusland, waar het com
munisme probeert invlcied te krijgen, deze handelingen niet doen 
kunnen, ook omtrent atoombom en werkloosheid die ze de arbeiders 
willen opgeven. 

Het is ook zo, de reactie die geeft de arbeiders een honing
bal, waar de bijen naar toe zwermen. En dan gaat het communisme, 
of de mensen die het communisme beseffen, zij vliegen er op af, en 
op dat punt wil juist de reactie naar dat ,Jpunt toe. Bijv., ze heeft 
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nu de atoombom. Met volle kracht gaan ze daar nu allemaal op af. De 
arbeiders die het communisme niet kennen, maar wel het gevoel heb
ben, daar horen we thuis, gaan o.J:ils vragen: "Wat is dat ? ", "Waar
voor?" Juist alles wordt op dat ene punt gesteld en het grootste 
vergeten wij, we gaan de mensen proberen aan het verstand te brengen, 
van de atoombom en het gevaar. Maar deze mensen kunnen het niet 
begrijpen, omdat ze ons programma, onze staat die we willen opbouwen, 
niet kennen. Dus we beginnen maar mee te praten en we zeggen dat 
tegen die mensen, maar we zeggen niet wat we willen, wat willen wij, 
wat is het communisme. We praten met onze arbeiders allemaal en we 
zeggen: "Kijk, heb je dat en dat gelezen in de krant, heb je dit 
en dat gezien", "nou wil de reactie dat weer beginnen, atoomwapens 
en we gaan weer wapens lossen". Kijk eens jongens, daar moet je 
tegenop komen, maar ze moeten weten waarvoor ze daar tegenop moeten 
komen. Nu kun je wel zeggen: "Ja ze willen een oorlog forceren", 
maar dan moet je zeggen waarom ze een oorlog forceren willen. Waarom 
moet je bij ons zijn? Dan moeten ze weten, wat is het programma, 
wat is het Manifest van het Marxisme. Wat is dat, En als ze dat 
gaan begrijpem, weten ze het. Of ze moeten tegen hun karakter in 
spreken, of ze moeten zwak zijn, of ze moeten angst hebben voor 
broodroof. En als we de arbeiders bewustzijn kunnen geven en ze 
zover kunnen overtuigen dat hun bloed gaat koken, dan kunnen we ze 
zover brengen en dan kunnen we ze ook actief krijgen. Maar zolang 
wanneer zij niet ontwaren kunnen hetgeen waarvoor zij vechten, en 
waarom het gaat, kunnen wij ze niet zover brengen. En dit, volgens 
mij, is ook het punt, dat wij in Gelderland zo weinig communistische 
stemmen hebben. Dat is niet, dat de kudde-massa zo is, want de 
arbeiders zijn gaan.kudde, ze hebben hersens, net zo goed als allemaal 
hersens hebben. Maar het moet ze eerst aan het verstand gebracht 
worden wat wij willen. En doordat ze dat niet begrijpen, de arbeiders
vrouwen, ze lopen altijd te kankeren onder elkaar, we hebben dit 
te kort en dat te kort, maar de vrouwen begrijpen niet wat de mannen 
willen en wat de vrouwen moeten en wat vooruitstrevende krachten 
willen, waarom, omdat zij de berg, de grote stelling van de re�ctie 
waar ze tegenop kijken, maar ze zien dit te kortzichtig, het verdere, 
wat er uit doorvloeit. Ze kunnen niet omvatten, ze hebben angst voor 
hun kinderen, ze he bben overal de angst voor. Maar ze zijn sterk 
genoeg, de angst voor de kracht die ze bezitten, hebben ze niet • 
Maar wanneer dat zij het communisme gaan begrijpen en ze weten dat 
het voor het algemeen is, voor iedereen, niet voor een bepaalde 
groep, ook het Nederlands communisme - ik kan zeggen, een Nederlands 
communisme bestaat niet - het is een internationaal communisme, geen 
Nederlands communisme. En wanneer we ons op een bepaald terreintje 
gaan begeven, gaan we ons eigen ook isoleren. Nee, we moeten de 
macht van de gehele wereld bezitten en niet allenig kijken, ja, 
wat doet Rusland en wat gaat gebeuren in 6hina en ons eigen klein 
landje. Nu moet het communisme opgebouwd worden, niet in Rusland, 
want daar is het zover, maar er moet gebouwd worden op de plaats 
waar de mensen zitten en we kunnen niet afwachten: "Ja, het zal ook 
wel eens hier komen", dat is een afwachtingssysteem. 

Dan heb ik nog meer dingen. Dan de colportage met de krant. 
Volgens mij is de krant het enigste wapen wat productief kan zijn. 
Wij worden uitgeschakeld van de radio, het enigste wat wij hebben 
is de krant, "De Waarheid". We kunnen geen tijd krijgen om voor 
de radio te komen. De illegaliteit, maar zover zijn we nog niet, dan 
zouden we andere middelen kunnen gebruiken, want vergeet niet de 
Rode Gardisten van 1917 in Rusland, dus we zijn nog niet zover, 
dus het enigste wapen wat we hebben is "De Waarheid" en dan moeten 
wij met alle dingen proberen deze krant naar voren te brengen. 
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Ik heb in de week, ik werk op het ogenblik bij de Rijnstaal, 
daar zijn bepaalde dingen weer voorgevallen, dat de reactie probeert 
het communisme de kop in te drukken. Door bepaalde verkeerde hande
lingen kun je zien dat wij als een zwerm bijen op de honing afvliegen 
en ons uiteindelijke doel vergeten en de haken en ogen die er bij 
aankomen, niet bezien, niet doordacht genoeg zijn, niet begrijpen 
dat de reactie ook hersens heeft, net zo goed als wij ze hebben, 
niet dat ze meer hersens als wij hebben, absoluut niet, maar zij 
hebben hersens alleen maar op een punt, hoe kunnen wij de arbeiders
klasse er onder krijgen. En wij moeten met alles rekenschap houden. 

En nu is het zo, we hebben is ons bedrijf bepaalde acties gevoerd, 
acties gezocht, dqe hoef je niet te zoeken, er waren acties zat, 
bepaalde dingen naar voren gebracht met die krant waar ze uit wijs 
konden worden, dat die en die persoon, of die en die, of wat in 
dit krantje staat, dat moet van die en die persoon afkomen. Begrijp 
je de fout, wat ik hiermee zeggen wil. Er staat hier iets in het 
krantje en de mensen die het niet eens waren met de directie, hebben 
dit naar /Voren gebracht. We zijn op de honingbal afgevlogen. We 
hebben dit in dat krantje gezet en de directie leest dat krantje en 
zegt: 11 Dat moet van hem afkomen, want dat is aan hem verteld, dus 
hij is de persoon die dat en dat in dat krantje schrijft." 

Er zijn op het ogenblik, er zijn van de week drie mensen 
ontslagen door de directie, hier op deze fabriek en dat zijn juist 
de mensen, die het hardste gewerkt hebben, die sterk gestaan hebben. 
Die zijn nu de dupe, in de eerste plaats voor hun huisgezin, in de 
tweede plaats zijn zij uit deze fabriek uitgetreden, dus het com
munisme is verzwakt in deze fabriek. Dat vind ik ook nog niet het 
ergste, want ze zullen wel weer ergens anders werk krijgen en daar 
kunnen ze verder werken. Maar het gaat hierom, we hebben onze kracht 
in deze fabriek, door onze stommiteiten, verzwakt en zodoende moet 
ik dit zeggen, we moeten scherp zijn en scherp nadenken, bij hetgene 
wat we doen. Dat het zo is, wat we naar voren brengen, dat het een 
algemeen iets is, dat ze niet kunnen zeggen: 11 Ja, maar dat moet 
van hem of hem afkomen". Of we moeten het zo voor mekaar zien te 
krijgen, dat de ongeorganiseerden de dingen naar voren kunnen bren
gen en hoe kunnen we dat? Dat moeten we zo doen, niet bijv. langs 
de huisen, dat spreekt niet tot die mensen, want het is zo, als je 
een manifestje door de deur gooit en ze lezen het, dan zeggen ze: 
"Oh, dat is van die communisten en de kleine jongen, die dat op 
school geleerd is, scheurt het kapot, of moeder de vrouw krijgt het 
in haar handen en om zes uur komt de baas thuis en dan is het al weg
gemoffeld. Daar heb je niets aan. Aan het gesproken woord onder 
elkaar. Als ze beginnen te praten van: "Ja, met Rusland, hoe zit 
dan moet je er niet ineens bovenop vliegen en zeggen: "Het is zo en 
zo en zo". Nee, zeg: "Wat is het communisme, wat willen we", dat 
wij ons programma goed kennen en als je dit gaat studeren en leren, 
dan gaan ze begrijpen en dan gaan ze ook kijken wat de reactie wil. 
Ik dank U. "· 

2e. J.A.Cleton, geboren 15-12-1913, uit Apeldoorn zegt: 
"Ik ben het volkomen eens met hetgeen Jaap Brandenburg heden

morgen gezegd geeft, n.l. in de eerste plaats dit ten opzichte van 
onze organisatorische tekortkomingen en dit heeft al ook enige malen 
een punt van bespreking uitgemaakt bij de Dagelijkse Leiding van 
het District en ik geloof dat wij in Apeldoorn niet op de goede weg 
zijn. 

1...-
In de eerste plaats, hetgeen Jaap naar voren bracht is wel 

dit, het wel niet voldoende contact met de partijgenonen. Het is in 
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Apeldoorn zo, dat wij heel weinig ledenvergaderingen hebben, wel 
hebben wij onze regelmatige cursusavonden, waar een 40 partijgenoten 
aan deelnemen, maar hetgeen besproken wordt blijft ook in deze kring 
We zijn in Apeldoorn begonnen met het split�ep van de afdelingen, 
we zijn o.a. in Apeldoorn de vorige week gekomen tot de opricht.iEB" 
van de .afdf.li:t:Us Uchele11 en daarbij is weer ten duideli jks-Ee ge bleken 
dat er partijgenöîê�jn, wanneer je hen opzoekt en op de noodzaak 
van het werk wijst, dat ze ook bereid zijn. Voor de komende weken 
hebben we het werk verdeeld en we verwachten dat er verbeteringen 
zullen komen. 

Ook op Het Loo en Wormen zijn zelfstandige afdelingen ge
komen, er zijn �êr��delingen gekoman:--zoda we be�er contact hebben 
met de partijgenoten, waar we ze kunnen bereiken voor speciale werk
zaamheden en waar we opdrachten geven die speciaal voor dat gedeelte 
van Apeldoorn zijn en waar we bepaalde partijgenoten voor aangewezen 
hebben. Dat brengt in de eerste plaats met zich mee, dat de partij
genoten zelf gedwongen worden de verhoudingen in hun naaste omgeving 
goed op te nemen en wanneer ze op stap gaan en enig resultaat hebben, 
ook in het actieve werk van de Partij betrokken worden. 

Eén ding is in Apeldoorn nog steeds allerbelabberdst en dat 
is wel de samenwerking met de E.V.C. Het is zo, dat wij als afdelings
bestuur geen enkel gegeven hebben over de E.V.C., o.a. hoeveel leden 
telt de E.V.C. in Apeldoorn, weten we niet, op geen honderd leden 
na. Hoe is de verdeling van de E.V.C. over de verschillende vak
groepen, weten we niet. Ik hoop dat de inleiding die Jaap Branden
burg hier gehouden heeft, een keerpunt zal zijn in deze zaak, dat 
we vanaf vandaag contact krijgen met de E.V.C. en dat de E.v.c. zich 
volkomen bewust is van de noodzakelijkheid van samenwerking die de 
partijgenoten van de E.V.C. kunnen verwachten, want het is zo, zoals 
Jaap hier gezegd heeft, dat daar, waar de E.V.C. behoorlijk gewerkt 
heeft in de afgelopen tijd, daar vinden we ook de resultaten weer 
in de verkiezingsuitslagen. 

Ten opzichte van de Nederlandse Vrouwen Beweging is het in 
kpeldoorn heel anders. Er kan in Apeldoorn geen enkele actie, al is 
die nog zo klein, van de N.V.B. plaats vinden, of er is eerst in 
overleg met het Dagelijks Bestuur van de Partij over gesproken, en 
dit is niet alleen voor de Partij van het allergrootste belang, maar 

het is voor de Vrouwenbeweging een behoorlijke stimulans. Ook op dit 
gebied zijn we in Apeldoorn nog wel tekort geschoten, er zijn nog 
verschillende vrouwen van partijgenoten, die nog geen lid van de 
N.V.B. zijn, maar hierin is de laatste tijd toch een behoorlijke
verandering gekomen.

Ten opzichte van het partijwerk in de bedrijven, zijn we 
in Apeldoorn steeds buitengewoon zwak geweest en zijn we nog. Dit 
komt volgens mij ook voor een belangrijk deel hierop neer, op het 
feit, dat onze partijgenoten, die werkzaam zijn in de E.V.C., niet 
voldoende contact zoeken, zodat het vaak.voorkomt dat de E.V.C. 
wel met verschillende actie·s in de bedrijven bezig is, maar dat de 
Partij hier absoluut onkundig van blijft en dat je achteraf hoort 
dat dat en dat heeft plaats gevonden en dat de actie al voorbij is. 

We hebben in Apeldoorn, bij de verkiezingen, vergeleken bij 
het vorig jaar, 400 stemmen verloren en dit komt dan ook voort uit 
het feit dat de algemene acties van de Partij in Apeldoorn niet vol
doende zijn doorgevoerd en dat·wij de verkiezingsactie in Apeldoorn 
dan ook geheel in het teken hebben gezet van, zoals Jaap Brandenburg 
ook gezegd heeft, de gang van zaken, zoals hij bijna overal nog bij 
de Partij heeft plaats gevonden en Apeldoorn o.a. heeft nog geen 
Vredesverkiezingen gehad. Deze zaak is nu op poten gezet en we hopen 
dat we binnenkort met deze zaak kunnen starten. Het contact is met 
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het Vredescomité en de N.V.B. opgenomen en we hopen dat dit goede 
resultaten af zal werpen. 

Het werk voor de Partij is ook steeds heel zwak geweest. Het 
is zo, dat we de partijgenoten niet hebben kunnen "activiseren" voor 
het werk voor "De Waar heid", zodat we wel onze bedankjes hebben 
kunnen afwerken, hoofdzakelijk door twee of drie partijgenoten, 
die zich daarvoor opgegeven hebben, maar het is niet zo dat de Partij 
volkomen bewust is van de noodzakelijkheid van "De Waarheid" en we 
hopen in de komende weken te bespreken om een Waarheid-actie te or
ganiseren. Dit hebben we trouwens al enige maanden eerder gedaan, 
dan werd er een paar dagen gewerkt en dan slapte dat weer af en het 
zal de taak zijn van het bestuur, de organisatie hiervan eens beter 
ter hand te nemen, d.w.z. de zaak beter te controleren om de partij
genoten een of twee avonden op stap te doen gaan voor de krant, 
want het is, zoals Jaap dat ook gezegd heeft, eigenlijk het enigste 
apparaat waaruit dagelijks de mensen van voorlichting worden gediend. 

Ik dank u. 11 

Hierna vraagt Brandenburg: 
"Partijgenoten, ik zou graag eens iets horen over de inhoud 

van de krant, Dat is hoogst belangrijk. De inhoud van de krant, hoe 
denken jullie er zelf over? de lezers? Ik wil eigenlijk maar zo 
een paar opmerkingen". 

3e. IJnse� Pietersma, geboren 10-11-1911, zegt: 
"Partijgenoten, we hebben verschillende dingen van partijge

noot Brandenburg gehoord, wat betreft het in contact komen met de 
arbeiders, die zeer juist zijn. We kunnen die dingen in één iets 
formuleren: Vredesactie, colportage, wapentransporten. 

Maar we moeten zelf eerst critisch beginnen te worden, we 
moeten ons eerst zelf afvragen: 11 Wat doen we?" We hebben hier 
vandaag een kadervergadering en we zijn hier voltallig, ten minste 
een groot aantal is hier aanwezig. Maar wanneer ik nu mezelf afvraag, 
we blijven altijd in hetzelfde kringetje lopen. Zaterdags een paar 
mensen op stap met "De Waarheid", enkele mensen die zich hebben 
ingezet voor de Vredesactie, voor de Vredesverkiezingen. Diezelfde 
werllizaamheden gebeuren elke week weer en altijd dezelfde werkzaam
heden. Maar wat we moeten hebben is: "Contact met de arbeiders". 

En hoe krijgen we dat? Ik heb kameraad Brandenburg wel over verschil
lende acties horen praten, maar juist over het contact met de ar
beiders zou ik van kameraad Brandenburg na deze discussies nog eens 
wat nader willen horen. 

Want het is zo, dat wij als partijleden elke dag moeite 
moeten doen om zelfs partijleden te laten werken voor het partijwerk, 
laat staan dat wij mensen buiten de Partij aan het werk zouden kunnen 
krijgen. Dat is punt No. 1. 

En dan het district. Kijk es, ik wens het district zo, dat 
het district geregeld contact heeft met dè partijleden, wat er leeft 
in de Partij, men weet het niet, ja, men weet het wel, ik zeg het zo, 
men weet het wel, maar men weet het ook weer niet. Dat zijn allemaal 
dingen, die van belang zijn. Om een voorbeeld te noemen, wanneer 
laten we zeggen voor een verkiezing - ik ben het eens met kameraad 
Brandenburg over die óude methodes - want kijk eens, als je een mooi 
manifestje door de deur heen krijgt, ja, de burgerlijke partijen 
doen dat ook, zie, dat is een sleur geworden. 

De verkiezingsvergadering hier ook, de organisaties van de 
andere verkiezingsacties, was slecht, bepaald slecht. Kijk eens hier 
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we ziJn allemaal van goede wil, maar organisatorisch hebben we 
fouten gemaakt. Hoe kunnen wij het nu weer opbouwen. We hebben nu 
een vredescommissie. Die vredescommissie bestaat uit ongeveer 6 le
den, die straatsgewijze werken. Ze doen hun best, maar het is 
foutief. We moeten hier in Arnhem een centrale vredescommissie heb
ben. We hebben wel een centrale commissie, of zgn. centraal, maar 
in verschillende wijken worden verschillende straten bewerkt, waar
in vertegenwoordigd zijn, Vrouwenbeweging, E.v.c., Partij. Als Partij 
hoeven wij ons toch niet te schamen, dat wij meewerken aan een vre
desactie, aan een vredesverkiezing. Het is hier, in het bijzonder 
in Arnhem zo, dat wij als communisten zo'n beetje der buiten moesten 
blijven staan, anders zouden de mensen zeggen: "Ja, 't is een com
munistisch iets". Kijk eens, wij moeten ons gezi.9:t1� "· d!.1rve11 �at<::? 
tonen dat wij communist zijn, maar door vele Par�iJgenoten worQt 
daarin in gebreke gebleven. 

Je opdracht, of ga je niet accoord met je opdracht. Kijk 
eens, het is zo, dat wanneer er een bedrijf is, dan wordt er, laat 
ik het zo zeggen, wel eens peiling gehouden, hoe is die nieuwe col
lega, door de directie, die heeft zijn mannetje daar voor zitten. 
Zo,op de A.K.U. ook, daar maakten we mee, daar zijn vorige week 
nog mensen van het terrein afgezet, omdat ze E.V.C. of communist 
waren. Mensen die bij een baas of aannemer daar tewerk gesteld zijn. 
Ook die aannemer is bedreigd geworden door de directie van de A.K.U. 
met ontslag aanvrage en deze ontslag aanvrage is inmiddels gegeven 
ook door het Gewestelijk Arbeidsbureau. Dat zijn dingen, daar weten 
wij dus de consequenties van, maar wij weten ook als partij en als 
partijlid, dat wij die consequenties moeten aanvaarden. Dat wil dus 
zeggen, als we niet voorzichtig zijn, dan maken we slachtoffers. 
Want het spionnage systeem in de bedrijven is zo dat, wanneer iemand 
communist is, de directie dat ook weet. Dus dan kan het toch mogelijk 
ook wel dat je voor je principes en voor je communist-zijn en je 
doelstellingen niet uitkomt. 

Dan de jeugd, vooral hier in Arnhem. Het A.N.J.V. te Arnhem. 
Misschien zijn er mogelijkheden dat wij deze jeugd mobiliseren, want 

uit deze jeugd moeten wij het kader vormen voor de toekomst. Ik weet 
niet in hoeverre hierover een bespreking is gehouden met de dage
lijkse leiding van de Partij. Ook openbare cursussen, waar ook niet 
partijleden zouden kunnen zijn, juich ik toe. Maar wij moeten, 
wanneer wij deze cursussen houden, moeten wij partijleden hebben, 
die deze cursussen inleiden. Ik zou zeggen, laten wij hiervoor 
mensen opleiden, die die cursussen en dat is een belangrijk iets, 
dat juist ook andere mensen die onze doelstellingen niet kennen, 
dat die horen op een juiste manier, de uiteenzetting, wat wij willen, 
hoe ons beginselprogram is, onze ideologie, hoe wij staan tegenover 
de religie en al die dingen meer. Op colportage hoor je veel over 
deze dingen." 

(Spr. breekt hier,, vermoedelijk om des tijds wille, zijn 
betoog af). 

4e. Vervolgens spreekt Th.J. Trentelman, geboren 24-8-1903. 
"Nu, dan, kameraden, een man van veel woorden ben ik niet. 

Ik heb de inleiding aangehoord van Jaap Brandenburg. Om dus kort te 
gaan en op onze verkiezingen neer te komen, het was bij ons in 
Doesburg zo dat wij ondanks de acties die gevoerd zijn, toch sinds 
1946 achteruit waren gegaan. Daar was dit op tegen, dat wij dezer 
dagen eens onze belangstelling aan Doesburg zijn gaan weiden, door 
colportage met de krant. We zijn Zaterdag op stap geweest met on
geveer 30 kranten, enkele hadden we nog overgehouden van hier en die 
hebben we ook meegenomen. Nou, het onthaal was in Doesburg, nou, ze 
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stonden een beetje versteld, nou ja, die barbaren, die communisten 
enzo met de kranten aan de deur kwamen en ze 11stingen 11 er verwon
derd van, dat de communisten ook maar gewone mensen waren. Want 
we worden afgeschilderd door de reactie en in de kranten bijv., 
of we barbaren zijn. Daar wil ik maar mee zeggen, de kranten, nou 
ja, die gingen nogal tamelijk goed weg, zodat we enkele kranten 
zogezegd een beetje moesten verdelen, omdat we er no9 een paar
over moesten houden voor de vaste klanten. Eén abonne hebben we 
nog gemaakt en waarschijnlijk twee, die wilden dan eerst eens 
kennis maken met de krant, maar ik dacht wel als we weer zouden 
komen met die krant, die mensen ook wel zullen krijgen. 

En dan h�d ik nog iets over de krant op zichzelf. De afdeling 
kreeg bericht van Amsterdam dat wij met de verkiezingsuitslag de 
krant niet in de afdelingen kregen. We hebben nu toch, partijgenoten, 
gevallen gehad, dat we de kranten uit wilden zetten bij de fabrieken, 
maar wat bleek het geval, de partijgenote was aanwezig, maar de 
kranten kwamen niet. Ze heeft nog opgebeld naar Arnhem, maar daar 
wisten ze ook van de toestand niet hoe of het zat, of ze ze zo 
zouden krijgen of dat ze ze zelf moesten bestellen. Maar voor zich
zelf hadden ze de knoop wel doorgehakt en voor Arnhem en Apeldoorn 
hadden ze ze besteld maar aan de andere afdelingen hadden ze niet 
gedacht. Ik wil ze dit niet al te kwalijk nemen maar, als zoiets 
eens weer voorkomt, dat ze ook de knoop door weten te hakken voor 
de andere afdelingen, want het was wel van groot belang, want steeds 
hebben we dat kunnen zien, dat de nederlaag die we al eerder hebben 
geleden met de verkiezingen, dat ze in de periode van deze ver
kiezingen wel weer de arbeiders hebben wijs gemaakt: "De communisten 
hebben weer zo'n grote neàerlaag te pakken gehad 11

• Daarom was het 
van groot belang geweest als we diezelfde dag met de krant in de 
fabrieken waren gekomen om daardoor eens te laten zien dat we wel 
enigszins een nederlaag hadden geleden maar niet, dat die zo groot 
was. Maar nou dacht ik, we zitten er hier zo over te praten, dat we 
ook elkander moeten helpen. Zo hebben we het werk in de fabrieken 
om Dieren heen, zoals Brummen en zo. Maar ja, onze krachten schieten 
wel wat te kort en dan doe je een beroep op de afdelingen die kort 
bij ons zitten, als het enigszins mogelijk is, ons te helpen. Dat 
is het, wat ik zeggen wilde". 

5e. Reirttvan der Molen, geboren 17-5-1919 zegt: 
"Ja, kameraden, we hebben vanmorgen allemaal met grote be

langstelling geluisterd naar de inleiding van Jaap Brandenburg en we 
hebben ook de ernstige critiek gehoord, die uitgeoe�end is op de 
districtsleiding. En ongetwijfeld, kameraden, het feit is niet te 
verdoezelen, is het feit zo, dat de Districtsleiding het niet ver
staan heeft om de afdelingsbestuurders en dus ook niet de afdeling 
te mobiliseren voor de �raagstukken, waarvoor ons district is gesteld. 
En Jaap Brandenburg heeft ook zeer terecht gevraagd hoe lang het 
geleden is dat wij verschillende ledenvergaderingen in de afdelingen 
hebben georganiseerd. En dan wil ik eventjes teruggrijpen naar de 
beloften die wij in het Districtsbestuur hebben gedaan toen wij 
van de Conferentie terug kwamen in December (1949). We hadden de 
inleiding gehoord van Paul de Groot en wij hebben gezegd: "Er kan 
gebeuren wat er gebeurt, kameraden, maar we roepen eens in de veer
tien dagen de kameraden in de afdelingen bij elkaar om de toestand, 
zoals die is, te bespreken. We hebben deze belofte gedaan, maar we 
hebben haar niet uitgevoerd. Dit is eigenlijk wel het ergste. In 
plaats dat wij deze zaak op een goede wijze hebben aangepakt en ge
organiseerd, hebben wij de laatste tijd wel enkele afdelingen bij 
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elkaar gehad. Maar vooral Arnhem is wat dat betreft sterk in gebreke 
gebleven. En we zullen dan ook, met de Dagelijkse Leiding die er nu 
is, door middel van nieuwe kameraden, ongetwijfeld de zaak krach
tiger moeten aanpakken en scherper moeten onderzoeken waarom deze 
zaak niet goed wordt uitgevoerd. 

We hebben dan ook nu de zaak georganiseerd voor de Vredes
campagne, waarmee wij ook in dit District beginnen en we hebben de 
volgende besluiten genomen in de Dagelijkse Leiding en we hebben 
de verschillende regelingen besproken, hoe we de zaak voor de Vredes
campagne hier zullen aanpakken. En dan, in de eerste plaats, krijgen 
we dan Maandagavond (15-5-1950) voor Arnhem de verschillende mensen 
die een uitnodiging hebben gekregen aan de Klarendalseweg. (No. 91, 
Bureau C.P.N.). Maar ook de afdelingsbestuurders, die geen bericht 
hebben gekregen om Maandagavond te komen, worden dus vanzelfsprekend 
oök verwacht op de bespreking om in Arnhem de zaak organisatorisch 
vast te leggen 11• 

(Interruptie, vermoedelijk Brandenburg: "Waarom heb je die 
mensen niet uitgenodigd ? "). 

Van der Molen vervolgt: "We hadden alleen eigenlijk de be
langrijkste rrierïsen uit de afdelingen en de vakbeweging uitgenodigd, 
maar om dit alsnog aan te pakken, zijn ook de afdelingsbestuurders 
er bij gekomen, naast de politieke en organisatie-secretarissen. 

Kameràden, wanneer wij dus van deze vergadering weg gaan, 
moeten we in de allereerste plaats de datum vastleggen van onze a.s. 
bestuursvergaderingen. En jullie hebben in de afgelopen week een 
schrijven gekregen van het Districtsbestuur en de Dagelijkse Leiding 
op welke datum� deze afdelingsbestuursvergadering vast is gelegd. 
En we bespreken dit juist hier daarom, dat het voor allen doordrongen 
wordt, hoe noodzakelijk het is, dat wij organisatorisch juist gaan 
werken om de best mogelijke resultaten te krijgen. Op die bestuurs
vergaderingen moeten we dus uitnodigen, de vaste werkems, dus de 
mensen, die altijd in de afdelingen werken. En dan vooral het be
langrijkste punt niet vergeten, dat ook Jaap Brandenburg naar voren 
heeft gebracht, de partijgenoten-functionarissen, die w erkzaam zijn 
in de organisaties. En we hebben jullie geschreven, dat jullie 
zouden uitnodigen, de mensen uit de Vrouwenbeweging, de E.V.C. ens. 
Maar vergeet vooral ook niet, voor zover als wij partijgenoten hebben 
zitten in het N.V.V. en in andere massa-organisaties, dat ook deze 
kameraden op die bestuursvergadering worden uitgenodigd om deze 
zaak grondig te bespreken. 

Op deze bestuursvergadering zullen we dan de volgende be-

/'

luiten moeten nemen: 
a. Waar de Vredesverkiezingen worden gehouden, we bepalen dus een

wijk of een buurt en we zullen dus die wijk of die buurt moeten
nemen, wat ook Jaap vanmorgen naar voren heeft gebracht, waar
wij met zekerheid weten dat daar de meeste stemmen voor onze
Partij zijn weggekomen, zodat wij hier de best mogelijke resul
taten kunnen halen.

b. Wanneer wij deze vredesverkiezingen precies beginnen. Want het
is natuurlijk belangrijk, kameraden, wanneer wij van de week
op die vergaderingen, dat wij precies weten, wanneer of wij die
vredesverkiezingen beginnen. Weten we dat niet, dan kunnen we in
de week daarop in de afdelingsvergaderingen nog niet precies ver
tellen wat we gaan doen. Dus precies de datum vaststellen en ook
het uur. Dan kunnen wij, om natuurlijk die zaak uit te dragen naar
buiten, kunnen wij op verschillende wijze reclame maken, bekend
heid geven aan deze vredesverkiezingen. Dat is mogelijk d.m.v.
een wagen, dat is mogelijk d.m.v. raambiljetten, we kunnen daar
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verschillende kameraden, die technische aanleg hebben, bij in
schakelen, opdat wij alle mogelijke middelen te baat nemen, om 
deze vredesverkiezingen in het daglicht te stellen e·n ook dat de 
mensen op de hoogte zijn wat ze willen doen. 

Dan moeten wij er natuurlijk voor zorgdragen, dat wij de 
verschillende functionarissen aanwijzen om deze zaak organisatorisch 
vast te leggen, zodat niet alleen de werkers in de Partij, maar ook 
de werkers in de massa-organisaties, precies weten wat ze moeten 
doen, welke straat en welke buurt of ze hebben bewerkt, zodat er 
geen verwarrfung kan bestaan. 

Wanneer we dit besluit hebben genomen in de bestuursvergade 
is het vanzelfsprekend, zoals ook in het schrijven is gezegd, dat 
we van jullie een rapportje ontvangen, wat voor besluiten jullie 
hebben genomen en hoe jullie denken die uit te voeren, zodat hier
door ook het Districtsbestuur op de hoogte blijft van de gang van 
zaken. Doen we dat niet, kameraden, dan krijgen we weer dit, dat 
een afdeling werkt, zonder dat wij controle hebben op de gang van 
zaken. 

Dan, kameraden, naast de bestuursvergadering, een leden
vergadering. Op de bestuursvergadering moeten wij van alle kame
raden, die lid zijn van de partij, een lijstje maken, zodat iedere 
werker, die op de bestuursvergadering aanwezig is, drie, vier, op 
zijn hoogst vijf kameraden krijgt, waar hij mee gaat praten, om de 
kameraden, zoals Jaap ook vanmorgen zo duidelijk naar voren heeft 
gebracht, te wijzen op de belangrijkheid van dit vredesreferendum. 
En wanneer wij de partijgenoten daarvan weten te doordringen, dan 
zullen ze ongetwijfeld in een groter aantal op de ledenvergaderingen 
komen als op de gewone ledenvergaderingen, die wij in veel te geringe 
mate hebben georganiseerd. Wij moeten dus de partijgenoten persoon
lijk doordringen van de noodzaak van deze dingen en dat kunnen we 
ongetwijfeld aan de hand van hetgeen we hier vandaag hebben gehoord. 
We moeten dus geen enkel middel onbeproefd laten om de opkomst van 
de ledenvergaderingen zo groot mogelijk te maken. �n we kunnen die 
ledenvergaderingen goed organiseren, wanneer we van nu af die be
stuursvergadering op een goede wijze organiseren. 

Vanzelfsprekend, kameraden, em dat moeten we natuurlijk 
naar voren brengen, kan deze organisatie niet buiten het Vredes
comité om gaan. Het Vredescomité moet tenslotte de stuwende kracht 
zijn om deze zaak te organiseren. Maar wij weten, als wij als Partij 
deze zaak niet aanpakken, dat er vanzelfsprekend weinig of niets 
van terecht komt. Maar wanneer wij deze besluiten hebben genomen 
in de afdelingen en ook in de besturen daarvoor, dan kunnen we deze 
zaak ook doorvoeren in het Vredescomité. En in die plaatsen waar we 
nog geen Vredescomité hebben, kunnen we in elk geval de mensen uit 
de massa-organisaties, bijv. uit elke massa-organisatie, één kameraad, 
althans een voorlopig comité samenstellen, waaruit we dan later, 
in samenwerking met nog weer andere organisaties dan waar we op het 
ogenblik vontact mee hebben, het Vredescomité kunnen samenstellen. 

Het moet dus ook duidelijk zijn voor de kameraden in de 
massa-organisaties, wat hun taak is. En daarvoor worden ook juist de 
partijgenoten, die werkzaam zijn in de massa-organisaties, uitge
nodigd worden op de bestuursvergadering van de Partij, opdat zij 
aan de hand van deze bestuursvergadering precies weten wat ze moeten 
doen en wat ze moeten aanpakken in de massa-organisaties. 

Wanneer wij dan dus ook in de massa-organisaties datgene 
bespreken, wat we in de Partij hebben gedaan, dan kan het niet anders, 
kameraden, of we moeten alle partijgenoten mobiliseren, die willen 
werken voor de Vredesverkiezingen en dat zijn er ongetwijfeld, wannee 
we dat juist aanpakken, een groot aantal. 
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Wanneer we dus alles zo hebben �eorganiseerd, dan komen we 
dus met de verschillende kameraden op éen punt bij elkaar en Jaap 
heeft het al gezegd ten opzichte van Arnhem, wij zullen dit ook 
morgenavond (15-5-1950) in de uitgebreide vergadering van het kader 
van Arnhem nog bespreken, hoe we die zaak zullen aanpakken. Het zal 
waarschijnlijk voor Arnhem het beste zijn, dat we één buurt grondig 
afwerken en door deze resultaten een stimulans krijgen, de andere 
buurten weer beter aan te pakken. Dat ene punt, waar wij dan Arnhem 
aanpakken, geldt natuurlijk ook voor Apeldoorn, Nijmegen en dus ook 
voor de andere plaatsen, die dit aanpakken. 

Vanzelfsprekend, wanneer wij op die verzamelplaatsen aan
komen, om de strijd voor de Vredesverkiezing te organiseren, is het 
eigenlijk vanzelfsprekend dat het materiaal er ook is, want als het 
materiaal niet aanwezig zou zijn, ja, wat moet je dan beginnen, maar 
ik bedoel, al deze dingen moeten we vastleggen. Benoemen we niet 
één verantwoordelijke kameraad, die zorgt dat tK al het materiaal 
bij het punt komt, dan zou dit de oorzaak kunnen zijn, dat je een 
groep mensen bij elkaar hebt, en dat het materiaal dat je moet hebben 
om aan het werk te gaan, niet aai wezig is. 

De gang van zaken voor de vredesverkiezinge�,die weet jullie. 
Het is jullie bekend, dat we eerst een manifestje krijgen, een op

rofBP, dat deze vredesverkiezingen en daarvandaan in de loop van de 
week, het best is de avond daarop, we komen met het stembiljet om 
deze zaak uit te zetten. Vanzelfsprekend moeten we er voor zorgen, 
dat bij het materiaal, dat we uit gaan zetten, dus bij de stemming, 
voldoende bussen zijn of dozen, waarin zij de stemmen kunnen depo
neren. De stemming, daar moeten we rekening �ee houden, is vanzelf
sprekend in het openbaar. En ook mensen uit de buurt, die deze 
stemming willen controleren, hebben toegang om te zien hoe deze 
stemming gehouden is, opdat ook zij weten hoe deze zaak georganiseerd 
en geregeld is. 

De resultaten van de avond geven wij direct door aan de ver
schillende adressen. In de eerste plaats aan het plaatselijk Vredes
comité, althans, wanneer dat best�a.t, aan de peri,niet te vergetemen 
aan de NederlandsêïJrëërësrääcf:"Ïfeooen we dus één buurt afgewerkt, 
zoals dat ook in (Arnhem)Oost is gebeurd, dan gaan we naar de vol-
gende buurt, zodat we systematisch de gehele stad en de gehele plaats 
kunnen afwerlten • 

Wanneer we dus deze vredesverkiezingen, kameraden, organi
satorisch en dus overal planmatig juist aanpakken, want dat is eigen
lijk het woord, organisatorisch, wanneer we het planmatig aanpakken, 
dan kan het niet anders, of we moeten ook in ons district resultaten 
boeken, zoals we dat gezitlnthebben in Zaandam en in Krommenie. We 
willen niet zeggen dat wiJaJ.n een zelfde snel tempo kunnen uitvoeren, 
omdat de Partij hier verhoudingsgewijs minder invloed heeft, maar 
dat neemt niet weg, dat die buurten en die wijken die wij aanpakken, 
daar met dezelfde resultaten naar voren kunnen komen. 

Wanneerwe da�,aan de hand van hetgeen wij hier nu hebben 
gezegd, de zaak aanpakken voor de Vredesverkiezingen, kameraden, dan 
zullen we ongetwijfeld ook hier de resultaten boeken, die nodig zijn. 

Tot zover". 

_)(. { 6e. W.C. Y.§:!! de Meeberg, geboren 27-9-1932, zegt:
trt.Jn. 11,/J·li· "Ik wou ook iets zeggen over de Vredesverkiezingen, en wel
v1�vv.\ op de Tinfabriek. Het blijkt dat de Partij hier niet zijn medewerking

J�V\, aan heeft verleend, tenminste niet in voldoende mate, vandaar dat 
\\"\�/'die Vredesverkiezingen in de soep gelopen zijn, kan ik wel zeggen,

Q .Y omdat het niet goed voor elkaar was. De een heeft die stembiljetten
'\� 1 overdag opgehaald en de andere weer 's avonds. Zo heeft het hele-
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maal geen resultaat, de mensen z1Jn dan weg van het bedrijf, dus 
als zoiets georganiseerd moet worden, moet je ook de partijgenoten 
bij elkaar roepen en bespreken hoe de toestanden zijn . Op de ene 
fabriek zal het weer een andere moeten zijn dan op de andere. Je 
moet spreken met de mensen die op de fabriek zijn en niet met het 
Vredescomité, want dan wordt het niks. 

Niet alleen in de fabrieken, maar overal moet je zorgen 
dat het goed georganiseerd is. We zullen niet alleen met manifesten 
moeten werken maar, zoals Reint zei, je moet er over praten met de 
buren, met alles, in verschillende verenigingen, in buurtverenigin
gen, overal zal dat georganiseerd moeten worden, niet met een paar 
manifestjes. Want het is ook zo, als we hier onze volle aandacht 
schenken aan het Vredeswerk en we worden ook nog belast met andere 
werkzaamheden, komt er ook niets van terecht. Alles waar het nou om 
draait is het Vredeswerk. Dat is toch eigenlijk het onderwerp waar 
onze vo1le aandacht aan geschonken moet worden. �oals ik al zei, 
als je het ad.ere werk moet blijven doen, dan zullen de slechtste 
mensen in het Vredeswerk gezet worden. Nee, de beste mensen zullen 
dat moeten doen en in het Vredescomité moeten plaats nemen of hun 
medewerking daaraan verlenen. 

We zullen de zaak op poten moeten zetten, want, zoals dit 
de laatste tijd gebeurde, daar klopte niks van, dat werd niet goed 
geregeld, dan kan ik mij ook goed indenken hoe het kwam dat op de 
Tinfabriek zo'n slecht resultaat behaald werd. 

Dit wou ik zeggen". 

7e. J.C. Dreckschmidt, geboren 19-11-1902 zegt:
"Dat ik hier iets zeggen wilde, is naar aanleiding van de

brochure die jullie hier op de tafel ziet liggen. Daar zie je het 
Vrijheidsbeeld staan achter prikkeldraad. En dit deed mij direct 
denken aan de affiches die je op het ogenblik overal in Arnhem ziet 
van de "Mijlpaal"-tentoonstelling. Het stelt voor éen man met één 
gewond been met een gehavende broekspijp in een stuk prikkeldraad 
en, terwijl het andere been dat gezond is en ongehavend, krachtig 
vooruitzet. Dat is een reclame voor het bezoek aan de "Mijlpaal". 

Het betekent dat we voor vijf jaren nog gevangen zaten in de oorlog 
en haar gevolgen, terwijl de tentoonstelling laat zien, hoever we 
in vijf jaren in Nederland gevorderd ziJn.Nu gaat het mij om het 
bezoek aan die tentoonstelling. De entree is wel hoog, een gulden, 
maar de Arnhemmers boven de 14 jaar kunnen er in op bepaalde dagen 
voor een kwartje. Ik vraag me af, hetgeen op deze tentoonstelling 
tentoongesteld wordt, toch in het belang is voor de arbeiders. Want 
wat heeft eigenlijk de opbouw gebracht. Neem bijv. de woningbouw. De 
achterstand wordt steeds groter. Neem bijv. Arnhem, daar is de ach
terstand 5000, een getal wat we tot nog toe niet hebben gehad. Ook 
de werkloosheid wordt steeds groter. Ik vermoed - ik heb zelf de 
tentoonstelling niet gezien - dat de Marshall-hulp wel verheerlijkt 
zal worden. En ik zou zeggen, wij moeten vooral, juist in deze tijd, 
waar honderdduizenden mensen op deze tentoonstelling verwacht worden, 
moeten wij paraat zijn en moeten wij des te meer inzetten voor de 
strijd voor de Vrede en eigenlijk de hele Arnhemse bevolking er kond 
van doen wat er op deze tentoonstelling zich eigenlijk v,oordoet en 
ik zou zeggen dat wij het beste doen om deze brochure, juist omdat 
in de discussie, als je met de krant komt en het met het praten 
naar voren komt, dat de mensen zeggen: "Ja, maar in Amerika is ten
minste nog democratie en in de Sovjet Unie is dictatuur. Daar staan 
de mensen onder de knoet, ook al schaffen ze daar de doodvonnissen 
af". En daarom vind ik het van zo heel groot belang - ik heb even 
vlug een blik hierin geworpen - en het is juist een illustratie van 



• 

• 

GE HE IM. - 24 -

"niet-democratie" die in Amerika heerst, dat we moeten besluiten 
deze brochure in deze tijd in een enorm grote oplage te verspreiden. 

Ik dank U". 

Se. G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901 zegt: 
"Partijgenoten, ik zou in de eerste plaats m1Jn bijval 

willen verklaren met hetgeen partijgenoot Brandenburg naar voren 
heeft gebracht. Kameraad Brandenburg is begonnen over de verkiezin
gen om daar critiek op te brengen. En inderdaad, wat is er gebeurd 
voor de verkiezingen. Is daar aan gedaan, wat er aan gedaan moest 
worden? En dan zeg ik nee. Want als we bijv. horen, dat er zgn. 
korte spreekbeurten gehouren zouden worden op straat in Arnhem en 
als je dat tegen een paar mensen zegt en die mensen gaan er naar 
toe en er komt niemand opdagen, dan betekent dit, dat degene die dit 
heeft georganiseerd, dat die schromelijk is tekortgeschoten. 

Arnhem, we kunnen wel zeggen Arnhem, heeft in deze verkiezin
gen de grootste klap gehad, want een verlies van ruim 300 stemmen 
hier, dat vind ik toch ook wel heel erg. Een paar dagen voor de ver
kiezingen sprak ik een kameraad uit Giesbeek, dat is daar zo'n klein 
gat aan de grens. Hij vroeg mij of het nog wel nut had dat je ergens 
op stemde. Ik heb hem gezegd dat hij in de allereerste plaats moest 
gaan stemmen, zin of geen zin. Die kameraad zei toen: "Ik moet voor 
de eerste keer stemmen. Nu geef ik jou eens te raden op wie ik stem". 
Ik zeg tegen hem: "Dat moet jij weten, als je maar goed stemt, daar 
gaat het om". Hij zei: "Die krant van jullie, als ik die zo eens stel 
tegenover andere kranten en als dat waar is, wat worden we dan toch 
besodomieterd. 11 Hij zegt, wat moet ik doen. Ik haal dit even aan, 
omdat partijgenoot Brandenburg juist verschillende voorbeelden aan
haalt waaruit wel degelijk blijkt dat uit de propaganda voor de 
krant heel veel te halen is. Nou verkoop ik niet veel kranten per 
week want ik heb er maar drie. Die drie die gaan in het bedrijf. 

Maar nu vind ik dat toch zeer voornaam dat dit kan gebeuren. En als 
we dan tot de conc+a.sie komen, dat het verschillende keren gebeurt, 
dat we niet over die kranten kunnen beschi:kken, dan vraag ik me 
af, of de functionaris die daarvoor verantwoordelijk is, wat doet 
die op zijn plaats. De vorige week, toen kregen we geen krant. En 
als ik dan mijn eigen krant, waar ik niks om geef, om die mee te 
nemen en dan ook nog een andere partijgenoot moet vragen om een 
krant, omdat ik niet met lege handen 's Maandags op de fabriek wil 
staan, dan vind ik dat toch diep treurig. En het is in de aller
eerste plaats dat ik daarvoor de aandacht vraag van het Districts
bestuur, om ze vooral op het hart te drukken er voor te zorgen, dat 
wij tenminste iedere week deze kranten krijgen. Als ik het over het 
districtsbestuur heb, moet ik me ook homogeen verklaren met hetgeen 
partijgenoot Brandenburg heeft gezegd, n.l. als hij zijn cri tiek 
brengt op het districtsbestuur. Kijk, kameraden, dat is zeer juist. 
Ook ik heb grote critiek ����aeh� op het districtsbestuur, althans 
op het Dagelijks bestuur. Want als we horen, het is de vorige week 
nog gebeurd, van een Dagelijks bestuurder, van een Districtsbestuur
der, dat die niet eens weet hoe de Dagelijkse Leiding in elkaar zit, 
dan vraag ik me af, hoe moeten die in godsnaam besturen. Dan daarbij 
worden door de Dagelijkse leiding beslissingen genomen en, ik neem 
me eigen maar bij de kop. Ze hebben bv. over mij een beslissing ge
nomen. En nu weet ik wel natuurlijk, dat zal misschien wel naar voren 
gebracht worden, de partijdiscipline. Maar dat neemt niet weg, dat 
als ze over een partijgenoot een besluit nemen, dat ze die er van 
in kennis stellen en niet, dat zo'n partijgenoot een week of zes, 
zeven daarna hoort: "Ja, jo, dat is een week of zes, zeven geleden 
zo besloten, wist je dat niet? Dat bewijst dat het Districtsbestuur 
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haar werk niet doetzoals ze het moet doen. Dan daar-bij wil ik het 
hier eventjes naar voren halen over de Bedrijfskrant, de A.K.U.
wekker. Het was naar arnl.eiding van verschillende discussies die we 
met partijgenoten op de fabriek hadden over het geval met mijnheer 
Lauwers. En het was zo, dat één van de Districtsbestuurders ons de 
tip gaf daar een artikel over te schrijven in de A.K.U.-wekker. En 
dat moesten we natuurlijk zelf voor mekaar boksen. We hebben daar 
verschillende avonden op zitten boksen om dat zo goed en zo duidelijk 
mogelijk tegenover de arbeiders uiteen te zetten en eindelijk, wij 
hadden zo'n artikel klaar. Wij brachten het naar de Klarendalseweg 
om het klaar te laten stomen en daar gaan een paar weken overheen, 
maar het werd niet klaar gemaakt. Per slot van rekening werd onze 
secretaris weggestuurd met de boodschap: "Ja, we hebben nog geen 
tijd gehad, het moet nog gebeuren". En uiteindelijk, toen partij
genoot Wilbret nog weer horen ging, werd er gezegd: 11 Jongens, laten 
we de waarheid maar zeggen, dat ding is zri>ek geraakt". En daar 
stonden we. Kameraden, U begrijpt natuurlijk wel, dat wij daar zeer 
hevig over gepikeerd zijn. En dat zijn dingen, die mogen absoluut 
niet voorkomen, temeer waar partijgenoot Wilbret zei dat dit een 
zeer goed artikel was. Maar ondertussen, wij hadden met al ons wer
ken niet ten uitvoer kunnen brengen wat we zo graag hadden gewild, 
n.l. dat we de arbeiders op de juiste manier over de zaak Lauwers
hadden voorgelicht.

Jaap Brandenburg: "Is het artikel nog verschenen?" 
Spr.:"Het is niet verschenen". 
Wij zijn er nog mee bezig geweest om de verschillende co

pietjes er nog van op te zoeken maar ja, dat was niet meer te doen. 
Partijgenoten, er is eens een keer tegen mij gezegd geworden, 

dat we de Resolutie uit moeten voeren. Inderdaad, dat moeten we doen, 
en als we dan zien dat er afdelingen zijn die niet op eigen benen 
kunnen draaien, dat moeten de kleine afdelinkjes, die zgn. bedrijfs
afdelinkjes, die moeten daar aan meehelpen. Dat gebeurt echter niet. 

En ik wil dit hier naar voren halen ten opzichte van Centrum I. 
Partijgenoten, wat er in Centrum I gebeurd is, dat is van die.aard, 
dat je zou �egge�,zou de wereld helemaal op z'n kop staan. En hoe 
kw.arn dat? Omdat er verschillende partijgenoten en juist uit Centrum 
I niet meer aan deel mochten nemen omdat ze nou eenmaal in een ander 
bedrijf zitten. Maar daar' kom ik maar weer op neer dat we, wanneer 
een afdeling niet alleen kan draaien, in ieder geval verplicht zijn -
en dat is het uitvoeren van de Resolutie - om dan elkaar te helpen, 
en dan met elkaar de vergaderingen te beleggen. 

Dan daarbij, als er dan een vergadering is en daar wordt 
een kwestie behandeld, een urgentie-kwestie en die wordt om de een 
of andere reden een week uitgesteld, dan moet die vergadering doorT 
gang vinden. En dan moeten verschillende kwesties, waarin men niet 
tot overeenstemming is gekomen, dat die direct ten uitvoer worden 
gebracht op de volgende vergadering. Er zijn verschillende partijge
noten die geen pest, maar dan ook geen pest doen voor de Partij. 
Waarom? Omdat ze maar wachten, wachten en nog eens wachten op het
geen er over hun beslist zal worden. Ik mis hier ook verschillende 
partijgenoten die hier hadden moeten zijn, vandaa.g om die kwestie 
eens aan de orde te brengen. Dat zijn de dingen die ik zou willen, 
hier in Arnhem. En het is de Districtsleiding die ik daar in de 
allereerste plaats de schuld van geef. Daar moeten ze zich dus maar 
op toe gaan leggen. 

Nathans zegt: "Ik zou partijgenoot Minnaard willen verzoeken 
om eens iets duidelijker te zijn over die partijgenoten, die hier 
hadden moeten zijn". 



e 

GEHEI M. - 26 -

Minnaard vervolgt: 
"Nou in de eerste plaats draait het hier om de zaak Vellinga,

over zijn royement. Ik had hier vervolgens ook verschillende 
partijgenoten verwacht van de Vrouwenbewegin�, o.a. Tonny Koek, 
(Mevr. T.G. Koek - Jansen, geboren 10-6-1915), had ik hier verwachti 

Stem uit de aanwezigen: "Dat komt zeker door het mooie weer".
Nathans vraagt: "Welke partijgenoten hadden hier nog meer 

moeten zijn". 
Minnaard: "Nou, Dien de Ree, (Berendina van de Meeberg, 

geboren 28-10-1901), en Vreeling,(geboren 18-3-191IT) .tt.Bt.) 
Dat zijn dingen, daar sta ik op. Wanneer ze er niet zijn

geweest, dan zullen ze in ieder geval ter verantwoording moeten 
worden geroepen. Op deze vergadering hebben we zelf gehamerd, dat
ze allemaal moeten komen. Nou, als ze dan nog wegblijven, als ze 
het weer daar te mooi �oor vinden, nou dan weet ik het niet meer.
Maar dat neemt niet weg dat we zullen eerstdaags moeten kijken 
naar een algemene regeling en dan zal de districtsleiding daar 
in de allereerste plaats een voorbeeld in moeten zijn. 

Dan is er nog iets gezegd hier, daar wilde ik nog heel 
eventjes op ingaan en dat gaat hierover, dat als men partijlid is,
dan moet men dat ook doen blijken in alles. 

Partijgenoten, wij moeten volgens mij met deze zaak zeer 
voorzichtig zijn; en waarom. We hoeven niet direct de kwestie te 
stellen van broodroof, maar de kwestie van doodmaken, daar gaat het 
om. Als je in een bedrijf zit, als communist en je doet je werk 
zoals het moet, als communist, dan is het geen kunst, helemaal niet,
om je overtuiging tegen iedereen te handhaven. 

Maar je weet, dat je op een bedrijf zit waar ze daar, o zo 
nauwgezet naar kijken. En als we dan werken met brochures en kranten
en we discussieren, laten we oppassen met wie we dat doen. Dat 
hebben we de laatste tijd ondervonden met verschillende kameraden 
die het A.K.U.-bedrijf ontzegd is geworden. En daar hebben we juist
dat grote A.K.U.-bedrijf, waar de angst heerst voor de revolutio
naire arbeiders. Dat jullie, de revolutionaire arbeiders, dit weet,
dit uit moet buiten. En dat hij door zijn politiek eb tactiek zijn 
gedachten zo drijft, dat hij er van overtuigd is, dat hij aan 
iemand een goede kameraad heeft. Dat merk je gauw genoeg. Laten 
eerst die kameraden zelf uit de hoek komen, maar kom niet zelf. 
Lok ze uit hun tent, en begin dan, want het is geen kunst om je als
communist aan te stellen en je van het werk af te laten trappen, 
daar schieten wij niks mee op. 

Dat is wat ik zeggen wilde".

�� .l) ?e• H.J. Bussink, geboren 5-10-1918, zegt: 
11,.-·..- n,\ 

"Partijgenoten, ik zal kort zijn. Ten eerste, het is me deze
�",1!\,week overkomen op een afdeling waar ik kwam. Daar was een vergade

�,P�,,/ ring die om 8 uur �itgeschreven was en die om kwart voor negen 
0:.� /' begon. Dat is niet in orde. Niet over allerlei dingen praten die 

niet aan de orde zijn, kort en zakelijk zijn en op tijd beginnen. 
Dat eist de discipline. Laten we eens proberen op tijd de vergade
ringen te beginnen, door op tijd aanwezig te zijn. 

Jaap Brandenburg heeft het een en ander gezegd over de krant.
Nu wat dat betreft is, dat b.v. verschillende artikelen in onze 
krant pakkend zijn, zoals b.v. indartijd dat artikel van Ds. Strijd. 

Ik vraag me af of het mogelijk is, dat zulke dingen in de colportage
kranten verwerkt worden. Want die colportage-krant is interessant 
en dat zijn toch de artikelen die een buitenstaander pakken. Ook 
heb ik ervaring met de bedrijfsarbeiders, dat ze lectuur, zoals 
hei/-K.P.s.u. (b), dat zijn zulke dingen, het wordt wel gelezen, maar
het is toch eigenlijk meer om te bepraten voor de discussie. Maar 

/"Socialistisch Dagboek",(Rubrïek in 11De Waarheid"), 
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buitenstaanders, ik geloof niet, dat die dit au sérieux nemen. 
Dan wou ik nog iets zeggen over de bedrijfskranten. Wat 

Minnaard al gezegd heeft, over het zoekraken van de copie, dat is 
gebeurd en het is fout geweest. Blijf echter niet met dit berouw 

zitten maar kom eens een keer met copie voor de nieuwe A.K.U.
wekker, want dat moet ook weer gebeuren. 

Wat ik zeggen wilde over die colportage-kranten; ik had 
gevraagd of Minnaard aan Broekman wou zeggen dat ze iedere week 

\;'}� bij mij thuis opgehaald kunnen worden. Toevallig deze week niet, 

�\) \/ J want ze hebben ze mij niet gebracht." 

?'f!'0-· O .t_ lOe • 

C·f· 
.,..;flJ. zegt: 

Roseboom (vermoedelijk Rijk Roseboom, geboren 24-12-1904, 

"Partijgenoten, ik zou graag een antwoord hebben op verschil-

(.J<.1-:: lende vragen, die er na. de rede van Jaap Branden burg gerezen zi'jn. 
f'&.VLIW'll Hoe moeten wij het vredeswerk bij de mernen het beste propageren? 

e 

Wat kunnen wij, communisten, de mensen bieden ?Bv. een arbeider 
met een eigen huis, kunnen we die garanderen, dat hij zijn eigen
dom kan behouden? De mensen weten dat de vredesactie van de Com
munisten uitgaat. Als je iemand vraagt: "Wil je oorlog of Vrede 11 • 

Nee, niemand wil er gorlog, maar ze tekenen niet. Maar het gaat er 
maar om, wat kunnenwae men sen bieden als het communisme hier komt, 
in Nederland. Wij moeten niet alleen de arbeiders hebben , maar ook 
de middenstanders. 

De meeste kranten brengen sensatie. Maar "De Waarheid" 
brengt volgens mijn mening ook sensatie. Als de mensen onze krant 
krijgen, dan is het eerste waar ze naar grijpen: "de sportuitslagen 11 

en "Rip Kir by". 
Rip Kirby, dat is zuiver sensatie. Dat wordt eerst gelezen 

en daarna het werk van de Partij. "Rip Kirby", dat is fout, absoluut. 
Dat is met de sport absoluut precies hetzelfde, ik bedoel. •• 11 

Jaap Brandenburg: "Nou, wat bedoel je, moet het er nou uit 
of in". niet 

"Ik zeg, dat het er helemaal uit moet, maar we moei;en naast
deze dingen, de krant zo aantrekkelijk maken, dat ieder het belang
rijkste eerst leest en dan "Rip Kirby 11 enz. 

Wat betreft het partijwerk moeten wij er naar streven, dat 
ieder lid, geeneen uitgezonderd, zijn krachten geeft aan het District" 

Nathans zegt: "Er wordt hier gevraagd, Roseboorn, of je het 
kort wilt maken." 

11 Ik geloof dat er aan ons werken voor het district zeer veel 
ontbreekt, ook aan de Districtsleiding. Maar wie werkt, maakt fouten. 
Ook wij. Wij zijn ten zeerste verplicht om volledige steun aan het 
district te geven, stuk voor stuk. Organiseren is geweldig moeilijk 
en als wij dan niet meewerken, wordt het nog moeilijker. En het is 
heel gemakkelijk het werk van anderen te becritiseren, maar als je 
het gaat veranderen, komen er weer andere mensen, die ook hun gebreken 
hebben, dat blijft allemaal hetzelfde. We moeten allen elkander leren 
begrijpen en elkander steunen." 

(Nathans breekt hier de spreker af en geeft het woord aan:) 

lle. Jan de Boef, geboren 1-7-1906 met de opmerking: "Maak het 
kort Jan". Deze zegt: 

"Partijgenoten, er wordt hier gevraagd, maak het kort. Daar 
ben ik het volkomen mee eens, maar ik heb toch het een en ander te 
zeggen. 

Ik wil het hebben over het Arnhemse Vredescomité. De Districts 
leiding had mij gevraagd daar toezicht op te houden en daar leiding 
aan te geven. Enkele we�en voor de Statenverkiezing nam de afd. 
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Arnhem-Oost het initiatief om het Vredeswerk te gaan opnemen in 
Arnhem-Oost. En, partijgenoten, wat gebeurde er? Juist omdat wij 
voor de verkiezingen stonden, hadden wij zeker in die twee maanden 
met deze actie in Arnhem-Oost het aantal stemmen bij de (Staten) 
verkiezingen omhoog kunnen brengen. Want we kunnen bij de vorige 
verkiezing zien dat het Oost was, dat enkele stemmen meer uit de 
bus haalde. Ook nu op het ogenblik is het zo, dat Oost in wezen 
enkele stemmen vooruit is gegaan, want we moeten in aanmerking nemen, 
dat de bewoners van de noodwo,ningen in Rosendaal nu in hun eigen 
gemeente hebben gestemd. 

Partijgenoten, ik ga mezelf wel eens afvragen, wordt 
expresselijk het werk op sommige momenten gewoonweg gestagneerd of 
hoe zit dat precies. Als je bijv. tientallen malen de partijgenote, 
die in het vredeswerk zit, (H.J.J. Koek-Amelink, geboren 25-5-1906), 
verschillende instructies geeft in deze vredesactie, dan wordt er 
ja en amen op gekauwbauwd, maar je krijgt je materiaal niet binnen, 
het materiaal dat nodig is, de Vredesactie te voeren. Kort na de 
verkiezingen zijn wiJ dan ook begonnen en wat blijkt, dat het 
percentage stemmen voór de Vrede in Arnhem precies gelijk staat 
met dat in andere plaatsen in Nederland. 

Partijgenoten, hier vloeit uit voort, dat "De Waarheid" 
zeer zeker meer abonné's kan krijgen, ook in Arnhem. Je zit met 
een moeilijkheid. Deze moeilijkheid. Jaap Brandenburg vroeg straks 
al, hij wil graag weten, wat de lezers van de inhoud van de krant 
zeggen. Ik moet terugkomen op plaatselijk nieuws en sport. Zelfs 
al zou het niet kunnen, hebben wij als Partij moeite gedaan de 
mensen hun plaatselijk nieuws zoveel mogelijk te geven. Dan kom ik 
tegelijkertijd op de Arcor. Wij moeten proberen in alle afdelingen 
Arcors te krijgen. Wel, partijgenoten, op de vorige kaderbespreking 
is er een Arcor naar voren gekomen. Deze Arcor heeft al verschillende 
malen naar Amsterdam geschreven, ik zelf heb verschillende berichten 
voor deze Arcor gesteld, doch niets gehoord, ik niet en de partij
genoot niet. Partijgenoten, dit werkt zeer deprimerend. Partijgenoten, 

! wat ook niet stimulerend werkt is, dat in massa-organisaties ele-
1 menten ingeschreven worden, die fouizijn geweest en dat met geweld
· wordt voorgeschreven dat deze foutieve elementen wel in het bestuur

van die massa-organisaties worden opgenomen, dit nota bene door een
lid van de Dagelijkse Leiding. Partijgenoten, dat is omjuist, want
wat gebeurt er. De mensen die dit niet willen, die gaan zeer zeker
zich terugtrekken. Zij denken, wij worden doodeenvoudig niet aan
gehoord. Deze Dagelijkse Leiding doet precies wat zij wil. Partij
genoten, dat kan eens eenmaal gebeuren, maar als men de tweede maal
zo'n Dagelijkse Bestuurder weer op de vingers moet tikken met: "Weet
je nou wel zeker dat deze man ook uitgenodigd moest worden?" 11Ja,
natuurlijk, want hij behoort tot het bestuur", krijg je dan ten ant
wpord, terwijl deze Dagelijkse Bestuurder weet, dat er bezwaren tegen
deze man waren, al konden we RX niets concreets xaN zeggen en dat
hij niet op zo'n vergadering mocht komen.

Partijgenoten, het vredeswerk. Datgene wat Jaap Brandenburg
hier naar voren gebrachtnheeft, dat komt er op neer, het vredeswerk
uit te dragen, niet alleen in Arnhem, maar in geheel het land. Dat
wil zeggen, hebben wij op de juiste wijze in de buurten de vredes
actie gehouden, daarop volgt natuurlijk de Vredeskrant. Daarop volgt
onherroepelijk de solidariteitsactie voor de havenarbeiders. Maar,
partijgenoten, ook dit had naar voren moeten komen door het lid -
hier aanwezig, tussen twee haakjes - dat naar de Vredesconferentie
is geweest. Maar dit is niet gebeurd. Ik geef direct toe dat het
een jonge partijgenoot is. Maar dit had niet achterwege mogen blijven.
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Als wij dan straks met het Vredescomité beginnen te werken 
op een ander punt in de stad dan in Oost, dan hebben we kans dat de 
zaak weer verwatert. We moeten Oost vasthouden. En, partijgenoten, 
dan moeten we nog een ding constateren en dat is ona gebleken in 
Oost. De partijgenoten moeten rustig met deze actie �eedoen, omdat 
er nog partijgenoten zijn die zich niet bloot willen geven. Ze 
moeten rustig met deze vredescampagna mee kunnen doen. Want in onze 
laatste drie straten waar de Vredesactie geweest is, was er één, 
iemand, die zeide: "Nou, maar Jan ken ik, dat zal wel communistisch 
zijn en hij stemde nmet. Maar aan de andere kant stond dat 85 % van 
die straten tegen de atoom waren, tegen de aanvoer van Amerikaanse 
oorlogswapens en voor de Vrede. Nou, partijgenoten, waarom zou je 
dan kopschuw zijn. En ik stel voor, als wij morgenavond bij elkaar 
komen om deze Vredesacties te bespreken, dat we dat dan ook door
voeren wat noodzakelijk is, maar dan ook snel. Niet dus tussen de 
ene actie en de andere actie te veel tijd laten verlopen. Wij kunnen 
er van verzekerd zijn, dat ook in Arnhem de bewoners solidariteits
gevoel hebben voor onze havenarbeiders. Nu gaat het er maar om dit 
op de juiste wijze naar voren te brengen en dat kunnen wij, mits 
wij maar intensieÎ werken. 

En partijgenoten, in Oost is het ook zo, dat wij daar goede 
resultaten hebben gezien met de verkoop van het boek de K.P.S.U. (b). 
Het gaat hiet om een geweldig belangrijk werk, dit moeten we bij de 
massa onderbrengen, het gaat er om dat de massa gaat begrijpen wat 
wij als communisten willen. Partijgenoten, nou gaat het niet meer 
op, dat de massa niet te weten zou komen wat of wij willen. De massa 
kan dat op normale wijze te weten komen. Een onzer partijgenoten, 
die zeide dat onze Waarheidslezers zelfs dit boek te duur vonden. 
Wel, partijgenoten, we moeten een actie beginnen met de K.P.S.U. en 
zorgen dat dat boek wel in de gezinnen komt, desnoods voor een dub
beltje in de week. Maar de arbeiders die zullen dit boek gaan lezen, 
omdat in dit boek datgene staat wat zij op het ogenblik nodig hebben, 
een weerstand tegen de reactie. En zij kunnen daaruit leren, hoe 
te reageren op hetgeen er op het ogenblik gebeurt. 

Partijgenoten, ik wil het hierbij laten." 

12. A. � den Berg, geboren 14-8-1925, zegt:
"Kameraden, ik vermoed dat wij bijna aan het eind van de

discussies zijn gekomen en we hebben eigenlijk alleen nog maar ge
sproken over het Vredeswerk en nog niet over onze taak in de massa
organisaties, een taak die toch zeer belangrijk is. 

En nemen we nu de uitslag van de verkiezingen, dan zien we 
dat onze Partij niet alleen is achteruitgegaan, maar ook de Partij 
van de Arbéid met duizendEXJ. stemmen in Arnhem. Je zou kunnen zeggen 
dat je daaraan zien kunt dat de massa ontevreden is, maar dat is 
niet waar. Die massa en vooral die duizenden stemmen die niet meer 
terug gekomen zijn op de P.v.d.A.-lijst, die zijn ook niet op onze 
lijst terecht gekomen. Dat betekent dus dat de reactie er in geslaagd 
is om de arbeiders aÎ te houden, tam te houden. Hier ligt natuurlijk 
de belangrijke Îactor, de vakbeweging. Wat heeft de vakbeweging ge
daan in het aÎgelopen jaar om de arbeiders voor onze 1:&leging te be
houden. In de D.U.W. zijn wel verschillende dingen gebeurd, maar 
totaal onvoldoende. We hebben het niet weten vast te houden in het 
algemeen. En juist de vakbeweging en de Vrouwenbeweging, die kunnen 
belangrijk werk doen. We zien bijv. dat er op het ogenblik ontevre
denheid heerst bij de D.U.W.-arbeiders. 
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En vindt er op het ogenblik - morgen (15-5-1950) begint het -
in Leeuwarden daar vindt een congres plaats van de Bond van Land en 
Zuivel-arbeiders van de EenheidsTVakcentrale en er vindt een congres 
plaats in Leeuwarden op dezelfde datum van het N.V.V. waar de land
arbeiderszaken besproken zullen worden. Nu is het de bedoeling 
dat uit het hele land afgevaardigden van D.U.W.-objecten, met de 
eisen van elk D.U.W.-object afzonderlijk naar de beide congressen 
gaan, zowel van de E.v.c. als van het N.V.V., waarbij zij eisen, 
dat de twee bonden hun eisen van de verschillende D.U.W.-objecten 
ondersteunen. 

Nu weten we natuurlijk wel dat op het E.V.C.-congres deze 
kameraden met donderend gejuich zullen worden ontvangen en dat zij 
natuurlijk deze zaak ondersteunen. Maar we weten natuurlijk ook dat 
het N.V.V. de deuren gesloten zal houden en waarschijnlijk met be
hulp van politie-agenten zal proberen de delegatie terug te sturen. 

En nu zien we, kameraden, dat juist deze actie belangrijk is, dat 
dus de N.v.v.-ers - uit Gelderland gaan er drie kameraden uit drie 
objecten, waarvan één object, de Nijmeegse kameraden, 20 gulden 
hebben opgehaald, dat komt met vijf centen en met .dubbeltjes bij 
elkaar, maar ze zijn er in geslaagd 20 gulden bij elkaar te halen -
zo zien we dus dat, wanneer we het vast weten te houden, er iets te 
bereiken is. 

Kameraden, de Vredesverkiezingen. Deze zijn te klein opgezet. 
Hier werken twee comité's, n.l. het Centrale Comité en het Comité 

Oost. Maar ook deze organisaties hebben het altijd nog beschouwd 
als een Nederlandse zaak. Wij als Partij, wij als Vakbeweging hadden 
wel een mannetje in die comité's en dat zorgt voor de rest. Maar 
dat is niet voldoende. Wij moeten zorgen dat er uit de Partij, uit 
de Vakbeweging, uit de Vrouwenbeweging, uit de Jeugdbeweging, 
voldoende kameraden op het Centrale punt aanwezig zijn op de vast
gestelde datum om de zaak op ons te nemen. 

Tot zover 11
• 

ll'hÎ711�� A J3e. Joop Wilbret, (J .B., geboren 26-9-1923, plv. Districtsse-
yr·· 

cretaris), zegt: 

� 
"Kameraden, ik wil even op een paar opmerkingen ingaan die 

/./",/gericht zijn regelrecht aan het adres van de Dagelijkse Leiding en
ttrfc) ,/ wel in de eerste plaats de kwestie die kameraad Minnaard heeft aan

gesneden over het zoekraken van die copie van de A.K.U.-wekker en 
met de kwestie van enkele partijgenoten. Hij is begonnen met geen 
namen te noemen, maar wel vaag aangeduid waar het eigenlijk op slaat 
en we hebben dan naderhand gehoord wat hij eigenlijk bedoelde. En 
het is inderdaad zo dat die kwestie Vellinga in de ledenvergadering 
zou behandeld worden. Dat is door het ongeval van Henny Nijhof en 
door de daardoor ontstane stagnatie uitgesteld tot enige weken later. 

Ik ben persoonlijk op die laatste ledenvergadering geweest, maar ik 
geloof, aangezien deze kwestie niet slechts de laatste maanden aan 
de orde geweest is, dat we maar een besluit konden nemen, het was 
namelijk dit, dat we met het aantal mensen dat daar aanwezig was 
hè, te besluiten, we gaan aan het werk. Want de kwesties die er zijn 
in de Partij, die moeten natu 11rlijk opgelost worden maar die kunnen 
en mogen het werk niet stagneren en afremmen. En daarvandaan dat we 
ook op die ledenvergadering besloten hebben, jongens, we zetten voor
lopig achter die kwestie een punt, we weten wat op het ogenblik de 
Partij van ons vraagt, we weten wat de Partij ons heeft opgedragen 
en wij zullen vanavond hier moeten bekijken, hoe kunnen we deze zaken 
uitpluizen. De namen die Minnaard genoemd heeft van die goede partij-
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genoten, die niet zouden willen werken, die werken op het ogenblik 
wel en die hebben op die vergadering ook toegezegd om te werken, 
omdat ze op het standpunt stonden, kwestie of geen kwestie, zij waren 
partijgenoten en zij hadden te zorgen dat zij de Partij met het werk 
steunden. 

De kwestie met het veranderen van zijn functie, zonder dat 
Minnaard daarin gekend is, ik weet van die eerste geschiedenis weinig 
af, ik weet wel dat naderhand we met Minnaard die zaak persoonlijk 
uit de doeken gedaan hebben en in der minne hebben geregeld. En over 
het zoekraken van die copie van de A.K.U.-bedrijfsk�ant. Die copie 
is inderdaad zoek geraakt. Het is gebeurd, niet zo, dat we het maar 
hebben laten slingeren, dat we niet meer wisten waar het gebleven 
was, het materiaal was al gestencild, tenminste de stencil stond al 
op de machine. Die stencil is er afgehaald door een partijgenoot 
die er nias vanaf wist en dat stencil is zoekgeraakt en de copie 
was ook zoekgeraakt. We hebben ver schillende malen de kameraad, die 
voor de bedrijfskrant verantwoordelijk was, op bezoek gehad, maar 
het is niet zo, dat we die maar aan het lijntje hebben gehouden, we 
hebben wel degelijk gezegd hoe de vork aan de steel zat. Ik geloof 
dat dit nu is opgehelderd. 

De kwestie die Jan de Boef aangehaald heeft over het ver
keerde optreden van de Dagelijkse Leiding in verband met het uit
nodigen van de mensen mp deze kadervergaderingen, we hebben deze 
zaak onmiddellijk met Bert .••• (hij wilde zeggen, Bertus Y.ê:!l den Berg, 
A., geboren 14-8-1925), met het lid van de Dagelijkse Leiding be
sproken, die echter eem andere mening heeft dan Jan de Boef hier 
heeft verkondigd en we zullen dus op heel korte termijn die zaak 
met de verschillende functionarissen gaan behandelen en uit de 
doeken doen om te kijken waar precies de fout zit. 

Kameraden, ik wou toch nog enkele opmerkingen maken, het 
Vredeswerk. Ik hoef er niet veel van te zeggen, omdat Jaap het belang
rijkste er van gezegd heeft en Reint � der Molen de organisatorische 
kant naar voren heeft gebracht, maar ik zou toch wel een enkele op
merking willen maken aan de hand van het artikel dat op 10 Mei (1950) 
in de Waarheid heeft gestaan over de taken van het Vredeswerk en de 
fouten. En het artikel constateert toch wel terecht dat alleen in 
Zaandam op werkelijk grote schaal deze Vredesverkiezingen zijn geor
ganiseerd. En ik geloof dat één van de belangrijkste fouten is, die 
ook hier in Centraal Gelderland, ook hier in Arnhem gemaakt zijn, 
dat is dat ·:re:t met ret Arnhems Vredescomité wel EE:n behoorliijk was, 
ze zagen mekaar wel dagelijks en bespraken de dingen dagelijks, maar 
dat de fout gemaakt is die op het congres is becritiseerd, n.l. dat 
de gedachte was, we hebben een comité en dat moet maar zorgen dat 
de hele zaak voor elkaar komt en wij als Partij hebben dus niks anders 
te doen dan regelmatig met een lid van het comité te bespreken hoe 
de zaken er voor staan, in plaats van als Partij te weten, dat het 
Vredescomité niet werken kan zonder de actieve ondersteuning van de 
Partij en dat het Vredeswerk niet kan slagen zonder dat de Partij 

j 

niet alleen haar eigen leden in beweging brengt, maar ook de func
tionarissen van de massa-organisaties opdracht geeft, ook hun organi
satie daarvoor in beweging te brengen. Want je kan er niet afkomen 
als functionaris-partijgenoot in de E.E.G. of Vrouwenbeweging om de 
strijd voor de Vrede alleen maar te beperken tot de artikelen die 
wekelijks in "Werkend Nederland" staan en die wekelijks in "Vrede 
en Opbouw" staan. Maar er zal actief moeten gewerkt worden en het 
is geloof ik wel de grote fout die de Partij gemaakt heeft om na te 
laten, niet alleen het Vredescomité te stichten, maar ook om het 
mogelijk te maken dat het Vredescomité op de juiste manier kan werken. 
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En we zagen ook dat er uit de E.V.C. op geen enkele manier een onder
steuning van het Vredeswerk geweest is. We zagen ook dat zelfs in de 
Vrouwenbeweging verwarring en gekke denkbeelden heersen over het 
vredeswerk en ze zelfs min of meer geweigerd hebben om aan die zaak 
deel te nemen, in elk geval die zaak met lijdelijk verzet hebben 
aangepakt. Kameraden, dat is de grootste oorzaak. Dat is volgens 
mij de grootste fout die we als Partij hebben gemaakt en we zullen 
dus bij het komende werk, wat we moeten doen, naast het organisa
torische werk dat Reint heeft uiteengezet, goed er van doordrongen 
moeten zijn, dat we in de allereerste plaats er niet mee af zijn 
als Partij dat we een Vredescomité hebben, maar dat wij alle beschik
bare krachten daarvoor moeten mobiliseren. En in de tweede plaats 
als partijgenoten, of we nu in de Partij of in de massa-beweging een 
functie hebben, moeten zorgen dat we onze organisaties daarvoor op 
de been brengen en op de juiste organisatorische methode onze mensen 
daarvoor aan het werk weten te zetten, Ik geloof dat we bij het werk 
wat we gaan doen voor het Vredescomité, vooral deze gedachte bij 
onze partijgenoten er in moeten krijgen en vooral bij onze partij
genoten-functionarissen in de Vakbeweging, Vrouwenbeweging en A.N.J.V. 
Want er zijn een paar typische voorbeelden. Als we in Wageningen 
een behoorlijke Partij-afdeling, met een behoorlijke E.v.c.-afdéling 
van ruim 100 leden, maar waar nog geen Vredescomité is en waar in 
die hele E.V.C. van 100 man voor geen cent beweging in is te krijgen 
en waar bij de partijgenoten nog een totaal verkeerde opvatting 
heerst en een stemmin� van: we hebben vanalles geprobeerd met die
E.V. C., maar je krijgt edoodgewoon niet aan 't werk. Partijgenoten,
het is logisch wanneer wij als functionarissen van de Partij onze func
tionarissen in de massa-beweging actief krijgen om er wat van te 
maken, dat er natuurlijk nooit iets van terecht komt. We hebben de 
affd. Rheden, waar een hele kleine Partij is met 5 of 6 leden, maar 
waar ongeveer een 100 E.V.C.-ers zitten; we hebben een afd. DieDen, 
waar evenzo een kleine Partij is, maar waar ongeveer 30 E.V.C.-ers 
zitten, maar kom, dan moet het toch duidelijk zijn dat in die plaatser 
de opdracht voor die Vredesverkiezingen, de organisatie van die 
Vredesverkiezingen in hoofdzaak op die E.V.C. moet gaan rusten, in 
hoofdzaak op de vakbeweging moet gaan rusten en wij de pgn.-functio
narissen in die massa-organisaties van de noodzaak moeten doordringen 
om al hun kracht voor de Vredesverkiezingen in te schakelen en al 
hun leden die ze hebben daarvoor te bezoeken, te bewerken en te 
zorgen, dat daar een aantal mensen uit komen, die actief aan dat 
vredeswerk deelnemen. En dan kunnen we als Partij en als Vakbeweging 
al vast een actieve kern gaan vormen, die in staat is om het vredes
werk te organiseren, een voorlopig vredescomité te vormen, terwijl 
ongetwijfeld in deze plaatsen, naast de mensen uit onze organisaties, 
ook bekende mensen te vinden zijn, die bereid zijn om daaraan deel 
te nemen. We horen voorbeelden uit Velp. een bekende dierenarts. een 
oud-sociaal-democraat, die bereid zijn om in het cornitèilldeel te 
nemen. Partijgenoten, zo is het in meerdere plaatsen en we zullen 
deze mensen moeten uitbuiten. En we zullen vooral moeten beseffen, 
dat, wanneer we dit willen, in de allereerste plaats alle beschikbare 
krachten in Partij en in massa-organisaties er van doordrongen 
moeten zijn dat alleen, wanneer zij het aanpakken, de vredesver
kiezingen en het Vredeswerk goed kunnen verlopen. 

Tot zover". 

14e. J. Nathans, geboren 27-7-1902, zegt:
"Partijgenoten, ik wou iets zeggen over de krant. Het is

vanmorgen naar voren gekomen dat de belangrijkste steun in de strijd 
voor de vrede is, "De Waarheid". 11 De Waarheid" is niet alleen voor 
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Vredeswerk van belang, maar voor elke actie. We hebben "De Waar heid" 
niet voldoende benut,dat is gebleken bij de jongste verkiezingen. 
In totaal zijn we 2600 stemmen achteruit gegaan. Vooral in de 7 
grootste gemeenten van Gelderland. Het werk is tot de laatste 6 
weken beperkt. Maar we hadden het hele jaat moeten werken in de 
massa-organisaties, in de huurcomité•s. Je kunt in 6 weken niet op 
gaan bouwen, wat je in een jaar nagelaten hebt. Daarom moeten we 
juist het werk veel beter aanpakken gedurende het hele jaar en alle 
krachten inspannen oa abonné's voor "De Waarheid" te winnen. De 
afdeling Wageningen, partijgenoten, had als resultaat van de laatst
gehouden colportagetocht, 9 abonnees winst te boeken. 

En als wij nu willen weten hoe het komt dat wij op ons abon
né-aantal zo achteruitgaan, dan moeten we dat wijten aan een verre
gaand gebrek aan activiteit. 

Ook de activiteit van de "Arcors" laat nog te wensen over. 
Kom, kameraden, er zijn toch genoeg gebeurtenissen in de bedrijven 
die het vermelden waard zijn. Als je zelf geen artikel kunt schrijven, 
stuur je maar gegevens op. 

Jaap Brandenburg heeft gevraagd: "Hoe is het met onze krant; 
hoe is de waardering voor "De Waarheid". Ja, partijgenoten, wat 
mankeert er nog aan onze krant. Wij moeten alle kracbten inspannen 
om hem leesbaarder te maken. Ieder partijlid moet zichzelf persoon
lijk mede verantwoordelijk voelen voor de inhoud van onze krant. 
Het nodige contact tussen de Partij en de agenten van onze krant 
moet er zijn en het moet vlot werken. Dat komt onze krant ten goede. 
Ieder bedankje moet worden bezocht. Iedere week hebben wij pl.m. 
drie bedankjes in Arnhem. Die worden onderzocht en het resultaat 
is soms dat er twee van de drie terug gewonnen worden. Wij moeten 
een plan opstellen tot verhoging van het aantal abonnees in Arnhem. 
Welke buurt is de beste om te colporteren, dat moeten wij eens e�en 
vaststellen. Dan, partijgenoten, moeten we een vaste tijd op Zaterdag 
aanwijzen om met "De Waarheid" te colporteren en proef-abonnees te 
bezoeken. 

Partijgenoten, dan wou ik nog even iets zeggen over de krant 
met de verkiezingsuitslagen die wij te laat ontvangen hebben. Dat 
komt doordat wij de circulaire die hierover verzonden was, verkeerd 
begrepen hebben. Wij meenden dat de krant ons automatisch zou worden 
toegestuurd. Maar later hoorden we dat we de krant speciaal hadden 
moeten bestellen. 

Partijgenoten, onze verkiezingsactie was ook niet wat het 
moest zijn. De spreekbeurten die te voren op verschillende punten in 
de stad waren uitgestippeld, zijn niet gehouden wegens gebrek aan een 
geluidswagen. We hebben maar één avond een verkiezings-geluidswagen 
gehad en dat kostte ons nog f 15,-. 

Er is nogal critiek geleverd op het Districtsbestuur in deze 
vergadering en ook met die critiek ben ik het volkomen eens. Het is 
dan ook zo, kameraden, wanneer het Districtsbestuur, de Dagelijkse 
Leiding niet het volle vertrouwen heeft van het district, dan moet 
het volgens mijn mening vervangen worden. Alleen op de grondslag 
van wederz�jds vertrouwen, partijgenoten, kunnen we resultaat van 
ons werk in het District verwachten." 

Hierna beantwoordt Jaap Brandenburg de discussies. Hij zegt: 
"Partijgenoten, als we zo de dingen die in deze vergaderingen 

gezegd zijn, in de verschillende discussies over onze krant. Ik ben 
er zelf ook van overtuigd dat wij de moeilijkheden met onze krant nog 
niet overwonnen hebben. Er staan te veel harde en droge dingen in 
onze krant. Ik begrijp dat ook, partijgenoten, dat jullie critiek 
uitoefenen. Partijgenoten, het moet zo zijn dat ieder, zelfs de meest 
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eenvoudige arbeider moet onze krant kunnen snappen en wat nog belang
rijker is, iedere partijgenoot moet zich verantwoordelijk gaan 
voelen voor de krant. Wij staan natmurlijk altoos achter bij een 
krant met plaatselijk nieuws. 

Partijgenoten, als jullie een artikel hebt voor de krant 
en je kunt het zelf niet opstellen, geef dan de gegevens, dan wordt 
daar een artikel Nit gebrouwen. Partijgenoten, ik kreeg een briefje 
van de week van een abonnee, die vroeg of er geen "vragenbus rubriek" 
in de krant kon komen. Partijgenoten, dat is geen gek idee. In een 
dergelijke rubriek zouden we verschillende kwesties, ook bedrijfs
kwesties aan de lezers kunnen voorleggen. Die zouden daar ook hun 
mening weer over kunnen geven en zo zou en meer contact ontstaan. 
Ook verschillende vragen op politiek gebied zouden beantwoord kunnen 
worden, bv. toelichting op het laatste voorstel van de Sovjet Unie 
tot vermindering der bewapening met een derde. Ondanks het feit, 
partijgenoten, dat de Sovjet Unie een sterk leger heeft, wil zij 
hiertoe over gaan. Wij, communisten, hebben ook niets tegen op het 
Sovjet leger, want dit is ideologisch, het socialistische leger dat 
oprukken zal tot de bevrijding ook van ons. De socialistische en 
economische toestanden in de Sovjet Unie lijden ook niet onder de 
bewapening in de Sovjet Unie. Van deze dingen, partijgenoten, 
moeten wij andersdenkenden ook overtuigen, partijgenoten. Ik weet 
dat het moeilijk is om op een verantwoorde manier toch in de bedrijven 
onze communistische zienswijze te propageren, zonder gevaar te lopen 
voor broodroof. Maar daarom komt het er juist ook op aan, dat we 
daar als communisten de belangen van de massa naar voren brengen. 
De verovering van het socialisme, die zich vandaag in de wereld 
aftekent, dat, partijgenoten, is het doel wat wij aan de buiten
staanders moeten duidelijk maken. Partijgenoten,Minnaard heeft ge
zegd dat we wel voor ons principe moeten uitkomen doch op zodanige 
manier, dat de vijand geen vat op ons krijgt om je brodeloos te 
kunnen maken. Ik ben dit met hem eens. 

Partijgenoot Pietersma denkt er,als ik dit heb begrepen,· 
niet zo over, doch ik keur alle andere werkmethoden af. Ook als wij 
in het bedrijf als comminist optreden, doe het dan zo, partijgenoten, 
dat je de andere arbeiders niet afschrikt. 

Dus nogmaals, partijgenoten, laat je werkmethode zo zijn, 
dat de vijand geen vat op ons krijgt. De reactie heeft s ionnen in 
het bedri'f die beter eor aniseerd zin • Dus voor alles, 
par 1Jgeno en, onze mensen moeten niet in gevaar komen." 

i: 

Minnaard zegt: 
/ "Wij hebben in Arnhem ook overeenkomstig deze opvatting ge-
, handeld om onze mensen te beveiligen. De partijmensen die bedrijfs-

werk verrichten, daar zorgen we voor dat ze geen actie meer voeren, 
niet in colportagewerk en niet in de afdeling. Die zitten nu in de 
bedrijfsgroepeni1

Brandenburg vervolgt: 
"Ja, dat is de kwestie, maar misschien doen ze ook niet veel 

in de bedrijfsgroepen. Dat kan. Dat is de schuld niet van de partij
genoten. Want, partijgenoten, we spreken bij elke bijeenkomst over 
de beveiliging van de partijgenoten. Ja nou, je kan zeggen, je doet 
in dat bedrijf niets of je gaat colporteren, nou, schei maar uit. 
Je moet één ding doen, je moet beveiligen of je moet het niet doen. 
En dan moet je zorgen als we belangrijke bedrijfsleiders hebben 
bij de A.K.U., bij de Rijnstaal en in de andere bedrijven die direct 
met de oorlog te maken hebben, dan kan je die partijgenoten niet 
openlijk meer langs de straat laten lopen. 
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Kunnen ze dan niets meer voor "De Waarheid" doen, kunnen 
ze dan niets meer doen voor de litteratuur-verkoop, voor de Vredes
actie? Natuurlijk kan dat, als je de werkmethode maar verandert 
en dat moet je zelf kunnen overleggen. Ze kennen toch de mensen 
uit het bedrijf, ze weten toch met wie ze wel wat en met wie ze niet 
wat kunnen bespreken. En als ze dat weten, kunnen ze ook op huisbe
zoek gaan bij die arbeiders en kunnen ze proberen toch iets voor 
"De Waarheid", voor de Vredesbeweging of voor de litteratuurTferkoop 
te doen. Maar als we praten over beveiliging, dan kunnen we niet 
verlangen dat bedrijfsarbeiders aan alle werkzaamheden in de afdelin
gen deelnemen, dan moeten we zorgen dat de afdelingen geleid worden 
door andere partijgenoten en de werkzaamheden ten uitvoer worden 
gelegd. 

Partijgenoten, dan is er door partijgenoot Cleton nog een 
opmerking gemaakt over de kwestie dat er geen contact is met de 
E.V.C. Dat is een euvel dat veel voorkomt, in vele districten is
dit nog zo, tot schade zowel van de E.V.C. als de Partij. Maar er
is wel een goed contact in Apeldoorn met de Vrouwenbeweging, waarbij
zowel Partij als N.V.B. welvaart. Partijgenoten, ik geloof dat we
t.a.v. de betekenis van de massa-organisaties in onze Partij het
juiste begrip niet hebben. De zaak is toch dat we als Partij die
massa-organisaties niet oprichten voor ons plezier, want als we
het als Partij af zouden kunnen, dan zouden we volstaan met die
Partij,des te makkelijker zou het wezen. Maar met de Partij alleen
komen we er niet. En ik zou nog eens willen aanraden de brochure
van Stalin te lezen, waarin geschreven wordt: "Enige vraagstukken
van het Leninisme" en als je het dikke boek van Stalin neemt,
daar staat het ook in. Partijgenoten, daarin wordt een helder beeld
gegeven over wat de betekenis is van de massa-organisaties, vanµde
vakbeweging, van de Vrouwen- van de Jeugd- van de Culturele- en van
de Sportorganisaties. Die moeten er zijn, die organisaties, om die
massa's elk op hun eigen terrein waar ze interesse in hebben, waar
ze belang bij hebben, om die daarin te organiseren en het is de taak
van het communisme om aan de organisaties leiding te geven en er
voor te zorJgen dat, ieder op hun terrein, dat ze geleid worden
naar één doel, n.l. om het kapitalisme te vernietigen.

En daarom, partijgenoten, is het werk in de massa-organi
saties maar niet een bijkomstigheid, maar het is het belangrijkste 
Partijwerk wat er is. En niet in de Vrouwenbeweging en in de Jeugd
beweging en in de Vredesbeweging diegenen stoppen van, nou ja, daar 
heb je toch niets meer aan, laat ze daar maar een beetje in modderen, 
nee, onze beste partijgenoten, vrouwen zowel als mannen, die moeten 
zich beschikbaar stellen naast de Districtsleiding, we moeten de 
beste partijgenoten in de massa-organisaties hebben zitten, die daar� 
onder leiding van de Partij, middenin zitten als partijgenoten, om 
aan die massa-organisaties leiding te geven, te zorgen dat iedereen 
op zijn eigen terrein datgene doet wat zijnplicht is en om er voor 
te zorgen dat de richting van al die massa-organisaties, de E.V.C., 
N.V.B., de Jeugd, de Cultuur- en de Sportorganisaties,, toch zich
bewegen naar dat ene doel.

Partijgenoten, neem nu bijv. eens het Vredesreferendum. Daar 
kom ik straks nog even op terug, maar het zou bijv. uitstelrend zijn 
als we als Vredesbeweging eens rmnd gaan neuzen in de sportorgani
saties, bijv. Vitesse, alhoewel me dat een beetje moeilijk lijkt, 
maar bijv. Arnhemse Boys, dat is meer een proletariërsploeg. En dat 
gaat, want ik heb gehoord hier van Joop, een dierenarts hebben ze 
ergens in een bepaalde plaats, in Velp, en zo kun je kunstenaars 
hebben, wetenschapsmensen, een sociaal-democraat, een dominee zo, 
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dat bijv. de Vredesbeweging naar die mensen toegaat en zegt: "Kijk 
eens, hier hebt U ons referendum. Kan U zich hiermede verenigen". 

En als je zo een paar mensen vindt, een voetballer, een man uit 
wetenschappelijke, uit culturele kringen, een bekend iemand uit een 
buurt- of speeltuinvereniging die zich daar voor uit wil geven, die 
wil zeggen, daar ben ik het volkomen mee eens, en als je die er dan 
vriendelijk bijvraagt of ze het toestaan dat je het ook publiceert, 
dan zou je misschien zes of zeven, of tien of twintig - dat hangt 
er van af - namen onder dat manifest kunnen zetten: "Deze mensen 
hebben zich daarvoor uitgesproken". 

En hier, hier is tevens het bewijs geleverd, partijgenoten, 
dat we daarom ook in alle organisaties, waarin de massa verenigd is 
op welk terrein dan ook, dat we daar als communisten aandacht aan 
moeten schenken, dat we moeten o en invloed uit te o f  en dat 
we moe en zorgen a oo die organisaties - natuurlijk in een voet
balclub is het natuurlijk moeilijker om daar met een steunlijst 
voor de dag te komen, dan stuit je misschien op te veel weerstand, 
misschien kan je enkele personen individueel aanschieten, dat moet 
je ook dmen - maar dat is maar voor de Vrede, voor niet gebruik van 
de atoombom, voor het behoud van de vrede. Partijgenoten, het is 
zo in Nederland, de sport heeft in de jaren 40-45 op ernstige wijze 
geleden. Die jongeren die hun ziel en zaligheid om het zo maar eens 
te zeggen, hebben verkocht aan de sport, die moeten wij in die 
massa-organisaties bewerken. Eh, partijgenoten, ook ten aanzien 
daarvan steeds geschrift onderzoek bij onze grote,voo:mmma1 Lenin 
en Stalin, dat kan nooit geen kwaad en die zullen het wel niet zeg
gen in die woorden zoals ik het gezegd heb, maar toch in principe 
hetzelfde over de bewerking van de massa-organisaties. En daarom, 
partijgenoten, er zijn massa-organisaties die direct om ons treen 
gegroepeerd zijn, waar we invloed op uit kunnen oefenen, maar dan 
moeten wij zorgen dat wij als districts- en afgelingsbestuur zorgen 
dat we contact hebben in die organisaties. 

Partijgenoten, over de nederlaag van de verkiezingen waar
over partijgenoot Trentelman wat gezegd heeft. Partijgenoten, on
danks dat we stemmen verloren hebben, moeten we niet denken dat er 
enkel pessimisme in onze rijen aanwezig is. Het moet ons duidelijk 
zijn dat dit geen uitdrukking is van de volkswil, doch dat dit een 
sterke Amerikaanse propaganda is. Want we moeten duidelijk zien, 
partijgenoten, ondanks deze zogenaamde uitdrukking van de volkswil, 
zoals de regeringspartijen in hun pers schrijven, is er geen enkele 
moeilijkheid van de kapitalisten opgelo_st. En al hadden ze nou nog 
meer stemmen gehad, de moeilijkheden waarmee ze te kampen hebben, 
worden steeds groter. En het staat als een paal boven water dat 
naast het werk van onze Partij, ook de ontwikkeling tienduizenden 
tot het juiste inzicht zal.brengen. Partijgenoten, en als je bijv. 
de actie die in Engeland gevoerd is zou afmeten naar het aantal 
stemmen daar, dan zou je zeggen, de communistische Partij is daar 
van de kaart geveegd. Want we hadden twee zetels in het Lagerhuis. 
Maar een paar weken daarna staakten er Londense havenarbeiders en 
waarvoor, partijgenoten, omdat er vier communisten uit de Bond gezet 
waren. En hieraan zien we dus dat dit geen maatstaf is. 

Partijgenoten, in België bijv., daar was het ook zo mèt de 
parlementsverkiezingen. Maar een paar maanden daarna gaat de Partij 
daar aan de kop van een belangrijke actie tegen de terugkeer van 
koning Leopold en is het onze Partij die heel de Antwerpse haven 
plat legt in de strijd voor lotsverbetering en tegen de wapenleve
ranties. En we zien dus, dat de verkiezingen geen maatstaf meer zijn, 
zoals reeds Paul de Groot op het congres vaststelde, omdat de ver
kiezingen niet gehouden worden over de vraagstukken waar de massa 



G E H E I M. - 37 -

voor staat, en omdat deze verkiezingen ook niet in volkomen vrijheid 
kunnen plaats vinden. En, partijgenoten, neem bijv. Nijmegen, daar 
kunnen ze nog niet eens een zaal krijgen om de verkiezingsactie 
in vrijheid te voeren. Ook kunnen we niet voor de radio spreken. 
Baar is de angst voor broodroof. Dus is er geen sprake van, partij
genoten, dat mensen die, ook als ze in hun hart critiek hebben, dat 
die voor de regeringspartijen zijn, omdat ze er voor gestemd hebben. 
We hebben dus geen reden voor pessimisme, maar we moeten er voor 
zorgen dat de Partij gemobiliseerd wordt en dat we door de dingen 
die we met elkaar bespreken hebben, weer de nodige perspectieven 
kunnen opdoen. 

Partijgenoten, nu wil ik iets zeggen van de discussie van 
partijgenoot Y§!! der Molen, 

Hij zegt, wij hebben de belofte afgelegd om na de partij
conferentie overal ledenvergader�ngen te houden. Maar we moeten 
geen beloftes afleggen, dat is voor ons van geen belang, we moeten 
besluiten nemen, besluiten in je afdeling of in je district waar 
je in vastlegt en waar je voor in je kraag gegrepen kunt worden 
als je ze niet ten uitvoer legt en die genotuleerd moeten worden, dat 
in de allereerste plaats. 

In de tweede plaats, de verkiezingstactiek, partijgenoten, 
datJwil zeggen detactie voor de verkiezingen. Is dat niet, loopt 
dat niet het gevaar van teveel bureaucratie op de partijbureaux, 
dat er teveel op de Klarendalseweg, dat ze teveel op dat bureau 
op de Klarendalseweg blijven zitten. Een plan maken, partijgenoten, 
dat is niet zo moeilijk. Dat kan schitterend op papier allemaal in 
orde zijn. Ze zijn gister bij me geweest van het districtsbestuur 
in Amsterdam. Daar hadden ze een prachtig plan op papier, n.l. ze 
wilden in de week van 7 Jufui vergadering houden in geheel AmsterdamT 
Het ziet er allemaal keurig netjes uit, prachtig mooi. Toen heb ik 
nogogevraagd: "Hoe is dat plan tot stand gekomen ? 11 Nou, we hebben 
in het Districtsbestuur, we hebben een dagelijkse leidersvergadering 
gehad en we hebben met een klein ploegje weer wat opgestroopt. Nou, 
toen heb ik gezegd: "Dan kun je dat plan wel in de prullenmand 
gooien, want als dit plan niet steunt op besprekingen in de onderste 
partij-instanties. Die moeten het doorvoeren en niet de districts
leiding, die moet leiding aan de zaak geven, maar jullie en de par
tijgenoten moeten het doen. En dan moet je ook die partijen daarin 
kennen en met hun de mogelijkheden bespreken, en dan zorgen dat ze 
het gevoel krijgen, dat is een deel van ons werk, dat ze hun mening 
daarover uit mogen spreken. En als dat niet het geval is, partij
genoten, dan zeg ik, pas dan op dat je niet bedrogen.uitkomt, want
op papier is het makkelijk, maar de practijk, daar komt het op aan •.

En ik geloof, partijgenoten, dat we, als we in een bepaalde 
buurt een offensief beginnen, dat we moeten weten,wat zijn de moge
lijkheden en over welke krachten beschikken we en al dat soort dingen 
meer. Dat moet gebeuren, partijgenoten. 

En we moeten zorgvuldig bij elke afdeling nagaan, want, partij 
genoten, we hebben nu hier met elkaar over de vredesverkiezingen 
gesproken en we zitten hier met partijgenoten uit Nijmegen en uit 
Apeldoorn en ze hebben het niet uitgesproken, maar ik ben er van 
overtuigd dat er verschillende bij zijn, die bij zichzelf denken: 
"Hoe moet ik dat in mijn plaats voor elkaar boksen". Daar komt het 
dus op aan, we moeten het ook leren, dat het zo is in de Partij. 
En daarom is het nodig··, partijgenoten, dat we de dingen dus wel 
in het algemeen in een sluitend perspectief zien, maar dan moet je 
je afvragen, hoe is het, hoe staan we hier als Districtsbestuur, 
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hoeveel partijgenoten hebben we, hoe groot is het aantal werkers, 
hoe groot is de E.V.C., hoeveel leden van de Vrouwenbeweging en dan 
voor alles, kameraden, overleg met de partij-instanties, want zij 
zijn het uiteindelijk die het doen moeten. We moeten oppassen dat 
we niet te veel van boven af beginnen. Partijgenoten, dat doen we 
nu vijf jaar en we schieten er geen fluit mee op. Partijgenoten, 
dat kan niet, we schieten daar niets mee op, we hebben 50.000 stem
men verloren en we hebben, geloof ik, 380.000 stemmen gekregen, dus 
we kunnen nog 7 verkiezingen 55.000 stemmen verliezen. Maar, partij
genoten, stemmenverlies, dat zien de mensen weer als je politieke 
sterkte en bemoeilijken ons weer in ons werk. Als we gelijk gebleven 
waren of we hadden 5.000 of 10.000 stemmen gewonnen, en dat had 
gekund, dan had dat het enthousiasme van de Partij en van de massa 
verhoogd, gestuwd en ons het werken gemakkelijk gemaakt. We hadden 
makkelijker gehoor gekregen en daarom, partijgenoten, omdat we de 
onderste, de gewone partijgenoten, wel plichten, maar geen rechten 
toekennen. Dat moeten we veranderen. Dat eisen we van de districts
bestuurders en dat moeten jullie ook veranderen. Je moet voor je 
recht in de partij knokken. Dan moet je met je vuist op tafel slaan 
en zeggen, kijk eens, ik ben lid van die Partij en ik zal proberen 
voor die partij wat te doen, maar ik eis ook mijn rechten. Ik heb 
het recht van mee beslissingen te nemen op elk terrein waar ik voor 
geroepen wordt om daaraan mee te werken. En dus, partijgenoten, ik 
zeg niet, dat het niet gebeuren zal, maar laten we vooral er voor 
zorgen, dat we niet mooie plannen maken op welk partijbureau dan 
ook, want dan loopt het over hetbalgemeen mis. Bijv. Amsterdams 
districtsleiding heeft een kaderbijeenkomst belegd in de zalen van 
Bellevue waar partijgenoot De Groot zou spreken en dat moest dan de 
inzet worden van die Vredesverkiezingen. Dat was uitstekend voor 
elkaar. Maar, partijgenoten, waarom een kaderbijeenkomst van de 

Partij? Is het een communistische zaak of heeft iedereen met 
de atoombom te maken, als die straks naar beneden komt. Die pikt 
niet alleen de communisten er uit. En daarom geen kaderbijeenkaIBten 
maar ieder een van de Vrouwenbeweging, E.V.C., krantlezers, partij
lozen en zij die ideologisch met ons zijn. Dagelijkse bijeenkomsten 
moet je beleggen, zodat je al reeds begint in de aanvang om die 
zaak breed op te zetten en niet - ook al had het er vol gezeten 
in Bellevue - die komt toch wel vol met 1700 of 1800 partijgenoten, 
maar liever een zaal met mensen waarbij 1200 niet-partijgenoten, 
die deze zaak breder uitdragen, om de overtuiging uit te dragen, 
dat ook zij aan die vredesverkiezingen moeten deelnemen. 

En ziehier, partijgenoten, daar heb je 't nou weer, als je 
alleen maar in je waanwijsheid denkt, dat jij de wijsheid in pacht 
hebt en dat die leden niks weten. Die weten meer als wij. En, partij
genoten, dat voel je ook zo als je een artikel in de krant leest. 
Dat is ook niet zo maar een artikel. Nee, dat is besproken met tien, 
twintig anderen, omdat die met elkaar meer weten als De Groot, hoe 
knap of die ook is. En daarom ligt het op onze weg dat wij zoveel 
mogelijk mensen in ons werk betrekken. 

Nou, wat partijgenoot Y.§:!! de Meeberg heeft gezegd, ik ben 
het volkomen met hem eens, niet waar, dat de vredesverkiezingen, dat 
die slecht zijn georganiseerd. Maar ik ben het niet met hem eens, 
dat het allemaal van binnen uit georganiseerd moet worden. Ja, het 
zou uitstekend zijn, maar als je nou niet over de krachten beschikt, 
dan moet je het op een andere manier doen. En het kan ook misschien 
wel, maar dan zal in de allereerste plaatszorgvuldig moeten onderzocht 
worden op welke wijze moeten we het doen. Dat ben ik volkomen met 
je eens. 
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Dan sprak nog Jo Dreckschmidt, die heeft nog een opmerking 
gemaakt over die tentoonstelling en ik ben het direct met haar eens 
over het doel hiervan. Maar ik geloof toch dat we dit eerst eens 
zorgvuldig moeten bekijken, wil je die tentoonstelling kunnen be
oordelen. Want zo'n ding is een gebeurtenis in Arnhem, dat kan 
niemand ontkennen. Want daar wordt een enorme propaganda �oor ge
maakt en als dat zo is, dan kennen wij het doel en dan mogen wij 
het niet toelaten. Dan moeten wij er ook heen, iemand van de krant, 
van het Districtsbestuur, van de Gemeenteraad - de laatsten hebben 
zeker de gelegenheid gehad, die hebben natuurlijk een uitnodiging,
om daarvan ook naderhand in de Raad critiek over te kunnen brengen 
over die kwestie en het doel en de handelingen die ze daarmee ver
richten. Maar een dergelijke gebeurtenis, die kan je niet met schou
derophalen voorbijgaan met, nou ja, 't is van de Marshall-hulp of 
dergelijke. Natuurlijk is deze tentoonstelling niet gemaakt om 
propaganda te maken voor de progressieve, voor vnede en brood-zaak, 
dat is ·een zaak van de reactie, van de kapitalisten. Maar dan moeten 
we ook d� juiste toedracht en de inhoud kennen om ook in onze 
beri<ilitgeving daar het een en ander over te zeggen." 

Een onbekende stem zegt: "Brandenburg, mag ik daar even 
iets van zeggen. Uw standpunt wat betreft de officiele opening van 
die "Mijlpaal" waar Drees en consorten allemaal aanwezig waren, daar 
hebben de gemeenteraadsfracties hier in Arnhem een officiële 
uitnodiging gekregen. Was het noodzakelijk daar aanwezig te zijn, 
zoals je zegt, om eens te kijken wat daar te koop is en om later 
eventueel critiek in de Raad te kunnen uitoefenen ? 11 

Brandenburg: "Nou, ik geloof over •t algemeen, dat je als 
Raadslid bij zo'n beweging wel aanwezig mag zijn. Als je niet alleen 
bent, dan ga je daar heen om eens poolshoogte te nemen. Dat zijn 
dingen, dat moet je zelf beoordelen aan de hand van de gegevens, 
voorgeven. Kijk eens, maken ze er een chauvinistische, dat bv. Prins 
Bernhard of zo, die zaak opent, we gaan ook niet naar andere SS-ers 
of oud-SS-ers toe, niet waar. Dat doen we niet. 

Maar meestal is het zo, dat als er bijzondere dingen zijn, 
tentoonstellingen of zo, van de reactie, dan gaan we er heen, be
halve in bijzondere omstandigheden. Dat moet je allemaal stuk voor 
stuk beoordelen. Meestal zijn wij daar met één of twee van de fractie 
wel aanwezig. 

Nu heeft Bussink nog een opmerking gemaakt over de inhoud 
van de krant. Hij zegt dat het "Socialistisch dagboek" (rubriek in 
11 De Waarheid"), niet veel zaaks is. Maar ja, we hebben al eerder 
gezegd, dat de bedoeling is goed. Maar wat het iedere dag brengt, 
dat is misschien niet zo aantrekkelijk. En daar gaat het om, partij
genoten. Ja, om zo te zeggen, de critiek op alles, ook op de krant, 
dat is het zout van het vlees. Er is niemand zo knap dat hij zonder 
critiek kan an anders gaat hij zich verbeelden, dat alles altijd 
goed is. Het ismniet de bedoeling om iemand hiermee lastig te maken, 
maar het is nodig er voor te zorgen dat onze redacteuren in het 
rechte spoor blijven. Maar als nou nooit iemand er iets van gezegd 
had, dan waren ze in de sleur, waarin ze gekomen waren, blijven 
zitten en è�� dan waren ze daarmee doorgegaan, dat is begrijpelijk. 
Als we het met de opzet van de krant in zijn geheel eens zijn - ik 
ben het er wel mee eens - maar over de inhoud, partijgenoten, als 
we het daar niet over eens zijn, laten we daar dan opmerkingen over 
maken. 
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Partijgenoten, nou krijgen we Roseboom. 
Hij zegt, wat kunnen we de mensen bieden en hoe kunnen WlJ

het beste het communisme propageren. Hij heeft zeker ook wel het 
verhaal van Dr. Visser, die uit Moskou terug gekomen is, gelezen in 
"Trouw", waarin staat dat het communisme over 20 jaar pas in de 
Sovjet Unie zal zijn. Nou is 11Trouw 11 niet zo erg betrouwbaar. Het 
communisme maakt zich niet schuldig aan koffiedik-kijkerij in de 
toekomst. Wanneer het communisme zal zegevieren, dat weten we niet. 
Het gaat er om dat wij er zoveel mogelijk aan werken, dat het zo 
spoedig mogelijk komt. Het hangt van allerlei factoren af, we weten 
echter dat we naar het communisme toe gaan. 

Stel je voor echter dat er, laten we zeggen over tien jaar, 
een oorlog uitbreekt, dan kunnen immers allerlei plannen weer in 
de zee gegooid worden. Daarom, een communist maakt zich ten aanzien 
daarvan absoluut niet schuldig ·aan voorspellingen. Wel moeten we 
proberen het zo snel mogelijk te bereiken. En ik geloof, partijge
noten dat we ten aanzien van de middenstand en ook de kleine boeren, 
kunnen deze hun eigendommen behouden? Ja, dat kunnen ze houden. 
Die worden in de Sovjet Unie ook nooit onteigend, integendeel, 
zij hebben juist grond gekregen. De gyond in de Sovjet Unie is het 
onvervreemdbaar eigendom van de g�� Alleen, ze mogen er niet mee 
sjacheren, maar het onvervreem'a."""'eigendom met erfrecht zelfs. En, 
partijgenoten, wat wil je meer? 

En ook de kleine middenstander, partijgenoten, is geen 
kwaad gedaan, ofs choon de ontwikkeling der dingen vanzelfsprekend, 
de middenstanders, die ook in de Sovjet Unie waren, als het ware 
vanzelf opgenomen zijn in de hele socialistische ontwikkeling en er 
zijn tot op dit moment nog steeds kleine zelfstandigen. Maar alleen, 
ze mogen geen personeel hebben. Ze kunnen niet uitbuiten en een 
kleermaker en een tandarts en dat soort mensen, dat edele metalen 
verwerken, die zijn er dan nog en die mogen rustig hun gang gaan. 
Maar de meesten van hen hebben gezien dat -je beter in de socialis
tische productie proces kunt worden opgenomen en veel meer voordelen 
hebt en een veel beter leven als dat je kleine zelfstandige_bent. 
Het spreekw oord van: 11Een klein baasje is beter dan een grote 
knecht", da� is een kapitalistisch spreekwaard. 

\ En wij, partijgenoten, wij hebben toch, partijgenoten, onze 
resolutie van het partijcongres, daar staat het toch duidelijk in, 
dat en dat en dat zullen de arbeiders en boeren ontvangen, als de 
progressieve krachten aan de macht komen. Dat is het vooruitzicht 
wat wij bv. aan de boeren geven. We hebben in die resolutie klaar 
en duidelijk tot de boeren gezegd dat de regeringspolitiek hen naar 
de afgrond trekt en hier, dit zijn de voordelen die in jullie belang 
zijn als de arbeiders aan de macht komen. En daarom is het ook voor 
jullie nodig om je ztem op de communisten uit te brengen. 

Partijgenoten, dan zou ik nog een opmerking willen maken 
over het boek van de K.P.s.u. (b). De zaak is deze, we hebben 

, • �o.îJ voor de oorlog dit boek ook verkocht. �Q_eg _h.ê,d_d�u :tl� _e�1l lla..J:ii-L 
,, !!!E1..t_ tj�n_d�i1:ELnQ 1-sHlELn� î�rt. �t..E'J1lieJJ.. �:c. .bQ.!ldeJg<l�jï:i.2;_ tQ:lï .ru.rn.<l.EU'.'� 

,, i� v:);_;fe_nj-�r)2;.éi,_ �ui�en.9- _op t�e tart2;j_,. to_e!! _!l�d_d§J'.!. �� _e_eu g8Jlt ..m.e:t 
Jfllf iw_ig:t1,g_d111��:q__q, aoo_nr:Lë:".§• 'vandaag aan de dag hebben we een Partij 

et vi 'f en derti duizend leden. Wi · hebben een r · 
met ruim on er u1zen a onne's buiten de colportage. We hebben 

�een aantal stemmers van een kleine vierhonderdduizend. En daarom, 
partijgenoten, is het voor ons nodig, is het een ereplicht van de 
Partij en het is niet alleen àe mogelijkheid, die is er, maar het 
gaat er om, dat dit boek in een zo groot mogelijk aantal door ons 
verspreid wordt. En het is de plicht van elke partijgenoot, hieraan 
mee te werken. Wij moeten er rekening mee houden dat de Partij 
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dit van ons vraagt, onze absolute medewerking. 
Partijgenoten, wij moeten dit als een zeer belangrijke opga, 

zien. 
Tot slot, partijgenoten, een opmerking over waar Wilbret 

over gesproken heeft, de Vredescomité's en het Vredescongres. Het 
is niet alleen zo geweest dat we het werk van de vredescomité's 
aan de vredescomité's zelf hebben overgelaten. Dat is nog niet het 
ergste, dat we z elf onze handen er van af trekken. Maar wat is nou 
het meeste erge? Wij behandelen die comité•s teveel als afdelingen 
van de Partij. Dat is de fout, als je zelfs een oud sociaal-democraa· 
en een dierenarts onder deze mensen hebt, dan kan je met deze mensen 
maar niet zo omspringen als je dat met je eigen mensen dmet. Overige1 
is dat omspringen met een partijgenoot ook niet altijd goed. Maar 
dat is tenminste een partijgenoot die tegen een stootje kan en die 
kan zijn eigen recht in de Partij zoeken als men hem op een onheuse 
wijze behandelt. Maar dat kan die dierenarts nog niet eens. 

We moeten dus leren, partijgenoten, dat er ten aanzien van 
de medewerking in die vredescomité•s anderdenkenden in kunnen zitten 
en ook partijlozen en dat we die mensen als ze met ons in het vredes
werk zitten, ook het volste recht moeten geven, mede leiding te geven 
en beslissingen te nemen. Wij moeten niet alleen over en zonder 
heb bedisselen en hoogstems dat ze zo goed mogen zijn om mede te 
werken. Nee, partijgenoten, als we _ooi bestuurder hebben in het 
Vredescomité die partijloos is, dan heeft die precies dezelfde 
rechten als wij, ja, meer rechten. En ikgel.oqf, partijgenoten, dat 
we in ons hele optreden ten aanzien van het werk in de massa-organi
saties, dat we wen dien aanzien nog wel eens allerlei misvattingen 
ten toon spreiden. We belijden met de mond, we moeten naar de massa. 
Dat is alles juist, maar als we eenmaal die massa-organisaties hebben 
dan een van tweeën, we verwaarlozen ze, of we maken er een afdeling 
van of een onderafdeling van de Partij en we doen en laten er mee 
wat wij willen. Maar, partijgenoten, dat kan niet, we moeten dms in 
die Vredesbeweging vooral zorgen dat, indien we daar partijlozen 
of andersdenkenden in hebben, dat we dan ook zorgvuldig met deze 
mensen omgaan en zorgvuldig ze de rechten toekennen waar ze ook 
absoluut recht op hebben. 

Partijgenoten, ik vermeen dat ik hiermede de meest belang
rijke kwesties heb beantwoord en ik hoop dat zowel de inleiding, 
discussie en de beantwoording bepaalde onklaarheden die er waren, 
uit de weg hebben geruimd en dat wij te allen tijde door deze kader
vergadering gesterkt, ons werk weer kunnen doen en dat we zo snel 
mogelijk kunnen melden, dat de achteruitgang die we hij de verkiezin
gen hebben geleden, ook in district Arnhem, is geliquideerd." 

(Applaus). 

Nadat voorzitter Nathans de spreker Brandenburg voor z1Jn 
rede bedankt heeft, sluit hij te 14,i uur deze kadervergadering. 

Aam de uitgang wordt een collecte gehouden voor het haven
arbeiderscomité van Rotterdam. 

E I N D E. 
- - - - -
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G E H E I M. 

VERSLAG 

AANWEZIG: 

vergadering van het kader van de afdelingen
�����entraal Gelderland der C.P.N., gehouden 

Juni 1950. 

ruim 50 personen. 

INLEIDER: 
G.Geelhoed, te 's-Gravenhage, geboren 4-8-1920.

De vergadering staat onder leiding �an Jacob Nathans, 
geboren 27-7-1902, lid van de Dagelijke Leiding in voormeld dis
trict. 

De voorzitter opent te 20,20 uur de vergadering en zegt: 
Partijgenoten, in verband met de toestand in de s.taten van Amerika 
en Korea, heeft de Partij gemeend een spoedvergadering te beleggen.
De-:i?artÎj heeft ten aanzien hiervan deze vergadering belegd, waar 
de toestand uiteen kan worden gezet. De toestand zoals die is ont
staan mn Korea en de taak van de. Partij, hoe wij nu moeten optreden,
de activiteit van de Partij verhogen en dat wij er ons voor moeten 

,wapenen om tegen de provocaties van onze tegenstanders actief te 
worden, wat voortaan dringend nodig zal zijno 

Het zal onze taak zijn om onze tegenstanders vóór te wezen,
en de misleiders die geloven in de Amerikaanse politiek, nu voor
tijds inlichten over deze provocaties die komen. Daarvoor is het 
zo belangrijk dat wij voor die tijd, voor dat die provocaties aan
vangen, aan het werk gaan. Wij zullen nu over dit onderwerp gaan 
discussieren en het is nodig dat wij zelf door onze discussies, de 
toestand begrijpen, maar vooral is het nodig, dat aan de hand van 
ons propagandamateriaal, de mening die onze tegenstanders verwekken,
dat ook de andersdenkenden en onze nieuwe leden een juist inzicht 
krijgen, hoe de toestand is en wat er uit voort kan vloeien als deze
provocaties doorgang vinden. 

Partijgenoten, wij zullen straks nog bespreken, wat WlJ gaan
doen, zoals colportage met "De Waarheid", wat iedere dag door moet 
gaan en waaraan· wij ook deel moeten nemen en dat niet alleen in Arn
hem moet gebellr�n, maar ook .in het gehele District. Onze partijge-

l
noten moeten nu van het staridp�nti�uitgaan, dat ze niet meer rustig 
thuis kunnen zitten, ze moeten iets durven forceren, ook voor onze
vrouwen, ook voor ons thuis en we moeten de taken op ons nemen en 
iedere man en vrouw moet de straa� opgaan om de massa duidelijk te
maken, waar de zaak om draait en wat de provocaties inhouden. 

Ik geef nu het woord aan kameraad Geelhoed voor het houden 
van zijn inleiding. 
G. Geelhoed, geboren 4-8-1920. 

Partijgenoten, wij zullen nu spreken over de gebeurtenis
sen� Korea. Het is niet alleen mijn bedoeling om een resumé te 
geven over de aanval die in Korea tot stand is gekomen door onze 
klasse-vijand, maar vooral om na te gaan wat onze taak is op het 
moment. Wij moeten er beslist van uitgaan, dat wij in een ernstige
situatie leven. Onze Partij is niet gewoon om haar partijgenoten 
het een en ander op de mouw te spelden en te zeggen, dat de zaken
er scherp voor staan als dat niet zo is, maar wij zeggen jullie 
ronduit, dat wij op het moment beslist in een absoluut ernstige 
toestand leven en wij moeten daaruit onze conclusie trekken. Dat 
wil zeggen, dat we er nu werkelijk toe over moeten gaan, lees maar 
eens na de conferentie van ons Partijbestuur, waar reeds van de kant 
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van het Partijbestuur op de ernst van de toestand gewezen is en 
op verbetering van de organisatie is aangedrongen en waar concrete 
richtlijnen voor de verbetering van de organisatie is, zijn aange
wezen. Kameraden, we moeten nu werkelijk en zeer serieus er toe 
overgaan om elke man en elke vrouw die van onze Partij lid is, 
in de strijd te brengen, daarbij gedreven door het motief, dat Je 
op het ogenblik beter wat risico kunt lopen, dan je misschien late 
de verwijten te moeten maken, dat je niet genoeg hebt gedaan om 
de ellende tegen te houden en jullie Arnhemmers, die toch waarach
tig het afschuwelijke van een oorlog waarschijnlijk beter kent 
dan wie ook in Nederland. Daarom is het noodzakelijk, kameraden, 
dat in de allereerste plaats in onze eigen Partij, in onze eigen 
organisatie, dat in de kern van de vredesbeweging, dat in de kern 
van alles wat tegen de atoombom is, dat we daar besluiten, dat we 
met alle kleine mmeilijkheden en wrijvingen en wat daarmee verband 
houdt, afrekenen, dat we de oorzaak absoluut wegwerken en dat 
we inzien, dat wij daarvoor geen tijd meer hebben en dat het on
verantwoordelijk spelen is met de Partij en met de andere inwo� 
ners van jullie stad, wanneer wij dat zouden voortzetten en wan
neer het moet alles wat wij kunnen doen om de zaak aan de kant 
te doen nu er nog tijd voor is, nu er nog gelegenheid voor is. 

Wat Korea betreft, onze krant heeft daarover aan onze 
partijgenoten een goede opheldering verschaft en natuurlijk niet 
alleen aan onze partijgenoten, maar ook aan de lezers van de 
krant in het algemeen. De feiten zj_jn bekend, nietwaar. We weten 
dat ongeveer een week voor het uitbreken van de vijandelijkheden 
in Korea een conferentie heeft plaats gehad in Japan tussen Mac 
Arthur en nog een stuk of wat hoge Amerikaanse functionarissen, 
waarover de beruchte republikeinse afgevaardigde John Foster Dulles 
de adviseur van onder meer de buitenlandse aan ·elegenheden van 
Truman. We weten dat deze Foster Dulles zich met een brutaliteit 
die alleen maar bekend is in de hyper-fascistisq'he periode, of 
als je wilt met nog een groter brutaliteit met ons de spot drijft, 
zich heeft laten fotograferen, een week voordat de vijandelijk
heden uitbraken, aan de Noord-Koreaanse grens. 

We weten dat een Zwitserse krant en ook onze "Waarheid" 
zeer terecht heeft geschreven, als ik

.._
het wel heb is het de "Neue 

Züricher Zeitung" , geschreven heeft over de ware drijfveer, die 
de Zuid-Koreaanse troepen hun grens doet verdedigen. De geschiede
nis herhaalt zich en al deze imperialisten doen dezelfde ervaring 
op. Dit weet Hitler, Tsjang Kai Tsjek, en dat ondervinden ook 
die snaken in Zuid Korea. Daarna hebben wij gehoord hoe ook die 
Amerikanen in de Veiligheidsraad hebben geschreeuwd, waarbij zij 
het handvest van de V.N. hebben geschonden.-De Veiligheidsraad 
heeft besluiten genomen die onwettig zijn. De Veiligheidsraad kan 
alleen maar besluiten nemen, wanneer de grote mogendheden het eens 
zijn. Dus wanneer er van de kant van de grote mogendheden geen 
stem wordt uitgebracht. Twee van de grote mogendheden, China en 
de Sovjet Unie, waren niet in die vergadering aanwezig, twee van 
de vijf. De Veiligheidsraad kan dus nu geen internationaal lichaam 
worden genoemd en heeft met een schaamteloze wijze van de toestand 
gebruik gemaakt. Daarna heeft de Amerikaanse luchtmacht en de 
Amerikaanse vloot onbeschaamd de gevechten ingezet, aldus een 
directe oorlogshandeling gepleegd en alweer het handvest van de 
V.N. geschonden.

Partijgenoten, wij weten, om iets concreets uit eigen land 
te pakken, dat de regering Drees die slaafs, die wij alleen maar 
kunnen vergelijken met de verhouGfng Mussert-Hitler, de bevelen 
van Washington heeft opgevolgd en in de krant heef't gezet, dat 
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enkele van onze oorlogsschepen zullen deelnemen aan de gevechten 
rondom Korea als, partijgenoten, ze tenminste daar de oorlog 
krijgen. Maar op zichzelf zijn die gevechten in Korea al erg geno1 

Maar in het algemeen betekent dit, dat je om zo te zeggen elke 
dag de vonk in het kruitvat kunt zien springen en een derde we
reldoorlog kan uitbreken. Dat het voor ons een kwestie is of de 
mogelijkheden zullen overslaan naar West-Europa, ja dan nee. Nede1 
landse oorlogsschepen en Engelse oorlogsschepen nemen deel aan de 
operaties tegen Korea. Daar kan toch alles uit voortvloeien. En 
je kunt op het ogenblik alleen maar hemel en aarde bewegen, de 
openbare mening in het geweer brengen, de mensen duidelijk maken, 
voor wat voor een hels gevaar ze staan, voor een nieuwe wereld
oorlog, voor een atoomoorlog, een andere nieuwe wereldoorlog is 
niet denkbaar. Wanneer wij er niet in slagen om die geschiedenis 
in Korea tenminste te localiseren en het ,vuur dat daar aangestoken 
is te doven. Partijgenoten, dit is de situatie. In die toestand 
leven we, een zeer ernstige situatie en ons staat te doen, alles 
wat mogelijk is om de oorlog tegen te houden. 

We weten dat er in Antwerpen reeds een proteststaking 
van havenarbeiders heeft plaats gehad, althans, dat heeft vanavond 
al in onze krant gestaan. In Antwerpen, waar de communisten zo 
juist een zware nederlaag in de verkiezingstijd hebben geleden. 

Maar daar is de haven plotseling als protest tegen de oorlogs
provocaties in Korea, stilgelegd. Dat soort wapens zijn nodig. 

Het is precies als met de Duitse tijd, toen je ook niet over je 
familie dacht, maar alleen maar alles kon geven, om de zaak te 
veranderen • 

.-----::: 
We moeten beweging krijgen in de eerste plaats als partij, 

naar buiten, met demonstratieve colportagetochten, met in bedrijven 
en bouwerijen, en dat is o.a. een van de opgaven waarvoor de 

..l).V.(h_..naar mijn mening staat, om het werk, al is het maar voor 
� tijd, te onderbreken om de arbeiders toe te spreken, ze op 
de gevqren van de toestand te wijzen en ze een protest naar Drees 
laten sturen, naar het Amerikaanse gezantschap laten sturen in 
Den Haag, zorgen dat er een hele beweging los komt, de mensen en 
in het bijzonder ook de partijgenoten te bevrijden van het gevoel 
van machteloosheid, !"llsof er njets meet mogelijk was en zij hun 
lot in lijdzaamheid moeten dragen. En het is juist, wat de voor
zitter heeft gezegd, dat elke partijgenoot voor zichzelf wat moet 
beginnen en niet behoeft te wachten tot de instructies van het 
Districtsbestuur afkomen, al is niet gezegd dat het Districtsbestu 
in deze niet vooraan moet staan en alle mogelijkheden moet aanpak
ken om deze zaken tot stand te brengen. Het kleinste protest, elke 
daad van protest, al is het maar een vijfminutenstalting in het 
bedrijf voor dit doel, al is het maar om zo te zeggen in de schaft
keten een toespraak van 5 minuten, dat alles heeft op het ogenblik 
een enorm gewicht.,Wij moeten zorgen, dat precies eender als in de 
periode toen in Den Haag die conferentie van het Atlantisch Pact 
was, dat de Amerikaanse legatie in Den Haag overstroomd wordt met 
telegrammen, met brieven, met deputaties van vrouwen, van jongeren, 
van arbeiders uit bepaalde bedrijven, misschie n van oud-militairen 
uit Bronbeek of zoiets. Dat is ook in Parijs geschied, waar een 
ontzaggelijk grote groep van oudstrijders of oorlogsinvaliden 
gedemonstreerd heb.ben voor betere pensioenen en dat soort dingen 
meer, maar ook tegen een nmeuwe wereldoorlog. En andere mogelijk
heden die jullie ongetwijfeld kunnen vinden. Uit elk bedrijf moet 
een protest komen. Jullie moeten niet vergeten, dat de arbeiders 
van de Tinfabriek in Arnhem vrijwel de eerste waren die tegen het 
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Atlantisch pact geprotesteerd hebben. Zij waren met 300 á 400 
arbeiders een van de eerste bedrijven in ons land die toen hebben 
geprotesteerd en dat kan weer gebeuren. 

Wanneer je ze wijst op het gevaar dat we nu lopen en 
waarbij onze houding moet zijn dat wij er buiten moeten blijven 
onder de leuze "Handen af van Korea", het gaat ons niet aan, 
het is een binnenlandse aangelegenheid van de Koreanen zelf en het 
is niet nodig dat Nederlandse jongens sneuvelen in Korea, zomin 
het nodig was in Indonesië. In Korea hebben we helemaal niets 
te maken. 

Kameraden, dan de tweede zaak die niet van minder belang 
is maar nog van groter gewicht is. Dat is het verzamelen van de 
handtekenin,;:ren. We hebben nu in dit District enkele voorbeelden 
die goed zijn. De comité's Wageningen en Dieren die op brede gronà 
slag zijn opgezet. Maar het moet toch gezegd worden, kameraden, 
dat het tempo veel te laag is, dat we nog niet snel genoeg hand
tekeningen verzamelen, dat misschien toch nog niet, misschien na 
de gebeurtenissen in Korea wel, met bewustzijn met onze kameraden 
nagaan, hoe serieus de toestand is, al hebben we nu al een jaar 
op deze gedachte gehamerd. 

Thans moet het toch nog voor veel meer mensen duidelijk 
worden. En het is ook de ervaring die wij in een reeks van plaat-

.sen hebben opgedaan na de Koreaanse geschiedenis, hoe uiterst 
gespannen de internationale situatie is en dat in ieder geval 
de atoombom buiten de wet moet worden gesteld. Dit zou nu met meer 
klem van redenen moeten worden geatticuleerd en de gehele partij 

\� 
(daar nog wat meer aan deelneemt. Maar niet alleen de Partij, niet

. 
1 

alleen de eigen groepen. Wij hebben b.v. in Wageningen een prach
�/ c..ig �anbevelingac..Qmi té met professoren van de Landbouwhogeschool, 
'"'ÇJ /' met andere wetenschappelijke werkers, met bekende figuren die 

1 
(u uJ 
N' 1 

gezag in het oog van de bevolking hebben. Dit is uitstekend, al 
moeten wij niet verwachten, dat deze mensen die al eerder de 
oproep van Stockholm hebben ondertekend, nu ook de drijvende 
motorische kracht kunnen zijn van die handtekeningenactie. Daarom 
zal er werk van moeten worden gemaakt. Maar onze Partij moet deze 
motorische kracht zijn, waarbij wij ook nog moeten bedenken,
partijgeno�en, dat het er niet alleen om gaat, om handtekeningen 
te verzamelen� Die hebben natuurlijk op zichzelf een grote waarde, 
maar wat het hoofddoel toch is, dat is onze Partij, dat moet onze 
Partij doen om de mensen opheldering te verschaffen, om ze te 
alarmeren, om ze duidelijk te 1aken waar het oorlogsgevaar is, en 
van dat verzamelen van handtekeningen aanknopingspunten te maken 
voor Qerdere stappen. Het comité in Wageningen is uitstekend, 
maar het zou interessant zijn, ik weet niet of er partijgenoten 

J uit Wageningen zijn, maar anders misschien van het Districtsbestuur 
� te horen, wat de activiteit geweest is in Wageningen en hoe het 

werken met de handtekenin.;en wordt georganiseerd, zodat het niet 
zo is, dat b.v. 5 of 6 mensen de handtekeningen inzamelen, maar 
meer, veel meer. Als er zo'n breed comité van aanbeveling is, als 
er zo'n brede groep van eerste ondertekenaars is, dan kan de 
Partij er toch in slagen om niet alleen haar eigen aanhang, maar 
ook andere, arbeiders vooral, in beweging te brengen en hun het 
werk te laten uitvoeren. 

Dan, partijgenoten, dan is er de situatie in Arnhem zelf, 
die absoluut zorgvol is. We hebben gehoord, dat heeft onze Dis
trictsbestuurder Buser verteld, waarom in Arnhem de handtekeningen
actie niet marcheert. Dat wij hier in Arnhem ongeveer 200 hand
tekenin;en hebben, die ook in Wageningen zijn verzameld en ook in 
Dieten en het zou goed zijn, niet alleen goed zijn, het is nood
zakelijk. Wanneer dat niet gebeurt, dan laden die partijgenoten, 
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die zich daarover niet uitspreken, een grote verantwoordelijkheic 
op zich. Waarom hier, in deze stad, de vredesbeweging niet is 
gekomen of nog niet gekomen is, en wat de kameraden zich voor
stellen om te ondernemen, om in de eerstkomende uren, de hele 
aituatie te verbeteren. Als wij goed geïnformeerd zijn, dan is he' 
toch voor een groot deel de jeugd hier in Arnhem die een vrij be
langrijk aandeel in het werk voor het inzamelen van de handtekeni1 
gen heeft ondernomen. Waarom blijft onze Partij achter, waarom 
wordt de handtekeningenactie niet voortgezet, voortgezet, beter 
georganiseerd. 

Ik heb gezegd dat in Korea een conflict is uitgebroken 
en als je de mensen daarvan overtuigt, zullen ze nog eerder be
reid zijn hun handtekeningRN te zetten. Je moet ze de gevaren aan
tonen, dat ook ons land daarin kan worden betrokken. Kameraden, 
het is ook nuttig, als onze kameraden uit Nijmegen ons vertellen, 
hoe zij het aangepakt hebben om de handtekeningen te verzamelen. 

Ik wil een voorbeeld noemen, een opmerking maken, dat het goed is 
om op brede basis een comité van ondertekenaren van verschillende 
groeperingen te winnen, maar dat dit nooit een redmkanzijn om 
het verzamelen van handtekeningen uit te stellen, Wanneer 
vooraanstaande figuren of bekende mensen niet direct bereid zijn 
om te ondertekenen. Wanneer dit niet het geval is, moet je toch 
beginnen met inzamelen van handtekeningen, al is het maar in je 
eigen buurt, al�is het maar met eigen partijgenoten, als er dan 
geen beweging te krijgen is. De ervaring leert ook, dat als wij 
dat aanpakken, dat de bal dan aan het rollen is, al moet je dan 
een tijdje tegen de helling op, toch de beweging vordert. Wij 
hebben gehoord, dat nu een van de bekende sportfiguren uit Arnhem 
de aanvoerder van Vitesse

1 
zijn handtekening heeft gegeven voor de 

actîe van St5ckholm. Dus is het misschien mogelijk om die hele 
sportclub te laten tekenen of een aantal figuren daaruit. Het 
hoeft ook niet allemaal te gebeuren met de naam van het Wereld
vredescomité of geadresseerd aan Juliot Cunie. Er kan ook een eige 
formulering worden gekozen, zoals b.v. in Dieren, waar het op een 
heel goede manier is gedaan, waar ze de resolutie van de 17e 

[
internationale conferentie van het Rode Kruis hebben gebruikt 

/ en dan daaronder nog eens die punten van Stockholm hebben toege
voegd en waarop een aantal vooraanstaande mensen uit Dieren als 
eerste hun handtekening hebben gezet. Het hoeft niet allemaal in 
het kader van de vredeskrant. Het kan ook op eigen wijze. Hoe 
is het met onze contacten met de P.v.d.A., met de afzonderlijke 
vredeskrachten, of met mensen uit het N.V.V. die op hun eigen 
wijze, met hun eigen mensen met het Hoofdbestuur desnoods kunnen 
praten, of aan de burgemeester van Arnhem gericht, niet omdat het 
zo'n brave jongen is, maar omdat het aanvaardbaar kan zijn voor 
de mensen, de oproep van Stockholm in eigen woorden, maar met de 
wezenlijke inhoud van de oproep van Stockholm natuurlijk, op te 
stellen en de actie tot volle ontplooiïng te brengen. 

Kameraden, ten slotte moet er op gewezen worden op een 
ander gevaar. Het ene gevaar is dus, hettsectarismeA waar wij 
nog steeds aan lijden, d.w.z. het opsluiten in onze eigen groep. 

En omdat onze eigen groep nu eenmaal niet zo erg groot is, uit
eindelijk vastloopt. Een ander gevaar is, dat je de handtekening
ac�_alleen al·als voldoende beschouwt en je het opi'r°eden voor 
fen openbare vergadering, het zelfstandig optreden voor de Partij, 
door midàel van het werken met materiaal, colportage met "De 
Waarheid 11 enz. enz., waarbij de Partij haar eigen standpunt ook 
naar voren brengt, zouden verwaarlozen. 
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Kameraden,�/ét�e bespreking eigenlijk in hoofd
zaak in eerste instantie een dag of 10 geleden opgezet, om de 

..§:Ctie met het boek te bespreken met de partijgenoten uit Arnhem 
en omgeving, omdat, wat dat betreft, wij heel veel hebben gezien. 
Eigenlijk is het nu wel de allerbeste tijd, om zonder dat het 
nu de hoofdzaak is, hoofdzaak is het inzamelen van de handtekening3n
an alles wat daarmee te maken heeft, maar om tenminste in onze 
naaste omgeving bij Waarheidslezers en andere, de korte geschiede
nis �an de communistische Partij in de Sovjet Unie te verkopen. 
Partijgenoten, waarom is dat nu juist nodig. Dit is juist nu meer
dan ooit noodzakelijk, omdat zo'n boek en het lezen daarvan 
aan de partijgenoten een zekere vastberadenheid geeft, je sterkt
bij het werk. De korte geschiedenis van de communistische Partij
van de Sovjet Unie, heeft De \.:rroot gezegd, op het j .1. gehouden 
Partijcongres, dat is de samengeperste ervaring van een drietal 
Russische revoluties, waaruit tenslotte zegeviering tevoorschijn 
lils gekomen. Het is dus een handleiding tot een overwinning. Het is
.en weloverwogen route en geen toevallige samenloop van omstandig
heden. De marsroute is aangegeven in het boek. Er is je precies 
verteld, hoe de Bolsjewieken hebben gewonnen, wat hun leuzen waren,
hoe ze Stalin tot voorbeeld :namen, de massa's �:e:x Russische ar
_beiders vervolgdende Bolsjewieken en daarom is er strijd gekomen. 
Dezelfde moeilijkheden die wij hebben, om het maar precies te zeg
gen met altijd met anderhalve man en een paardekop optrekken 
tegen de bierkaai, zo is het toch, zo lijkt het althans, die hebben
zij ook ondervonden en misschien nog veel erger. Toen de revolutie 
uitbrak, hadden zij een partij van 150.000 man op een bevolking 
150.000.000 in die tijd. Toch hebben ze gewonnen en dat boek vaarv
Stalin een 4-tal hoofdstukken persoonlijk heeft geschreven, dat 
geeft ons een duidelijk en rustig, weloverwogen uiteenzetting 
hoe zij gevochten hebben en de kunst is om hun ervaringen in onze
verhoudingen toe te passen en aan dat boek dezelfde vastberaden
heid en moed te ontlenen, die de Bolsjewieken zo kenmerkt en die 
hen door zo veel moeilijke situaties heeft heengeholpen. 

Partijgenoten, de Partijleiding heeft niet voor niets 
dat boek nu uitgezet, zo ongeveer een half jaartje geleden.· De 
Partijleiding heeft reeds gedurende lange tijd gewezen op de ern
stige situatie en op het oorlogsdrijven van de Amerikaanse impe
rialisten en de Partijleiding heeft natuurlijk beseft, zoals de 
meeste van onze partijgenoten dat beseffen dat, wanneer de vijand
toeslaat, dus wanneer de vijand de Partij bestookt, zoals dit nu 
al sinds 1948 voortdurend gebeurt, dat de Partij behoefte heeft 
aan nog meer ruggegraat, aan nog meer vastberadenheid. Dit kan 
niet beter worden bereikt, dan door de partijgenoten in staat te 
stellen om dit boek in zijn bereik te brengen. Dit boek is in bijna
elk land gepubliceerd. Wij moeten er voor zorgdragen dat de ver
spreiding van dit boek nu, juist nu krachtig ter kand wordt genomen.
Doe het desnoods door het boek op afbetaling te verkopen. 

Ik wilde het hierbij laten en horen, wat jullie in de 
Discussie te zeggen hebben over de oorzaak van de grote steden,
tenminste hier in Arnhem, over de wegen die jullie denken die 
bewandeld moeten worden om ook hier de zaak tot ontwikkeling te 
brengen, over de mogelijkheden om in de buurten en bedrijven 
protesten te organiseren en naar de Amerikaanse legatie te sturen 
of naar Drees of naar beide. 

In de ie plaats, hoe de Partij denkt haar eigen propaganda
te kunnen voeren, Waar er openbare vergadering worden belegd, in 
Arnhem is er meen ik een belegd, maar misschien kan dat ook in 
andere plaatsen gebeuren. Kortom, partijgenoten, welke maatregelen 
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jullie voorstellen om de politiek van de Partij ook in dit Dis
trict overal door te voeren en te zorgen om van het achterop 
marcheren, jullie weldra naar de kop van de beweging te kunnen 
gaan. 

De voorzitter Nathans wijst er op dat het nu de bedoeling 
is om met elkaar de wegen te zoeken om de acties te doen slagen 
door te besoreken hoe het in de afdelingen gaat en de wegen aan 
te geven hoê het verbeterd kan worden. Het is niet de bedoeling 
om ieder voor zich boete te doen, maar om het werk te verbeteren. 

Spreker vroeg opgave van discussianten en geeft dan gele
genheid om 5 minuten te pauzeren. 

Na 10 minuten opende de voorzitter de vergadering weer 
met de mededeling dat er op Maandag 3 Juli te Arnhem een openbare 
vergadering zal gehouden worden over de toestand in Korea. Hier
voor moet veel werk worden verzet omder andere moeten oproepen 
worden verspreid aan de grote bedrijven. 

Discussies: 
A. � Rooy, geboren 24-8-1915, uit Doetinchem.
Spreekt over de moeilijkheden bij de boekenverkoop. De

mensen hebben geen geld en reeds velen hebben het boek der K.P.S.U 
gekocht. Het geld komt echter moeilijk binnen. Doetinchem doet 
zijn best. 

D. v.d. Voort uit Velp, geboren 26-6-1901.
Zegt dat er in de kleine afdelingen hard wordt gewerkt,

doch dat het succes daar ook veel moeilijker is. In Velp heeft 
men de laatste drie weken voor het verzamelen van de handtekenin
gen zich eerst met verschillende doktoren in verbinding gesteld. 
We hebben een avond gediscussieerd met de voorzitter van de 
dokters-organisatie. Dr. y.d. Willingen en die heeft ons toege
zegd dat hij het manifestje wat wij bij ons hadden en wat we zelf 
opgesteld hebben, dat hij dat zou bespreken in de dokters-organi
satie en dat we nog wel dokters van hem zouden opkrijgen. We 
hebben ons in verbinding gesteld met de pastoor en daar ben ik 
nu al twee avonden mee aan het discussieren, maarcdeze man heeft 
nog niet de moed om zijn handtekening te zetten. Wij hebben de 
handtekening van de oud-wethouder van de P.v.d.A. Braakhekke, die 
ook naar het vredescongres in Parijs is geweest. We hebben de 
handtekening gekregen van AmmeraaJ/van het Rode Kruis. We hebben 
de handtekening gekregen van Bosch, een oud beroepsmilitair. En 
zo hebben wmj verschillende handtekeningen verzameld. De moeilijk
heid is echter om diverse werkers in onze partij te vinden. Wat 
zullen wij nu verder doen? Wij hebben enige handtekeningen van 
vooraanstaande personen en we zullen zelf moeten proberen daarmee 
in de arbeiderswijken handtekeningen te verkrijgen. 

De colportage in Velp gaat iedere Zaterdag zeer goed. Wij 
verkopen Zaterdags met 2 man, 90 kranten (interruptie, 70), maar 
er moeten er meet verkocht worden. 

De verkoop van de K.P.S.U. gaat niet zo best. Wij hebben 
er maar 2 verkocht. In de laatste drie weken hebben we 2 nieuwe 
Waarheidslezers gemaakt. Er moet harder gewerkt worden door onze 
partijgenoten. 

H.M. Spansier te Nijmegen, geboren 16-6-1898.
Klaagt over de medewerking in de vredesactie, omdat de

mensen dit te veel zien als een communistische actie. 
Spreker zegt dat in zijn afdeling, 18 exemplaren van het 

boek de K.P.S.U. zijn verkocht. Zij hebben hun best gedaan, 
maar zien geen kans het boek aan de massa te verkopen, toch gaan 
wij verder en blijven ons best doen, aldus spreker. 
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J.H. de Boef, geboren 1-7-1906. 
Partijgenoten, Gerard Geelhoed heeft een mooie uiteen

zetting gegeven over de toestand in Korea en ik neem aan dat wij 
allen hebben ingezien wat daar gebeurt. 

Maar, partijgenoten, wij ondervinden hier in Arnhem veel 
tegenwerking van de P.v.d.A. De P.v.d.A. heeft hier zijn bolwerk. 
Toen wij bij de handtekeningactie op de Paasberg huis aan huis 
gingen, kregen wij te horen: "Te1j:en maarnniet, want dat is van de 
communisten", waardoor 9 werkers in een avond niet meer dan 25 
handtekeningen kregen. 

Ik heb vanmiddag nog even met Joop Wilbret gesproken en 
ik heb voorgesteld om, voordat wij die handtekeningenactie werke
lijk doorzetten, met afzonderlijke handtekeningen van vooraanstaan 
de personen, in elk geval een manifest uit te zetten over het 
geval Korea. Het is hier in Arnhem zwaar en moeilijk werken, dat 
weten we allemaal, dat hebben we ondervonden op de Geitenkamp, 
waar de handtekeningenactie nog niet plaats vond, maar waar gewer 
is met het z.g.n. verkiezingsbiljetje en zo stemmen w erden ver
zameld. De Arnhemse couranten kwamen direct, voordat wij met een 
grootscheepse actie konden beginnen, met een artikel uit, waarin 
eventjes verteld werd wat de communisten waren, die met deze 
actie bezig waren en dit was dadelijk merkbaar, want van de vele 
Huizen die toen bezocht zijn, zijn er maar weinig handtekeningen 
verkregen. Het zal dus noodzakelijk zijn, om een manifestje uit 
te zetten, om nogmaals duidelijk uiteen te zetten, wat de be-

(
doeling is van die handtekeningenactie en dat het niet de commu
nistische Partij alleen is, maar dat vele vooraanstaanden in den 
lande achter deze actie staan. 

Dan de K.P.S.U. De partijgenoten hebben er zeker belang 
bij, maar omdat naar buiten uit te brengen, want het geld is niet 
zo bijzonder dik meer onder de arbeiders en dat is ook merkbaar 
op de Geitenkamp. Wij zijn op de Geitenkamp begonnen met het op
richten van een paar onderafdelingen en binnen zeer korte tijd 
hopen wij het zo te doen, dat in de onderafd. iemand wordt aanT 
gesteld die met de K.P.S.U.-boeken gaat werken op de manier, 
zoals Gerard Geelhoed heeft aangegeven. Er is wel gewerkt met het 
boek, maar onze mensen stranden op he� bedrag. Een gulden was nog 
te duur • 

A. � den Berg, geboren 14-8-1925.
Spreekt ook over de moeilijkheden bij het inzamelen van

de handtekeningen ook in de bedrijven. Als we zien, het schamele 
resultaat in Gelderland, dat we alleen in de D.U.W.-fabrieken 
handtekeningen hebben verzameld en nog in geen enkel bedrijf, 
moet harder worden aangepakt. 

Th.J. Trentelman, geboren 24-8-1903, uit Dieren. 
Spreekt over een pamflet dat bij de Edy in Dieren zou 

worden uitgezet, waarvan men maar steeds niets hoorde. Spr. hoorde 
vandaag voor het eerst van fie kwestie van derandering van politiek 
secretaris. Ik meen te mogen constateren, dat de zaak sinds de 
vervanging van Henny Nijhof hopelozer is dan ooit. Ik vind, dat 
die kwestie Nijhof, zoals die hier afgehanaeld is, draagt niet 
mijn volle instemming. De zaak is toch maar zo, ik kan fouten 
hebben begaan, maar ik dacht dat dan die fouten ook eens toege
licht moesten worden, ten eerste aan het Distrmctsbestuur. Ik 
dacht dat die dan toch ook wel een woordje mee mochten spreken. 

In dit geval hebben we van dat alles niets gezien. Henny Nijhof 
heeft dat ongeluk gehad en de eerste avona, dat hij op het 1 Mei
feest was, mij dunkt, het was toch wel,plicht geweest, die jongen 
heeft altijd zijn best gedaan, een van onze beste partijgenoten, 
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hij is zelfs nog niet aanwezig in de zaal (spr. slaat met de 
vuist op de tafel) ik vind het schande, de manier waarop hij is 
weggewerkt. Dat is hetgeen ik wou zeggen. 

Y. Pietersma, geboren 10-11-1911.
Spreker zegt dat er in Arnhem niet genoeg werkers zijn

om de colportage met "De Waarheid" op te voeren. Ook deze spreker 
zegt nog nimmer iets van de kwestie Ni,ihof te hebben gehoord en 
hij vindt dat, als Henny Nijhof fouten heeft gemaakt, dan moeten 
deze fouten in een vergadering naar voren worden georacht, dan 
kan de man daardoor gesterkt worden. 

J.P. v.d. Pol, g'éboren 21-5-1901. 
Velp zou duizend manifesten krijgen om uit te ZEtten. 

Ze komen niet en er wordt maar over geschreven en gekletst, maar 
de manifesten komen niet. Wij zitten te wachten. Als er op een 
vergadering zo iets besloten wordt, moet dat uitgevoerd worden, 
anders hoeven wij niet meer te vergaderen. Dan kunnen wij onze 
avonden anders benutten dan met flauwe smoesjes te verkopen en 
niet de zaken tot het einde door te voeren. Ik wil nogmaals tegen 
de organisa�ie secretaris zeggen, dat hij zich moet houden aan de 
vergadering van Rheden, alsdat Velp 1000 manifesten moet hebben 
en 10 lijsten om handtekeningen te verzamelen en geen smoesjes 
te verkopen om nog eens een keer te vragen of het wel nodig is. 
Want daar heeft hij niks mee te maken. De vergadering heeft deze 
afspraak gemaakt en zal ook voor de uitvoering zorgen. 

Over de kwestie Henny Nijhof kan ik mij volkomen aan
sluiten bij de woorden van Trentelman uit Dieren en ik ben er 
ook lang niet over tevreden, over de houding in dit District 
tegenover Nijhof. 

De colportage met de krant kan ook in Velp nog worden 
opgevoerd, evenals de brochurebeweging. Alleen moeten er meer 
werkers komen, want in Velp is het tegenwoordig v.d. Voort en 
van der Pol die het werk doen. 

- -

-- -- Ïkzie in de toekomst, wanneer de tijden eens een keer 
veranderen en dat zal zo lang niet meer duren, dan zal de balans 
meer naar onze kant hangen en zal de krant er wel beter ingaan. 

J.C. Dreckschmidt, gebeten 19-11-1902.
Spreekt over het slechte resultaat van de colportage met

"De Waarheid" bij de A.K.U. en de andere bedrijven, zoals de 
Tinfabriek en Rijnstaal. Ook de A.K.U.-wekker verschijnt niet 
regelmatig. Verschillende arbeiders kunnen de krant niet betalen 
of durven niet goed. Zou daar nu niets op te vinden zijn. 

Er zijn verschillende bedrijfskranten opgezet, maar ze 
verschijnen niet meer. Hoe komt dat? 

J. Wilbret, geboren 26-9-1923.
Ja, partijgenoten, ik wil in de eerste plaats ingaan op

een paar opmerkingen die door de discussianten zijn gemaakt om 
te beginnen met Piet Y§:.!l der Pol, die sprak over de manier waarop 
het Districtsbestuur werkt. Ik zou hem er in de eerste plaats 
op willen wijzen, dat het Districtsbestuur ook Piet van der Pol 

In de tweede plaats, dat de organisatie secretaris dë"z°aak niet 
op de juiste manier heeft behandeld, maar ik heb zelf deze zaak 
met de organisatie secretaris besproken en ik weet niet precies 
in hoeverre er een schrijven is geweest, dat hij verstuurd heeft. 
Wel weet ik, dat er gevraagd is om manifesten en handtekenlijsten. 

Maar wat voor manifesten en wat voor lijsten? Daar ging het om. 
(geschreeuw van :"Niet juist, niet waar"). 

Wij wilden dat manifest aanpassen aan de 9mstandigheden 
zoals ze in Velp lagen. Dat was wat Reint van der Molen aan jullie 
moest vragen. 
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(Van der Pol: "Dat was de afspraak nie·t. Er zou een plaat
selijk manifes-r-gemaakt worden en daarop zouden de reeds opgehaaldE 
handtekeningen gedrukt worden. Dat is duidelijk afgesproken). 

Deze handtekeningen zijn inderdaad zeer belangrijk, want 
wij hebben hier in Arnhem gewerkt met de handtekeningen uit Wa
geningen. De mensen vinden het prachtig, maar het zegt ze niets, 
maar ik geef je de verzekering, wanneer wij de handtekeningen van 
die sportmensen, dat ze dat wel wat zegt. De mensen moeten hamen 
zien van mensen uit hun naaste omgeving en die boven elke twijfel
verheven staan. --- - --- -

Wat betreft de klacht van Trentelman. Wij hebben een man 
van de �agelijkse leiding, die wij node konden missen, een week 
lang, iedere avond naar Dieren gestuurd om de zaak te organisaren. 
De actie in Dieren is op kleinigheden afgestuit en is verwaterd. 

� Op hetgeen door van der Pol, Trentelman en Pietersma is 
opgemerkt over Nijhof, de politiek secretaris, even dit zeggen, 
dat ik niet goed begrijp, dat hier een tweetal Ristrictsbestuur
ders vragen, hoe ligt die zaak en hoe is die zaak met Nijhof en 
zelfs een van die Districtsbestuurders zegt: "Wij moeten toch de 

\

' democratie mn acnt nemen. Ik stel het op prijs om te zeggen, dat 
het niet meer herkiezen van Nijhof als politiek secretaris een 
besluit is geweest van het Districtsbestuur, op voordracht van 
het Partijbestuur. 

Op de voorlaatste Districtsbestuursvergadering, waar 
Jaap Brandenburg aanwezig was, daar is een voordracht gedaan 
door het Partijbestuur voor een nieuwe dagelijke leiding, waarbij 
Nijhof niet is herkozen, of niet is voorgesteld aan d e  hand van 
de critiek die op deze districtsbestuursvergadering is gebracht 
en nog veel meer aan de hand van de critiek die op de laatste 
districtsconferentie is gebracht, waar partijgenoot Nijhof aanwe
zig is geweest. We hebben een voorstel gedaan en dat is zonder 
meer door het Districtsbestuur aangenomen en de critiek die ge
bracht is, is op die vergadering onderschreven. 

Er is dus helemaal geen kwestie van, dat wij niet demo
cratisch geweest zijn en dat het Districtsbestuur er niets van 
af wist. Er is door Jaap Brandenburg zelfs nog de opmerking gemaak 
dan is dit een nieuwe dagelijkse leiding, waarover op zo snel 
mogelijke manier een nieuwe politiek secretaris gekozen moet worde 
en zo lang die er niet is, zal de politieke leiding bij mij berus
ten. Ik zou zomdenken dat dit een normaal besluit is geweest 
van het Districtsbestuur. 

(Iemand vraagt het woord, doch wordt het zwijgen opgelegd). 
En dat aan die kwestie verbonden werd, dat Nijhof geen vrijge
stelde kracht meer is, ja maar, partijgenoten, een vrijgestelde 
in de communistische partij, is synoniem aan een burgerlijk 
baantje. Het is vanzelfsprekend dat, waar op het ogenblik het 
District in e en meer dan deplorable toestand verkeert, wat de 
partijfinanciën betreft, dat je geen twee vrijgestelde krachten 
er op na kunt houden en het is vanzelfsprekend dat in een klein 
district als hier, de politiek secretaris de vrijgestelde is en 
in de toekomst zal dat dus ook zijn, dat de politiek secretaris 
de vrijgestelde is. 

In verband met de discussie van Dreckschmidt, het is in
derdaad de bedoeling, dat wij in Arnhem met' "De Waarheid" massaal 
naar buiten treden. Jaap Nathans zal hierop nader terug komen. 
Morgenavond wordt _er een massale colportage gehouden. Wij trekken 
morgenavond om 7,30 uur met z'n allen van de Klarendalseweg met 
zoveel mogelijk partijgenoten, waardoor wij dus een demonstratieve 
colportagetocht verkrijgen, door de stad Arnhem, waardoor wij 
dus "De Waarheid 11 naar buiten brengen en laten zien, dat de 
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communisten ook nog bestaan in deze kwestie Korea. En daarnaast 
is het ook mogelijk en ook gewenst, dat wij in de stad op bepaal
de tijden, dat is om een uur of 2 bij de bedrijven en een uur of 
5 op de drukke punten in de stad, onze mensen neerzetten met "De 
Waarheid" van die dag, om als het ware een tegenwicht te gaan 
vormen tegen de invloeden van de reactionaire pers. Want het is 
zo, de kwestie Korea staat in het middelpunt van de belangstelling 
Wij zullen deze colportagetocht ook op Zaterldagmiddag houden. 
Maandagavond willen wij een openbare vergadering houden in Hovi, 
waar jullie de manifesten zullen krijgen. In de komende paar 
dagen moeten jullie vooral in Arnhem de krachten in Arnhem in
spannen om deze acties die wij hebben uitgestippeld ook te doen 
slagen, dan halen we meteen het moreel van onze partijgenoten 
op. Ook in de kleine plaatsen moeten wij met de krant op de 
drukke punten gaan staan. 

G. Geelhoed.
Partijgenoten, het is noodzakelijk om uit de discussies

enige conclusies te trekken. Want het is begrijpelijk dat we 
vanaf vandaag, willen we onze plicht vervullen, ook andere wegen 
zullen moeten bewandelen. Het is misschien wel zo, partijgenoten, 
dat van onze kant wel eens misschien wat scherp wordt gecritiseerd. 
Maar we moeten toch beseffen dat onze Partij een o ntzettend 
grote verantwoordelijkheid heeft. We vechten niet met de rug tegen 
de muur aan. Er kunnen twee dingen in de wereld gebeuren. Of wel 
er komt een oorlog, dan zullen wij die oorlog winnen. Alleen, het 
is een verschrikkelijke weg. Het zal heel veel offers kosten en 
het zal ook grote elende met zich meebrengen. Of wel, er komt 
geen oorlog, d.w.z., wanneer wij ons wer}t goed doen, wanneer wij 
alles en alles inspannen, dan kunnen wij er ontzaggelijk veel 
aan doen om een oorlog te verhinderen. En wanneer wij de oorlogs
hietsers beletten een oorlog te voeren, d •. w. z., wanneer wij de open
bare opinie op een dusdanige manier beïnvloeden, dat ze geen been 
aan de grond krijgen met het zaaien van een oorlogsgeest. Dan zul
len ze toch eieren voor hun geld moeten kiezen. De koude oorlog 
kan niet voort blijven gaan op de manier, zoals dat tot voor een 
week het geval was. Dat is door Korea toch wel duidelijk geworden 
en wij hebben het al voor die tijd gezegd. Het moet of werkelijk 
een hele bloedige oorlog worden, of die koude oorlog zou over 
moeten gaan, nu een ander soort politiek, laat ik maar zeggen, in
een roversspelletje, zoals die door Trygve Lie is voorgestaan 
bij de diplomaten. 

l 
Het systeem van Stalin wordt echter sterker en het kapi-

talistische systeem wordt steeds zwakker, maar als wij ze kunnen 
beletten om een oorlog te voeren, dan is een andere politiek van 
hun kant absoluut nodig en die zal er dan ook komen, d.w.z. met 
grotere vrijheid voor ons, met vermindering met de bestrijding van 
ons. Dan zouden wij ook de radio bezitten. Stel je voor dat wij 
bij de laatste verkiezing maar 2 uur over de radio beschikt hadcen • 

..._Dat had ons minstens 100.000 stemmen gescheeld. Partijgenoten, 
dat is het perspectief. Wij hebben in 1948 gezegd, het zal 10 
jaar duren, nee het zal geeneens 10 jaar meer duren. We hebben het 
termijn nog veel te rui� gesteld. Het zal niet langer dan 3 à 4 
jaar hoogstens duren, waarbij wij, of door een bloedige oorlog, 
of wanneer wij goed vechten, ook zorlder oorlog heel andere ver
houdingen zullen zien, een heel andere toekomst. Het is niet nodig 
ons als een stel verlatenen in de woestijn te voelen. Wij zijn 
sterk, heel sterk en wij zijn verantwoordelijk voor het leven van 
100.000 den mensen�Partijgenoten, dan moeten jullie ook inzien, 
dat geen enkel Parlijbestuur of Districtsbes-cuur of partijgenoot 
kan toezien, dat een 2e rangsaangelegenheid het werk van onze parti 
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belemmert. Dat mag niet gebeuren. Wij moeten die actie voor de 
vrede helemaal ten volle volvoeren. 

Wat betreft de verkoop van de krant bij de A.K.U., dit 
kan misschienop een andere manier, Misschien beter om de krant 
huis aan huis te verkopen. 

En wat be�reft de A.K.U., is het mogelijk beter om de 
bedrijfskrant of een pamflet te brengen. ;De kameraden die geklaagd 
hebben over het aantal der werkers, zou ik willen zeggen, dat 
zij b.v. de volgende methode eens moeten proberen. Geef een aan-

( 

tal Waarheidslezers op aan enige partijgenoten, die werken of 
die niet werken en geef ze daarbij 5 of 10 boeken. Je zult zien 
dat je hieruit werkers overhoudt en ook een aantal boeken ver
koopt. 

Kijk nu eens naar Nijmegem. Daar hebben ze 75 boeken 
gehad en er 18 verkocht, dat is maar i• Zou het nu in Velp niet 
mogelijk zijn om van die 70 mensen die iedere week de krant kopen, 
er 10 te vinden die het boek willen kopen. 

Nu nog enkele opmerkingen maken over de vredesactie. 
Een aantal partijgenoten heeft voortreffelijke resultaten, b.v. 
�age���r.!..,_D.;i.� Daar zijn uitstekende ondertekenaren, die 
als eerste hun handtekening hebben gezet. Dat vergemakkelijkt 
het doorzetten van die actie. Maar, partijgenoten, als je dat 
niet kunt bereiken, dan kun je toch niet achter blijven. 

Partijgenoten uit Doetinchem, kameraad v.d.Voort uit 
Velp, partijgenoot SJ2ansier uit Nijmegen, hebbell ällernää'l min of 
meer dezelfde discussie gevoerd. Ze hebben het geprobeerd, ze 
zijn niet geslaagd, en daardoor is de zaak vertraagd. 

Neem b.v. Dirk van der Voort uit Velp, die heeft twee 
avonden met de pastoor gediscussieerd, maar ik denk dat je beter 
met hem zou kunnen praten, als je 200 handtekeningen van zijn 
parochianen kon laten zien, dan had hij als hij van een beetje 
goede wil was, niet zo lang gewacht om zijn handtekening te zetten. 

Dan wil ik nog een opmerking maken over het weigeren van 
die handtekeningen. Dat komt voor. Het is een feit dat door de 
vijand, de Koreaansche geschiedenis gehanteerd wordt als een 
wapen tegen het ondertekenen. 

Je moet echter van de gelegenheid gebruik maken om bij 
deze actie de mensen opklaring te geven. We kunnen speciale mani
festen maken en deze van te voren uitzetten. 

(Spreker toont nu op alle mogelijke en onmogelijke wijzen 
aan hoe men toch een begin kan maken met het verzamelen van hand
tekeningen). 

Als er toch in Arnhem 2300 stemmen op de C.P.N. worden 
uitgebracht, dan is dit toch te weinig, maar laten we proberen, 
vooral deze stemmen voor de vredesactie binnen te brengen. Als 
zij niet rekenen, watJ!..Q.fil].. ze dan in onze partij. Wat hebben wij 
daaraan. Wij moeten toch in onze Partij geen wankelmoedigheid mee 
nu vooral niet, toelaten. Er is een periode geweest, waarin de ver 
houdingen wat anders lagen. Nu kunnen we echter niet toestaan, 
dat de �ensen voortdurend worden geïmponeerd van binnen uit met 
stemmingen die de nederlaag voorspellen. We moeten in onze Partij 
daartegen werkelijk krachtig stelling nemen. 

�n als er partijgenoten zijn die vinden dat je er niets 
voor moet doen, dan is het misschien maar het verstandigste om 
ze te vers�aan te geven, wat ze nuDeigenlijk bij ons zoeken. 
Onze Partij moet nu toch wel vooraan gaan en dat dan natuurlijk 
met verstand, met overleg, ieder op de plaats die voor hem geschi 
is. Wij eisen niet dat elke partijgenoot van 's morgens vroeg tot 
's avonds laat met "De Waarheid" in de Rijnstraat loopt, maar 
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iets in de campagne voor de vrede ondernemen naar de mate van 
zijn mogelijkheden.En je kunt het niet toelaten dat we nu nog 
worden lastig gevallen met stemmingen die ons alleen maar helpen 
in de dode hoek. Dit is groot gebrek aan vertrouwen. Deze stemmin
gen moeten worden uitgeroeid. Ik heb nog geen stem uit Apeldoorn 
gehoord. Is er niemand uit Apeldoorn? (Uit de zaal: "Nee"). Ook 
daar is niet gewerkt. 

Wat betreft de kwestie Korea, daarin moeten wij scherp 
onze stelling verdedigen en gebruiken in onze vredesactie door 
aan te tonen hoe gemakkelijk je in een atoomoorlog gewikkeld 
kunt worden. 

Ten slotte wilde ik zeggen, laten we op de vergaderingen 
in onze afdelingen, ik bedoel dat dit niet op de ledenvergade
ringen behoeft te gebeuren, want als we daarop moeten wachten 
is het misschien St. Nicolaas en dan is die atoombom al lang 
gevallen of hij zal nooit meer komen, maar laten we zo in het 
contact wat we zo hebben, stelling nemen tegen dat voortsukkelen 
in dat oude tempo. Laten we ze overtuigen dat nou het doen nood
zakelijk is dat ze daarvoor lid van onze Partij zijn en dat de 
Partij van hen verwacht dat ze wat doen.{Jan is het ook niet 
nodig om er doekjes om te winden en dan is het ook niet nodig 
er nu nog langer discussies over te voeren over het feit dat 
partijgenoot Nijhof geen politiek secretaris van het Districts
bestuur meer is. Dat is een kwestie die toch niet van gewicht is. 
We zijn toch in onze Partij niet alleen maar gesteld op personen. 
Het is natuurlijk nooit prettig, wanneer zo iets gebeurt. Maar 
iedereen die de laatste districtsconferentie heeft meegemaakt, 
die weet dat er toen een vrij uitvoerige critiek in het bijzonder 
op kameraad Nijhof is uitgeoefend en het is dan toch niet meer 
dan logisch, dan dat wij daarvgevalg aan geven. Het is toch geen 
schande dat het is gebeurd. Hi.i �i t toch no�- i_n het DistriC.t$p.e
�uur _ .. �n hij werkt. Ik heb zelfs gehooï=<r;!iij heeft zitting in 
de vredesbeweging, en wees ervan verzekerd, partijgenoten, dat, 
wanneer Nijhof mocht blijken te zijn die kracht waar verschillende 
partijgenoten in hem zien, dat hij ongetwijfeld zal terecht komen 
op die plaats waar hij hoort in de Partij. Maar als zo'n maatregel 
genomen wordt, nadat de hele districtsconferentie zowat in het 
teken van critiek op de politiek secretaris heeft gestaan, wat 
kan er dan van de democratie ii:n de Partij terecht komen, als wij 
daaraan geen gevolg geven. 

(V.d.Voort: "Maar is het dan wel democratisch om de afde
lingen hiërln niet te kennen?") 

De afdelingen hebben hier niets mee te maken, Dirk van l der Voort. Dit is een zaak van het Districtsbestuur. (Geroezemoes
en gehamer). Het heeft bitter weinig zin om ons daar nu nog uit
voerig druk over te maken. (Weer geschreeuw). 

Het partijbestuur heeft het initiatief genomen run de 
kwestie Nijhof, en het is niet onze taak die kwestie nu tot op 
het been uit te zoeken. Dan zijn er nu veel belangrijker dingen 
aan de orde en dacht jullie dat Hitler, als een zijner generaals 
of kolonels wat verkeerd had gedaan, dat hij dan eerst aan alle 
fascisten ging vragen wat hij met die generaal doen moest. Nee, 
hij gooide hem er zo uit. 

Dus niet eerst klaarheid over dergelijke ondergeschikte 
dingen, zie maar dat je in Arnhem 2000 handtekeningen krijgt voor 
de vrede, dat is belangrij�er!.) 
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Hiermede beëindigt Geelhoed de beantwoording. D.van der 
Voort vraagt nog het woord over de kwestie Nijhof, doch dit wordt 
hem geweigerd. Er ontstaat nogal enig tumult, doch de voorzitter 
weet de orde er weer in te hameren. 

Nadat nog richtlijnen voor het colportagewerk worden ge
geven, vnl. voor de Arnhemse afdelingen, sluit de voorzitter deze 
vergadering te� 10,45 uur. 

E I N D E. 

Bijlagen:Uitnodiging van 23 en 27 Juni 1950. 

7J.H. Ammeraal,procuratiehouder Rotterdamse Bank Velp, penning
meester Roode Kruis afd. Velp. 
Is zeer betrouwbaar en is zich niet be1,,ust ge
tekend te hebben. 
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Communistische Partij Nederland. 
Dis trict Centraal Gelderland. 

Arnhem 27 Juni 1950 •

Waarde Partijgenoot, 

Hiermede nodigen wij je uit tot het bijwo-
nen van een vergadering op Donderdag 29 Juni in de �olks-Univer- _ 
siteit in de Rijnstraat te Arnhem, Aanvang 8 uur. 

· · · 

�,. n�·inleiding op deze vergadering zal worden gehouden door 
een lid van het Partijbestuur uit Amsterdam. 

Wij verzoeken je op tijd aanwezig te zijn. 

met kam. groeten 
namens de dagelijke leiding 

cj. Nathans 

Zij de partijgenoten voor deze vergadering uitgenodigd. 
Ook de werkers. 
\vordt er met de sluitzegels gewerkt. 

Aa"n lv1evr.G. i1olenaar.

•
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Rp. no. 1861, Dienstgeheim. 

Onderwerp: Filmavond e.P.N. te Hattem. k ,,··10 JULI �50·

- - - - - -Hierbij moge ik U het volgende berichte�J - ' , A(D/ /!PfYI
J.J Op Dinsdag 6 Juui 1950 is door de C.P.N., Dis�·-�·.&,;1;...;..i....,_,��� 

,y<r-,,_- in een der bovenzalen van het café-restaurant St.eenman aan de 
:r.ruisstraat te Hattem, een film vertoond, dragende de titel "De 
Jonge Garde". 
Ongeveer 35 personen, in hoofdzaak jongeren, woonden deze film
voorstelling, welke om 20.00 uur aanving en om 23.00 uur was be 
eindigd, bij, ter��ijl de zaal, waarin deze voorstelling werd ge 
houden, ruimte bood aan plm. 200 personen. 
De voorstelling werd met aandacht gevolgd, doch applaus werd 
niet gebracht. 
Door middel van aanplakbiljetten in caf� 1 s was bekendheid aan 
ze film gegeven. 
Met het rondbrengen van deze biljetten had de bij Uw dienst be-

;<.i kende Gezina Bouwmeester, geb. 12-8-21, wonende te Hattem en di 
ook de voorstelling bijwoonde, zich belast. 
In de volgende caf�'s was een bedoeld biljet opgehangen • 

.,.Á' 1. Herman de BOER, geboren te Äpe 11 Juni 1916, vergunninghoude 
wonende te Hattem, Hidderstraat a.316. Polit.iek behoort hij 
tot de V.V.D. Aanvankelijk had hij opzettelijk verzuimd be
doeld biljet in zijn café op te hangen, doch toen daarop doo 
Gezina. Bouwmeester voornoemd drang op werd uitgeoefend, heef 

1 JJ.:L� 
hij ·toch aan haar verzoek (opdracht) voldaan. 

2. Jan vos, geb. 3-4-10, vergunninghouder, wonende te Hattem.De
ze is bij Uw dienst reeds bekend •

• 

� b·lt. � 3. Willem HEIDEVELD, geboren te tlattem 23 November 1918, verlof
houder en melkslijter, wonende te tiattem, Hessenweg C.70.

)(l 

Deze is een broer van de reeds bij Uw dienst geregistreerde
Willem Heideveld, geb. 16-4-04, wonende te tiattem.
Bernardus STF'....ENI-.:'!AN, geboren te Hattem 26 Januari 1889, caf�
houder, wonende te uattem, Kruisstraat A.245. Vermoedelijk
behoort hij tot de v.v.n., doch hij staat onmiddellijk klaar
wanneer de C.P.N. bij hem zaalruimte verzoekt tot het houden
van bijeenkomsten, enz.
De auto, waarmede de film en verdere benodigdheden werden ve

voerd, was voorzien van het provinciale kenteken GX-26114, welk 
kenteken is afgegeven aan de C.P.N. te Amsterdam. 

De bij Uw dienst bekende R.J. ARENDS, geb. 11-6-19, wonende 
te rtattem, was behulpzaam bij het in- en uitladen van bedoelde 
auto en hij groette de chauffeur van die wagen door te zeggen: 
"Dag kameraadl tt 

;/. de GROOT, geb. 11-2-06, wonende te Hattem, beijverde 
om kaarten voor bedoelde filmavond te verkopen. Tevens was 
als bezoeker bij die filmvoorstelling aanwezig. 

Verder ,verden aldaar de reeds bij Uw dienst gersgistreerde 
personen opgemerkt: 

'\ 
I O· _., )(J 

XI 
)'-f 

1. G.J.BALSTER, geb. 17-1-96; 2. Jan SPROKHOLT, geb. l0-7-18;
Jan RUITER, geb. 29-9-16; 4.�M.L. MüLLER, geb. 16-9-99; 5. B.
MÜLLER - ten HAVE, geb. 18-3-11; 6. Jan Fr. ten HAVE, geb.30-9-
84; ?. Kl. BAKKER, geb. 6-12-86; 8. H. BAKKER-MOL,geb. 14-3-91;
9.H.J.van WAGENINGEN,geb.8-3-11; 10. K.TICHELAAR,geb.21-1-05,al
len wonende te Hattem.-;..' 

De volgende en nog niet geregistreerde personen, woonden de
ze bedoelde film.avond ook bij: 
l. Aaltje Geertje BAKKER, geboren te Giethoorn 24 Februari 1928

wonende te Hattem, Hezenbergerweg C.234. (Haar ouders zijn
aangesloten C.P.N. leden).



,....... 2. 

-- t 4. 

Herman van HULST, geboren te Hattem 19 Februari 1899, van be
roep opperman, wonende te !:1attem, 3e Nalsteeg A.103. 

Aalt de HAAN, geboren te tiattem 27 Juni 1909, van beroep los 
arbeider, wonende te nattem, Bittersteeg A.84. 

Hendrikus LANDMAN, geboren te .nattem 5 Jüni 1934, van beroep 
bakkersleerlin-g, wonende te Hattem, Dorpsweg B.81-19. �ijn va 
der is E.V.C.er. 

A 5. Margaretha BALSTER, geboren te Oldebroek 16 Maart 1933, zonder 
beroep, wonende te Hattem Achterstraat A.213. Haar vader is b. 
v.c.er en Whl"

Apeldoorn, 6 Juli l9EO. 
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11 September 19500 

, 

Onderwerp: Vergadering van de CPN-bedrijfsafdeling ... 4KU-1Ueefse,Jvaard

te Arnhem, gehouden op Vrijdag 1 September 1950. 

Datum van ontvangstbericht : 

Betrouwbaarheid berichtgever : 

Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

geen 

Zeer betrouwbaar 

idem 

geen 

geen 

1,.l:\.KU ing e 1 i ch t . 
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VERTROUWELIJK. 

' 

/ 
Verslag van een vergadering van de C.P.N.-bedrijfsafdeling

A.K.U.-Iaeefsewaard te Arnhem, gehouden op Vrijdag 1 September 
1950. 

, 1 Aanwezig waren: 
BROEICil'i.AN, .A.M.; geboren 15.10.1916; 

K.. I..INNAARD, G.J.H., geboren 10.4.1901; 
, 1 ...._ KOSTER, w.o., geboren 23.10.1905; 

pl... JANSEN, J., geboren 29.8.1919. 

Broek.man presideert. Hij deelt mede dat het in de bedoeling 
heeft gelegen dat de Politiek-Secretaris van de O.P.N. te Arnhem,
J.B. WILDBREr, geboren 26.9.1923, ook op deze vergadering zou 
komen, doch door omstandigheden kon dit niet doorgaan. (Wildbret
had die avónd bespreking over vervoer-gelege!L�eid naav het 
Waarheidszomerfeest te Amsterdam, daar er geen vergunning werd
gegeven voor het gebruik van touringcars.) 

Eerste punt van bespreking: 
Het opwekken van de vredesgedachte bij de A.K.U.-arbeiders. Broek
man en Jansen dringen er op aan dat aan een aantal arbeiders 
lijsten worden gegeven, waarop zij en anderen ku!L�en Dekenen voor 
de Oproep van Stockholm. De A.K.U. fabrieken mogen niet worden 
overgeslagen. Daar alle medewerking op niets uitloopt, moet er 
dus in stilte met lijsten gewerktworden. Aldus besloten. 
Punt twee: 
De A.K.U.-wekker. Over de copie van het eerstvolgend nummer moey
nog gesproken worden. Jansen deelt mede dat de arbeiders in de 
spinnerij er over gepikeerd zijn dat er gecontroleerd wordt hoe 
lang zij wegblijven naar de W.O.' s. De overigen achten dit even
wel geen punt van belang om ih de Wekker te vermelden. Besloten 
wordt nog een bijeenkomst te beleggen en dan zo mogelijk op 12 
September 1950 de e.v. A.K.U.-'V'ekker te doen verschijnen. 
Punt drie; 
Verkiezing nieuwe fabriekskern. Jansen deelt mede dat verscheidene
arbeiders uit de bankwerker ij er op voorstaan dat hij, Jansen, 
candidaat gesteld wordt voor de nieuwe kern. Hij zegt dat wel te 
willen doen, doch spreekt zijn twijfel er over uit of de directie 
die candidatuur wel zal goedkeuren, omdat hij bekend staat als 
communist. Weigert de directie hem, dan kan daar politieke munt
(propaganda) uit geslagen worden. 

Jansen zegt er zich va...� bewust te zijn dat, als hij even
tueel in de fabriekskern gekozen wordt, hij het moeilijk zal 
krijgen tussen al de anders denkenden. Hij zegt dat hem dit niet
weerhouden zal op zijn plaats te blijven en niet gaan retireren, 
Zoals Van Grieken ( N., geboren 11.4.1897) destijds deed, die 
zich in dat gezelschap niet op zijn plaats voelde. Jansen zegt 
dat hij zi ch wel zal aanpassen. 

(Van Grieken zou nog steeds een overtuigd communist zijn, 
och wilde geen conflicten met de directie riskeren). 

E i n  d e. 11 September 1950. 
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Ik doe U hierbij toelromen een fotocopie 
van een schrijven gezonden aan de bestuurdGrs 
van het district Centraal Gelderland der C.P.N� 

Te zijner tijd hoop ik U van ��n of meer 
daarin genoem�e vergaderingen verslag te 
kunnen doen. 

Ei n d e� 

11 9 10 .19 50 • 

• 



CIJMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND 
C ENTilAAL GELDERLAND 
SECRETARIAAT a Klar,�äalB!J!S - Ar�.ll,m 

AAN DE DISTRICTSBESTUURDERS 
----�------�---���---�-------

W.K.,

,.ai. In d• laatstgehouden v•rgad•ring van het Dietrictebeatuur werd 
(,,-ealot1ar.-. om op Zor.i.dag 8 October a.s. •�n apaciale D.B. V9rgadaring 

t� bel�gg-ar., t3r voor'b'lraidit'.g Vat'. de a. e. D1atri'ota...Cot>.f'-ar�ntiG 1

•walka op 4 an 5 Nov3mb3r a.s. zou word.en gQhouden.
EQn de31 dQr Dietrictebee�uurd3r�, voornam311jk s1j di1 buiten 

Ar.nh3m wohQn, h�bb�n r��e �� oonvioatia voor dez� vergad.Gring 
ontvaD.gm. 

Door plota�l1tt.g� .n •�,ar biJsom�r� 01Utan41,;h�da, •�llc� in
nauw v3rbat,4· staan m13t cl� talrci vu. 4• PartS.J m-4• .-•tt1 to•omai, 
kan d1z� »,», v1rga4�ring op 8 Uotab� Dl•t 4ooraaaD•

D�aa Vargadar1ng YOrdt nu Teraet 11&&r

Zond&& 15 Uot,o'b4r a.ee 
• e mor gans os 10 uur -

Klar3mal1�w•a (Ylnk�l)

Door d13z3 v1raohuiving van cl3 ·c11atrictab•atuurrrarga4Qrto.g, zal 
het ook noodJs�lk zijn dat de Di'atriotaoonter.enti• l ot· 2 weicc 

1�ordt uitgesteld. De juiate datum wordt nog b•k•iid &•maakt.

D• led.envergad�ring•n, welke ter voorb•red.lng van d•z• oont•r•nt 
•zijn belegd 1n de •••k van 8 Ootobez, tot 15 October1 zullen zo moaeli

moet•� worden uitgesteld tot de daàraanvolgellde •••�• Ia dit niet
mogeliJlf, d� zullon 48 lldenvere;aderh\g in da atd.elingen aveaoed
nog eana in de ••ek van 15 tot 22 of Tan 22 tot 29 UotObQr moetan
Yordan gehouden.

Ten alott• w1Jzan wij ar op, dat 41• D1atriotabaatuurd�ra, wallca
ale ate;ffaardjigdan naar de Vrë,a-conter•ntl-i op 14 'ln 15 OotobQr
zijn e;,tozen., aan h�t d�abatrettaml� Vred�acomm. baricht zull� mo�tci
z1ndan, dat z1J varhi�4�� zijn.

Kam;1rad.-Qn, Y� zljr.. one b�,rust, dat ea en ander waar ,rarkzaamh�.
mat zich ma-a brmgt, dl')ch hat is buita onza nl, dat dQ omstax,,digh�c
one tot d�z'3 varnad3r1ng� nor.>dzakon.

w, rakGa in ollt gaval op 1!5 Ootober op julli, aanir�zigh�14. 

m3t kam. gro3t� 
D� Dag�lijlrB'3 wieling 
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14-11-1950.
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• 

Onderwerp: Verslag van een besloten kadervergadering van het District 
Centraal Gelderland der C.P.N., gehouden t e  Arru1em op 8-11-1950. 

Datum van ontvangstbericht: Geen. 

Betrouwbaarheid berichtgever: Ze er betrouwbaar. 

Waardering bericht: Idem. 

Tevens bericht gezonden aan: Geen. 

Medewerkende instanties: Geen. 

Ondernomen actie: Geen. 

•



G EHE IM. 

VERSLAG van een besloten kadervergadering van het district Centraal 
Gelderland der C.P.N., gehouden te Arnhem op 8-11-1950. 

AANWEZIG: i 50 personen. 
AANTAL CONVOCATIES: 

f� 
±. 70. hl". __ .,.,,,.-�,· 

/,Jf'
'�i/3 SPREKER:Van Dille uit Amsterdam • 

... r.�,.,,·�-
,,_.�-· ,,,.-

(Arriveerde aan de plaats, waar de vergadering werd gehouden 
met een personenauto GZ 72687, welke letters en nummer 
zijn afgegeven aan de E.V.C. te Amsterdam). 

�·"� ��; vergadering staat onder leiding van A. � den Berg, geboren
� ?..u e-s-1925. - - -

5
"J

1
f Na slechts een welkomstwoord gezegd te hebben, geeft Van 

den Berg het woord aan de spreker. Deze zegt het volgende: 

e 

• 

Kameraden, wij zijn vanavond bij elkaar gekomen om onze 
taken voor de toekomst tebespreken en de besluiten uit de laatst
genomen partij-resolutie aan jullie voor te leggen en met jullie 
te bespreken. Om een juist beeld te krijgen, moeten we eerst eens 
teruggaan in de geschiedenis van het socialisme. 

Dezer dagen, 33 jaar geleden, heeft het Russische volk 
het bewijs geleverd, dat het mogelijk was om de schijnbaar on
breekbare keten van het kapitalisme te verbreken. In deze 33 jaar 
is ontzettend veel gebeurd en ik geloof dat het jullie goedkeuring 
zal kunnen wegdragen, wanneer we vanavond samen deze heugelijke 
gebeurtenis herdenken en stil staan bij de Russische October
revolutie. 

Spr. beschrijft dan de October revolutie en trekt een 
parallel met deze tijd. 

Vervolgens houdt spreker een rede over het lichtende 
voorbeeld dat de Sovjet Unie thans is. 

Na aangetoond te hebben, dat Rusland de oorlog 40-45 
heeft gewonnen en Amerika een gro�� nederlaag heeft gelede n in 
1948 in Tsjecho-Slowakije, terwijÏ Tito-kliek en zijn medewerkers 
aan de kaak werden gesteld, gaat spr. verder met de behandeling 
van de oorlog in China, waar het Amerikaanse imperialisme de 
volgende nederlaag heeft gelèden, en daarna Korea. Voorts wijst 
spr. op de grote overwinning in 1949 door de tot stand koming van 
de Oost Duitse republiek. 

Spr. gaat dan verder: 
Komende aan de dag van vandaag, dan moeten we vaststellen 

dat we staan aan de vooravond van een wereldhistorische gebeurte
nis. De grote kracht van de vredesbeweging in alle landen ter 
wereld, die zich gemanifesteerd heeft in de schitterende betoging 
in April 1949 in Parijs, die heeft toen de basis gelegd voor een 
vredesbeweging die, zo lang de mensheid bestaat, nog niet is 
voorgekomen. En thans, kameraden, is het zo, dat aan het einde 
van deze week in Sheffield de vertegenwoordigers van practisch 
alle landen ter we:rf'eld bi6een zullen komen en daar de practische 
resultaten nhar voren zullen brengen, n.l. de 500 millioen hand
tekeningen die gezet zijn onder;

� 
�ro�p van Stockholm en die

het bewijs hebben geleverd, dat n �eerl korte tijd, in Maart van 
dit jaar werd pas besloten om de e 0

1prp�p te 4oen, dit uitstekende
resultaat kon worden bereikt. 1 

/ \ 1 
Kameraden, het is dus zo, ·dat wij 'a�n de vooravond staan 

van het Wereld-vredescongres te Sheffield. En daarbij hebben wij 
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tot taak om ons af te vragen, hoe is nu op dit moment de inter
nationale toestand en hoe is de toestand in ons eigen land. En 
dan hebben we twee belangrijke wijzigingen, twee versnellingen 
in de oorlogsvoorbereiding vast te stellen. 

le. Het betrekken van alle landen in de oorlogsvoorbe
reiding. Ook wij zijn thans de slaaf van de agressor Amerika. 

Spr. gaat dan verder met aan te tonen hoe Amerika onze 
regering in de macht heeft en hoe Amerika tracht de voorraad
schuur van Japan, zijnde Korea, ook in de wacht te slepen. 

2e. Amerika zoekt tevens een oplossing uit de econo
mische crisis door oorlog en oorlogsvoorbereiding, evenals 

Hitler dat heeft gedaan. Als men een oorlogsindustrie opbouwt, 
moet er uiteindelijk geschoten worden. Een terug is er niet. 
De enige oplossing voor Amerika om zijn winsten binnen te halen 
ms alleen: Oorlog. 

Bij dit spelletje blijft Engeland niet achter. Ook 
Nederland doet hieraan mee. Zo brutaal zijn ze hier, dat ze 
eenvoudig een aantal posten van de oorlogsbegroting hebben weg 
gefrommeld en later ons zelfs in het onzekere hebben gelaten, 
hoe groot het bedrag wel is dat hier aan de oorlog wordt weg 
gesmeten. 

Spr. hekelt de toestanden in Indonesië en gaat scherp 
te keer tegen het loslaten van de Nazi-generaals en het opnieuw 
bewapenen van de Duitsers. 

Als het zo door gaat, zullen onze Nederlandse jongens 
worden gecommandeerd door Nazi-generaals. De vredes-industrie 
wordt stop gezet. Een stofzuiger fabriek is gesloten. Honderden 
arbeiders staan op straat en de Efa-Producafebriek is opgekocht 
door het Ministerie van Oorlog en wordt opslagplaats voor wapens. 
Amerika werkt aan de vernietiging van ons volk. Ons voedsel 
moet vernietigd worden, terwijl er nog duizenden naar voedsel 
snakken. Het volk wordt uitgebuit door de oorlogshitsers. 

Moeten wij dit alles nemen, kameraden? aldus spr. 
Na een zeer heftige tirade over de oorlog en de impe

rialisten, gaat spr. verder: 
In 1940 zei kam. Stalin dat de oorlog onvermijdelijk was, 

maar nu, in 1950 zegt kam.Stalin dat de oorlog niet onvermijdelijk 
is en dat het van ons afhangt, of de oorlog komt of niet. Juist 
in deze dagen, nu wij de October revolutie herdenken, moeten 
we vaststellen, hoe groot de kracht van de Sovjet Unie is en 
niet alleen zien naar het kleine Nederland. 

Spr. geeft dan een reeks cijfers, waaruit de enorme 
kracht en de vooruitgang van de Sovjet Unie zou moeten blijken. 

In Nederland gaat de productie vooruit en de levensstan
daard achteruit. Toch ziet men in het Nederlandse volk een toe
nemend bewust worden en is men steeds meer tegen de oorlog en 
de oorlogsvoorbereidingen. 

Als voorbeeld noemt spr. het telegram van het patijbestuur 
van de P.v.d.A. aan Drees tegen de oorlogsvoorbereidingen. 

Sprekende over "de in bewerking zijnde wet Burgerlijke 
Staat van Beleg", zegt hij: 
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Er is een poging gaande om onze kapitalistische grondwet 
die nog te democratisch is,voor deze heren weg te werken en 
daaruit het meest democratische recht van ons volk, het brief
geheim te schrappen. Huiszoekingen zullen kunnen plaats vinden 
als het in de hoofden van deze heren opkomt. (Hierbij moest ook 
de "Veiligheidsdienst" het ontgelden). En het is eigenlijk een 
schandei voor onze partij, dat uit de rijen van de K.V.P. de 
protesten moeten voortkomen. Zij zien dat deze wet, die zogenaamd 
tegen de communisten is gericht, in feite gericht is tegen het 

ehele Nederlandse volk. 
Voorts toont spr. aan, dat de 18.000 stakende Nederlandse 

arbeiders, de Nederlandse Regering hebben gedwongen om nu reeds 
loonsverhoging te geven, terwijl zij dit eerst op 1 Januari 1951 
had willen doen. 

Vervolgens gaat spr. verder met aan te tonen dat West
Duitsland klaar gemaakt wordt voor de stoottroepen van de im
perialisten en dat dit alles is gericht tegen de Sovjet Unie • 

Terugkomende op de oorlog in Korea, wijst spr. op de 
twijfel die deze oorlog in de rijen der C.P.N. heeft gebracht 
en toont aan dat het juist de Sovjet Unie is geweest, die er 
voor gezorgd heeft, dat we op dit ogenblik nog niet in een totale 
oorlog gewikkeld zijn. 

Uiteindelijk komt spr. dan op de plicht van de partij
leden om alles te doen om de vredesbeweging te steunen, ook, voor 
zover dit nog kan, financiëel. Nadat hij nog zegt dat men de 
kracht van het socialisme niet moet onderschatten - zie wat in 
België is bereikt door de socialisten en andere vooruitstrevende 
groepen - en de kracht van het imperialisme niet moet over
schatten - dit systeem is van binnen voos, aldus spr. - besluit 
hij zijn inleiding. 

Van den Berg dankt spr. voor zijn duidelijke uiteenzetting 
en wekt op zijn beurt de aanwezigen op om ook in dit district, 
alles voor de Vrede te doen, wat de Partij heeft opgedragen. 

Daarna pauze • 

In de pauze kunnen de aanwezigen zich opgeven voor dis
cussie, maar niemand maakt hiervan gebruik. 

Na ongeveer 15 minuten neemt een onbekende het woord 
en zegt: 

Nou, kameraden, we hebben tot nu toe geen enkele dis
cussiant genoteerd. Ik geloof toch ook dat de inleiding van kam. 
van Dille aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Wij hebben 
in dit district nog zwakke plaatsen, de taak van de partij in 
de vredesactie, de verkoop van de vredeskrant, het verzamelen 
van de handtekeningen, vooral nu nog in de laatste twee, drie 
dagen voor het bij elkaar brengen van de gelden voor de afge
vaardigden naar Sheffield, vooral ook, omdat op de a •. s. Districts
.9on,f�?;:�1ltj.� dit uiteindelijk de hoofdpuî:ïien -zûile'ii"-z'i"jn,�·-.wàär' ' 
h� bij de Districtsconferentie om draait. En in de meeste afde
lingen zijn toch de ledenvergaderingen achter de rug. We moeten 
dan in de eerste plaats met een bepaalde mening naar voren komen. 

En het gaat er nu om, dat wij met jullie, als kader van de partij, 
tot een conclusie komen, tot bepaalde besluiten komen. We kunnen 
toch wel verwachten, dat het kader van de partij, dat die nu wel 
hun mening naar voren zullen brengen. Dus laten we vooral de afd. 
bestuurders vooral de raad mogen geven, dat ze overdenken wat 
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voor moeilijkheden of er zijn en op welke manier zij denken deze 
op te lossen. Kameraden, dan pas heeft een kadervergadering, 
waarvan de opkomst, hoe die ook is, succes. Ik zou jullie willen 
aanraden, maak het niet te lang, omdat de tijd dwingt. Er zijn 
mensen die met de bus naar buiten Arnhem moeten. Geef je dus op 
voor discussie, maar laten we zorgen, dat we alles even vlot 
afwikkelen, als we het eerste gedeelte van de avond hebben gedaan". 

Hierna geven zich ongeveer 17 aanwezigen op voor dis
cussie. 

Enkele discussianten beperken zich practisch alleen tot 
een opwekking om de laatste dagen alles op alles te zetten, om 
de afvaardiging naar Sheffield te doen slagen, doch anderen 
gaan wat uitvoeriger op enkele aangelegenheden in, o.a. een on
bekende die spreekt over de "maand van de pers" waarbij hij zegt: 

Alle afdelingen krijgen hier een uitgebreide circulaire 
over, maar juist enige punten die nogal voorbereiding vergen, 
wil ik hier vast naar voren brengen, n.l. het massaal werven 
voor de krant, wat o.a. voorgesteld wordt om dat te doen via

de abonné's die we nu reeds hebben. Het is een voorstel wat nog 
nader besproken wordt met de centrale werfleiding, om dan te 
proberen, via die abonné's, door middel van invulformulieren, 
adressen los te krijgen van mensen, waar w e  waarschijnlijk mee 
kunnen gaan praten, om daar proefa�onné's of abonné's van te 
maken. 

Ten tweede de weruing voor"Uilenspiegel". Hierbij moeten 
wij niet te stram blijven vasthouden aan het idee om via onze 
Waarheidsabonné's, Uilenspiegel-abonné's te winnen, maar dat 
het toch uiteindelijk de bedoeling is om buiten onze kring van 
Waarheidslezers te komen en daar Uilenspiegel-abonné•s te maken 
en daarna Waarheidsabonné's van te maken. Voor het leggen van een 
basis is het noodzakelijk, dat we beginnen met de Waarheidsabon
né's, maar wij moeten er naar streven om buiten de kring van 
Waarheidsabonné's te komen en dat kan met een blad als "Uilenspie
gel". 

Dan nog, in de maand van de pers, zullen een paar dagen 
speciaal in het teken komen van het 10-jarig bestaan van "De Waar
heid". Aangezien het in de bedoeling ligt om deze dagen met een 
feestelijkheid te besluiten, hetzij hier of daar in een zaaltje 
met een danstent of een bazar of iets dergelijks, is het gewenst 
dat jullie alvast de mogelijkheden daarvoor gaat onderzoeken. 

Wat betreft de obligatieleningen, wil ik nog even 
opmerken dat, ofschoon het algemeen beeld gunstig is, we aan de 
start zeer snel op f 800,- stonden en toch staan we nog ver 
beneden het gemiddelde om op 1 Januari onze taak volbracht te 
hebben. Evenzo is het met de afdracht van het geld. Deze moet 
zeker verdubbeld worden, willen we 10 weken �a= na i Januari, 
dus dat is ongeveer half Maart, onze taak ook in geld volbracht 
hebben. 

Verder ligt het, wat de maand van de pers betreft, in de 
bedoeling om tegen 23 November, dus aan het begin van deze "maand", 
ledenvergaderingen te gaan houden in de afdelingen waar verder 
de gang van z aken geregeld wordt voor de komende maand. 

Dit zijn zo de punten, waarop hier wordt aangedrmngen 
om vast te gaan voorbereiden. 

/ f 2e

" 

Molenaar Antonia Johanna, geboren 7-3-1930 deelt mede, 
�>�,.r- dat de afd. Arnhem van het A.N.J.V., alle krachten zal inspannen, 

��-�.-:.....- om de vredesactie te doen slagen. 
� 1'5'.., 

á..u/---- .M.,' 

P. Z'. $""J 7 2-�
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o� geboren 27-7-1902, wijst op de tekortko-
mingen �'afi"IréTwer oor de massa-organisaties (E.V.C., N.V.B. 
en Vredescomité). De leden van die organisaties kunnen het niet
bestaan, deze organisaties uit te bouwen tot werkelijke massa
organisaties. Het is nu zo, dat de leden daarvan slechts bestaan
uit partijleden, dus er gaat niets van uit buiten de rijen der 
Partij, maar bovendien worden deze mensen te zwaar belast, om
dat het altijd dezelfde zijn, die werken voor de partij, E.v.c.
N.V.B. en Vredesbeweging. 
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In deze organisaties moeten andere mensen worden aange
trokken, die het werk doen. De Partij moet alleen maar leiding 

'geven� Hij spreekt zijn voldoening uit over de "Maand van de pers� 
�oorziet daarvan wel resultaten. Als je met de mensen praat, J

dan bemerk je dat er nog lang niet genoeg gewerkt wordt. Als we 
in deze maand goed aanpakken, dan zal dit zeker successen ople
veren voor "De Waarheid", aldus Nathans. 

f �&SJ(äLq (?) uit Apeldoorn zegt verheugd te zijn dat hij 
voor he't

1

eerst in dit district een kadervergadering kan bijwonen.
Hij vergelijkt de verhouding in het partijwerk in Amsterdam en 
Apeldoorn en zegt dat er in Apeldoorn verschillende moeilijk
heden zijn, die men in Amsterdam niet kent. Ook in Apeldoorn 
komt het werk op de schouders van enkelen neer. Maar er zal ook
daar verbetering in komen, aldus spr. 

1 (U,�_ijy
..,,
�ld is kortgeleden van ���t�f!l verhuisd naar 

I
l Apeldoorn en is daar direct in het afdel'in·gsbestuur van de 

Partij geplaatst. I.D. Ah
0

.). 

Van den Berg Albertus, geboren 14-8-1925. 
Naar aanleiding van de inleiding van kam. van Dille over

de vredesbeweging en over de resultaten, zou ik het volgende 
willen zeggen. 

Wij weten dat al weken achtereen de vredesraad een 
oproep doet, om geld in te zamelen voor de afgevaardigden, 
die naar Sheffield zullen gaan en de lijsten zijn al weken in
omloop. 

Ook zijn in dit District steunlijsten doorgezonden 
naar de afdelingen. Het vredescomité heeft tot 2 maal toe ge
schreven en door de Partij is 2 maal geschreven dat jullie het 
geld moeten afdragen voor de twee afgevaardigden van Gelderland. 
Tot nog toe, kameraden, kwam een bedrag binnen van f 120,- waar 
erf 600,- moeten binnen komen.We verwachten juist op deze avond,
dat jullie met voorstell.en komt, dat je alsnog morgen het geld 
binnenhaalt om te zorgen dat deze afgevaardigden werkelijk naar
Sheffield zullen kunnen gaan. 

Verder ben ik het met de inleider eens dat er helaas 
onder onze partijgenoten een grote neerslachtigheid heerst. 
Juist door deze inleiding moeten wij nog meer overtuigd zijn, 
dat we nog harder en nog overtuigder gaan werken. We moeten de
vrede niet zien als een aparte actie, maar als het belangrijke
werk van de Partij. We moeten harder werken voor de vrede. Als
we het geld niet binnenkrijgen, zou dit betekenen dat er uit 
Gelderland geen enkele afgevaardigde zal gaan naar Engeland. 
Jullie begrijpt dat dit een grote schande zou zijn. Geef jullie
dus op, hoeveel geld je hebt en wat je nog denkt te doen om te 
zorgen dat Vrijdagmorgen uiterlijk het geld binnen is. 

Van Apeldoorn hebben we de eerste resultaten gekregen,
f 30,-. wat natuurlijk nog onvoldoende is. Apeldoorn heeft, 
zoals al de afdelingen, nagelaten om de actie uit te buiten,
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te zorgen dat er genoeg binnen komt. 
In Arnhem en Nijmegen hebben we ook maar weihig resul

taten en we verwachten van jullie, dat je opgeeft, hoe de zaak 
er voor staat. 

Ik kan jullie mededelen dat wij de Arnhemse afdelingen 

morgenavond om 7.30 uur verwachten op de Klarendalseweg 91, waar 
wij die avond zullen benutten om alsnog geld binnen te krijgen 
voor Sheffield. 

Ook van de buitenafdelingen hebben wij Vrijdagochtend 
geld nodig. Of het geld gehaald moet worden,of dat het gebracht 
zal worden, maar wij moeten uiterlijk Vrijdagmorgen geld hebben

om de diviezen aan te vragen, die nodig zijn voor de afgevaar
digden. 

Kameraden, dan heeft de inleider ook nog meer belangrijke 
punten behandeld, maar er is ook een belangrijk punt, n.l. de 
strijd tegen de duurte. Het is noodzakelijkf dat wij onderzoeken 
wat wij in de afdelingen kunnen doen om de strijd tegen de 
duurte aan te pakken. Ik kan jullie mee delen, dat de vakbeweging 
in Arnhem alreeds stappen op dit gebied heeft ondernomen om iets 
tot stand te brengen. Het wil n.l. door een aantal arbeiders 
uit bedrijven een manifest laten verschijnen, uitgaande van de 
arbeiders, dat gericht zal worden aan àndere grapen van arbeiders 
en waarin protesten zullen worden verstuurd naar de Regering 
en de Gemeenteraad. Deze actmes moeten vergroot worden, die 
moeten niet bij een bepaald bedrijf blijven, maar dit moet een 
sneeuwbal-systeem worden. Laten wij dus de reactie duidelijk 
maken dat ook de arbeidende klasse van Centraal Gelderland geen

genoegen neemt met de prijsverhogingen. Maar wij zullen deze 
dingen moeten voorbereiden en wij hopen dan ook, dat jullie deze 
dingen in de discussies naar voren zullen brengen. 

Tot zover. 

Bosveld (?) wijst op de recente prijsverhogingen van 

koek en gebak en zegt dat er geen enkele contr�le is op de prijs 
van deze artikelen.Ook hij vindt dit punt belangrijk om daar 
alle aandacht aan te besteden, omdat dit tot de mensen spreekt. 

�� 1 +·He-..-D-1.-· -er_e_n_v��i�f�
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.:l�/3;tl"t/l�- vredesactie en de Waarheidswerving, doch noemt geen getallen. 

Verder becritiseert hij de woningbouw. 

I 
1 18e

l 

Hendriks Theodorus, geboren 3-2-1918 zegt dat het hem 
,, � verwonde'Fä' ffeéÎt, dat hij nog steeds geen steunlijst voor de 'J.),J) b:JO afvaardiging naar Sheffield heeft ontvangen, waaruit blijkt dat 

er toch hiaten zijn. t.À 11� 

{ 

Dan zou ik de inleider willen vragen, of er door de Partij 
rJ""1> · ,, al richtlijnen gegeven zijn, in geval van een eventueel verbod 
O?�· van het lidmaatschap der Partij voor ambtenaren, waarover in

,Il' C· {)· regeringskringen gesproken wordt. 

1Lh\ ..,r� 9e� f Wt),�Q.,bJ;�� Johannes Bernardus, ge boren 26-9-1923 zegt: 
,.;rj ;§ !ameraden, kam. van Dil, van Til, heeft in zijn inleiding

'Ïft duidelijk aangetoond dat wij de strijd die nu op Korea gevoerd 
r!;'" wordt voor de vrede, die door de Sovjet Unie wordt ondersteund, 

11. geleid, dat wij die deze strijd in Nederland ook op alle mogelijke
� manieren moeten ondersteunen en wij dus ook in Nederland ons 

�--"�..;...., aandeel in deze vredesactie moeten leveren. Wij hebben daarover 

'// 
op diverse ledenvergaderingen uitvoerig gesproken 9 en wil ik 

/--.'.LJ . .f!f�î eigenlijk in bijzonderheden ingaan op de geldactie voor Sheffield. 
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Want wat is zo algemeen de gedachtengang van onze partij
genoten met deze Sheffield-actie. Het is n.l., dat er al zo veel 
acties zijn, dat je een sol-actie hebt, dat je een enveloppe
actie hebt, dat je een obligatie-actie hebt, dat je talloze 
geld-actie's hebt, waarmee je bij de arbeiders aankomt, en dat 
je als klap op de vuurpijl nog bovenop krijgè, een Sheffield
actie. De partijgenoten bij het kader van onze partij zien nog 
niet het juiste standpunt en bezitten nog niet de juiste tact 
om deze Sheffield-actie te voeren en te leiden. Wat gebeurt er 
n.l. in deze acties? Dat juist onze mensen, onze partijgenoten,
onze E.V.C.-ers, onze Waarheidslezers, tot en met worden uit
gemolken voor geld en dat we nu ook nog weer eens bij ze komen
voor geld om afgevaardigden naar Sheffield te zenden. Maar het
gene wat juist het belangrijkste is en wat niet alleen belangrijk
is voor deze Sheffield-actie, maar voor de eenheid en voor de
verbreding van het vredesfront, waar Paul de Groot in zijn in
leiding duidelijk over gesproken heeft. Het""is n.l. dat wij bij
de duizenden mensen die toch in ons district hebben getekend en
die niet tot onze directe omgeving behoren, die geen abonné zijn,
geen partijgenoot of E.V.C.-er zijn, dat wij daar niet komen,
dat we nalaten om voor deze Sheffield-actie buiten onze rijen
gaan en die bronnen aan te boren, die we in de loop van de hand
tekeningen-actie hebben aangeboord.

Er zijn talloze mensen die getekend hebben en er zijn 
talloze mensen die geld kunnen missen en het ook willen missen, 
maar waar we doodeenvoudig niet bij terecht komen. In iedere 
plaats in ons district zijn handtekeningen verzameld en er hebben 
belangrijke mensen getekend. 

En, partijgenoten, we zijn er in deze actie voor het geld 
voor Sheffield niet naar toe geweest met of zonder lijsten. Dat 
is hetgeen wat we verwaarlozen, en dat is ook de oorzaak waardoor 
deze Sheffield-actie niet gaat, omdat de mening er is bij de 
partijgenoten: "Ze komen met alle acties bij ons". We moeten naar 
buiten uitgaan, buiten onze omgeving, buiten onze partijgenoten. 

Partijgenoten, er zijn nog maar een paar dagen om te zor
gen dat we de twee gedelegeerden naar Sheffield kunnen sturen • 
Zoals Bertus (A. � den Berg), gezegd heeft, er zijn nog pas 
f 120,-. Het is f 80,- reisgeld, daar is geen loonderving bij, 
er zijn nog helemaal geen andere onkosten bij. Want een gedele
geerde kost f 300,-. 

We moeten dus bekijken, hoe we met of zonder lijsten voor 
Sheffield nog centen bij elkaar kunnen krijgen. Want dat is be
langrijk. Dan kunnen de grote afdelingen, Arnhem en Apeldoorn 
morgenavond en Vrijdagavond, met eigengemaakte lijsten desnoods, 
huis aan huis collecteren in die buurten waar we ook een behoor
lijk succes hebben gehad met de handtekeningenactie. De Arnhemse 
en de Apeldoornse afdelingen moeten µäar:voor de mensen mobiliseren 
zoals Bertus heeft voorgesteld op morgenavond voor Arnhem. 

We zullen speciaal de adressen moeten gaan bewerken, die 
hun handtekeningen geplaatst hebben. En daar zijn mensen bij, 
die niet onsympathiek staan voor de vredesbeweging en waar ook 
nog wel geld zit. Jei kent op het ogenblik die adressen wel en 
we moeten daar onze beste man naar toe sturen en dat we zorgen 
dat die daar wat geld los peutert. 

Partijgenoten, de tijd dringt want we moeten uiterlijk 
Vrijdagmorgen de divmesenaanvragen bij de Ned. Bank. Zaterdag 
in de loop van de dag gaan onze gedelegeerden naar Sheffield. Het 
is dus nog kort dag, partijgenoten. We moeten dus alles op alles 
zetten om te zorgen dat we nog centen binnen krijgen en dat we 
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althans in staat z1Jn om het reisgeld en de lopende onkosten te 
betalen. We verwachten nu ook dat we in de loop van deze twee 
laatste dagen de gelden in Arnhem binnen zien komen. 

l/f 19'•r:- Ree de Berendina, geboren Van de Meeberg, geboren 28-10-
" . µcJ1901 zegt: 
�;; Mag ik even twee woorden zeggen? We hebben hier in 

(IL �� Arnhem enig succes gehad voor de vredesactie bij een paar doe-

,- 4'1).1>. toren, die toch ook bui ten onze rij en staan. Kunnen andere doe-
:,-

· toren ook niet bezocht worden? Dat kunnen toch anderen ook? 
kob 0 We hebben er hier bij van •••• één van f 5,- en van f 3,50 en 
·/ van f 2,50. Dat kan toch in Apeldoorn en in Nijmegen ook en ook 

,/"" nog in Arnhem. We hebben tot nog toef 16,- opgehaald en we zullen_,, morgen de adressenlijst nog eens nakijken en dan gaan we weer 
op stap. 

• 

• 

r 
(Eén van de door spr. bedoelde doktoren is de Arnhemse 

-«rîf arts Antonius ten Haaf, geboren 10-6-1902 te Roermond, wonende
-�'..)..)" i te Arnhem, Statenlaan 1. Deze arts heeft deelgenomen aan het 
)t' î driemanschap dat het bekende appèl van 500 Nederlandse artsen 

! aan Dr. Drees heeft aangeboden. Zie dagbladen van 3-11-1950.
i Tot op heden was van deze arts op politiek gebied niets nadeligs 
�bekend. I.D. Ah.)

lle. De volgende - een onbekende discussiant - stelt voor om
in deze vergadering geld bijeen te zamelen om de reis naar 
Sheffield voor de twee afgevaardigden uit Gelderland alsnog 
mogelijk te maken. Hij zegt: "Ze kunnen voor een bedrag tekenen,
dan halen wij het morgen wel op". (Gelach). 

Ik wou het ook nog over iets anders hebben, vervolgt
spr. en zegt: Zondagavond hebben we een feestavond van het 
A.N.J.V. in verband met het 5 jarig bestaan van de Wereldfedera
tie van de Democratische Jeugd. Hebben alle Partijleden al kaarten 
voor deze avond? De Partij zou op zich kunnen nemen, een aantal 
kaarten te verkopen. Deze feestavond moet slagen, want daat gaat 
vee 1 propaganda van uit". . , 

( Voor verslag van deze feestavond, zie BV /G t,.f)�- 'i>-{) 

X l 
12e. Van der Molen Reint, geboren 17-5-1919 zegt: 

Ja, kameraden, ik wou in de eerste plaats vragen, althans 
in eerste instantie iets vragen over het eerste gedeelte van de 
inleiding. Het is n.l. zo, dat de bezittende klasse en vooral 
de imperialistèn in Amerika, op allerlei wijze getracht hebben 
en nog steeds pogen er op wereldoorlog No.3aan te wakkeren. Een 
middel daarvoor is op het ogenblik de uitbreiding van de oorlog 
op Korea. Het is n.l. zo, dat op het ogenblik toch vrijwilligers 
vanuit China naar Korea gaan om daar de democratische rechten 
van de arbeidersklasse te verdedigen. Maar meteen is daarbij 
ook het gevaar, wat op het ogenblik aanwezig is, het uitbreiden 
van de oorlog. Het is n.l. zo, wat ik zoeven al heb opgemerkt, 
de imperialisten op allerlei wijze zullen trachten, deze oorlog 
aan te stoken. En ze krijgen hier, door deze ontwikkeling ge
legenheid, om de zaak uit te breiden. Ik bedoel, hier zit op het 
ogenblik dat in opgesloten, het gevaar dat, nu deze geweldige 
machten tegen elkaar opbotsen, wat zal daaruit voortvloeien? 

Maar m.i. is het op het ogenblik zo dat, nu eigenlijk 
de gelegenheid voor de amerikanen is gekomen, om de oorlog daar 
in ntg groter hevigheid te doen ontbranden. Het is natuurlijk 
vanzelfsprekend en ik kan nu allemaal niet verder opnoemen, wat 
daar aan verbonden zit, maar ongetwijfeld, en ik heb het ook 
gemerkt, vandaag en gisteren, ook in het bedrijf, dat die vraag 
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rijst bij verschillende kameraden: Nou krijgen de Amerikanen 
de kans om daar de oorlog in volle hevigheid te doen ontbranden. 
Die vraag zou ik eigenlijk wel iets meer willen zien besproken. 

Spr. gaat vervolgens scherp te keer tegen de Arnhemse 
afdelingen. De afd. Nijmegen en Apeldoorn hebben gehoor gegeven 
aan de oproep om hier vanavond te komen, terwijl Arnhem verstek 
laat gaan. De helft van het kader van Arnhem is slechts opge
komen. Juist die afdelingen, die de laatste weken veel verzaakt 
hebben, zie je ook hier niet. 

Er leven in de Arnhemse afdelingen veel tekortkomingen 
ten opzichte van het partijwerk. Speciaal wil ik er ook op 
wijzen, zoals wij ook in de laatste weken ook al herhaalde malen 
hebben gedaan, dat de vakbewegingsmensen, die hebben het zo nodig, 
aanwezig moeten zijn op deze vergadering. Er zijn verschillende 
kameraden die belangrijk werk hebben in de E.V.C. en die nu niet 
aanwezig zijn en wij zullen daarover bij deze mensen gaan praten. 

13e. Nathans Jacob vraagt nogmaals het woord en zegt: 
Wat betreft het geld inzamelen voor de afvaardiging naar 

Sheffield, is er niet uitgehaald wat er uit te halen is. Ik.stel 
voor, laten we hier, zoals we hier zitten, allemaal"een knaak 
lappen" (een rijksdaalder betalen). We moeten voor deze zaak 
een offer brengen, want ik zie aankomen, dat van het inzamelen 
van geld buiten onze rijen, niet veel terecht komt. Een knaak 
kunnen we nog wel missen. 

Van den Berg zegt hierna: "Nou, je hoort het, kameraden". 
(Gelach). 

B. de Ree - !.ê:.!l de Meeberg zegt dat dit niet nodig is.
Zij wijst weer op de mogelijkheden bij de doktoren en zegt dat 
zij gisteren één uurtje op pad geweest is en f 8,- had. 

Hierna beantwoordt Van Dille de discussianten en zegt: 
Kameraden, het is natuurlijk ondoenlijk om alle discus

sianten rechtstreeks te beantwoorden. Ik wil een paar algemene 
opmerkingen maken en toch trachten iedereen recht te doen, waar
bij ik in de eerste plaats opmerk dat, zowel uit de opmerkingen 
die gemaakt worden over kleine dingen, practische dingen, zowel 
als de opmerkingen over de politieke inhoud van de inleiding, 
er één ding naar voren komt, n.l. de opvatting t.o. van het 
oorlogsvraagstuk. 

We zien eerst, ook in onze rijen, ook zoals we vanavond 
hier bij elkaar zijn, een onderschatting van het oorlogsgevaar, 
enerzijds en een onjuiste opvatting over de Vredesbeweging aan de 
andere kant. En ik zou dat willen aantonen hiermee. In de eerste 
plaats is duidelijk op te maken uit de resultaten en uit :,de 
discussies, dat de Vredesbeweging en de Partij, in sommige opvat
tingen één en dezelfde zijn. Men beschouwt de vredesbeweging als 
een beperkte groep, zonder daarbij de mogelijkheden om breed 
uit te slaan, ter hand te nemen. 

Aan de andere zijde hoor ii.k opmerkingen als: "Nu ja, de 
Vredesbeweging, dat is ook werk, dat moet je ook doen, maarcdat 
is niet de hoofdzaak. En ik meen dat kam. Van den Berg dat ook 
heeft aangestipt, n.l. de scheiding gemaakt tussen Partij en 
Vredesbeweging, als twee los staande organisaties. Daarbij moet 
ook in de eerste plaats opgemerkt worden dat de Vredesbeweging 
geen echte organisatie mag zijn. Dus niet een bestuur en leden, 
die daarvoor willen werken, maar we moeten de Vredesbeweging 
als een massale beweging zien, waarin wij als Partij de leiding 
op ons nemen, om die beweging tot stand te brengen. Wij moeten 
er voor zorgen dat elk misverstand over de vredesbeweging, zowel 
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in als buiten onze rijen, wordt opgeheven.Dat het de taak van el. 
partijlid is en niet alleen van het bestuur bijvoorbeeld, om 
voor de Vredesbeweging te werken. We moeten die strijd vergelijkE 
met de strijd tegen het fascisme van vó6r de oorlog. Toen hadden 
we ook een massale beweging van mensen, die overigens buiten onz 
rijen stonden. Wij wisten dat toen voor elkaar te krijgen en dat 
moet nu weer, nu weer het fascisme de kop opsteekt, zij het dan 
onder het mom van democratie. 

En dan is hier door een paar discussianten opgemerkt om 
hier, in deze zaal, geld in te zamelen voor Sheffield, om per 
man een rijksdaalder te betalenJ Dit is heel mooi maar, kameraden 
dat is de weg niet. Daar gaat geen propaganda van uit en bovendie 
kunnen de meesten dat niet betalenT Maar als ik nu zie dat in 
Arnhem, in Nijmegen, in Apeldoorn, het aantal handtekeningen 
voor de Vrede drie, soms wel vier maal zo hoog is als het aantal 
voor onze Partij uitgebrachte stemmen bij de laatste verkiezingen, 
dan blijkt hier toch uit, dat er meer mensen aan onze zijde staan. 
Wij moeten van hen, die hun handtekening plaatste, ook financiële 
steun hebben. En dat ka�. Enkelen van jullie kunnen dat wel. Als 
je hier allemaal een rijksdaalder betaalt, is dat de weg van de 
minste weerstand, maar we hebben de plicht, alle mensen deelgenoot 
te maken van onze strijd. Elke handtekening is een bondgenoot en 
ook elk dubbeltje en kwartje buiten onze rijen, is een bmndgenoot. 
Zo is het inzamelen van geld buiten onze rijen een stuk politiek, 
waar wat van uitgaat. 

Wat de oorlog in Korea betreft - Van d er Molen heeft een 
opmerking gemaakt over het deelnemen van Chinese vrijwilligers 
aan de zijde van het Noord Koreaanse volksleger - dit moeten we 
zo zien, dat de Chinese Volksrepubliek vrijwilligers oproept om,
door de strijd tegen de imperialisten-in Korea, deze oorlogshaard 
te doven. Dit moeten we dus zien als een strijd voor de Vrede, 
dat juist door deze strijd tegen de Amerikaanse imperialisten, de 
derde wereldoorlog zal worden voorkomen, er heerst defaitisme bij 
sommige partijgenoten en ik wa arschuw tegen de hetze-campagne 
in de imperialistische pers tegen de communistische partij en 
tegen allen die de�yrede willen. �în probeert de mensen bang te
maken, dit wordt vé'boden, dat wor verboden, de communisten 
worden verboden, d� ambtenaren worden verboden, kortom, men pro
beert alle mogelijke vormen naar voren te brengen om de mensen 
bang te maken, ook de ambtenaar, ook het overheidspersoneel. 
Plannen zijn er genoeg. Ze zijn ook van plan om de Sovjet Unie er 
onder te brengen, maar daar krijgen ze nooit kans voor. Want als 
ze een vinger uitsteken naar de Sovjet Unie, dan is het afgelopen 
met ze. Laten we dus zien dat elke opmerking over ambtenarenverbmd 
niet anders is dan een intimidatie om de bevolking rijp te maken, 
om straks inderdaad hun plan uit te kunnen voeren. Want ze weten 
drommels goed, dat ze op dit moment het nog niet kunnen, want als 
ze het zouden kunnen, zouden ze het nu al hebben gedaan. Ze prober 
nu eerst de mensen murw te maken, ze te intimideren en de down te 
maken door te zeggen, de oorlog komt toch en ga nou bij die com
munisten weg, want als die oorlog komt, dan moeten al die commu
nisten in een concentratiekamp. Maar, kameraden, die oorlog hoeft 
niet te komen en zoals kam. Stalin heeft gezegd, wij kunnen deze 
oorlog voorkomen. Wij zelf moeten proberen de innerlijke kracht
te vinden, om te overwinnen. 

Spr. hele betoog is er verder op gericht om de partijge
noten moed in te spreken en er op te wijzen, hoe rot en zwak de 
democtatie i� 
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Van der Molen ziet het verkeerd, als hij zegt dat er in 
Korea momenteel twee geweldige machten tegenover elkaar staan. 

Er is maar één macht en dat is de democratische volksrepubliek 
van Noord Korea en van China en de Sovjet Unie. De macht van 
Amerika is maar schijn. Van binnen is het systeem rot. Is het 
kracht, als je communistische ambtenaren moet verbieden, als je 
de hele wereld er bij moet halen om oorlog te voeren? Het impe
rialisme is zwak en rot en het moet alles doen om dit te bedekken. 

Dan hekelt spr. de afwezige partijgenoten en zegt dat 
men deze kameraden moet opzoeken en wakker schudden. Deze mensen 
hebben problemen en wij moeten naar ze toe en helpen, ze over
tuigen van onze kracht. Lees onze brochures, lees onze krant en 
wapen je tegen de besmetting. 

De communistische partij is de enige partij die openlijk 
strijdt tegen de oorlog, maar we weten dat vrijwel het gehele 
Nederlandse volk in deze strijd achter ons staat, want het Neder
landse volk wil geen oorlog. Wij moeten zelf overtuigd zijn van 
onze eigen kracht en strijden tot het uiterste. 

Hierna wordt de vergadering gesloten met een opwekking 
om toch vooral de geldactie voor Sheffield te doen slagen. 

EIND E. 
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Datum: 23 November 1950. 

Onderwerp: Verslag van een bijeenkomst van C.P.N.
àen, gehouden te Arnhem op 13-11-1950 • 

en E.V.C.-functionaris-

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever : 

Waardering bericht : 

T�vens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

Geen. 

Zeer betrouwbaar. 

Idem. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 
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VERTROUl,vELIJ K. 

VERSLAG van een bijeenkomst van C.P.N.- en E.V.C.-functionarissen,
gehouden te Arnhem op 13 November 1950. 

AANWEZIG WAREN: 
J.B. Wildbret, geboren 26-9-1923, 

A, Y§:!! den Berg, geboren 14-8-1925, 
J. de Haas, geboren 3-9-1898,
E. Driessen, geboren 10-8-1914,
A.M. Broekman, geboren 15-10-1916,
J.G.P. Buser, geboren 17-8-1917,
G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901,
H. Enderink, geboren 30-1-1909,
W.C. Yê:!2 de Meeberg, geboren 25-4-1920 •
Aan de orde is het secretariaat van de Plaatselijke Centrale 

der E.V.C. te Arnhem. Wildbret deelt hieromtrent mede, dat Minnaard 
hierin is tekort geschoten, al erkent hij, dat Minnaard te zwaar 
belast was en zijn ziekte mede de oorzaak was dat het werk niet af 

;rwam. Minnaard is nu van deze funtie ontheven en speciaal belast 
éP'D·_,J��t de reorganisatie van de afd. Arnhem van de ATEK en het bedrijfs

� h,,; 
werk op de A.K. U.-Kleefse Waard • 

...r·. · Over de nieuwe secretaris van de Plaatselijke Centrale, H.W. 
��_a;f/ Y.ê:!! de Pol, geboren 2-10-1921, volgt een uitgebreide discussie. Als 

-1"' grootste bezwaar wordt aangevoerd, dat deze geen lid van de Partij 
is, dat te zwaarder weegt omdat de voorzitter van de Plaatselijke 
Centrale, H. Radix, geboren 30-9-1915, ook geen Partijlid is. 
Wildbret onderschrijft dit bezwaar, doch zegt dat er momenteel geen 
partijgenoot is, die de functie van Secretaris Plaatselijke Centrale 

. kan vervullen, daar allen, die dit zouden kunnen, overbelast zijn 
iQ__ met werk voor de Partij en Vredesbeweging. 

� <DJ)� 

Om te voorkomen dat Radix en Van de Pol afwijken van de partij 
•· 1· · politiek in de E.V.C., zal�. van den Berg/de gang van zaken blijven 
� volgen en beiden in het goe e spoor houden. 

� Wildbret zeide dat het uit propagandistisch oogpunt wel goed

� 
� is, dat er functionarissen in de E.V. C. zitten die geen .lid van de 

_)' 9'i&O Partij zijn. Hij zeide dat in de E.V.C. niet met de Partij geschermd 
-� -,,,,,- moet worden; de buitenwereld behoeft niet te weten dat de E.V.C. � door de Partij geleid wordt. 
� A Hij wees verder op de taak die de pgn.-E.V.C.-bestuurders 

U-,.AJ. 

/�'f 
hebben.Deze moeten regelmatig verbinding houden met de Dagelijkse 
Leiding van de Partij te Arnhem en Wildbret deelt mede dat daartoe 
elke 14 dagen speciale scholing gehouden zal worden, te beginnen op
27 November 1950. 

Wildbret deelt de aanwezigen mede dat de geldinzameling voor
de afvaardigign naar het wereldvredescongres te Sheffield (Warschau) 
in Arnhem niet gestaakt mag worden, want er moet nog f 175,- bijeen
gebracht worden, daar� Partij dit bedrag geleend heeft, om de twee
afgevaardigden uit het district Centraal Gelderland der C.P.N. te 1/1.
kunnen laten gaan. y

EI ND E. 
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Onderwerp:Verslag van een bijeenkomst van de leden van de C.P.N.-be·dri.'jf� 
afdeling A.K.U.-Kleefse Waard (B.l), gehouden te Arnhem,20-11-: 

• 

Datum van ontvangstbericht : 

Betrouwbaarheid berichtgever : 

Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

Geen. 

Zeer betrouwbaar. 

Idem. 

Geen. 

Geen. 

A.K.U. ingelicht. 
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VERTROUWELIJK. 

VERSLAG van een bijeenkomst van de leden van de C.P.N.-bedrijfs
afdeling A.K.U.-Kleefse Waard (B.I), gehouden te Arnhem 
op 20 November 1950. 

AANWEZIG: 
A.M. Broekman, geboren 15-10-1916;
G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901;
W.C. Koster, geboren 23-10-1905;
J. Jansen, geboren 29-8-1919.
Voor de fabriek Velperweg (Oude fabriek), was aanwezig:
W.C. � de Meeberg, geboren 25-4-1920.
J.B. Wildbret, geboren 26-9-1923, die toegezegd had, aan

wezig te zullen zijn, schitterde door afwezigheid. 
Niettegenstaande dat de aanwezigheid van Wiidbret nood

zakelijk was geweest voor het benoemen van afgevaardigden naar 
de e.v. districtsconferentie van de C.P.N., besluit men, de afge
vaardigden te benoemen. 

Minnaard en Koster zullen de bedrijfsafdeling A.K.U.-Kleefse 
Waard vertegenwoordigen en Van de Meeberg de op papier nog bestaande 
bedrijfsafdeling Oude fabriek. "[:B.2). 

Jansen zegt dat hij ook gaat als afgevaardigde van de af-
deling Oosterbeek der C.P.N. 

( 

Als candidaat voor het nieuwe districtsbestuur wordt Jansen 
geri�emd, doch deze weigert. Hij deelt mede dat hij vanaf 1 Januari 
1951 een curSU§ gaat volgen voor leidinggevend bedrij�spersoneel, 
daar de Partij binnenkort partijgenoten moet hebben, die in een 
bedrijf, leiding kunnen geven, aldus Jansen. <r).

Daarop wordt Broekman candidaat gesteld, die dit nog in 
beraad houdt. 

Over de beide fabrieken is niets bijzonders te melden, met 
uitzondering van geruchten die de rondte doen over een nieuwe ver
mindering van de vergoeding van de reisuren van buiten de stad 
wonende arbeiders. Jansen zegt dat dit nog niet 11officiëel11 is, 
doch men dient dit in de gaten te houden. Besloten wordt dit geval, 
evenals eventuele andere gevallen, goed in de gaten te houden • 

Besproken wordt nu de visitatie bij het verlaten van de 
fabriek1do0r de arbeiders. Hiertegen heeft men geen bezwaar, daar 
allen het er over eens waren dat "er nogal gestolen werd", vooral 
gereedschap. 

Hierna komt de A.K.U.-wekker ter sprake. Minnaard deelt 
mede dat de reden dat de A.K.U.-wekker zo lange tijd niet verschenen 
is, gelegen is in het feit dat men de laatste tijd overbelast was 
met werk voor het Vredescomité en "De Waarheid". De e.v. A.K.U.
wekker zal vErSchijnen omstreeks 7 December 1950, waarvoor de copie 
uiterlijk op 30 November 1950 gereed moet zijn. De inhoud zal be
staan uit - behalve een politiek hoofdartikel - een artikel over 
de Vrede en een beschouwing over het artikel in de Spindop (Offi
ciëel bedrijfsorgaan) van 17 November 1950 over "de kwaliteit van 
het af te leveren werk", een en ander omlijst met enkele actuele 
opmerkingen. 

EIN D E. 
(Bij nadere bespreking met de bron is komen vast te staan dat 
hier bedoeld wordt leiding te geven in het bedrijf, als de 
communisten hier de macht overnemen.) 
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BlijK �en van een der verbindingen ontvangen 
bericht, zal de C.P.No in Januari 1951 een cursus 
gaan geven voor die partijleden:, welke zijn aangewezen 
om bij een eve 1tu.ele machtsovername door de Co2 oN., de 
leiding in diverse belangrijke fabrieken en bedrij-
ven op zich te nemen, ten einde deze onder communistisch 
beheer voort te kunnen zetten. 

Iet is van het grootste belang zo nauwkeurig mo
gelijk over deze cursus te worden ingelichto Beant
woording van de ·volgende vragen zal dan ook byzonder op 
prijs worden gesteld. 

1e. Jordt de cursus landelijk, dan wel per district 
gegeven? Waar? 

2e. wie zijn de docenten? 
3e o Welke leermh1.delen worden gebruikt, coq• welke 

stof wordt behandeld? 
4e. Wie nemen aan de cursussen deel? 
5e. (Ioe en door wie worden de cursisten aangewezen 

en op grond van welke kwaliteiten? 
6e. Zijn er cursussen voor de verschillende bedrijven, 

voor bedrijfstakken of betreft het één algemene 
cursus? 

'7e. Voor welke taken worden de deelnemers voorbereid? 
Tec�ische en/of administratieve leiding? 

Gaarne zal met spoed vernomen worden, wat hier
omtrent bekend kan worden. 

IIIo H.B. 
'December 1950 
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Naar aanleiding van Uw schrijven no. BV/G 1895-50 
van 27 .11 .19 50, van de inhoud waarvan ik met grote be -
langstelling ke 1nis nam, moge ik U berichten, dat ik 
net ten zeerste op prijs zal stellen nadere byzonder
heden te vernemen omtrent de door U gemelde cursus. 
Beantwoording van de volgende vragen is wel van uit
zonderlijk belang, te weten: 

1e. Wordt de cursus landelijk, dan wel per district 
gegeven? laar? 

2e •. Jie zijn de docenten? 
3e. 7elke leermiddelen worden gebruikt, c. q" welke 

stof wordt behandeld? 
4e. He nemen aan deze cursussen deel? 
5e. Hoe en door wie worden de cursisten aangewezen 

en op grond van welke kwaliteiten? 
6e. Zijn er cursusGen voor de verschillende bedrijven, 

voor bedrijfstakken of betreft het ��n algemene 
cursus? 

7e. Voor welke taken worden de deelnei,.._ers voorbereid'Z 
Technische en/of administratieve leiding? 

He-c komt mij voor dat o .a o het t.z.t. doen volgen
van de door U genoemde deelnemer beantwoording van één 
of meer bovenvermelde vragen mogelijk, of althans ge
makkelijker kan makeno 

Ten einde een zo nauwkeurig en volledig mogelijk 
inzicht in deze kwestie te verkriJgen moge ik een beroep 
doen op Uw gewaardeerde medewerking en U verzoeken met 
alle ten dienste staande middelen te trachte� de gewen- \ ste inlichtingen te versch3.ffen. 

tlET HOOFD VAN DE DIENST 

� �
amens deze:

Hoofdcommissaris van Politie 
te 

l•:;1., r i;;, ir@ 
Laer

,!)' � 

A R N HE M" 
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Onderwerp: Betr. scholing van kadel'leden van verschillende EVQ..afde
lingen te Arnhem, die tevens lid zijn van de CPN. 

Datum van ontvangstbericht : 29 .11 .19 50 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar 

Waardering bericht: idem 

Tevens bericht gezonden aan: g:e en 

Medewerkende instanties: ge en 

Ondernomen actie: ge en• 
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VERTROUWELIJK. 
--------------

Met ingang van Z'( November 1950 is te Arnhem een scholing:a
begonnen van kaderleden van verschillende E.v.c.-afdelingen 
te Arnhem, die tevens lid zijn van de C.P.N. De scholing gaat 
uit van de G.P.N. 
Op de eerste scholingsavond waren aanwezig: 
A. v.d. Ber&, geboren 14.8.1925 voor de A.B.W.B.; 
A.M. Broe.kman, geboren 15.10.1916 voor de A.T.E.K.;

,QJ.G.P. Buser, geboren 17.8.1917 voor De Metaal; 
f!H• Enderink, geboren 30.1.1909 voor de B.N.o.p.; 
• w.o. v.d. Meeberg, geboren��� voor de A.T.E.K.

� Scholingsleider: J.B. Wildbret, geboren 26.9.1923. 

De leider zegt dat alle daarvoor in aanmerking komende kaderleden
nog niet aanwezig zijn, doch hij zegt het van groot belang te 
achten dat alle p.g. die een functie in de E.v.a. hebben, deze 
scholing bijwonen. Niet-p.g. mogen daaraan echter niet deelnemen. 
Hierna behandelt hij gedeelten uit het boek 11 de geschiedenis van 
de Communistische Partij der Sovjet-Unie (Bolsjewiki) (K.P.s.u.-b),

'speciaal die, welke handelen over.het belang van de krant in de 
revolutie in Rusland. 

Het blijkt dat de inleider opzettelijk deze gedeelten heeft
gekozen om aan te tonen hoe belangrijk De Waarheid is voor het 
communisme in Nederland. 
Hij wijst dan ook op de belangrijkheid om De Waarheid in stand te
houden en zijn inleiding wordt een hartstochtelijk beroep op de 
aanwezigen om - vooral in de "maand van de Pers", alles op alles
te zetten, om een actie te doen slagen. 

/ 
Spr. windt er geen doekjes om dat de fina.nciele positie 

van De Waarheid op het ogenblik zeer slecht is. Volgens hem zou
�et exploitatie tekort momenteel romd r. 200.000 bedragen, 

/
waarvan f.100.000 ontstaan is door de teruggang van het aantal

'lezers in het laatste jaar. Hij zegt dat de Partij in Augustus
1950 zeer optimistisch was over het resultaat van de 11 2 ton 
l1ening 11 , maar dat dit zeer teg�nvalt. Hij wijst op het belang 
en de bedoeling van het doen verschijnen van het weekblad 11Uilen
spiegel11 , n.l. dat dit blad de weg moet bereiden voor nieuwe 
waarheidslezers. 

Spr. zegt dat hij hoopt dat de actie 11 Maand van de Pers",
die gehoudem wordtter gelegenheid van de herdenking van het 
10-jarig bestaan van De Waarheid - bij welk feit hij nogal lang
stil staat - mag leiden tot uitbreiding van de lezerskring van 
De Waarheid, daar anders geen gevolg zou kunnen worden gegeven 
aan uitbreiding van De Waarheid. Hij zinspeelt zelfs op een 
mogelijke inkrimping van de krant. Als een van de eerste middelen
om dit te voorkomen noemt hij het bezoeken van die abonné's, 
die de laatste tijd bedankt hebben. 
Woordelijk zegt hij aan het slot van zijn betoog/ 
11 Ik hoop dat door �et uitbreiden van de lezers en het terugbrengen

, van bedankte abonne 1 s, het daarheen geleid zal worden,. dat de 
. krant de Waarheid kan blijven verschijnen". 

E i n d e. 
----------
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Datum: 11-12-1950. 

Onderwerp: Kort verslag van de Dis�trictsconferentie van het District 
Centraal Gelderland der CoP.No, gehouden te Arnhem op 9 en 
10 December 1950. 

Datum van ontvangstbericht: Geen o

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouw·baar. 

Waardering bericht : Idem._ 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

Geen. 

Geeno 

Geen. 
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G EH EIM. 

Kort verslag van de Districtsconferentie van het district Centraal 
Gelderland der C.P.N., gehouden te Arnhem op 9 en 10 December 
1950. 

Afl_NWEZI G: ruim 60 personen. 

De vergadering stond onder leiding van een presidium van 
zeven personen. 

Voor het partijbestuur waren aanwezig: 

s. Baruch, geboren 17-2-1905,

J.B. Wildbret, geboren 26-9-1923.

De politieke inleiding werd gehouden door: 

H.J. �nk, geboren 5-10-1918. 

Deze bracht de volgende vradgstukken aan de orde: 
Korea, 

Herbewapening West-Duitsland, 
Conferentie Min.van Buitenlandse Zaken Oost-Europese Staten te 
Praag, 
Vredesbeweging, 
Maand van de Pers, 
Jeugd, 
Organisatie Partij. 

Spr. zeide dat door de gunstige wending van de strijd op 
Korea, de Amerikaanse machthebbers daar gauw uitgepraat zijn, 
doch dat zij zich nu op de bewapening van West-Europa gaan toe
leggen. 

Daarom was actief werk voor de Vrede nu belangrijker 
Elan Ooit. 

Ter versterking van dit werk was het noodzakelijk, actie 
te voeren voor "De Waarheid", de Jeugd en Organisatorische opbouw 
van de Partij. Vooral ook de eenheid der arbeiders trachten te 
bereiken. 

Baruch mengde zich in de discussies die een misvatting 
van een discussiant over het desertie geval in Zuid-Limburg 
rechtzette, de voorbereiding van "de beruchte wet Teulings" be
handelde, de toestand om het Koreaanse conflict belichtte en er 
op aandrong, dat er beter gebruik moest worden gemaakt van de krach
ten, dme de Partij in zich bergde. 

Wildbret liet zijn oog gaan over de oppositie die zich in 
de P.v.d.A. openbaarde, terwijl hij ook op het belang van het 
bedrijfswerk wees. 

Aan de interne aangelegenheden in het district, haperde 
nogal wat. Met de financiën was het weer hopeloos. De erfenis 
van de vorige penningmeester (K. van Coaten, geboren 24-9-1918), 
was een kastekort van f 565,67, ontstaan door "slordig boek
houden". 

Het huidi]'.e districtsbestuur (19 leden) werd ongeveer 
voor de helft door anderen vervangen. Redenen: Soms niet genoemd, 
doch over 't algemeen: te weinig activiteit. 

Door een der discussianten werd opgemerkt: "Zo krijgen we 
allemaal een beurt 11• 

Opvallend was, de.t alle mutaties door de betrokkenen zonder 
enig verzet werden aanvaard. Een uitvoerig verslag van deze con� 
ferentie volgt. 

EIN D E. 
T T T T T 
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Onderwerp: Verslag van een vergadering 

B2, (A.K.U,,-Kleefse \vaLtrd.), 
van de CoP.N.-bedr ijfsafdel ing 
gehouden te Arnhem op 4-12-1950 • 

• 

Datum van ontvangstbericht: Geen. 

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaaro 

Waardering bericht : I de n1. 

Tevens bericht gezonden aan: Geeno 

Medewerkende instanties: Geen. 

Ondernomen actie : AoK.Uo Arnhem ingelichto 



VERTROU'tTELIJK. 

VERSL AG van een vergadering van de C.P.N.-bedrijfsafdeling B2, 
(A.K.U.-Kleefse Waard), gehouden te Arnhem op 4 December 
1950. 

AAN \'fEZ I G : 
A.M. Broekman, geboren 15-10-1916, 
G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901, 

W.C. Koster, geboren 23-10-1905.

Voor de Oude Fabriek: 
W.C. Y.§:!l de Meeberg, geboren 25-4-1920.

Aan de orde is de copie voor de eerstvolgende A.K.U.-wekker.
Broekman heeft een hoofdartikel samengesteld, wat de goedkeuring 
van de aanwezigen kan wegdragen, na enige kleine veranderingen te 
hebben

�
ebracht. 

� '( 

Van de Meeberg heeft eenartikel geschreven over de Vredes-
rt' J;Jnl>, actie, och hierin worden verschillende afwijkingen van de politieke 

1.1� ._)_ 
lijn geconstateerd. Van de Meeberg wil een nieuw artikel schrijven, 

.. cl._:;- omdat hij, naar hij zegt, daar geen tijd voor heeft. Minnaard neemt 
,,-v� '\ nu deze taak op zien. · Men kan nog geen vaste datum noemen voor het verschijnen 

van de A.K.U.-wekker, omdat Jansen (J., geboren 29-8-1919) die niet 
aanwezig is, eerst zijn goedkeuring aan de copie moet geven. 

Hierna komt de gratificatie, die a�n het personeel is ver
strekt, ter sprake. Men is het er over eens dat het een verrassing 
is, dat deze gratificatie reeds vóór St. Nicolaas is uitgekeerd. 
Geconstateerd is dat dit bij de arbeiders in goede aarde is gevallen. 
Broekman zegt, hierin een bewijs te zien dat de directie er van door
drongen is, dat "de arbeiders het hard en hard nodig hebben 11

• Aan de 
andere kant vervalt er nu een punt van bespreking, want men had de 
Kerstgratificatiè juist aan de orde willen stellen. 

Nog even k6mt de vergadering van 29 November 1950 ter sprake, 
waar niemand van het uitgenodigde A.K.U.-personeel is verschenen. 
Men vraagt zich af - omdat deze leden voor de tweede maal verstek 
hebben laten gaan - of dit lauwheid is, of dat de leden tevreden 
zijn op de A.K.U •• 

Niemand van de aanwezigen had verder op- of aanmerkingen 
over bedrijfsaangelegenheden, zodat hierna de bijeenkomst werd 
gesloten. 

EI ND E. 
T' T T T T
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Onderwerp: Verslag van een kadervergadering van de C .P .N., District
Centraal Gelderland, gehouden op Dinsdag 16 Januari 1951
te Arnhem. 

Datum van ontvangstbericht:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering bericht :
Tevens bericht gezonden aan :

• , Medewerkende instanties:

• Ondernomen actie :

Geen. 

Zeer betrouwbaar. 
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Geen • 

Geen. 
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VERSLAG van een kadervergadering van de C.P.N., District Centraal 
Gelderland, gehouden op Disdag 16 Januari 1951, te Arnhem. 

AANWEZIG: 
.± 40 personen. 

VOORZITTER: 

H.J. Bussink, geboren 5-10-1918. 

INLEIDER: 

Hartog of Hertog, (verm.lid van het Partijbestuur der C.P.N. 

Te omstreeks 20.15 uur opende de voorzitter Bussink de 
vergadering en sprak als volgt: 

Wij zijn hier b:ijeengekomen om de kwestie van de West Duitse 
herbewapening uitvoerig te bespreken. Dat deze kwestie ernstig is, 
dat is ons voldoende uit de pers gebleken. Het is duidelijk dat dit 
een van de beslissende factoren is van oorlog of vrede. Paul de 
Groot heeft uitvoerig aangetoond dat zonder West Duitse Weermacht, 
een oorlog niet mogelijk is. Vandaar dat deze kwestie voor ons is 
een kwestie van oorlog of vrede, van leven of dood. Vandaar dat 
wij hier het kader van het District bijeen hebben geroepen om 
aldus nauwkeurige plannen te bespreken en te ontwikkelen om tegen 
deze herbewapening van West Duitsland in de aanval te gaan. Het 
zal dus zaak z:ijn dat w:ij hier, gel:ijk de staf van een leger, beraad
slagen waar wij de aanval openen en op wat voor manier en verder 
alle mogel:ijke kansen moeten overwegen en uitvinden om succesvol 
deze str:ijd te kunnen voeren. Het zal dus zaak zijn om vanavond in 
deze vergadering, de voorstellen te doen om deze zaak gezamenl:ijk 
tot een goede oplossing te brengen. 

Ik geef thans het woord aan de inleider. 

Hartog zegt: 
Kameraden, we zullen het hebben over de herbewapening 

van W est Duitsland. Als we dan de vredesbeweging zien en de her
bewapening van West Duitsland, dan moeten we toch even terug 
gr:ijpen. Het is goed dat we dan beginnen bij de oorlog 1914-1918. 

De oorlog 14-18 brak toen speciaal uit omdat toen de 
wereld teveel onder de kapitalisten was verdeeld. De volkeren 
werden uitgebuit en in die periode was er behoefte aan de hand 
van de financiële inmenging van verschillende landen door de 
vlucht van kapitaal uit verschillende landen. Duitsland b.v. had 
z:ijn gelden, die het in andere landen had geïnvesteerd, nodig en 
wilde dit terug hebben en daarboven wilde het ook nog zijn grenzen 
uitbreiden. Eenmaal economische invloed ergens hebbende, wilde 
men dit uitbreiden tot politieke en militaire invloed en dit was 
de oorzaak van het uitbreken van de oorlog 14-18. En als we van
daag over de vrede spreken, dan weten we, dat de politiek van de 
communistische part:ij bolsjewistisch is, zoals de zusterpart:ij in 
de Sovjet-Unie, die toen al vredespolitiek had, die de massa in 
het geweer bracht tegen de Tsaristische overheersers, onder de 
leuze, het beëindigen van de oorlog en de omverwerping van de 
Tsaristische Regering, maar speciaal gebaseerd op dat ene punt, 
het direct beëindigen van de oorlog. We behoeven hier niet lang 
b:ij stil te staan, dat in 1917, ze onder leiding van de roemruchte 
communistische part:ij, aangevoerd door Lenin en Stalin, voor de 
volkeren van Rusland, voor de Sovjet Unie, een eind aan de oorlog 
maakte, door in twee etappe's, eerst door de burgerl:ijke revolutie 
en later door de proletarische revolutie, de werkelijke vredesmacht 
in Rusland te vestigen, waardoor dus het eerste land, dat in de 
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wereld een werkelijke vredespolitiek ging voeren, geboren was 
geworden. Wij weten dat dit een spoedig einde van de wereldoorlog 
14-18 heeft ten gevolge gehad.

We weten dus dat, nadat in één land de arbeiders de 
macht van het proletariaat, de dictatuur van het proletariaat 
gevestigd hadden, hoe of door middel van interventie, door middel 
van het proberen van kapitalistische legers van kapitalistische 
landen, de Sovjet-Unie die daar ale�een eiland tussen de kapita
listische landen lag, om die jonge Sovjet Republiek, om die weer 
omver te werpen. Wij weten hoe de gigantische en opofferende strijd 
de bevolking van de Sovjet-Unie, de arbeiders en de soldaten van 
het Rode Leger, deze aanval hebben afgeslagen. Wij weten hoe in een 
stormachtige economische ontwikkeling en wat daar door en voor het 
volk werd geproduceerd en dat daar de socialistische economie in 
de practijk werd toegepast. We weten hoe of de Sovjet Unie storm
adtig opwaarts ging naar welvaart. We weten ook, dat die eerste 
aanval op de jonge Sovjet Republiek mislukte, maar dat de samen
zwering werd voortgezet, en we weten dat in 1933 de crisis in 
Duitsland, in Duitsland, wat de oorlog had verloren en wat dus 
het eerste getroffen werd door een publieke crisis, door de 
Amerikaanse kranten en Engelse kapitalisten, de Munchen politiek, 
sterk werd gemaakt om de nu sterker geworden Sovjet-Unie onder de 
voet te lopen. Wat het belangrijkste hierbij is, dat is ondanks 
dus dat de klasse van de bezitters, de voorstanders van de contra
revolutie die het roerend eens zijn met de vernietiging van alles 
wat vooruitstrevend is en natuurlijk van de Sovjet-Republiek, 
begrepen dat dit tegenstellingen in het kamp van de kapitalisten 
ontwikkelde, dat die evengoed aan de oppervlakte komen en dat die 
evengoed een geweldige rol spelen. Zij spelen een belangrijke rol. 

En we weten dus daardoor ook - en dat is de geschiedenis die we 
allemaal meegemaakt hebben - dat inplaats van dat Duitsland dus 
zijn opdrachten direct ging uitvoeren, dat Duitsland niet eerst 
naar het Oosten marcheerde, maar eerst probeerde zijn medestanders, 
pijn bondgenoten, zijn medefiliaalhouders, een hak te zetten. En 
daarvan hebben wij alle noodlottige gevolgen ondervonden. Zij mar
cheerden niet eerst naar het Oosten, maar zij dekten zich eerst voor 
een eventuele aanval in de rug van Engeland en Amerika. Onze taak 
is te zorgen, dat we eerst heel Europa bezetten, dachten de Duitser 
Dit moeten wij goed onthouden, omdat we weer voor zo'n feit worden 
gepl�atst, omdat ze ons weer voor zo'n zelfde gebeurtenis willen 
plaatsen. Enfin, we weten het, vrienden, hoe de oorlog 40-45 nu 
is afgelopen. We weten het steeds maar uitstellen van het tweede 
front. We weten dus, ondanks het feit dat er een zogenaamd bond
genootschap was tussen de Sovjet-Unie, Engeland en Amerika, ligt 
het ons allen nog vers in het geheugen T vooral hier de kameraden 
in Arnhem - hoe of het met dat tweede front gesteld was. Want pas 
toen, ondanks het feit dat de Sovjet-Unie de overweldigende meer
derheid van de Duitse divisies op haar schouders moest torsen, 
ondanks dus dat de Sovjet-Unie in een overweldigende opmars de 
Duitse fascisten ging verslaan en de opmars naar Berlijn doorging, 
dat toen pas, toen het Rode leger Berlijn naderde, dat toen pas -
we kennen hier in Arnhem er allemaal de gevolgen van - dat offen
sief van het tweede front lnvam, het mislukte offensief van Mont
gommery. We weten dat de Engelse en Amerikaanse imperialisten 
duizenden en duizenden soldaten hebben geofferd om een doorgang 
naar het hart van Duitsland te kunnen forceren en om zodoende te 
kunnen maken, dat de opmars van het Sovjet leger niet verder zou 
kunnen plaats vinden. We weten hoe dat mislukte, hoe Arnhem en 
het Zuiden en het Noorden van ons land uitgehongerd werden, hoe 
geheel Brabant en België volgestompt werden met munitie. We weten 
dat er uiteindelijk een overeenstemming is gekomen tussen de DuiiBers 
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die uiteindelijk zagen dat ze het spel verloren hadden en de 

Engelse en .Amerikaanse kapitalisten. We weten ook dat toen bij 
Remagende Rijn geforceerd werd, dat de Duitse legers maar kinder
spel speelden. Dat was een overeenkomst om niet meer tegenstand 
te bieden, om dus de voorwaarde te scheppen, de Engelsenen 
.Amerikanen naar de havensteden en het hart van Duitsland op te 
laten marcheren en dus vooral de Sovjet-Unie niet in de gelegen
heid te stellen, geheel Duitsland te bezetten. Ook moest hierdoor 
aan de wereld de indruk worden gegeven, dat de .Amerikanen en 
Engelsen evenveel offers hadden gebracht als de Sovjet Unie. Maar 
in wezen was het bondgenootschap tussen de Sovjet-Unie en Engeland 
en Amerika een pogen om de Sovjet-Unie een nederlaag te laten 
lijden. Iets anders is het gevolg geweest, want na de oorlog 40-
45 had weer een groot deel van de wereld zich van het kapitalisme 

bevrijd. Ontzaggelijk veel gebieden kwamen in hande n van arbeiders, 
van volksfrontregeringen. 

We weten dat een deel van Duitsland aan de macht van het 
kapitalisme werd onttrokken en een vredelievende politiek voe rt 
met de Sovjet-Unie. Dat is met Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, 
Roemenië en dat is ook met Noord Korea:'lhet geval geweest. Maar de 

zwaarste slag die het .Amerikaanse imperialisme, dat oppermachtig 
uit de oorlog is gekomen, die dus de machtigste is van de kapi
talistische staf, we weten hoe de .Amerikaanse kapitalisten de 
zwaarste nederlaag hebbe n geleden bij de overwinning van de Chinese 
volksmassa, waarbij de invalspoort naar het Oosten voor het .Ame
rikaanse imperialisme werd uitgeschakeld e n waarbij de Chang Kai 
Tsjek-klieken, de Mussert van het Chinese vaste land, werden ver
wijderd en alleen nog maar een plaats konden vinden op het eiland 
Formosa, op de punten van de Amerikaanse bajonette n. 

Kame raden, het is zeer goed, dus willen wij de zaak op een 
juiste wijze waarderen, dat we dus gelijktijdig even stil staan bij 
het zeer belangrijke feit, hoe veel er in 33 jaar nie t is gebeurd, 
dus vanaf 1917 tot 1951. 

In 1917 heeft de Sovjet-Unie slechts een deel van de 
wereld van het kapitalisme bevrijd. Na de oorlog 40-45 werden ge
weldige gebieden ook van het kapitalisme bevrijd en dan bij de over
winning van de Chinese volksmassa, 450 millioen mensen der aarde 

het voorbeeld van de Sovjet-Unie hebben gevolgd. Het is goed, 
kamer�den, voor die makkers, die eigenlijk op het �oment misschien 
wel ittestemming verkeren dat het eigenlijk niet hard gaat, dat we 
toch eigenlijk niet veel winst maken, die niet over de horizon, 
die niet verder kunnen zien dan hun neus lang is. 

We zien dus, kameraden, dat het socialisme in opmars is 
e n dat de enigste zorg van de kapitalistische landen is, hoe 

kunnen wij deze stormachtige opmars, dit vrij maken van de arbeiders
klasse, hoe kunnen wij dit tegen gaan. En dat hebben ze geprobeerd 
tegen te gaan met een oorlog. Deze oorlog heeft ten gevolge gehad, 
dat vooral in de koloniale landen, grote industriën moesten 
worden gevestigd, waardoor de koloniale bevolking in de indus
triën ging werken en een groot leger van doodgravens van de kapi
talisten ontstond en dat dus de kapitamisten hun eigen doodgravers 
hebben aangesteld. De koloniale volken trekken nietoalleen aan 
hun ketens, maar ook omdat opnieuw de Marxistische Leninistische 
stelling wordt begrepen, n.l. dat de arbeiders, het industrie
proletariaat, als dat in een land aanwezig is en de leiding neemt 
van de revolutie van de bevrijdingsstrijd, dat daarmee het lot van 
de kapitalisten bezegeld is, vooral omdat in al die landen een 
partij bestaat, zoals Lenin in 1905 het licht heeft laten zien. 
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Het is nu zo, kameraden, dat we zeer optimistisch kunnen z 
zijn. Het is dus zo, dat het socialisme in opmars is. Beteke:it dit 
echter dat het gevaar geweken is?, dat we maar zergenoegzaam op 
een stoel moeten blijven zitten en dat we maar moeten zeggen, nu 
wachten wij het maar verderv af? Nee, want we weten dat de bevrij
dingsstrijd van het proletariaat, het werk van het proletariaat 
zelf is. We weten dus dat wij daaraan moeten werken en dat, als we 
er niet aan werken en we dus niet leiding geven aan de bevrijdings
�trijd van de arbeidersklasse, dat we daar weer opnieuw de zeer 
ernstige gevolgen van zullen ondervinden, zoals de Duitse arbeiders 
klasse en ook de Duitse partij dat heeft ondervonden. Kameraden, op 
dit punt zijn wij het dus allemaal met elkander eens, dat naarmate 
de arbeidersklasse aan de hand van haar steeds hoger socialistisch 
bewustzijn overgaat tot de aanval, het kapitalisme daar geen ge
noegen mee zal nemen. Dat blijkt niet alleen aan de hand van de 
situatie in Korea, maar al lang voordien, we zouden kunnen zeggen, 
vanaf 1917, de imperialisten er alsmaar van dromen, om het ver
loren gebied terug te veroveren, waarbij we dus meteen vaststellen, 
kameraden, dat de oorlog 40-45 en zeker ook datgene wat nu aan 
de hand is, dat dat niet een imperialistische oorlog was van 40-
45, dat nu ook de voorbereidingen tot een nieuwe oorlog niet zijn 
de voorbereidingen voor het organiseren van een imperialistische 
oorlog, om de wereld opnieuw onder de kapitalisten te verdelen, 
maar dat nu aan de hand is, het organiseren van de contra-revolu
tie, op grote schaal tegenover de revolutie, tegenover dus de 
bevrijding van het kapitalis�ische stelsel. Waarom, kameraden? 
Omdat het kapitalisme zo noodlottig is ? Ja, omdat het kapitalis
me ons bloed zuigt, omdat door het ontstaan van de Sovjet-Unie, 
het vrijmaken van de Chinezen, het ontstaan van meerdere volksdemo
cratieën, de crisis van het kapitalisme overleefd is geworden en 
zij niet meer ten koste van andere volkeren de crisis in eigen 
land af kunnen wenden. 

Een klein voorbeeld. Dat was,' toen Engeland in grote nood 
verkeerde en het nog niet die imperialistische macht was, die het 
pas in 1918 en 1930 was, toen ging er een stem op in Engeland en 
ik kan mij niet zo gauw de naam herinneren, die zei, als wij de 
monden van de werklozen, om brood schreeuwende kinderen en ook om 
brood schreeuwende moeders, als wij die willen stoppen, als wij 
die willen kalméren, dan moeten wij koloniën hebben, dan moeten 
wij er op uit, dan moeten wij zoveel mogelijk landen aan ons onder
werpen, met het gevolg, kameraden, dat er in Engeland een tijd 
geweest is - en dat is ook in Nederland zo geweest - dat hier 
maar weinig kinderen waren die om brood huilden en ook in Enge
land er maar weinig moeders waren, die dat ook deden, maar dat 
de slechte toestand en het gehuil om brood, dat eerst in Engeland 
aanwezig was, overgeplaatst werd naar de koloniale gebieden. 
Dat de rijkdommen - en laten we nu Nederland maar nemen - dat de 
rijkdommen van Indmnesië, die toch aangewend zouden moeten worden 
voor het Indonesische volk zelf, die kwamen ten goede aan de 
Nederlandse koloniale overheersers en daarmede kon Nederland, 
zoals Engeland, de arbeidersklasse van die landen iets geven, ten 
koste echter van onnoemelijk veel leed, honger, moordpartijen, 
uithongering van de koloniale volken. Dat:is echter, kameraden, 
afgelopen, wat ze hebben willen proberen in 1917 door het Tsarisme 
aan hen te onderNerpen door het verstrekken van oorlogsleningen 
om nadien volkomen de macht over Rusland te verkrijgen en daarbij 
de gewonnen grondstoffen voor zichzelf aan te wenden, dus van de 
Tsaristische regering een soort Soekarno regering te maken, wat 
zij ook hebben geprobeerd in alle andere, door Engeland onderworpen 
koloniën, dat is nu niet meer mogelijk. Het is nu niet meer mogelijk, 
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om ook maar ergens ter wereld koloniale volken meer uit te buiten 
dan ze tot nu toe gedaan hebben. En dat, kameraden, was de oor
zaak van de steeds diepere crisis van het kapitalisme. Dat 
noodzaakt hen om, alhoewel ze weten hoe de uitkomst daarvan zal 
zijn, toch opnieuw een poging te doen. Er is voor hen geen andere 
weg om uit de crisis te komen. En het kapitalisme is niet bereid 
om ten halve te keren, dat kunnen ze niet. Ze moeten overschakelen 
van de vrede naar de oorlog, moeten zij dus proberen om overal in 
de wereld oorlogshaarden te stichten. Dat doen zij, zoals zij dat 
in Zuid Korea hebben gedaan. Dat doen zij om een regering, zoals 
de Drees-regering, zoals de regering Schuman, zoals kortom alle 
andere regeringen, de Italiaanse, alle regeringen van de Marshall
landen, zoals zij dat met Pandit Neroe in India, kortom, zoals ze 
het overal doen, proberen zij middels die regeringen in die landen, 
die vooral als invalspoort kunnen dienen voor het verkrijgen van 
koloniale gebieden, peoberen zij hun invloed te versterken, 
proberen zij die landen tegen de vrijheidslievende volkeren op 
te zetten, willen zij dus de landen in de contra-revolutie betrekken 
En, kameraden, wat is in Korea gebeurd. Daar hoeven we ook niet 
veel over te zeggen, want dat weten onze partijgenoten allemaal. 
We weten dat provocatie op provocatie plaats vond en dat er geen 
andere weg was voor de Noord Koreanen om deze aanval op hun on
afhankelijkheid, op hun vredelievendheid, op hun opbouw, om die 
af te slaan. We weten hoe deze zaak is gelopen. We weten dat 
fuoende Amerikanen weg geslagen werden bij het bruggehoofd van 
Poesan, weten wij, dat Amerika veel meer massa's materiaal daar 
in gooide. Het was voor Amerika niet mogelijk, het was voor Amerika 
een prltige-kwestie, om daar maar zonder meer een keus te doen 
en te zeggen, zoals ieder mens met hersens het zou doen, ik heb 
nou een geweldige tik voor m'n wang gehad, ik zal nu maar de 
wijste partij kiezen en we zullen de zaak maar laten rusten. Het 
artikel van de Prawda was ten opzichte van deze ontwikkeling die 
we nu meemaken, weer goed en sloeg de spijker op de kop. Ook het 
standpunt van het partijbestuur was juist. We weten de opmars van 
Mac Arthur, die volkomen bui ten de mm om, het Amerikaanse stand
punt doorvoerde, n.l. het standpunt van de Amerikaanse wapenfabri
kanten, van de Amerikaanse oorlogsdrijvers, waar alles, niet alleen 
in de kapitalistische wereld, maar ook in Amerika zelf ondergeschikt 
aan is. We weten het "Kerstfeest thuis"-offensief van Mac Arthur, 
de bedreiging dus tegen Mansjoerije. We weten dat de Chinese vrij
willigers, dat die zich bij de Noord Koreaanse bevrijdingslegers 
hebben geschaard en wij zien nu het resultaat. Deze opmars, dus 
weer deze nieuwe slag na China en na de eerste in Korea, die dwingt 
het Amerikaanse kapitalisme om met nog veel meer kracht de zeilen 
bij te zetten. De noodtoestand die op het moment in Amerika nog 
maar kort geleden is afgekondigd, is daar een sprekend bewijs van. 
We hebben een moment de veronderstelling gehad - en hier komen 
we op een belangrijk vraagstuk - we hebben een moment de veronder
stelling gehad dat Engeland het met deze politiek niet eens was, 
n.l. de Engels gezinde pers liet het voorkomen dat Attlee even
naar Amerika ging om Truman te vertellen dat het zo niet goed
ging en dat Engeland niet langer de verantwoording hiervoor wilde
dragen. Kameraden, dit is een spel geweest. Dat is een spel geweest
om de gedachte in de wereld te wekken, de gedachte vooral bij de
vrijheidslievenden te wekken, de voorstanders voor de vrede te
wekken, alsof het zo'n vaart niet zou lopen en de oorlog en de
voorbereiding voor de oorlog, nou ja, daar ging het nog wel een
beetje mee. We moeten dus ook die zaak van de 38e breedtegraad,
waarin dus de stemming onder de volken werd gekweekt, zullen de
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Noord Koreanen, gesteund door de Chinese vrijwilligers, bij de 38e 
breedtegraad stil houden? Deze stemming werd gekweekt, speciaal 
door de 13 Aziatische landen die een beroep op China deden om de 
Noord Koreanen daartoe te bewegen. Wat zou dat betekend hebben? 
Dat zou betekend hebben dat daarmede, dus met dat stoppen bij de 
38e breedtegraad, dat de Amerikaanse imperialisten, de wapenfa
brikanten de gelegenheid zouden hebben gekregen, om wat ze nu 
ook dmen, maar waar zij minder toe in staat zijn, om Zuid Korea 
nog veel meer vol te stoppen met wapenen, Amerikaanse werklozen 
in soldatenpakjes. De vrijheidslegers waren in het offensief en 
het zou verkeerd zijn en het is ook de les van Indonesië, van de 
Renville-overeenkomst, toen de Indonesische volkslegers in het 
offensief waren en ook alweer onder leiding van Amerika bij de 
Renville-overeenkomst gezegd werd: "Staakt het vuren". Maar met 
dat "staakt het vuren" in Indonesië, kameraden, dat is ook een 
harde les voor de Indonesische bevolking en voor de Indonesische 
partij geweest, n.l. dat "staakt het vuren" was nergens anders voor, 
opdat de imperialistische rovers, opdat die hun troepen konden 
hergroeperen en een hern.meuwde aanval op de vooruitgeschoven Indo
nesische posities konden uitvoeren. 

Korea en Indonesië zijn en lopen dus parallel. Want wij 
weten dat na die Renville-overeenkomst en toen dus van Nederland 
opnieuw materiaal en manschappen naar Indonesië waren gestuurd, dat 
toen ineens het bevel kwam, inplaats dus van wapenstilstand, de 
opmars naar Djokja. En toen had dus de Republiek in wezen haar zaak 
verloren, omdat ook nog van binnen uit gepoogd werd, de politieke 
situatie in Indonesië te vertroebelen en daarbij nog de provocaties 
tegen onze partij en de aanslag op haar leiders, daarmede dus de 
voorhoede van het Indonesische volk, die de enigste voorwaarde 
vormde, op de juiste wijze een antwoord te geven aan de imperialiste 
om die uit elkander te trekken. 

Kameraden, we zien dus - en dat is belangrijk - dat het 
hele streven van Amerika er op gericht is, de posities in het 
I'rti.dden Oosten en Verre Oosten te handhaven, om daar opnieuw ge
bieden vrij te maken, om dus de revolutie neer te slaan en daar de 
macht van het kapitalisme weer opnieuw te vestigen. Daarbij moeten 
we vooral niet vergeten, dat de noodtoestand in Amerika, nu Attlee 
niet naar Amerika gegaan is om de Amerikaanse wapenfabrikanten er 
van te overtuigen dat ze verkeerd handelden. Nee, Attlee is door 
Truman op het matje geroepen, zoals de Nederlandse diplomaten 
van Stikker tot aan de P.v.d.A. en de N.�.V.-leiders op het matje 
worden geroepen in Amerika om ze een pen op de neus te geven, om 
ze nog onder grotere druk te zetten, niets tegen Amerika te onder
nemen. Want Amerika weet wel dat er tegenstellingen zijn. Amerika, 
dat machtige monopool kapitalisme, dat weet wel dat ontzaglijk 
grote groepen,ook in Nederland, dat die weten dat de politiek 
van Amerika, ook hen ten gronde voert, Welter bv. En nu weer de 
oppositie in de P.v.d.A. Dat �is maar niet zo, omdat ze nu eens 
zo graag met elkaar bekvechten willen, maar omdat in de brede 
lagen, in de burgerlijke tussenlaag vooral, gestuwd door de 
arbeidersklasse, gestuwd door de strijders voor de vrede, gestuwd 
door de strijdbare vakbeweging, één geweldige grote ontstemming 
is over het volledig onderwerpen van ons land, van de Marshall
landen van Amerika. En hierbij heeft dus het Amerikaanse kapita
lisme - dat moest dat doen - vooral de taak om te zorgen dat dus 
deze oppositie, die voor haar dodelijk kan zijn, waardoor zij haar 
plannen niet kan uitvoeren, dat zij deze oppositie bloedig onder
drukt, zoals Hitler opposities, zoals de Röhm-puts heeft moeten 
onderdrukken. Zij duldt geen enkele concurrent naast zich. En als 
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het Marshall-plan en het Atlantisch pact door Amerika hierin 
zijn gevoerd en de aan Amerika verkochte regeringen hier met de 

.P.v.d.A.-leiders, als die dat als hulp aan ons hebben voorge
spiegeld, dan plukken zij daar nu zelf de wrange vruchten van. 
Want, kameraden, Marshall-plan betekent, economische onderdruk
king. Economische onderdrukking ging en gaat gepaard met militaire 
dictatuur, met een volledige militaire afhankelijkheid van de 
Marshall-lal!l.den aan Amerika. Maar, makkers, toch is dat Amerikaan
se kapitalisme niet zo zeker van haar zaak. Waarom niet? Omdat 
Drees niet gewillig genoeg is, omdat de Franse regering niet 
gewillig genoeg is, omdat de Italiaanse regering niet gewillig 
genoeg is. 

Kameraden, als dat het probleem was, dan was het niet zo 
moeilijk �oor de Amerikaanse wapenfabrikanten. Waar zelfs die Ame
rikaanse wapenfabrikanten, waar het Amerikaanse imperialisme zo 
doodsbenwuwd voor is, dat is voor het feit dat in West Europa 
geweldige machten voor de vrede aanwezig zijn in de vorm van mach
tige communistische partijen in Frankrijk, in Italië en het bestaan 
van zeer actieve en daarbij is onze Nederlandse partij lang niet de 
minste, kameraden, van belangrijke stoottroepen van de vrede in de 
overige landen, dus een arbeidersklasse die niet alleen vrede
lievend is, maar die ook beschikt over een voorhoede, een com
munistische partij, die leiding geeft aan de strijd voor de vrede 
van die arbeiders van die kapitalistische landen. En daarom is 
het Amerikaanse kapitalisme zeer onrustig, al zeer lang, direct � 
al na de bevrijding. Vandaar ook dat ze het met de nazificatie van � 
Duitsland niet zo nauw hebben genomen, er helemaal niks aan hebben 
gedaan. Vandaar dat Generaal Guderian nu op het moment in Amerika, 
in dienst is als tank-adviseur. Vandaar dat nog kort geleden die 
bloedhond van •••• , die ook het Nederlandse volk heeft geregeerd, 
die te oud is, zeggen ze, die aan de hand van zijn leeftijd gratie 
moest krijgen, Generaal der Vliegers Christiansen, met nog een heel 
stelletje van die •••• ja wat moet ik zeggen •••• vrienden van die 
bloedhonden. Zo ook Ilse Koch, de vrouwelijke beul uit de concen
tratiekampen ook begenadigd is geworden, dat is allemaal de 
poging van de amerikanen, omdat Amerika,het kapitalisme niet 
zeker is van haar zaak om opnieuw in West Europa te zorgen, dat we 
een volwaardige politie-agent wordt neergezet. Kameraden, wij weten 
hoe een politie-agent het Duitse fascisme is geweest, niet alleen 
over Duitsland, maar over geheel Europa. En als dus een fascisten
generaal, als je tegen hem zegt - en dat is tegen ze gezegd -, 
als je een massamoordenaar, als je daar tegen zegt, kijk, je moest 
eigenlijk ter dood veroordeeld worden, maar we hebben nog een klus
sie voor ji te doen en als je dat wil doen, dan willen we je wel 
gratie schenken, dan willen we wel alles wat je gedaan hebt, met 
de mantel der liefde bedekken. "Wat moet ik dan doen", zegt die 
massamoordenaar. En als ze dan tegen hem zeggen, nou, iO gauw wij 
het tijd achten, dan mag je weer je bloedig handwerk aanpakken, 
nou, kameraden, dan is dat toch geen straf, nee, dan is dat een f 
feest voor zo'n beest in mensengedaante. En, kameraden, het ge
beurt. Dat gebeurt niet aan de hand van Korea. Nee, dat is een 
welbewuste contra-revolutionaire poging van het Amerikaanse kapi
talisme om in de eerste plaats de volkeren van de landen nog 
bloediger te onderdrukken, de gevolgen van de oorlogsvoorbereidin
gen, die iedere dag in ons loonzakje te constateren zijn en grotere 
onrust verwekt. Deze onrust onderdrukken en ams dat eenmaal gebeurd 
is en dat is dus vooral voor West Europa aan de orde, zullen ze 
ook gerust kunnen proberen om een tweede front te organiseren. 
Want het zijn toch de Amerikanen in Korea, het ztjn de Fransen in 
Vietnam, waar zich volgens de Volkskrant duizenden Chang Kai Tsjek-
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soldaten bij de Fransen hebben gevoegd, waar ook de Fransen die 
lui niet kunnen houden en dat Amerika ze weer komt helpen. Het 
zou voor Amerika zeer belangrijk zijn, al is dan West Europa niet 
zo belangrijk als de koloniale gebieden, dat er een tweede front 
zou ontstaan. En daarvoor het Atlantisch pact, daarvoor het op
richten van een 60 divisies. Maar dat alles heeft geen zin, dat 
alles is voor het Amerikaanse kapitalisme zeer onbetrouwbaar. 
Nee, ik zou willen zeggen, alle wapens die zij leveren, zijn tegen 
zich zelf, zoals zij dat ook gedaan hebben in China. Als zij zich 
niet verzekeren van een militaire dictatuur, zoals alleen de 
Duitse fascistische generaals het uit kunnen roepen! Want geloof 
gerust niet, dat over een West Europees leger dat Generaal Kruls 
daarover iets te vertellen zal hebben. Geloof gerust niet dat 
Generaal Guderian, dat die onder generaal de Lattre de Tassigni, 
dat die daar onder zal komen. Nee, die Duitse generaals, die 
willen het opperbevel hebben. Dat willen ze niet alleen, dat 
moeten ze want iedere andere generaal, dat is misschien sterk 
gezegd, die is voor het Amerikaanse kapitalisme onbetrouwbaar. 
Alleen deze bioedhonden zijn voor hen betrouwbaar. En, kameraden, 

• 
dan heb ik net opgemerkt, dat wij goed doen om nooit te vergeten 
�at toen eenmaal in 1938 het Hitler fascisme aan de macht was 
gekomen en ze door Amerika en Engeland en Frankrijk opgedragen 
werd om naar de Sovjet Unie te marcheren, dat ze eerst de andere 
kant uitgingen.{Ën dit zal weer opnieuw gebeuren, kameraden, 
want er is wel èëns gezegd, het proletarisch internationalisme, 

,dat is juist, dms de solidariteit met de volkeren van Korea en 
de Sovjet Unie. Ik heb het zelfs een partijgenoot zo sterk horen 
zeggen, die zegt, wij zijn tegen de Duitse herbewapening, omdat 

a i,.,:. 

wij de Sovjet Unie willen steunen in de strijd voor de vrijheid en 
2bwtltegen de oorlog.Ja, kameraden, dat is juist, absoluut juist • 

. ;ftp Maar deze critiek, zo'n uitspraak, zet geen zoden aan de dijk, 
1 I'>� JjJJ.t+f" want als je tegen een katholiek zegt, kijk, wij communisten, zijn 
r' · î:l / '
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tegen de Duitse herbewapening, omdat ze anders de Sovjet Unie 

0-lll. h willen aanvallen, dan begrijp je wel wat hij zal zeggen. Nee, kame-
� raden, wat wij moeten zeggen en wat ook waar is, dat is dat Duitse 

herbewapening, het onder commando brengen - want dat betekent Ret

van de Atlantische legers onder Duits opperbevel, in de eerste 
plaats gericht is tegen de volkeren van West Europa zelf, dus 
tegen de katholieke kameraden, tegen de christelijke kameraden 

� en dat moeten we er vooral in hameren. Daardoor krijgen wij ze aan
onze kant. Maar daardoor gaan wij ookmons interesseren voor het
lot van ons volk. fant wij zijn er om voor ons volk te strijden, om
ons volk naar de overwim1ing te voeren. En als we dat doen, als
we dus aan de kop van ons volk gaan strijden voor het behoud van
de vrede, tegen de Duitse herbewapening, tegen het aan de macht
komen weer opnieuw van de Duitse fascisten, dan is dat de beste
daad van proletarisch internationalisme die we maar kunnen vol
brengen, dan is dat de steun die wij het Koreaanse volk, het
Poolse, de bevolking van de Duitse democratische republiek en
ook aan kameraad Stalin, dus ook aan de bevolking van de Sovjet
Unie kunnen geverï:\ Kameraden, dat is dus vandaag aan de dag
het probleem en, i'ë'ameraden, ik wil het ook nog bewijzen. Ik wil
bewijzen dat al hetgeen wat nu gebeurt, maar niet zo vanzelf is,
maar dat dat fascisme is. En w e  willen dat bewijzen aan de hand
van een artikel dat in het Leidse dagblad heeft gestaan. Dat
zou in iedere krant kunnen staan, want het was een uittreksel
uit het boek wat die generaal waar we het net over hadden, heeft
geschreven, Guderian. Guderian zegt dan in zijn boek en àaar komt
dat hele boek op neer, die bewapening van West Europa, die is
nog niet zo prima. En hij zegt, wij hebben ervaring in het vechten
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tegen d e  Russen. füj noemt het al "Russen". Hij zegt: "Frederik 
de Grote heeft get al gezegd. Die zei: Je moet een Rus twee keer 
dood schieten en dan nog een keer ophangen". �o staat het er. 
Ja, kameraden, maar dat is niet zo. Wat Guderian ons wil zeggen, 
en hij zegt het ook verderop in zijn boek, dan zegt hij: "En hoe 
komt dat? Dan komt dat omdat die Rus zo gehard is en wij van 
die weke poppetjes. Dat komt omdat wij, West Europeanen in het 
milde zeeklimaat wonen�.Dat komt dan zegt hij, omdat wij goed 
gevoed worden, goed gekleed gaan, in goede woningen wonen, die 
bovendien ook nog goed verwarmd zijn". Dat is in de eerste plaats 
een aanval op de volkeren der Sovjet Unie, die in koortsachtig 
tempo bezig zijn om hun levenspeil te verhogen, waar ze bezig 
zijn de woningnood op te heffen, terwijl hier een tekort is van 
385.000 woningen en Minister in 't Veld zegt"Gemeenten, zet de 
woningbouw stop". 

Deze generaal, uitgerekend deze fascist, moet ons ver
tellen dat wij van die zachte poppetjes zijn. Zachte poppetjes, 
dat zijn dus de Arnhemmers, die hier de oorlog hebben meegemaakt. 
Maar dat zijn ook zij, die bloedhonden, die zelfs Joden bij millioe
nen hebben vergast, die in Auswitz huis gehouden hebben als 
beesten, dat zijn nu zachte poppetjes, die leven in weelde en 
die niets gewend zijn. Kameraden, dat is het fascisme. Dat is 
niet het fascisme van Guderian, van de Duitse generaals, maar 
dat is het fascisme, dat is de politiek van de huidige regering, 
de huidige regering die bezig is datgene, wat Guderian in zijn 
boek schrijft waar te maken, die zoals ik gezegd heb, maakt dat 
de mensen nog in bunkers wonen, dat steeds meer krotten ont
staan, dat volkswoningbouw volkomen wordt verwaarloosd. Diezelfde 
regering die zorgt dat in een koortsachtigbtempo, de prijzen om
hoog gaan en met bloedige hand - en dat is niets te veel gezegd, 
kameraden - de loonstop hanteert, die bezig is om over te scha
kelen van de vredes- naar de oorlogsproductie, naar het voorbeeld 
van Amerika en in opdracht van Amerika en in die periode een kuns 
matige werkloosheid .organiseert, zoals in Leiden, in de textiel
nijverheid het geval is en onder de bouwvakarbeiders het geval is 
om daarmede de bevolking murw te maken om in de oorlogsindustrie 
te gaan werken; Kameraden, de politiek van Guderian, die als hij 
aan de macht zou komen, als hij dus in plaats van Drees die nu 
regeert hier zou gaan regeren, als we dus de militaire dictatuur 
krijgen, als wm die krijgen, dan is dat een voortzetting, dan komt 
Guderian in een opgeschud bed, een opgeschud bed, wat door de 
Nederlandse Regering opgeschud is. En, kameraden, hiertegen 
moeten we de eenheid stellen en het is dus zo dat juist de 
zwakte van het kapitalisme hen noopt tot deze daad, dat dat niet 
alleen tot stand komt en bewezen wordt door het steeds groter 
deel van de mensen in de wereld die zich van het kapitalisme 
vervreemdt, maar dat steeds meer mensen, steeds meer volkeren 
zich in het machtige vredesfront organiseren. En als dan - en 
hier wil ik het voorlopig bij laten - als dan hier door de voor
zitter wordt gezegd, kameraden, komen jullie met voorstellen, 
vooral ook, komen jullie met voorstellen hoe of we dat kunnen 
doen, zoals die bouwvakarbeiders van Amsterdam, waarvan een N.V. 

_.v.-er naar Warschau is geweest en terug is gekomen en daar met 
een E.V.C.-kameraad het Bouwvakvredescomité heeft opgericht wat 
niet alleen uit partijgenoten bestaat, maar waarin 5 N.V.V.-ers 
en twee E.�.C.-ers inzitten en waarvan die ene E.V.C.-er nog niet 
eens een partijgenoot is. Kijk, kameraden, die hebben het begrepen. 
De steenzetters, de vrouwen van Rotterdam, Den Haag en van Zaan
dam, die gedemonstreerd hebben tegen de Duitse herbewapening. 
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Kameraden, het is hier niet meer zo, dat de partij precies kan 
zeggen, dat en dat moet je doen. In grote lijnen kan de partij
leiding zeggen, d'r moet gestreden worden in grote eenheid tegen 
dit grote gevaar. En als dan, kameraden, en dat zijn de taken, 
als dan de Nederlandse Vredesraad heeft besloten, juist steunen
de op datgene wat voor ons zo belangrijk is, een petitionnements
actie te organiueren, tegen de herbewapening van Duitsland in wel 
ke vorm dan ook, dan is het de taak van iedere partijgenoot, om 
daar volledig zijn steun aan te geven, niet alleen door iedere 
avond met lijsten op stap te gaan, niet alleen, maar juist te 
zorgen dat men overal in de bedrijven, in de buurten, in steden 
en dorpen vredescomité's doet ontstaan, die niet alleen uit 
communisten zijn samengesteld. Want dat is zo gemakkelijk, kamera
den, want dan beleggen we maar een partijvergadering en dan wijzen 
we ze maar aan en dan zeggen we: "Nou, jij bent niet zo bekend, 
dus ga jij dat werk maar doen" en misschien loopt het dan wel. 
Mee door eerlijk overcdeze gevaren die wij nu hier met elkander 

' hebben.besproken, met katholieken, maar vooral met de kameraden 
van de P.v.d.A. te gaan spreken om met hen tot een platvorm te 
komen om met hen dus gezamenlijk op te trekken tegen dat aller
grootste gevaar wat ons bedreigt, dat is de herbewapening van 
West Duitsland. Het wordt onà dus in de mond gegeven. 

Dan nog de strijd tegen de gevolgen van de herbewapening. 
Dat is het steeds maar verminderen van de inhoud van ons loon
zakje. Waarvoor dus heeft de vakbeweging in Nederland daarover 
haar besluiten genomen. De E.V.C. heeft daarover afgelopen 
Zaterdag en Zondag ook haar algemene raadszitting en daar is 
het besluit gevallen, om met onverminderde kracht de strijd 
tegen de prijsstop te blijven voeren en daarnaast, in alle bedrijven 
de vraag aan de arbeiders aan de orde te stellen, of een verhogin 
met 5% niet hoog nodig is, na de prijsstijging van 5% die zich 
na de laatste verhoging van het loon alweer heeft voltrokken. 
Voorzitter, het is een probleem, daar moest je minstens een uur 
of anderhalf uur over kunnen spreken. Misschien spreekmik al een 
uur, maar het gaat er om, dat we er tot en met van doordrongen 
zijn, dat we niet alleen kunnen gaan zeggen, we hebben het van
avond weer gehoord en het zal wel juist zijn, of het is juist, 
maar dat de partij naar het voorbeeld wat Lenin ons heeft gegeven, 
naar het voorbeeld wat in de practijk door de communistische 
partij in de Sovjet Unie en in het bijzonder ook de Chinees Commu
nistische partij, dat is voorhoede zijn van de arbeiders,aan het 
werk gaan, de arbeiders leiden, overal op de juiste plaats te 
zijn, het gesprek met de kameraden van het N.V.V. en de katholieke 
arbeiders in het bjjzonder, in N\jmegen, in deze streken hier in 
het bijzonder, te overtuigen dat wij het dus niet doen omdat het in 
het belang van onze partij is, maar omdat wij het doen in het bela 
van het volk. En, kameraden, daar doen we goed mee, want als 
het het Nederlandse volk goed gaat, als dus de Nederlandse 
arbeidersklasse overwinningen boekt, vooral overwinningen boekt 
in de strijd voor de vrede, dan zal het ook onze partij goed gaan, 
kameraden. Dan zal ook onze partij, juist omdat zij in die vredes
strjjd in de voorhoede heeft gestaan, de sympathie van het volk 
in nog groter mate winnen en dan zal ook het Nederlandse volk 
naar het voorbeeld van de volkeren van de Sovjet Unie en van 
China, onze partij als haar partij beschouwen. 

Hierbij zou ik het willen laten. 

Pauze. 
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\l 8;,J De voorzitter geeft gelegenheid tot discussie.
;x J.A. Cleton, te Apeldoorn, geboren 15-12-1913, 

zegt dat de actie vooral ook moet gericht worden op de 
joden, want zij zijn wel het ergste getroffen door de oorlog 40-45. 
Ook moet men zich voorzien van de namen en adressen van de na
bestaanden van oorlogsslachtoffers. Deze mensen moeten worden 

Ç bezocht en in de actie worden betrokken. 
,,io )<'ll. Th. Spansier Jr. te Nijmegen, geboren 26-8-1925. 

Wij zijn in Nijmegen reeds gestart. In Nijmegen zijn we bezig 
bedrijfscomité's te stichten. Verder wordt gewerkt door de organi
satie van oud-verzetsstrijders en

6
de jongere, organisatie. 

K 1 8 tL 
'J(. Groen (pseudoniem van G.J.H. Minnaard te Arnhem, geboren 10-4-1901 

SpreRer is het volkomen eens met de inleider. Hij zegt 
voorts dat op de laatste vergadering van de bedrijfsgroep is 
besloten om over te gaan tot het uitgeven van een manifest namens 
de vredesraad, gericht tegen de Duitse herbewapening. Voorts wil 
men trachten een actie-comité samen te stellen. 

� )(. Hendriks Th. te Arnhem, geboren 3-2-1918. 
� 6,10 Is het met inleider eens en zegt verder ook niets bijzonders.

HiJt Bussink, geboren 5-10-1918, Arnhem. 
Zegt dat het noodzakelijk is dat de partij haar volle 

kracht achter de actie tegen de Duitse herbewapening zet. Er 
moet gewezen worden op het grote gevaar wat er dreigt. Als midde-. .JZ ,J:..f len geeft hij aan, colportage met de vredeskranten, colportage 

K �·"1�"1 m�t "De Waarheid", het aantal werkers op te voeren, het werk 
e-. �� in de bedrijven intensiveren, voorts door aan te geven, hoe wij 
;;,,,.,,,.__,,4,C4oCJ� .... de strijd tegen de Duitse herbewapening zo goed mogelijk kunnen 
.....:;..3.i_,.1 .-.-.. voeren. Handtekeningen verzamelen en deze als een soort sneeuw-
� +-'-'· balsysteem te gebruiken van de ene buurt naar de andere of van 

het ene bedrijf naar hetbandere bedrijf. Ook m!hisen die naar 
Warschau zijn geweest kunnen goed werk doen door in vergaderingen 
of huiskamers bijeen te komen en te spreken over het congres i� 
Warschau. 

Dan zou spreker alle medewerking willen hebben voor de 
colportagetocht, die a.s. Zaterdag in Arnhem belegd wordt. Deze 
tocht moet slagen. Er moet over gesproken worden. Er moet gezegd 

� worden, het was me een drukte in de stad met die communisten, dan 
komt er leven in de brouwerij en er komen nieuwe leden. 

In Apeldoorn b.v. werden manifesten verspreid. Hierbij 
hebben de vrouwen met borden gelopen. Dit had een zeer goed 
effect. 

Er zal nu een algemeen manifest in grote oplaag ver
schijnen en door ons worden verspreid. Dit is echter alleen maar 
voorbereidend werk. Er moeten ledenvergaderingen worden belegd 

� die grondig zijn voorbereid. 
�\X. C.A. van der Schouw, te Arnhem, 21-11-1900. 

\fJ \ ---Stelt voor om in de atäd biljetten te laten aanplakken, 
welke de bevolking regelmatig op de hoogte houden over de strijd 
voor de vrede. 

�1�A. van den Berg te Arngem, geboren 14-8-1925. 
S\ l --- --zë°gt dat de colportagetocht van a.s. Zaterdag van groot

belang is. De inwoners van Arnhem moeten weer herinnerd worden 
aan de oorlog 40-45. Er wordt om 3 uur verzameld, daarna wordt 
gecolporteerd. Na afloop van de colportage wordt weer bijeenge
komen om het resultaat der actie te bespreken. De actie moet 
vooral ook verder worden gericht op de bouwvakarbeiders en D.U.W.
mensen. 
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Inleider Hartog beantwoordt de discussianten. 
Spr. juicht het toe om de afgevaardigden naar het congres 

in Warschau als sprekers op te laten treden, speciaal in de 
huiskamervergaderingen. In Amsterdam b.v. is een N.V.V.-er die 
naar Warschau is geweest er toe overgegaan om huiskamervergade
ringen te beleggen. Als het goed wordt voorbereid, is dan het 
inzamelen van handtekeningen voor een zieke kip. Ook in de D.U.W. 
kunnen gemakkelijk handtekeningen worden verzameld. 

Hoe moeten we het nu stellen? We hebben hier het alge
mene beeld besproken, de algemene opdracht, de lijn van de partij. 
Strijdt voor de vrede, dus tegen de herbewapening van Duitsland. 
Trouw dus aan de besluiten van het wereld vredescomité. Dus een 
ondersteunende actie van de Ned. nationale vredesbeweging, die 
zich juist door de actie van Stockholm en het congres in Warschau 
dat is niet meer die vredesbeweging van vorig jaar met Hakon 
Stotijn, dat was de secretaris, maar Marcus Bakker, dat was toch 
de man die als voorzitter naar buiten optrad. Maar wat is nu ge
beurd? De consolidatie van die vredesbeweging, die nu over een 
programma beschikt wat in Warschau is aangenomen, waarop in ieder 

� 
land een afgestemde actie zich kan voltrekken. Nu is deze vredes-

.., beweging, dat wordt bewezen door de samenstelling nu van het 
.l(l·bestuur van die vredesbeweging. Want nu is Horst-..�eyer (?) de 

voorzitter van de Bellamy-beweging, de voorzitter van de vredes
beweging. Die llbeeft nu voor de massa-actie onder de arbeiders 
en voor alle groepen van de bevolking, Jl:Eeft die man, die inder
daad een zeer moeilijke positie heeft, Hij werkt bij een bedrijf 
van de Provinciale Staten, zich bij de communisten geschaard. 
Deze man heeft zich nu, gesteund door de massa, aan de kop van 

1 � de vredesbeweging gesteld. Daarnaast is vice-voorzitter, de
'onderwijzer Boas. Ook vice-voorzitter is Dr. Lerushoek, een zeer 

�•bekend staande chirurg in Nederland. Hakon Stot�n is secretaris 
�,gebleven.Marcus Bakker is ook secretaris en dan daarbij nog ene 

)(_l,]as, dat is een afgevaardigde uit Huizen, een man die ook komt 
. ;� ·uit christelijke kringen, die is ook secretaris. De penningmeester

f:\U 
,,vi}·�J.t, A 

van a.é vredêsbëweging, dat is ook een christelijke kameraad en 
·, i·n die woont in �ussum. Hier zien wij àus, kameraden, dat juist met z

,,v-1f c1.
1
� 'n vredesbeweging die door een juiste bei,eging met verschillende 

1vf\.', - · I plaatselijke vredescomité's en landelijke vredesbewegingen uit die 

• ,. enige kring treden en naar bui ten uit, dat juist deze vredesbe
,, weging alleen nu al een basis vormt die in alle andere, iü- be-

/ t ,.,., drijven en buurten van diezelfde comité' s te gaan stichten. Want 
\ · v·· als bv. een bouwvakarbeider die er eerst niks voor voelde, nu 

y· wel durft in de vredesbeweging, dan tornt dat omdat diezelfde 

fi N.V.V.-er een vriendelijk schrijven aan zijn medelid gestuurd heeft
, en heeft aan hem het verzoek gericht om als hij wat voor de vrede 

wilde doen, daar daadwerkelijk aan mee te helpen en dus voor te 
gaan. En dat heeft tot gevolg dat een bouwvakarbeider die zeer 
reformistisch nu, die stap heeft gedaan en in dat bouwvakvredes
comité is komen te zitten. 

We moeten dus vooral onze plaatselijke stappen doen en 
die kameraden bewerken die daar voor in aanmerking komen en ze 
vooral de oorlog 40-45 in herinnering brengen. De vredesbeweging 
moet breeduit worden opgebouwd. Kameraden, dan zul je zien, tot 
welke verrassende resultaten je komt. Deze beweging tegen de 
herbewapening van Duitsland is niet sectaris. Wij moeten deze 
mensen leiding geven en dan zal deze beweging zowel in Arnhem 
als in N�megen als in het gehele district slagen. 

1 

Kameraad van der Schouw heeft het gehad over het aanplak-
ken van affiches. Wat is nu de affiche die wij moeten gebruiken, 
dat is de affiche van de vredesbeweging zelf. Dat is de affiche 
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van de vredesbeweging tegen de Duitse herbewapening. Die moet 
overal worden aangeplakt. Waar het echter om gaat, is het gesprek 
gaan aanknopen. Overleg eens grondig met jezelf, hoe te dit kunt 
aanpakken en wat je zelf kunt doen voor de vrede. 

Wij communisten staan toch goed aangeschreven. De mensen 
dragen ons geen slecht hart toe en staan zeer sympathiek tegen
over ons, maar wij moeten ze helpen de eerste stap te doen. Nij 
zelf moeten volkomen afrekenen met het sectarisme, dat altijd 
nog onder ons leeft. Het gaaD hier om eigen initiatief. Wij hebben 
geen kadaverdiscipline, dat hier een reeks van voorstellen wordt 

,gedaan en dat moet je dus gaan doen. Nee, kameraden, wij hebben 
die discipline die in de ••• omdat wij in de absolute zekerheid 
hebben, in de eindoverwinning van de arbeidersklasse, deze dis
cipline die ons tot eigen initiatief maant, niet alleen, maar 
dat wij ook uit eigen initiatief gaan werken. Het moet zo gaan, 
dat wij deze algemene lijn dus te pakken hebben, wetende dus dat 
dit voor ons en voor het Nederlandse volk een levenszaak is, dat 
wij het district gaan ondersteunen niet alleen door aan de colpor
tage deel te nemen, maar door morgen, overmorgen bij het District 
in de afd. te komen en dan te zeggen, wij hadden gedacht dit of 
dat te doen, wat denken jullie daar van? En, kameraden, dan 
wordt het werken van de kameraden een zeer aangename zaak. Dan 
zullen we in plaats van er steeds maar weer achteraan te moeten 
zitten, inderdaad politiek leiding geven, dus eventuele misstap
pen die ze zouden gaan doen, voorkomen. 

Het is een goede eigenschap van iedere bolsjewiek, iedere 
partijgenoot, dat hij eigen initiatief ontwikkelt. Dan ben ik er 
niet bang voor, dat de petitionnementsactie in dit diatrict niet 
zal slagen. 

Daarnaast nog de strijd tegen de gevolgen van de oorlogs
voorbereiding, dus het werken in de vakbeweging en het aanknopen 
van gesprekken over iedere verslechtering voor de arbeiders, 
vooral ook met de leden van het N.V.V. Paul de Groot heeft gezegd, 
alles voor de vrede en wij moeten daar iederecîag aan gaan werken. 
De partij is de voorhoede, de partij is, zoals Lenin dat gezegd 
heeft, de vroedvrouw van de proletarische revolutie. Als variant 
hierop zou ik willen zeggen, de partij is de vroedvrouw van de 
vredesbeweging. Als we een massabeweging weten te ontketenen 
voor de vrede en dat zullen we doen, dat we die perspectief, 
dat wij dat geloof in de eindoverwinning niet alleen als een 
geloof in zullen dragen, maar dat we het tot tastbare werkelijk
heid kunnen maken. En dat, kameraden, de sleutel daartoe ligt 
in de strijd voor de vrede, in de strijd tegen de oorlogsdrijvers, 
in de strijd, in alle vorm met inzet van al onze krachten, met 
de inzet van de offers die er ongetwijfel<r"voor gebracht moeten 
worden, door avond aan avond er op uit te gaan, tegen de herbe
wapening van Duitsland. Dan zullen we deze actie tot een goed 
einde brengen en dan is het inderdaad zo, dat de oorlog in 
Europa tot een onmogelijkheid geworden, dat we dus de vrede heb
ben gewonnen en dat we ons zelf en ons volk hebben gered. Daar
door wordt de weg gebaand voor dezelfde toekomst, die nu door de 
Sovjet Unie en de volksdemocratieën wordt nagestreefd, die zij 
al hebben tot stand gebracht en die dan ook niet meer zal worden 
bedreigd. Strijd voor de vrede is dus strijd tegen herbewapening 
van WestvDuitsland in welke vorm dan ook, dat is de beste uiting 
van het proletarisch internationalisme, dat is de beste onder
steuning die wij kameraad Stalin en de volkeren van de Sovjet 
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Unie, maar vooral het voor ztjn leven strtjdende Koreaanse volk 
kunnen geven. 

Ik dank U wel. 

De voorzitter Bussink sloot met een opwekking om met alle 
kracht de acties te ondersteunen en nu zoveel mogeltjk te geven 
btj een te houden collecte ter dekking van de kosten van de mani
festen, de vergadering te 22.30 uur. 

EIND E. 
- - -
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VERSLAG van een vergadering van de C.P.N.-bedrijfsafdeling A.�.U.
Kleefse Waard (B 2), gehouden op 10 Januari 1951 te Arnhem. 

AANWEZIG WAR:2:N: 

ll-f f� 1-,A. 01. Broekman, geboren 15-10-1916,

�bYt G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901, 

\o�14 J. Jansen, geboren 29-8-1919,

\l6yo W.C. Koster, geboren 23-10-1905,

ç�l\ W.C. Y.ê:Q. de Meeberg, geboren 25-4-1920.
Voor de Dagelijkse Leiding van de C.P.N. in het District Centraal 
Gelderland was aanwezig: 

R. Y.§.!l der Molen, geboren 17-51-1919 •

Aan de orde is de te voeren actie te...,en de Duitse herbewape
ning. Na veel gediscussieer besluit men ui---t naam van de Ned.Vredes
raad een manifest uit te geven aan bedrijfsarbeiders en daarna over 
te gaan tot het verzamelen van handlel{ertingen. Van der 1olen wijst 

{
er op dat dit werk, ter beveiliging -ian de leden van de bedrijfs-

' afdeling, in hoofdzaak door anderen moet worden gedaan. Volgens hem 
zijn er wel werkers te krijgen omdat deze kwestie - de herbewa:::iening 
van West Duitsland - bij iedere arbeider leeft.� 

Jansen zegt dat hierover ook een artikel in de A.1{. U.-wekker 
moet verschijnen. Aldus wordt besloten. 

Op de fabrieken is nieta aan de orde, dat om behandeling 
vraagt. Alleen in de Nieuwjaarsrede van de bedrijfsleider Tesselhof, 
vindt men aanleiding om daarop in een artikel in de eerstvolgende 
A.K.U.-wekker in te gaan. 

Besloten wordt deze A.K.U.-wekker zo mogelijk op Vrijdag 19 
Januari 1951 te doen verschijnen, omdat Van der Holen gewezen heeft 
op de noodzakelijkheid van het verschijnen van die bedrijfskrant, 
zo mogelijk elke rn&.ind. De kosten moeten echter bestreden ,orden 
en hij stelt voor op een lijst te tekenen. Staande deze vergadering 
wordt f 2,25 bijeengebracht. 

Jansen deelt mee àat hij, met het oog op zijn studie (cursus 
voor meester), de vergaderingen van de bedrijfsafdeling niet meer 
kan bezoeken. Hij zou twee maal per week les heooen en de andere 
avonden bezet zijn met het uitwerken der lessen.Hij zegt dat hij 
wel blijft werken voor zijn plaatselijke (CPN)-afdeling (Oosterbe�k) 
en dat hij regelmatig door BroelLan met het bedrijfswerk op de .i(.U. 
op de hoogte zal blijven. 

Van der Molen deelt hierna mede dat het gewenst is dat de 
leden van de bedrijfsafdelingen schuilnamen gaan voeren, welke zij 
moeten gaan gebruiken, bijv. in manifesten in de krant e.à., doch 

P,_Ok op grotere vergaderingen. Daartoe zullen de leden nieuwe partij-
1 boekjes krijgen op hun schuilnaam.

De schuilnamen zijn: 
, 1 Broekman: __ -�A. Y.êQ. Galen ( bekend )J � 0 .• �

IJ,.,. y,1 Minnaard :� ·· � - -G. Groen. IJ.,,{,,(A,d 
r,,T\S
rJ' /f..l Koster:- - Van Koot en •

. /} '1:.J . ,..,....�--
. t Van de Mee berg:_ -'- De Wit. 

or ·""I Daar Jansen niet w.;; er actief zal werk,:m in oe afdelinu,
wordt voor hem een schuilnaam niet nodig geacht. 



• 

e 

_. 

• 

- 2

Bij de rondvraag wordt geïnformeerd of andere bij de A.!'...U. 
werkende partijleden niet lid van de bedrijfsafdeling moeten zijn. 
Van der Molen beantwoordt deze vraag bevestigend en zal een opgave 
doen van die C.P.N.-leden, die bij de A.�.U. te Arnhem werk3n. 
Deze leden moet dan medegedeeld wordtn dat zij bij de bedrijfsafde
ling behoren en uit hun ge'.·1one afdeling overgescnreven worden. 

Hierna sluiten. 

EIND E • 17-1-1951.
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Onderwerp: Verslag van een vergadering van de C .P .N .-bedrijfsafdeling 
A.K.U.-Kleefse Waard (B.2) gehouden te Arnhem op 17 Januari 
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Datum van ontvangstbericht: Ge en. 

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaar. 

Waardering bericht: Idem. 

Tevens bericht gezonden aan: Geen • 

Medewerkende instanties: Geen. 

Ondernomen actie : Directie A.K.U. ingelicht. 
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VERTROUWELIJK. 

VERSLAG van een vergaderin� van de �.P.N.-bedrijfsafdeling A.K.U.
Kleefse Waard (B.2), gehouden te Arnhem op 17 Januari 1951. 

AANWEZIG: 
A.M. Broekman, geboren 15-10-1916;

G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901,
w.o. Koster, geboren 23-10-1905,

W.O.� de Meeberg, geboren 25-4-1920.

De bedoeling was aanvankelijk om deze avond de bedrijfs
krant,.De A.K. u.-Wekker,''die lange tijd niet verschenen is, klaar 
te maken. Daar echter de door betrokkenen opgemaakte copie "ver
ouderd" is, besluit men nieuwe copie te maken, waarin de strijd 
tegen de herbewapening van West-Duitsland aan de orde moet worden 
gesteld, alsmede een actie voor loonsverhoging. (Derde 5%). Voor 
dit laatste moet als uitgangspunt genomen worden, de nieuwjaars
rede van de President-Directeur van de A.K.U • 

Op het moment dat de "vergadering over zou gaan tot de 
orde van de dag", kwam het lid van het Partijbestuur der O.P.N., 
J.B. Wildbret, geboren 26-9-1923 binnen, die mededeelde dat er 
onmiddellijk copie gemaakt moest worden voor een A.K.U.-Wekker. 
In hoofdzaak moest de herbewapening van West-Duitsland aan de 
orde gesteld worden. Deze A.K.U.-Wekker moet en zal omstreeks 
27 Januari 1951 verschijnen. 
r--; Hierna werd geruime tijd gediscussieerd over de materiaal-
positie bij de A.K.U., die volgens de Preàident-Directeur maar 
voor een half jaar toereikend zou zijn. Men besloot vooral dit 
punt aan de orde te stellen onder de A.K.U.-arbeiders en in de 
A.K.U.-Wekker, opdat men dit ook als een gevolg van de oorlogs
voorbereidingen gaat zien. 

Bijzonderheden zijn er niet, dus wordt de vergadering 
hierna gesloten. 

E I N DE. 29-1-1951.
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Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst / 
te 
's-G r av e n  h a  ge. • 

VERTROUWELIJK. 

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift 
van een schrijven, verzonden aan G.H. Molenaar -

Teunissen, geboren 13-1-1905. 
Ik hoop U binnenkort een verslag van 

deze of dergelijke bespreking te kunnen doen 

• toekomen.

5-2-1951 •

• 
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Secretariaat 

Klarendalseweg 91. 

A r n h e m  

Telefoon 22515 

G. Molenaar
Hazelaarstraat 68 
Arnhem • 

W.K.,

AFSCHRIFT. 

C O M M U N I S T I S C H E P A R T Y 

LAND. 
District Centraal Gelderland. 

ARNHEM 2 Febriuari 1951. 

De laatste weken vinden er in Arnhem regelmatig besprekingen 
plaats tussen verschillende functionarissen van de Arnhemse afdelingen 
en een lid van de Dagelijkse Leiding van het Districtsbestuur. 

Het doel van deze besprekingen is, te komen tot beter en juister 
werken in de Arnhemse Partijafdelingen. 

De taken worden daar besproken en er wordt nagegaan op welke 
wijze deze taken het beste in de Arnhemse afd. kunnen worden door
gevoerd. 

Het lijkt ons goed, wanneer ook jij aan deze wekelijkse bespre
kingen deelneemt, omdat ook jouw activiteit in de Partijafd. en jouw 
inzicht in de taken van de Partij, mee kan helpen van deze wekelijke 
besprekingen, vruchtbare besprekingen te maken. 

De eerstvolgende bespreking vindt plaats op 

a.s. Maandag 5 Februari, bij
R. v.d. Molen, Raapopseweg 33

aanvang 7.30 uur.

We verzoeken je dus om op deze bespreking aanwezig te willen zijn. 

De agenda omvat 2 punten n.l. 

1. de atand van voorbereiding inzake de
herdenking Februari staking

2. de stand van voorbereidingen inzake de
verdere actie tegen de Duitse Herbeww1ening.

Met kam. groetem 
namens de D.L. 

w.g. J. Wildbret.



•• 
tq, 

• 

Verbinding: 32. 

Aan de Binnenlandse 
te 
1 s-G r a V e n h a g e • (ip KAART , ,---F-0-TO--

ACO/ �,S No.!>�ly 
GE H E I M. r 

Hierbij doe ik U toekomen, een brief 
van het Districts bestuur der C.P.N., Cen
traal Gelderland aan de Districtsbestuurders, 
waaruit blijkt dat men in dit district niet 
aan de gestelde taken komt • 

16-2-1961 •
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AF SCH RIFT. 

C O M M U N I S T I S C H E P A R T Y N E D E R L A N D 
District Centraal Gelderland. 

-------------------------------------------------------------------------

Arnhem, 17 Februari 1951. 

Waarde Kameraden, 

Op onze Districtsconferentie zijn, in de vorm van een 
resolutie een aantal taken vastgelegd, waaraan wij als District
Gelderland het allereerste onze aandacht moesten schenken. 

We hebben toen geconstateerd, dat in de Partij het meest 
opvallend wel was, dat de toestand in de Partij te Arnhem drin
gend verbetering nodig had, als hoofdstad en voornaamste stad 
in ons District. 

We willen jullie een voorstel ter discussie brengen over
de manier, waarop de Dagel. Leiding van het Districtsbestuur,
in overleg met het Partijbestuur, de zaken in Arnhem wil aan
pakken • 

Daarnaast is het noodzakelijk, dat het Districtsbestuur 
zich ernstig bezig houdt met de toestand in ons District t.a.v.
de actie tegen de Duitse Herbewapening. 

We moeten constateren, dat ons District hierin ver achter 
is gebleven, alleen al wanneer we afgaan op de berichten in de 
Pers hierover uit de andere districten. 

Dat betekent niet alleen, dat er door ons geen resultaten 
zijn geboekt, maar dat er te weinig in de Partij hiervoor wordt 
gedaan. 

Dit duidt op een onderschatting van het gevaar van de 
Duitse Herbewapening en het is zaak, dat we in de Partij zorg
vuldig nagaan, waar deze onderschatting leeft en wat ohs hier
tegen te doen staat. 

In het bijzonder willen we hierbij wijzen op het achter
blijven bij het organiseren van handtekeningen tegen de Duitse

Herbewapenihg. 
Het is noodzakelijk, dat iedere Districtsbestuurder zich 

ernstig rekenschap geeft van dit achterblijven van ons District, 
opdat de discussie op de Districtsbestuur vergadering, die 
over deze 2 punten zal worden belegd, vruchtdragend zal zijn. 

Teneinde dus deze 2 punten te bespreken, nodigen wij je 
uit voor de vergadering van het Districtsbestuur op 

WOENSDAG 21 FEBRUARI A.S. 

KL.ARENDALSEWE G 91 ARNHEM 

AAllJ"'VANG 8 UUR PRECIES. 

Met kameraadschappelijke groeten 
voor de Dagel. Leiding 

R. v.d. Molen Or. Secr • .;ixf. IJl

)(. 1 Aan Mej. Tony Molenaar, /P _ _[''J'l!:_
Hazelaarstraat 68, �- '-f'.;_ 

Arnhem. 
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Datum: 20-2-1951 • 

Onderwerp: Verslag van vergaderingen van de C.P.N.-bedrijfsgroep .A..K.U.
Kleefse Waard (B2), gehouden op 2, 5 en 7 Februari 1951. 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever : 

Waardering bericht : 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

Geen. 

Zeer betrouwbaar. 

Idem • 

Geen. 

Geen • 

Contact opgenomen met directie .A.KU. 

h 
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VERTROUWELLJK. 

VERSLAG van vergaderingen van de C.P.N.-bedrijfsgroep A.K.U.-Kleefse 
Waard (B2), gehouden op 2, 5 en 7 Februari 1951 te Arnhem. 

AAN'i/VEZIG op elke vergadering, alle leden, met uitzondering van die 
van 5-2-1951, waar w.c. Koster, geboren 23-10-1905 met 
kennisgeving verstek liet gaan. 

Het eerste punt van bespreking is de onvoldoende verspreidi 
van de laatste A.K.U.-wekke�. Deze is alleen maar aan de fabriek 
aan de Tivolilaan uitgegeven. De arbeiders van de Kleefse Waard 

�ben geen A.K.U.-Wekker gezien. Hiervoor was verantwoordelijk 
\!•�den Berg, geboren 14-8-1925, een bezoldigd plaatselijk be
stuurder van de E.V.C.

Besloten werd met spoed het Februari-nummer van de A.K.U. 
Wekker te doen verschijnen en de copie daarvoor komt ter sprake. 

Van de Meeberg (w.c. geboren 25-4-1920) zeide dat op de 
fabriek aan de Tivolilaan weer geëxperimenteerd wordt met de 
meri trating. Hij zeide gehoord te hebben, dat enkele arbeiders uit 
de "commissies" (bedoeld worden waarschijnlijk de waarderingscommis
sies, Rapp.) getreden waren, omdat het systeem voor de arbeiders 
zeer slecht uit zou vallen. Van de Meeberg vroeg of er op de Kleefse 
Waard al iets over bekend is. 

Broekman (A.M., geboren 15-10-1916) zeide dat op de Kleefse 
Waard ook met de meritrating gewerkt wordt en dat dit zijn bijzondere 
aandacht heeft. Hij zou van de arbeiders evenwel nog geen commentaar 
gehoord hebben. 

Broekman deelde verder mede dat er op de Kleefse Waard 
ontstemming heerste over het "ophangen van denloodjes". De deur 
van de bankwerkerij zou af gesloten zijn en men is nu verplicht eerst 
naar. het kleedlokaal te gaan, Daardoor worden de mensen gedwongen 

?f 
__.,.- a� weer v:oeger te komen. Hij -zeide even te zullen aanzien hoe dit 

l - rrtf' zich ontwikkelt.
Jti,<W" Besloten werd om de copie voor de A.K. U .-Wekker op 5 Februari 

vr
�

> 1951 klaar te maken, daar Broekman zeide van Jansen (J., geboren
29-8-1919 nog gegevens te kunnen krijgen over de meritrating. Ook

• 

• 

zou er een hartig woordje gesproken·moeten worden over het vier
wekenTplan van "De Waarheid" •

Op 5-2-1951 kwam het eerst aan de orde, de strijd tegen de 
"Duitse herbewapening". (In Arnhem wordt st�eds gesproken over de 
Duitse herbewapening en· niet over de herbewapening van West-Duits
land. Rapp. ) 

Broekman zeide dat men op verschillende bedrijven in Arnhem 
bezig is comi tè 's te vormen en moties op te stellen. Ook op de A.K. U. 
moest direct aangepakt worden. Hij zeide dat de arbeiders meestal 
"bunzig" er voor zijn, hun handtekening ergens onder te zetten, maar 
dat hoefde ook niet, een paraaf of "accoord" was voldoende. 

Na uitvoerige discussie besloot men voor deze motie de 
tekst te nemen, die ook voor de Volksuitspraak tegen de Duitse her
bewapening is gekozen (met de noodzakelijke wijzigingen), luidende: 
"----(aantal) arbeiders, werkzaam op de A.K.U.-fabrieken te Arnhem, 
zich bewust van de grote gevaren die onder het he�stel van een 
nieuwe Duitse Weermacht schuil gaan, eisen met klem annulering van 
de reeds toegezegde steun die de Nederlandse Regering gedaan heeft 
t.a.v. de Duitse herbewapening op de conferentie te Brussel in
December 1950.

Brengen dit ter kennis van de Ned. Regering en de Pers". 
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Medegedeeld werd nog dat de motie niet getypt moet worden, 
doch in blokletters geschreven, waardoor de indruk gevestigd wordt 
dat het persoonlijk initiatief is van de arbeiders. De A.K.U.
arbeiders, die reeds een dergelijke motie in hun buurt of wijk onder
tekenden, behoeven niet opnieuw te tekenen. Hun handtekeningen 
kunnen ook voor deze motie gebruikt worden. (Uit andere, onafhanke
lijke, bron is ook vernomen, dat één handtekening voor verschillende 
doeleinden gebruikt kan worden, o.a. in de actie tegen de Duitse 
herbewapening en in de actie voor de derde 5% loonsverhoting.Rapp.) 

Daarna kwam het vier-weken-plan aan de orde. Broeknan las 
een schrijven van "De Waarheid" voor, waaruit bleek dat de resultaten 
tot nog toe slecht zijn. De taken zijn slechts voor 10% volbracht. 
De Arnhemse afdelingen van de C.P.N. hadden het zeer slecht gemaakt, 
de obligatielening blijft achter, de colportage met "De Waarheid" 
is niet gestegen, het aantal abonné's op "De laarheid" is gedaald, 
(uit andere bron bevestigd. Rapp.) aan de plaatsing van het blad 
"Jeugd" is niets gedaan, terwijl van de geldactie van de Jeugd, maar 
ongeveer 50% binnen is. Alleen het abonnementental van het C.P.N.
Zondagsblad "Uilenspiegel" zou iets gestegen zijn. 

Ook de A.K.U,-bedrijfsafdeling zou in deze actie een slecht 
figuur slaan. De taak voor elk lid van de afdeling is: 
Jeugd-geldactie f 1 ,-. 
Obligatie f 2,50. 
Abonné 's "Jeugd" één. 
Colportage Nos.Waarheid vier. 
Proefnummers één. 
Gbonné's Uilenspiegel twee. 

Tot nog toe is het resultaat nihil. 
Vervolgens was nog aan de orde, de herdenking van de 

Februari-staking op 25 Februari te Amsterdam. Om een groot aantal 
Arnhemmsers daar naar af te vaardigen, is veel geld nodig, want 
liefhebbers zijn er genoeg, aldus Broelanan. Er wordt op gerekend, dat 
de vier leden van de bedrijfsafdeling naar Amsterdam gaan. (Kosten 
f 4,- per persoon. Daarboven moet ieder nog een kaart á f 4,- ver
kopen). 

Daar het inmiddels op 5-2-1951 te laat geworden was OCT de 
copie voor de A.K.U.-Wekker te behandelen, kwam men op 7-2-1951 
weer bij elkaar. 

\ 

Op deze vergadering deelde Van de Meeberg mede dat hij de 
Verbondspenningmeester van de E.V.C., Van Wijngaarden had gesproken, 
die veel belang stelde in de meritrating op de A.K.U. Er zou op 
deze vergadering een hoofdbestuurslid van de A.T.E.K. (E.V.C.) 
aanwezig zijn, doch deze was verhinderd door de congresvoorbereiding. 

Van de;rt Meeberg had al een stuk over de meritrating ge-
schreven-:;;'öo�de.A.K.U.-Wekker of voor een manifest, maar Broekman 
zeide dat men voorzichtig diende te zijn, want als men onjuistheden 
in de A.K.U.-Wekker schrijft, wordt daarop in de Spindop prompt 
gereageerd. 

Het bleek dat Jansen nog in gebreke was gebleven da hem 
bekende gegevens te verstrekken. Besloten werd te wachten met de 
copie, totdat men die gegevens had. 

Broekman deelde nog mede dat men op de Kleefse Waard bezig 
is -kijkraampjes te maken in de w.c. 's. Dit zou nogal beroering onder 

de arbeiders verwekken. Broelanan stelde voor, dit in de A.K.U.-Wekker 
te behandelen. Men vermoedde dat men deze kijkraampjes maakt om te 

9"-..,./ 4?·�-•1·�- �� � � ��--.d-
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kunnen controleren of er gerookt wordt, zoals men op de fabriek aan 
de Tivolilaan halve deuren heeft. Broekman zeide dat er inderdaad 
veel op de w.o. 's gerookt wordt, doch h� zeide te geloven dat het 
maken van de kijkraampj es wel verband zou houden met het feit, dat 
in de garenspinner� nog steeds aantekening wordt gehouden als iemand 
naar de w.o. gaat. Daar komt b�, dat de meesters en voorlieden ook 
onder het rookverbod vallen, maar die hebben wel gelegenheid om te 
roken. De gewone arbeider moet weer het loodje leggen. Over deze 
aangelegenheid zal evenwel in de A.K.U.-Wekker een artikeltje gewtjd 
worden. Het wachten is nu op de gegevens van Jansen over de meri
trating en dan kan de A.K.U.-Wekker versch�nen. 

E IND E. 
- - - - -

20-2-1951. 
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Datum: 1 -3-1 9 51 •

Onderwerp: Verslag van een bespreking over het bedrijfswerk van de C .P .N.
gehouden te Ar.ahem op 20-2-1951.

Datum van ontvangstbericht :

Betrouwbaarheid berichtgever :

• / Waardering bericht :

Tevens bericht gezonden aan:

•
Medewerkende instanties:

Ondernomen actie :

Geen. 

Zeer betrouwbaar • 

ra.em. 

Geen. 

Geen • 

Geen. 
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VERTROUWELLJK. 

VERSLAG van een bespreking over het bedrjjfswerk van de C.P.N. 
gehouden te Arnhem, op 20-2-1951. 

AANWEZIG de bedrijfsafdeling B2 (A .K. U .-Kleefse Waard) , met 
uitzondering van A.M. Broekman, geboren 15-10-1916 

�1 alias A. van Galen, politiek secretaris van die be
drijfsafdeling, _j;even� .. de �s1,t het. bedrjjfswerk J;>elaste 
di�tr�?tsbestuur�er_van_de.1J.�4N.- CentraaJ Gelderland. 
Aanvrezig voor het districtsbestuur, H.J. Bussink, 
geboren 5-10-1918, politiek-secretaris. 
Aan de orde is het uitbreiden van het aantal bedrjjfs

afdelingen. Bussink zegt dat zoveel mogelijk bedrjjfsafdelingen 
gevormd moeten worden. De A.K.U. is een zeer voornaam bedrijf 
met vele afdelingen als de spinnerjj, de bankwerkerjj, de fitterij 
enz. en in �,t. van die afdelingen dient, zo enigszins mogelijk, 
een bedrjjfsafdeling gevormd te worden, aldus Bussink. De aan
wezigen zeggen dat dit niet zo gemakkeljjk zal gaan, daar het 
aantal partijgenoten en E.V.C.-ers op de A.K.U. niet groot is. 
Bussink zegt voorlopig tevreden te zjjn als er in elk van die 
afdelingen maar één of twee contacten zijn, die de Partij op 
de hoogte houden met wat er aan de hand is in de verschillende 
afdelingen, terwjjl die contacten regelmatig moeten samenkomen. 
Bussink neemt hierna op zich, uit de partjjleden en uit die van 
de A.T.E.K. (E.V.C.-Textiel), die op de A.K.U. werken, geschik
te mensen uit. te zoeken, waartoe hem door de aanwezige secretari 
van de afd. Arnhem van de A.T.E.K., de l\jst van de A.T.E.K.
leden wordt gegeven. 

Verder deelt Bussink mede, dat in enkele andere be
drjjven de oprichting van bedrjjfsafdelingen binnenkort een feit 
is. (Namen van bedrjjven noemt hjj niet, maar hij bedoelt de 
Tinfabriek, de Rjjnstaal en de Cant.Tool Cie. te Arnhem, waar
over reeàs besprekingen zjjn gevoerd. Rapp.). · Vervolgens deelt Bussink mede, dat de C.P.N.-uitgave 
"Kwartaal" niet meer zal verschijnen. In de plaats daarvan komt 
nu het weekblad "Für dauerhaften Frieden", het orgaan van de 
Kominform, dat in de Nederlandse taal zal vrorden ui tgegevan. 
Hij noemt de inhoud van deze krant "zeer belangrjjk scholings
materiaal" en elk lid van een bedrjjfsafdeling dient daarop 
geabonneerd te zijn en bovendien abonné 's te moeten maken onder 
de arbeiders in zijn bedrijf. Hjj geeft aan elk der aanvrezigen twee 
exemplaren van die krant. 

Intussen heeft Bussink de ledenl1jst van de A.T.T!;.K. 
nagekeken en vastgesteld dat ongeveer(20 leden/bij de A.K.U.

Kleefse 1.Vaard werken, zodat z.i. het leggen van contacten in 
de onderscheidene afdelingen gemakkelijk kan. Deze leden moeten 
bezocht worden en op de noodzaak van het vormen van bedrijfs
afdelingen gewezen worden. 

Bjj de discussie over deze organisatievorm van de Partij, 
komt naar voren, dat mok de normale afdelingen van de Partjj 
onderverdeeld vrnrden in kleine groepen. In de afd. Arnhem I (Oos 
zou dit ,ê,J. bijna doorgevoerd zjjn. 

/j:enslotte komt ter sprake, dat een groot aantal leden 
van de Partjj en de E.V.C. alleen maar op papier bestaan en 
hoogstens hun contributie betalen. Zelfs leden van het Districts 
bestuur van de C .P .N, zouden zeer on-actief zijn. "Hierin moet 
verandering komen en de actieve leden moeten de niet-actieve 
gaan bezoeken en hen zover zien te kr:jgen, dat ze .. althans 
enige uren per week voor de Partij gaan werken", aldus Bussink, 
waarmede deze bjjeenkomst wordt beëindi;cÏ) 
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Hierbij doe 1k U toekomen een fotocopie 
van een schrijven van Reint van der Molen, ge
boren 17.5.1919, gericht aan alle Districts
bestuurders van het District Centraal Gelder
land • 

E i n d •• 

28.6.1951 • 
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B • v.d. M)J,m
Org. S•or. 
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te 

�-·-;�·� 
Veiligheidsdienst 

1 s-G r a v e n h a � e. 
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Bijgaand doe ik U toekomen een afschrift 
van een brief van de C.P.N. afd.Arnhem, be
treffende een verga�ering van de dagelijkse 
leiding. 
Afzender: Re int van der Holen, geboren te 
Assen 17.5.1919. 
Gericht aan/ Antonia Johanna lliol<maar, ge
boren te Arnhem 7.3.1930. 
Genoemde Jo Dr. is vermoedelijk identiek aan 

• Johanna Catharina Dreckschmidt, geboren te
��;;m�m Amsterdam, 19.11.1902.

E i n  d e. 

21.8.1951 • 
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C O � � U N I S T I S C H E P A R T Y N E D E R L A 3 D 
District Centraal Gelderland 

Secretariaat: Raapopseweg 33 Arnhem, Telefoon 22515 

Arnhem, 18 Augustus 1951. 

Aan de Leden van de Dagel. Leiding. 

• 
Waarde Kameraad, 

gadering a.s. 

AGENDA: 

Hierbij nodigen wij je uit op de Dagel .Leidingver
Dinsdagavond 8 uur, bij R. v. d .:.Iolen. 

1. Politieke situatie in Nederland.

2. Conclusie Districtsbestuur-vergadeting.

WU maken de leden van de Dagel. Leiding er op attent, dat betref
fende punt 1 het noodzakelijk is, de ·17aarheid en P.en C. te lezen, 
opdat we over dit punt goed inzicht hebben. 

Met kameraadschappelUke groeten 

R. v.d. Holen,
Org.Secr.

Jo Dr. even versturen? T onny }ilo 1 e naar. 
R • 

• 
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ten huize van de bij Uw Dienst bekende TRENTELMAN,Theo
dorus Johannes,geboren 24-8-1903 te Doesburg,Goeman Bor 
gesiusstraat 12 te Dieren,gemeente Rheden een bijeen
komst gehouden waarbij aanwezig waren 
TRENTELMAN,Theodorus Johannes,voornoernd en de eveneens 
bij Uw Dienstcbekende 

X • EERTEN van, Wilhelm,geboren te Zutphen 23-9-1897 en 
)< BREMER,Annie,geboren 3-10-1919 te Den Haag. 

Een door de c"P.N .• 11District Centraal Gelder-
" 

land,Secretariaat Raapopseweg 33 Arnhem,op 18-9-1951 
aan de leden van het Districtsbestuur gezonden schrij
ven betreffende:Verslag Dagelijkse Leiding,gaat hierbij 

Verzonden aan:B.V.D.Den Haag • 25 September 1951. 

\ 

I 
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. . . 0 0 M M U N I 8 T I 8 C H E P A R T 1" J N E IJ i:.: L 2·, 1, i :·=- . . District Oentraa1cJelderland 
8�oretariaat � Raapopseweg �[5 Arnhem Te�Zefoon 22515 

--�·--- .-·-· -·-·--· .. -· -------------·------------------------·-----------------

Arnhem .18 8epte111ber 195.Z o 

·De Dage.Z" Leiding 1Jan. 21 Aug" werd e1· door
d�vers�, .. J��en gSU}St1en o�_ het verlopen 1Jan _de. Diatrtott3b.eatuu_rver,qade
nng vc-tri d.9 AuguFJtus, Ondanks het z;erzetten uan de uergadering 1;an een 
t_:�V�nd, i�n de week op' Z�ndcig, gingen oo'f'. nu fit.üer.<Je le��n "i:,�OL t i,}d: Ïpeg.
i.Jtt WiJ:�t tJT· 09, dat à$ D.Eo leden nog tJteerl,1 niet zich zien a18 kame-
7"0,den� :dt:e ve/antwt)ordeliJk ziJ'n ,ioor de let ding in one diatri'ot'.· · · · 
!l'ever"8 2ul de D�L. de Jèomende 1Jerr;aàerin9 van 50 Sept" a,a. beter moe-
ten t-'<)orbereiden� dán die uan. .WAug. 

·· - · · 
Geen.. enk.el .z t.d ixm de lJoL" was op de hoogte met de in.leiding van Henk

Ew,a înh e71, Ö.rn,g_ekeerd evenmtr,. J:nleidinrJ. en diequs.�_if: uan de l}_.oL� ·_d{e.-
nen we grondig voor. te .'f?ere_iden o 

Werk9lctn 'L'por de z;ropaganda ... wordt besproken. en deze w_prdt Ol). so. 8_ept o 

in Il, o;rr.,J ,, door äe Dagel. Lei dina behandeld. 
Dag el o Lei ding 28 Auguetua o Hen>k Busa ink stelt uaat � dat, nog EJteeds 
tn de Parti)' geen uo1doe,nde bf3(lrip orntrent het Paot van de Groée T!iff 
be5f.r:tct.L De Partf J  tn ons dif.J.firio,t ber;ri,ipt niet, dat het gaat ,onz, het 
n.0ûr.1�e ]even., A::7-edlm, ,":!treeft naar et:n (l,erlevtng 1xr,n 1i€'t fcuut J"h}e in 
.Tc�:9m1 en 1Jutts.la1·id ) de rr;tadp,d,ip_era uan 740 - :'4;_: k()m��J.iJ:fQ:·,·:1r:., of 
zitten w�er �n !irJ.� zade_i J c.;m df! oorlog uerder uit tf! tJ1·et.Je'n ·,.n t,ec 
Oosten en. hier_ ook een begin �r m(!e te"m:tke7:1:_o_ De T(redeabeweging is de 
kracht, dié dit kan ker�.n,_., Wij md

·eten hierin ale uoorhoede der arbet
dereklasBe onze tnitiatieven tonen. 
Er zijn hier in het district meer' dan 5000 handtekeningen verzameld, 
maar wa'é deden wt,j met hen die tekenden? 
Mat N,'VcV,era en P.v,d,A.ers'r De Vredesbeweging staat in vele plaatsen 
op een ,9m1.1,.l.lere ba.sia dan in .Z950, Dit z;eraohijnael ia gevaarlijk, 
De mt.çidenstand keert zioh af 1Jan de AmerikaanBe politiek. der Ned. Rt1ge
rt ng •. · ·'Wat do en wij eoht er? 
De 1,n.lei ding '/Jan Paul de Groot waa praoht ig, wat deden wtj ti1" uerdsr 
aan·, -� ook de Dage.L Leiding? 
V.erdej'. )JJerd besloten in Arnhem - Apeldoorn.,- Nijmegen - Doet tnohem en 
Wagentngen t� komen tot 18 September oomite's en ook hterdoor het oon
taot·met N.VoV�era en P.u.d�A.ers te vereterken en de atrtjd voor d8 
Neet iona1e ze).fstandighei d breder te organiseren. 
Dagel, Leidt.hg i5 .September behandelde het Zomerfeest, terwtjl teven• 

· betlloten werd over te ga.an tot onder{Jteuntng van de a,otte tn dt1 Bstuw•
betreffende de oorlogsplannen der regering.
Dage.l, Leiding 10 ,'>'ep�ember, behandelde Henk Busetnk het art t keJ. tri
Po.Zitiek en Ou.1tuur van f,'ept p , 11Zelforitiek en de strijd voor aoJ.J•cli,j
tteue leidingc Dtt raden wt;j alle D.B.era a,a,n te be1Jtuderen,

Met ka,meraa/1,soha_pp-Jtjke gro1t1n
voor de Da,gdJ, L•tdtno 

R. �,do McJon (Qrgf S1orç)
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Datum: 6-10-1951. 

t.1.rl /.1r1 
IJ f.1.; / IJ r. ,.z ,. • :u

Onderwerp: Verslag van een besloten kadervergadering van het District 
Centraal Gelderland der C.P.N.,gehouden te Arnhem op Zondag 
30-9-1951.

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht : 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

Geen. 

Zeer betrouwbaar. 

Idem. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 
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G E H E  I M. 

VERSLAG van een besloten kadervergadering van het District 
Centraal Gelderland der C.P.N., gehou:den te Arnhem op 
Zondag 30 September 1951. 

AANWEZIG: 
± 20 Personen, waarvan± de helft vrouwen. 
Voor het Partijbestuur was aanwezig, zekere Roos of Rausch, 
nadere gegevens onbekend. 
De vergadering werd voorgezeten door A. � Rooy. 
Van Rooy opende deze vergadering vrij goed op tijd (9.- u.) 

en zei dat de in de jongste zitting van het Partijbestuur (22 en 
23 September 1951 te Amsterdam) gehouden rede van Paul de Groot 
en de daarin genomen besluiten, aanleiding tot deze kaderver
gadering zijn geweest. 

"Er zijn belangrijke dingen aan de orde", aldus � Rooy, 
"die wij hier dienen te bespreken, nu er het volgende jaar weer 
verkiezingen zijn. Men tracht ons in slaap te sussen met een 
millioenen nota die ongeveer sluit en met een nietszeggende 
Troonrede. Maar deze Troonrede is, zoals Ds. Ten Cate voor de 
V.P.R.O.-microfoon heeft gezegd, een schietgebedje bij onze
ondergang. Verder loopt onze democratische vrijheid in gevaar,
als de "Staatsgreepcommissie" aan de slag gaat. Ik hoop dat
deze vergadering tot een vruchtbare discussie zal leiden en
ik geef het woord aan kameraad Bussink, die de inleiding zal
houden."

· H.J. Bussink, geboren 5-10-1918.
"Kameraden, het is dan inderdaad zoals de voorzitter van

deze vergadering heeft gezegd, dat wij hier vanmorgen bijeen zijn 
om ons te beraden over wat ons te doen staat in deze periode 
van de verkiezingen en naar aanleiding van wa t Paul de Groot 
op zo duidelijke wijze heeft uiteen gezet. 

� 

Wij weten, kameraden, dat dit een van de belangrijkste 
phases zal zijn naar een duurzame vrede. Beginnen wij dus als aller
eerste met het regeringsprogram, zoals dat naar voren is gebracht 
in de troonrede. Van de troonrede kunnen we dit zeggen, dat het 
een hol schietgebedje is dat we meegekregen hebben op de weg naar 
de ondergang. We zien er verder weinig of niets in, dan een 
onderwerping aan Amerika en een verder prijs geven van de zelf
standigheid. Neem b.v. wat ds. ten Cate heeft verklaard voor de 
V.P.R.O., wat tussen haakjes geen communist is, dus iemand waar
van we een z.g. onverdachte uitlating kunnen verwachten, wat die
man daarvan wel zegt. Hij noemt deze troonrede een ramp voor de
jeugd. Als wij dan van derden horen, hoe.zij over deze troonrede
denken, is het voor ons wel duidelijk, hoe het thans met die
troonrede staat. Zij is een politiek negatief, waaraan wij niets
hebben.

Verder zien wij een verhoging van de indirecte belasting, 
verhoging van de loonbelasting. Dit zijn juist de belastingen 
die op ons, arbeidersklasse, en de middenstand vooral drukken. 
Daartegenover staat dat de vermogensbelasting en de dividen,1-
belasting naar verhouding minder gestegen zijn. De oorlogsuit
gaven zijn met 1500 millioen verhoogd. Wij hebben in een mani
festje van de afd. Oost in Arnhem duidelijk voorgerekend gezien, 
wat dit in naakte cijfers zeggen wil. En tegenover de verslechte
ring voor de arbeiders staat dat nu pas het inkomen van het 
Koninklijk Huis nog is verhoogd. 
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Wij zien hier dus klaar en duidelijk uit, dat dit geheel 
een program is van de voortzetting en de uitbreiding van de 
voorbereiding van de oorlog. 

Op dit moment is er een keerpunt in de geschiedenis van 
het kapitalistische Europa. Dit keerpunt wordt beschouwd te 
bestaan in het naderende einde van de Marshall hulp. Wat dit 
zeggen wil zal ons duideltjk ztjn, wat fte Marshall-hulp eigenlijk 
zeggen wil." 

(Spr. �eeft nu de gewone communistische visie op de 
Marshall-hulp.) 

"De stroom van dollars wordt nu minder en nu komen alleen 
nog maar wapens. Xe zullen nu de arbeiders nog meer gaan uitbuiten. 
Ook zien wtj een groeiend verzet daartegen. Ze zullen nu trachten 
dit verzet te ontzenuwen. Het is dus in dit geval onze parttj, die 
in staat is om dit verzet te organiseren en samen te bundelen tot 
een machtig verzet. En juist omdat ze dit gevaar terdege inzien, 
beginnen ze met die Grondwetcommissie • 

Paul de Groot heeft dit duidelijk uiteen gezet in dat 
artikeltje over de Staatsgreepcommissie. Ze beginnen nu de middelen 
te beramen om de partij en alle vooruitstrevende krachten, om die 
uit te .schakelen. De pers-vrijheid willen ze aan de kant zetten. 
In de parlementaire commnssies willen ze de plaats van de Communis
ten onmogelijk maken. Dit zal niet zijn alleen tegen de communisten, 
maar tegen ieder die opkomt voor de belangen van de arbeidersklasse 

Kameraden, de ontstemming groeit onder de arbeidersklasse 
niet alleen, maar tevens onder de middenstand, onder de platte
landsbevolking, onder de kleine boeren. Overal zien wtj dat die 
ontstemming groeit en zich uit in een anti-Amerikaanse stemming. 
Want zo ver zijn wij nu ook wel en ook de andere arbeiders zien 
wel in, dat dezè verslechteringen een gevolg zijn van de oorlogs
voorbereidingen die ons door Amerika opgelegd worden. 

Di� is iets wat we zelf dageltjks om ons heen kunnen vast
stellen. De �t..r.ij���g-��eit en wordt steeds dieper. 

Als we nu eens zien naar de voorvallen in Eindhoven en 
Harderwijk. Over Harderwtjk wil ik nog iets nader zeggen. Een van de 
leden van de dagelijkse leiding uit Apeldoorn heeft gesproken met 
een marechaussee die daarbij is geweest en iets vertelde over de 
gebeurtenissen in Harderwijk. Die marechaussee zegt dan dat de 
bevolking·mee ging knokken met die z.g. rebellen, die arbeiders 
dus, omdat ze dachten dat het echt was. Let wel, in de eerste aan
leg dachten ze dat het echt was en gingen ze mee knokken met die 
arbeiders tegen de M.P. en de Marechaussees. Kameraden, dit houdt 
toch voor ons een belang-rijke les in. De bevolking is dus v66r de 

mensen die voor de verbetering aan het knokken zijn, want dat zit 
er in en anders kan ik er niet uit zien. Die marechaussee heeft 
duidelijk gezegd dat ze daóhten dat het echt was en dat kunnen we 
duidelijk zien aan de pleister die hij op z'n kop heeft. (Kennelijk 
doelende op een der aanwezigen. Gelach.) Wij moeten hieruit niet 
de conclusie trekken dat we nu maar allemaal de straat op moeten 
gaan en achter de barricade moeten gaan liggen. Dit is natuurlijk 
een ander uiterste. Toch wijst dit op een ontevredenheid onder de 
bevolking over de tegenwoordige politiek. 

We zien o.a. een grote ontevredenheid in de P.v.d.A. De\oppositie groeit en de leiders zullen moeten trachten dit af te 
reageren. Dit doen ze door een zoethoudertje op het programma te 
brengen, n.l. het urgentieprogram. 

Onze tactiek moet nu ztjn, dat wij de punten_ uit dit_tg'gentie 
program halen, die werkelijk een verbetering voor de arbeiders in
rio"uden en diê ze niet van plan zijn om serieus uit te voeren, dat 
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wij die punten steunen en ze zodoende dwingen die punten wel uit 
te voeren. O.a. zullen wij ons aansluiten bij de voorgesteïërë 
gedwongen lening voor de woningbouw. Wij moeten de kameraden van 
de P.v.d.A. duidelijk maken dat dit geen luxe-eis is en de P.v.d.A. 
zodoende dwingen, dit punt uit te voeren. 

Het is een dwingende noodzaak, over dit punt te discus- j 
siëren met de leden van de P.v.d.A. De P.v.d.A. bedrijft demagogi� 
door als leuzen te vQeren "Voor Vrijheid, Vrede en Brood". Door 
hun eigen leden moeten we hen dwingen om die leuzen uit te voeren 
en niet te werken aan oorlogsvoorbereiding. 

Voorts moeten we gebruik maken van de ontstemming bij 
de middenstand, de K.V.P. en de V.V.D. Hier ligt voor ons ook 
een taak. 

De K.V.P. sukkelt ook nog steeds met een stille crisis, 
een inwendig kwaaltje, dat hoofdzakelijk bestaat uit de ene kant 
die nieuwe fascistische groep, onder leiding van Duinstee, met 
kameraad Romme, die optreedt als regisseur achtervde schermen en 
aan de andere kant de afspiegeling van de ontevredenheid onder 
de leden. 

Dan komen we aan onze partij, aan de voorhoede van de 
arbeidersklasse. Dan gaan we zien hoe die staat in de huidige 
situatie. Dan stellen we vast dat de pogingen van de reactie om 
ons in de hoek te drukken en om ons los te maken van de massa, 
dat die volkomen mislukt zijn. Wij kunnen toch wel zeggen, jongens, 
dat we toch zo staan dat de arbeiders zich niet van ons ver
wijderd hebben, maar dat zij tot ons komen, dat ze ons nodig hebben. 

Nemen we b.v. het Waarheidszomerfeest, dat een groot 
succes is geworden. �et verlies aan stemmen, wa� we ind�r.ti.19-
gehad hebben, Paul de Groot heeft dat duidelijk gemaakt, dat is 
van ge�l'.Ï15Tijvende invloed. Het verlies aan stemmen is te wijten 
aan het doorwerken van de angstaanjaging, een hetze, die op het 
ogenblik begint te slijten en waar ze geen succes mee hebben. 

Het is op het ogenblik niet meer vold oonde, om als er 
een strijd of actie gaande is, om daar een communistisch etiketje 
op te plakken. 

Er is een tijd geweest dat men maar behoefde te zeggen, 
1 dat het voor de communisten was, om de arbeiders af te schrikken. 

Dit begint nu te slijten. Onze invloed groeit. Dit zien wij duide
lijk. De gesprekken worden soepeler. 

Twee punten van belang, waarop wij ons werk moeten laten� 
steunen zijn in de eerste plaats, onze strijd voor de vrede, de J 
vredescomité 's". � (Spr. bespreekt dan de uitspraak van� over de vrede 
en zegt daarvan dat deze thans niet meer gelaen). 

"Wij zijn geen dqmatici maar een levende partij en als 
1de omstandigheden zichDwijzigen, zullen wij moeten aanpassen. Wij 

zijn alleen maar dialectisch en zmllen onze werkmethode vaststel
len naar de omstandigheden. 

Op het ogenblik beheersen de imperialisten niet meer de 
wereld. Vergeet niet dat 1/4 van de wereld door de vooruitstrevende 
machten bezet zijn". 

(Spr. gaat verder over de oorlogsvoorbereidingen van 
Amerika en de satellietstaten van Amerika). 

Hij zegt: "Als deze volkeren eenmaal de vredeswil zullen 1 

ter hand nemen, zoals kam. Stalin dit wil, dat dan de Westerse 
mogendhe<len zonder oorlog door een economische ondergang vanzel 
aan de arbeidersklasse zullen komen. De satellietlanden moeten 
zich los maken van Amerika en het is onze taak, aan te tonen dat 
het losmaken van Amerika onverbrekelijk verbonden is aan de 
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nationale zelfstandigheid. Wij gaan dus de nadruk leggen op het 
{ feit, dat vrede en nationale zelfstandigheid onverbrekelijk met 

elkaar verbonden zijn. 
Kameraden, wij moeten onze lauwe houding laten varen. 

Spring er op, discussieer, zeg je mening. Laat geen kans voorbij 
gaan om onze standpunten naar voren te brengen. Wees actief in de 
komende verkiezingscampagne." 

(Spr. gaat verder met aanwijzingen geven voor de a.s. 
verkiezingscampagne: huisbezoek, openbare vergaderingen, ver
kiezingspamfletten enz.) 

"Ook moet er gesproken worden met de mensen die hand
tekeningen zetten. In Doetinchem zijn 100 handtekeningen geplaatst. 
Zorg dat deze mensen meer gaan doen. Aan Wageningen moet meer steun 
verleend worden. Er zijn daar ongetwijfeld veel mogelijkheden onder 
de studenten. Nijmegen, daar moet ook de zaak concreter aangepakt 
worden. In Arnhem moeten de vredescomité's uitgebreid worden. 
Op de ledenvergaderingen moet meer overleg gepleegd worden. 

Voorts moeten wij ons door gesprekken met andersdenkenden 
niet laten ontmoedigen. Die mensen zitten jaren lang onder 
verkeerde voorlichting. De pers en radio, van ochtendgymnastiek 
tot avondwijding, probeert ze in angst te brengen. 

Wij moeten de arbeiders de weg naar de verbetering wijzen. 
Nu nog een belangrijk punt en wel onze pers. De pers be

zorgt ons nog wel enige moeilijkheden. We wilden vorige week in 
ons blad de vlag hijsen, maar alleen die rotafdeling Arnhem zorgde 
er voor dat dit niet· doorging. Deze krant, die zo belangrijk voor 
ons is, laten we hier i� Arnhem in de steek. Dit kunnen we niet 
langer dulden. Ik verwacht dan,ook, dat dit spoedig veranderen 
zal. 

Ook de scholing moet weer beginnen en beter worden 
georganiseerd. . 

1 e. 

2e. 

Als ik.nu alles samenvat, dan krijgen we 5 punten: 

}
In de eerste plaats uitbreiding van de verbinding met 
alle leden van de vakcentrales �n alle kringen van de 
massa. . 

' 

In de 2e plaats, een intensieve actie voor contact met de 
arbeiders van de P.v.d.A. 

3e. In de 3e plaats, voorbereiding van de verkiezing door 
massaal huisbezoe�. 

4e. In de 4e plaats, intensief werken aan uitbreiding en ver
steviging van de�,. onze "Waarheid" en onze Partij en 

5e. In de 5e plaats, ·de versteviging van de organisat�e van 
de Partij en het herv�tten van de scholing. 
Kameraden, we gaan een tijd van hard werken tegemoet, 

maar we kunnen slagen. we moeten slagen en we zullen slagen." 

Applaus. 

t Hierna wordt het woord gegeven aan kameraad We:terveld
tte Apeldoorn, de Propagandasecretaris van het District. 

Spr. belichtte de tekortkomingen in het werk der propa
ganda. Hij wees hier op de taak van Radio Moskou, die steeds weer 
opnieuw de belangrmkb.eid van de propaganda aantoont. Hij zegt dat 
het propagandaprogramma, film, vergaderingen, huisbezoek, niet 
te zwaar is. Er moeten maatregelen genomen worden, dat de film-
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avonden slagen. Er is film materiaal in overvloed. Er moet niet 
gewacht worden, tot de tournée eens in Gelderland komt, maar we 

moeten zelf het initiatief nemen. 
Dan "De Waarheid". De krant heeft veel te weinig de aan

dacht van de arbeiders. Vooral in Arnhem moet dat anders worden. 
Ook de brochure- en boekverkoop kan nog opgevoerd wordenT Hij wijst 
op de belangrijkheid wan het 3e deel van het Leerboek voor de 

Arbeidersbeweging. In November a.s. zal het boek "Stalin" ver
schijnen, een goedkope uitgave van+ 350 bladzijden. Vooral in 
Nijmegen, moet hieraan aandacht besteed worden, maar ook in de 

andere afdelingen. 
De Obligatieleningen moeten zo snel mogelijk worden afge

sloten. Arnhem en Apeldoorn komen niet slecht uit de bus. Nijmegen 
heeft ernstig verstek laten gaan. Ik zou deze afdeling een ernstige 
waarschuwing willen geven. 

Er zijn ook enkele gunstige resultaten, o.a. Ede, die haar 
taak reeds voor 36� heeft vervuld. Dit bewijst dat de kleine afd. 

� ook hun taak kunnen vervullen. Afd. Oost heeft meer dan 50% van 
.., haar taak vervuld. 

De afdelingen moeten zo spoedig mogelijk medewerken aan de 
inning van het geld. Voorts moeten we beginnen met de klassieke 
methodes voor de verkiezing. Daarnaast onze persoon inzetten. 
Alle acties moeten op de ledenvergaderingen worden besproken. 
De busj es zullen op 2 en 3 November voor het eerst worden geledigd. 
De verkiezingsdatum staat nog niet vast, dus wij moeten oppassen 
dat het huidige Kabinet ons niet voor verrassingen plaatst. 

Wat betreft de brochures, moet ik zeggen, dat dit niet 
naar wens gaat. Honderden brochures liggen bij de afdelingen opge

. � \ ,stapeld, uitgezonderd dan Eerbeek, dat geen brochures meer heeft.
L.�1�· V\/Verder wil,ik nog wijzen, dat het Districtsbestuur heeft gemeend 
rn n een kameraad te moeten aanwijzen, die de controle op de brochure

) verkoop op zich neemt. Deze kameraad zal regelmatig de afdelingen ·t./ (::_ezoeken. Hiervoor wordt aangewezen, kameraad Nathans. L'l.7.7.01.J

/P Applaus. 

,. De Voorzitter vindt de taken niet te hoog en stelt voor 
om die dingen, die critiek nodig maken, nu naar vmren te brengen. 

Volgt een korte pauze. 
De voorzitter opent de vergadering na+ 15 minuten. Zegt 

dat er 8 discussianten zijn en verzoekt de discüssie kort en vrucht
baar te houden. 

MOLEN van der R. 
---»"Kameraden, we zull�fie�erder ingaan op hetgeen wat Bussink 

gezegd heeft. Toch is het wel goed_, even te memoreren, wat de Groot 
heeft gezegd over de poging van de regering om het fascisme weer te 
doen herleven." (Spr. gaat dan verder met algemeenheden over stel
lingen van Paul de Groot. Hij dringt verder aan op regelmatige leden
vergaderingen).� 

"Er moet een nauwere samenwerking komen tussen de propa
ganda- en de organisatiesecretaris. Eenmaal in de 4 weken moet 
de organisatiesecretaris een bijeenkomst hebben met de politiek 
secretaris om zodoende de richtlijnen vast te stellen. 

Als er een districtsbestuurder op de ledenvergadering 
komt, is dit niet om een inleiding te houden. Hiervoor moeten 
de _afdelingen zelf zorgen. De districtsbestuurders komen alleen, 
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om een inzicht te krijgen van het werk van de afdelingen. Het 
mag niet meer voorkomen, zoals is gebeurd, dat een lid van de 
dagelijkse leiding op een ledenvergadering aan het woord komt en 
blijft, waardoor de leden geen kans kregen om ook wat te zeggen. 
We zijn bezig dit te veranderen, maar toch blijven enige dis
trictsbestuurders hardnekkig op de oude wjjze werken. Bv. partij
genoot Spansier Sr. Deze was verzocht om een ledenvergadering 
van Arnhem II bij te wonen. Deze p.g. had het D.B. van deze 
uitnodiging op de hoogte moeten stellen en niet, zoals hij gedaan 
heeft, deze afdeling maar in zijn eigen sop gaar laten koken. 
Hetzelfde hebben wij met onze oude partijgenoot Benter.rDeze partij
genaat is al herhaalde malen uitgenodigd voor een bespreking met 
de Politiek secretaris in Wageningen. Hij reageert hier niet op. 
Wij hebben ons in verbinding gesteld met een andere kameraad, 
partijgenoot HendriksfMaar noch Hendriks, noch Benter reageren 
hierop. Een dergelijke gang van zaken in een Districtsbestuur is 
absoluut ontoelaatbaa�Partijgenoot Trentelman is geweest op 

en ledenvergadering in Velp in het begin van deze week. Tot 
nu toe hebben wij hierover nog geen rapport ontvangen. 

Al deze symptomen wijzen er op,.dat wij ons beter moeten 
organiseren en dat daartoe de districtsbestuurders moeten helpen." 

� A. van den BERG. . · 
�- Spreekt over de vakbewegingA Zegt dat de N.V.V,-�;s

J makkelijker te benaderen z�n. De E.V.C.-ers hebben het ni zo 
moeilijk meer en er wordt meer naar hen geluisterd. Er is meer 
neiging tot actie onder de arbeiders. Toch worden de acties niet 
voldoende voorbereid. De partijgenoten die in de partij werken, 
moeten zich niet alleen bezig houden met de krant en alles wat 
de partij aangaat. Zij moeten ook hun steun geven aan de vakbewe
ging. De vakbeweging moet zich nog beter gaan ontplooien. 

Wanneer wij nagaan dat wij gistermiddag een }adenrergaaering 
van de E.V.C. hier in Arnhem h�bben gehouden, waar maar 3 partij
genoten aanwezig waren. {van de 27 aanwezigen). Hier wordt goed 
werk voor ons gedaan door niet�partijgenoten, terwijl onze partij
genoten niet eens de moeite nemen om op deze vergaderingen te 
komen. 

Een ander voorbeeld is "De Metaal" in Arnhem, waar een 
oud Districtsbestuurder de leiding heeft en die zonder voorkennis 
weg blijft van deze belangrijke kader1:1Jergadering. Een niet partij
genQO.t moet hier de discussie voeren". 

Spr. probeert in alle toonaarden de partijgenoten meer 
te interesseren �oor de vakbeweging en valt hierbij regelmatig 
in herhalingen. 

JONGEPIER Apeldoorn. 
"Wij zijn het voorbeeld voor de arbeidersklasse en wij moeten 

steeds alles doen om de sympathie· van de arbeiders te winnen. 
Dit is in Apeldoorn volkomen gelukt." 

Spr. houdt verder een zeer verward betoog, waarbij hij 
vraagt hoe of de communisten moeten reageren op klachten van 
lager militair personeel over te lage salarissen. 
J. NATHANS.

Spreekt over de middenstand. Wil meer berichten over 
mensen die in de Sovjet Unie geweest zijn publiceren. Wil ook 
meer plaatselijk nieuws in de krant en dit gebruiken om een anti
Amerikaanse stemming te kweken. Er moeten meer abonné's voor 
"De Waarheid" worden gewonnen. 
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Er moet vooral meer gebruik worden gemaakt van de zgn. 
huiskamervergaderingen. �� 

�\ ( 

Dan heb ik nog iets te zeggen en dit geldt pgf. DeV{aal 
·

;y

n. uit Nijmegen. Die komt regelmatig in cafetaria Heck's hie�i-n---
l#i · Arnhem, waar hij veel critiek oefent op de partij en op partijge-

,u 
noten en dit doet hij tegen niet-partijgenoten. Hieraan moet 

�- direct een einde worden gemaakt. 
En dan Perfors, een partijgenoot, die Inspecteur is van de 

· pn·. 
�

erzekeringsmaatschappij "Aurora", die het zo stelt, dat een 
vY1 · + communist verplicht is zien e-e �e-rzekeren bij Aurora. Partijgenoten,
f� hierin moet ook verandering komen, er moet geen dwang worden

. r[Jvf"" uitgeoefend", aldus disc. Nathans. 

� . Van Rooy uit Silvolde zet hierna uitvoerig uiteen, hoe zich 
,. een conflict heeft ontwikkeld onder de arbeiders, die werkzaam 

zijn bij, de bouw van de brug over de IJssel bij Doesburg. Hij zegt 
dat door de schuld van-Trentelman uit Dieren, het conflict op 

""'1} niets is uitgelopen. 
• Woordelijk zegt hij: "Wij hebben geen succes gehad, nu ja, 

sommige arbeiders hebben er we'l wat bij gekregen, dus dat hebben 
we wel gewonnen, maar de zaak had plat moeten koillEien te liggen, 
daar ging het om en dat lag nu heel gunstig". 

Volgens Van Rooy was dit conflict op touw gezet door 
hemzelf, Trentelman uit Dieren, vader en zoon Scgreurs uit 
Doetinchem en een zekere Nijman, die geen partijgenoot is, doch 
"getoond heeft begrip te hebben voor de strijd van de arbeiders
klasse". Door laksheid van Trentelmah was er van het conflict 

niets terecht gekomen. (Zie ook BV/G2222/51). 

/. 

Tonny MOLENAAR spreekt hierna over de steun die de jeugd, het 
'A.N.J.V. kan geven bij de komende verkiezingstijd. Zij wil contact

maken met de A.J.C., de Nieuwe Koers, Kajotters enz. 
Een onbekende discussiant zegt, dat er aan het bezoeken 

van de districtsbestuurders aan de afdelingsvergaderingen vaak 
kosten zijn verbonden. Hij wil dat de afdelingen deze kosten 
dragen. 

Veel cri tiek brengt hij op het bedr\jfswe:t:$, wat geheel 
dood zou zijn. Een bedrijfskrant verschijnt er nooit meer. Op het 
bedrijf waar hij we;rkt zou hem meerdere malen gevraagd zijn, waarom 
er geen bedrijfskrant meer verschijnt, ook door niet- partijgenoten. 

Hieruit blijkt dat er toch belangstelling voor bestaat. 
Hij zegt dat er een gebrek is aan enth9usiasme bij de 

partijgenoten en wekt op om van nu af aan te pakken. Ook de 
verkiezingscampagne, waarmede niet gewacht moet worden tot de 
paar laatste weken voor de verkiezingsdatum. 

Hierna wil de voorzitter het woord geven aan de discus
siant van het Partijbestuur, zekere Roos of Rausch, doch enkele 
vrouwen vragen nog gelegenheid iemand aan het woord te laten 
over de nieuwe Winkelsluitingswet. 

Discussiante, vermoedelijk Bep Buvelot, doch niet met 
zekerheid bekend geworden, geeft haar zienswijze op de nieuwe 
bepalingen t.a.v. de winkelsluiting. Zij zegt de reactie van 
het winkelpersoneel van dichtbij te hebben waargenomen, waaruit 
zij meent te moeten concluderen dat het personeel er niets voor 
voelt om een avond per week te werken. Zij meent dat hier een 
taak voor de vakbeweging ligt. 
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De ROOS: 
- -- "Partijgenoten, er is een afspraak gemaakt, dat we om
één uur klaar moeten zijn, ja .Apeldoorn heeft zelfs gezegd dat
zij om één uur weg gaan. Ik moet dus kort zijn. Ik zal mij bepalen
bij die punten van de inleiding en uit de discussies, die van
belang· zijn.

In de eerste plaats de opmerking van die kameraad uit 
.Apeldoorn over de salariëring van het lagere militaire personeel. 

Ja, kameraden, we moeten dit zien in het verband dat er, 
ook buiten onze rijen, een zeker misnoegen over de verschillende 
maatregelen op milrtair gebied naar voren komt. Het is eigenlijk 
zoals w� al wel twee jaren geleden voorspeld hebben, dat er 
tegenstand begint te komen tegen de .Amerikaanse dictatuur en 
tegen de .Amerikaanse leiding ten aanzien van ons leger. Dit 
wordt bevestigd in verschillende vormen. In de eerste plaats 
in de weerstand van ons volk tegen de afbraak van de woning
bouwpolitiek, bevestigd door de nood bij de middenstand, maar 
ook bevestigd door dat deel van het volk, dat wij van huis uit 
zien als de directe vertegenwoordigers van het militaire apparaat. 
Dit militaire apparaat is er niet in de eerste plaats voor de 
vooruitgang, ja zelfs om de vooruitgang tegen te houden. En 
toch komen er nu stemmen naar voren, die het niet met de huidige 
gang van zaken eens zijn, stemmen, die zich steeds luider doen 
horen, die zich bij het lagere personeel uiten tegen de te lage 
salariëring bijvoorbeeld, doch die bij het hogere personeel zich 
uiten door artikelen, waarin naar voren komt, dat onze beroeps
militairen het beneden hun waardigheid vinden, hun verantwoorde
lijkheid eigenlijk te moeten overdragen aan buitenlandse generaals. 

We zien hierin dat, ook buiten onze rijen, de anti-Ame
rikaanse stemming groeiende is. Deze stemming is te zien bij het 

zgn. Nationale front. 
In dit verband zijn wij bereid om bepaalde concessies te 

doen, concessies op de tegenstand, die onder deze verschillende 
groepen van tegenstanders naar voren komen, om deze tegenstand 
op bepaalde punten te overbruggen. Nu moet de Partij dus gaan 
zien, welke vraagstukken beroeren deze personen. Wij geloven dat 
wij daarvoor tot taak zullen hebben, de tegenzin van de hoge 
Nederlandse militairen te stimuleren om onder .Amerikaans bevel 
te moeten staan. Ik wij� er op, wat in Frankrijk is gebeurd, waar 
een commandant van een militair kamp, dat door de Franse troepen 
moest worden ontruimd, omdat er .Amerikaanse troepen in gelegerd 
moesten worden, de Franse commandant, na het neerhalen van de 
Franse nationale vlag, de vlaggestok heeft laten omhakken, 
omdat hij niet wilde dat de .Amerikaanse vlag van een Franse 
nationale vlaggestandaard zou waaien. En lees dan eens het 
artikel van de buitengewoon reactiormire en anti-communistisch 
getinte heer, Oud Minister Heinsius. En dan het geval bij de 
oefeningen van het Nederlandse leger in West Duitsland, waar 
de Nederlandse officieren doodleuk door de Britse M.P. van de 
weg af werden gejaagd, waarbij een weerstand van de Ned. Offi
cieren tot uitdrukking is gekomen. 

Om deze weerstand te o�erbruggen moeten wij, communisten, 
bereid zijn om bepaalde concessies te doen, om op deze grondslag 
een bondgenootschap aan te gaan met de reactie • 

.Als we hierdoor konden bewerkstelligen dat al die groepen, 
waar nu open of minder open enige weerstand te vinden is, waar 
verzet is tegen het .Amerikanisme, als we met die groepen tezamen 



G E H E I M. - 9 -

een regering tot stand konden brengen, met een leger, dat alleen 
maar zou dienen tot verdediging van de Nederlandse territoriale 
belangen en de Nederlandse wateren, om dan te zeggen, in zo'n 
verhouding zijn wij communisten bereid, om, laten we zeggen, een 
groot deel van een aantal honderden millioenen, voor een Neder
lands leger goed te keuren. 

Wij communisten moeten, zoals ook de inleider al heeft 
gezegd, geen dogmatici zijn. Wij moeten elke gelegenheid om ons 
doel. de strijd voor de Vrede en tegen het Amerikanisme, aan
grijpen, ook tijdelijke bondgenootschappen met onze tegenstanders. 
In dit opzicht onderscheiden we ons van de opportunisten, die 
het doel op zij schuiven en die alleen het tijdeljjk succes als 
hoofdzaak beschouwen. 

Ik begrijp wel dat hier wel veel vragen zullen rijzen 
als: moeten wij ons nu gaan bewapenen? moeten wij ons nu gaan 
associëren met het militairisme?, dan vraag ik, wat zou belang
rijker zijn in de strijd tegen de reactie ,ons geheel afzijdig houden 
van elke bewapening of daarin een plaats in te nemen. 

Wij hebben het belang hiervan gezien in 1918 in Amsterdam 
en ook in Frankrijk en in de strijd van de Sovjet Unie tegen het 
fascisme. 

Maar ik leg hier maar een grondgedachte neer, ik geef 
toe dat er nog vele vraagstukken aan vastkleven. Alle menings
verschillen zijn hierover nog lang niet.opgelost. 

Nu nog enkele andere opmerkingen t.a.v. de inleiding 
en de discussies. Hieruit blijkt dat er een enkele afdeling 
is die goed werkt, maar dat er veel afdelingen zijn die slecht 
werken, sommige zelfs buitengewoon slecht. 

Zo kan b.v. Doetinchem een voorbeeld zijn. En ook bijv. 
Arnhem Oost, die direct na de Troonrede met een manifest uitkomt." 

Spr. somde een aantal oorzaken op, welke over 't alge
meen leiden tot achteruitgang in de afdelingen, waarvan È.Y het 
gebrek aan inzicht in de verschillende vraagstukken, die zich 
thans voordoen, de voornaamste oorzaak noemde. Ook waren er 

veel partijgenoten voor wie de vraagstukken in zo'n razend tempo 
voorbij snelden, dat zij het niet konden bijhouden. 

Zowel in de inleiding alsook in de discussiesw is niet 
genoeg naar voren gekomen, dat het daar voldoende inzicht in 
heeft. Ook ziet men de dingen niet. Ik lees nu net hier "Het 
Vrije Volk".-:.van gisteravond (29-9-1951) waarin staat dat er in 
Arnhem een vergadering is geweest van de Partij van de Arbeid, 
waar een vakraad is ingesteld. Hiervan moet studie gemaakt worden 
en hierover moet gediscussiëerd worden in de bedrijven, met de 
N.V.V.-ers.En ze zullen je direct geen gelijk geven, maar ze
zullen er toch aandacht aan besteden, er is al oppositie tegen
Oosterhuis en hiervan moet ij.e gebruik weten te maken."

Spr. ging hierop nogal in, doch bracht geen nieuws naar 
voren. Nadat hij nog richtlijnen had gegeven aan de discussiante 
Molenaar om d�jeugd van de P.v.d.A. en vnl. De Nieuwe Koers, 
te bereiken, hetwelk op hetzelfde vlak moest gebeuren als t.a.v. 
de N.V.V.-ers, besloot _h1j zijn rede met te zeggen dat hij nog 
veel te vertellen had, maar dat hij het tijdschema niet in de 
war wilde sturen. Hij hoopte nog eens gelegenheid te vinden, 
enkele belangrijke vraagstukken in Arnhemaan de orde te stellen. 

Hierna kreeg de inleider H. Bussink, nog gelegenheid de 
discussianten te beantwoorden. Hij gaf spr. Roos toe, dat hij in z1n 
inleiding enkele belangrijke punten niet had aangeroerd en�n 
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sommige punten te kort was geweest. Hij bracht als verontschuldiging 
naar voren, dat er te veel verwacht wordt van de politiek secreta
ris van het District en dat er verschillende werkzaamheden door 
hem gedaan worden, die feitelijk door anderen gedaan moeten worden. 

Enkele van deze zaken zullen aan de orde gesteld worden op een 
D.B.-vergadering dme zeer binnen kort gehouden zal worden.�
keurde de voorstellen, welke discussiant� den Berg had gedaan,
goed en zeide dat deze aansloten bij de vijf punten, die hij aan
't eind van zijn inleiding had genoemd.

Van de voorstellen die spr, Roos had gedaan t.a.v. het 
militaire beleid, zeide inleider dat hij hieromtrent gaarne de 
mening hoorde van het gehele Partijbestuur. 

Wat betreft de opmerking van Mej. Buvelot over de nieuwe 
winkelsluitingsbepalingen, hieraan moet direct aandacht worden 
geschonken. Het winkelpersoneel moet beïnvloed worden, opdat het 
zich verzet tegen de voorgenomen verslechteringen." 

Mej. Buvelot geeft hij opdracht, zoveel mogelijk haar licht 
op te steken en contact te leggen in andere bedrijven, om tot 

� samenwerking te komen. 

�� 

Hij erkende dat "De Waarheid" nog steeds achteruit gaat 
� Q. in het District en er moest naar de oorzaak hiervan gezocht worden, 
vvJ b · om doeltreffende maatregelen te nemen. 

D� Ook erkende hij dat het bedrijfswerk volkomen stil was komen 
te liggen en dat er momenteel geen bedrijfskranten verschenen. Als 
oorzaak noemde h��dat in enkele belangrijke bedrijven actieve leden 
waren ontslagen, weg gegaan of zich hadden terug getrokken. Maar 
het bedrijfswerk zou als eerste punt van bespreking op de agenda 
van de e.v. D.B.-vergadering worden gezet. 

In.middels is het kwart over een geworden, hoewel kennelijk 
er nog veel meer te zeggen zou zijn geweest en de meeste discussian
ten niet zijn beantwoord, wordt de vergadering gesloten. 

Dat allen niet tevreden gesteld waren, bleek wel uit de 
polimiek die VanRooy na afloop van de vergadering voerde met 
enkele aanwezigen, waaruit naar voren kwam, dat de Dagelijkse 
Leiding en ook de spreker van het Partij-Bestuur, aan de kwestie 
die Van Rooy met Trentelman had gehad, bij het werk in Doesburg, 

• 
geen woord hadden gewijd. 

E I N D E. 6-10-1951.
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Namen en personalia van de in dit verslag
voorkomende en genoemde personen. 

�RDos of Rausch, vermoedel�k lid Part�bestuur C.P.N. Nadere gegevens
onbekend. 

tl Rooy van 
Bussink 

Westerveld 

Adrianus 
Hendrikus
Jacobus 
Aart 

Molen van der Reint 
----

Berg van den Albertus 

geb. 24-8-1915 
geb. 5-10-1918 

geb. 28-8-1919 
geb. 17-5-1919 
geb. 14-8-1925 

Jongepier Frederik geb. 11-5-1911 
27-7-1902 l Nathans" Jacob?.b'l>,o� geb. 

wonende te Silvolde. 
wonende te Arnhem. 

fw·aal det'O ]!,,'eîGerardus geb. 
• pr Mo;;?.Dj,1\� Gerardus geb. 

Trentelman Theodorus geb. 

15-9-1899
1-9-1890
24-8-1903

wonende te Apeldoorn. 
wonende te Arnhem. 
wonende te Arnhem. 
wonende te Apeldoorn. 
wonende te Arnhem. 
wonende te Nljmegen • 
wonende te Arnhem. 
wonende te Dieren. 

Schreurs 

Schreurs 

Nijman 
Molenaar 

XI Buvelêt 

Johannes 
Bernardus
Theodorus
Johannes 
Wilhelmus
A. 

Antonia
Johanna
Bertha 

geb. 26-6-1895(?)/wonende te Doetinchem. 

geb. 12-8-1920(?) wonende te Doetinchem. 

1{/J;yr;. /ll(h.. � /A'_II_ !.o 

Nadere gegevens onbekend. 
geb. 7-3-1930 wonende te Arnhem. 

geb. 10-3-1933 wonende te Oosterbeek. 
Op deze vergadering waren nog aanwezig: 

Brugman Reinierus geb. 9-7-1918 wonende te Arnhem, en 
Johannes 

Bremer-Brickers An nadere gegevens onbekend, wonende te 
Laag Soeren, gem. Rheden, die zich even
in de discussies mengden. 
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Verbinding: 32. 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
's-G r a v e n  h a  ge. 

VERTROUWELIJK. 

Hierb� doe ik U toekomen twee afschrif
ten van circulaires n.l. één "Uitnodiging Kader
vergadering" en één "Verslag van de vergadering 
der Dagelijkse Leiding" op 8-10-1951 j .1., ver
zonden dd. 17-10-19'51 door het District Centraal 
Gelderland der C.P.N. aan onderstaande personen: 

1. Bussink Hendrikus Jacobus, geboren 5-10-1918
(wordt ook in het verslag genoemd) • 

2. Molenaar Antonia Johanna, geboren 7-3-1930.
3. Molenaar, geboren Teunissen, geboren 13-1-

1905 (Gerritje Hendrika). 
4. Buvelot Bertha, geboren 10-3-1933.

Voorts wordt in het verslag nog genoemd, 
Bertus � den Berg (Albertus, geboren 14-8-1925) 

Bertha Buvelet is woonachtig te Ooster
beek. De andere genoemde personen zijn woonachtig 
te Arnhem. 

De ondertekening der stukken is van 
R.� der Molen, (Reint, geboren 17-5-1919) •

. J.;v/ 6.;trl 11-10-1951 •
·---:--
t?f.�6 11.r:1:u t.,r/ 

0/. / :e .r. ,g 
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AFSCHRIFT. 

C OMM UNIS TISCH E P ARTIJ NEDERLAND 

DISTRICT CENTRAAL GELDERLAND RAAPOPSEWEG 33 Tel, 22515 
-------------------------------------------------------------------

ARNHEM, 16-10 1 51. 

W,M. 

In verband met het buitengev,oon belangrijk interview 
van kam. Stalin met een correspondent van de Paawda en de daaruit 
vloeiende nieuwe en gunstige perspectieven voor de strijd voor de 
vrede en nationale zelfstandigheid, heeft het districtsbestuur ge
meend ook jou te moet en uitnodigen voor deze Kadervergadering. 

De Kadervergadering vindt plaats op a. s.a L:aandag 22 Oct. 
in hotel H.O.V,I. aan de Hommelseweg te Arnhem. 
De aanvang is precies 8 uur • 

Als inleider komt een kameraad aangewezen door de Partijleiding 
Wij vervmchten van je, dat deze uitnodiging tevens het lezen en be
studeren van Stalins interview, zie 11 DE �IAARHEIDi van 6,8,9 enz. 
Oct. en verder de 11 VOOR EEN DUURZAI.::E VREDE E.iJ VOL1J)3 ... DC.1aTI�11 van 
19 Octo, a.s. inhoudt. 

Zodoende zal de inleiding ook practis he resultaten geven voor 
het werk in de partij, maar ook vooral naar buiten in de massa or
ganisaties":" 

Het is hoodzakelijk naast de uitnodigin0 ook het Pa1•t ijboekj e 
mee te nemen. 

Eet Kam. Groeten 
naraens de D,L, 

R. v. d. kolen org. Secr,
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AFSCH R I FT. 
T .Mols.naar. 

C O M M U N I S T I S C H E 

DISTRICT CENTRAAL GELDERL AND 

t.a.v. D.B. en Pol.secr.
8-10-'51

W .M., 

P A R T TJ NE D E R LAN D 

RilPOPSE1:lEG 33 Tal. 22515. 

Betr. het verslag D.L. verg.van 

Henk Bussink wees op de belangrjjk:heid van de verklaring 
van Stalin aan de Prmvda. Na uitvoerige discussie werd besloten, 
omtrent de vraag de atoombom als terreurwapen, te schrijven aan de 
krant, om deze zijde te belichten, in verband met vragen daaromtrent 
aan de partjjgenoten door andere kameraden. 

De agenda, de vakbe•:,eging, werd toen in behandeling genomen. 
De inleiding van Bertus van de Berg bleek duideljjk, dat de Pg • 
weinig of geen begrip hebben, wat het betekend als communist in de 
vakbeweging te werken. 
Een der belangrijkste taken van de Partij is juist het werken in de 
massaorganisaties, waaronder de vakbew. als E.V.c. en N.V.V. een be
langrijke rol spelen. De Pg. hebben hierin de taak; 

a. De kam. in de vakbeweging politiek inzicht te geven over de
geljjkse strijd en te bewegen tot het lezen van die kran-
ten en periodieken die de belangen der werkers verdedigen.

b. Het leiden en organiseren van de strijd voor de 10%.
c. Hierdoor zullen we in staat zijn de vredesbeweging in de be

drijven ook krachtiger te steunen, aangezien dit tot nu toe in
te geringe mate werd gedaan. 

Beslot1en werd daarom; 
1. Om bovenstaande te verbeteren zal het dus noodzakeljjk zjjn

de Pg.,lid van de vakbeweging, over de b.g. punten in bespre
kingbbijeen te halen, voor het verbeteren van de werkzaamheden.
DIT DIENT TE GESCHIEDEN IN ALLE AFDELINGEN.

2. De hand tekeningenactie in deoedrjjven krachtiger te onder-
steunen.

3. De D.B. dienen mede het b g. uit te voeren en de D.L. hier-
van op de hoogte te houden.

t.a.v. het verslag van de D.L. van 1 October zjjn 1ive onvolledig geweest
betreffende het voorstel onder punt 9 t.a.v. het maken van abonnees
opde "Waar he id 11• 

De D.L. heeft het besluit genomen in de plan periode, dat ieder 
lid 2-3 abonnees maakt. nit zelfde kan iedere afd. toepassen aan de 
hand van de besprekingen betreffende dit punt. 

Met kam. Groeten 
Voor de D.L. 
R. v.d. Molen org. se�r.
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VERSLAG van een besloten districts-kadervergadering van het 
district Gelderland der C.P.N., gehouden te Arnhem op 
22 October 1951. 

AAN"Y.EZ IG: 
Plm. 22 personen. 

INLEIDER: 
Van den Berg kondigde de inleider aan als kam. Schouten 
en dëzë naam werd later nogmaals genoemd. In de discussie 
werd echter de naam Schalker genoemd. 
Uit de inleiding bleek dat de inleider in Rotterdam woont 
en dat hij bij een zitting van de 1e Kamer der S.G. tegen
woordig is geweest. Verder zeide hij in zijn inleiding, dat 
hij "enige maanden geleden in Roemenië was geweest". 
Blijkens deze gegevens is de inleider vermoedelijk J .P. 
Schalker, geboren 16-12-1914. 
De inleider was een zeer vlotte en begaafde spreker. 

De vergadering staat onder leiding van het lid van de 
Dagelijkse Leiding van het district, A. van den Berg, 
geboren 14-8-1925, wonende te Arnhem. �- -� 

Te 20.15 uur opent Van den Berg deze vergadering en zegt: 

"Kameraden, gezien de belangrijkheid van het vredeswerk, 

f 
.

en juist wij, als partijgenoten, die de waarde van het vredeswerk 
juist beter beseffen, dan welk vredelievend mens ook, is het doel 
van deze vergadering, dat wij dieper op de perspectieven die daarop 
gevolgd worden, ingaan. Dat deze perspectieven voor het behoud 
van de vrede alleen van de s.u. afkomen in het apparaat van de 
veiligheidsraad of de V.N. of waar dan ook, dat is ons bekend, 
maar de perspectieven die dan geboden worden, die wij, als partij
genoten, verder door moeten werken, die zullen voor ons ook geen 
enkele onduidelijkheid of wat voor punt voor onzekerheid in zich 
mogen bergen, opdat wij op elk onderdeel direct een klaar antwoord 
en een duidelijke uitspraak moeten kunnen geven voor de naast ons 
staande vredesstrijders om hen in deze strijd te-vsterken en de weg 
te tonen, waaruit het doel en het streven voor het behoud van de 
vrede en het bevestigen van een duurzame vrede blijkt. 

Kameraden, het lijkt mij goed dat we aanstonds in de discus
sie, welke we ongetwijfeld op de inleiding van kameraad Schouten 
zullen hebben, voornamelijk met de punten welke ons zelf nog on
duidelijk zijn, die we niet helemaal kunnen verklaren, waar we mis
schien mee zitten, dat wij deze kort en krachtig formuleren en 
naar voren brengen, zodat we nog voldoende tijd vinden om daar een 
antwoord op te géven. We weten dat we vanavond zitten met ver
schillende partijgenoten, die vroeg weg moeten en ook voor hun 
zou dan misschien het punt, wat een ander naar voren brengt, van 
belang zijn om juist daar het antwoord op te horen. 

Ik geef hierbij het woord aan kameraad Schouten." 

Schouten c.q. Schalker. 
"Partijgenoten, het is dus de bedoeling vanavond om vooral 

aan de hand van het interview van kam. Stalin, om de nieuwe 
toestand die daardoor in de wereld is ontstaan, te bespreken. 

Partijgenoten, misschien is het jullie net zo gegaan als 
het mij gegaan is, dat toen je voor het eerst kennisnam van de 
verklaring van kam. Stalin, nadat Truman bekend gemaakt had, dat 
in de s.u. een atoombom ontploft was, dat je dus van uit de mond 
van kam. Stalin hoorde, dat dit inderdaad zo was, dat je feite lijk 
bij jezelf dacht: "Nou ja, dat is geen nieuws voor me". Achter 
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deze eenvoudige verklaring van Stalin zat meer. Deze verklaring 
heeft een enorme betekenis. Dit werd ook meteen gezegd. Alle 
kranten ter wereld en alle radiozenders, hebben grote beschouwin
gen en veel aandacht aan deze verklaring gewijd. 

Het staat dan ook v�s�, partijgenoten, dat deze verklaring 
van Stalin, d.w.z. dus het feit dat Stalin verklaard heeft, dat 
de s.u. en een aantal andere landen de atoombom bezitten, dat dit 
van een wereldhistorische betekenis is, dat het betekent, dat het 
een ommekeer is in de gehele politieke situatie in de wereld en 

\in de krachtsverhouding in de wereld, een ommekeer dus ook voor 
ons, in de strijd voor de vrede. Want om ons te realiseren, hoe de 
ontwikkeling van na de oorlog in de wereld gegaan is, moeten we 
ons even afvragen: "Hoe was de politiek van de Amerikanen", maar 
daar wil ik vanavond niet al te uitvoerig bij stil blijven staan. 
Wie oorlogszuchtig is, die is agressief, die streven naar een 
derde wereldoorlog, die streven naar de macht over de wereld. 
Maar hoe is het mogel�k, dat Amerika sinds jaar en dag deze poli
tiek in de wereld kon voeren en dat ze een reeks van landen kon 
dwingen om Amerika te volgen? Dat was eensdeels gebaseerd op het 
Marshallplan, waardoor al die kapitalistische landen en al die 
landen die deelgenomen hadden aan de oorlog, of te lijden hadden 
gehad onder de oorlog en dus in enorme economische moeilijkheden 
zaten, z.g. geholpen werden en daardoor in de economische macht 
van Amerika gebracht werden, maar anderszijds, partijgenoten, was 
dit gebaseerd op het feit dat de Amerikaanse imperialisten meenden 
dat zij alleen zeggenschap, dat zij het monopolie hadden van de 
atoombom. 

Wanneer wij ons even realiseren, wat er zo in de afgelopen 
tijd gebeurd is, dan wordt het ons duidelijk dat het inderdaad het 
belangrijkste onderdeel van de buitenlandse politiek van Amerika 
was, n.l. om steeds weer te wijzen op het feit dat Amerika het 
monopolie van de atoombom had. Dat weliswaar de S.U. proeven had 
genomen met atoomenergie, dat er in de S.U. van de atoomenergie 
voor vredesdoeleinden een druk gebruik werd gemaakt, maar volgens 
geleerden in Amerika was het niet mogelijk dat de s.u. voor 1952 
de beschikking had over de atoombom. Dat monopolie van de Ameri
kaanse imperialisten, dat hebben ze gebruikt om op een reeks van 
landen een politiek van chantage uit te oefenen, een politiek van 
druk uit te oefenen en daardoor ook in de wereld in de afgelopen 
jaren een steL��ing aan de gang te houden van directe oorlogsvoor
bereiding, van angst onder de mensen, van angst voor die oorlog, 
van angst voor die atoombom, een politiek van bedreiging. Ik 
herinner mij alleen maar het feit dat ze bij herhaling nog kort 
geleden gezegd hebben, dat ze atoombonnen en atoomv:apens gebruiken 
zouden in de oorlog op Korea. Kortom, ze hebben deze zaak geb1•uikt 
om de grote massa van de kapitalistische landen, stormrijp te naken 
voor de Amerikaanse politiek, ze zo in de hoek te drukken met de 
koude oorlog en de zenu,;r-oorlog, dat ze zouden gaan zeggen: 111:ou 
vooruit dan maar, het kan niet anders� 

En, partijgenoten, velen die in hun hart anti-comrnmist 
zijn, die in hun hart anti-S. U. zijn en dat zijn er nog heel wat, 
die zeiden van die s.u., die kan ons toch nooit wat maken, want 
wij hebben de atoombom en de S.U. heeft hem niet. 

Ik herinner ne nog een gesprek dat ik had, tijdens een 
zitting van de 1e kamer, met Yfoudenberg, de secr. van de P.v.d.A., 
de voormalige secretaris dan, en daar zaten ze weer te kletsen 
over die agressiviteit van de S.U. en dan vroeg ik hen zo, waarom 
die S.U. dan zo agressief is, waarom zitten ze dan alsmaar te 
wachten, tot jullie je dik bewapend hebben, massa's legers hebben 
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en Duitsland bewapend hebben, om dan pas aan te vallen. Het feit 
dat de s.u. van jullie zwakheid geen gebruik maakt, ondanks het 
feit dat jullie zeggen, dat de s.u. klaar staat, ons te overvallen. 
Toen zei Woudenberg - en ik heb naderhand nog persoonlijk met hem 
gesproken en hij meende het helemaal -:"Ja, dat klopt. omdat de 
Amerikaan het monopolie van de atoombom heeft, want als ze dat 
niet hadden, dan zou de s.u. al lang begonnen zijn, want als de 
S.U. ook atoombommen zou gehad hebben, tegelijk met .Amerika, dan 
zou die oorlog al lang een feit zijn geweest. Maar", zegt hij - en 
dat klinkt dus redelijk en daar zullen jullie in je discussies 
straks rekening mee moeten houden - hij zegt: "Dat is onze voor
sprong, daardoor hebben vre de s.u. nu in toom kunnen houden, 
maar als zij ook de atoombom zullen hebben - en dat zal wel ge
beuren - dan zijn wij in die tijd met onze bewapening toch weer 
sterker dan de s.u. 11 Dat is de logica van hun politiek. 

En daarom, kameraden, moeten we ons de vraag stellen, 
wat er nu in de wereld veranderen zal en vooral aan het veranderen 
is. Nu kam. Stalin verklaard heeft, namens de Sovjet regering: 
11 Wij hebben de at,oombom en niet alleen wij, maar ook een aantal 
andere landen en er zullen in de komende maanden, in de toekomst 
meerdere proeven genomen worden met atoombommen en andere atoom
wapens." 'lanneer wij ons dus realiseren, en houdt het gesprek met 
die Woudenberg maar eens eventjes vast, dus die andere kringen 
zullen gedacht hebben: "Wij zijn veilig, omdat Amerika het monopolie 
van de atoombom heeft", dan zien we hoe de krachtsverhouding in 
de wereld door deze simpele verklaring, direct volkomen anders 
ligt. Want laat ons nu eens nagaan hoe de krachtsverhouding in 
de wereld ligt. Ik hoef jullie niet te vertellen, dat� natuur
lijk de sterksten zijn, moreel, wat het materiaal betreft, wat de 
strategische toestand betreft. Ik noem alleen maar het feit dat, 
als .Amerika een oorlog zou willen voeren tegen de S.U. en de 
volksdemocratische landen, die lopen tegenwoordig vanaf Berlijn 
tot aan Peking. Dat is, als je datbop de wereldbol bekijkt, in 
een keer niet kunt zien. Maar dit is een gesloten gebied, daar 
ligt geen enkele weg tussen. De .Amerikanen moeten vechten met 
twee grote oceanen tussen zich, de Stille Oceaan en de .Atlan
tische Oceaan. Ze moeten dus, wanneer ze een oorlog willen voeren, 
alles via zee, over deze grote zeeën aanvoeren. Dat is een enorm 
nadeel voor die landen. Dat is strategisch gezie� maar nu militair 
gezien, staat het voor ons vast, dat ze kunnen schreeuwen wat ze 
willen, maar in de kapitalistische landen krijgen ze de bevolking 
nooit enthousiast voor een oorlog, daarvan hebben we in de afge
lopen/tientallen, ja honderd tallen bewijzen gekregen, dat de 
bevolkingen van de wereld daarvoor niet te vangen zijn. Het moreel 
dus van de troepen, als ik het zo eens mag uitdrukken, van de 

(
manschappen, staat in de volksdemocratische landen, in de s.u.,

op een veel hoger peil, want zij weten hun taak, dat zij voor de 
vrijheid die ze veroverd hebben, hun welvaart, hun hele leven geven 

� om zich te verdedigen. In een grote demonstratie die ik enkele
1 maanden __ ge�eden heb __ meeg�maak� in �oemenië, daa: stom een arbeider

/ \ naast m]J uit Frankr1Jk, die zei: "KiJk eens, dat is nou het grote 
verschil tussen ons en de kapitalistische wereld. Wanneer je hier 
die millioenen mensen voorbij ziet lopen, de één nog lachender dan 
de ander, de één nog vrd.ijker dan de ander en allemaal bewust van 
het feit dat ze zich een nieuw leven veroverd hebben en zich ook 
bewust van het feit dat zij dat nieuwe leven verdedigen zullen 
tegen een aanval van de kapitalisten". Dat is onze onoverwinnelijke 
kracht. Dat is hetgene waarover de kapitalisten nooit over zouden 
kunnen beschikken. 
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Het enige voordeel wat de Amerikanen meenden te hebben 
was het atoomwapen. We hebben daarover al talloze verhalen gehoord, 
hoe ze in één aanval een land kunnen vernietigen, hoe ze b.v. in 
een aanval het petroleum centrum van de s.u. plat zouden kimnen 
gooien enz. enz. Dat was het grote voordeel van de Amerikanen. 

En nu komt plotseling Stalin met zijn verklaring en deze geh 
le situatie verandert in de wereld en de s.u. - zoals wij er nooit 
aan getwijfeld hebben, maar in het ook van de grote massa - staat 
nu als gelijkwaardige partner tegenover de Amerikanen. Want, 
kameraden, bij alle moeilijkheden die de kapitalisten hebben, zit 
nog vast dat een oorlog voor de kapitalisten - niet voor ons -
maar voor de grote massa.(Wanneer.de oorlog zou beginnen en 
Amerika zou niet beschikken over de atoombom, zou die oorlog 
voor de Amerikanen reeds op het moment dat ze begonnen zijn, een 
verloren zaak zijn. Voor ons staat het vast dat zelfs met de 
atoombom, de Amerikanen er niet in zouden kunnen slagen - maar 
natuurlijk een enorme ellende over de mensheid zou brengen - er 
niet in zou slagen, de S.U. en de volksdemocratische landen te 
overwinnen. Maarcdat staat nu voor iedereen vast. Dat nu het 
monopolie van de atoombom, de Amerikanen uit handen is geslagen, 
dat nu wat de Amerikanen zo makkelijk gezegd hebben van "ze zullen 
er niet in slagen", want zomin als Hitler er in geslaagd is om 
de democratische wereld, zoals ze dat noemen, te veroveren. 
Daaraan gaat op het ogenblik iedereen twijfelen. Kameraden, voor 
ons heeft het nog een andere betekenis. We weten, we hebben er 
vaak over gesproken, de wereld bestaat uit twee kampen, twee 
delen. Eén deel, dat is het kapitalistische deel en één deel is 
het socialistische deel. Maar tegelijker tijd is het ene deel de 
kant van de vrede, waarvan hoe langer hoe meer mensen overtuigd 
worden. Aan de andere kant, de kant van de oorlog. 

En voor ons nu, kameraden, dat is de grote betekenis 
van de verklaring van kam. Stalin, voor ons is het nu duidelDker 
dan ooit, er is geen enkel argument voor een communist meer aan 
te voeren, dat er slechts van de kracht die wij opbrengen, van 
de kracht van het vredeskamp dus, af zal hangen of de oorlog uit 
zal breken, ja dan nee. Of de oorlog verhinderd kan worden, ja 
dan nee, dat hangt uitsluitend en alleen van .ons af, kameraden. 

Vlij weten dat de vredeskrachten sterk zijn, waarbij ik wijs 
op de 500 millioen handtekeningen die voor het verbod van de 
atoombom zijn opgehaald. Het.feit dat de wereld voor een derde 
deel een socialistische wereld is. Maar dat is niet voor een 
iedereen duidelijk, want die atoombom heeft altijd als een zwaard 
van Damoc les boven de hoofden van de mensen gehangen. Dat is de 
grote angst van deze eeuw geworden, n.l. dat er nog eens een oorlog 
zal uitbreken en dat in die oorlog - en dat staat voor ons als 
een paal boven water - dat een derde wereldoorlog, een atoomoorlog 
zal zijn. Ongetwijfeld, kameraden, daar zal de wereld niet onder 
uit kunnen. De vraag is dus niet meer of we het verhinderen kunnen, 
zoals het wel eens gesteld is, of we een oorlog kunnen krijgen, 
zonder dat de atoombom gebruikt wordt en dat we het maar met 
andere wapens af zullen doen - v,at op zichzelf net zo erg is -
maar, kameraden, de derde oorlog, indien die uit zou breken, die 
Tiordt uitgevochten, nt�� net atoombommen, zowel van de zijde van 
de S.U. als van de �ijde van Amerika. :En Hie hem op dat moment 
het eerste gooit, dat weten we, ma2r dat betekent, vooral nu we 
weten dat de S. U. de atoombom heeft, dat de S. U. ook daarmede 
direct zal antwoorden. Kameraden, dat is het meest erge, dat 
ons allen 'bo11�n het hoofd hangt en of je nu communist bent of 
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dat je het niet bent, dat bltjft één pot nat. Als die oorlog uit 
zou breken - en dat zou het gevolg zijn van het feit dat wij niet 
voldoende werken - dan kan het je onverschillig zijn, of je een 
Amerikaanse of een Russische atoom bom op je hoofd krijgt. De uit
werking zal hetzelfde zijn. Wij, communisten, zullen helemaal niet 
juichen, wanneer er op Nederland een atoombom, van welke kant ook 
komt. Maar, kameraden, op het ogen1)lik is het dus zo, dat we de 
grote massa ook duidelijk kunnen maken, dat de S. U. geen oorlog 
wil. ï7ant herinneren jullie je nog dat, toen je liep met handteke
ningen voor het verbod van de atoombom? Toen kon het je gebeuren, 
dat de mensen zeiden: "Ja, dat zou je willen, m'n handtekening 
voor het verbod van de atoombom, dat zouden de Russen wel willen, 
want de Russen hebben geen atoombom en dat is nou net het enige 
wat wij hebben tegen de Russen". En vaak was het, dat je daarom 
geen handtekening van de mensen kreeg. En de voorstellen die de 
S.U. bij herhaling deed in de Veiligheidsraad om tot een verbod 
van de atoombom te komen, vond in de burgerpers zo ongeveer de
zelfde ontvangst van: "Dat zou de s.u. wel willen, dat men de 
atoombor:i ging verbieden en daardoor zou dan de s.u. weer onbe
twist de sterkste zijn in de wereld. En daardoor zou dus voor ons 
de zaak er niet beter op worden". En nu, kameraden, en nu moet 
je in herinnering nog eens dat interview van kam. Stalin nagaan. 
Neem ook eens in herinnering, de talloze mededelingen die van 
de zijde van het Amerikaanse Ministerie van Bui tenlanàse Zaken 
Truman, of wie dan ook, aan de wereld kond zijn gedaan. En ver
gelijk de :toon en de gehele opzet daarvan. De Amerikanen hebben 
en doen dat nog steeds - behalve een atoombom-diplomatie, een 
atoombom-reclame gevoerd. Ee hebben opgeschept hoeveel ze er heb
ben, hoe sterk ze waren, wat je allemaal vernietigen kon. Elk 
ogenblik kan je in de kranten lezen, dat ze weer nieuwe wapens 
hebben uitgevonden, die met atoomenergie bediend worden en die 
op het atoomprincipe opgebouwd zijn. En Stalin deelt heel rustig 
mede, dat ze die bom hebben. Maar tegelijker tijd laat hij daar 
onmiddellijk op volgen: "Maar de s.u. is ten eerste niet van plan 
de Amerikanen aan te vallen en behoeft Amerika, wanneer ze geen 

'
oorlog willen, helemaal niet benauwd te zijn en in de tweede plaats
herhalen we nu - en die herhaling zal nu een grotere waarde hebben 
ons aanbod om te komen tot een verbod van de atoombom" • 

Kameraden, deze mededeling van Stalin heeft in de gehele 
kapitalistische vrereld, dan overdrijf ik niet, een paniek tevoor
schijh geroepen, een absolute paniek. Men is onmiddellijk bij elkaar 
gekomen in de Amerikaanse politieke kringen, de Regering, de 
atoombom-specialisten en noem ze maar op, wat ze daar allemaal 
hebben. Ze hebben besproken hoe de nieuwe houding van Amerika 
zal moeten zijn en wat het antwoord van Amerika zal moeten zijn 
aan de wereld. En wat is dat antwoord? Dat antwoord is, we maken 
ons niet benauwd, want we hebben het uitgerekend, ze kunnen nog 
niet zo ver zijn. De Russen kunnen nog maar dertig bommen hebben 
en wij hebben er al ik weet niet hoeveel, wel duizend en de onze 
zijn veel groter en sterker. Maar, kameraden, met dit al heeft men 
niet kunnen weerhouden, dat men in de wereld is gaan nadenken en 
dat men ver buiten onze rijen op het ogenblik zich de vraag stelt: 
"Ja, is dat nu allemaal nog van betekenis?" 

En als ik nu bij elkaar trek, wat de conclusie is van al 
deze burgerlijke en andere aan ons vijandige couranten, dan zeggen 
ze: "Het speelt geen rol meer of de één er duizend heeft en de 
ander 500� Het speelt zelfs geen rol meer of de ene bom een tikje 
zwaarder is als de ander, want zelfs als de Russen alleen nog 
maar beschikken over bommen van de sterkte van Nagisaki en 
Hircrohima, dan weten we van Hiroschima en Nagisaki, dat de 
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uitwerking daar erg genoeg is geweest. En we weten dat dus op dit
ogenblik het geen rol meer speelt in het aantal wat ze hebben, 

,
het feit is er. De s.u. heeft de atoombom en de s.u. zal doorgaan
die atoombom te produceren. En; kameraden, voor ons staat ook 
vast, wanneer we ons herinneren dat de Amerikaanse specialisten 
uitgerekend hadden dat de S.U. in 1952 pas de eerste bom kon hebben
en je leest nu in de helft van 1951 dat ze hem nu al hebben, dan 
weten we dat die Amerikaanse specialisten rekenen kunnen wat ze 
willen, maar dat ze er ten eerste niet van op de hoogte zijn, wat 
een socialistisch land kan presteren en in de tweede plaats toch 
absoluut niet beseffen, waartoe op technisch en wetenschappelijk
gebied, de S.U. op dit moment in staat is. Dit bewijst het feit 
dat ze hier nog altijd zitten te knoeien met de televisie en dat 
ze hier tegelijkertijd dat ze zitten te knoeien, haarscherpe uit
zendingen uit Leningrad opvangen, waardoor bewezen is, wat de s.u.

op dat gebied, waarvoor ze een heel ander systeem volgt en een 
duizendmaal beter systeem, wat ze met hun eigen mensen hebben 
uitgevonden. Men tast natuurlijk daarover volkomen in het duister.

\
Zomin als wij iets te weten zouden kunnen komen, hoewel dat nog 
iets makkelijker is dan in de s. U., van de atoomgeheimen in de 
kapitalistische landen, kan de kapitalistische wereld onmogelijk
op de hoogte komen van de geheimen die de S.U. vanzelfsnrekend 
rondom de atoomenergie heeft opgebouwd. Van die reactie� kameraden,
dat is voor ons van het grootste belang, dat men zegt, het wordt 
nu tijd dat men eens gaat spreken over een ontspanning in de vrnreld, 
dat men is gaan spreken over het verbod van de atoombom, dat men
is gaan spreken - en in dit verband zie je, kameraden, wat van 
een enorme betekenis onzP actii voor de vrede heeft - dat we 
eens gaan spreken of het niet mogelijk is dat de grote mogendheden,
voor dat het te laat is, tot een overeenstemming komen. 

Om een van die persberichten aan te halen, heb ik hierbij 
mij een stukje uit de "Nieuwe Rotterdamse Courant", die kennen 
jullie allemaal, van 13 October. Daar noemen ze drie punten, ten 
eerste zeggen zij, de S.U. heeft een bom, maar staat in bewapening 
achter bij de Ver.Staten, die alles in het werk stellen zullen om 
hun voorsprong te behouden enm mogelijk uit te breiden. Ten 
tweede, de Amerikanen hebben enige vorderingen gemaakt in vin
dingen van nieuwe tactische atoomwapens, welke nieuwe mogelijk
heden voor oorlogvoering openen. Ten derde, het is evenwel niet
zeker, of Amerika ook hier van het alleenrecht bezit. In zijn 
intervE'I! met de Prawda, heeft Stalin verklaard, dat men proef
nemingen te wachten is met bommen van verschillend kaliber. 
Sommigen vinden hierin aanwijzingen, dat de ontwikkeling van het 
atoomv,apen in de S.U. gelijke tred houdt met die in de Ver. Staten.
En nu de conclusie van de Nieuwe rotterdamse Courant: Zou het 
dan wel de juiste politiek zijn om te wachten op het machtssysteem 
�at steeds verschuift? Zou het niet de voorkeur genieten om nu maar 
naar bewapeningsbeperking te streven, nu er een steeds wildere 
wedloop in de atoombewapening in het vooruitzicht staat? Dit zijn 
vragen, die op de komende Assemblée van de Verenigde Naties te 
Parijs zeker zullen worden gesteld. En al ziet men de noodzaak niet
van deze Russische manoouvres, die slechts tot een valse vrede 
kunnen leiden, zullen zij toch sterkeft-gevoelen, dat men geen 
gelegenheid verzuimen mag om de wezenlijke vrede op hechte grond
slag tot stand te brengen, indien hiertoe de gelegenheid zou 
worden geopend. Want alle atoomwapens ter wereld kunnen die per
manente vrede niet brengen. Kameraden, dat is een toon die we in
jaren niet gehoord hebben, van die kant uit. En dat is een toon 
die gekomen is, nadat de S. U. verklaard heeft: "Heren, jullie 
kunnen praten wat je wilt, maar we staan wat dat betreft, gelijk. 
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We staan als gelijken tegenover elkaar". En het is ook zo, kameraden, 
dat voor de vergadering, die nu voorbereid wordt door de Verenig
de Na ties in Parijs, de kringen die dit meestal al Yreten kunnen, 
van mening zijn, dat daar opnieuw door .Amerika voorstellen zullen 
worden gedaan om tot een verbod van de atoombom te komen en dat 
daar zeker zal overwogen Horden, of men niet kan komen tot een 
bijeenkomst van de Grote Vijf. 

Kameraden, vranneer wij dan nu zo - jullie hebben ongetwijfeld 
de krant gelezen, 11 De '.7aarheid11 , jullie hebben ongetvvijfeld de 
radio gehoord, jullie weten dus hoe de hele zaak van het intervievr 
van kam. Stalin door de hele wereld ontvangen is - komt het voor 
ons op aan om daarvan een conclusie te trekken. Een conclusie voor 
de partij, waarop wij ons werk voor de komende maanden moeten gaan 
baseren en waardoor, kameraden, daar ben ik heilig van overtuigd, 
wanneer v,e het goed doen, zeer snel zullen groeien. 

I n  de eerste plaats, kameraden, de conclusie die we als
1 partij moeten trekken is, dat de betekenis van de handtekening

campagne door het interview van Stalin onomstotelijk bewezen is. 
Want we hebben indertijd 500 millioen handtekeningen in de hele 
wereld bij elkaar gehaald voor het verbod van de atoombom. Er -,,aren 
er toen heel veel die zeiden: "Ach, wat heb je aan zo'n hand te:ire
ning en wat geeft het alle:::naal 11 • En die kameraden, è.ie toen zo 
geredeneerd 1ebben, die waren zich er niet van bewust, zoals je 
er nu na dit interview van kam. Stalin, je er wel bewust van kunt 
zijn, welke enorme betekenis de ze a toomboEJ. in de periode, in de 
eeuw waarin wij thans leven, heeft. Wanneer we dat toen begrepen 
hadden, zouden we harder en nog actiever gevverkt hebben om hand
tekeningen op te halen voor het verbod van die atoombom. En het 
was de s.u., die bij het ophalen van die handtekeningen vooraan 
ging en het grootste aantal handtekeningen van de hele wereld bij 
elkaar heeft weten te halen. Nu kun je wel zeggen, dat is een 
kunst om, als je de macht in handen hebt, om wat handtekeningen 
op·,.te halen en natuurlijk is dat eenvoudiger dan het bij ons is, 
maar een feit is, dat de S.U., op een moment dus dat ze zelf nog 
niet de atoombom bezat, op deze wijze meegevochten _1eeft om de 
wereld aan te tonen, dat de s.u. van áen beginne aan af was voor 
het verbod van de atoombom, voor het behoud van de vrede ••••• , 
komt nu, kameraden, de betekenis van die 500 millioen handteke
ningen op een buitengewoon duidelijke wijze naar voren. Want bui ten 
het feit dat de s. U. kan zeggen: "Wij hebben ook een atoombom 
en laten we nu gaan praten over het verbod en de vernietiging van 
die atoomwapenen", kunnen we daarnaast zeggen, dat behalve dit, 
nog 500 millioen mensen in de wereld met hlim handtekeningen 
krachtig eisen, dat de atoombom verboden zal worden. In de tweede

fplaats, kameraden, zien we in de verklaring van kam. Stalin een 
bevestiging van de j .1. gehouden partijbestuursvergadering. Op die 
partijbestuursvergadering is uitvoerig gesproken over de strijd 
voor de vrede, en in die partijbestuursvergadering daar zijn - we 
hebben het ongetwijfeld in de krant kunnen lezen - een aantal 
zwaktes opgenoemd, die in het partijwerk naar voren komen, in het 
handtekeningen verzamelen, in de strijd voor de vrede. En die, 
kameraden, zoals de partijbestuursver�gadering vaststelde, wor<lelen 
in het verleden van de partij, wortelen in de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging. En er is bij aangehaald, dat voorbeeld van, 
jullie zullen ongetwijfeld dat al eens eerder gehoord hebben op 
een vergadering, dat een van de sprekers zei, als hij bewijzen 
wilde dat de S.U. vrede wilde, dan zei hij, de oorlog die, het 
kapitalisme gaat de oorlog zoeken als een donkere wolk een blik
semschicht, of als een donkere wolk een regenbui. En, kameraden, 
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dat was in die tijd volkomen juist, om die zaak zo te stellen, 
want toen had de arbeidersbeweging nog geen macht om een oorlog 
te verhinderen. Toen konden ze anti-militairistische geschriften
uitgeven en alleen maar zeggen, wat is het toch vreselijk, zo'n 
oorlog, wat een ellende brengt zo'n oorlog en doe dat nou toch 
maak toch geen oorlog. En ze riepen de mensen op om voor ontwa
pening te vechten, voor vrede te vechten, allemaal was dit uit
stekend, maar er was geen mens in die jaren, die kon zeggen, we
zullen die oorlog verhinderen. ·ve hebben de macht om de oorlog 
te verhinderen. Maar, kameraden, daar is een macht voor nodig, 
want zelfs toen de s.u. bestond, toen op een zesde deel van de 
wereld, het socialisme was, toen de arbeidersbeweging zich ver
sterkte in de gehele wereld, toen in 1939, moest kam. Stalin in
het congres van de Russische partij vaststellen, dat de derde 
wereldoorlog niet te vermijden was, dat die komen zou, ondanks 
de kracht die ze toen al hadden. En, kameraden, op het ogenblik 
zeggen we, dat die kracht er in de wereld er wel is om een oorlog
te vermijden. En, kameraden, het interview. van kam. Stalin is 
daarvan een bewijs. Want in de tijden van SjensjorrèJ.(???) moesten 
we de onmacht demonstreren van de arbeidersklasse om de oorlog 
tegen te houden, moesten we smeken om alsjeblieft geen oorlog 
te beginnen. Maar in het Stali,{nistische tijdperk, in het tijdperk 
waarin we nu leven is het geen afsmeken meer van de vrede, is het
niet meer op je knietjes leggen, of ze het alsjeblieft niet meer 
doen zullen en een God daarbij aanroepen, nietwaar, om de mensen 
aan te tonen, dat je zo slecht niet mag zijn. We weten allemaal 
de oorzaak van de oorlogen. Maar op het ogenblik hebben we de 
macht niet om te zeggen alsjeblieft, maar we de macht om die 
vrede af te dwingen. En, kaI!leraden, na het interview van kam. 
Stalin is dat duidelijRrgeworden dan ooit te voren, is het duide
lijker geworden dan ooit te voren. Wij moeten van al die kansen die
ons geboden worden, moeten we met alle kracht gebruik gaan maken.

In de derde plaats, de derde conclusie die ik zon willen
\trekken is, dat het interview van kam. Stalin het antwoord is 

aan alle pessimisten die we ook nog in de partU hebben en die 
zeggen, ach, wat geeft nou al dat werken, wat geeft nou al die 
moeite die je doet, wat geeft nou al dat geloop aan die deuren,
wat geeft nou al die handtekeningen, die oorlog komt toch. Als 
die Amerikanen het in hun dolle hoofd halen om een atoombom te 
gaan gooien, dan zullen ze die atoombom gooien en geen mens kan 
ze daarvan tegen houden. Ook die kameraden, die niet te over
tuigen waren van hun pessimisme, die nog steeds die donkere wolk
zagen met die regenbui er in, waarin de blauwe hemel met een 
stralende zon van de socialistische landen, die kameraèen kunnen
we op het ogenblik genezen van deze gedachten, door hen te laten
zien, dat de machtsverhoudingen in de wereld steeds weer spreken 
in het voordeel van ons, in het voordeel van de arbeidersklasse, 
in het voordeel van de socialisten en dat hoe langer en hoe verder
we gaan, kameraden, er steeds meer in kunnen gaan slagen om die 
vrede van het kapitalisme af te gaan dwingen. Omdat we in dit 
geval, omdat ze het enige evenwicht wat ze nog �eende te hebben, 
dat vms een overwicht wat zeker niet onderschat mag worden. Wanneer
het inderdaad zo zou zijn geweest, dat de S.U. geen atoombom had en 
Amerika wel, dan zou dat voor het socialistische kamp en voor de 
arbeidersklasse een zeer moeilijke situatie zijn geweest. Maar, 
kameraden, het is niet zo en ik zeg al en ik ben er al mee begonnen
dat we altijd het vertrouwen hebben gehad dat het zo zou zijn, we 
weten het nu zeker, maar tegelijkertUd dat we het zeker weten, 
moeten we van de veranderde stemming die er op het ogenblik onder 
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de mensen is waar te nemen, die er al was v66r het interview van 
kam. Stalin kwam, die zullen we nu moeten gaan benutten. Want, 
kameraden, dat staat vast, de stemming onder de mensen is aan 
het veranderen. Natuurlijk, dat is logisch. In de eerste plaats, 
al diegenen die hebben zitten wachten op het bewijs dat de s.u.

agressief is en de S. U. oorlog wil, beginnen nu weer te twijfelen. 
Ik heb kort geleden nog een artikeltje in "Het Vrije Volk" 

gelezen, een vraag aan Voskuil van een arbeider, uit Rotterdam 
meen ik dat die was, die zegt: "IGjk eens, hoe zit dat nou? Moet 
die enorme bewapening, waaraan Amerika op het ogenblik aan doet, 
moet die ten slotte niet tot oorlog leiden? Is het nu zo, dat die 

kapitalisten die wapens ook eens een keer moeten gaan gebruiken? 
En als Rusland dan geen oorlog begint, zou dan Amerika niet een 
preventieve oorlog beginnen tegen Rusland, omdat volgens hun 
zeggen, de Russen zo sterk en zo machtig zfjn� En als dat zo is, 
dat de Amerikanen dus een oorlog beginnen, omdat de s.u. volgens 
hun te sterk wordt, zijn wij, Nederlanders, dan verplicht volgens 
het Atlantisch Pact, om aan die oorlog deel te nemen?" En die éne 
stem in "Het Vrije Volk", dat was er niet één, dat zijn er natuurlijk 
honderden geweest. Je moet niet geloven dat Voskuil in "Het Vrije 
Volk" een brief beantwoordt, of voor de radio, als hij niet over 
een bepaald vraagstuk honderden brieven heeft gekregen met ongeveer 
dezelfde inhoµd. En dan komt hij met een an twoordj e en zegt na tuur
lijk: "Nee, daar is geen sprake van. Het Atlantisch Pact is defen
sief. Dat gebruiken we alleen maar als we aangevallen worden. Je 
hoeft daar dus .helemaal niet bang voor te zijn". Maar uit die stem 
klinkt de stem van duizenden P.v.d.A.-ers, N.V.�.-ers, Katholieken, 
Christelijken enz., die hoe langer hoe meer gaan twijfelen aan het 
feit wat hen dagelijks wordt voorgehouden, dat de S.U. een agres
sieve staat is, dat de S.U. de wereld met oorlog bedreigt. En nu 
ze weten dat de S.U. atoombommen heeft, en ze elke dag verteld 
wordt, de S.U. staat klaar om aan te vallen, maar ze doen het 
niet, omdat wij de atoombom hebben, nu zal van deze mensen tege-
1:ijker tijd, omdat kam. Stalin hieraan verbonden maatregelen vraagt 
van het verbod van de Atoombom, en dat straks met des te meer 
kracht in de Veiligheidsraad aan de orde zal stellen. Dit, kamera
den, zal de veranderde stemming die op het ogenblik waar�te nemen 
is, een zeer snel tempo naar onze kant, in onze zin doen over
slaan. We hebben ongetwijfeld kennis kunnen nemen uit de berichten 
van "De Waarheid", dat de Zutphense Courant schreef, ik zeg het 
maar even in mijn eigen woorden, want hier komt het op neer: "Als 
je op het ogenblik een onderzoek zou instellen onder de mensen 
die er aan geloven dat de S.U. de vereld met een oorlog bedreigt, 
dan zul je merken, dat er op het ogenblik duizenden méér zullen 
zijn, die dat niet meer geloven, dan een jaar geleden". En dat 
kom je aan alle kanten tegen, in je dagel1jkse werk, in je omgang, 
in je buurt, in je bedrijf - het zal toch ongetwijfeld ook in Arnhem 
zo zijn - merk je dat de stemming bij de mensen aan het veranderen 
is. Niet dat de mensen allemaal enthousiast voor het communisme ! 
zijn, maar dat ze twijfelen aan de juistheid van de politiek van 
hun partij in de afgelopen jaren. Dat ze twijfelen aan het feit, 
of de S.U. ons aan zal vallen. Dat ze twijfelen aan het feit, of 
Amerika wel zo vredelievend is. En, kameraden, dat zet zich voort 
en als we op de juiste wijze werken, zal dat nieuws zich in nog 
veel sneller tempo gaan demonstreren. Want wat is er in de wereld 
aan de hand? Diegenen die ons er steeds van beschuldigen dat we 
agressief z�jn en een oorlog ontketenen, dan komen wij met een 
politiek van de Amerikanen over de hele wereld, die in een reeks 
van landen al reeds tot oorlogen geleid heeft, in China, in Korea 
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in Israël indertijd, !n Indonesië, in India, nu de gespannen situa
tie in Iran en de fei teliJke oorlog die al begonnen is in Egypte. 

\
En dan kunnen we de mensen duidel:jk maken: "Hier, zie eens - we 
zullen maar een paar dingetjes opnoemen - hier zie je de vrede
lievende politiek van de Amerikanen in al die werelddelen, waar 
een volk opstaat, die zegt, die olie die bjj ons zit, die is van 
ons en daar blijven jullie voortaan met je poten af. Of een ander 
land dat zegt: "Wij hebben er nu genoeg van, van die jarenlange 
bezetting van Engeland en ga nu eens een keertje weg met je troepen� 
In al die gevallen zijn het niet de .Amerikanen die als vredesengel 
optreden, maar zijn het de Amerikanen, die in deze delen van de 
wereld, die over de hele wereld verspreid zijn, de oorlog organiseren 
zoals dat in Korea gebeurd is, zoals ze dat bij China van plan zijn, 
zoals ze dat in alle andere delen van de wereld gedaan hebben. 
En, kameraden, dat moeten we benutten in onze propaganda, steeds

j weer hen laten zien: "Wat willen jullie de S.U. beschuldigen van 
agressie? Maar waar wordt de agressie gepleegd? Toch alleen maar 
aan de kant van de Amerikanen!" En daarvoor zullen we, ·en dat is 
van het allergrootste belang, zullen we de vredeswil van de s.u .

onder steeds grotere massa's bekend en populair kunnen maken. 
Vlant, behalve dit interview van kam. Stalin, heeft hij nog eens 
een interview gehouden, waarin kam. Stalin zei: "De oorlog is 
in de periode, waarin we thans leven, nog niet onvermijdelijk, 
maar hjj kan onvermijdelijk worden, indien de kapitalisten er in 
slggen om de volkeren van de landen in een net van leugens te 
verstrikken en hen zodoende in een nieuwe oorlog te kunnen storten, 

in een voorbereiding van een nieuwe oorlog te kunnen betrekken". 
En de nieuwste ontwikkeling in de wereld, kameraden, zal 

ons in staat stellen om nog groter massa's dan tot nu toe er van 
te kunnen overtuigen, dat de S.U. een vredespolitiek voert en 
we zullen daarom geen enkele moeite achterwege moeten laten om de 
vredespolitiek van de s.u. te propageren, om alle materiaal wat 
we maar vinden kunnen daarover, te bewaren en op te sparen en dat 
te benutten in ons werk, wat we dagelijks doen voor de partij, wat 
we dagelijks doen voor de vredesbeweging. 

1 

"De Waarheid" biedt jullie een schat van materiaal over 
deze feiten in het bijzonder, b.v. een groot artikel over de voor
stellen die de S.U. reeds eerder gedaan heeft over het verbod van 
de atoombom. ( "De !aar heid" dd. 20-10-1951). Dat gaat nu weer 
leven voor de mensen. Nu gaan ze vragen: "Ja, wat hebben ze toen 
voorgesteld". Dát alleen maar, alleen dát al, dat je de mensen 

kan voorleggen en zeggen, dát hebben ze voorgesteld. Ben je daar 
vó6r, ja of nee ? Dan zullen de mensen zich, meer dan dat ze dat 
vroeger gedaan hebben, overwegen of die voorstellen, of die voor
stellen inderdaad reëel zijn en uitvoerbaar. En daaruit alleen, kan 
de vredeswil van de s.u. blijken. 

We zullen dus, kameraden, in de komende maanden op het
\ltoneel van de wereldpolitiek, maar in het bijzonder dus op het 

gebied van de politiek in ons land, zullen een zeer spannende en 
bewogen tijd tegemoet gaan. De kapitalisten zit het niet lekker. 
Wanneer we zo eventjes maar in vogelvlucht laten passeren, met 
wat voor moeilijkheden ze zitten, behalve dan dat de S. U. de atoom
bom heeft-en dat is dan wel het ergste - maar wat ze er allemaal 
bij hebben, b.v. dat zaakje daar in Egypte, of de kvvestie Iran, de� 
gehele ontwikkeling in Duitsland, waar onze partij een buitengewoon) 
juiste politiek voert, waarmede ze de gehele politiek van de im
perialisten, die wat betreft de oorlog tegen de S.U., gebaseerd 
is op de bewapening van de Duitsers, van de West Duitsers, op het 
herleven, het tot nieuw leven wekken van de Duitse SS en het 
Duitse leger ••••• En we zien hoe onze partij, dus de Duitse Demo-
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cratische Re ubliek hier manoeuvreert en afziende van alles wat voo 
en kostbaar is. Ztj zullen, wanneer eze plannen slagen, missc 

voor éên of twee jaar de veroveringen die ze in Oost Duitsland 
hebben gemaakt en de macht die ze in Oost Duitsland door de 
arbeidersklasse hebben weten op te bouwen, misschien evengoed 
weer laten schieten. Maar daartegenover staat, kameraden, dat 
een van de belangrtjkste pjjlen die de Amerikanen op hun boog hebben, 
die gericht is op de s.u., dat die daarmede in stukken gebroken 
is en dat een offensief zal zjjn uitgesloten. Daarbij, kameraden, 
hoeven w� ons geen angst te maken, of die enkele jaren in Duits
land wel gebruikt zullen worden om de communistische beweging, 
de progressieve beweging in Duitsland, ook in West Duitsland, 
een grotere vlucht te ge�e�. Want, kameraden, ik weet niet of 
jullie het wel eens gezien hebben, maar ik heb kortgeleden die 
film gezien van de Pinkstertrek van het vorige jaar in Duitsland 
en als je je dan realiseert dat het wereld jeugdfestival in 
Berlijn, 3 maal zo groot was, dan zie te in eens, wat er in dat 
Duitsland aan de gang is en denk je voor jezelf ook, dat niemand 
en geen mens in Duitsland in staat is, het volk zo te bezielen 
voor een ideaal, als dat onze partij is, omdat dat de docialis
tische eenheidspartjj van Duitsland is. 

En met al die moeiljjkheden, kameraden, hebben ze daarbjj 
nog de enorme moeiljjkheid, dat ze in geen enk�l-�.�itê:1J..ê.�1-�_çfp. 
1and, waar:_2.2k .�§r .J.Y�!.J)a,!f�n�n __ :§:OC.� t.:O.ai�� J:j.aar� h�t. v��ll:_ 
in müïma.cht hebben en dat ze aie volkeren volledig achter nun 
pOii tieJC1hllüiëneië:rlàren. Ik wil slechts wijzen op de Labour
partij in Engeland, waar enorme oppositie beweging aan de gang is 
tegen de Amerikaanse politiek, tegen de Amerikaanse inmenging. 
Aan de ontwikkeling in Frankrijk en Italië, kortom, kan de ont
wikkeling in geheel West Europa, die hoe lane;er hoe meer gaat 
in de richting van, dat de volkeren, niet alleen de communistische 
partij, maar de volkeren zich gaan verzetten, metterdaad gaan 
yerzetten tegen de Amerikaanse inmenging, tegen de Amerikaanse 
fplannen, · de plannen van de Amerikanen, de landen van West Europa 
aan de afgrond te brengen. En dat wil tegeltjkertjjd nog zeggen, 
de arbeidersklasse ook tot het uiterste verzet prikk�:elen, ook 
tot de uiterste strijd opzwepen. 

En, kameraden, wij ktmnen natuurlijk nu met elkaar juichen,t 
1 dat die zaak zo is, dat onze kansen nu groter zijn genorden, dat \ 
lvrn er nu beter op staan dan we er ooit op gestaan hebben. Maar, 
kameraden, dat zou niet voldoende zijn, dan zouden we zeer slechte 
communisten zijn. En het ge.at er nu om, om uit deze nieuvre situatie, 
nieuwe krachten te halen, om van onze kant nóg méér te doen om 
de strjjd voor de vrede ook werkelijk tot een goed einde te brengen. 

In de eerste plaats, kameraden, stel ik IDD daarbjj voor, 
lde handtekeningen-campagne, dat we die een nie�e stimulans moeten 
geven. Ik heb daar eens even geïnformeerd hier en nu füj�kt het, 
nu noem ik alleen maar Arnhem, daÎ8hier op het ogenblik hebben, 
een 1400 handtekeningen, terwijl vre er bij de atoombom-actie, er 
over de 5000 hadden. Dat wil dus zeggen, dat we nog niet eens 
op de helft zijn van wat 7e bD de atoombom-actie aan handtekeningen 
hebben opgehaald. Er is op het ogenblik in het handtekeningen

\ophalen voor het Pact de Grote Vijf bijna een stilstand gekomen, 
over het gehele land. En we zien nu - dat is ook te danken aan 
het interview van kam. Stalin,- dat daar een verandering in ge
komen is. Er wordt vrner met meer mensen op stap gegaan en er 
worden ook bij het op stap gaan meer handtekeningen opi:sehaald. 
En nu weet ik wel, kameraden, dat bjj de vredesbeweging, wanneer 
we er over spreken en bij het ophalen van die handtekeningen, dat 
we er in de partij allerlei argumenten voor horen, waarom we er 
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maar 1400 hebben. Dan hoor je van: "Het gaat zo moeilijk, het is 
veel moeilijker als bij die atoombomactie, de mensen tekenen niet 
zo makkeljjk". Al zulk soort dingen kom je tegen, kameraden. 'lle 
geven dat ook onmiddellijk toe, het is ook niet zo gemakkelijk, het 
is moeilijker als bij de atoombomactie. Toen kon ie het verhaal 
doen van: "Bent U tegen de atoombom?" Dan zeiden die mensen na
tuurlijk: "Ja". Dan had je alweer praatjes en dan kon je zeggen: 
"Nou, we hebben hier een ljjst en daar kunt U op tekenen en dan 
zullen we met alle mensen in de wereld gaan vragen of ze die 
atoombom willen verbieden". M:et dat Pact is het natuurlijk weer 
anders. Dan moet je bellen en dan kan je zeggen, ja ••• , kan je 
zeggen: "Kan ik Uw handtekening krijgen voor het Pact van de Grote 
Vijf?" En heb je hele grote kans dat ze zeggen: "Wat bedoelt U 
voor een pact, ik ken alleen het "pak" van mijn man dat hij op 
Zondag draagt� maar dat ze van een vredespact niets afweten. Het 
is een moeilijke zaak, Dan moet je gaan spreken. Je moet zeggen wat 
het is en wat het inhoudt en je kan van te voren een manifestje 
verspreiden, maar daar zijn meestal geen centen voor en daar is 
een manifestje geweest en die zijn alweer op en dan doe je het 
maar zo. Dan sta je daar zo met dat lijstje zo in je handen, te 
wachten wat er aan de deur komt en wat ze je zeggen en wat ze je 
vragen. 

Daarbij, kameraden, geloof ik dat ik op de gedachte kom, 
wanneer ik zo eens bekijk die hele campagne voor de vredesbeweging 
sinds de afgelopen maanden, dan zeg ik, kijk eens, in ons land 
zijn er toch nog van die donkere wolken, van die bliksem en die 
regen. Want als je nu zo onze vredeskrant eens bekijkt - lees nu 
maar eens de oproep in onze krant van de nationale inzamelings
week en lees nu maar eens de vredeskrant - waar gaat dat dan alle� 
maal over? Dat gaat over, als er een atoombom valt, dan is die of 
die stad helemaal weg en als die niet valt, dan loop je een grote 
kans dat je een andere bom op je huis krijgt en als je dan niet 
dood bent, dan ben je minstens verminkt of je kinderen gaan dan 
dood of noem maar op. Je krijgt bommen en je krijgt ellende en je 
krijgt van dit en van dat. Nu weet ik wel, dat je in de strijd voor 
de vrede, in de strijd tegen de oorlog dus, er niet onder uit komt, 
om de verschrikkingen van de oorlog steeds weer bij de mensen 
wakker te houden. Maar als je niets anders doet, dan wordt dat 
een hele donkere geschiedenis. We vergeten, en ik zeg dus dat 
die wolk van {Sjorzeré???) nog steeds boven ons hangt, dat strijd 
tegen de oorlog, tegelijkertijd ook betekent, strijd voor de vrede 
en dat die vrede, die kant van de vrede door ons ook een heilige 
plicht wordt, ook in ons werk. Vrede is toch alles wat je om je 
hee:b hebt, elk voorjaar weer, elk kind, de mensen, alles gebouvrd 
,vord t, alles waar we zo trots op kunnen zijn. Daarom is het bij ons, 
communisten, zo, nietwaar dat wij altijd nog alleen maar kijken of 
er niet op iemand te kankeren is. En als ze een nieuw station 
ergens neër zetten, nietwaar, dan ga je op je gemak in de gemeente
raad zitten en dan ga je niet zeggen: "Dat is een mooi station, 
ik ben blij dat voor de stad Arnhem nu eens een mooi station komt" 
Nee, dan gaan we zeggen: "Ja, maar kijk er is, dat is een rot 
station, daar ontbreekt dit aan en daar ontbreekt dat aan en dat 
komt allemaal door de oorlogsvoorbereiding en noem maar op. Je 
ben zo als communist een mens geworden die feitelijk - als je een 
goede bent tenminste - overal buiten staat. Ik weet wel, dat mijn 
vrienden me nooit meer uitnodigen op een verjaardagspartij. Want 
als je daar zit, nietwaar, nou ja, je zit daar direct in de poli
tiek, iets anders lcan je niet meer. En zo is het met alles. ;lij 
zijn als communisten, anders als gewone mensen en in plaats op 
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Maandag op het werk over de sport te gaan spreken, dan zegt de 
communist: "Laat nou die sport maar, want daar worden we ook niet 
beter van". Laten we toch gaan proberen om mede te praten over· 
de sport en wat meer over gewonet.:.dingen met de menoen praten, 
maar ook in onze gehele stijl van werken eens proberen, of we 
niet wat, ook de vrolijke kant er bij kunnen halen. Gisteren hebben 
we, in Rotterdam hadden we een populaire gek voor de vredesbe,7� 

kranten onmiddellijk opgesprongen zijn en zeiden: "Kijk eens even 
aan, dat is nou de Vredesbeweging, dat zijn nou de communisten. 
Een cabaretavond met een dominee". (Gelach). Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik wel een beetje neb gedacht, hoe dat nu wel allemaal 
zou gaan. Ik heb tegen de.voorzitter gezegd: "Het lijkt mij maar 
het beste, dat die dominee voor de pauze spreekt en dat je hem 
maar mee naar huis neemt en dat je maar met htm gaat zitten 
bomen en dat zullen wij v1el cabaretten hier. (Gelach). Maar die 
dominee ging niet naar huis toe, die zei: "Waarom? Ik ben ook 
wel voor een gijntje te porren!" (Gelach). We hebben lol gehad 
en het ging allemaal prima, met gevolg, dat we voor de nationale 
inzamelingsweek een groot succes hadden. We hadden duizend mensen 
bij elkaar. Moet je eens proberen om een werkersvergadering te 
beleggen voor de vredesbeweging, of voor de nationale inzameling. 
Nou, ik weet zeker, we hadden in Rotterdam nog geen 50 mensen 
bij elkaar gekregen en nou hadden we duizend mensen. We hadden 
wel geen grote inzameling, maar we hadden toch meer gehoor en 
meer succes en het was een massale beweging en die dominee sprak. 
Ik zeg, juist, we hadden daardoor meer succes, dan dat we dat op 
de ouderwetse manier van gebroken benen en afgeschoten lichaams
delen, nietvmar, de oorlogskant. ':Te hebben met die gebroken benen 
wel wat bereikt en nu zouden we onvoorzichtig kunnen zijn en 
zeggen: "Weet je wat, laten we die hele zaak maar omgooien en er 
een cabaretvereniging van maken.� Dat is natuurlijk niet de be
doeling, want daarvoor is de zaak te ernstig. Maar, kameraden, 
ik zou niet vrnten wat er op tegen zou zijn, wanneer we in het 
raam van de vredesbeweging niet eens vredesfilms gingen vertonen, 
in de buurten; wanneer vve lezingen gingen organiseren, waarin we 
over de wederopbouw spraken, want dat heeft met de vrede te maken 
Jullie zijn een stad aan het opbouwen en wij, communisten, helpen 
daaraan mee. Je kunt dan proberen of je een architect kan vinden 
die dat voor de vredesbeweging uiteen kan zetten. Je kan doktoren 
laten spreken over een of ander geneeskundig onderwerp, voor mijn 
part over een pijnloze bevalling of over een andere nieuwe uit
vinding. Daar trek je mensen mee. Je kan toch al deze zaken, 
vooral wat de wetenschap betreft, gebruiken en zeggen: "Kijk 
eens hier, hoe men� vecht, hoe millioenen mensen op de wereld 
bezig zijn, dag in dag uit om een mensenleven te redden, één 
mensenleven. En é�n idioot is in staat om tegelijkertijd millioenen 
mensenlevens van de aardbodem weg te rukken." Dat is allemaal 
aan die vrede te verbinden. En dat moet je ook gaan doen, kameraden 
�7e moeten die vredesbe,1eging eens een keer als een werkmethode 

/
basis gaan geven onder het volk. En die basis krijg je n?oi t, 
kameraden, door de mensen die zich meiden voor het vredescomité 
een stukje papier in de han en te stoppen en te zeggen: "Ga daar 
maar 's 1.7oensdagsavonds mee langs de deuren lopen om te kijken 
of je daar handtekeningen op kan kr:jgen". Dat moet natuurlijk ook 
gebeuren. Dat zullen 7e blijven moeten doen. Het is zelfs zo, dat 
je op het 18.atst zou zegc;en, die vredesbe1.v· 0ing kun je beter 
niet bij gaan. ·.vat is het enige wat we de mensen bieden kunnen, 
n.l. met een lijstje langs de deuren gaan om handternningen op te
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halen, Dat is nu al maanden lang. Al maanden lang lopen we met 
een papier. Kameraden, het is logisch dat, wanneer je zo de zaak 
aanpakt, dat er geen enthousiasme komt, dat,-alleen de oude ge
trouvren het vol kunnen houden en dat de grote massa, dat wil 
zeggen, de partijlozen die we er bij hebben, nou schei maar uit. 
Als ze het zo lang volhouden, zijn ze volkomen afgeschrikt en doen 
het werk niet meer. We zullen dus, kameraden, juist nu, nu we 
zulke grote kansen hebben en de stemming onder de mensen verandert 
en nu het zo beslissend is, zullen we ook in ons vredeswerk en 
in onze methodes van de vredesberreging moeten zoeken naar andere 
methoden, die ons werk zeer snel verbeteren kunnen. 

Daarbij, kameraden, zullen we ook vanuit de landelijke 

/ 

vredesbeweging straks zien, dat daar ook gezocht wordt naar andere 
methodes. Er zal binnenkort een manifest komen, een landelijk A
manifest. En daaraan, dat manifest wordt beschouwd als het pact 
van de Grote Vijf, waarin de namen zullen ko.men van de belangrijks

/
e 

mensen in Nederland, die hun handtekening aan dat pact gegeven 
en daarnaast een opwekking voor die ntg angst en vrees hebben om 
een handtekening te zetten, waarom op dat manifest een ruimte 
open blijft, waarop die� mensen hun handtekening kunnen zetten. � 
Dat is maar een heel eenvoudig dingetje en toch kan je daardoor 
de vredesbev.'eging een heel ander karakter geven. Je kan nu zeggen 
tegen de mensen: "Kom b.v. Woensdagavond bij elkaar, we gaan 
manifesten verspreiden". Daar krijg je zo wie zo al meer mensen 
voor als voor het verzamelen van handtekeningen. En dan moet je 
met de mensen afspreken dat ze de manifesten afgeven en afspreken 
dat ze na een uur of de andere dag ze zal komen om antwoord daarop. 
En dat zal velen, ook partijgenoten, helpen over die eerste schroom 
van niet durven. 

Wat moet je allemaal zeggen, wat zeggen ze allemaal tegen 
je. Het zal dus een stuk eenvoudiger werken zijn. En met die nieuwe 
methode, kameraden, die we dus direct met het ophalen van hand
tekeningen zullen gaan toepassen, zullen we er in slagen, de 
eerste maanden deze zaak eens aan het rollen te brengen, meer 
mensen op de been te brengen en, dat is het voornaamste, meer 
handtekeningen op te kunnen gaan halen. 

Daarbij, kameraden, wil ik nog op een gebrek wij zen in de 
vredesbeweging. Wat betreft de partUJ 

we weten het, we krijgen 
opdrachten dat ér vredescomité's komen. Dan is het vaak zo, 
dan wachten we met zo'n ëomite ie màkell, tot er iets is wat er 
op lijkt, dat we op een brede basis werken. We zoeken een soc. 
democraat, een P.v.d.A. man of een andere niet communist, die 
dan nergens in moet zitten, want anders kun je het niet bewijzen 1
dat hij geen communist is. En dan als we twee of drie van die 
mensen hebben, gaan we vergaderingen organiseren en maken we een 

·
1,

vredescomité. En als je nu b.v. in Rotterdam, daar hebben we 20 
� I· partijafd., en daar zijn misschien 2 of 3 vredescomité' s die � 

in de partij zitten. Maar je vraagt je af, waarom zijn er niet 
tenminste 20 vredescomité's. Dat komt toch eigenlijk omdat men 
eigenlijk principieel al zegt: 11 Als we geen buitenstaanders hebben, 
moeten we er niet aan beginnen, want de zaak moet breed zijn". 1 
En we moeten ons afvragen waarom kunnen de communisten niet 1 beginnen met een vredescomité te vormen. Je ken zeggen, we spreken, 
er in elke partijvergadering over en zeggen we, je moet mee helpen 
handtekeningen te verzamelen. Dat is allemaal wel waar, maar dit 
is geen vredescomité. En doordat we dil' doen, is die hele vredes
beweging in de sfeer van de partij gekomen. Ik weet niet precies 
hoe het hier in Arnhem gaat, maar in ieder geval is dit zo'n 
algemeen beeld in het gehele land. De lijsten kun je bij de secretaris 
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van de Partjj krljgen. Die weet precies hoe alles er voor staat en 
hoeveel handtekeningen er opgehaald zljn. In de parttjvergadering 
wordt afgesproken, welke avonden we gaan lopen met die handteke
ningen. Parttjgenoten doen dat, komen bij de partijgenoten thuis, 
k�rtom is het voor een buitenstaander een grote moeite om in zo'n 
vredesbeweging te komen. Dat komt, omdat we eenvoudig niet zeggen: 
"Waar een partjjafdeling is, moet een vredescomité komen". ':lant 1 hoeveel partijgenoten zi�n e:s._n_�et, .Q..� ��t v�o� �.E;, •• �rttt k_2nn�J:!
Yi.§rki.:a-, maar die metl'ïë't rustigs-Be har'B voor»è'Ië' vre esbeweging 1 
iets zouden kunnen doen. Die kunnen we toch, met de actieve part�
genoten vanzelfsprekend, zouden we met ons vredescomité naar 
buiten op laten treden. 'Jant dan komen ook de andere wel en als 
je werkt, maak je contacten en krijg je resultaten. 

Wlj zullen alles moeten doen en daarvoor moeten we ook in 
ons eigen werk, wat ontbreekt er aan ons werk voor de vrede. 
Laten we de gebreken nagaan en ze opsporen, vrant dan alleen 
zullen we verder komen en alleen dan zullen we in staat zjjn 
om in de gunstige situatie, die thans voor ons ligt, al.l§_j)e�spec
tieven die e� voor de _uart·· ep. .Q.§) YJ;:§_çlgs.J2.��g_ig_g_g;j.j_n_, ... ook inder
daad er uit te alen. �e zullen dus alle fouten die aan die 
vredesbeweging kleven, al het sectarisme wat er kleeft, ook in 
de vredesbev.reging, ook de kleine dingën, die ogenschijnlijk niet, 
maar toch van groot belang zjjn, op moeten sporen en verbeteren. 

Om het comité uit te breiden, moet je eens gaan praten 
met1 die ondertekenaars die, toen je om hun handtekening kvmm, 
enthousiast voor de vrede waren. Zoek de actieve medewerkers 
van de vorige acties nog eens op. Ga alles na or;1 meer mogelijk
heden tot activering te krljgen. �ant, kameraden, er komt een 
nieu�e �ctie, een actie we�r voorliet verbod van de ato9mbom. 
r.:o.ar we moeten eerst de actie voor het Pact van de Gro.t..e Vijf 
achter de rug hebben. ',Ve moeten ook 500 millioen handtekeningen 
voor het Vredespact der Grote Vtjf hebben en daar mankeert nog 

Jveel aan. ',7e beginnen daarmede op Vrjjdag 26 October a.s. En dit 
moet klaar voor December, want dan krijgen we het begin van de 
actie voor het Nationale Vredescon�r�s. 

Kameraden, nu de situatie in ons voordeel, in het 
•voordeel van de Vrede, verzameld is, kan dat. De vredess�jd heeft

�
door het ïnterview van kam. Stalin ongekende mogelijkheden gekregen 
Het vertrouwen in de S.U. is vergroot en de stemming tegen 
Amerika neemt toe. Dit moeten we nu uitbuiten. Ga aan de slag, 
zorg dat voor het Vredescongres meer dan 500 millioen handteke
ningen binnen zijn, want er zullen nieuwe, grote taken ons wachten." 

Hierna volgt een korte pauze, waarna Van den Berg vraagt 
of de discussianten zich willen opgeven. 

Als er dan niemand zich opgeeft, zegt Van den Berg: 
"Kameraden, Henk Bussink heeft nog enkele dingen te zeggen, 

die laten we nu eerst aan het woord, daarna komen de anderen van
zelf wel." 

H.J. Bussink, geboren 5-10-1918. 
"Na de inleiding van kam. Schalker, zou ik een paar voor

stellen willen doen. 'Hant hij heeft n.l. op zo'n voortreffelijke 
wljze de nieuwe perspectieven die geboden worden, door het interv::sv 
van kam. Stalin en door de werkmethode aan te wenden, om dit inter
view onder de massa te brengen, dus voornameltjk het vredeswerk nog 
krachtiger door te voeren. En hij heeft hier werkmethodes geschil
derd, aangetoond dat we een frissere werkmethode moeten gaan volgen 
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en om dit nu door te voeren, kunnen we hier allemaal zeggen: "Ja, 
dat is prachtig en d'at zullen we doen", maar dan blijft het in de 
lucht hangen. En daar vandaan meen ik dat we vanavond meteen 
spijkeTs met koppen moeten slaan en meteen voor moeten stellen 
hoe we dat zullen doen. Ik had gedacht dat we hier in de eerste 
plaats nodig hebben, een comité in de afdelingen waar ze nog niet 
zijn. Want zonder meer, zo los hangende stuk voor stuk, voor eigen 
rekening, op eigen houtje te gaan werken, dan weten we wat de 
resultaten bij voorbaat al zijn. Dan zakt het na een of twee dagen 
al weer af. Dat moet georganiseerd en leiding aan gegeven worden. 
En dit kan via het vredescomité op de enig juiste wijze. Daarom zou 
ik voor willen stellen, dat we beginnen met comité's op te richten 
en dat hier partijgenoten zich daar speciaal mee belasten, daarop 
toezien en de leiding daar�an nemen en wel in de volgende af-
delt� 

-

In ·7fageningen: Hiervoor heb ik gedacht aan kam. Cor. Schouten 
(Bennekom), die hier niet aanwezig is, maar die we hier
van op de hoogte moeten stellen • 

In Nijmegen: Kam. Peeters. 
Doetinchem: Kam. Schreurs Sr. 

Dieren-Doesburg: Kam. An. Bremer. 
Voor Eerbeek: Kam. Brands. 

� .;· 

Maar ook verder zover brengen dat het comité Jat er 
momenteel is, dat kan ook op de wijze zoals kam. Schalker schilderde 

. vanavond, kan dat ook op dezelfde manier verbeterd worden, ver-

t
breed worden en dan had ik dan gedacht, dat we hier kam. de Wit 
(alias 71.C. � de :Meeberg, geboren 5-4-1920)dat we die daarliiëe 
moesten be�asten dat die, die zit in dat comité, en dat hij dan 

�al� ���
o�t, dat die er voor moet zorg dragen dat dit comité , 

ö'5 •·--.-- �b een comité wordt. Dit is dan ten eerste wat die 
comité's oprichten betreft. Maar dan is er aan het slot van de 
inleiding gesproken over de inzameling. Het waarom hoef ik niet 
meer toe te lichten, dat heeft kam. Schalker gedaan, maar we zullen 
hier, om daar niet aan het einde van de actie voor verrassingen 
te komen staan, zullen we inmiddels, dus in de loop van de week, 
maatregelen moeten nemen om te zorgen, dat we aan het einde van 
de actie daar ook werkelijk resultaat mee behalen. Daarom stel ik 
voor dat we 17oensdagavond om 7.15 uur, dus dan hoeven we daar niet 
een hele avond voor te besteden, we kunnen hier inmiddels morgen
avond al ons licht opsteken en dan kunnen we Woensdagavond 7.15 
uur en laten we zeggen dat we dan tot 8 uur, als we onze gegevens 
duidel�k hebben, we hoeven daar geen ellenlange besprekingen over 
te houden, dan kunnen we zeggen, het staat er bij de vakbeweging 
zo bij, de partijafdelingen in Arnhem doen het zo, de Jk:ijs ten zijn uit
gezet, er wordt mee gewerkt, er is al zoveel geld en tegelijkertijd 
kunnen we bespreken, het ophalen en innemen van de lijsten. Ik zou

� daarom willen voorstellen, dat de ·kameraad die daarmee belast is 
in de vakbeweging_, de partijgenoten in �-'l.ak.he�e�, die dlls als 
p.g. hierop toezicht, aät àiekomt,-de kameraad uit het vredes
comité. n.l. de Wit en de kameraad in het Arnhems bestuur. Daarbij
zou ik tevenscîe�dere afdelingen in het District voor willen
stellen om ook in de loop van de week, dus laten we ook zeggen,
Woensdag, dat we daar ook een soortgelijke beraadslaging houden
en ook tegelijkertijd het innemen van die lijsten gaan bespreken en
tegelijkertijd het controleren van de werkmethode, zodat hun even
eens daarmede aan het einde van de actie gunstige resultaten
zullen bereiken.
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Kameraden, dat was eigenlijk in het kort wat ik te zeggen 
had. Ik wou alleen nog maar de punten hier voor ons district, dMi 
beter doorvoeren. Ik geloof dat het ook wel kan, als we ons hierme
de inderdaad mee bezig houden." 

Na een langdurig zwijgen zegt A. � den Berg: 
"Ik geloof, kameraden, dat de inleiding van kam. Schalker 

inderdaad toch nog al wat stof tot discussie heeft gegeven, zoals 
het vredeswerk gaan verbeteren, lijsten uitzetten, maar ook naar 
nieuwe werkmethoden kan worden gezocht. Aan de hand van jullie 
eigen ervaringen, kunnen ·we dus nu verder gaan." 

Weer langdurig zwijgen. 

J.C. Dreckschmidt, geboren 19-11-1902.
"In de eerste plaats het voorstel van Bussink, waarvan 

ik even zeggen wil, dat de afd. Arnhem Oost bezig is om een comit� 
samen te stellen. Het is zo, dat uit de vrouwenbewe!.?'i_J}g_:twee 
vrouwen bereid zijn gevo11den, waarvan er een buite1Lde p _artij staat, 
om deel-te nemen aan een vredescömi té. Nu was a:ë 'bêdoeling -

• 
aigs dat comité er v,as - om natuurlijk weer met een handtekeningen-

actie te beginnen, maar toch, aan de hand van dit comité waarin 
we ook andere mensen hebben aangetrokken dan alleen partijgenoten, 
om te proberen om een openbare vergadering te houden in de afd. 
Oost, en op die openbare vergadering de mensen te animeren om daar 
weer andere mensen uit te halen, die ook zitting zullen nemen, 
waardoor we een beter resultaat zullen bereiken." 

· �r Zekere Van Beek uit Apeldoorn zegt: 

� ,.:i, 

"Het is�er juist dat kam. Schalker er op heeft gewezen, 
dat er andere mogelijkheden z:.jn dan tot dus ver. Maar laten we 
toch vooral niet vergeten dat tot dusver ook altijd de taken z�n 

�bereikt en Tie moeten er zeker niet toe overgaan om de oude methode 
'< hele:r::i.aal los te laten en te gaan zoeken naar nieuv,e, want de 

·bedoeling is toch, om het handtekeningenaantal uit te breiden
en op te voeren tot over het half millioen. Nu is het in Apeldoorn

J zo, dat de vredesbeweging, de actie voor de vrede, er zeker niet 
::\op achteruit is geeaan. Hoewel het daar niet is zoals we het graag

� zouden wensen, kunnen vre toch concluder'3n, dat met het werk dat 
� tot dusver gedaan is, resultaten zjjn behaald. Iedere week, dat 

• is op Dinsda8avond, gaan een aantal vredesstr�ders er op uit en
halen handtekeningen op. Dat loopt zeker niet terug. Er is wel eens
een v1eek dat er minder zijn dan de week te voren, maar dat zijn er
dan volgende week weer meer. En op het ogenblik zjjn er toch op
z'n minst een twaalftal vaste werkers voor de vredesbe�eging.

� Voorts hebben we in Apeldoorn ook pogingen gedaan om ons
in verbin'ing te stellen met andere organisaties, die tot dusver /,
nooit contact m,t ons he ben gehad. �e hebben vergaderingen belegd}

<flÁ. met afgevaardigden van de anti-mili tairisten. En nou is het met 
rlJ,Y aini::-'milltaf"risten misschien niet zo slecht kersen eten, maar �1e t / 

is wel erg moeilijk om er mee te praten. Yaar het op afstoot, in 
dit geval, dat is het punt van de algehele wereld-ontwapening. 
Deze anti-militairisten vonden die handtekeningenactie heel mooi, 
maar ze zeiden: "Bie zet geen zoden aan de djjk, want het is heel 
erg makkel'}c oa handtekeningen te 21:tten", zeiden ze, "maar we 
hebben er over nagedacht, voor ons is het juist om handtekeningen, 
om stem.Lien te krijgen voor de algehele wereldontvrapening". En -.-rn 
hebben de resultaten van deze vergadering direct mede:;edeeld aan 

/
\

de Vredesraad in Amsterdam en gevraagd wat wij met een dergeli�ke 
uitlating moesten doen, of wij er in konden toes ;e111..ien om in een 

1 dergelij�ce leuze mede te werken, om daard·oor een aantal van die
an ti-mili tairisten, die overigens zeer actief zijn, aan onze zijde 



• 

• 

G E H E I }:r. - 18 -

mee te krijgen en met ons handtekeningen te verzamelen. We hebben 
toen bericht gehad uit Amsterdam, wat natuurlijk ook te verv,achten
was, dat wij natuurl:Jk niet kondel).__gg__an tornen, zelfs de vredes_r!:!i:J.êl
k�a1:.·niët., aan de tekst:van de opiüe"p:;z,o�?.,lsd"eze ):n,:t;�rnätionaa
is vas_t_ge.steüd, maar dat naar mening van de vredes raad, het wel 1 üitvoarbaar was om op bepaalde plaatsen, enige zinnen aan te voegen
die tegemoet zouden komen aan de eis van de anti-militairisten. 
Nu is dit een voorbeeld, waaruit blijkt dat we op deze wijze ook 
met andere verenigingen en organisaties in contact zouden kunnen
treden en op deze wijze een breder karakter te geven aan de vredes
beweging. �ant ik ben het niet met kam. Schalker eens, dat de 
tekst ve.n de Oproep voor het Pact van Vijf een moeilijker te onder-rteke

.

nen tekst zou zijn dan de tekst voor het verbod van de atoombom.
Want bij het verbod van de atoombom werd toch veel meer stelling 
gekozen '{_P�..i:_e....e.n-k�t, dan het ondertekerf�van de oproep voor het 
Pact van de Grote Vijf. Als dit moeilijker gaat, is dit in de eerste 
plaats te wijten aan het feit dat er minder goed wordt gevrerkt en 
niet aan het feit dat er groter moeilijkheden bestaan. We moeten 
inderdaad - en voor velen zal dit een nieuw geluid zijn - dat we 
ook door lol en gijn ons er toe gebracht hebben ons uit te breiden,
maar we moeten zeer zeker niet vergeten, dat de oude werkmethode 
ook zeer goede dingen in zich hield en deze oude 1;1erlanethoden 
moeten we daarom zeker niet los laten. We moeten, evenals dit 
in Apeldoorn het geval is, in de andere afdelingen trachten om
een aantal vredesstrijders mee te krijgen. In Apeldoorn is dat niet
zo, dat dit 12 partijgenoten zijn. De minderheid daarvan is partij
genoot. ',7e hebben bui ten de partij zeer velen die aan deze actie 
deel nemen en elke Woensdag of Dinsdag weer opnieuw aanwezig zijn.
En die mogelijkheden moeten we toch ook vinden in andere afdelingen.

-'f\ �ant ik geloof niet dat hier de ene afdeling moeilijker zal zijn 

l-!an de andere • 11 

R.J.Brugman, geboren 9-7-1918, 
stelt voor om meer met hand tekenlijsten in de bedrijven te

werken. 

Een onbekende vrouw uit Apeldoorn zegt dat in Apeldoorn op een 1,
middag verschillende dominee's zijn uitgenodigd om een bespreking :
te hebben met Ds. van Dalen om te proberen in Apeldoorn meer door 
te dringen in de kringen van de Christelijke mensen. Ook in de 
bedrijven worden aardige resultaten geboekt. 

Hier stokt de discussie opnieuw door gebrek aan discus
sianten. Er wordt wat door elkaar geschreeuwd. 
R.J. Brugman vraagt nog inlichtingen over het eventuele gebruik
van de atoombom in China. en Korea. 
J. Na.thans, geboren 27-7-1902 zegt: 

"Ik wilde wat zeggen over de reacties van de mensen op de
atoomoorlog. De één zegt: "Die komt toch". Wij moeten aantonen 
dat er, nu ze alletwee de atoombom hebben, de kansen op oorlog
zijn verminderd. Het is nu toch juist wat Stalin heeft gezegd, dat
de kans op oorlog is niet verminderd, maar de kans om een oorlog 
te verhinderen is grmter geworden. Onze taak moet dus zijn om de 
arbeiders duidelijk te maken dat, als we niet verder strijden, dat
die oorlog toch komt. Alleen door onze actie, door onze str�d, 
kunnen wij de oorlog verhinderen." 

]1,1{; R..o..os+�likker gebor�n. 22-3-1887. ,. -- 'ffillJ heoten in het Broek (.wijk in Arnhem), hebben w1J een
actie voor het inzrune len van hand tekeningen gehad. Wij zijn daar
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echter maaJb met 8 mensen en we kunnen dit grote wijk niet aan. Wat 
moeten we daar aan doen? En deze 8 mensen zijn allemaal geen partij
genpten, maar er zijn partijgenoten die je nooit ziet. 

Een onbekende discussiant zegt: 
"Kameraden, ik wou nog iets zeggen naar aanleiding van 

het voorstel van Henk Bussink en dat is wel dat het mij opviel, 
dat hij voor Wageningen Cor Schouten verantwoordelijk zou willen 
stellen. Ik stel me direct de vraag: "Is er niemand in Wageningen 
zelf die die taak ten hand kan nemen, omdat Cor Schouten toch 
zeker in Bennekom en omgeving voldoende werkzaamheden heeft en r/ dat vooral d1:1ar waar de ]2_artijafdeli� .e,��e,!!;.}.ijk .1:S.t .. J.;��,,.lll�S��n 
�_§§,j.. en die hur_i kracht�n moeten geven aanê1e vreaesbevrnging 1� 
en daar dan verani;woordel}Jk worden gesteld voor een andere plaats". 
Dit lijkt mij toch geheel onjuist. Ik stel me toch voor dat men in 
Wageningen, wat dat betreft, ook grotere mogelijkheden heeft en 
dat we in Wageii.ngen toch zeker een partijgenoot moeten kunnen 
vinden die we verantwoordelijk kunnen stellen voor de werkzaam
heden voor de vredesactie in Wageningen zelf. Als men in Wagenin
gen zelf niemand zou kunnen vinden, zou ik het veel logischer 
vinden om b.v. een partijgenoot uit Arnhem of uit een van de 
andere plaatsen uit de omgeving daarvoor verantwoordelijk te 
stellen, als dat we Cor Schouten uit Bennekom daarvoor nemen. 

Een discussiant uit Wageningenm vermoedelijk J. Dolphijn, geboren 
23-8-1902, zegt:

"Nou de afdeling WagEDi.ngen genoemd wordt, het plan is 
niet eens van de afd. Wageningen uitgegaan, omdat het daar mis 
is. We zijn met een behOO;ElJjk �là-J:l:tê.1..J?cartijgenotfill, maar we kunnen 
niet zeggen a:a't we mel;êen behoorlijk: aantal werkers zijn. Ik wil 
hier geen klaaglied uitoefenen. Ik zal alleen zeggen dat we het 
plan voor het District voor 70 of 80% hebben vervuld, dus het 
gaat ook nog wel. Maar ik wil alleen maar dit zeggen, dat het 
voorstel van onze Politiek secretaris van het District mij toch 
een ••••• 

Wanneer men met twee partijgenoten op ene plaats zit, dan 
zit je mekaar hoogstens aan te kijken en wanneer Cor Schouten 
eens af en toe contact heeft met onze afdeling, die precies er 
voor zit als Bennekom -Ede-Oost, dan kunnen we elkaar helpen • 

En dan zal er tenmi.sliite iets gedaan worden. We hebben enige 
mensen die buiten de partij_staan �n �U�� ,og_fil1blik het vr�de.§..:
werk doen. Ik kan wel zeggencta-:r-ik op het ogenblik bezig t1en 
met 10 partijgenoten het partijwerk te verrichten. Zo ligt nu een
maal de situatie, maar ik geloof dat het· zeer juist gezien is 
dat Cor Schouten af en toe eens een avond komt praten over het 
vredeswerk. Dan stimule�xt ze in elk geval die mensen vit de vre
desgroep. Ik ben op het ogenblik bezig om die vredesgroep uï-t--

-eëöreiëien. En als dat lukt, Bennekom is geen kilometers van ons 
vandaan, dan kunnen we ook nog eens een keer naar Bennekom gaan 
als Cor Schouten bij ons komt. 11 

Jan P. Schalker beantwoordt nu de discussianten en zegt: 
"Partijgenoten, het zal jullie wel duidelijk zijn dat ik 

niet alle discuasianten kan beantwoorden. 
Wat kameraad Bussink heeft opgemerkt, hierover kan ik 

alleen maar zeggen, ik ben het met die voorstellen volkomen eens 
en ik hoop dan ook dat daaraan dan ook alle aandacht zal.worden 
besteed, zodat die plannen ook inderdaad verwezenlijkt zullen worden 

Aan hetgeen p.g. Jo Dreckschmidt heeft opgemerkt, daar 
behoef ik niets aan tee te voegen. 

Over hetgeen partijgenoot Van Beek gezegd heeft, zou ik 
toch nog wel een enkele opmerking"viïJ.Tënmaken. Ten eerste zegt 
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hij, moeten de oude vrnrkmethoden niet opgegeven worden, daar zijn 
goede resultaten mee behaald. Ik zal de laatste zijn, partijgenoten, 
om dat te zeggen. Als dit de indruk is geweest van de inleiding 
die ik gehouden heb, dan is die indruk verkeerd. Ik heb gezegd 
dat we nietvalleen met de oude methodes moeten doorgaan, maar dat 
we er een schepje op moeten gooien en dat we aan het eind van 
November, onze grote achterstand die vre hebben, vrant die hebben 
we in het District Gelderland, in te halen. Er zijn enkele afdelin
gen die nu i,vel dicht bij het aantal komen van de atoombomactie, 
maar voor de grote portie, vooral wat Arnhen betreft, zijn we er 
nog een heel eind van af. fou wil ik hier· geen rekensoTI1.,etje van 
maken, maar als ik zeg dat je je moet voorstellen dat we eind 
November, begin December moeten klaar zijn, dan kan je wel ongeveer 
uitrekenen, wat voor aantal handtekeningen je per week moet binnen 
halen en daar zal dus het een of ander aan gedaan moeten worden. 
Daar zal dus in de eerste plaats met die oude methode die we 
hebben, n.l. het hand tekeningen ophalen onder het pact van de 
Grote Vijf, die zullen we met veel meer energie aan moeten pakken. 
En daarbij kunnen ne dan, zoals ik al gezegd heb, met die manifesten 
die straks komen, probe1�en meer mensen in het werk te betrekken, 
omdat het nu makkelijker gaat norden. 

Wat die anti-militairisten betreft, ben ik van mening dat 
dat an trroord van die vredesraad wel juist is. Tenslotte moe ten ,.,,e 
oppassen dat we niet van onze eigenl�ke doelstellingen afdwalen. 
7/ant dat merk je steeds, als je met andersdenkenden omgaat. De 
één denkt zus, de ander denkt zo. De anti-militairisten willen 
algehele ontwapening. Weg met de wapens dus. En ik heb er zelf 
ook enige ervaring mee. Dat is met die mensen erg moeilijk te 
werken. Als zij zeggen: "Alles of niets", moeten wij met deze mensen 
proberen te discussieren, want er zullen ook nog wel verstandige 
mensen bij zijn. Dan zeggen we: "Goed, algehele ontwapening, hoe 
komen we daar"? Wij zijn nu voor het verbod van de atoombom, voor 
het vredespact van de Grote Vijf. Welnu, wandel een eindje met ons 
mee, dan ben je vast zo ver. En dan kun je ons weer loslaten en 
kun je weer gaan proberen of je de wereld zover kunt krijgen en 
wij zullen de volgende stap gaan zetten. Het stellen van zo zonder 
meer, van algehele ontwapening, is omnogel2,ik. Wij zijn voor algehelé

\ontwapening, dat kunnen we die anti-militairisten rustig zeggen • 
En dat hoef je dan niet te zeggen, want we weten het eigenl:.jk 
beter. We moeten ons doel stap voor stap bereiken. Zo zullen wij 
met andersdenkenden moeten discussieren en allerlei secten en 
groepen naar ons toe halen. 

Ik heb niet gezegd dat het moeilijker is om handtekeningen 
te krijgen onder het vredespact. Ik heb gezegd dat h�t moeilijker 
is om je smoesje te maken,-om je'-errtT'é--reïiiäîcen. Ik heb dat uit 
ërvarîng 1j-=e-a.TiozemeÏ1sen. Die krijg je er niet toe om op stap 
te gaan voor de handtekeningenactie, hoe1Hel ze actieve. partijgenoten 
zijn. Ze hebben daar angst voor, omdat ze niet weten wat ze zeggen 

eten. Dan moet je natuurlijk niet kijken naar onze man uit Rotter
'a2m die naar het wereldcongres in Pole�,l'West a die haalt 
10.000 handtek�ningen op en die heeft wel een smoesje als hij aan 

tde Cleur komt. Nu moe Je niet vragen hoe, want daar is ook nog 
) vyel wat over te discussieren •. Want als h� bij ee:1 fabri::k komt en

iemand zegt tegen hem - moet Je weten, die man is atheist tot en/ 
met - "Ik bid elke dag voor de vrede" en hij zegt: "Ja, oan dat 1 
doe ik ook, maar ik heb ook mijn hand tekening gezet, dus kun jij 
het ook doen". Een ander die vloekt elke dag en dan zegt hij: "Ja, 
dat doe ik ook en toch heb ik ook m'n handtekening gezet." Je 
moet weten wat je zo kort mogelijk kunt zeggen. 
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Het is dus, als je eenmaal bezig bent, niet moeilijl:er om 
de handtekeningen voor het Pact van de Grote Vijf als voor het 
verbod van de atoombom te krijgen. Het is inderdaad ook zo, dat 
het resultaat niet het gevolg is van de grotere moeilijkheden, 
maar van het slechter werken van de partijgenoten. 

En een van de andere discussianten die later discussieerde, 
partijgenote de Roos, die merkte dit wel op. Die zegt,"kijk eens, 
wij hebben eencomi té en daa't zitten 8 niet-partijgenoten in en die 
werken, maar partijgenoten, die zie je nooit". En dat is het beeld, 
partijgenoten, over het hele land. De partijgenoten die al tijd op 
hun post staan en zeggen, wij zijn de bewuste voorhoede. Wij zijn de 
bewuste vredesstrijders, die alle mogelijke argumenten hebben om dat 
aan te tonen, partijgenoten, die zijn in de practijk de slechtste 
vredesstrijders, want ze la ten die 8 partijlozen, die laten ze 
moederzmel alleen op sjouw gaan. En waar blijven die steun en die 
motor waar we het al tijd over hebben - dan knikken rre allemaal van/ 
ja - en zo is het, we zijn de motor, we zijn de stuwing. Ja, waar 
blijven jullie dan in dat comité op de Geitenkamp (?) met die 
8 partijlozen. Hoe moeten die mensen hun ervaring krijgen, hun f 
scholing kriiB:§_n, hoe moeten ze met elkaar bespreken, de argumenten 
àïe ze moeten gebruiken in de discussie met de tegenstanders. 
Hoe moeten deze 8 mensen nieuwe initiatief ontwikkelen om de zaak 
op hoger niveau te stellen, zoals ik gezegd heb, b.v. door verga
deringen, filmavonden enz. enz., de vredesbeweging een basis te 
geven. Hoe kunnen di�Jiartij�zen dat doen?, D&t .!.�!?-Een ze_ niet

J 

p§-rtijge:rio ten, a),,_s de stuwende . r�Yi.1; van._�de _ partij niet'Ji,ü' ê.§n 
vader er op :z:i.t en wijze raadgevingen geeft. En er kan geen enkel 
argument zijn, partijgenoten, voor een partijgenoot om te zeggen dat 
ze dat niet kunnen of willen doen. �r zijn er tl,.:i.,e x_por de artij 
niet Q:genlfk kunnen werken" IQ.aar v..90� d§l� v�de v1erk�i§.. een andere 
zaafi: _P.artijgenoten. Als je daar met 8 partijlozen zit en dat kan 

og veel_ meer uitgebreid vrorden, dan kan ook een partijgenoot, die 
niet openlijk met de "Waarheid II mag colporteren, kan m.8êgaà1r en 
mee oen en meewerken in de vredesbeweging. Er is dus voor een 
communist geen enkel excuus aan te voeren dat ze niet meewerken. 
En, partijgenoten, ik zou het zelfs zo willen stellen, dat een 
comnunist, iemand dus die lid is van de communistische partij, 
die tot het kader van de communistische partij behoort en die zich 
niet dagelijks met de strijd voor de vrede bezig houdt, zich niet 

1 
bij alle werkzaamheden afvraagt: "Wat heb ik vandaag voor die strijd 
voor de vrede gedaan?", is geen goede communist. 

Ik heb een tijd geleden gesproken met een vakverenigings
man uit Oostenrijk en die had ook in deze zin een discussie, dat 
hij zei: "Er komen partijgenoten bij mij die zeggen, ik heb het zo 
druk. Ik doe dit en ik doe dat en het gaat de hele week door en 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn ze bezig ge,veest", en 

'
dan vroeg ik ze alleen maar: "Heb je in die hele week ook nog wel. 
eens een discussie gehad met een sociaal democraat?" en dan zeiden 
ze nee, daar heb ik geen tijd voor gehad. Dan zei ik: "Dan heb je de 
hele week ook niks gedaan". Dat is natuurlijk wel overdreven, want er 
zijn natuurlijk ook nog andere partijwerkzaamheden. 

rranneer je je dus niet met dit werk bezig houdt, dat tot 
je verantwoordelijkheid behoort, je daar steeds over nadenkt .en je 
geen rust hebt, wanneer daar in de partij niks gebeurt. Want, partij-

• "'eno±en, is het niet meer dan schandalig, dat het gebeuren kan dat
er een ma.and lang geen handtekeningen worden opgehaald en dat er

· iks g-ei:re1:n-t-:i:n -d-e yartij. Het is gebeurd in een oelangrijk District
1 crat er in ari.ëfërhalve iiiàand tijd geen enkele handtekening binnen

kwam. Misschien zo hier en daar van die individuele handtekeningen,
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maar toch in organisatorisch verband geen enkele. Nou en daar was 
geen mens die zich daar wat van aantrok. Ja, toen ze er op gewezen 
werden, toen schrokken ze: "Potverdikkie, er gebeurt hier niks", 
maar niet nadat er een week geen handtekeningen binnen kwamen, waf 
het kader van de partij gealarm.eerd en werd er gevraagd, waar zit 
dat nou en werd er een alarm-stemming gekweekt en werd er gesteld, 
er ontbreekt iets aan onze partij. Onze partij, daar mankeert iets 
aan. Het wezenlijke ontbreekt in onze partij. We kunnen l�en, rennen 
als bezetenen, maar vranneer je niet voor de vrede werkt, concreet 
dus, inderdaad voor de vrede werkt, dan be.n je als partijgenoot 
geen knip voor je neus waard. '.7ant waarom ten slotte, kameraden, 
onze taak. De P.v.d.A. doet het niet. Het C.N.V. doet het niet. 
Het I..V.V. doet het niet. De K.V.P. doet het niet. Alleen onze 
partij organiseert die strijd voor de vrede. En Yiij knopen daarbü aan, 
g,a t we teu :iu.a.--d.a...t....wLl. dat wij de grot.e IQ§.�Sa yru)....r.o.e.u.sen. km:n:ie.u be
ïnvl oeds)n,. Dat is onze rote kracp.t. En als wij hetVdoen, dan zijn 
Ween slech'ie communistische partjj, dan ontbreekt er iets aan 
ons en dan moeten we veel ernstiger dan we tot nu toe gedaan heb-
ben, met elkaar nagaan, wat ontbreekt er aan onze partjj. Dat wil 

1 niet zeggen dat v,e elkaar uit gaan zitten schelden. Maar daarom 
zijn we communisten, om na te gaan, wat ontbreekt er aan ons werk? 
Het kan toch niet zijn, parti�genoten dat, wanneer je nu. 1400 hand
tekeningen hebt en dat er op de atoombomactie 5000 binnen kwamen, 
dat het '!TerkeliJk goed gaat in de partij. Dat kan niet, kameraden. 
Dan ontbred:t er iets in de partij,, dan ontbree �t er iets aan het 

\ politiek bewustzDn van onze partijgenoten, want daarop is uiteinde
lDk alles o, terug te brengen, de onderschattin0 , de politieke 
ondPrs c 1a tting van onze partij. Die stemrn.ingen hebben bij tall ozen, 
zoals ik al gezegd heb, die handtekeningen helpen ophalen niet? 
de stemningen van: "Die oorlog korat toch", of stem,11ingen van, zelfs 
van partijgenoten: "Laat die oorlog maar komen". Want tlalinkof heeft 
eens een keer gezegd: "Als er een oorlog uitbreekt, waarschuw l1et 
kapitalisme over de hele wereld, dat ze vernietigd zullen ':torden", 
niet in één land, maar over de hele wereld. En dan zijn er partij-

\genoten die zelfs, al zeggen ze het niet, misschien wel denken: 
"'Vas het maar zo ver", net als bij de tandarts. Het doet eventjes 

'
pijn, maar dan ben je er tenminste af, niet beseffende, partijgenoten, 

· dat een dergel�jke oorlog, in het stadium van thans, betekenen kan, 
dat we over 50 jaar nog niet aan het socialisme kunnen gaan bour.ren. 
·}ant weet je, als de ehele v:erelè vernietigd is en de gehele
wereld missc� _0 - 30� j_§:_a�_!!!2e gaan werken om alles wat 1rnpot
getn�1ct is, op te bouTien., zou da""t aan een sneTlere v?trg-zijrrïrmn:•
hê"'t'""-s'"ocialisne / öT <ta:rvve nu onze kráêi:îtên!ns:pämren on tt'ê-vrel3:e
iLh_e·:,ärén.-Want, kameraden, aaer moetëTl-WF"'tUc�r ue tt:re-irr sTaa
zijn. Kara

.
eraden, !1et is niet alleen omdat de

. 
oo�lo .zo verschrikke1/li'k is. Het is het wezgnljjke in onze strijd voor h�.i s,Q,Qiali..WD.e. 

Want indien wij onze krachten - en vrn weten daTonze kracht inder
daad sterk is - ook inderda�d weten in te zetten, dan betekent dat
niet, dat dit als het alleen maar was tegen dit oorlogsfront, maar
dat betekent ook dat die krachten die d� oorlog wilden, verslagen
zijn, partijgenoten. Er zijn partijgenoten die zeggen: "Goed, blijkens
diebgegevens die je op die partUbestuursvergadering besproken hebt,
goed, het zal nog wel eens een keer komen, maar dan moet eerst
Frankrijk komen en Italië en dan zullen wij als Nederlanders wel
achteraan komen hobbelen, maar wij zullen zeker niet het eerste
zUn", die niet zien dat die strijd een wisselwerkins heeft. En
dat gaat dan natuurlijk, ik herinner mij een geval, het gevecht

e�t/van de soldaten hier in Eindhoven. Op dat moment was ik in Roemenië.
'Y" l,1 Toen stonè. in alle kranten in Roemenië op de voorpa0ina grote ·arti

kelen, waarin stond: "Kijk hier in dat kleine Hollandje. Ook daar 
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krijgen ze hun soldaten niet om voor de Amerikanen tegen de S. U. 
te vechten. Ook daar vechten ze voor hun eisen. 11 En dat heeft daar 
in Roemenië en ook in andere landen de vredesbeweging een stimu
lans gegeven. Dat heeft een wisselwerking. Je kan niet vooruit als 
een waarzegger zeggen, wat het eerst in Frankrjjk en Italië zal 
komen. De verhoudingen in de wereld zijn zo en de krachtsverhoudin
gen, dat het helemaal niet uitgesloten is, dat wU datgene waarover 
wij beschikken en wat steeds groeit in ons land, op de juiste 
wijze weten in te zetten, dat wij ook meer kunnen bouwen voor de 
vredesbeweging. Maar die partijgenoten denken, wanneer je zegt 
vredesregering, dat dit een regering is, waarvan Gerben Wagenaar 
de Voorzitter is en waar Jan Haken de Minister van Landbouw is 
en waarbij een ander Minister van Oorlog is, die zien dat als een 
regering, waarbij wij het heft in handen hebben, maar die zien niet 
dat op het oge�blik in ons land, de anti-Amerikaanse krachten z6 
aan het groeien zijn, dat ze tenslotte ook die krachten zullen 
voortbrengen, die een regering zullen kunnen gaan vormen, die tegen 
Amerika is, die zich baseert op onze eigen grondwet, op onze eigen 
nationale belangen daar nestelt. Dan zijn we een grote stap vooruit, 
partijgenoten, op de weg naar het einddoel, naar het bereiken van 
J;l�t socialism"1, want dat betekent dat de anti-Amerikaanse krachten 
die ons land naar een oorlog willen drijven, in ons land vernietigd 
zullen worden. Dan kunnen we de volgende stap gaan zetten en zeker 
sneller gaan zetten dan dat tot nu toe het geval is. En die menin
gen in de Partij, die politieke onderschatting, die niet-communis
�_ische_ opvatting�, .di!_...,�_i�n .. �.t-3-ie onze vredesbewe&_��g �_g het
ogenf5Iik 12arten speten-. Want a!s Je��'êhk',;, a:a=i:;- Je �o'n 

\

�èssimismeî'l� ovër""'� ontwikkeling in de wereld, en zo nog 
steeds die donkere wdk ziet, maar niet de stralende hemel met een 
sterk stralende zon van de socialistische landen, dan kan het ook 
niet anders, dat je ook geen enthousiasme op kan brengen om een 
vredesbevrnging te stimuleren. Ook al is het moeilijk, door je en
thousiasme die moeilijkheden te overwinnen en die mensen bij hun 
werk ook een grote steun te kunnen geven. En daarom ook partijge-
noten, zullen we in de partij,. ook de besluiten van de partijbestuurs 
vergadering en de dingen die daar behandeld zijn en die daarna in 
de krant nog eens uitgediscussieerd zijn, de dingen die nog komen 
zullen, zullen we in de ledenvergaderingen met onze partijgenoten 
aan de orde moeten stellen en bespreken. Aan de ene kant meer 
aandacht aan iets besteden, meer energie er aan besteden, maar 
a� de __ à.n9-e_re kant de pqlJ., t:i;_:;,.ke ·2.v.2:.1a�in, fn a.e.:�a..E�î· z·onder-d�e
twee dingen zullen we p!afïnen 'îfonnei'r'"îiffi:� we vnTen, besluiten 
kunnen nemen wat we willen, maar we komen er op die manier niet, 
partijgenoten. 

En dan nog ten slotte, wat partijgenoot v.d. Beek zei ten 
aanzien van die lol en die gijn. Ik zou jullie wel-willen vragen 
om de zaa:k wel goed te begrijpen en niet te gaan overdrijven. Ik 
zeg het nog eens met nadruk, de zaak voor de vrede blijft een 
ernstige zaak. Maar ik heb je gezegd, we hebben in dïe vredesbe
weging - de partij doet het ook nog Bel eens een keer - een feest
avond gehouden of film vertoond over de vredesbeweging. Niks, 
helemaal niks doen, alleen maar handtekeningen ophalen, is ook 
niet juist. Nee, we moeten in de vredesbeweging eens gaan beseffen, 
dat we die andere kant er aan moeten gaan verbinden, waardoor we 
ook meer contact zullen krijgen met andersdenkenden, die <L� ook 

'
met meer p�-�ier z

.
�

.
lE;E d 

.. 
e�,�nemen aan,,h�ü w�rk,_die je .92.�.�voor�andere werl:czaamhea.en 1{àn insêha"'keîen, a.ls alleen maar voor hei; 

op!ïa:lmr 'Vä'.ît hà'îld't'éifäningên-: -- . ' . 
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Kn ten slotte, partijgenoten, vve zullen na de hand tekeninge 
actie weer nieuwe taken krijgen waarvoor we de vredesbe7veging 
kunnen gaan helpen dag in dag uit, uit te breiden en te verbreden. 

I\�et partijgenoot Brugman ben ik het eens. Je moet de kame-
rraden in de bedrijven inschakelen en dat zal een taak van het Dis

trictsl)estuur zijn om na te gaan, welke bedrijven daarvoor gebruikt 
kunnen worden en vooral om de kameraden individueel aan het v.'erk 
te zetten. Ik geloof dat het een goede methode zai zijn om bij alles 
vmt we hier vanavond besproken hebben, iedere vredesvriend die we 
kunnen bereiken, E.V.C.-ers, A.N.J.V.-ers, Vrouwenbeneging,partij
genoten, jeugdkameraden, om die allemaal te voorzien van een lijst 
voor handtekeningen. Want ook dát ontbreekt er vaak aan. Er zullen 
honderden partijgenoten zijn, die géén vredeslijst in hun bezit heb
ben, En al is het dan niet zo, dat ze daar dagelijks rnee zullen 
gaan werken. Maar het zal je maar gebeuren dat je een viering 
van een verjaardag hebt, dan hoef je daar niet de hele avond over 
politiek te zitten praten, maar je kan toch wel eens op een be
paald moment zeggen: "We zitten hier zo gezellig bij elkaar, zetten 

A 
jullie ook je hand tekening voor het verdrag van de Grote Vijf". 

119 Op zo'n moment heb je een groot aantal handtekeningen, die je 
anders, wanneer zo'n partijgenoot zo'n lijst niet zou hebben, niet 
zou krijgen. Laten we dat dus doen, partijgenoten. Het papier kost 
niet zo erg duur van die lijstjes. Laten we op zo groot mogelijke 
wijze gaan voorzien, ook degenen bij wie we bij de handtekeningen 
merken dat ze enthousiast zijn, vragen of ze zo'n lijst willen heb
ben en dan die lijsten inzamelen. Dan zul je zien, dat je zodoende 
handtekeningen binnen krijgt die je anders mis zou lopen. 

Dan vraagt partijgenomt Brugman: "Wat zou er gebeuren als 
Amerika de atoombom gebruikt in Korea of als Amerika zal beginnen 
een van de Volksdemocratische landen aan te vallen." Partijgenoten, 
dat is natuurlijk erg moeilijk te zeggen. Toen de oorlog in Korea 
begon, toen kon je ook niet precies voorstellen wat er allemaal 
gebeuren ging. We hebben wel gezegd, er dreigen grote gevaren. 

1, 
1.'le hebben vanaf het begin gezegd: "Korea kan en zal misschien 

. \:I uitbreiden tot een wereldoorlog", Maar op een bepaald moment nam 
y'(' �: het volksdemocratische China deel aan de oorlog in Korea, een 

V 
zaak die we niet vooruit hadden kunnen voorspellen dat het zo zou 
gaan. China staat nu aan de zijde van het Noord Koreaanse volk en 

• na tuurlijk ook aan de zijde van het Zuid Koreaanse volk in de strijd
tegen de Amerikaanse bezetters. Maar, partijgenoten, dat is het wat
we ook daar over de mensen moeten zeggen. Het zal niet zo zijn dat
de s. U. bij elk ding wat er gebeurt nm de wereld, maar zo als toe
schouv;er zal,kijken en zeggen: "We vinden het erg" en niets doen.
Die tijd is voorbij, partijgenoten. Het is niet meer denkbaar en
laten we het voorgoed en laten we het ook tegenover de mensen
vaststellen, het is niet denkbaar, dat b.v. het Amerikaanse Im
perialisme, Polen of Hongarije of Tsjecho-Slowakije of een ander
land zou bezetten, zonder meer, militair en dat daar niks uit
zou voortvloeien. De S.U. heeft verdragen met deze landen. En de
s.u. en alle andere sovialistische landen in de wereld zouden
dat niet over hun kant laten gaan. Dat heeft toch Korea bewezen.
Toen Korea zover was, dat de Amerikanen daarmede ook het Chinese
volk hinderden, toen heeft het Chinese volk ook naar de wapens
gegrepen en zijn het Koreaanse volk gaan helpen. En die ontwikkeli
wijst er op, wat er zal gaan gebeuren als de Amerikanen in Korea
een atoombom gooien. De s.u. heeft al gewezen op het feit, dat
dit zeer ernstige gevolgen met zich mee kan dragen, ja zelfs dat
het een wereldoorlog kan betekenen. Dat wil zeggen, dat de S.U.
reeds bij voorbaat waarschuwt. En het besluit van Stockholm,
waaraan de s.u. volledig achter staat, datcis toch een van de
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dingen. Wat zegt dat? Diegene die het eerste de atoombom gebruikt, 
zal worden aangemerkt als de agressor, als degene die aanvalt. 
En dat, partijgenoten, is in deze tijd, waarin we leven, een zeer 
ernstige beschuldiging, wanneer we weten wat·er met Hitler en 
de zijnen gebeurd is, die als oorlogsaanstokers en als aanvallers 
zijn gekenmerkt. Het is zeer moeilijk om te zeggen wat er gaat ge
beuren. De Amerikanen proberen dan aan de ene kant van de wereld, 
dan aan de andere kant, om de oorlogsgeesten aan te wakkeren. De 
Amerikanen zijn van plan de oorlog, het koste wat het kost, de 
oorlog in Korea of West Duitsland tenlaten losbarsten. En onze 
taak is het om al deze plannen te laten mislukken. Daardoor zijn 
ze dan weer jaren achterop en hebben ·;ve ze weer een enorme klap 
toegebracht. En zo zien we dat al datgene bij elkaar, de strijd van 
de Duitse arbeiders tegen de herbewapening, de strijd van het 
Koreaanse volk, de strijd van de arbeiders, de boeren, de intellec
tuelen in de volksdemocratische landen en de s.u., de enorme 
krachtsinspanning van de s.u. zelf, maar bovenal, partijgenoten, 
de strijd van ons hier in West Europa, om te zorgen dat de arbei
ders niet onder de invloed komen van het Amerikanisme, dat de 
arbeiders van West Europa niet bereid zullen zijn, als soldaten 
voor de Amerikanen in een oorlog tegen de S.U. op te gaan treden, 
dat is onze bijdrage en dat is onze beslissende bijdrage, waarvoor 
we dag in, dag uit zullen moeten ·gaan vechten. 

Nu vraagt partijgenoot Nathans Of het niet zo is dat, 
wanneer we nu zeggen: "Nu komt er geen oorlog, omdat de S. U. de 
atoombom heeft", dat dit niet de mensen passief zou·.maken en daar 
geeft de.ze partijgenoot zichzelf een antwoord op en zegt dat dit 
niet juist is. Want, partjjgenoten, dat zou ik kvnnen onderschrijven, 
de toestand is gevaarlijker dan ooit. De Amerikanen hebben nog niet 
afgezien van hun oorlogsplan, integendeel, de Amerikaanse imperia
listen, de heren in Washington, de wape"nfabrikanten, hebben weer 
een nieuw dingetje gevonden. Die schrijven nu in de Emerikaanse 
kranten: "We moeten n6g meer bewapenen, we moeten vijf keer zoveel 
uitgeven aan atoombommen als dat we tot nog toe gedaan hebben". 
Maar aan al die dingen komt een keer een eind. En het gunstige 
van nu is, en ik heb daarnet dat artikeltje van de Nieuwe Rotter
damner voorgelezen, dat ze zeggen: "Hou nu maar eens een keer op" • 
Want de situatie in de wereld wordt nu niet meer beheerst door 
wie het meeste heeft, want dat speelt nou geen rol meer. Op het 
ogenblik is de zaak zo, er is op de wereld alleen wat te beginnen, 
wanneer we tot overeenstemming komen. En omdat die stemming er is, 
je leest het uit de gehele burgerlijke pers, die alleen zeggen, 
dat nu het moment is gekomen om tot een overeenstemming te komen. 
Dit, partijgenoten, die stem..111ing, die ook onder de mensen leeft, 
moet ook benut worden om dat vast te leggen,op papie± vast te 
leggen en te bekrachtigen met de handtekeningen van de mensen. 

Ten slotte vraagt men: "Waarom in Arnhem geen 4 vredes
comité 's?" Partijgenoten, ik vril me, wat· dat betreft, niet in de 
zaak mengen. Ik zou het me ook af kunnen vragen. Ik ben inderdaad 
van mening, maar dan moet ik ook precies weten hoe het met de 
partij er hier voorstaat. Je moet n:ooi t boven je kracht grijpen, 
maar ·vanneer vre 4 goed werkende afdelingen hebben, goed werkende 
dan naar de ve1�110uding waarin vre in Arnhem leven, dan zullen vre 
ook partijgenoten op korter of langer termtn 4 vredescomitá's 
minstens in rnhem moeten hebben. Daar zullen de partijafdelingen 
voor moeten zorgen en d2n moet het zo zijn, ik noem maar een e.fd. 
in Amsterdmn, daar gingen ze negen maanden met 9 pertjj

0
enoten 

in part:ijverband op stap voor handte·keningen. I1aar waarom konden 
die 9 partijgenoten niet met z'n negenen een vredescomit� maken? 
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En in plaats dit in partij verband te cl oen, in verband van een 
vredescomité op stap te ;aan en proberen da8r anderen bij in te 
betrekken. Hoe kan je nou in Jezus-naam, als je met 9 partijge
noten in partijverband, daar andersdenkenden in betrekken. Dan 
moet je ze lid van de partij maken, anders lukt je dat niet. Het 
is toch logisch als je maar enigszins denken kan, je moet, ook 
al ben je nu eenmaal com�unist, moet je werken als vredescomité 
in deze zaak en niet als pa:-ctjjgenoot en niet als vrouvrenbe,.7eging 
en niet als E.V.C.-er en niet als A.:J.J .V.-er, maar als vredesco
mité. En clie krachten bij elkaar, die kunnen toch ook in Arnher1 
vredescomité' s maken. En daar zullen vrn ook in slagen. 

PartUcenoten, ik Tiil nog eens herhalen, wat ik in mijn 
inleidin0 

heb gezegd. Dit is van het grootste belang. De perspec
tieven zijn, door het interview van Stalin, voor ons veel gunstiger 
geworden. Amerika en de s.u. hebben nu beiden de atoombom. En je 
weet wat Stalin gezegd heeft en dat hebben we ook al eerder ge
hoord, de oproep van Stockholm. Wie het eerste de atoombom gooit, 
is de agressor. r.'.i:aar de s.u. zal dit niet doen. Hij zal niet de 
agressot zijn. Dit heeft de S.U. bewezen in de vorige oorlog. 
Amerika had bommenwerpers en de S.U. had bommenrrerpers, maar de 
Amerikanen gebruikten ze voor terreurbombardementen en de S.U. 
voor strategisc�1e doelen. De Amerikanen zullen met hun atoom
bommen de burgerbevolking bombarderen, maar de S.U. zal zich 
beperken tot, als het tot een oorlog komt, tot militaire doelen. 
Want, partijgenoten, de oorloe; is verschrikkeljjk, ook wij, coID.I:1u
nisten vinden de oorlog verschrikkelijk. Maar als de s.u. aange
vallen wordt, slaat ze terug, ook met de atoombom. Amerika heeft 
dat ding alleen niet neer, ook de S.U. heeft de atoombom, maar zij 
oefent daar geen terreur mee uit. Daarom is het feit dat de S.U. 
de atoombom heeft een versterking voor de vrede. Zo moet je ook 
redeneren bij de actie voor de vrede. Je kunt nog een voorbeeld 
aan..r1alen en dat is dat van het gebruik van gifgassen in de vorige 
oorlog. Waarom is er toen geen gifgas gebruikt. Wel, zowel de 
Geallieerden als Duitsland, allebei hadden ze gifgas. En het is 
niet gebruikt. Dus in je propaganda voor de vrede, als de mensen 
zeggen: "De Russen hebben net zo goed een atoom-bom als de Ameri
kanen", kun je zeggen: "Ja, dat is zo, maar daar is de vrede mee 
gediend� het is nu een tjjd voor een Vredespact, nu zie je de 
Vredeswil, ook van de S.U. Zo zien ook al verschillende imperia
listisch gezinde kranten het, partijgenoten. Nu is het de tijd, 
zorgt dat v66r December het half millioen handtekeningen over
schreden is." 

Aan het eindea. van de beantwoording van de discussianten 
vraagt H.J. Bussink nog het woord om enkele opmerkingen t.a. van 
zijn voorstellen te maken. Hij zegt: 

"In Wageningen is één partijgenoot die tot nog toe het 
Vredeswerk geleid heeft. En die kameraad heeft contact met Cor 
Schouten in Bennekom. Daarom heeft het districtsbestuur het zo 
georganiseerd, dat Cor Schouten voor ';"lageningen is aangewezen. 

Over een vredescomi te in elke partijafdeling in Arnhem, 
wil ik het volgende zeggen. Het bestaande vredescomité in Arnhem 
moet eerst goed georganiseerd worden. Eerst daarna kunnen vre 
afdelingscomité's gaan oprichten. Maar laat Arnhem-Oost maar 
doorwerken, ook partijgenote Roos met haar acht mensen. raaar we 
moeten en we zullen afdelingscomité's oprichten. Er is geen 
bezwaar tegen, dat de mensen van afd. 4 btjv. werken in afd. 1 of 
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die van afd. 2 in 3. De ze voors tellen zjjn gedaan en voor uitvoering 
vatbaar. Maar die kunnen we nu niet bespreken, omdat de partijge
noten van het Vredescomité hier niet zijn. 

Kameraden, we moeten het Vredeswerk goed ter hand nemen. 
Een feit is dat, waar het vrede;,:i,we_l'k��t,,.,....ook hej; 
and e �e-�Jwe rJf _�ejL,JjJ.U-Qll; Ql'.ll'.l e,l;!,;d_._ · Ik herinner je nog eens aan Voensdagavond, dat 
dan vooral voor Thé Hendriks en Bert.us�� den Berg•) 

Partijgenoten, ik zal tevens deze vergadering sluiten en 
ik vrnk jullie allen op om, nu je de duideljjke uiteenzetting van 
kam. Schalker heft gehoord, nu de nieuwe perspectieven die er 
z:ijn, diltidelijk aangetoond zijn, al je krachten in te spannen, de 
voorstellen die vanavond gedaan zijn, v66r de afgesproken tijd, 
te vervrezenl:ijken�' 

EIND E • 30-10-1951.
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CHRONOLOGISCHE L1JST VAJ.if UAl\liEN, VOORKOl.IENDE IN B1JGAAND VERSLAG. 

Van den Berg A., geboren 14-8-1925, wonende te Arnhem. 

(
Schouten, vermoedelijk:
Schalker J.P., geboren 16-12-1914, wonende te Rptterdam. 
van Dalen Ds. W.S.H., geboren 8-9-1916, wonende te Colijnsplaat. 
Bussink H.J., geboren 5-10-1918, wonende te Arnhem. 
Schouten Cor, vermoedelijk: 
Schouten-Escher Ch.A., geboren 2-9-1914, wonende te Bennekom • 

""- J Peeters G.F., geboren 25-12-1888, wonende te füjmegen. 
1 

tl Schreurs B.Th., geboren 26-6-1895, ·wonende te Doetinchem. 
i-,.1 Bremer A., geboren 3-10-1919, wonende te Laag-Soeren. 

(
Brands, schuilnaam van

\f .!§:g Laar B.T., geboren 8-10-1904, wonende te Eerbeek. 
de �it, schuilnaam van 

tvan de :Meeberg w.c., geboren 5-4-1920, wonende tevArnhem. 
Dreckschmidt J.C., geboren 19-11-1902, wonende te Arnhem. 

'f, Ivan Beek, personalia onbekend, wonende te ::A.:ê,lJ:?�. °'t�

�.f Brugman R.J .,, geboren 9-7-1918, wonende te Arnhem. 
Na thans J., •geboren 27-7-1902, wmnende te Arnhem. 

M.Roos-Slikker, geboren 22-3-1887, wonende te Arnhem.
DolphUn J., geboren 23-8-1902, wonende te Wageningen.

� 1 Hendriks Th., geboren 3-2-1918, wonende te Arnhem. 

\ 
1" 
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Bijlage van 121816 V E R T ·R O U W E L IJ K 

Y..ADERVERGADERINGEN. ARNHEM EN F�ARLEM DER C.P.N. 
�---------------------------------------------

In October j.l..sprak J.P. (Jan) SCHALK'':R� vooraanstaand 
functionaris van de Communistische Partij van Nederland te Rotterdam 
op een kadervergadering voor het district Centraal-Gelderland der 
C -.P .N •• 

Onder aanhaling van de grote betekenis van Stalin's verklaring 
betreffende het Russische atoorobom-ex�eriment, betoogde Schalker, dat 
hierdoor de ·kansen voor het behoud van de vrede beter gworden waren. 
Den .Amerikanen is thans het monopolie van de atoombom uit handen ge-
slagen; het is nu ook de grote massa ·en de pessimisten in de partij 
duidelijk geworden, dat de Sowjet-Unie als gelijkwaardige "partner" 
tegenover de .Amerikanen staat, aldus spreker. 

Schalker wees er op, dat de Sowjet-Unie i.n een eventuele oorlog 
materieel, moreel en strategisch de meerdere van de Amerikanen zou 
blijken. Dat zij niettemin voorstandster bli,ift van het verbod van 
de atoombom .tseldt als bewi.is van haar vredelievende doeleinden. 
Derhalve wordt, volgens spreker, juist door de verklaring van Stalin, 
de betekenis van de handtekeningenactie voor de vrede geaccentueerd.· 
Alle geboden kansen voor deze actie moeten tot het uiterste worden 
benut. 

Een voorbeeld citerende zeide Schalker, dat duizenden P.v.d.A.-ersJ 
N.V.V.-ers, Katholieken, Christelijken enz. steeds meer gaan twijfelen 
aan wat hen dagelijks wordt voorgehouden nl.: dat de Sowjet-Unie een 
agressieve staat is en de wereld met een oorlog bedreigt. 

Het feit, dat "straks" het verbod van de atoombom met des te 
meer kracht in de Veiligheidsraad aan de orde.zal worden gesteld, zal, 
zo meende spreker, de verandering in de stemming, die momenteel valt 
waar te nemen, in zeer snel tempo ten voordele van de communisten 
doen overslaan, en nog grotere massa's overtuigen van de vredespoli tie 
van de Sowjet-Unie. "De Waarheid" biedt hierover een· schat van materiaa 
dat gebruikt kan worden in discussie met "de mensen" • 

Schalker waarschuwde zijn ruim 20 toehoorders, dat de komende 
meenden op politiek gebied spannend en bewogen zullen zijn. Het 
"zaak,ie daar in Egypte", de "kwestie Iran" en de "gehele ontwikkeling 
in Duitsland� waar onze partij een buitengewoon juiste politiek voert" 
zijn ieder voor zich gebeurtenissen die "de kapitalisten niet lekker 
zitten". 

"We zien", aldus Schalker, "hoe de Duitse Democratische Republieki 
"hier manoeuvreert en afziet van alles wat voor hen kostbaar is". 
''Zij· zullen, wanneer deze plannen slagen, misschien voor één of twee 
"jaar de veroveringen, die ze in Oost-Duitsland hebben gemaakt en de 
"macht, die ze in Oost-Duitsland door de arbeidersklasse hebben weten 
"op te bouwen, misschien even goed weer ],aten schieten. Maar daar 
"tegenover staat, kameraden, dat een _van de belangrijkste pijlen, die 
"de .Amerikanen op hun boog hebben. die gericht is op de Sowjet-Unie, 
"dat die daarmede in stukken gebroken is en dat een .offensief zal 
"zijn uitgesloten. Daarbij, kameraden, behoeven wij ons geen angst 
"te maken, of die enkele jaren in Duitsland wel gebruikt zullen worde 
"om de communistische beweging, de progressieve beweging in Duitsland 
"ook in West-Duitsland, een grotere vlucht te geven". 

- Hierna
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blz. 2 

VERTROUW E 1 IJK 
-----------------

Hierna besprak Schalker nog de moeilijkheden welke zich in de 
praktijk voordoen voor de "vredesstrijders", alsmede verschillende 
mogeli,jkheden om er het beste van te maken. Een{4e) handtekeningen
campagne, evenals de le (Stockholm-actie) voor het verbod van de 
atoombom,werd door spreker aangekondigd. De daarop volgende discussie, 
die door Schalker werd beantwoord �tond op laag peil. 

8. B.ARUCH ,lid van het Partijbestuur, sprak omstreeks dezelfde
tijd op een kadervergadering voor het district Kennemerland der 
C.P.N •• Zijn inleiding was vrijwel gelijkluidend aan die van Schalker.
Baruch was directer in zijn critiek. Hij constateerde in de partij
een groot gebrek aan zelfvertrouwen, dat schadelijk is voor het werk.
Blijkbaar is er niemand, aldus spreker, die aan de doelmatigheid en
autoriteit van een vredescomité gelooft. Het doel van het vredeswerk
is volgens Baruch de omverwerping van het imperialistische oorlogs
stelsel over de gehele wereld.

De gedachte van één der discussianten, die verklaarde niet te 
geloven, dat het �et de vredesbeweging in het buitenland wel zo goed 
ging als wordt beweerd, noemde Baruch de "pest" voor de partij. 
Zij is anti-communistisch, omdat ze de politieke tegenstanders in 
de kaart speelt. 



121816/ <JR/ 1113 

ONDERWERP: KAJIERVEB.GADERINGEN der C.P.N. 

Hierbij doe ik U een kort overzicht toekomen van een 

tweetal recente kadervergaderingen van de c.J?.N. 

Aan de Heer Regeringscommissaris 

in Algemene Dienst, 

J?lein 1813, No. 4, 

• s-GRAVENHAGE.
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NOTA: 

Van: Ka-Ra 

OP 18 en 24.3.52 werden aan Attila, Spil en de 
B.I.D. overzichten, 'horende bij de nota van
HB aan Ka-Ra d.d.27.11.51 nr.121816 aangeboden
onder brieven nr.CDH/52/013, 121816/CBS71360
en 12181 6/CR/1113.

24.3.52. v.H •
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De Binnenlandse Veiligheidsdienst ,A�
lir. . 

Le 
�- / );·!J:q_E_�-�-f_!!_!!_�_iu, � .,,,rrá-· 

Bij[_,aand doe ik U een afschrift toekomen 
van een verslag van een op 2.11.1951 5ehouden 
ledenver0ader in6 van de C .P .1 • te Ee 11 be €.fu ge
zonden aan de organisatie-secretaris van het 
disti• ict Centraal C.relderland der C.P .l.., Re int 
van der Lolen, 0eboren te Assen,, 17.5.1919, 
wonende te Arnhem, aap op seHeg 33. 
Afzender: re Versteeg- van Leeuwen te .J;erbeek, 
nadere 6egevens alhier onbeken�Jj,J ltvw,,,:tLIA111ÏJ1. �IU? 
1u�noemde Dix is vermoedelijk identiek aan�-.dbc., 
Dix, ï!onencle te Eerbeek K 33, nade1•e gegevens�
onbekend. J-enoemde van Laar, g:et;e:?:eR is ve.rmoede
lijk identiek aan Brand Teunis van Laar, geboren 
te Brunmen, d .·10 .19o[f, c-ronende te Eerbeek, �-
Loubergneg 16. 
Van de genoemde vrouw van Dix en van genoemde 
ten Have zijn hier seen 5esevens bekend. 

E i n d e. 

6.11.1951. 

roPKAARr 
ACD/1 

DAJ; S'# �

. PAR: , r 



AFSCHRIFT. 

Eerbeek 5/11) 1 51. 

Ledenvergadering op 2/11 -'51
" n i 

/J_,Jlr''

Aannezig waren 5 leden {., fi{u-"J!. 
Afue z ig 1 1 id 1 

De districtsbestuurder ïras..., verhinderd. 

Het was een prettige en goede avond. Eerst ïJerd de int .toestand 

besproken. Diiz: meende, dat ·re eerder achter - dan voo1·uit gin0en, 
en e,rondde dit op de gang van zaken in 1Corea. ten :ïave bracht een 
zEer 5oed inzicht aangaande deze knestie naar voren, '..ïaar-schijnlijk 
had hij hierover met v. Laar ge sp1•okEn. Aan de hana van ó.e gebeurt e
n is sen on internationaal gebied 1.-,erd de toe stand be sp1•ol::en. Ho ene 1 
deze be sprekin6 ind iirdaad kort moest zijn, meen ik uel, dat het 
vsrband in de gang van zaken nerd aanbetoond. De part ijé:,enoten 
ïlarEn hEt eens met het naar voren 0ebracht.E. De e1•nst van de toestand, 
dE betekenis van het vredeS'"TErk, de verznakkin van hEt :rnoitalisme 

A en de opkoust van de progressieve .i:rachten zich oo�-c uitend- n:a.:a:P in 
1119' de dranG naa, bevrijding mede bij de koloniale vol ren -."Jerd besproken •.

lij ·ç·,amEm. natuurlij!: daa!'door ooli: op de nationale toestand. Daarvan 
'7isten ze niet veel af. Ze �:onden de gebeurtenissen niet voldoende 
met eLraar in veisband brengen. Ze be6repen niet nat het plan Schuman
voor ons land betekende, niet uat nu eigenlijk de B.V.D. rras en hoe 
die in het geheel paste, niet de herclassificatie van de gemeente 
enz. Van Laar wa.á de eenige die hiErvan op de hoogte uas. Ik heb er
met grote ernst op gewezen, dat ze de courant beter moesten lezen 
en vragen als ze iets niet begi1epen, nant dat 1 t onze plicht was 
op de hoogte te zijn. Dix 17as bang, dat de partij zich .K:on vergissen,
ze hadden zich ver"'ist in S:' ito en Griekenland, zei hij, misschien 
zagen ze ook hier de toe st and niet goed. Ik heb hem uitgelegd, dat
hGt oordeel der partij niet berust op een veronderstelling, maar 
op fei; en en hem de feit en aangetoond. Ook vrees ik hem er op , dat 
hijzelf die feiten eerst kon zien als hij beter over alles dadacht 
en nalr7keuriger las rmt er over• 6eschreven nerd. 
Daarna be spra,lrnn ue de taken en hoe ne die het best konden volbref1ben.
Il{ rrecs er op, dat er niet daar ergens een bestuu1• zat, aat maar 

• 
cocmandee1•de wat er 6edaan moest narden, maar dat dat besluiten 

- waren v.an de partij en dat wij en alle andere leden d.e partij waren.
en als nij niets uitvoei1den, de pa1•t ij niet ner-�te. De vrouw van. 
Di.x had een ab. aan0ebracht • 

..,..., 

fe ·.;a1°en daq_1· allen zee r verheui_;d over. Dat ue die huislcamervei16•
niEt he;bben .Ïunnen klaarxr ij ben 'n7am dacht en ze doo1•dat àe nensen 
bar16 voor eL:aar ua1•en. Veel met ze oraten en veel huisbezoek uas 
nel het :.niddel om het vsrkeei•de begr·i9 te bestrijden. Even ,-,erd no6 
ce sproii:en over de f ilr.1avond voor de huiskamEr, daar voelden ze allen
voor. 1.,aar ·re zijn er nog niet in geslaa0d di·c met lT.U. vast te 
leg0en. Ook het bedrijfsrrsi1k 11erd besproken. Dit is teve::l om het 
allema.0 1 op te schr ijven. Als alles doorgaat ,wrat er een hoofc...be
stuur d.::r van Ch,.,vofa dezé: 17ee.K d.u.z. a.s • .!oensdag hie1· vooral oolc 
om te t:..0achten contact te krijgen met de arbeic"cers van 11 Coldenhove 11

• 

Joensdagavond -,rilden ,-,e zien hie•' arbeid 1°s van dE a.ndc::..'c: fabriel{en
te 1;::..0ijgen, -·'° doen er al ons best voor. 

�J. V,v:•ijdag hesft van Laar de tien extra cou1•anten na2,r .drun.1en gebracht 
�M·· \ sn ZE: b.:. � ve1•schillende arbe ic-:.ers van Becker Sons in de bus "" edaan. 
1J\�.}r'Oo,i: de r:1anifesten 01::er de rmninc,boun ziJI; Ln Brur;1.:ien _versoP�1a, daar

l"�Aht'""' nas een soort conflict. Het verslag had ik op0estuurl,. .. ac.:..· QE �. _a:r:- """ .r�v.,o"' he id. Uas1• het is eigenlijk onmo6elijk voor ons om in Brummen te i � 
'"'vr' nerlren en toch is dit nel er'-' nodi6• .J � 

En nu neet je Hat, Hartelijke groeten h'>fl,Jh.f V"\">V Rita. rr /. 

� {�
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Verbinding : 3 2 • 

No. BV /G �,95 -51 • 

1 GEHEIM J 

Datum : 1 6-1 1 -1 9 5 1 • 

Onderwerp: Verslag van een kadervergadering van de C.P.N. District CenT
traal Gelderland, gehouden te Arnhem op 11-11-1951. 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht : 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie : 

Geen. 

Zeer betrouwbaar. 
. ........ 

21 NOV 1951 · 1

ACD/12-1tts Idem. 

Geen. 

Geen. 

a_;_:,:_�,;..;-t�/� � 

Geen • 
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G E H E I L�. 

VERSLAG van een kadervergadering van de C.P.n. District Cen
traal Gelderland, gehouden op Zondag 11 November 1951. 

AAlTV AITG: 9 uur v. m. 
AANTAL CONVOCATIES: 

80. 
AMr.7EZIG: 

17 Personen. 
INLEIDER: 

H.J. Bussink, geboren 5-10-1918. 
A.AN'.'!EZ IG NAMENS P RTIJBES'l'UUR: 

Jan Haken, geboren 13-10-1912. 
De vergadering werd, in afwijking van de tot nog toe 

gevolgde gevroon te, niet door een als voorzitter optredende 
aanwezige geopend, doch, voorafgegaan door een paar hamer
slagen, begon 'H.J. Bussink, geboren 5-10-1918 als volgt: 

"Partijgenoten. In de eerste plaats wil ik vaststellen 
dat de onderschatting van de krant hier vanmorgen v1el zeer 
duidelijk naar voren komt, n.l. dat we 80 voor.aanstaande partij
genoten hebben uitgenodigd en dat hier maar 17 partijgenoten 
aanwezig zijn. TJe zullen hieraan terdege aandacht aan moeten 
besteden en moeten onderzoeken waar de fouten zitten. Is de 
convocatie te laat verzonden, of wat voor andere oorzaak ook, 
maar vre moeten dit niet over z'n kant laten gaan. Het blijkt 
dat vele partijgenoten er geen begrip van hebben, wat de krani 
voor ons is. 

Van de krant zelf wil ik in de eerste plaats dit zeggen: 
71e hebben al meermalen gesproken over het belang van de krant. 
1:le zouden kunnen zeggen: "Ja, dat weten we al, dat is zo vaak 
gezegd't Llaar dan zou ik direct kunnen zeg0en, dat we hier nu 
met zo weinig zijn is al bewijs genoeg dat we de belangrijkheid 
van de krant nog niet beg:djpen. 

We moeten dan de krant in de eerste pla2ts zien in de 
rol als vredesstrijder. '.'Te weten, dagelijks ,rnrden er handteke
ningen ingezameld. Dat is dus het directe vredeswerk. Daar
naast krijgen we het gebeurde in de wereld óp de juiste manier 
voorgelicht, waardoor we dus de rol van de oorlogshetsers da
gelijks ui teenbezet krijgen. Aan de andere kant de krachten van 
d.e vrede, zoals de rede van Wisjinski, de rede van Stalin. 
Hiervan worden mismaakte voorstellingen gemaakt en wij.krijgen 
ze op de juiste manier, zoals deze redevoeringen afgelegd zijn. 

Voor de mensen die deze juiste voorlichting krijgen, is 
dit een belangrijke leiddraad waarlangs zij hun weg uitgestippeld 
zien. Als onderdee 1 daarvan zien wij de strijd voor de ,ga tiona
le zelfstendi gbeid. �"Tij hebben tot nu op de nationale zelfstan
dlgheid te weinig de aandacht gevestigd. Het is juist goed dat 
wij dit de laatste bjd zo naar voren brengen, omdat de nationale 
zelfstandigheid zo'n belangrijk onderdeel is in de vredesstrijd. 
Het waarom, daar komen we dadelijk nog even op terug. 

Dan b.v. de rol van de krant ten aanzien van die drie 
dogma's die in het huiàige wereldbestel, in de huidige situatie 
niet meer opgaan, zoals toen ze destijds werden gesteld. Je weet, 
dit zijn de drie punten: 

{1e. Het kapitalisme werkt de oorlog in de hand. 
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{ 2e.
3e. 

De bevmpening leidt onvermijdelijk tot oórlog en 
De twee systemen die naast elkaar kunnen leven i1s de 
wereld. 

Ik geloof dat wij in ons district oppervlakkig zouden 
zeggen dat wij daar niet veel mee hebben te maken. En ik geloof 
wel dat ook in andere districten die gedachte heerst. Maar het 
zijn juist punten die niet in een vergadering geformuleerd en 
naar voren gebracht worden, maar die onbewust leven, b.v. ten 
aanzien van de bewapening, dat die bevrapeningswedloop onver
mijdelijk zou zijn. Het is toch gebleken dat v1ij door de vredes
krachten in de wereld kunnen voorkomen, dat die bewapening tot 
een oorloe; leidt. Dit moet als de grondslag van ons werk 
vrnrden aangenomen en niet het pessimisme, zoals verschillende 
partijgenoten ui ten van: "Je kunt er toch niets tegen doen, de 
oorlog kor:r'c toch". ';!Te moeten goed de grote scheiding zien 
tussen de vredeskrachten en het mmperialisme aan de andere 
kant. Over die strijd van de nationale zelfstandigheid is 
reeds voldoende geschreven, maar een van de punten die daar 
van groot belang zi�, is wel het volgende: In de strijd voor 
de nationale zelfstandigheid ontnemen we aan de Nederlandse 
imperialisten de steunpunten, '"de voornaanste hoeksteen, n .1. 
de verbinding met Amerika. Daar is het lJederlandse imperialis
me mee vervlochten. Door ons zelfstandig te maken, door ons 
los van Amerika te maken, komen zij in een gunstige positie 
en worden de voorwaarden groter voor datgene wat wij willen, 
n.l. een vredesregering. Dit is een onderdeel van de strijd
voor de nationale zelfstandigheid en een heel belangrijk on
derdeel dat vre niet moeten onderschatten, want het zal voor
ieder duidelijk zijn dat, wanneer we hier in Nederland een ge
heel zelfstandige politiek gingen voeren en niet aan het lei
bandje liepen van Amerika, dit een stap in de goede richting
is.

Tegelijkertijd stellen we vast, dat de anti-Amerikaanse 
stemming groeit. Ik vril hier een voorbeeld van noemen, b.v. 
de bioscoopbond, die kla8gt over grote hoeveelheid Amerikaanse 
films en over de kwaliteit. Zij willen ook films van andere 
landen zien • 

Dan is er een typemachine-fabriek in Rotterdam., die 
klaagt over de invoer van al die Amerikaanse machine's, waar
door ze genoodzaakt zijn, personeel te ontslaan. 

We hebben het verzet van de middenstand tegen de 
grote concerns, welke meestal in handen van Amerikanen zi�. 
De middenstand voelt ook in deze, dat zij genekt Hordt.En als 
wij hi "'rtegen o-pkonen, is er voor ons tegelijkert!jd een taak weg
gelegd n.l. wU moeten als partU nu de arbeidersklasse in 
strUd brengen en op alle mogelijke manieren zien hoe ze in 
strijd te bren0en. Als andere lagen van de bevolking zich ver
zetten, dat wij daar door het in de strijd brengen van de ar-
beidersklasse gewicht bij in de schaal leggen. Het is niet 
mogel�k als groepje alleen een strljd met succes te voeren. 
Daar zullen krachten bU moeten komen en dat gebeurt alleen 
als wij de arbeidersklasse weten te interesseren en in strijd 
weten te brengen hiervoor. 

In de eerste plaats moeten wij dus interesse hebben 
voor alle lagen van de bevolking. Vlij moeten ons oor dageliiks 
te luisteren leggen. Waar wordt geklaagd, waar is een nood
toestand? Wij moeten al deze dingen doorgeven aan partij en 
krant. Meestal zeggen we 11Dat is beroerd11 en éioen verder niets. 
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Ook zeggen we wel eens dat het wel goed zou zijn als de krant 
daar of daar over wel eens schreef. Al winnen we er geen 
abonné's mee, dan nog populariseren we de krant toch. Je 
moet de berichten van onze krant niet zien, omdat het zo 
leuk is dat onze krant ze brengt, nee, onze krant 6eeft leiding 
aan die acties. Als wij door onze krant een succes b;ï;!ereiken, 
is het daarom zo belangrijk, omdat daar de leiding is aan-
vaard van onze krant. Dit is het begin van de samenwerking. 
Daarom moeten wij dus aandacht besteden aan de inhoud van onze 
krant. '!lij moeten deze cri tisch gaan lezen. Die mensen van 
de krant, c.tat zjjn geen hogere goden en nij wonen daar beneden. 
�at zij schrijven is ook menselijk overdacht en nu maken ze niet 
direct politieke blunders, maar juist aan de kleine kantjes 
mankeert nog wel eens iets. 

De krant brengt nu artikelen over de sociale toestan
den, zoals woningnood, de ouden van dacen enz. De laatste tijd 
hebben we een ·wijziging in 011,.:,e krant kunnen waarnemen. In 
plaats v2n ellenlange artikelen over buitenlandse toestanden, 
dat meer en meer gestreefd �ordt om de aandacht te vestigen 
op binnenlandse moeiLjkheden. Dit is van belang en i,vil niet 
zeggen dat we het buitenland links laten liggen. Natuurlijk 
niet. J\:laar het kan kort en krachtig. De grote ruimte die dat 
uitspaart, komt in de eerste plaats onze eigen Nederlandse 
toestanden ten goede. Als de arbeiders veel lezen over de 
goede dingen in de Oost-Europese landen, zegt hij, dat is 
prachtig, maar hoe krijg ik daar een nieuwe ,voning door. Dit 
brengen is wel nuttig, maar het kan kort en krachtig gebeuren. 
7/e moeten vooral op de kleine dingen in onze eigen omgeving 
de vinger leggen. '; e zullen in onze krant moeten breken met 
het sectarisme. Als voorbeeld noem ic hier ev geval Toon 
van den Berg, waélr we over schreven. Toon van den Berg, die 
hielenlikker, die vazal vrin ',7allstreet, die omgekochte knecht, 
enfin, een hele reeks van prachtige bt- en zelfstandige naom
woorden, dibe op zichzelf rve 1 op zijn plaats waren, die hij 
allema&l dubbel en dwars verdiende, maar ·waarbij vergeten werd 
te vermelden waai�om hij een vazal van ',7allstreet vras, waarom 
het bleek dat hij omge_-ocht was. Het ontmaskeren van hem, dat 
bleef te veel achtenrege. Het is vtel makkelijk om te zeggen: 
"Toon is een hielenlikker". IGjk, met naarnpj es geven, nou, ik 
geloof dat het makkelijk is om dat na te zeggen, maar ik geloof 
niet dat je daar de arbeiders de ogen nee opent. Het zal 
nuttiger zJjn om te ze6c:;en: "Hij vertelt dit en dat, maar in 
feite is hij daar en daar geweest en zijn handelingen zijn zo 
en zo". ', ij hebben het b.v. ten aanzien van de bestuurders van 
het N.V.V. anders gedaan. We moeten ze in hun hemd zetten� 
Als er dingen in de krant staan die niet juist zijn, schrijf er 
dan over. 1.'li/e zullen deze dingen ernstig moeten ner.1en. Het is 
toch in het verleden geweest, dat er onjuiste "Arcor"-berich
ten ingezonden vrerden. We zijn het er toch vrel over eens, dat 
het fnuikend is, als er onjuiste berichten worden gebracht. 
Niet alleen dat het bericht onjuist is, maar het ontneemt de 
hele krant zijn waarJe. Als een arbeider een bericht leest 
over iets en hij weet dat het onjuist is, hoe vlil je dan van 
die man verlangen, dat hij de rest van de berichten gelooft, 
die hij niet kan controleren. 

Nog een voorbeeld. De uitdaging aan het N.V.V.-bestuur 
om een aantal arbeiders naar de Sovjet-Unie te �enden. Na een 
hele tijd zwijgen hebben Vits·lmil en een aantal Uniebestuurders
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gezegd dat zij wel mensen daar naar toe willen sturen, doch 
alleen bestuurders van het. H.V.V. ';'.fat zegt "De aarleeid"? 
"Nee", botweg "Nee ". Dat is niet juist. Grotewohl doet een 
voorstel aan West Duitsland. West Duitsland antwoordde in 
ongunstige zin, maar hli schrijft niet botvveg "Nee". Nee, hij 
gaat dat bestuderen. Hij heeft gekelrnn of hij misschien water 
bij de wijn kon doen en om te zien of hij uit die twee voorstel
len een voorstel kon halen dat voor uitvoering vatbaar was en 
waar zij wat aan hadden. 

Neem b.v. dat we gezegd hadden: 11 Kijk eens hier, zo 
veel bestuurders en zoveel arbeiders uit de bedrijven, dat 
kan wel. Dan hadden de arbeiders uit de bedrijven kunnen zeg
gen dat we van goede wille 1.rraren. Het botweg "nee

11 zeggen 
is niet juist. 

Ook wij, in Gelderland, moeten zien wat wij voor de 

krant kunnen doen. Als voorbeeld noem ik het artikel over 
de watervoorziening in Drente.In samenwerking met de partij 
is daarover een artikel geschreven. 

In de eerste plaats hebben we dan de colportage • 
Deze gaat omhoog. Dan is er een actiecomité gevormd, in 
plaatsen waar helemaal geen partij was. Het resultaat is 
geweest dat er �er plaatse watertanks staan en de mensen 
zien nu dat zëektap vooruit zijn gegaan. Hoe komt dat? Door 
de actie van hen zelf, die door het artikel in 11 De Waarheid" 
tot stand is gekomen. Het succes hebben ze dus niet te danken 
aan het artikel in "De Waarheid", maar in de eerste plaats 
aan hun eigen actie. And ers zouden we kunnen zeggen: "De 

Waarheid "schrijft maar en wij kunnen 1.vel bljjven zi tten. 11 

(Spreker fi.E3eft dan nog diverse voorbeelden van succesvolle 

acties).� deze dingen v�rhogen de belangstelling voor tons als Partij. '.7ij krijgen hierdoor goodwill. Wij moeten hier
door begrijpen d2t di:e krant van ons is. Die is niet van een 
of andere redacteur, die is niet van de partijleiding, nee, 
die krant is van ons. 1.'Tij moeten die krant gebruiken als een 
baken. Wij kunnen de eerste stap doen door de arcors te be
kijken. Hoe ging dit. We v:ezen maar een paar mensen aan. \Ie 
zeiden b.v., dat is.niks voor hem, maar Dorus van Galen(?) 
kan het wel doen. De Arcor ging dan weer naar een conferentie 

in Amsterdam en voelde zich dan geweldig en ging een beetj e 

journalist spelen. Maar in feite, wat is er gedaan! Er waren 
er velen bij, die zich geheel krantenman voelden, maar de rest 
zag niet de politieke betekenis van hetgene wat ze brachten. 
Daar is nu enige verbetering in gekoTien. De Arcors stonden 
naast de PartU. De algemene indruk was, dat de Arcor deed 
wat hij wou. Hij schreef maar raak. Er werd meestal geen over
leg gepleegd en hU behoefde zich niet te verantwoorden bij de 
partjj. Omgekeerd had de partij geen interesse bij de Arcor. 
Dat was een fout die we de pattij zwaarder aan moeten rekenen 
dan de Arcormannen. De Arcors hebben niet het resultaat opge
leverd wat het had kunnen ziJn. We zien nu dat er steeds meer 
Arcors komen, nu het op de goede manier wordt aangepakt. De 
hoofdzaak is dat wij als partij, hierop toezi� 

Dan nog de rol van de krant in de partij, De colportage 

is nog steeds niet juist georganiseerd. Hierin moet meer lijn 
konen. Dit moet anders en beter worden aangepakt. Wij moeten 
politiek spreken met onze partijgenoten en ze als het ware 

dwingen om mee te gaan colporteren. Dit is een middel om de 

partij te activeren. Dit is niet zo maar een ideetje van Jaap 
Bijl of misschien van Jacques de \'laal, maar dit is uit de 
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ervaring naar voren gekomen. 
Bv. Zaandam.afd. 5, die had geen bestuur en �een 

vrnrkers. Op een ledenvergadering met 3 partijgenoten (nu ik 
geloof een ledenvergadering met 3 partjjgenoten, die hebben 
wU ook nog wel eens, daar zien we nog wel kans voor) die 
organiseerden in 8 weken tUd de colportage. I k  heb gevraa0d 
hoe ze dat deden. Colporteren en steeds maar weer andere 
partijgenoten opvrnkken e;n nieuvrn mensen aantrekken en steeds 
maar werl:en op het uitbreiden van dit colporteurs-korps vrer
ken. In 8 weken tijds 17 partjjgenoten tot colporteren te 
brengen en 95 kranten te verkopen is niet gek. Ze winnen 
abonné's en ze hebben een bestuur gevormd uit de colporteurs. 
Hier zjjn ze dus met de colportage begonnen en zjjn tot de 
overtuiging gekomen dat ze hierdoor een gezonde geest hebben 
gekweekt en dat ook de andere partij taken moeten worden gedaan. 
Als wjj dit zeggen, is dit niet een smoesje om ons aan de 
gangbte krjjgen, maar dit is ervaring en zeer belangrijk voor 
ons allemaal. Zo is ook Krommenie van 4 werkers op 27 gekomen • 
Bv. op de rechter Maas-oever, dat z�jn 1 2 afdelingen, dus dit 
is een onderdistrict, die hadden practisch geen tjjd en weinig 
bestuurders, is één man begonnen. Na 3 maanden had iedere 
afdeling een bestuur. Het aantal werkers was in die twaalf 
afdelingen, 26, dus dat is gemiddeld ruim 2 per afdeling. 
Momenteel hebben ze er 178. Er zijn abonné's gewonnen en er 
heerst een gezonde geest. 

We weten - en ik wil hier Nijmegen bij halen - daar is 
te zien, dat er een goede stem.ming heerst. Dit is de stemming 
die we in onze afd. moeten hebben om verder te gaan., We kennen 
die rotstemning. �e zitten daar op een vergadering met een 
stelletje ::..ensen, partijgenoten die daar zitten als: "Hoe kom 
ik er het beste onderuit", met een slachtoffersgezicht, of ze 
zeggen willen: "Wat zou er nou weer op m'n nek geschoven 
worden?". Kameraden, dat is een gemis aan inzicht en enthou
siasme. Die stemming in Nijmegen, die komt niet, omdat ze daar 
nu b.v. Zaterdagmiddag 50 kranten verkocht hebben. Die komt 
hoofdzakelljk omdat ze zien en in aanraking komen met buiten
staanders en pretti0e ervaringen opdoen • 

'i'l�i willen c1ns de krant op gang helpen. Hoe komt het 
eigenlijk è'iat die niet op gang 'komt? Daar zijn to0h oorzaken 
voor. De grootste oorzaak is, het vrerken voor de krant, los 
de partij. In het verleden hebben wij daar nog sterkere voor
beelden van gehad, b.v. de Lou Jansen-brigade, de Waarheids
werfbrigade. Enfin, van die particuliere brigades, die zo'n 
beetje op eigen houtje werkten, zo'n beetje stormtroep-idee. 
Maar dat was niet duurzaam. Het was niet iets wat van de partij 
afhankelijk was. 

Wjj zullen dus moeten beginnen met deze situatie in ons 
district te veranderen. De landeljjke vrerfleiding heeft daarmee 
gebroken en resultaten behaald. Een der gevolgen is, dat nu 
de krant Donderdags metvG pagina's verschijnt. De werfleiding 
in ons district moet dus op dezelfde wjjze ga.an werken als de 
landelijke werfleiding. De man die in een afdeling met de krant 
belast is, moet nu voor eens en voor goed weten, dat hU niet 
is om de redactie te bezoeken, maar om de werkers te bezoeken. 
O f  laten we het hier maar oerduidel�k stellen. Hjj moet ze niet 
zelf bezoeken, maar laten bezoeken. Voor eens en voor al, we 
moeten anderen inschalG len en niet alles zelf doen. 
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Dan de colportage. Deze stijgt landelijk van week tot 
week. Het is prettig om te horen, maar waar ligt dat aan. 
Voorheen hebben we de colportage steeds gezien als een ver
dediging. Want, zeiden ze, we moeten ons met de krant eens 
la ten zien, anders zeggen ze dat we er niet meer zijn. Die 
radio had weer van die rotberichten en nu moeten we met de 
krant de straat op, want we moeten daar tegenin. In de ver
dediging waren vve en dat is nio+; .juist. '.7e moeten in de aän.
val. Wij moeten interesse voor onze krant opwek!.rnn. De mensen 
:möèten zich gaan afvragen: "Wat zou "De Waarheid" daarvan 
zeg;:;en?" Vle moeten gaan werken als Bolsjewieken in de aanval. 
Dan de volgende stap. Als •Hij via de colportage overal beginnen 
met leiding te geven aan de situaties die zich voordoen 
met de daaruit voortvloeiende acties, dan zullen we daar iets 
aan moeten verbinden, aan die colportage. We zullen in de 
toekomst de adressen moeten noteren van de mensen die interes
se in de krant tonen. Tot op heden waren wij daar veel te druk 

\voor. Deze mensen moeten bewerkt worden. Zij moeten bezocht
vrorden met brochures en er moet met ze ge:i;iraat ,,orden. Deze 
dingen, die ,,e nu genoernc� hebben, zullen He in de afdelingen 
moeten bespre�en. 

Dan zijn er nog enkele dingen van belang, n.l. het 
contact tussen de agenten en de bezorgers van de krant. Die 
moeten zo af en toe eens een avond bij el�rn.ar komen. Zij zijn 
de eersten die de klachten van de lezers opvangen, zij zjjn de 
schakel tussen de redectie en de lezers. Em zij moeten bij 
klachten van de lezers al direct een goed antwoord klaar 
hebben. Daarom moet ook de bezorger op de hoogt·e zijn van de 
actie die wij voeren voor de krant en moet ook hij opklaring 
kunnen geven. Het contact met de agenten en bezorgers moet 
dus verstevigd worden en we moeten de fouten, de tekortko
mingen, die hierbij zijn gemaakt, opsporen. 

/ 

Het volgende punt is de Q,bl igatielening. Dit gaat te 
langzaam en het moet met het oog op 'e verkiezingen eigenlijk 
vlug afgewerkt worden. Went we moeten vroeg a�n de verkiezings
actie beginnen, ook al omdat het mcteriaal daarvoor, de papier-
prijzen, nog steeds stijgen. Hoe vroeger we dus beginnen, hoe 
beter en hoe voordeliger. 

Dan Uilenspiegel. Dit blac"'. moet een brug zijn tot het 
maken V811 Waerheidsabonné's. Is dus niet direct een blad 
allé�n voor de V/aarheidsabonné's, I!laar we moeten van de 
Uilenspie::;el-abonné 's, -.va.:1rheidsabonné 's zien te naken. 
Dat is de taak en niet in de eerste plaacs, dat de ryaarheid
lezers, Uilenspiegel lezen. Tracht cus 'Qj,lenspiecSels te plaat
sen bij vrienden, buren en familie, die bui ten de Partij skèan. 

En nu de colporta0e. Dat gaat ooknÖg te stroef. In.., 

vergel·;king met anè_ere plëiatsen, gaot het in ons c�istrict nog 
niet zo goed. In som11ige afdelingen worden wel resultaten 
bereikt, dus we zien, het kan beter. 

�e moeten fe colportage bloksgeTiijze orseniseren. Ik 
stel voor om b.v. speciaal de Vrijda_;avond in het gehele dis
trict vr;j te L10nden voor de colporta:;e met de krant. Op die 
avond :r:::1oeten we dus niets anders doen dan de krant. De kame
raden uit de vakbe• 'eging en de vrou-.,enbe�:-ec;in_; noeten dus 
tegenhouden, dat er op die avond verg2deringen worden belegd. 
Dan moeten er regelma vig bijeen:�omsten zijn, waar de resultaten 
worden besproken, zodat wij in het gehele district ueten, wat 
de resultaten van de colportage zijn. Dit niet alleen om te 
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weten hoeveel kranten ieder viel verkoopt," maar juist om te 
weten welke fouten er gemaakt worden en daarin dan verbetering 
te brengen. 

1!/e moeten dus zoveel mogelijk in ons district er naar 
werken, dat we de colportage op é6n avond houden. Voorts 
moeten we O') al onze vergaderin__::en Waarheidsleuzen brengen. 
Bij alles wat He doen, moeten r,e steeds maar weer aan onze 
krant denken en ons afvragen wat v1e voor onze krant kunnen 
doen. 

Ten slotte het afsluiten van de Stalin-campagne met 
een feestavond waar de resultaten nolitiek worden bekeken. 
Dit �moeten bel;:1jken hoe 1�,ê dit ·1 oen. Doen ne dit 
centraal of per afdeling, of hoe dan ook." 

Discussie • 

Pauze. 

Th. Hendriks, geboren 3-2-1918, Arnhem. 
"Kam. Bussink heeft hier nu voorgesteld om elke 

Vrijdag-avond vrij te houden voor de krant. Dit bevreemcl!; mij, 
want als hij dit serieus neemt, dan hadden toch de districts
bestuurders, p.g. Bussink, :p.g. v.d. I.iolen en p.g. van den 
Berg, elke Vrijdagavond aanwezig geweest bij de colportag_e_ 
van "De Waarheid". Nu heb ik van p.g. Brugman gehoord, dat 
dit besluit eer genomen is en dan zou ik toch willen voor
stellen dat dit besluit ook door het Districtsbestuur werd 
uitg�voerd en er de hand aan werd gehouden. 

De laatste Vrijdagavond dat wij_hebben gecolporteerd 
hebben vrij 18 kranten verkocht en 2 Uilenspiegels. Voor a.s. 
Vrijdag hebben we 10 kranten en 2 Uilenspiegels meer besteld. 
Bovendien hebben wij hier met ons drieën zo net het besluit 
benomen, dat wij v66r 21 December, 3 nieuwe abonné's op "De 
',7aarheid" zullen maken. Dit zijn Esmeijer, Dien de Ree en ik." 

Van Beek (H., geb.?), Apeldoorn. 
"Ik �nog iets willen voegen aan hetgeen kam • 

Bussink heeft gezegd en dat is iets waar wij dagelijks mee 
te maken hebben en dat is de angst, welke in de eerste plaats 
gedeelte lijk nog bij onze partijgenoten bestaat en in de tweede 
plaats bestaat bij de mensen, bij wie er velen zijn die sympa
thiek tegenover ons streven staan en ons Hel willen steunen, 
maar dat dan in het geheim willen doen en die ook b.v. niet 
onze krant ,1·rillen lezen, niet in hun bus willen hebben, zuiver 
alleen uit Ernest. En ik geloof dat het nuttig is, als we ons 
eens afvragen, op nelke wijze wij deze angst kunnen gaan bestrij
den, vrant dit is een noodzakelijk iets, wat wij in ons program 
moeten opnemen. Er zijn zeer veel mogelijkheden om die angst te 
bestrijden en om de mensen ook tegemoet te komen in die angst. 
Wanneer ik b.v. denk aan winkeliers die ook onze krant wel 
zouden willen lezen, maar die doodsbang zijn, dat die krant 
bij hen wor t bezorgd als de winkel vol klanten staat en daarom 
die krant niet willen hebben. Een mogelijkheic. is om de krant 
's avonds in een gesloten envelopp_g_ te bezorgen, iets wat ne 
in het District Den Haag met veel succes hebben gedaan en waar 
we verschillende abonné 's iaee hebben gevrnnnen. Die krant 
wordt dus niet door de bezorger in de bus gedaan, maar , 
door :partUgenoten en liefst niet zulke bekende partijgeno�en, 

---
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die dat voor hun rekening nemen. Er is ook nog een mogelijk
heid om de mensen die de krant niet in de bus willen hebben, 
één maal in de week alle kranten gelijk te bezorgen. Dit is 
niet zo goed, omdat ze dan al tjjd een stuk achter blijven, maar 
er zit toch ook een mogelijkheid in om nieuwe abonné 's te 
winnen. 

Die angst is vrel degelijk iets wat moet worden bespro
ken en niet over het hoofd moet worden gezien. Dit geldt 
ook voor onze partijgenoten. Wij hebben in onze afdeling - en 
daar hebben wij in Apeldoorn ook last van - partijgenoten die 
niets willen doen, zuiver an alleen omdat ze een zaak hebben 
die dan in gevaar komt, of dat ze het om een andere reden niet 
kunnen doen. Dit is dus iets dat op een andere wijze moet 
worden benaderd. Die angst moet worden overwonnen, zodat 
die mensen eens iets ten gunste van de afdeling gaan doen. 
Laten we dit eens in de afdeling bespreken." 

J. Na.thans, geboren 27-7-1902, Arnhem •
"Karn .• Bussink heeft hier nu ov8'r de krant gesproken,

maar het is alleen jammer dat hij hier maar alleen gesproken 
heeft voor partijgenoten die allen dè betekenis van de krant 
volkomen duidel:jk is, daar zij allen min of meer voor "De 
".Yaarheid" werken , anders vraren zij vanmorgen niet hier geweest. 
Verder is hier gesproken over de leiding van de Partij in de 
krant, maar ik geloof dat de Districtsleiding hier zelf de 
krant los maakt van de Partij, want de convocatie die ze 
uitschreef namens de Districts wervingsgroep is al een teken 
dat deze vergadering los staat van de Partij. Deze vergadering 
had volgens mij een vergadering moeten zijn, uitgeschreven 
door het Districtsbestuur, waarin het Districtsbestuur de 
verantHoorc:ing voor deze vergadering nam en waarin ook de 
organisatie van deze verJadering door het Districtsbestuur zelf 
was geschied, dan waren er ongetwjjfeld meer mensen hier ge
weest, dan er nu zijn. filjk eens, deze convocatie is bedoeld 
voor iemand die voor "De Waarheid" werkt. Juist de anderen 
moeten wij pomi tiek duidelijk maken dat ook zij voor "De Ylaar
heid" moeten werken • 

Ook de inhoud van de convocatie deugt niet. Onze 
krant is niet belangrijk, omdat er een verkiezingsactie is, 
maar is al tijd belangrijk. Ook de berichtgeving in en voor 
onze krant moet georganiseerd worden • 

Ook op de partijgenoten valt nog vrel wat aan te merken. 
Neem b.v. een wijk als de Geitenkamp in Arnhem, waar 20.000 
inwoners zijn en waar we 60 abonné 's hebben. Dat is meer dan 
schandalig. In een volksbuurt als :h.'larendal hebben we slechts 
154 abonné's. Dit is véél te weinig en dit kan en moet ver
beteren. 11 

A. van Rooy, geboren 24-8-1915, Doetinchem.
"Kameraden, ik maak ernstig bezwaar tegen het voorstel

om op Vrijdag de colportage van de krant te houden. föj ons ge
beurt het steeds op Zaterdag, ten eerste omdat wij dan de 
meeste tijd hebben en ten tweede omdat de Zaterdagkrant het 
meest aantrekkelijk is. 

Dan wat betreft de abonné-werving. Lr moet zeggen 
dat wij daar tot op het ogenblik blïksems weinig aan hebben 
gedaan in tegenstelling tot de vorige campagne. Het lijkt mij 
toe dat hetbeste is om weer het oude systeem toe te gaan pas
sen en ,1�j moeten dat op de ledenvergadering van 20 November 
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a.s. bespreken.
Het leveren van nieuws is niet zo eenvoudig. Er is 

genoeg nieuws, maar het vinden van de mensen die dit op de 
juiste manier kunnen opstellen, is niet zo eenvoudig. Iileestal 
hoor je het nieuws één of tvree dagen later en als je het dan 
voor de krant v1il t klaar maken, dan trekken de berichtgevers 

"/;i 
�

zich enigszins terui;. Hu is het mij overkomen dat er een dezer 
vir: 

dagen van mij persoonlijk een artil�el tje in de krant gestaan 

� 
�1eeft over de D.R.U. Ik kree5 d.;ze week 0en schr-;jven hierover 

,,,. dat è.it artikel onjuist was geneest. Er was n.l. een a rbei.::.er 
uit Ams terdrun bij de redactie ce 7eest en had verteld dat alles 
on:uist was. Ik kan jullie verzekeren dat alles juist �as. 
Wat moeten vrij in Doetinchem eigenl:jk voor nieuws brengen?" 

R. van der Molen, geboren 17-5-1919.
Spreker11oudt een rede over de nationale zelfstandig

heid en gaat daarna over op de politieke betekenis van de 
Arcor-berichten. 't In verband hiermede moeten de partijgenoten 
zich vooral politiek scholen. De partij heeft hiervoor een zee 
van materiaal om ons daarin te verdiepen. T7e moeten ons dus 
niet alleen toeleggen op de actie naar buiten, maar ook naar 
binnen door ons zelf te scholen. Als wij zelf niet neten ·:rat er 
politiek gebeurt, kunnen wij geen goede werkers z!jn. Jullie 
'.7eten dat de partij zich in de komende maand zal gaan beraden 
over de ve.;rdere politieke lijn van de partij. In de komende 
ledenvergc9d·ë-iTngè·11-ê.I"8-i.=vJJüu zullen ga2.n organiseren voor de 
partijconferentie op 15 en 16 December, zullen wij de politieke 
lijn gronfig moeten bespreken. Zoals het jullie bekend is, 
kan iedere afdeling een afgevaardigde naar deze partijconferen
tie zenden. Onze part'j draa.Gt een grote verantwoordelijkheid 
vrat betreft datgene wat nu in Nederland gebeurt en zal gaan 
gebeuren. Onse partij moet de leidin

0 
nemen en de stoot geven 

tot een vrec1esre6e:ring die ook in Nederland zal komen. Van 
onze partt zal Jet afhangen of dit in een langzaam - dan wel 
in een snel tempo zal gebeuren. 

Ten slotte stel ik voor om de campagne af te sl1.li ten 
aet een ::eestavond op 22 December, de avond na de verjaardag 
van lrni:i. Stalin". 

H.=1. Spansier, gebo1'en 16-6-1898, Nijmegen. 
"Ik ben het in grote trekken eens met partijgenoot 

Na thans, wat betreft de voorbereir ing van deze verc;adering. 
'.7ij b.v. ontvingen de convocaties :Donderdag, dus konden wij Donder 
dagavond pas overleg plegen en moesten andere VJerkzaanheden 
die reeds ,.·mren vastgesteld, achterïiege blijven. 

In lTijmegen gaat het niet slecht met de col:9ortage. 
Qe hebben lang gesuk�eld met de straatcolportage. Zeer lang 
heeft slechts é�n partUgenoot Za�erdagsmidctags gecolporteerd. 
Nu geschiedt de straatcolportage joor 8 mensen, wat een enorme 
voorui tcang is. Gemiddeld vrorden er nu 60 kranten per week 
verkocht. Het gevolg van deze activiteit is, dat we in October 
4 nieuwe abonné 's hebben gewonnen en�tot op dit ogenblLc 6 
nieuwe abonné 's hebben ge,,onnen. Daar staat tec:Senover dat we 
in October 5 abonné 's hebben moeten afvoeren. Daarna hebben vre 
nog 3 bedank�: es gehad, vraarvan we er t1:1ee door bezoek weer 
hebben te:u;g gekregen. De netto ,1inst is èus 5 '?bonné's. 
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Nog een voorbeeld n.l. de nanier waarop een van 
onze part1jgenoten in de bedrjjven werkt. Deze partijgenoot, 
die hier ook aamrezig is, die past de methode toe dat hij in 
de week de kranten verkoopt, zodat hij 's Zaterdags alleen 
maar de krant behoeft te bezorgen. Dit past hij toe in het 
bedrijf en ook in zijn kennissenkring. Het resultaat is, dat 
hij de laatste week alleen 21 kranten verkocht heeft en 2 
niem7e abonné 's heeft gev:onnen. O ok uit de straatcolportage 
hebben we een nieuwe abonné gekregen. Iemand gaf zich spon
taan op als abonné. 

Dan de berichtgeving in de krant. Wij hadden in 
Nijmegen een tamelijk belangrijk geval, n.l. er was een vlees
prijzenoorlog uitgebroken. ':lij kregen via het District van de 
redactie van "De 1Jaarheid" een verzoek om daar gegevens over 
te verstrekken. Onze organisatieoecretaris en de agent van 
de krant zijn naar de bewuste slager die de oorlog heeft 
ontketend, toe geneest en hebben met hem een onderhoud gehad 
van anderhalf uur. Hiervan hebben w1j een artikel opgesteld, 
wat w1j met een begeleidend schrijven aan de redactie van "De 
Waarheid" hebben gezonden. In dit schrijven vroegen wij om 
opname in de krant van Zaterdag, in verband met de colportage. 
!Tevens vroegen wij om bericht terug. Hetr artikel is niet op
genomen en v1ij hebben van de redactie van "De Waarheid II niets,

1maar dan ook niets gehoord. 
Nu wil ik niet direct beweren dat wij journalistiek 

zo begaafd zijn, dat dit artikel voor plaatsing in aanmerking 
kwam, maar ze hadden ons toch wel tijdig kunnen berichten. 
Deze w1jze van handelen activeert niet de lust om berichten 
in te sturen. 

Wij hebben de man die verantwoordelijk is voor de 
krant in ons bestuur opgenomen, omdat hij, doordat hij de be
stuursvergadering bijwoont, regelmatig op de hoogte blijft van 
alles wat er gebeurt. 

Voor ons is het voorts onjuist, om op Vrijdag te 
colporteren. De Zaterdag is voor ons beter. Ik geloof dat 
hier in Arnhem het idee leeft dat, omdat hier in Arnhem op 
Vrijdag wordt gecolporteerd, is dit voor het gehele district 
de beste avond. Ik acht het beter de colportage op Zaterdag 
te handhaven. 

Het afsluiten van de actie met een feestavond, dat 
is een goed idee. Iedere actie moet op één of andere wijze 
worden besloten met een bijeenkomst, om daar de resultaten en 
de fouten te bespreken. L� stel voor om dit centraal te doen, 
te meer daar w�j het in Nijmegen in een huiskaraer zouden moeten 
doen." 

Jan Haken, geboren 13-10-1912 • 
..-,· "Kameraden, naar aanleiding van de berichtgeving wil

ik nog het een en ander opmerken. Er zijn bepaalde vragen naar 
voren gekor,1en over de berichtgeving. Alle berichten kunnen v,e 
natuurlijk niet opnemen. Er zijn zaken die natuurlijk \Vel in aan
merking komen en wel in de eerste plaats de raadsverslagen.In 
dit district worden de raadsverslagen veel te weinig opgenomen. 
Dit zijn zeer belangrijke berichten en we zulleµ er op moeten 
werken, dat deze raadsverslagen zoveel mogelijk vorden opge
nomen. Verd:;r moeten we aandacht besteden aan de culturele 
berichtgeving, over tentoonstellingen enz., mits dit politiek 
natuurlijk verant,7oorc� is. Dan moeten i:rn de massa-organisaties 
niet vergeten, zoals b.v. de speeltuinverenigingen. In geval-
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len zoals b.v. in Nijmegen, is het mogelijk om van Amsterdan een 
journalist te krijgen. B.v. Apeldoorn heeft kortgeleden een 
journalist gehad om te schrijven over de woningtoestanden. Maar 
hierbij moeten de afdelingen zich verplicht g�voelen zoveel 
colportagenummers af te nemen, als ze denken af te kunnen zet
ten. In Apeldoorn zijn door dat artikel van de woningbouw, 200 
kranten extra afgenomen. Voor Doetinchem wijs ik b.v. op de 
kanalisatie van de Oude IJssel. Hierin zit zeker stof voor 
Doetinchem en mogelijk ook voor Doesburg. Voorts b.v. het 
streekziekenhuis van Bennekom, �ageningen. Ook daarin zit 
stof voor onze krant." 

Hierna volgt de beantwoording van de discussianten 
door H.J. Bussink, die zegt: 

"De cri tiek die hier gebracht is op de convocatie, 
daar ben ik het in grote trekken mee eens. Nathans heeft al 
gezegd dat de inhoud beter had kunnen zijn De ondertekening 
was ook fout en dit ligt hoofdzakelijk aan mij, omdat ik, als 
lid van de Dagelijkse Leiding mijn naam onuer de convocatie heb 
gezet en het zodoende van ce werving heb laten uitgaan. 

Inderdaad is de krant een zaak van de partij, zoals 
ik reeds heb aan.;etoond. ':iat betreft de tijd van voorbereiding, 
in overleg met Jaap Bijl moest deze conferentie worden belegd 
en wel op zeer korte termijn. Deze bijeenkomst is bedoeld om de 
functionarissen duidelijk te naken, hoe er gevrerkt moet worden 
en zij moeten dit zo snel mogelijk doorgeven aan �e werkers �n 
het district. De fout is nu gemaakt, dat we juist de mensen 
van de vakbeweging en de vromvenbeweging niet geconvoceerd 
hebben. Dit zal in de toekomst moeten gebeuren. Het is goed 
dat op de�e fouten gewezen is en ik voor mij zal het ter harte 
nemen. 

Dan de critiek van Theo Hendriks op de dageljjkse 
leiding. Hij zegt dat wij niet onze Vrijdagavond vrij houden voor 
de colportage, maar dat wij zelf op die avond andere klusjes 
op te knappen hebben. Dat zit er zo op het oog inderdaad in. 
Toch moeten jullie aannemen, dat het voor ons onmogelijk is om 
daar te zijn. Wij zitten van'achter en van voren hardstikke vast 
en kunnen niet voor- of achteruit. Ik heb zelf van Donderdag af 
besprekingen gehad met de leiding in Amsterdam en heTu de Zondag 
er zelfs gedeel teljjk bij in moeten schakelen, want ik kom er 
niet uit. Ik wil hier nog wel even uitvoerig op ingaan, anders 
denken jullie, die lui smoezen wel aardig, maarvdie doen niets. 
Wij moeten besprekingen houden met Vrouwenqeweging, Vakbev,eging, 
Jeugdbeweging en met eerlijk passen en meten komen Y!8 er niet. 
Ik heb inderdaad wel beloofd om mee te doen aan de colportage, 
maar dan komen er onverwachts mensen uit Amsterdam hier bespre
kingen houden, b.v. Sip en Jaap föjl en Jan Haken, Karel� 
Dillen (?), die komen ook regelmatig. Als die vroeg zijn, dan 
kan ik nog wel even weg en wil dat ook wel doen. 

Betreffende het artikel wat NjjmeGen heeft gezonden 
aan "De r'laarheid", moet ik zeggen dat, al vras het artikel van 
A tot Z verkeerd geV1eest, dan nog hadden ze te allen tjjde een 
bericht terug moeten geven. Persoonlijk heb ik een artikel over 
de atoombom opgezon�en. Dit is reeds meer dan 4 weken geleden. 
Ik heb van Jan Haken gehoord dat het artikel wel is ontvangen, 
maar het is ni.et geplaatst en je hoort er ook geen letter van. 
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Dit is natuurl;jk de beste methode om de berichtgeving de kop 
in te drukken. Net zoals jullie nu het Districtsbestuur op de 
vingers hebben getikt, zullen wij hierover het Partijbestuur op 
de vingers moeten tikken. De man die hier in het district deze 
dingen behandelt, moet hierover schrjjven aan het Partijbestuur 
en d :De moe ten de ve ran tw o ordelijke man maar op het matje roe pen. 
De afd. Nijmegen moet alsnog bericht hebben, hoe of wat. 

Dan de berichtgeving zelf. Als jullie schrijven over 
iets belangrijks, dan geeft het niet direct hoe het geformuleerd 
is. Ze zullen in Amsterdam, zoals Jan Haken al zei, het wel 
persklaar maken en v�rzoeJ: anders om een journalist, als je 
meent dat het belangrijk genoeg is. Schrijf in ieder geval zoveel 
dat de redactie een duidelijk beeld krijgt, waarover het gaat. 
Als je in plaatselijke bladen stukjes vindt die van belang kun
nen zijn, knip die dan uit en zet er de naam van het blad met 
de datum op en stuur het naar de redactie van "De Waarheid". 
Deze artikelen zijn al tijd welkom en kan men ze niet gebruiÏJ.ken, 
dan kost het je alleen een postzegel • 

De voorgestelde vaste avond voor de colportage is 
natuurlijk geen wet van �eden en Perzen. De bedoeling is dat de 
afdelingen zelf een avond vaststellen, welke hen het beste uit
komt • 

Ik wil nu nog even stil staan bij de afd. Nijmegen. De 
afd. Nijrn.e,:;en heeft zeer gunstige resultaten. Organisatorisch 
is Nijmegen op het ogenblik zeer· goed. ':Te hebben hieruit geleerd 
dat het fonrnren vah een afdefing van boven af niet juist is. 
We moeten iets bereiken door het actief maken van de afd. zelf. 
Dit blijkt grote mogelijlrJ1eden te openen. Ook de kameraad die in 
de bedrijven met een week van voorbereiding iedere Zaterdag 21 
kranten verkoopt, doet goed v,erk en dit verdient navolging. 
Voorts l:j1::t het mij een zeer goede gedachte, om de man van de 
krant in het afdelingsbestuur op te nenen. 

Het voorstel om de Stalinvrerfcam:pagne af te sluiten 
met een feestavond en vrnl centraal, Districtsgev,ijze, komt mij 
zeer goed voor. Wij zullen dit doen en een avond, die naast de 
politieke waarde ook een op5eY1ekte en een f eeststemling zal 
hebben, temeer daar iedere afdeling hier de resultaten bekend 
kan maken. Rein t stelt voor om de feestavond te houL:en op 22 
December, dat is een dag na de verjaardag van Stalin. �e zullen 
trac:iten voor die avond een partijbestuurder hier te krijgen en 
vrat te brengen, nat boven de noruale voorstelling uitgaat • 

Nu nog iets over hètgene dat kam. van Beek uit Apel-
doorn naar voren bracht, n.l. de angst. 

�- -�-

De beste methodG om de angst te bestrijden is, gezarnen
lijl:: Herken. Liet zo groot mogel;;k aantal de \7eg op, dan v10rdt 
de schroom van de an,;stigen overwonnen. 0 ok dit heeft de werk
methode van Nijmegen bevrezen. De mensen moeten over hun angst 
heen. Je wordt niet meer met steneu nagegooid en niet meet uit
�·escholden en als ze een paar maal mee op stap geweest zijn, ont
dekl:en ze dit zelf 1.;el. 

Dan nog de angst van de mensen die we abonné willen 
maken en die bezocht moeten narden. Als zij zien dat het niet 
maarveen kleine secte is, maar een grote be·. ·eging, dan heb je 
al voor 3/4 hun angst overwonnen. 

Het brengen van de krant in een enveloppe, kan ne.tuur
lijk resultaten opleveren, maar beter is het nog om de aensen 
zo sterk voor de krant te interesseren, dat ze zelf de krant 
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gaan halen, zodat ze er zelf wat voor over hebben. Als je de 
krant achterom brenJt b.v., bij een winkelier, dan moet je er 
voor waken dat b.v. als een bezorser ziek wordt, de invaller 
de krant maar niet zo in de winkel op de toonbank gooit. We 
zullen voor ieder geval een oplossing moeten vinden. 

Ik stel vast dat de afsluiting van de Stalin-werfactie 
plaats· vindt op 22 December en sluit hiermede de vergadering." 

J. Na thans vraagt of hij nog even een opmerking mag
w..aken en zegt: 

"Ik vrilde graag van de gelegenheid gebruik;;- dat we 
naar de redactie van "De Waarheid" schrijven over de berichtgevin 
om ze te vragen, waarom een grote advertentie die ik vorige week 
hier uit Arnhem het opgezonden, niet geplaatst is. 

De feestavond kunnen we met al de afdelingen v:rel or
ganiseren. De feestavond is natuurljjk voor alle ',7aarheids
lezers. De afdelingen kunnen dus vast beginnen, de mensen te 
laten sparen. De afd. Arnhem zal voor een goed progra.lll..ma zorgen, 
dat cultureel verantnoord is." 

Sluiting 12.15 uur • 

EI HD E. 16-11-1951 •
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VERSLAG van een besloten Districtsbestuursvergadering der C.P.N. 
District Centraal Gelderland, gehouden op Zondag 9 
December 1�1 te Arnhem. 
De vergadering wordt te 9 1/4 uur 's voormiddags geopend 

met een inleiding van: 
BUSSINK H�J. (Hendrikus Jacobus, geboren te Arnhem 5-10-1918).

Spreker zegt 2 punten te zullen behandelen en stelt zich 
voor, de twee eerste punten, n.l. de Stalinwerfcampagne en de 
Vrede tegelijk te behandelen en daarna de herbewapening. Deze twee 
punten monden uit in de ·strijd voor de nationale zelfstandigheid. 

De nationale zelfstandigheid is de sleutel voor alle voor
uitgang. Deze nationale zelfstandigheid houdt in, dat we los van 
Amerika moeten staan, want daar staat of valt onze nationale zelf
standigheid mede. Spr. gaat verder over dit onderwerp en zegt 
onder meer, dat de nationale zelfstandigheid met de dag groeit, 
zowel in ons eigen land als in heel Europa. Het anti-Amerikanisme 
is overal waar te nemen en is steeds groeiende. Neem b.v. de Hannie
Schaftherdenking. Ondanks alle moeilijkheden, ondanks alle tegen-
werking van de pers, de radio, geen vergunning voor autobussen, 
de weersomstandigheden, dat desondanks vier maal zoveel deelnemers 
waren gekomen als ooit te voren. De ontwaking van de Haarlemse 
bevolking, die als een man achter deze herdenking stond. Neem 

? b.v. het loslaten van de oorlogsmisdadigers, Dit geschiedt alleen 
uit angst voor de groeiende anti-Amerikaanse stemming. 

['Dan die geschiedenis met die klok in Uitgeest. Om de kerk 
te kunnen restaureren moet men daar de klok verkopen. Daar zijn 
geen centen voor, maar wel voor tanks. Het merkwaardige van deze 
zaak is, dat wij als communisten voor de kerK opkomen. Dit is ten-

1../J,.�il"OdlQ:lla�minste hetgeen je zo aan de oppervlakte ziet. Het wezenlijke ervan 
is, dat wij ons verzetten, dat ons volk zich verzet tegen het weg
roven van een stuk cultuur, zoals de Duitsers dit op een beetje 
grovere wijze deden. In wezen is dit hetzelfde. Dat het volk hiertegJ3 
optreedt is voor ons al voldoende om te zeggen dat wij ons hierbij 
aansluiten en dat wij hier in de stuwkracht willen zijn en ons ge
zamenlijk verzetten tegen deze Amerikaanse dwangmethode. Wij moeten 
ook alle actie's voor lotsverbetering ondersteunen. Wij moeten al 
deze acties opsporen en er leiding aan geven. Elke vorm van verzet 
tegen de regeringspolitiek, zoals loonsverhoging, tegen ontslagen, 
voor de woningbouw, moeten wij krachtig ondersteunen. Wij moeten de 
bevolking er op wijzen dat de leidraad van de Amerikanen ons naar 
de oorlog leidt:l 

De reaci'le is momenteel werkelijk bevreesd en wel voor de 
toenemende communistische invloed. Als voorbeeld hebben we het 
bericht dat de militairen die met groot verlof gaan, hun wapens 
in het vervolg niet meer mee naar huis mogen nemen. Dit zou n.l. 
beter zijn voor het onderhoud van de wapens. Partijgenoten, een 
klein kind kan dit spelletje doorzien, waarom ze de wapens niet 
meer aan de militairen meegeven. Ze zijn bang. 

Ook de grondwetsherziening is gericht tegen de eenheid 
van de arbeiders. 

De vrijlating van Christiaansen is gebeurd op Amerikaans 
bevel en brengt overal grote verontwaardiging twweeg. Daartegen
over staat dat de grote vredesheld, Piet van Staveren, gevangen 
gehouden wordt. 

Wij moeten ook strijden tegen de massa ontslagen, zoals dit 
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b.v. is gebeurd bij "Kàptein" in Arnhem. Zo'n bedrijf werkt alleen
voor vredesdoeleinden en het is vredeswerk van de hoogste orde
om tegen dergelijke ontslagen op te komen. De comité's voor woning
bouw moeten worden gevormd. Laten we vooral niet vergeten om onze
steun te geven aan de bouwvakarbeidersdemonstratie op 24 December
a.s.

(Joorts hield spr. een klemmend betoog over de noodzaak 
om toch allee voor de krant te doen wat maar mogelijk is. 

j 
Daarna wees spr. er op dat de taakverdeling beter moest 

J
worden bekeken. De Stalinwerfcampagne verdient meer aandacht 

J � dan er tot op heden aan is besteed. 
�b Na een langdurig betoog over het nut van deze werfcampagne, 

lfV' zei spr. dat als de resultaten niet beter werden, het plan voor 
afsluiting van de campagne met een feestavond niet door zou kunnen 
gaan. De feestavond kan alleen doorgaan als er gezegd kan worden 
dat er een succes is bereikt. Het bekend maken van de successen 
zal meer bijdrag�}k tot het slagen van een feestavond, dan welke 
goede artist oo� 

R.J.Brugman (Reinierus Johannes, geboren te Arnhem 9-7-1918) 
zegt enige gegevens betreffende de krant te willen geven. In ons 
district zijn we nog lang niet aan onze taak171 

Nijmegen heeft in de afgelopen perfocfe procentsgewijze de 
grootste winst gebmekt. Spr. is over het algemeen niet tevreden J 
over het verloop der campagne. 

Voorts geeft hij nog een overzicht over wat "de krant voor 
de partij is en wat de krant brengt. 

Aan de colportage in Apeldoorn ontbreekt nog veel. Ze 
colporteren daar met z'n vieren en verkopen dan 13 kranten. In 
Nijmegen b.v. hebben ze weken van 65 colportage nummers. Ook moeten 
we de obligatieactie niet verwaarlozen, vooral in verband met de 
aanstaande verhoging van de papierprijzen, waardoor de krant meer 
geld nodig heeft. 

A
�,r:-_ De netto winst aan abonné's in het gehele district is��

, J!7""'�P heden 26 nieuwe abonné's tegenover een verlies van 96 abon� 

V"'�� - · Pauze. 

\-
J.A. Cleton (Jan Albertus, geboren te Rotterdam 15-12-1913), 

Apeldoorn: 
Spreekt over de vele ontslagen welke in Apeldoorn hebben 

plaats gevonden en dringt aan op meer E.V.C.-actie. In Apeldoorn 
zijn nog enkele andere acties gevoerd. In Epe b.v. hebben we een 
actie tegen een huisuitzetting verbonden aan een algemene actie 
tegen de politiek van de regering. Daar zijn 250 handtekeningen 
verzameld. Hier hebben o.a. de vrouw van een Wethouder getekend, 
een notaris heeft getekend en er is heel wat stof opgewaaid. 

Voorts tracht spr. aan te tonen dat het voor de partij
genoten in Apeldoorn onmogelijk is om aan de organisatorische werk
zaamheden van de partij deel,te nemen door de grote hoeveelheid 
werk die o.a. de werfcampagne en de vredesactie meebrengen. 

J ,,. · Van Beek, Apeldoorn (geen nadere gel?eve1;1s 
-�� vindt dat!Ïet met Apeldoorn nog zo slecht niet is gesteld. Ondanks 

lrfV'�,./ de grote moeilijkheden wordt er in Apeldoorn hard gewerkt •. Rei1;1
-�{� Brugman (R.J., geb. 5-10-1918) heeft wel gezegd dat het district 

26 nieuwe abonné's heeft gewonnen, waartegenover een verlies van 
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96 abonné's staat. In Apeldoorn is de zaak stabiel, dus ligt Apel
,J doorn nog beter dan het gemiddelde. Voor Apeldoorn is dit echter�leen aanwijzing om in te zien dat er meer kan worden bereikt. De 

� krant is echter te lang verwaarloosd. We hebben nu nog maar 40 
� ·Jf� vaste afnemers en dit mag niet zo blijven. Apeldoorn heeft nog wel 

� enige postabonné's gewonnen, doch deze tellen niet mee voor de 
campagne. Dit maakt het voor Apeldoorn wel heel moeilijk, daar er 
in verband met de grote uitgestrektheid van Apeldoorn natuurlijk 
veel meer postabonné's dan gewone gewonnen zullen kunnen worden. 
Spr. zegt toe dat Apeldoorn het Januari a.s. het aantal colportage
exemplaren zal opvoeren. 

Spansier Jr.(Willem Thomas), geboren te Nijmegen 26-8-1925), 
uit Nijmegen, keert zich tegen de politiek van de Katholieke slagers 
federatie dte een winst van 40% voorschrijft, Nijmegen colporteert 
reeds 3 weken met Uimenspiegel en de resultaten zijn niet slecht. 

Wat betreft de colportage met de krant, Apeldoorn colpor
teert met 4 man en Nijmegen met 7 mensen en deze mensen verkopen 
60 kranten op Zaterdag tussen 3 en 5 uur. Er zijn ons al regelmatig 

�/ minder kranten gestuurd dan wij gevraagd hadden. Hieraan kunnen wij 
natuurlijk niets doen. 

� Rooy (Adrianus, geboren te Dordrecht 24-8-1915), uit 
Doetinchem: 

"Doetinchem heeft ook 2 postabonné's gewonnen. Ik geef toe 
dat wij er veel ongunstiger voorstaan dan vorig jaar. Dit komt 
hoofdzakelijk door gebrek aan tijd. Wij kunnen 's avonds pas na 8 
uur aan ons partijwerk beginnen. Spreker stelt voor om enige be
drijfskranten te combineren en zodoende het bedrijfswerk meer leven 
in te blazen". 

A. � den Berg (Albertus, geboren te Bolsward 14-8-1925),
uit Arnhem: 

"Wat kunnen we voor ons district doen voor de nationale
zelfstandigheid. In ons district hebben we goede aanknopingspunten

! in de strijd tegen de werkloosheid. We moeten zien hoe we de werk
lozen bij elkaar kunnen krijgen en dan zien wat we met deze knapen 
kunnen doen. We kunnen vechten voor steunverhoging en verkrijging 
van een Kerstgratificatie. In Arnhem zijn we er reeds toe overge
gaan om een werklozencomi té op te richten. Het "Vrije Volk" heeft 
zich al genoodzaakt gezien hierover een artikeltje te schrijven. 
We moeten bij de werklozen en de DUW-arbeiders beginnen, omdat wij 
daar de meeste steun zullen vinden. 

Ik vraag jullie aandacht ook voor 24 December. Gelderland 
heeft de vakbewegingstaak om met 100 deelnemers naar Amsterdam 
te vertrekken. De partij en vakbeweging moeten hier nauw samen
werken. 

Onbekende spreker: 
Wil iets recht zetten over de verklaring van Brugman. 

De gebrachte critiek is niet juist. De situatie in Arnhem is inder-1 
daad slecht. Als in de afgelopen periode 50 bedankjes vallen, 
is dit zeer slecht. Er wordt echter gedaan wat gedaan kan worden. 
Er is voorts niets gezegd over de colportage in Arnhem. Ook hier 

� kan nog wel iets aan gedaan worden en ik zou graag horen hoe het 
. f.,ffel 

�
hier mee staat. We hebben destijds in:_èen kadervergadering v�n Jaap

�u�'\l IBijl (Jacob,geb. te aaa.rlem 29-2-1920) richtlijnen gehad. Wat lS 

. ttfi.. hiervan terecht gekomen? 
�f.l� Spr. critiseert het werk voor de obligatielening dat/ 

volgens hem zeer in gebreke is gebleven. 
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A. Bremer (Annie, geb. te 's-Gravenhage 3-10-1919) uit
Eerbeek, becritiseert de regeling dat postabonné's niet meetellen. 
Eerbeek en Dieren hebben ieder een postabonné gewonnen en al zouden 
ze er 10 gewonnen hebben, dan zouden dit toch ook allemaal post
abonné 's geweest zjjn. Doordat wij pos tab. hebben, zijn wij niet zo 
in de gelegenheid om met de mensen zelf in contact te komen. 
Er moet ook meer contact tussen de bedrijven onderling komen. 

H.J. Bussink beantwoordt de sprekers. 
"Laten we afspreken dat we om te beginnen, als we acties 

tegen komen, al zijn deze nog zo klein, dat we even een bericht 
sturen aan het Districtsbestuur. We moeten over deze dingen zeer 
nauw contact onderh0uden. Kam. van Beek zei dat de si.tuatie in 
Apeldoorn gunstiger was dan in �andere afdelingen (interrupties). 
Toch�zijn de mogelijkheden in Apeldoorn groot en kan het veel beter. 
Wa""'t betreft de postabonné's, ben ik van mening dat ook deze in de 
cijfers worden genoemd� 

Spansier Sr.(H.M. geboren te Wychen 16-6-1898), beklaagt 
zich weer over het niet plaatsen van het artikel over de vlees
oorlog in Nijmegen. 

Bussink zegt dat hij het artikel heeft gelezen en het 
eveneens absoluut ongeschikt had gevonden om te plaatsen. 

Er ontstaat nu een heftige woordentwist. 

Bussink: 
"Laten we deze conclusie trekken, dat we voortaan, al

vorens een artikel in te zenden, eerst eens met elkaar de zaak 
doorpraten om zodoende te voorkomen dat er stommiteiten uitge
haald worden." 

Een Nijmegenaar leest nu het antwoord van het P.B. op de 
inzending van het artikel over de vleesprijzenoorlog voor. 

De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de tegenstelling 
van de slagers die de prijzen verlagen en de overige slagers. Deze 
tegenstelling ziet de partij als een strijd tussen de middenstanders. 
Maar waarom strijden de middenstanders? Om de verslechtering. 
Anders zou hij niet tot een prijzenoorlog zijn toegetreden. Waarom 
hebben zij het slecht? Omdat zij het niet eens zijn? Natuurlijk niet • 
Zij hebben het smecht omdat de regering·onze consumptie tot hoge 
prijzen dwingt. De oplossing in deze ligt niet in een onderlinge 
strijd van de slagers." 

Hierop volgt weer een zeer heftige en verwarde discussie 
over de politieke waarde van de middenstand, waarna een kleine 
pauze wordt gehouden voor een gezamenlijke beraadslaging. 

R.J. Brugman: 
"Wat "De Waarheid" betreft moeten we ons aan de afspraak 

houd�-n. In iedere afd. moet een verantwoordelijke man voor de pers 
worden aangewezen. Deze man kan dan met de politiek secretaris 
besprekingen voeren. 

De artikelen in de krant moeten worden georganiseerd. 
De demonstratie van de 24e, moet werkelijk een gratse 

demonstratie worden en we moeten allen onze schouders er onder 
zetten. 

Ik ben het eens met de opmerking over de postabonné's, 
vooral wat betreft plaatsen, waar de hele afdeling de krant per 
post ontvangt. 
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Uit de vergadering wordt verzocht, het artikel over de 
Nijmeegse slagers nog eens met Jaap Bijl te bespreken. 

"Arnhem is in stijgende lijn. De colportagekranten zijn besteld� 
Vijftien kranten door afd. II. Ik heb zelf twee bedankjes beaocht. 
Eén heb ik direct terug gewonnen, maar de andere lukte niet. Daar 
is de vrouw een keurige communiste, maar haar man is anti. Zij lig
gen hierover al jaren overhoop. 

We gaan ook weer huiskamervergaderingen organiseren.� 
Ik geloof dat het nuttig zal zijn om in ons district een 

actie in te zetten om de gelezen krant veel meer mee te nemen en 
door te geven. Dit kost niets en als we dit op grote schaal kunnen 
doorvoeren, zullen we hier zeker abonné's mee winnen en zal zeker 
heel wat mensen met onze krant in aanraking brengen." 

Een stem uit de vergadering merkt op dat men dit toch 
vooral niet te ver moet doorvoeren, zodat men een vaste gratis 
tweede abonné zou krijgen. 

• P 
R.� der Molen (Reint, geboren te Assen 17-�-1919) uit

/ Arnhem.
/{�ft.A:il Van de grote afdelingen in ons district, zijn er slechts

r Vµ drie afdelingen die regelmatig bestuursvergaderingen houden. Dit 
zijn Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn. Apeldoorn geeft blijk, goede ini
tiatieven te hebben. In Apeldoorn hadden we een openbare vergade
ring met 125 bezoekers, een openbare vergadering met7Soedjo Herm(?) 

•• 

waar 70 vrouwen waren, een openbare vergadering waar 100 bezoekers 
waren en een openbare vredesvergadering met Ds. van Dalen met 200

bezoekers en daarna nog een filmavond. Dus wat dit betreft is de 
activiteit van Apeldoorn juist. 

Ten aanzien van het driemaandenplan is de activiteit van 
Apeldoorn niet ongunstig te noemen. Het tekort in Apeldoorn zit 
in het organiseren van de afdelingevergaderingen of wel in dit 
geval in de onderafdelingen. 

Onze leden dienen de werkzaamheden van de partij uit te 
voeren en moeten hiervan op de ledenvergaderingen op de hoogte 
worden gebracht. 

Ook in Nijmegen hebben we vooruitgang gezien, wat betreft 
de krant, in tegenstelling daarentegen met Arnhem, waar de resul
taten niet erg vrolijk zijn. Het is een feit dat Nijmegen tot nu 
toe de enige afdeling is die op straat colporteert, terwijl het 
werk naar buiten zo voornaam is. 

Nijmegen heeft het initiatief getoond in het organiseren -j
van een Waarheidsfeest. Door de huiskamervergaderingen heeft 
Nijmegen een vredescomité,op kunnen richten onder de bezoekers 
van die vergaderingen. 

In Apeldoorn en Nijmegen zien wij nieuwe kameraden in het 
werk. Arnhem blijft ook hier in ten achter. 

In Arnhem kunnen we op het ogenblik spreken van één af
delingsbestuur6iat enigszins behoorlijk functionneert, n.l. in 
afd. II hebben ze dan de beschikking over een afd. bestuur, waarin 
zitten een politiek secretaris, iemand die verantwoordelijk is voor 
de propaganda en iemand .ll:ie verantwoordelijk is voor "De Waarheid". 

In Arnhem I is het zo, dat ze daar geen politiek secre
taris hebben, doordat Rein Brugman door het D.B. volledig is 
aangetrokken voor het districtswerk voor "De Waarheid". Zo zit 
op het ogenblik Arnhem dus met half gebakken besturen of geen 
besturen, terwijl op het ogenblik in afd. IV alleen maar enige partij
genoten de contributie ophalen en verder aan de werkzaamheden van 

1.0.À, 
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'01) J?fa l J

J l de partij niets wordt gedaan. Deze toestand zullen wij moeten ver
� J beteren, willen we tot betere resultaten komen. 

De ledenvergaderingen worden, wat het aantal bezoekers 
betreft, steeds slechter. 

Ik wijs de Arnhemse bestuurders op een besluit van het D.B. 
om de afdelingsbesturen in orde te maken. Dit besluit is al 
een jaar oud en nog steeds is dit niet in orde en zben we dat de 
afdelingen leunen tegen de dagelijkse leiding waar ze alleen maar 
instructies komen halen en geen initiatief tonen. 

Ook zien we in Arnhem geen nieuwe partijgenoten. Het ver
dwijnen van de Waarheidswinkel in Arnhem heeft een domper gelegd 
op de partij in Arnhem. 

De afd. I in Arnhem geeft echter een goed voorbeeld door 
het organiseren van huiskamervergaderingen. Volgende week zal 
hiervan de eerste plaats vinden. 

Kort samengevat dus zien wij dat Apeldoorn en Nijmegen zich 
de laatste tijd hebben verbeterd. Wat Arnhem betreft moeten we, 

.(/1,;ondanks alle optimistische geluiden van die afdeling, nog steeds 

. �/ 
spreken van een teruggang. 

In Oosterbeek gaat het ook niet slecht. In Wagenin�en 
waar partijgenoot Dolph�n (Johannes, geboren te Orsoy (Dld.) 23-8-
1902) politiek secretaris is, waar het wemelt van de mogelijkheden, 
zou je deze kameraden willen opjutten om aan te pakken, (interrup
tie) en wanneer Wageningen er zel� geen kans toe ziet, zullen we 
via het district, die maatregelen nemen om daar de werkzaamheden 

tSL in goede banen te leiden. Bennekom is het voorbeeld, hoe je het 
...tP'

v

moet doen. Daar is een partijgenote, die zich het vmur uit de slof
fen.loopt en die enthousiast is en die vertrouwen heeft. Deze kame
raad· organiseerde een huiskamervergadering. Zij nodigde 20 mensen 
uit en er kwamen er 22. (Dit betreft Charlotte Adriana Schouten
Escher, geboren 2-9-1914). 

Rheden is de laatste maanden weer wat naar boven gekomen 
en dat komt omdat wm in de bedrijven die daar zijn, vooral in de 

{meteoor, wat meer mogelijkheden hebben gekregen en de partijgenoten 
wat nauwer contact hebben gekregen met de bedrijfsarbeiders. 
/ In Dieren hebben we een tijdelijke terugslag gekregen, door 

-./ de moeilijkheden die daar zijn geweest met Trente.lman. (Theodorus
• · ()j). � ohannes, geboren te Doesburg 24-8-1902). 

� �� Eerbeek blijft nog steeds een van onze beste afdelingen 
o"y �an ons dlStr:t'ct. Alle taken zijn en worden daar volledig ui tge-
� · voerd. De afd.·krijgt nu ook de krachtige steun van partijgenoot 

Brand, (Brand Teunis van Laar, geboren te Brummen, 8-10-1904) die 
op het ogenblik hier äänwezig is, waardoor zij daar het werk op 
goede wijze weten te organiseren. 

In Epe hebben wij een afdeling van 5 of 6 partijgenoten, 
die ondanks herhaalde aanmaningen van de dagelijkse leiding, geen 
contributie betaalt. Het zal dus speciaal voor de Districtsbestuur

,1,<
. ders in Apeldoorn eem ernstige zaak zijn om dit eens op te lossen.

�v Sinds 2 jaar is er uit deze afdeling geen cent contributie inge
komen. 

In Winterswijk hebben wij een tweetal partijgenoten die een 
heel klein beetje werk verzetten, zoals contributie ophalen en iets 
doen voor "De Waarheid". De hoofdzaak is wel dat wij met deze afdeling 
bijna geen contact hebben. Ondanks herhaalde aanschrijvingen heeft 
de afd. niet gereageerd. We hebb�evraagd aan Mattijs (?) om een 

4 bespreking te organiseren met A.'�� Rooy (Adrianus, geboren te 
'I Dordrecht 24-8-1915), die dan bij hem zou komen, maar komt een-_ 

voudig geen antwoord op. 
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(Uit de vergadering wordt opgemerkt dat Perfors Jr. 
nogal wat werk doet.("Ja, de man die ook voor "Aurora" werkt"). 

Dan moet ik nog even behandelen, het rondschrijven betref-
fende het Districtsbestuur • 

. �� 

Wij hadden een bespreking met de prganisatie secretaris van 
� het Par"!Jjbestuur, kam. van Dillen (Carel Frederik Wilhelmus, 

� 

èboren te Amsterdam 5-b=T917) en daar hebben wij de moeilijkheden 
mee besproken, waar we op het ogenblik in ons Districtsbestuur 

(fa, {H) mee zitten. Jullie weten dat er op het ogenblik een aantal 
�

f'

partijgenoten in zitten die niet meer actief zijn, die op geen 

J;_,{\ enkele wijze ook maar enig initiatief vertonen. Kameraden, er 
0'� moest toch iets gebeuren. Dit hebben we met Carel van Dillen 

�. 

1besproken en deze zei tegen ons: "Maar waarom vervangen jullie 
! deze mensen dan niet." Ja, zei ik, dat is precies hetzelfde als

van Tol heeft gezegd, maar een vervanging is toch alleen maar
mogelijk via de Districtsconferentie. Toen zei Carel van Dillen
tegen ons: "Dat zou wat moois wezen, dan zou je dus kameraden,
die mogelijkheden en capaciteiten hebben om het district te leiden,
doodeenvoudig maar moeten laten wachten tot de volgende Districts
conferentie." Dat is niet juist. Het Districtsbestuur - en nu komt
het kernpunt, waar wij een fout hebben gemaakt - het Districts-
bestuur is ongetwijfeld gemachtigd om andere mensen in het Districts
bestuur aan te trekken en daardoor het Districtsbestuur organisa
torisch en ook politiek te verbeteren. Op dit punt hebben wij een
fout gemaakt. Het is n.l. zo, dat wij die beide kameraden, die
wij hebben uitgenodigd voor deze Districtsbestuursvergadering,
zonder er de leden van het Districtsbestuur in te kennen. We
hebben nu een voorstel en dat zal direct met jullie worden be
sproken en als jullie daarmede accoord gaan, kunnen we ons Dis
trictsbestuur uitbreiden, of willen jullie het anders, zeg het dan.

Een onbekende: 
"Het lijkt mij juist om het Districtsbestuur voor te stellen 

dat het dagelijks bestuur komt met �amen die we eerst eens goed 
onder de loupe kunnen nemen en dan in een volgende vergadering 
over 3 of 4 weken kunnen beslissen of en wie we nemen en dan 
niet als districtsbestuurders m,aar als toegevoegde aan het Districts
bestuur, die voor en namens het Districtsbestuur kan optreden. 

� Wij noemen b.v. Jacq. de Lou (?). Dit is geen partijbestuurder 
.,_ . ., ., r.... l maar die kan optreden namens het P

1
artijbestuur voor de werving van 

PUt.MN�?de krant. Het kernpunt van de zaak is, dat we mensen nodig hebben 
��� J. �om het Districtsbestuur te steunen. We moeten er echter ook rekening 

,)· mee houden, dat we na de partijconferentie niet al te lang daarna, 
"r" een districtsconferentie moeten beleggen en dat zal toch wel in 

het begin van het volgende jaar zijn. We krijgen in die tu-ssentijd 
mogelijk een·qeeld van de kameraden die we aantrekken, zodat we 
kunnen zien hQe ze alsrDistrictsbestuurders fungeren en dan kan 
het niet �aan,\ zoals nu\. dat we :part�genoten in het Districtsbestuur
hebbenr die, v�orda.t ze t-n het Districtsbestuur zaten, een _grote 
mond opzetten en nu niets presteren. 

Als voorbeeld noem ik het geval van kameraad Zwmenenberg. 
0,,

1

· V,\ (Willem, geboren te Arnhem 23-·8-1910). Die discussieerde op een 
vergadering en in diezelfde vergadering werd deze kameraad op 

�c:'\1.. grond van die discussie in het Districtsbestuur gekozen. Dit 
�� geeft geen blijk van de ernst van het Districtsbestuur." 

R. van der Molen:
"Dallzou ik over de volgende Districtsbestuursvergadering

enkele opmerkingen willen maken. In de eerste plaats Bertus � den 

{o. Z..
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J. � � �J� (Albertus, geboren te Bolsward 14-8-1925). Het is n.l. zo, 
('\Pat deze kameraad door het Hoofdbestuur van de Bouwvakken in 

,Amsterdam wordt aangetrokken als organisatiesecretaris. We zullen 
·(YP.�dus Bertus als Districtsbestuurder verliezen. Hij is lid van de

V'II · Dagelijkse Leiding en heeft de contacten met de vakbeweging. Zo'n
voorname plaats dienen we zo snel mogelijk weer aan te vullen. 

De tweede Districtsbestuurder is van Galen (identiek aan 
�� .A]phonsus Maria Broekman, geboren te Arnhem1"5-10-1916), die door 

{d' t.1J het Districtsbestuur verantwoordelijk was gesteld voor het organi
vfl.'�·seren van het bedrijfswerk, aan de hand van de resultaten die hij 

v niet wist te bereiken, daarvoor bedankte en eigenlijk finaal is 
weggezakt voor het Districtsbestuur. 

Wij zijn dan ook van mening dat het geen enkele zin meer 
heeft, om deze partijgenoot in het Districtsbestuur te handhaven 
en we wilden voorstellen om in de volgende Districtsbestuursver
gadering deze kameraad te schorsen als Districtsbestuurder. 

Van De Haas-Hoornik (Louise Hoornik, geboren te Arnhem 
� 22-4-1914, echtgenote van K.A. de Haas), zijn wij ook van mening 

•; 
dat zij geen leiding weet teJ/geven en zelfs op geen enkele verga-

t'Vi �,·dering van het Districtsbeltuur komt. Ook zij is van geen nut in 
� het Districtsbestuur. 

Ten aanzien van Hennie N�hof (Hendrik Tiemen, geboren te 
y/�Apeldoorn 21-6-1911) hebben we hetzelfde ontdekt. Met hem is niet

.'\.. é�nmaal, maar wel 20 maal gesproken om te trachten hem weer te 
p;nbetrekken in het wërk van het Districtsbestuur. Ondanks dat het 
Vhem zo makkelijk mogelijk werd gemaakt, wees deze kameraad alles af. 

Wij hebben toen, omdat wij hem niet los wilden laten, omdat we het 
;)/&, één en ander vari hem af wisten en tenslo\te zeer nauw met hem had

den samengewerkt in de tijd dat hij politiek secretaris was, hebben 
wij getracht om hem in de afd. I waarin hij zit, te betrekken in de 
werkzaamheden van die afd. Ntjhof wenst zelfs geen enkele werkers
vergadering bij hem thuis. Hij wenst nu eens enkele maanden met 

\rust te worden gelaten • 
. '1 Van Vliet (geen nadere gegevens bekend) uit Nijmegen, heeft 
A? in het afgelopen jaar geen blijk gegeven dat hij begrijpt wat de 

��.functie van Districtsbestuurder inhoudt. Hij verschijnt niet op 
vergaderingen en antwoordt zelfs niet op brieven. Deze kameraad 

�� zullen we uit het Districtsbestuur moeten schorsen. 
� Dan partijgenoot Trentelman (Theodorus Johannes, geboren

te Doesburg 24-8-1903) uit Dieren • 
......-: Deze kameraad was politiek secretaris van de afd. Dieren • 

. pt1/n de tijd dat hij daar politiek secretaris was, kwam er een be-
VVI vrichtje door van een andere partijgenoot uit Dieren, dat Trentelman 
,J op de weg was gezien, terwijl hij stomdronken was. Dit is voor een 

\ partijgenoot en zeker voor een Districtsbestuurder ontoelaatbaar. 
�le hebben deze zaak ernstig en rustig besproken en hadden de 

indruk dat hjj er wel weer boven uit zou komen, doch uit zijn werk 
bleek dat hij zodanige inzinking had, dat het niet mogelijk was 
om hem te handhaven. 

Wij zullen nu gezamenlijk candidaten voor het Districts
' bestuur bekijken. 
�, Ik geloof dat kameraad van Beek uit Apeldoorn (geen nadere 

.�ÀjpVgegevens bekend) zeer zeker in aanmerking komt. Deze kameraad 
�r. ·bleek in staat, de krachten in Apeldoorn uitstekend te benutten. 

Dit bewijzen de goede resultaten, die er bereikt werden. Hij steekt 
door zijn enthousiasme anderen aan. Ik stel hem daarom voor, voor"�."W!/IJM het Districtsbestuur. 

�j� 

Zo stel ik ook Ans Bremer voor, voor het Districtsbestuur. 

,#A�� tWA • f.11./'
tÁl :zv#r;� / � 
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Zij heeft bewezen uit het goede hout gesneden te z�n. Verder wil 
, M\,ik jullie voorstellen, om Wim � de Meeberg Jr. (Willem Cornelis,

vnl�1ugeboren te Arnhem 27-9-1932) , voorzitter van het A.N.J.V. te 
� Arnhem, in het Districtsbestuur op te nemen. Hij heeft hier dan 

veRe mo�ijkheden om zich verder te ontwikkelen. 
NY\J'J \Qok stel ik jullie voor om Jo Dreckschmidt (Johanna 

�1-. 1�Catharina, geboren te Amsterdam, 19-11-1902) in het districts
bestuur op te nemen.Wij hebben wel eens dingen van haar gezegd 
die achteraf helemaal niet juist bleken te zijn. Zij heeft zeer 
goede capaciteiten, dat heeft zij meermalen overduidelijk bewezen." 

Hierna brak een tumult los, verschillende sµekers 
schreeuwden door elkaar. 

Een spreker heeft heftige critiek op Jo Dreckschmidt 
en vindt dat zij geen organisatorische capaciteiten heeft. 
Hierop volgt een heftige discussie en er wordt voorgesteld 
om het Partijbestuur hierin om advies te vragen. 

H.J. Bussink zegt dan dat �en dus in deze vergadering 
de kwestie nog niet op de juiste wijze heeft weten te stellen 
en dat er de volgende vergadering eens spijkers met koppen geslagen 
moeten worden. 

Dan nog iets over de critiek op deze vergadering. Het is 
juist dat we te laat zijn begonnen, maar dat geeft Nijmegen nog 
niet het recht om deze vergadering naar z'n moer te helpen, zoals 
zij dit op het ogenblik doen. ( Geschreeuw als in een kroeg, met 
dronkemansruzie). 

De meeste aanwezigmlopen kwaad weg en de vergadering 
is te 13 uur, zonder meer afgelopen.::) 

EIND E. 13-12-1951.



• 

B,treffende Perfors (Jr.) (Zie blz.? 1e 
alinea), wordt opgemerkt, dat hier gezegd 

î' werd "Perfors Jr.", maar waarschijnlijk be
,> doeld werd Perfors Gerardus, geboren 1-1-

J\ 
890, wonende te Arnhem. ! Deze is Inspecteur van de Verzekeringsmaat

schappij "Aurora". Hij heeft één zoon, 
Barthold, geboren te Renkum, 25-5-1920, 
kassier Centrale Woningstichting te Arnhem, 
wonende te Arnhem, Sweelincklaan 119. 
�an deze is tot nog toe geen enkele activi

it op politiek gebied waargenomen. 

13-12-1951.
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G E H E I M. 

VERSLAG van een besloten vergadering van het Districtsbestuur 
11 Centraal Gelderland" __ der C.P.lî., gehouden te Arnhem 
op 23 Januari 1952. 

AAN"'!EZ IG: 
_:!: 20 personen. 

SPREKER en Ilf::KiE ID'SR: H.J·. Bussink. (Hendrikus Jacobus, geboren 
5-10-1918).

Onder de aannezigcn bevonden zich voorts: 

Nath�ns Jakob, geboren te Altstaden 27-7-1902. Arnhem. 

Ben.ter Henc'rik Antonius, geb.te Arnhem, 12-6-1904. Oosterbeek. 

Span.sier Sr. Hendrikus Eartinus, geb. te '.'/ychen, 16-6-1898.lTijmegen. 

Spansj_cr Jr. ",7i llem Thomas, geb. te �TijBegen 26-8-1925. Nijmegen • 

Escher Charlotte Adriana, wedu·,7c van J. ·,7. Schouten, geb. te 
Groningen, 2-9-1914. Bennekon. 

,. 
'f.l Bremer Annie, geb. te 's-Gravenhage .3-10-1919. Laag-Soeren. 

• 

• 

T 

O·b· 
/1• f, I

V 

� Laar Brand Teunis, geb. BrUI!lillen 8-10-1904. Eerbeek. 

Dreckschrnidt Johanna Catharina, geb. te Amsterdam 19-11-1902. 
Arnhem. 

Cleton Jan Albertus, geb. te Rotterd,m 15-12-1913. Apeldoorn. 

de Boef Jan Hendrik, geb. te 's-Gravenhage 1-7-1906. Arnllen. 
van d� ::olen Rej_nt, geb. te Assen 17-5-1919. Arnhem. 

Bussink, die ook de leiding van deze vergadering had, 
opende te 20. 10 uur en zeide in zi.;n inleiding het volgen(e: 

"Kameraden, in de eerste plaats moeten flij het vanavond 
hebben over de resolutie besluiten, die wij in de districtsconfe
rentie op 9 en 10 December 1950 hebben aa.ngenomen. nj hebben 
toen bes lui ten 0enor:1en t.a.v. de vredesstrijd, t1De ·;;raarheid", 
Jeugd- en bedrijfs ·s1erk. 1:/anneer 1;1ij terugzien en nagaan wat van 
onze besluiten terecht gekomen is, kunnen w;j niet anders doen 
dan hier·op veel aanmerkingen maken. Er is niet behoorljjk aan de 
uitvoering van deze bes lui ten gewerkt. 'Jij kunnen dan alleen 
maar zelfcritiek hebben. Er is met vlagen generkt en geluierd. 
De eni e afdeling in ons district die nog enigszins resultaat 
heeft geboekt door gestadig werken is Apeldoorn. De andere 
afdelingen schieten tekort in elk O')zicht. ·,7ij zijn hier vanavond 
bij elkaar om ons o:p e komende districtsconferentie voor te 
bereiden en tevens de oorzaken van ons foutieve en onvoldoende 
werken V9st te stellen. 'Jij moeten dan vanavond de balans eens 
even opnaken. 

Het vredes1verk heeft ons ook niet die resultaten gebracht 
die \7ij er van verwacht hebben. '.'/ij moeten de fout hiervoor bij 
ons zelf zoeken. Nijmegen heeft hiervan niet veel terecht gebracht. 
Arnhem heeft hierbij helema2l een slecht figuur 0e3lar;en en in de 
andere afdelingen is het niet veel b�ter. Zowel het werk met de 
vredeskrant 2ls het nerken van en de samemrerldnb met het vre
descomité, nas hier in Arnhe_1 onvoldoende. De taak die ,1ij ons 
gesteld hadden, is op geen stul;J::en na bereikt. "De ·.7aarheid 11 , 
kameraden, l.QQIL!; s.:,t�_g_s achteru:i, t ip. G�lderland. I.ia':\; nebbên Tiij 
aan ons zelf te nijten. Kamer2den, ik meen te boeten vast houden 
aan ons destijds genomen besluit, dat iedere ,.-,erker, ied';re partij-
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genoot zich moet inzetten voor onze krant. Als wij dat gaan doen, 
dan zullen de kansen keren en zullen successen niet uitblijven. 
De mensen die voor de krant bedanken, moeten direct worden 
bezocht en ik geloof ze!cer dat het m.ogeljjk is, nieuYTe abonné's 
te werven, mits wij ons met onze gehele persoon inzetten. �ij 
moeten de krant omhooc brengen, want dat is ons machtige v7apen 
in de strijd voor de arbeidersklasse. 

Het jeugdv,erk wordt in 1=üle gelederen van de partij ver
waarloosd. liet is zo belan�rJk, dat juist dit gedeelte van ons 
partijwerk serieus wordt aangepakt. U.i t deze j on�2 .Jl��p_ m2et�n 
vrü onê_kader kwel::en y_�?.,.� -�ater. Er is geen contact tusoen de 

J 
partij en îet .1'\..�T.J. V., al thans niet volè oende. Apeldoorn heeft 

' nog steeds niet veel zin in het jeu::;d·,7erk, Arnhem meakt er even
eens niet veel van. ·:nj zullen dit moeten veranderen als v1ij 
werkeliik onze pPrtij uit Yïillen boucden en rekening willen houden 
met de toel:omst • 

T Kameraden, het bedrijfs ,erlr, dst laat ook nog veel te 
\V 1ensen over. Herhaaldelijl: is er op 0e •ezen dat bij dit werk 

• ,;_ O·i. iJ
,,,_eeV

andere methoden moeten �orden �oegepost. Bv. het A.K.U.-bedrijfs
wcrk. "72j komen <Jr daar niet nee als rrn zo nu en dan eens een 
bedrijfs�rant�e uit late� komen. �enneer uij in dit opzic�t i;ts 
ï.7illen :)erei1ce11, zullen ne andere met_1oden toe noeten :passen. 

• 

·.,ij noeten contact =.,al;:en m0t de arbeiders. Dit moet be beuren nadat
een bedrijfs�rantje is verschbnen. Dan moet er met de arbeiders, 
die daarvoor in aanmerking komen, de mogelijkheden vrnrden besproken
van actie te voeren voor bepaalde dingen in het belang van de 
arbeiders in dat beCrijf. 

Kameraden, ik heb hi"'r min of meer globanl de zwakte en 
de fouten van het ·:rerk in het él.istrict aangevrnzen. ·,7ij hebben 
allen de resolutie onderschat. Dit is speciaal door de dagel�kse 
leidin� iebeurd. �at is er van de uitvoering terecht gekomen? 
Dit is speciaal een kler:J...,rnnde vraag in verband. met de naderende 
districtsconferentie. Het Z',raarste drukt de verant':roordeli):�eid 
op de schouders van de dagel';kse leiding. De leiding van het 
district weet niet wat de partijresolutie inhoudt. Zij laat zich 
door allerlei bUkorastigheden van haar �,erkplan afbren�en. Zij 
hadden Deer het districtsbestuur moet·n raudpleJen. 

• 
Als wij bU de Februari-herdenking, bjj de actie van het 

vredesconit6 en b� andere hoogtepunten in ons partijleven �at 
meer aan de resolm.ties hadden cedacht, dan geloof Lr dat 1:1ij oo}: 
dichter bij de uitvoerinc; aa::Hvan waren ge_;:onen. '"jj 7aren druk 
:iet allerlei acties en ande:ï:e lopenèe dingen en daardoor ·1erd 
de ui tvoeri�1.r; v2.n c2e reoolu.,tie 0;7zJj gesc:1oven. Dij_ is absoluut 
een teken von olitiere z�akte. De politiek secretaris is hier
voor ver211t··1oorc e ·it: en oo.c anc ere districtsbestuurders. 

Kameraden, dat kan zo niet lan:-;er. ',7ij zullen bij ons zelf 
te rade moeten gaan, hoe wU het beste in de geest van de resolu
tie ons �erk o, nieuDe banen kunnen leiden. �jj moeten van ons 
districtsbestuur ver::rachten kunnen, dat zij ook werkel'jk leiding 
geeft. Er zijn nel eens moeil.·kheden, dat Heet ik ook '.rel, ma8r 
wij moeten toch zoveel mogeLjk ook zien te betracYcen dat ieder 
zjjn mening zegt over de zaken die aan de orde zUn. Het inzicht -
in be 8Blde kwes .,_ies - ven alle kaweraden, is ven beh�ng. 

Kameraden, in onze districtsbestuursvergaderin3 van 
9 Decenber j.l. hebben wij het 0ehad over de candidaPtsstelling 
voor de districtsconferentie. Er is toen genoend, de naan van 

X •vr•b• de Haas-Hoornik (Louise IIoornik, geboren t� Arnhem ?2-4
-:-

� �-?24).. Ik acht deze partijgenote echter ongesc�nkt als districts-

fo,D. � 
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/ster. bestuur;.-'.7ij hebben al tijd de fout gemaakt dat, als iemand in de 
discussie iets goeds naar voren bracht, wij hem dan me teen in het
bestuur moesten hebben. Dit is absoluut fout. 1:lij moeten de zaak 
omdraaien. Eerst moet een kameraad behoorlijk opgel0id worden en
pas dan kan hij in de practijk, in het bestuurderswerk behoorL'k 
werk è'.oen. Hiervan is de Haas - Hoornik een voorbeeld, hoe het
niet moet. Dit zegt niet, dat zij geen goede kameraad zou zijn, 
neen, maar zij is niet tegen de haar gestelde taak opgewassen.J_ Zij zal zeker in de Vrou'-,renbe' eging nog behoorliik vrerk kunnen 
doen. 

XI Dan zitten we nog met het geval Henny füjhof (Hendrik 

V
Tiemen, geboren te Apeldoorn, 21-6-1911). Uit en te na hebben 

Á' wij met deze man gesproken, vanalles
. 

en nog Yrat geprobeerd, ge-
) �- sproken hebben wij, t�.-1'§.11 ..QnsL.ac.h.t.e.;c. .. in 4e--ke-e-l---z.a.te.n. t))r.

4· TVij hebben hem gewezen op zijn partijplicht. Het had echter alles 
geen enkel resultaat. Er bleek hier sprake te zijn van passief 

/ 
• 

verzet. Tenslotte hebben we deze kameraad toch nog bereid ge
vonden, het �dagentschap o-p zich te nemen. Dit brengt niet 
veel r;rerk metzîch mee. het is hoofdzakelijk een administratieve
k:7es tie, vrat practisch neerkomt op ..' én avonè. r,7erk in de Heek. 
Kaneraden, ik hoop van harte dat hij dit werk aan zal pakken. 

• 

• 

-:r.X1 Over Trentelman (Theodorus Johannes, geboren te Does-
V burg 24-8-1903) zou ik nog het volgende willen �eggen. Deze 

kaneraad, het is mij overduidelUk gebleken, is eieneens volslagen
·�a passief. Op inlichtingen die wij hem zonden, kregen wij geen 

"- · an tvroord. Hij lag dronken langs de weg en dat kunnen v1ij als com-
30/l munistische p�n1eoî.Jërr:-·-rrïe:r51} zijn noz allerlei dingen 

gekomen. Zo heeft hij het de kaneraad, die de kwestie van zijn 

.1... 
1"x,

dronkenschap naar ons heeft doorgegeven, -=t zeer knalijk genomen.
Het gevolg hierva� llas dat h� met dez� kameraad niet meer wilde 
èamenwerken. Jullie h."llnnen er van overtuigd zijn, dat de ze handel
wijze nergens op lijkt. Hij heeft zelfs gedreigd het agentschap van 
"De 'Jaarheid" erbij neer te gooien. In plaats dus van zijn fout 
ronduit te bekennen en in te zien, begint hij met dreigementen • 
Deze man is eigemrijs tot en met. Toch hebben wij hem allerlei 
voorstellen gedaan en wij hebben hem het heus gemakkel�k gemaakt.
Kameraden, ik meen en dat stel ik hier ten aanzien van deze 
kar,1erac1en, dat er hier van hun kant onwil is • 

Dan Van Galen. (Schuilnaam voor Aluhonsus }.1aria Broekrnan,
geboren te Arnhen 15-10-1916). Deze makker is, hoe zal L: het 
zeggen, ven aard al zacht. Ik geloof en hier meer nogdan bij 
kameraad de �:aas-Eoornik, ook een groot deel onze schuld. ligt.

f.J;, r,7ij hadden hier eerder in moeten gr\jpen en toen hij met dat be-
1Çf3 Vdrijfswerk belast \7as, hadden nij hem de nodige voorlichting 
T moeten gevan. Toch geloof ik en dit ter�ille van deze kameraad 

hem toch, zij het v.rat minder omvPngrï]k werk moeten 6even, zodat 
hij niet zo ver terug zakt als nu. Ondahks zijn zwakheden: geloof 
ik dat deze kameraud dan wel iets kan bereiken. Hij is zeer zeker
genegen om weer van onderaf aan te beginnen en het werk weer 

.,1_ aan te pakl:en. Dit blijkt uit de A. K. U. -geschiedenis. 
Ka11eraèen, v1ij moeten er voor zor0 dragen dat \'lij partjj

genoten in het districtsbestuur kiezen, die hun verk verstaan 
en die ook het nodige veran�1oordelijkheidsbesef hebben. Daar 
heeft het in het verleden nog veel te veel aan ontbroken. Het 
gevolg was dat 95% van het werk op de schouders van de �agelijkse
Leiding neerkwam. liet districtsbestuur toonde zowel tekortko
mingen op politiek als op organisatorisch gebied. Wij moeten daar
om mensen in het nieuwe districtsbestuur hebben, die lmaliteiten 
hebben en van wie gebleken is, dat zij aan willen pakken. 
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Het huidige Districtsbestuur brengt daarom een è,rietal 
niev_;-rn candida ten naar voren, die be·. 1ezen hebben iets te kunnen 
presteren, doordat ze al een moeilijke post achter te rug hebben. 
Dit ztn de partUcenoten Dremer, Schouten en de jonge Win van �e 

'f._l L'Ieeberg. (Willen Cornelis von de :Teebig, geboren te Arnhem,"" -
27 :-9-1932). Dit zijn kameraden die er voor willen lmok:'i:cn. ',7im 
� de ::eeberg heeft dit in de Jeug(be·-:eging gedDan.. Brener 
heeft goede resultaten behaald in het ·,-,erken L'let "De '7aarheid". 
Ook partUgenote Sc�outen heeft be�ezen zeer actief te z�n in 
het partij'\lcrk. Ha tuurli): zullen vvf in de weken die ons nog 
resten, hun rrerk en hun resultaten bespreken. 

KaBeraden, oa nog iets te zeg�;en over de re0eringspoli
tiek. Deze )Olitiek is niet gewUzigd, doch tekent zich steeds 
scherper af. ''lij worden steeds neer afhankel''k van Amerika. Het 
verzet hierjce ·,en van het Nederlandse volk in haar geheel neemt 
ook steeds sc 1 1er·1ere vornen aan. Vooral in het N.V. V. tekent 
dat zich steeds meer en meer af. ·;nj moeten ook ons verkiezings
program afstellen oMdat steeds sterker wordende verzet. De 
huidige gang van zaken in onze regering moet in brede kringen 
der arbeidende klasse scherp zrorden belicht. Dit moet in het 
openb2ar besproken norden met andere politieke strrnn.ingen. 7lij 
kunnen rustig met ons program voor de dag komen. Geheimen 
hebben wij, uat dat betreft, niet.De arbei'ersklasse moeten wij 
alles duidelijk en klaar voor ogen stellen, zodat ze weten waar 
we aan toe zijn met de zittende receringspartijen. 

Wij zullen nu een korte pauze houden, ',,aarna wij de verschil 
lende lmesties in discussie kunnen bren6en." 

Pauze (± 15 minuten). 

De volgende personen ne�en aan de discussie deel: 
Benter, Oosterb�ek. 

"Kameraè.en, ik wil even zeggen dat "De '.Vaarheid" in 
Oosterbeek steeds achteruit loopt. Ook Ui��µswiegel_q���f::8r 
�.-:--v-o�r en� .];],�r.:}�J� �.e as ::-àchte.;rmj __ ,t'": �' 

Ik ·ben van mening dat de oorzaak hiervan mede ligt in 
het feit dat er nog niet genoeg actuele dingen in de krant komen • 
Ook al heeft een bepaalde actie niet de resultaten die men er 
van veruacht, dan moet er toch iets van in de krant. Dan wordt 
de aandacht van de arbeiders er op gevestigd. ',7ij zullen in Oos
terbeek ons best doen, de krant op te voeren. 

XJ 7at de candidaatstelling betreft, Hendriks (Theodorus 
Hendriks, geboren te Arnhem, 3-2-1918) uit Arnhem is momenteel 
aardig actief in de Partij. Ik zou dus deze man naar voren willen 

X f brengen. Ook '!f. Jansen (J6iî!:, ê;e�a::?an i;o :!::.aalnitEJ: 29 3 191 "J)Fui t 
Oosterbeek verdient aanbeveling. Hij zit momenteel in het 
E.Y.C.-;;:rnrk en is aardig actief. Dat is wat ik zeggen wou". 
Spansier Sr., Nijmegen. 

"Zoals �rm:1. Bussink heeft gezegd, is ook het Vredes
werk in :·Tijmege1fzo schitterend. '.ïij hebben hier in Nijmegen reeds 
over gesproken en nij zullen daar in de toekomst meer aandacht 
aan besteden. Ook het Jeugdwerk is bij ons een kwestie van 
vallen en opstaan. ryij hebben in Nijmegen een partijgenoot aan
ge�ezen die namens de partij zich regelmatig met de jeugd 
bemoeit. Dat de zaak toch vast locpt is - voor zover ik kan 
beoordelen, meer de schuld van het A.N.J.V. zelf. Het is daar 
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zo, ze �erken 14 dagen hard en dan volgt er een inzinking van 
3 maanden. ·.7at het werken met "De ·;raarheid" betreft en het be
zoeken van de bedankjes, wij hebben hier gisteravond een bijeen
komst over gehouden. 1i'Tij zullen bij dit werk nieuwe methodes gaan 
toepassen. Als het kan, b.v. buiten de partij staande mensen 
aantrekken voor werken met "De ',7aarheid" ./ Zij kurinen zich ook 
makkelijker bewegen onder de N.V.V.-ers. :De krant..is altijd nog 
het sterkste wa'Jen in de strijd voor de arbeiders. Het dat al 
weet ik wel dat wij als districtsbestuur in de afgelopen zi ttings
periode tekort zijn geschoten op elk gebied. 'Jij zijn echter voor
nemens om de zaak in Nijmegen op peil te houden en zo mogel�k 
op te voeren, door het afleggen van huisbezoeken. �ij zijn dan 
van plan, de te bezoeken mensen vooraf een circulaire, waarin 
ons doel wordt omschreven, toe te zenden. 

En dan zou ik nog willen weten hoe het met de '.'Taal staat. 11 

Onbekende discussiant uit Arnhem Oost. (7aarsch. de Boef) • 
"Kameraden, wij moeten èJ.e zaak in de toeko,1st, vooral--

ook wat betreft het werken naar buiten, b.v. het huisbezoek met 
kracht aanpakken. �ij moeten niet al te pessimistisch zijn; onze 
wereldbesc:iouv1ing is binnen-kort gemeen-goed. ·.7anneer bij huis
bezoek iemand tegen ons zegt: "Ik ben tegen de Russen want zij 
willen ons bezetten11

, dan moeten vrij hun hierin gelijk geven en 
eveneens verklaren dat wij ook tegen een bezetting door de Russen 
zijn. Ik heb dit al eens in de practijk toegepast en dan k!jken ze 
je aan of ze je niet geloven. Dan ga je verder praten over een 
vrij en zelfstandig Nederland, onafhankelijk van Anerika en Rusland 
en je wijst de mensen er op dat we door Amerika aan handen en 
voeten worden gebcm.en. Je praat dan verder over de 'Voningbomv 
en de toenemende ontevre2enheie der arbeidersklasse. Op die 
manier noeten wlj succes hebben, ook in uin:;en van het :T.V. V. 

Henk Bussink is niet optimistisch gestemd, maar hij 
heeft volkomen gel ;jk. ',7ij nebben eenpro,3ram opgesteld, ma.ar 
er komt niets v2n terecht. 7ij moeten onze taken beter indelen 
en een bepaalde tijd voor een taal: vaststellen, zoals Amsterdam 
dit wil, de tijd voor een taak, niet langer clan 14 dagen en dan 
eerst eens kijken wet er van terecht gekomen is. Ook als we veel 
taken hebben �o�t er �eestal niets van terecht. rreen nu b.v. 
Rein Bru,'<;1:1an (Reinierus Johannes, geboren te Arnhem 9-7-1918) • 
Hij i8 districtsuerker, daarnq2st part�cenoot en zit ook nog in 
de Dagel·'�rne Leidin.=. Dat is veel te veel, daar helpen v1e de 
1;art2.j niet nee. ::et is rrnar, Bussink heeft op het ogenblik de 
zuaarste ver2nt�oording, m8ar ��, iedere districtsbestuurder, 
is ver"'licht de partijleidin,; te ondersteunen. Het practische 
vrerk moet in hun belangstelling staan. 

Kameraden, w1j moeten ons beraden op de aanstaande dis
trictsconferentie en straks op onze taken bij de verkiezingen. 
',7jj moeten nieune kamer2den inschakelen voor ons werk, vooral 
ook voor het uerk in cle bedr�ven. Bij voorkeur moeten Cit Llensen 
z�n van een andere richting. Ik ben het met Bussink eens, dat 
wij aan het bedr';'.fsi7erk zoveel mo:;eLjk onze aandacht moeten be
steden. �ij hebben hier nooit ee nodiGe zor0 aan �esteed. 

Ik zou dit nog willen zescen, dat �et dus niet in de 
eerste pl2ats belansr;ik is, hoeveel functies of t2!�en ie12;: nC: 
heeft, uao.r vrnl, -:at iemand doet. Dat ·.·as het dan'� 

Cleton, ApelCoorn. 
"Kameraden, ik wil be.::;innen met te zeggen d3t Henk 

Bussink veel te pessimistisch is. Ik zal niet �eg3en dat het 
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in alle plaatsen even vlot is gegaan. Ik ben ook van m:ning dat 
de districtsleiding iä de verschillende afdelingen niet voldoen
de heeft gecontrolJerd, mear det wil niet ze3�en, dat er overal 
ev:en slecht ge·.,erkt is. Bij ons in de afdeling is behoorlijk steun 
verleend b.v. aan het vredeswerk. Da�r zUn successen mee behaald.
'Er is regelr:wtig tsecolporteerd met de Vredeskrant. 7ij hebben 
in de J?artjj heler..1Bal geen 6eldelijke achterstand. :'lij hebben regel
Llé:tig ge11erkt aan diverse acties vo.n de partij. Er wordt vrij 
behoorl'.ik ,;e·rerkt met de krant en speciaal op het gebieè. van 
huisbezoek. 

Voor de jeugè in A�eldoorn is er geen jeugdagent door
de afdelin� aangewezen. Een jonge kameraad in de jeugd deed 

.V dit werk zelf, hij is echter geen partijgenoot. De partii blijft 
/' echter verantwoordel'.jk voor dit werk. Kameraden, er zijn fouten 

gemaakt, ook in Apeldoorn, naar de afdelinc en ook de daat zit
tende Districtsbestuurders zien hun fouten in. 

Ik wil ten slotte nog opmerken dat de verkiezi�a.ctie 
landelijk nu nog niet zo bar loopt. Het partijbestuur is�niet

in staat deze actie� goed op gang te brengen. Het is 
natuurlijk niet mogelijk dat dit slaaat. zonder dat de districten
zich hierbij voor 100% inschakelen, doch de verant·:,oordelijkheiè.
hiervoor ligt in de eeè'.'ste plae.ts bij de Dagel'��:se Leiding en 
niet bij de afdelingen." 

;/ Ch.A. Schouten, Bennekom. 
"Ik wou iets zeggen over het feit dat er verschillende 

I partijgenoten zijn die betreffende de verdeling van het werk en i het uitbrengen van stern.1,1en voor e districtsconferentie, niet 
voor hun mening <lurven uit te komen. �7ij moeten de fouten en 
z·Nakkc plekken bij onze kameraden durven aanwijzen, daarmee naken
we de partij en het districtsbestuur gezondii 

\� �at betreft het werk, ik ben zelf overbelast, op de 
� duur loopt dat vast en daar hebben wij niets aan. Ons werk in 

� 
het vredescomité gaat vrij goed. :lij hebben daarin 2 partijlozen. 

• � ,� treft, daarover is de Dagel1jkse Leiding veel te pessimistisch.

�� r 
'.'/at het jeugd -rerk en het vredeswerk in ':'Tageningen be-

Binnenkort zullen wij weer een vredesvergadering organiseren bij
� mij thuis. Wij zullen een discussie hebben over het Vredescomité
�- en het A.l'T.J.V. 

• • Afgelopen zomer kwam ik in contact met een hopman van
"-$ de padvinderij, die zich tegenover zijn minderen in anti-comrm

nistis c�e geest uitliet. Ik verzocht hem mlj eens te bezoeken.
mj deed dit en 7ij hebben toen een vruchtd.ragende discussie 
gehad. Ik heb daar het standpunt van de communisten duidelijk
gemaakt. Ik bon van nening dat zulke gevallen neer voorkomen
en dat er veel te weinig gebruik van 70:rdt gemaakt. 

7at de activiteit betreft, behoeft de Dageltkse Leiding 
dus niet zo pessimistisch te zijn, want er wordt bij ons nog wel 
iets gec1 aan. De resultaten zullen wij echter nog moeten afvmchten." 

� A._Bremer, Laag Soeren. 
"Ik zou nog even enkele ,.-,oorden 1,,villen zeggen over de

treekreportages in "De '.7earheid". Ik zou willen dat er wat 
er aandacht besteed Tierd aan de kleinere plaatsen en de streken

met plattelandsbevolldng. D&ardoor zou het mogel'i1: zijn dat de 
arbeidende bevolking op het plattelend meer belangstellin� ging 
tonen voor "De ·.7aarhej.d". Wij zouden hierdoor met een bepaald 
nummer van "De ·1aarheid" een speciale propaganda actie kunnen 
ondernemen. �at mlj ook nog is ongevallen blj het werk net de 
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krant is, dat de colportages een goede voorbereiding eisen. 
De colporteur moet met de mensen kunnen praten, hij moet zijn 
antwoorden klaar hebben. Onze krant is het beste en belangTijkste 
middel om onze idealen naar buiten uit te dragen. Er is van
avond al het een en ander gezegd over de diverse districtsbestuur-

/)\ ders. Hijn mening is, dat het Districtsbestuur moet .reten wat er 
1 

in de afdelini::;en gaande is en vrat er ónder de functionarissen
�n de afdelingen leeft. Dat is alles." 

Onbekende s�)reker uit de afd. Oost van Arnhem. 
"Ik ben van mening dat de resultaten die onze afdeling 

boekt, veel hoger kunnen ligGen. Het ontbreekt ons aan goede 
leiding, vooral nu Brugman steeds meer aan onze afdeling ont
trokken wordt. Hij w as het juist die 8'.' nog een beetje de gang 
in hield en nu wordt hij steeds meer met partijvrnrk belast. Zo 
doet hij veel werk voor Jo Dreckschmidt, àe districtspenning
meesteresse. Het werk dat Drecksch:r:lidt doet, is natuurlijk zeer 
belangrijk, maar zou niet een ander dan Brug!!l.an haar behulpzaam 
kunnen zUn. Wij hebben al eens over NUhof gesproken, maar toen 
werd ons medegedeeld dat Nijhof van het partijbestuur opdracht 
had gekregen om in het N.V.V. te gaan werken. Ik zou graag willen 
dat de kuestie _ rn...>J.em Oost eens terdege bekeken rerd." 

Kleine :pauze. 
Beant�oording van de discussianten door H. Bussink. 

"Er is vooral naar voren gebracht dat ik de zaak te 
pessimistisch zie. Ik zou het geheel te zwart hebben voorge
steld. Ik geloof dat momenteel, zoals wij er nu tegenaan staan, 
de grote fout is, de belangrijkste oorzaak dat 1ij niet practisch 
naar voren brengen wat ons op het hart ligt. Ik heb er nog eens 
goe over negedacht, maar ik meen dat de goede wil er wel is, 
maar aan de juiste ui tvoaring on tbreel;:t het. Als ,ïe eenmaal een 
begin hebben en wij proberen dit te ontplooien en vast te houden, 
dan kor:i,=:n de mociljjkheden, doordat vanuit .Amsterdam nieuwe 
acties naar voren konen en dan zakt het oude weg. Jaap heeft 
de sugcestie naar voren gebrac�1t dit eens in Amsterdam te 
bespreken. Hierover heb ik in Amsterdam al eens gesnroken en 
zU �ien onze moeil�kheden ook wel. Maar �at is dam de oplossing. 
De oplossing hiervoor is, dat vrij leiding gaan geven. In elk dis
trict moet er voor deze leiding gezorgd worden. Dus niet opper
vlakkig, maar diep doortasten in de diverse afdelingen. Er moet 
een gron6ig overleg komen met alle afdelingen. De districts
leiding moet 17eten wat er in de afdelingen leeft en zij moeten 
vooral aan het afdelings- en bedr�fsTierk lei�ing geven. �tj 
moeten dus niet alleen met ronc�schrijven volstat;m. Er is een 
streven� om dit beter te doen. Wij hebben kunnen bespeuren, 
het gevaar in die richting, n.l. van het openlaten van onze 
taken van het Amsterdamse 3 maanden plan. Dat hield in dat 
het districtsbestuur dit met de afdeÏingsbesturen moest bespre
ken en aneers hadden wij die taken niet behoeven te stellen. 
Tegelijkertijd - er was een voorstel bij gedaan en een verklaring -
ik geloof dat zelf, dat dit voorstel er teveel door0ehamerd is. 
�tj moeten ten aanzien van het districtsbestuur de afdelings
besturen ui tkernmen. 11aar ,1ij moeten ook eens samen overleggen, 
hoe doen uij dat, want hoe kleiner de afdelingen worden, des te 
beroerder il'Ordt het vaak. I k  meen dat i,,7ij in die richting ook 
i.-rel c1.ei:;elijk zullen moeten gaan werken. Ik meen - en hierbjj 
haal ik een besluit van onze vorige conferentie aan - dat de 
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dagel1kse leiding juist daarom uitgebreider zal worden, om 
juist als dage1··�se leiding meer in staat te z�n het district 
in te gaan. Er is in feite nog heel weinig van terecht gekonen, 
hoev7el uiteindel"k dat toch neer op een paar man is neergekomen, 
Tonny (Antonia Johanna rTolenaar, geboren te Arnhem 7-3-1930) 
voor de jeugc1 en Bertus (Albertus � den Berg, geboren te 
Bols·,ard 24-8-1925) en nog een paar anderen. llaar ik geloof toch 
uel dat wij in deze richting onze hersens moeten laten werken 
en de maatregelen moeten voorstellen en het de Dagel�kse Leilins 
moeten voorleggen om te zien, hoe kunnen nij in deze richting 
het beste nerlrnn. Kameraden, vrij moeten denken aan het verkiezint;s
fonds. 7ij moeten mensen aantrek�en daar, waar het naar enigs-
zins no;elïk is. ',7ij hebben daurvan een mooi voorbeeld in onze 
kameraad uit Bennekom. En 7ij Doe ten vooral de scholing doorvoe
ren. �ij hebben reeds een begin gemaart, de scholing door te 
voeren op de ledenvergaderingen, zodat è.e partijgenoten meer 
be,:mst zullen gaan inzien, hoe staat het erbij, wat zijn de moge
lijkheden. Door deze scholing worë'.t ze de werkwijze onzerzijds 
meer bijgebracht en zij zullen daaruit meer kracht nutten om alle 
mogelijke mogel!jkheden uit te bui ten. 

• 
Ik heb globaal de vragen, door de verschillende afde-· 

lingen gesteld, beantwoorë'. Ik Tiil nog enkele vragen afzonder-
lijk beant-.7oorden. 

f Dan als eerste, de door kameraad Spansier uit Nijmegen 
gestelde vraag, Ik wil er op wijzen dat dit een zeer belangrijke 

� l'C'.vestie is, n.l. die van De ·vaal. (Gerardus de ·.7aal, geboren

J �o. te Woerden 15-9-1899). Ik heb r een hele Zondagmiddag aan � besteed om dat uitvoerig uit de doekjes te doen. ryij hebben het· � 11aarschijnlijk allemaal gelezen, dat geval van Ap�eld.oorn. (Ver-
moedel1jk van Apeldoorn, C .I' .H. gemeenteraadslid Amersfoort). W�)j Het is een feit, kar.1eraden, dat in ons distTict op verschillende
plaatsen, ik zou haast zeggen, dat ze eeh afgesproken teken 

�18 hebben gegeven, dat ze allemaal �eer een beetje actief worden, 
f /' zodat ze \ïeer aan de gang gaan. Van ïastiaux (Lucien ·."fastiaux, 

� geboren te �attrelos (Fr.) 4-1-1902) hoorde ik dat. De �aal, 

•

• 

maar ondanks zijn spoed bekering waars chm7 ik alle partijgenoten
ervoo�, H�f€;$.P._J��te· Y?Or De Waal. ',7at door de rebe::ings
bepaling� ffi"�s"'"'gê'\Vö":rtrtil'l'. is . "????), dat moeten w1J de
kop indrukken. Ik wil hier tegelijker tijd het opvallende ten aan
zien van De -.7aal aanhalen. W� hebben gelezen dat van Apeldoorn, 
die tegende bloklijsten is geweest en tevens de Uilenspie,::;el. 
De '"Taal haC: de hele lrnestie van de bloklijsten en toen ging hij 
helenaal te onp2s de opmer}:in_; Baken dat hij van 1nening nas dat 
de Uilenspiegel geschi�t was om mede te werken. Eerst ont�ing 
me dat nog op dat moment, maar toen Zondagsmiddags ik dit ver
bond aan het �eval Apeldoorn, 7erd ik ervan overtuigd dat de 
strek':iw; diç; h'j verkondigde, absoluut partijvijanc�ib nas. '.1lij 

� moeten ons er daarom van bewust z�jn dat, waar nij hem ook t�.;en
komen, v1ij voor hem op on:;e hoede zijnp FraPP3nt zijn ook de gevallen 
',7astiaux en Jansen uit Oosterbeek me c zi'n vrouw en die wel in 
staat is om partij0enoten te laten colporteren met de "Vrec1.e". 
Dat is ne.tuurl'�k op zichzelf prachti0, :naar waero:o. gebruiken
ze dit niet als aanloopje voor ons andere werk? Ik kreeg van 
Oosterbeek de mededeling dat het aantal 2bonné 's op "De '.'!2ar
heic11' nog steeds achteruit loopt. "7orden diet_,enen die bec1 anken 
vel bezocht? Dit is belangrUk. Er noeten rap)ortjes gema3kt 
worden, vmc.0:rin de orastarn:1iGheden naar voren worden ,::;ebracht, 
waarou ie11ano. bedankt. Kameraden, laten 1.-;i_i nu voor ogen houden, 
dat wij na deze conferentie weer actief :;aan ".7er:!:en. Als vrij er 
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met zijn allen de schouders onder zetten dan zul ja zien dat wij 
weer een heel eind in de goede richting ko11en. Ik heb gehoord 
dat in Oosterbeek a.s. Zaterdag weer gecolporteerd zal vorden 
met "De �7c.1.arheid 11

• '.7ij moeten dit vooral niet uitstellen. Hou 
dat vast voor nu en voor al tijd. Stel het als taak, dat er elke 
week gecolporteerd wordt. Wat kameraad Spansier zei, geeft 
toch een verkeerde voorstelling van zaken. Dat andere, betref
fende het huisbezoek, is goed. Kameraden, ik geloof steevast 
dat de perspectieven in het huisbezoek bovenmate groot zijn. 
Het aan de te bezoeken mensen vooruit toezenden van een circu
laire, daar zit wat in, Het voornaamste is echter dat er ook 
huisbezoeken worden afgelegd. Daardoor treden wij in contact 
met de mensen. Wij kunnen dan over allerlei onde�Nerpen van 
gedachten vrisselen. "Yij kunnen ons standpunt van onze kant dui
delijk maken. Hierin ligt de grote 71aarde. IIet gevolg zal zijn 
dat er leden en abonn�'s gewonnen 1orden. Ik geloof dat wU 
hier het partijbestuur, dat op het grote belang van het huisbe
zoek geuezen �eeft, zeker niet teleur mogen stellen. Dat over 
het huisbezoe�, kameraden. 

Dan betreffende de opnerkin5 van onze partijgenote Lot 
Schouten. Ik heb helemaal niet de bedoeling gehad, kameraden, 
een pessimistisch geluid te laten horen. Ik ben er zelf van 
overtuigd dat de mogelijkheden groot zijn en dat onze invloed 
groeit. !.:aar, kameraden, het drijft nog steeds aan de opper
vlakte. Het moet dieper. Het volk moet van onze denkbeelden 
doordrongen worden. Lot gaf een prachtig voorbeelq. hoe wjj dat 
aan moeten pakken. Het gesprek van de zomer met die verkenner 
heeft zijn nut, hier wordt dan het stan�punt van onze partij 
naar voren gebracht. ':Tij moeten ons van dag tot dag afvragen, 
liggen onze mogelijkheden en als 'vij ze \-reten, dan moeten ze op 
de juiste r,jjze aangepakt worden. 

Kameraad Bremer heeft nog e·,ie zen op de belangrijkheid 
van artikelen van ons blad en zij heeft daarbij nog verschillende 
vrngen aange 0rezen om tot streekedities te geraken. Kameraden, 
vrij bec.,rijpen dat allemaal, maar hebben omtrent deze kwestie grote 
moeilijkheden en de grootste is wel het geld. Toch zullen wij 
allemaal aan moeten pakken, dat ons blad zoveel mogelijk ver
spreid 70rd t en dit natuurlijk ook op iet platteland • 

Dan ten aanzien van kameraad Nijhof. Ik kan bij deze jullie 
in zoverre gerust stellen, dat ik het punt wel uitvoerig bespro
ken heb in Amsterc:.am. naar wat het vverken betreft in het n.v.v.,
daar heb ik nog geen juiste gegevens van. �el kan ik zeggen dat 
het delicate dat er in is, minder is dan je je voorstelt. 

·:rat Bertus �A. � den Berç;) betreft_,_ no� wij zijn het __ daar mee eens. Het is zelfs zo, dat het pRrt1Jbes uuur me op mJn
donaer heeft ge;even. Wij moeten er wel rekening mee houden, dat 
Bertus voorgoed naar Amsterdam vertrekt. 

Tenslotte wil ik dit zeggen, kamerac:en, voor de komende 
colporta:_:,;e van a.s. Zaterdag: -.Vij weten dat het de bedoeling is 
dat iedereen, maar dan ook iedereen daaraan deelneemt. Ik z�u 
willen ze:_:,;�en, als wij �r niet van bewust zijn, en wij stuiten 
op moeilijld1eden, wij lrnneraden, als r.rij b.v. in onze ei0en pleats 
b.v. in verband net onze werkzaam..heden liever niet colporteren,
dat vrij dan n:-ar een andere pl ats gaa:. =.iaar het moet zo ziin,
dat iedereen er aan meedoet, zonder aanzien des persoons. '.7ij
hebben gehoord dat verschillende krune:raden naar andere pl2atsen
gaan. Er komen er "17at near Arnhem. Ook gaan er enkelen n"'ar
Apeldoorn en Nijmegen. "Jij moeten het nog ï1el even, deze _ ... -,estie
in onze ledenvergaderin::; bespreken. Ook moeten v1jj op de leden-



• 

• 

• 

• 

G E H B I ï:. - 10 -

vergadering bespreken uelke kameraden er naar de districtscon
ferentie worden uitgezonden, en vooral dat betreffende de partJ
loze kaI:1eraden. 11 

(Hier neemt Reint van der r:olen het woord over). 
"Het Daeel:ijks 13estiîür möë't vooraf bericht hebben, 1ïie 

er koillen. Er moet van deze vergadering een rapportje genaakt 
worden en aan het Dagel�ks Bestuur toegezonfen worden. Vooral 
de nsnen van ee partijloze kamera�en moeten vooraf to1gezonCen 
narden. Als dat niet gebeu_rt, zal het Heer aardic spaal� lopen. 
Zij moeten allen ui tgenodiJ:l. worden voor� conferentie. Als nij 
dus e g ,;eveno in Arn:e'J. hebben, zijn wij neer in staat, jullie 
het nodige nateriaal, dat jullie nodig hebben, toe te sturea, 
on de conferentie goed voor te berei. en. 
5 Ik wou nog eventjes de opmer�ing naken, dat �enk (Bussink) 
een pear bela�crtke punten heeft vergeten. Ik ban van mening 
dat llenk die nog wel even moet aanstip�en • 

En dat is in de eerste plaats de suggestie van Bert 
( Cleton)', ten aanzien van het v,erkplan. Dit is werkel'.jk een 
ui tstekenc1 idee en het t·1eede punt r,at hij naer voren brengt, dct 
is ten aanzien vun de or�2nis2tie, het orcaniseren ven de 
diverse ver32derin�en. Het is een feit dat �at Bert hier 09nerkt, 
dat ,-,e dacr in Arnlien ook terdege rekenin:; nee mo�J��n houë'.en. 
Dat is werkelnk, laten �e uaar ze��en, een rotzooi�e, �annqer 
cJ.e E.Y.C. J.e or_;[,niserende pa:i�t;• is en als de ;)art" het 6eor.=;2-
niseerd �eeft,Dil �e E.V.C. het organiseren. Laten wij indere 
or

::,anicatie vc:,r911t,i::oorè.el:_;�:: stellen voor hu:0. eigen gc1n,g van 

Hierna verloopt de ver��dering in een onderonsje en 
gaat hij als een nac�tkaars uit. 

:C I r D '8. 11-2-1952 •
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VERSLAG van een vergadering van het nieuwe districtsbestuur 
van het district Centraal Gelderland der C.P.N., 
gehouden te Arnhem op 20 Februari 1952. 

AANWEZIG: 
15 Personen. 
(B.T. van Laar, geboren 8-10-1904 had bericht van 
verhindëring gezonden, wegens beroepswerkzaamheden. 

Voor het Partijbestuur was aanwezig: 

� 
C.F.W. van Dillen, geboren 5-6-1917.

�·De leiding van de vergadering was in handen van: 
?( IH.J. Bussink, geboren 5-10-1918.

Medegedeeld werd dat Roelofs (H., geboren 31-12-1907) 
nog niet kon komen wegens zijn ziekte. 

' 

i' 

Bussink begint en zegt: f' 

"Kameraden, om te beginnen wou ik eerst onze mening
naar voren brengen, over wat in het oude secretariaat be- �

sproken is over de districtsconferentie. We waren samen wel -
van mening dat de conferentie de zwakte van het district 
wel naar voren heeft gebracht. 

In de eerste plaats de inleiding die zwak was en 
ook niet op voldoende wijze de bedoeling van de conferentie 
op voldoende wijze naar voren heeft gebracht, de bedoeling 
n.l., de manier waarop de uitvoering van het verkiezings·
program diende te geschieden. Er is nog te veel de stemming ••••
we behandelen het verkiezingsprogram als een soort ••••••
uit het hoofd leren van de punten die er op staan. Maar tot
de werkelijke waarde van het verkiezingsprogram als we weer
vinden in het O.B.P., het hoe, de manier waarop, daar is
nog onvoldoende de nadruk op gelegd, ook in de inleiding.

De discussie was van de partijlozen uitstekend. De 
partijloze kameraden, om er een paar bij de kop te nemen, b.v. 
de kameraad van Doetinchem die b.v. op juiste wijze aantoonde 
van de krant en de mogelijkheden die in de nieuwe abonné's 
te vinden zijn. En kameraad Koek (M., geboren 9-8-1902), die 
op duidelijke wijze aantoondecre-manier hoe wij de zaak van de 
vrede moeten aanpakken en niet bij voorbaat denken, bij die 
bereik je toch niets, die is Vrije Volk agent, zoals bij het 
vertelde. Hij haalde de gedachte weg dat het onmogelijk zou 
zijn om de massa er voor te vinden. 

De discussie van de partijgenoten was over het alge
meen genomen niet ter zake, maar ook slap, enkele uitzonde
ringen daargelaten. Slechts met enkele punten ging men op 
de kern van de zaak in, op de acties voor de werklozen, maar 
over het algemeen was de discussie van de partijgenoten slap. 
De oorzaak hiervan was naar onze mening de slechte voor
bereiding. Wij werden door de beginselverklaring voorop te 
stellen en het verkiezingsprogram op de achtergrond, werd 
op dit laatste punt ook niet de nadruk gelegd. Het werd ook 
niet gezien als een onderdeel van het grote geheel, van die 
beginselverklaring en wat doen we er aan. Als zodanig is het, 
naar onze mening tenminste, onvoldoende in de voorbereidingen 
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van de conferentie gesteld, in de ledenvergaderingen. Daar 
moet bij gezegd worden, dat ook door de partijleiding ••••• , 
hetzij door onv�.idoende begrip van onze kant, maar in ieder 
geval dat het van belang is, het hier even te stellen. Ten 
eerste de korte tijd van voorbereiding, die eerst door ons 
als districtsbestuur op gewezen werd, daarna nog aan de hand 
van verschillende data, onmogelijk werd geacht, daarna toch 
weer werd verschoven, moeten we toch uiteindelijk vaststellen, 
dat de tijd van voorbereiding te kort is geweest. Dat is onze 
schuld, dat wij dat uiteindelijk toch doorgezet hebben. We 
hadden misschien beter kunnen zeggen, laten we enige weken 
wachten en een goede conferentie in plaats van deze op een 
hoopje in elkaar gedraaide. 

Dan ook de kwestie van de resolutie. Zoals jullie 
weten is er geen resolutie aangenomen, want hierover bestond 
een misverstand. Een onvoldoende voorbereiding, geen ontwerp
resolutie. Webhebben eerst een resolutie zullen maken die geen 
boekdelen omvatte, niet alle details behandelde. We hebben 
daar twee voorbeelden van gehad. We hebben die besproken. 
Al bleek het dan misschien in de bespreking met de partij
leiding ••••• we konden dan geen resolutie ••••• maar meer de 
zaak samenvatten zonder daar de traditionele resolutie aan 
te verb:nien. Maar ook hierdoor is, omdat het voor ons onwen
nig is, geen ••••• de normale gang van zaken, laat ik het zo 
maar noemen, is ook niet in een behoorlijk besluit aan het 
einde van de beantwoording een lijn meegegeven. Want nou gaan 
we zien aan de hand van de discussie en de inleiding en vooral 
ook wat Gerrit Blom gezegd heeft, gaan we zien dat in Apel
doorn, dat daar�gewerkt wordt, zodra dit genoemd werd, 
dat daar zo veel werklozen waren. Wat we genoemd hebben, dat 
we daar eerst beginnen of daar of daar, tenminste regelrecht 
concrete punten, die zijn niet meegegeven. En is ook door de 
verwarring omtrent die resolutie de oorzaak ervan. En ik zeg 
nogmaals, dat is ook aan onze zijde de schuld vooral, door 
hiervoor onvoldoende begrip te tonen. We hebben tenslotte de 
oorzaak die ik al noemde, van de inleiding zelf, die ten eerste 
onvoldoende de aandacht heeft besteed aan de actie die er als 
klein onderdeeltje is tussengekomen, de werklozenactie. Maar 
ook de wijze waarop, die zeker beter had gekunà. Ik geloof 
dat hier ook wel een oorzaak is geweest, dat de verdere 
conferentie daardoor omlaag gehaald is. Ik heb zojuist al 
gezegd dat de conferentie de zwakte van het district toonde 
en vooràl ook de zwakte van de districtsleiding. 

Ten aanzien van de districtsleiding hebben we in 
vorige besprekingen, samen met het oude districtsbestuur, 
verschillende mogelijke oorzaken voor opgezocht. En die waren 
dan ook, door omstandigheden, niet in staat zijn tot contact 
met elkaar, contact met de afdelingen, waardoor we een gebrek 
hadden aan collectiviteit. Het was ieder voor zich en bij 
een bepaalde gelegenheid af en toe eens een verslag. En dat 
was ook nog onvoldoende. Dit heeft zich gewroken in de hele 
gang van zaken in ons dmstrict. En ik geloof dat we daarom 
zeker de maatregelen moeten overwegen, om vanavond met het 
samenstellen en het voorstellen van de functies en dergelijke 
meer, dat we dan ook moeten overwegen, in hoeverre we in staat 
zijn om het district als geheel te bestrijken. En daarmee dus 
ook niet alleen van tijd tot tijd eens te gaan neuzen, maar 
dat we regelmatig aandacht hebben op de bepaalde functies, 
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zodat we ook hierin verbetering kunnen krijgen. Toch wil ik 
niet alleen de zwakke kant zien, want ondanks alles heeft 
de districtsconferentie ons iets geleerd, n.l. dat is naar 
mijn idee tenminste een van de belangrijkste dingen, getoond 
dat er mogelijkheden zijn. 

Laten we eens even terugdenken , het aantal partijlozen 
wat er was in de eerste plaats, maar ook die toegezegd hadden, 
maar door omstandigheden niet hebben kunnen komen of misschien 
nog eventjes aarzeling hebben gehad, maar waar toch de moge
lijkheden in zitten, die tonen dat we in zo'n korte tijd dat 
we ons daarmee bezig houden, dat we onze aandacht daaraan 
besteed hebben, dat ze de weg toch weten te vinden tot die 
belangrijke stap die ze moesten daan doen. We hebben het in 
de discussie gehoord van verschillende partijlozen en ik hoop 
dat we, ongeacht de cijfers, maar dat ook de conferentie door 
dit feit alleen al woonde dat er mogelijkheden zijn. Ik meen dat 
er toezegging was van een 22 partijlozen. Ik bedoel, dat zijn 
toch geen mensen die zo maar voor de flauwe kul zeiden: 11Nou 
ja, ik kom wel." Daar is mee gesproken en het was op dat mo
ment toch hun bedoeling om te komen. Dat ze misschien in de 
laatste dagen toch weer teruggezakt zijn, dat moet voor ons 
geen beletsel zijn om met hen door te gaan. Ik geloof dat we 
in die richting ook moeten gaan zoeken naar de versterking 
van onze partij. 

Verder moeten we onze taken als districtsbestuurders 
goed weten en niet alleen als afdelingsbestuurders en dat we 
aan de andere kant de weg kunnen gaan vinden, om versterking 
te halen uit de partijloze kameraden, die zeker veel groter 
zijn dan alleen de conferentie heeft aangetoond. Dat moeten 
we inzien dat we niet alle mogelijkheden aangegrepen hebben. 
Er zullen nog steeds mensen zijn, die we in onze organisatie 
kunnen betrekken. 

Zijn er nog op- of aanmerkingen?" 

J.E.Hotz, geboren 8-12-1921 zegt: 
��"Aan de hand van de conferentie heeft kameraad Blom 

die daar ook het woord gevoerd heeft, naar aanleiding van"" 
het gezegde dat de Partijleiding een ernstige zwakte heeft 
getoond, doordat de inleiding niet aan zijn doel beantwoord 
heeft en ik zou daarom aan kameraad van Dillen willen vra
gen of daarover gesproken is in de partijleiding. Kameraad 
Blom zou dit bespreken in de partijleiding." 

J.ATCleton, geboren 5-12-1913 zegt:
"Ka, kameraden, ik ben van mening dat er natuurlijk 

aan de voorbereiding van deze conferentie in de afdelingen, 
dat daar wel iets aan gemankeerd heeft. Maar ik ben toch 
van mening, dat de hoofdzaak, dat deze conferentie, vooral 
wat Zaterdag betreft, niet aan zijn doel heeft beantwoord, dat 
dit wel zijn oorzaak vindt in de inleiding. 

Blom heeft gezegd dat hij ook van mening was, dat de 
partijleiding mede verantwoordelijk was, dat neem ik ook wel 
aan, maar afgezien van het feit wie daar direct de oorzaak 
van was, staat voor mij de zaak toch zo, dat de, mislukking 
kunnen we niet zeggen, maax dat in ieder geval deze conferentie 
niet aan het doel heeft beantwoord, dat voor mjj dit hoofdza
kelijk uit het feit dat de inleiding niet aan het doel heeft 
beantwoord. Ik ben van mening dat de inleiding had moeten zijn 
in de geest zoals de bijdrage van Gerrit Blom in de discussie 
en dan zou de conferentie heel anders zijn verlopen als nu 
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het geval is geweest." 
Iemand interrumpeert en zegt: 
11Het lijkt mij nuttig om lering te trekken uit dit 

geval en of de zaak nu op de juiste wijze kan worden gesteld. 
Als we zeggen, de inleiding is zwak, dan is dat erg vaag en 
algemeen. Als je nu zegt: "De zaak van de vrede is niet 
goed gesteld", dan·kunnen we dit bekijken en scherper be
oordelen en het verder ontwikkelen." 

Cleton vervolgt en zegt: 
"Het is zo dat de inleiding in z'n geheel, dat de 

bedoeling van deze inleiding niet voldoende is geweest en 
dat zelfs de aanwezigen op de districtsconferentie dat de 
partijgenoten en ik geloof zelfs dat het districtsbestuur ook 
eigenlijk uit deze inleiding hebben opgevat, dat deze in
leiding een inleiding was over de beginselverklaring, in 
plaats van over het verkiezingsprogram. En dat is juist 
hetgene was Gerrit Blom ook gezegd heeft in zijn discussie
bijdrage en die eïgenlijk helemaal weergegeven heeft wat 
eigenlijk de bedoeling van deze conferentie was, dat deze 
conferentie niet ging om het beginselprogram, maar om het 
verkiezingsprogram, waardoor je natuurlijk een heel verkeerd 
beeld kreeg van de zaak. Want als je een discussiebijdrage 
krijgt naar aanleiding van het beginsel program, maar niet 
tot concrete dingen kwam voor de verkiezingsactie. 

Over het beginselprogram zijn ze het over het alge
meen eens, maar er was geen aanleiding voor discussie over 
het verkiezingsprogram, omdat dit niet was gesteld, vooral 
ten aanzien van de partijlozen. Speciaal met het oog op de 
vraag, hoe denken jullie dat de partijlozen op het verkie
zingsprogram zullen reageren, moeten er aanvullingen op 
komen en dergelijke. Dit kwam in deze inleiding niet naar 
voren. In de inleiding is de gedachte gewekt dat het een 
inleiding was over het beginselprogram" 

Lot Schouten (Ch.A. Escher, geboren 2-9-1914) zegt: 
"Ja, maar er is toch wel terdege gezegd, Blom 

die zei toen toch ook, tenminste dat heeft hij zo zachtjes 
tegen mij gezegd, dat jij er toch in ieder geval niet ver
antwoordelijk voor was, Henk. (Interruptie" Daar gaat het 
niet om"). Jawel, daar gaat het wel om, want dat is de 
vraag die Hotz daarnet stelde, dat Blom er met Amsterdam 
over gesproken heeft. Want ik heb zo'n idee, dat dit niet 
helemaal uit jouw brein kwam en dat je het daardoor niet 
met enthousiasme hebt kunnen brengen, omdat het niet jouw 
geesteskind was, zal ik maar zeggen. En dan is het wel een 
beetje moeilijk.n 

Bussink: 
"Het is in ieder geval wel een stiefkind." 

Lot Schouten: 
"Dan ligt die oorzaak misschien niet eens in het 

district, wat die inleiding betreft". 

Spansier Sr.: (H.M. geb.16-6-1898) zegt: 
• 

11 Ik heb op de conferentie al cri tiek op de inleiding 
gebracht. Ik was van mening dat de inleiding over het al
gemeen niet weergaf, wat er eigenlijk behandeld moest worden. 
Verder hield de inleider zich te veel aan algemeenheden 
en ging niet op onderdelen in. 
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Ik heb een paar voorbeelden genoemd, b.v. het 
drijven van onze regering naar fascisme. En zo over het 
algemeen meen ik, dat er niet diep genoeg op de dingen 
werd ingegaan." 

Loj Schouten zegt nog: 
"Ik vind toch wel dat het beginsel program en het 

verkiezingsprogram zo'n beetje samen gaan. Met het beginsel 
program moeten we toch wel een verkiezingsprogram voor 
elkaar kunnen krijgen. Het ontstaat toch uit het beginsel 
program en het staat er toch niet zo onduidelijk, dat daarop 
nog eens de nadruk moet worden gelegd." 

Van Dillen: 
"Ik geloof, kameraden, dat de conclusie die kameraad 

Bussink hier naar voren heeft gebracht en uit de discussie, 
een ding duidelijk maakt. In de eerste plaats m.i. n.l. dat 
wij toch ook in zijn geheel gezocht hebben naar de juiste 
weg om deze nieuwe wijze van werken zo goed mogelijk tot 
stand te brengen. Want wat moet er worden gesteld? Dat 
de c.onferentie met partijloze kameraden in districtsverband, 
zoals dit de opzet is geweest, nieuw was. Het heeft talloze 
kameraden voor problemen gesteld, die tot dusver in de 
partij onkenbaar waren. En ik geloof dat dit ook een belang
rijke factor is geweest bij het beoordelen en bij het houden 
van de inleiding. Want wanneer men iets totaal nieuws moet 
gaan doen, dan zoekt men naar de juiste weg, om dat zo goed 
mogelijk te kunnen doen. En dan staat men natuurlijk voor 
moeilijkheden, vooral als men kort daarvoor een partijconfe
rentie heeft meegemaakt die een basis heeft moeten leggen 
voor deze nieuwe werkwijze, en men dan tegelijk onmiddellijk 
ook tot de conclusie komt - en dat is een juiste conclusie -
dat men niet op dezelfde wijze als een partijconferentie, een 
conferentie kan houden, zodat men dan de nieuwe wijze van 
werken, n.l. om in grotere mate tot bondgenootschap en in 
directe verbondenheid met de niet partijgenoten en ook leden 
van andere partijen en groeperingen, samen te werken en die 
ook in de besluitvorming te betrekken, dat dit natuurlijk 
geen copie kon zijn van de partijconferentie van December 
en dat men daardoor enigszins onzeker is geweest in het 
behandelen met de stof hier in het district, aan de hand 
van de verhoudingen in dit district. En ik geloof ook dat 
dit ook een van de oorzaken is geweest, waarom b.v. het 
overleg tussen de vertegenwoordigers van het partijsecre
tariaat en de politiek secretaris van het district ter 
voorbereiding van de inleiding is mislukt. Omdat het een 
logisch feit is, dat een partijbestuurder die in Amsterdam 
natuurlijk een inzicht over de gehele toestand in ons land 
en zongoed mogelijk voorgelicht moet worden over de ver-

, houdingen en de problemen in het district, ook daarover 
zelf onmogelijk een juist beeld kan vormen en onmogelijk 
daarop concreet kan ingaan, en die dus op dat ogenblik 
dan ook zich houden moet en gedeeltelijk moet worden als 
het ware overgeleverd aan de zelfstandige wijze van werken 
van de inleider zelf. En zodoende is dus de situatie ont
staan dat naar mijn mening deze onzekerheid, want ik geloof 
dat uit de discussie van vanavond duidelijk is gebleken dat 
er onzekerheid heerste op de conferentie. Onzekerheid over, 
wat is het nou eigenlijk, wat moeten we nou eigenlijk doen 
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en wat is nou eigenlijk de bedoeling. En niets is moeilijker 
te behandelen, dan als de zaak onzeker is. En deze onzeker
heid, die is natuurlijk door ééncf twee besprekingen in Am
sterdam niet op te heffen. Daarbij wil ik zeker niet vrij 
pleiten, dat er ongetwijfeld onjuiste inzichten en wellicht 
niet voldoende en niet goede adviezen zijn gegeven bij de 
voorbereiding van de inleiding. Dat is ongetwijfeld vast te 
stellen, dat hieruit een belangrijke les is te trekken, ook 
voor de partijleiding, hoe ze de conferentie wel had kunnen 
voorbereiden en wat er dan met Henk (Bussink) wel had 
moeten worden doorgesproken in de �ee.keer, dat Henk daar 
speciaal voor bij het secretariaat� geweest. En ik geloof 
dan ook, dat we in de eerste plaats hieruit zelf de con
clusie hebben te trekken, dat de zwakte die los dus van 
de wel of niet juist gehouden inleiding en inhoud van die 
inleiding, toch buiten kijf door Henk is geconstateerd, 
n.l. de zwakte van de verbinding met niet partijgenoten.
Dat is in deze conferentie duidelijk geworden. Want nu 
hebben we eigenlijk een soort examen afgelegd, allemaal met
elkaar in hoeverre nu onze verbinding met de partijlozen 
nou concreet op georganiseerde basis is op het ogenblik.
Dus niet meer in het onzekere blijven van, we hebben wel 
verschillende contacten en ik weet die en ik weet zus en 
ik weet zo, maar nu moesten we het om.zo te zeggen op tafel
leggen. We waren in een conferentie bijeen om zoveel mogelijk 
van die contacten te benutten en dus ook die contacten als 
het ware te testen, in hoeverre ze werJelijke contacten 
waren en in hoeverre ze vaak juist alleen maar in de ge
dachte hebben bestaan. 

En ik geloof dan ook dat dus uit deze lessen, die 
kameraad Bussink hier naar voren heeft gebracht, die con
clusie moeten doen, dat de beste voorwaarden om de onzeker
heid die op deze conferentie aanwezig was, om die onzeker
heid op te lossen door met alle kracht waarover de partij 
kan beschikken, juist die verbreding met de contacten van 
partijloza/ïeden van andere partijen en groeperingen uit te 
breiden, te versterken en dat op georganiseerde wijze verder 
te ontwikkelen. Dat is geloof ik het belangrijkste wat hier
uit geconcludeerd moet worden, om op deze wijze dus een beter 
inzicht in het werken van de partij, n.l. om het vormen van 
het nationaal eenheidsfront tegen de Amerikaanse overheer
sing, om dat mogelijk te maken. Want als hier de kameraad zegt 
dat in de inleiding niet duidelijk genoeg naar voren is ge
komen het drijven naar het fascisme van de huidige regering, 
dat is geloof ik toch wel een zeer ernstig feit. En ik vind 
het daarom erg belangrijk, dat het hier zo concreet is uit
gesproken. Daar trekken we lering uit, want dat is zeer 
belangrijk want dat moet toch voor ons vlees en bloed worden, 
om zo groot mogelijk deel van de bevolking duidelijk te maken 
dat dat het is, wat ons op het ogenblik bedreigt. Een 
nieuwe vorm van oude en nieuwe fascisten gezamenlijk, maar 
toch fascisten, op een geheel andere wijze op ons los gelaten 
als destijds wij hebben meegemaakt met de Duitse bezetting. 

En die verwarring, die daarover heerst en die gemeenheid 
die daarover wordt betracht door de vijanden van het werkende 
volk en door de handlangers van dat fascisme, die te ontmas
keren, dat is toch een van �e eerste taken van de partij 
en hoe krijgen we dat? N.l. door in veel grotere mate met 
andersdenkenden, met mensen die het in een heleboel dingen 
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niet geheel met ons eens zijn maar op een paar centrale 
punten het wel met ons eens zijn, en daarbij dus de samenwer
king te vergroten, te verbreden, ook georganiseerder vast 
te leggen, concreet, dus in vormen, in strijd voor de vrede, 
in vormen in strijd tegen de werkloosheid. Dat we dan het 
beste de onzekerheid die aanwezig is geweest op de conte
rentie weten te bestrijden en om te zetten in zekerheid, n.l. 
de zekerheid dat we met talloze partijiozen-en figuren uit 
andere partijen op het ogenblik samen wel degelijk een afweer 
tegen dat fascisme kunnen smeden en dat we in toenemende 
mate in het land ook successen weten te boeken. En ik 
geloof dat daarover in onze laatste kranten wel zeer belang
rijke voorbeelden zijn gesteld. Maar ik meen dat dus de on
zekerheid die er geheerst heeft, terug te brengen is op 
het feit dat de nieuwe methode van werken eigenlijk ons voor 
wegen heeft geplaatst, die wij eenvoudig niet kenden, en 
die we dus nog moesten zoeken en die in het gezamenlijk 
trachten de juiste weg te vinden, de nodige fouten zijn 
gemaakt, zowel in Amsterdam bjj het bespreken van de in
leiding, alsook , en dat is geloof ik wel een critiek die 
we ook hier zelf voor onszelf duidelijk moesten maken, toen 
we aan de voorbereiding van de conferentie stonden. Hebben 
we ons wel gerealiseerd wat het voor conferentie was? 
Hebben we ons gerealiseerd dat deze onzekerheid aanwezig 
was op de ledenvergaderingen? Want dit moet er een tijd 
zijn geweest. Dit bljjkt ook uit de verslagen van de leden
vergaderingen. En hebben we dan wel het districtsbestuur -
in het bijzonder de kàmeraden uit het vorige districtsbestuur 
wel voldoende verantwoordelijk gevoeld om te zeggen, kjjk, 
kameraäd, je gaat hier wel een inleiding opbouwen, maar 
die en die ernstige dingen moeten toch wel degelijk in het 
eerst behandeld worden, want wjj kunnen niet gaan zeggen, 
nou ja, kijk, Henk Bussink, die moet een inleiding opstellen, 
die gaat wel naar Amsterdam en daar zullen ze wel zorgen 
dat er in komt wat er in moet en dan zullen wij wel zien 
wat het is en als het dan gebracht wordt, dan zullen wij 
wel zeggen wat er goed en wat er slecht aan is. 

Ik geloof, dat dit een onjuiste manier van werken 
is. We moeten ons stuk voor stuk als districtsbestuurder 
zelf verantwoordelijk voelen voor wat er is gebracht en dan 
kunnen we ook met een veel rustiger wijze om critiek te 
brengen op de partijleiding als die tekort schiet in het 
zorgen dat datgene er in komt, wat naar jullie mening er 
in had gemoeten. Want als zo'n kameraad nu zegt, er is te 
weinig gesproken over het drijven naar het fascisme, dat 
vind ik op zichzelf natuurlijk wel een van de belangrijkste 
dingen, dan was het toch van de grootste betekenis geweest,. 

IA als in de voorbereiding van die conferentie - en er zijn
1\toch distr'ctsbestuursvergaderingen aan vooraf e a -

dat aan Henk is gezeg , zeg, .maar en er om dat, naar 
mijn mening, dat er beslist in moet, wantvdat is hetgeen 
waar het om gaat. Dan kunnen we veel beter de zaak voor
bereiden en dan kan je ook zeggen, we hebben gezorgd, zo 
goed mogelijk gezorgd, dat het aan z'n verwachtingen beant
woordt, terwijl het nu min of meer nakaarten is. En dat ba
kaarten is nodig, beslist nodig, om daaruit een les te 
trekken. Maar ik zou toch ook wel het verantwoordelijk
heidsgevoel van de kameraden daarbij in het geweer willen 
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roepen om te zorgen, kijk, wat hebben we er zelf eigenlijk 
aan verzuimd? Hebben we op de ledenvergadering zelf gecon
stateerd dat er deze onzekerheid was en hebben we toen niet 
met die onzekerheid naar het districtsbestuur gegaan en 
gezegd, jongens, er is onzekerheid over deze zaak, maar 
hebben we niet min of meer de zaak maar formeel afgehandeld? 
We hebben een inleiding gehouden op de ledenvergadering of 
de bijdrage geleverd op de ledenvergadering en gedacht: "Nou 
ja, op de conferentie komt het wel zoals gebruikelijk is. 
Maar deze conferentie was er één, zoals het niet gebruikelijk 
is, n.l. op een nieuwe wijze in bondgenootschap met buiten 
de partij staande vertegenwoordigers van het werkende volk. 
Ik geloof dat het ditis, waar het over gaat en dat wij dus 
hieruit de les moeten trekken, dat wij alles hebben te doen 
om het contact met de partijlozen en de buiten de partij 
staande kameraden uit het werkende volk te vergroten, te 
verbreden en te versterken, omdat dat ae beste voorwaarde 
is om aan alle onzekerheid een einde te maken." 
Bussink zegt: 

"Ja, kameraden, ik geloof dat de conclusie die we 
hier tot slot uit Karel zjjn woorden hoorden, niet alleen 
moeten onderschrijven, maar natuurlijk ook de maatregelen 
voor moeten gaan nemen, dat die ook inderdaad uitgevoerd 
wordt." 
Cleton: 

Ik heb er met Henk over gesproken, hoe dat gekomen 
is, hoe dat gegaan is met die kwestie van die inleiding, 
maar dan heb ik van hem gehoord dat van zijn eigenlijke in
leiding, zoals hij die op papier gesteld had, geen woord is 
overgenomen, dat die helemaal is omgebouwd, zodat er van 
cle inleiding, zoals hij die nu gehouden heeft, geen woord 
meëroijwas,�01:r1.""S'"'"·ht,t·1:11'B·-zerr-�näa'gësfè···ra:,·:·'"·Eni1f-"hn'd' =aai 

;1J' op" iïénzërr-e�e1f"në'ê"T"'gr"'OOt"'"'gevaar'�Ei'll""'îl: .. "gê 1 o of dat we daar 
� ook dit mee bereiken, dat we de problemen, zoals die in 

het district liggen, uit de weg gaan, en dat we daar, wan
neèr we dat gaan doen, degene die de inleiding gaat opbouwen 
zonder rekening te houden met de inleiding zoals hij oor
spronkelijk door de inleider was opgesteld, dat we dan altijd 
het gevaar lopen om op de verkeerde weg te komen, omdat we 
dan zeer zeker de gedachtengang, zoals die door de politiek 
secretaris van dit district dan wordt gevoerd eigenlijk 
helemaal aan de kant zetten. En ik vermoed toch dat, wanneer 
er een politiek secretaris is, die de gedachtengang van de 
partij ten opzichte van de problemen, zoals die in het district 
liggen, die moet hij toch weergeven. 

Ik weet niet of het volkomen juist is, zoals ik hier 
zeg, maar zoals Henk het zei, was er toch van de inleiding, 
zoals hij het zelf oorspronkelijk gedaan had, niets overgeble
ven. En dat lijkt mij altijd een gevaar en ik zou de partij
leidèrs er wel op willen wijzen dat ze daar een beetje voor
zichtig mee omspringen." 
Spansier Sr. : 

"Er zijn mij een paar dingen nog niet duidelijk. Partij
genoot van Dillen zegt dat er in de ledenvergadering twijfel 
bestond� dat er onzekerheid bestond omdat het dmstrictsT

bestuur bij de voorbereiding van de conferentie niet •••• lh, 
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maar daar gaat het niet om. Die onzekerheid bestond in de 
ledenvergadering tenminste niet bij ons, want die onzeker
heid ontstond pas na de inleiding. 

En dan wordt hier gezegd, dan hadden de districts

/wij 
bestuurders tegen Henk m�ten zeggen, denk er om dat er 
dit of dat in komt, maa:rihebben als districtsbestuurders 
aan deze inleiding part noch deel gehad en dat is altijd zo 

' 

• 

• 

gegaan. Het districtsbestuur bemoeit zich niet met de in
leiding, voordat die inleiding gedaan is. Dus ais dat anders 
moet, dan zullen wij een andere weg moeten gaan bewandelen. 
Dan zullen we in de toekomst die inleiding eerst in het 
districtsbestuur in algemene trekken vast moeten stellen 
en in de ledenvergadering moeten behandelen en althans de 
problemen in de ledenvergadering •••••• ja, zo begrijp ik 
het, in de ledenvergadering moeten behandelen. En dan met 
de conclusies uit de ledenvergadering hier komen en dan in 
grote trekken de inleiding te bespreken en vast ie stellen. 
Dat is dan blijkbaar de bedoeling en zullen we in de toe
komst zo moeten werken.'! 
Van Dillen: 

"Mag ik nog even wat zeggen? Hetzelfde is eigenlijk 
het geval geweest met de resolutie. Jullie hebben helemaal 
geen resolutie gehad. Maar de resolutie, zoals de dagelijkse 
leiding die had voorgesteld, dat hebben we de vorige keer 
behandeld op de districtsbestuursvergadering. Daar is de 
nadruk op gelegd, dat die veel te veel op de details inging 
en er werd aangeraden om een andere resolutie op te stellen. 
Daar is daarnaast een resolutie die ze zich ook ingedacht 
hadden, ook voorgelezen en Chris Smit zegt : "Goed, leg 
die resolutie nog voor, wanneer j'ëriäar Amsterdam gaat 
op het secretariaat en neem dan over deze resolutie een 
besluit". Het gevolg is geweest dat er helemaal geen reso
lutie is gekomen." 

(Er worden van alle kanten opmerkingen over de reso
lutie gemaakt. 

Spansier Sr. merkt op dat hij meende dat er geen 
tijd voor de behandeling van de resolutie was geweest) • 

"Het is natuurlijk van belang dat wij een conferentie 
houden met partijlozen, maar door deze gang van zaken is de 
bespreking van de interne aangelegenheden wel een beetje 
in gedrang gekomen, want wij zijn zelfs bij het bespreken van 
de candidaten op het laatst over moeten gaan tot tijdranteoe
nering en dat is toch eigenlijk niet de gewenste weg. Daarom 
zou ik toch wel in overweging willen geven om in de toekomst 
de conferentie in tweeën te splitsen en toch voldoende 
tijd over te houden om de interne partij-aangelegenheden 
te behandelen. Ik verkeerde in de veronderstelling dat 
dit de reden was dat de resolutie niet behandeld werd, 
gebrek aan tijd." 

ussink: 
"Wat betreft die inleiding, dat wou ik toch wel 

even zeggen, dat ze het wel een beetje bruin bakken, van 
,. helemaal geen woord. Er werd gezegd ••••• critiek gebracht, ï_ 1 geen kleur en fleur. Ik weet niet meer wie dat zei. Er was 

{)\, -geen kleur en fleur aan de inleiding geweest. En toen heb
�)ik later gezegd, dat ik getracht had om er wat kleur en 

� /Y--. Vffleur aan te brengen, maar toen kreeg ik van Annie Averink

1 
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zo links en rechts nog wel eens een poets van: "Ik zie ze 
allemaal al boven water komen", toen ik zei van de vredes
gedachte aan de oppervlakte brengen en "Intellectuelen en 
boeren schudden elkaar de hand", toen zei ze: "Nou, ik zie 
ze mekaar al handjes staan schudden". Ik bedoel, toen ver
ging me toch wel een klein beetje de lust, omdat te begees
tigen. Maar ik zei er toen ook b:ij, ik zeg: "Dan hou je op 

t�t laatst een krantenbericht over{ Ik zeg, tracht daar
nou maar eens een beetje popelend voor te gaan staan. Ik 
heb gezegd, Gerrit Blom, die trekt zich daar niks van aan, 
die zegt gerust 11 handjes schudden" en "aan de oppervlakte 
komen11 • En toch is dat de manier waarop je in de zaal een 
beetje contact krijgt, want ik voor m:ij, heb eerlijk het ge
voel gehad van: "Nou ja, ik sta me uit te sloven en in de 
zaal zitten ze gewoon te wachten van hoe lang zou het nog 
duren." 

(Interrupties van alle zijden). 
"Al z:ijn het dan missmh.ien ongelukkige uitingen 

geweest, het waren m:ijn woorden in ieder geval • 
Ik heb ook gezegd, er werden snerende opmerkingen 

over gemaakt. Ik geloof niet dat, zoals z:ij mij dat nou ver
telden dat ik dat vaak vernomen had, want als dat met een 
aardigheidje was gezegd, dan had je gezegd: "Nou streep maar 
door, maar waar het om gaat en dat is de franje die er om
heen hangt, die misschien wel van belang kan z:ijn, waar het 
om gaat, dat j:ij nu zegt van een nieuwe inleiding als zodanig, 
die is daar niet door gekomen hoor. Goed of niet goed, die 
heb ik voorbereid en daaromheen z:ijn we bl:ijven borduren. Er 
is wel b:ij gezegd, dat en dat punt, de actie weet je wel, dat 
moest en dat is, ondanks dat het me duidel:ijk gezegd is, 
ondanks dat is het onvoldoende nog naar voren gebracht. 
Maar die volledige telrnt, die is de tweede keer nog bekeken. 11 

Discussiant ? 
"Je had hem woordel:ijk op papier. Je had hem even

tueel enthousiaster kunnen brengen, maar de inhoud, die 
had je precies. 11 

Bussink: 
"Dat was het in hoofdzaak. De inhoud was wel zo en 

ik bedoel die aandacht op die actie, die is door m:ij onvol
doende gebracht. Dat had beter gekund, maar die is, laat 
ik zeggen, in st:ijl à la Blom, is die beter gebracht de vol
gende ochtend. Ik kon daartussen nog wel m:ijn eigen woorden 
gaan gebruiken, maar dat heb ik b:ij een vorige gelegenheid 
al eens geprobeerd en toen zat ik zo in het nauw. Ik bedoel, 
dan moet je weer terug op de draad en dan zit je zo een eind 
weg. Of je houdt je aan de woorden die er staan of je gaat 
aantekeningen maken en je praat er je eigen woorden over. 

Maar ik geloof toch dat we nu in het kader van een 
agitatoren cursus dit kunnen bek:ijken, maar dat we toch de 
les hieruit vast moeten houden. r,
Van Dillen neemt weer het woord en zegt:� 

"Ik heb n.l. nog iets over de discussie van kameraad 
Spansier, n.l. over de voorbereiding om die inleiding. Het 
l:ijkt m:ij toch wel uiterst belangr:ijk, wat h:ij daar heeft be
sproken en wel, dat de inleiding geheel buiten de districts
leiding om tot stand is gekomen. Daar sta ik toch wel enigs
zins verwonderd over, want ik geloof natuurl:ijk niet, dat het 
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zo is, dat kameraad Spansier het zo bedoelde, dat je weken 
van te voren een inleiding moet houden en die op de leden
vergadering moet beantwoorden, maar het is wel zo, dat op 
de laatst te houden districtsbestuursvergadering voor de 
conferentie gezegd moet worden, wat er in die inleiding 
naar voren moet komen. Er moet critiek gebracht worden over 
hetgeen er wel en wat er niet in moet. Zmals er hier werd 
gezegd, het drijven van het fascisme. Dit had in de laatste 
districtsbestuursvergadering tot zijn recht moeten komen. 
En als dat niet gebeurd is, dan moeten we hier vaststellen 
dat we allemaal gef�udeerd hebben. Allemaal hebben we daarbij 
gezeten, zonder hierop attent te zijn en we hebben het over 
onze kant katen gaan. Want dat is inderdaad de weg in onze 
partij, de gebruikelijke weg. Als er een belangrijke inleiding 
wordt gehouden, dan houdt de politiek secretaris daar rugge
spraak over met de'.. gehele districtsbestuursvergadering. 
Dat is iets wat logisch is en wat ik ook niet anders kan 
begrijpen en dat op die vergadering waar kameraad Smit voor 
de partijleiding aanwezig is geweest, de bedoeling:rs--geweest, 
om daar de politieke inhoud aan de districtsbestuursvergade
ring te brengen, dat als een duidelijk beeld, dat is de be
doeling voor de a.s. conferentie." 

Interruptie van der Molen: 
"Dat-rs-toch ook gebeurd". 

Interruptie Spansier Sr.: 
"Als dat gebeurd is, Rein, dan was er van de in

leiding die op de conferentïe gehouden is ook helemaal geen 
klap van bij van wat in de districtsbestuursvergaderi�g be
handeld is. Maar het is niet gebeurd." 

Van Dillen vervolgd en zegt: --
"En als ik daar nog aan toe voeg dat ook in die 

ledenvergaderingen �een verwarring is geweest, dan geloof 
ik dat ik uit de wèinige rapporten die ik eens heb door
genomen, dat het wel zo is geweest. Op de ledenvergaderingen 
is ookngeen klaar beeld over het Beginsel Program en over 
het Verkiezingsprogram, wat toch eigenlijk de bedoeling was 
van de conferentie. En ik geloof dat het wel degelijk zo is, 
dat wij natuurlijk niet met elkaar de fouten moeten bespreken 
om iemand te vinden die je zegt, nou ja, die heeft gefoudeerd 
en ••••• maar dat we in de eerste plaats moeten zeggen, wat 
hebben we er zelf aan kunnen voorkomen. Dat is beslissend. 
En dat is dus ook de conclusie die we er allemaal uit kunnen 
trekken. Hebben wij in onze eigen afdeling en op de eigen 
plaats waar wij hebben gewerkt voor de voorbereiding, hebben 
we daarvalles wel gedaan om die conferentie te doen slagen. 
Dan moeten we vaststellen, nee. Want dan hadden we dergelijke 
dingen toch op een andere wijze naar voren gebracht, dan 
hadden we een andere voorbereiding gehad. En ongetwijfeld 
heeft de tijd een rol gespeeld, maar dat mag toch in ieder 
geval geen kapstok wezen waar we de zaak aan ophangen. En 
ik geloof dus, dat wel degelijk in de zelfcritiek van ons 
allemaal in de eerste plaats geldt dat wij ons niet hebben 
gerealiseerd, de politieke betekenis van deze conferentie, 
het meESt beschauwd hebben als een formaliteit, als een g�
bruikelijke geschiedenis zoals we het vaak hebben meegemaakt 
en dat komt dan wel op z'n pootjes terecht. En dat is natuur
lijk des te erger en omdat dit een nieuwe vorm van vergaderen 
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was met partijlozen samen. 
Dan over die resolutie. Ja, er is gesproken, er is 

een resolutie voorgesteld en die is helemaal niet meer aan 
bod geweest. Ja, kameraden, hier hebben we natuurlijk ook 
weer een probleem van de conferentie. Hoe is het mogelijk 
om een resolutie op te stellen, die volkomen eigenlijk �e
baseerd is op een interne conferentie, die •••• op een 
gebruikelijke partijconferentie zoals we ze vroeger altijd 
hebben gehad. En toen is er natuurlijk - naar mijn mening 
terecht - heeft kameraad Bussink gezegd, ja, kijk, je moet 
je goed realiseren áat het een formaliteit is, maar dat 
zo'n resolutie eenvoudig niet aangenomen kan worden op een 
conferentie, zoals die hier werd voorgesteld. Want dat kan 
niet. Het is geen conferentie waar je besluiten neemt, 
maar wat hebben we toch uitermate in de inleiding van 
Harry Verheij toch allemaal kunnen lezen, dat het een ont
werp verkiezingsprogram is. En het is nog geen verkiezings
program. En daar zit natuurlijk nog de knoop, net zo goed 
als er ook vanzelfsprekend over het beginselprogram wordt 
gesproken. Maar er is helemaal geen beginselprogram. Het 
is slechts een ontwerp ter bediscussiëring. En zo was het 
verkiezingsprogram ook. En je kan op een conferentie die 
mee moet werken om het verkiezingsprogram te completeren, 
te verbreden, te verrijken en zo goed mogelijk te maken, daar 
kan je toch geen besluiten maken, dat is toch onjuist. Want 
dat verkiezingsprogram, dat moet op de eerstvolgende partij
bestuurszitting nog worden opgesteld aan de hand van de 
discussie, die op de conferenties in het hele land zijn ge
houden. Want dat is de opzet van de verkiezingsconferenties, 
om overal dus de mening over het verkiezingsprogram te 
horen en te zeggen kijk, dat moet er wel in en dat moet er 
beter in en dat moet er uit. En met al die conclusies en 
ik weet niet hoe de behandeling letterlijk is geweest, maar 
er is concreet met de leiding afgesproken dat de conferentie 
onmogelijk alle discussies moet gaan behandelen. Integendeel, 
samengevat moet er gezegd worden, kijk, dat en dat zijn de 
belangrjjkste punten uit de discussie en die zullen ter 
kennis worden gebracht, zoals alles wat er op die conferen
tie gezegd is, aan de partijleiding, om straks op de eerst
volgende partijbestuursvergadering te kunnen zeggen: "Kijk, 
dat was de bijdrage uit het District Gelderland. Die heeft die 
en die opmerkingen gemaakt�en waarbij dus geen enkele op
merking wordt overgeslagen en alle discussiaanten, dus wat 
ze gemeend hebben aan de discussie te moeten bijdragen over 
het verkiezingsprogram, ook genoteerd wordt en benut wordt 
voor het verkrijgen van het werkelijke verkiezingsprogram. 
En dat is dus de opzet geweest en dan zeg ik, dan moeten 
we toch ook wel weer de hand in eigen boezem steken, want 
dat staat letterlijk in de inleiding van Harry Verheij. Op 
de 16e en 17e December heeft hij dat woordelijk gezegd en het 
staat nog eens letterlijk in de krant. 

En hier trappen we weer steeds op hetzelfde probleem, 
n.l. dat we ons stuk voor stuk niet voldoende verantwoor
delijk hebben gevoeld, wat nou eigenlijk de opzet van die
conferentie was en het min of meer aan de leidende kameraden
hebben overgelaten. Het is de gebruikelijke conferentie, nou
ja, er is een kleine verandering aan, want er zijn een paar
partijloze mensen bij. En ik geloof dat dat de schoen is waar
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het aan gewrongenheeft, n.l. dat we stuk voor stuk niet 
ernstig zelf ons bezig hebben gehouden om van de conferentie 
te maken wat er van gemaakt moest worden. En dat we er over
heen gelopen zijn en gezegd hebben, nou ja, natuurlijk moeten 
we een resolutie aannemen. We nemen maar een conferentie
resolutie aan. En dat is dus formeel. En dat er natuurlijk, 
gezien de discussie, gezien het verloop van de conferentie 
en dat is natuurlijk starheid en dat is formaliteit, wanneer 
je dan zo'n verloop van de conferentie ziet en zegt, kijk 
dat had in enkele besluiten moeten worden vastgelegd, dan 
is het starheid van het presidium van de kameraden die aan 
de conferentie deelnemen, allemaal. Om te gaan denken, 
kjjk, wenhebben destijds dus dat afgesproken, van er hoeft 
geen resolutie, dus we laten alles maar over zijn kant gaan. 
Dan moet je, als de conferentie dus het verloop heeft, 
dat er gevoel aan een gemis is, dat er toch enkele dingen 
moeten worden gelegd dat dat begeurt. Dat we er dus niet 
zitten met een opgedragen taaiC, maar -dat we er zitten als 
levende mensen die voet voor voet de zaak volgen en de 
conclusie trekken, van dat moet wel en dat moet niet gebeuren, 
en ons niet bezig houden met, nou ja, het is gezegd, dus 
heb ik er geen verantwoording meer voor. Dat is juist het 
grote gebrek waar we steeds op stuiten. w·anneer er n.l. 
instructies komen uit het land, dat dat wat nou niet precies 
letterlijk in een instructie staat, dan kan je zeggen, dat 
stond er niet in, dus heb ik er ook niets mee te maken. Dan 
krijg je hetzelfde bij de kwestie over Februari staking-her
denking, waar we ook eigen conclusie uit moeten trekken en 
maatregelen moeten treffen. En dat is wel het gebrek wat 
ook tot uiting is gekomen in de discussie van kameraad 
Bussink, wanneer hij zegt over de manier waarop kameraad 
Averink heeft gewerkt. Ja, ik kan me voorstellen dat je 
met zo 1n stuk werk, waar je de nodige zorg aan besteed 
hebt en je kameraad Averink ••••••• en je hoort dan zo af 
en toe een min of meer cynische opmerking van nou •••••• 
dat je daar je niet prettig onder voelt. 

Maar kijk, we zijn toch geen communisten, om elkaar 
over het haar te strijken en te zeggen: "Jongen, wat heb je 
mooie ogen of iets dergelijks. We gaan toch hier juist van 
uit, wanneer wij critiek krijgen, dat het de bedoeling is 
om daaruit te leren en dat wij er juist voor moeten knokken 
om de zaken zo scherpbmogelijk te stellen om geen enkel mis
verstand te laten bestaan. En dat kameraad Averink zeker, 
en dan moet ik oritiek ten opzichte van kameraad Bussink 
brengen, zeker geen indruk heeft gegeven, dat dit was om 
af te breken, integendeel, want jij kan in de gesprekken met 
kameraad Averink alleen maar sterker worden, alleen, we 
moeten zelf min of meer persoonlijke dingetjes overwinnen, 
die we stuk voor stuk allemaal bij ons dragen, min of meer 
het persoonlijke gevoel van als het dan niet precies zo gaat 
als je gedacht hebt en als je dan gedacht hebt, potverdomme, 
dat is nou zo'n mooie uitdrukking,en wordt een cynische 
opmerking over gemaakt, dat je je dan zo'n beetje beledigd 
voelt. Hierdoor mag je je niet beledigd voelen en het is 
dus een onjuiste uitdrukking van kameraad Bussink, wanneer 
hij dan zegt, ik voelde me niet lekker. Dat is een soort 
capitulatie van, nou doe ik het niet goed, nou, pik voor 
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mij dan maar een ander. Deze taken moeten we toch zo goed 
mogeljjk proberen uit te voeren en als er cri tiek op gebracht 
wordt, is deze critiek toch niet om ons stuk te maken of om 
ons te pesten, of om ons te krenken, maar om ons duidelijk 
te maken, dat is niet juist en dat kun je beter achterwege 
laten. En dan denkt kameraad Averink, zo'n politiek secre
taris van een district, die kan wel tegen een duwtje. Als 
kameraad Bussink in stakingen heeft gestaan, stukken strijd 
heeft gevoerd, dan is het logisch dat kameraad Averink 
denkt, ja, hoor eens even, dat hoef ik daar heus niet met 
de nodige voorzichtigheid te behandelen. Dat kan ik zo 
precies als het mij op de lippen komt, want ze zegt het 
woordelijk ook wel tegen jou in je behandeling van je werk, 
n.l. probeer sommige dingen ook direct voort te zetten,
n.l. net als een snenwbal als van je gezicht af laten rollen
in de conferentie, dat daar de mensen voor de dingen klaar
en fris worden voorgesteld, zonder dat ze als het ware met
een hele woordenstroom, een overreding er toe brengt, dat
het moeilijk zal zijn om de pit er uit te houden. Het is beter
dat je de pit er meteen in slingert. Zo heeft kameraad
Averink: het woordelijk gezegd en zo kun je ook begrijpen wat
kameraad Averink bedoelt als zij over sommige woordkeus
critiek brengt. En ik kan me voorstellen dat je dat niet
leuk vindt, maar daar moet je tegen kunnen.

Dit geldt ook van Cleton die het had over de 
voorbereiding van de inleiding. Dit mag gerust gezegd worden, 
we zitten niet bij elkaar om het elkaar zacht te zeggen, 
maar om het alkaar behoorlijk te vertellen. Dus, kameraden, 
ik hoop dat we dit allen begrepen hebben en hiermede in 't 
vervolg rekening houden en onze winst mee doen. Ik sluit 
dan ook hiermede de discussie over deze aangelegenheid." 

Hierna neemt Bussink weer het woord en zegt: 
"Kameraden, we zijn nu tot een belangrijk punt van 

de vergadering gekomen en wel de verdeling van de functies 
van het benoemen van de Dageljjkse Leiding dus in ons dis
trict. We hebben het hierover gehad in het secretariaat 
van de Partijleiding en de voorstellen van ons lang en breed 
besproken. 

Partijgenoten, het is dan zo, dat de voorstellen als 
volgt zijn: 

Bussink 
Van der Molen 
-- -- ---

Westerveld 
Cleton 
Tom Spansier 
Van de Meeberg 

politiek secretaris, 

organisatie secretaris, 
propagandasecretaris, 
(Geen speciale functie), 
(geen speciale functie) 
(Jeugd). 

En dan kameraad Brugman voor de werv!ngskrant, 
aar daar moeten we nog over praten, want er 8ok gedacht 

aan Ans Bremer, want die wervings-krant is met de drie eerste 
functie�,T•••••dat zijn de vier belangrijkste functies waar 
het op aan komt. We hebben het voor en tegen er van al 
besproken met het Partijbestuur." 
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(Links en rechts worden er opmerkingen gemaakt 
over de samenstelling van de Dagelijkse Leiding, waaruit 
blijkt dat men het niet eens is over de sterke vertegenwoor
diging van Arnhem hierin, totdat ••• ) 

� Spansier Sr. het woord neemt en zegt: 
7 "Dan staat er nog wat op de agenda en dat is de 

sanering van de afdeling Arnhem. En we weten hoe of Arnhem 
er bjj staat. Arnhem beschikt over weinig mensen die in staat 
zijn om deze zaak behoorlijk op gang te krijgen en we vragen 
ons toch af, is het noodzakelijk om drie van de beste mensen 
uit Arnhem in de dagelijkse leiding te zetten en ze daar 
een volle taak op te dragen en dan straks weer met voor
stellen te komen om uit andere af.delingen mensen aan te 
trekken om de afdeling Arnhem weer op poten te gaan zetten, 

�ant dat zie ik er toch van komen • 
We hebben nu toch al wat ervaringen op dat gebied. 

Ik zou willen voorstellen om Reint van der Molen vrij te 
maken om zich uitsluitend te bemoei'ë'rï"met de afdeling 
Arnhem. En dan zou ik willen voorstellen, het is toch geen 
wet van Persen en Wieden, dat de dagelijkse leiding helemaal 
in Arnhem zit, want Aart Westerveld, die woont in Apeldoorn 
en die maakt toch deel uit van het secretariaat en dat gaat 
heel goed, dus laten we een caudiàaat of in Apeldoorn, of 
in Nijmegen zoeken, die het organisatiesecretariaat behandelt. 
Want het is dringend nodig, dat een man zich speciaal met 
Arnhem gaat bezig houden. Ik heb zelf een paar afdeling
vergaderingen in Arnhem bijgewoond en dan kom je tot de 
conclusie, dat hier dringend iemand nodig is die werkelijk 
organiseren kan en Reint van der Molen is iemand die op 
organisatie gebied tamelijk sterk is en die me daarvoor het 
beste lijkt." 
R.J. Brugman, geboren 9-7-1918, zegt: 

Nadat ik practisch gesproken een jaar ben werkzaam 
geweest in het district en alle partijgenoten hier aanwezig, 
die kennen mijn werk, ben ik zelf bij mijn eigen nagegaan of 
het goed zou zijn als ik weer dit werk op mij nam. Gezien de 
fouten die ik gemaakt heb, gezien dat ik niet in staat ben 
om behoorlijk leiding te geven, zou ik zeggen dat wij mensen 
moeten hebben die behoorlijk op moeten groeien en zo gaat 
het in andere sectoren ook e moeten ook mensen hebben 
áan de top, die oo we en wat ze kunnen en die het ook doen. 
Dat is een belangrijke factor en niet de mensen die nog op 
moeten groeien al leiding gaan geven, want dan klopt de 
leiding niet. Het gaat in de afdelingen ook zo slecht, dat 
ze daar ook wel haast van blijdschap uit elkaar springen als 
ze weer een partijgenoot terug krijgen in de afdeling. En 
daarom zou ik willen dat we Spansier ook in de dagelijkse 
leiding trekken, b.v. voor het werk van Reint � der :Molen. 
Hjj heeft toch getoond dat hjj het in Nijmegen kan." 

Bussink: 
"Dus, Reint, het komt hierop neer, jjj 111oelt je dus 

niet in staat om de werving weer op je te nemen en daar
naast leiding te geven ••••• " 
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Brugman: 
Spansier Sr. voor de organisatie hier in de stad 

en voor Gelderland, want we hebben gezien dat het in Nij
megen goed gaat. Ik ben van mening dat de beste man op de 
beste plaats hoort." 
Stem: 

"En die werving dan?" 
Brugman: 

Er is voorgesteld An Bremer, maar zover ik Ans 
Bremer ken, kan ik hier niet direct een oordeel over vellen, 
omdat ik eigenlijk te weinig contact met haar heb gehad. 
Zij is volgens mij wel goed voor het werk met de Arcor's en 
dergelijke dingen wat ook tot de werving behoort. Dat zou 
volgens mtj uitstekend zijn. 11 

ussink: 
"Ik geloof dat wij het werk voor de krant wel 

l {)P oed moeten zien. Het is niet een controleur of iemand 

r,v_,� ie een onderdeeltje neemt, nee, iemand die werkelijk in 
�( staat is, politiek in staat is, die de noden van de bevel-
��� king kent, die precies weet wat er leeft, die dus iets meer 

,J?' 
kan vertellen als zoveel abonné's hebben we en we hebben 

(lL"" zoveel guldens en zoveel te kort, en we moeten er zoveel 
� ' bij hebben. Het is geen boekhouder. We moeten iemand hebben

1 die politiek ook in het werkelijke arbeidersleven staat en 
ie daardoor kan zeggen, jongens, zo en zo staat de vlag 
r bij en daarom is die krant noodzakelijk en daarom moet je 
it gaan doen. Die het politiek behoorlijk kan stellen, 
iet alleen als automaat." 

A. Westerveld, geboren 28-8-1919:
"Ik wou in de eerste plaats de kwestie van de 

wervingsman nog even naar voren brengen. We hebben in het 
secretariaat deze punten wel besproken, waarbij ook de can
didatuur van Rein Brugman besproken en de mening was toch 
in het secretariaat, niet, dat Brugman zovgel politiek 
als organisatorisch in het werken met "De Waarheid" te 
kort is geschoten, dat hij niet voor zijn taak lErekend was 
en dat aan de hand van de ervaringen, de vervanging door 
Ans Bremer o.i. er beter geschikt voor was. 

Ik wil dan ook nog iets zeggen over het propaganda
secretariaat en jullie weten in de  eerste plaats dat ik 
daaro�er bezwaren heb gemaakt. In de afgelopen tijd is 
bewezen dat ik niet voor mijn taak berekend ben geweest. Ik 
heb daarover mijn bezwaren voor aangevoerd en mijn argumenten 
gesteld die we niet hebben kunnen uitspreken. 

Ik heb de laatste veertien dagen gepoogd deze dingen 
tot een oplossing te brengen, maar tot nog toe is het mij 
niet gelukt. En ik verzoek dan ook wel bij deze Districts
bestuursvergadering daar ernstig rekenschap mede te houden. 
Jullie weten per slot van rekening hoe de situatie is die 
ik uiteen gezet heb." 

Interrupties en heen en weer gepraat. 
Westerveld: 

"We hebben ook gesproken over een bedrijfsman en ik 
mis hier in het secretariaat van het districtsbestuur, mis 
ik een bedrijfsman, iemand die zich direct wat het bedrijf�-
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betreft, met alles kan belasten. 
Er is een taak voor de wervingsman, een organisatie

en propagandasecretariaat. Er is eventueel een taak voor de 
jeugd, maar ik mis hier een bedrijfsman in. Ik ben van mening 
dat die er moet komen. Ik kan echter geen candidaat naar 
voren brengen." 
Bussink: 

"Alle kameraden die hier op het lijstje staan voor 
de dagelijkse leiding van het district. 

Ja, ik geloof ook dat de keus niet zeer ideaal is, 
dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. We zitten 
allemaal met moeilijkheden, maar we zullen toch moeten komen 
tot een goede districtsleiding. Het materiaal waarover we 
beschikken moeten we zo goed mogelijk aanwenden. En ik geloof, 
als we nu bij voorbaat al beginnen met ik niet en wij niet 
en zus niet ••••• Ja, ik ben er heilig van overtuigd dat ik 
ook nog heel wat kan verbeteren. We zullen toch moeten be
ginnen om ons zelf te helpen en met elkaar de zaak op trek
ken. Dat heeft Blom ook zo duidelijk gezegd. We moeten 
elkaar opbouwen. We moeten met de partijgenoten zoals ze hier 
iitten, komen tot een goede districtsleiding." 

Lot Se houten: 
"Is het niet mogelijk om Ans Bremer en Brugmmn de 

districtswerving op zich te laten nemen? Nou ja, ik weet 
het niet allemaal zo precies, want ik kom pas kijken." 

Gemompel en gelach. 

Reint van der Molen: 
----«ioü; terzake, laten we nou niet gaat zitten ouwe

hoeren." 

Discussiant ? 
is van mening dat Ans Bremer het ook niet alleen 

kan en stelt voor het met beiden te proberen • 
Men blijft geruime tijd over dit probleem doorzagen. 
Spansier zegt dan dat hij het onzin vindt om een 

partijgenoot van buiten Arnhem naar Arnhem te sturen en 
daar te gaan werken. Het is een moeilijke kwestie. 
Cleton: 

"Kameraden, mag ik hier ook iets op zeggen ten 
opzichte van de Arnhemse kwestie. Ik geloof voor mij per
soonlijk dat iemand van buiten Arnhem beter deze zaak kan 
oplossen dan de Arnhemmers zelf. En dan, wat is de zaak 
in Arnhem? Hoofdzakelijk is in Arnhem de rem, de onderonsjes, 
dat zijn de praatjes over dit en de praatjes over dat. En 
om die grond te ontnemen ben ik van mening dat het wel 
iemand moet wezen van bui ten Arnhem, dat die grotere mogelijk
heden heeft om zich boven deze dingen te stellen, om het 
zaakje in het reine te brengen. Ik ben er van overtuigd 
dat degene die het zal moeten doen, het buitengewoon moei
lijk zal hebben." 

Bussink: 
"We moeten nu deze discussie maar sluiten, want we 

komen geen stap verder". 
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Cleton: 
11 Ik moet ook al peginnen met bezwaren. Jullie 

kunnen wel zeggen, jjj moet in de dagel:ijkse leiding, maar 
als ik de kwestie Epe neem •••• ik ben veranwtwoordel:ijk geweest 
voor Epe en wat is er de laatste tijd van Epe terechtge
komen, dat ze zelfs niet op de districtsconferentie aanwe
zig waren. 

Dan de kwestie van de contributiebeweging. Dan kan 
ik ook wel zeggen, ik ben absoluut niet geschikt voor de 
dagelijkse leiding, want als je het in een kleine afdeling 
niet klaar kan spelen, dan kan je zeker het niet in een 
district klaarspelen. Maar als we allemaal met zulke be
zwaren aan blijven sjouwen, dan is het ·precies zoals Spansier 
zegt, dan bl:ijft er geen mens over." 

Van der Molen: 
-- - "Ik ben van mening dat wij met deze discussie 
eigenlijk in het slop blijven zitten, waarin we zitten. 
Wij moeten een goed begrip hebben, wat nu eigenljjk de taak 
is van de organisatie -, de politiek-, en de propaganda
secretaris. Er wordt hier IDTi. een behoorlijke suggestie 
gedaan ten aanzien van Arnhem. Maar dat neemt niet weg dat 
wij begrip moeten hebben voor die takEin. De taak van de poli
tiek secretaris, de organisatie secretaris en de propaganda
secretaris is, dat ze zich bemoeien met het district, dus 
vanzelfsprekend ook met Arnhem." 

Spansier: 
"Maar toch niet speciaal met Arnhem". 

Van der Molen: 
-- -- "Maar het is toch ook niet zo, dat ze zich alleen 
maar met de buiten afdelingen zouden bemoeien en Arnhem 
maar Arnhem laten. Ik heb wel degelijk als organisatie
secretarfu3 contact gehad met de Arnhemsenpolitiek secretaris-

sen voor zover ze aanwezig waren • 
Dat de Arnhemse afdelingen zo sterk zijn terug geval

len, vooral de laatste tjjd, dit jaar vooral Januari en 
Februari, dat vindt juist zijn oorzaak hierin, dat de dage
lijkse leiding Arnhem heeft laten zwemmen, zich niets maar 
dan ook niets zich heeft aangetrokken van de situatie in 
Arnhem en op geen enkele manier gepoogd heeft hier veraan
dering in te brengen. 

Het vorige jaar gingen we in Arnhem in de goede lijn 
omdat de dagelijkse leiding zich er mee bemoeide. We moeten 
dus een goed begrip hebben van het werk van de dagelijkse 
leiding. Zij moet leiding geven aan het district en de afde
lingen. In ieder geval is het zo, dat de drie belangrijkste 
mensen, dat moeten de beste mensen zijn. Daarmee wil ik niet 
zeggen dat de voordracht die hier ligt, dat dit de beste 
mensen zijn. 

Blijven we dus met het laatste agendapunt zitten, 
betreffende een verantwoordelijke kameraad voor Arnhem. Naar 
mjjn mening - er kan gebeuren wat er gebeurt - vanavond, 
maar die moeten we hebben. Als die er niet komt, jongens, dan 
blijven we zitten met het middelpunt van ons district, wat 
niet functionneert en wat doorlopend een rem blijft op de 
ontwikkeling van de andere afdelingen. We zien op het ogen
blik in het hele district een opleving, een verbetering van 
de werkzaamheden, politiek zowel als organisatorisch in de 
grote afdelingen. En Arnhem hoeft daar niet bij achter te 
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blijven. Als er in Arnhem één kameraad is die in staat is 
de zaak weer op poten te zetten, dan zul je aanstonds zien 
dat Arnhem in de tijd van twee à drie maanden er weer boven 
op is, omdat de mensen hier in Arnhem wel aanwezig zijn, 
maar dat hier op een ma�ier wordt gewerkt, nou, ik heb geen 
adem meer, maar dan schrik je je dood, werkelijk waar, want 
er is geen enkel greintje van organisatie verband hier. 
En alles draait maar door elkaar. De een weet niet van de 
ander wat er gebeurt. E n  waarom niet? Er is geen enkel 
organisatorisch verband in. Er moet een man komen die zich 
dagelijks daarmee bemoeit." 
Lot Schouten: 

"Deze verkiezingsjpspecteurs� blijft dat systeem
bestaan? Die mensen di ·n aan he istricts-
bestuurî Bij at bestaan, ja? Kunnen dan deze mensen die 
toegevoegd zijn aan het districtsbestuur om het district 
te helpen bij de verkiezing, kunnen die dan nietbblijvend 
toegevoegd zijn om te helpen?" 

Bussink: 
"Kameraden, laten we nu toch even vaststellen dat 

we vasthouden aan waarvoor we hier zijn. Er zijn verschillende 
vreselijk zware moeilijkheden. We moeten eerst voor het distr:i.ctB 
bestuur de verschillende functionarissen zoeken. 

De werving zitten we mee. Het districtsbestuur en 
Arnhem en dan komt daarmee in verband het voorstel van 
Spansier om de organisatiesecretaris te vervangen. Ik geloof 
dat dit zo ongeveer is waar het om gaat. 

Dien de Ree is enige tijd toegevoegd geweest aan het 
propagandasecretariaat en ook dat heeft niet de gewenste 
resultaten gehad. 

Jaap Nathans heeft in opdracht van het Districts
bestuur eaige tijd speciaal de leiding in Arnhem gehad. Dit 
ging goed maar sinds Januari is hij weer uitgevallen en dat 
is dan ook wel de reden van de achteruitgang in Arnhem. We 
moeten dus zoeken naar een man die in Arnhem de motor kan 
zijn." 

Spansier Jr • 
"Ik zie er absoluut geen gat in om iedere avond 

naar Arnhem te komen. Dat kan niet en dat bestaat niet. Mijn 
vrouw verwacht haar tweede kind en ik kan van haar niet ver
langen dat ze mij iedere avond laat gaan. (Krijgt een terecht
wijzing van zijn vader). Daarbij zie ik het zo in, dat ik in 
Arnhem de zaak niet recht kan zetten. In Arnhem zijn de 
krachten te veel versplinterd en die krachten moeten ge
concentreerd worden. Bat hebben we in Nijmegen ook onder
vonden. De eerste keer hebben we Nijmegen opgebouwd in drie 
maanden.De tweede keer, toen Nijmegen in de soep was gedraaid 
door het District, hebben we 8 weken nodig gehad om het op 
te bouwen. Je moet eerst je krachten samen bundelen en het 
moet komen uit de huidige afdelingsbesturen. Die afdelingen 
moeten vervallen en er moet één afdeling Arnhem komen. En 
daaruit kun je later weer komen tot verschillende onder
afdelingen of een tweede afdeling. Je moet nu eenmaal twee 
stappen achteruit om één stap vooruit te komen:Het is an
ders niet mogelijk, maar Arnhem wil hier niet aan." 

Na heen en weer gepraat, waarbij men niet uit de 
moeilijkheden kan komen, grijpt� Dillen in en zegt: 
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"Ja, kameraden, ik geloof dat we te veel in de for-

h 

atie zitten, n.l. het standpunt dat er een kameraad moet 
omen om in Arnhem de zaak op poten te zetten, dat is 

eigenlijk verweven met de oorspronkelijke voordracht van de 
dagelijkse leiding en dat is.niet van elkaar los te maken. 

� 
En waarom niet? Omdat het district gevestigd is in Arnhem, 

!r omdat de meeste partijgenoten wonen in Arnhem, omdat Arnhem
UI�. Jde belangrijkste plaats van het district is. Dan is het 
f' m.i. onjuist om aan de hand van de discussie, zoals hier 

vanavond ook duidelijk blijkt, door te blijven gaan om te 
blijven redeneren, er moet een mannetje komen om Arnhem op 
poten te zetten. Het district moet Arnhem op poten zetten 
en heel de dagelijkse leiding moet het op poten zetten en 
ik ben er van overtuigd dat het wel degelijk kan door het 
inzetten van de gehele dagelijkse leiding. Niet een apart 
mannetje, maar de dagelijkse leiding moet iedere week weer 
bijeen komen om de zaken in Arnhem op te bouwen. Arnhem is 
de belangrijkste plaats van het district. 

Toen zo juist de opmerking kwam dat er iemand van 
buiten moest komen voor al die kibbelarijtjes en al dat 
gedoe om daar boven te staan, dat is aan de buitenkant 
een opmerking die wel juist blijkt te zijn, maar waar het 
om gaat is hier, dat we hier de meeste partijgenoten hebben. 

Het is de belangrijkste afdeling en de gehele dagelijkse 
leiding en de politiek secretaris in het bijzonder zal de 
zaak in Arnhem op de korrel moeten nemen. En dan moeten we 
het werk zo indelen, dat dit mogelijk is. Waar het hier al
leen om gaat, Arnhem moet op poten gezet worden. Het is 
niet zo dat, als we nu een mannetje gevonden hebben, dat 
we er zijn. De kop van het district, de leiding van het 
district moet er achter gaan staan. 

Ook de krant kunnen we hierbij inschakelen. En ik 
ben er van overtuigd dat, als de dagelijkse leiding zich 
er achter zet, dat het in orde komt. We moeten er als een 
duvel op een zieltje op zitten en dan zal Arnhem in korte 
tijd op poten staaiJ Als we Arnhem optrekken, dan gaat het 

) 

ele is r� naar boven. Dat is toch precies het
zelfde. Waarom zit het partijbestuur in Amsterdam en niet 

�
{)� in Groningen? Omdat het de hoofdstad van het land is, om
l' dat het de belangrijkste plaats in het land is. Waarom zit 

. Paul de Groot ook op kadervergaderingen in Amsterdam, met 
Q � angst en vrezen dat ie ziek terug komt? Dat ie tegen deze 

t-�1'µ 
inspanning op het ogenblik helaas niet kan? Daarom hebben

J / we de besprekingen in Amsterdam. Als we Amsterdam een stoot 
geven, gaat het hele land voorui_t.-1 Dat zien we aan de 

e ruari-staking;-ne--Fëörtrn:r:t=staking was een staking die 
grotendeels in Amsterdam is uitgevoerd maar het is een 
nationale gebeurtenis geweest en het is een nationale 
zaak ook om hem nu op de juiste wijze te herdenken. En ik 
geloof dan ook dat wij hier in dit district,Arnhem op poten 

1
moet�n zetten. Dat wil niet zeggen, dat we de rest moeten 
laten rusten, maar in Apeldoorn en Nijmegen draait het en 

,we zullen daar nog meer vooruit gaan als Arnhem ook draait." 
Van Dillen trekt fel iian leer tegen het districts-

bestuur en tegen de afdelingen en zegt o.a. dat dat geklets 
nu afgelopen moet zijn. 
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"Dit is allemaal, infiltratie van de vijand en die 

l 
vindt het fijn dat er niet gewerkt wordt door onderlinge 
tegenstellingen. De vijand probeert allerlei stemmingen, 
moedeloosheid, het kan niet, defaitisme, in de partij te 
zaaien. Ze doen dit bewust. Zoals ze nu verkondigen dat 
een staking mislukt, al is het een grandioos succes. 
Waarom? Om defaitisme te zaaien. Waarom schrijft "Het Vrije 
Volk": "We moesten de hele Februari-staking maar afschrij
ven, want het is nou toch zonde, dat we er nog langer over 
kibbelen". Ja, dat zouden ze wel willen, omdat er vorig 
jaar 70.000 mensen in Amsterdam demonstreerden. Dat zouden 
zij wel af willen schrijven. Dat is begrijpelijk. 

Het kan hier toch. Jullie staan op de 1:ijst voor 
het verkiezingsfonds op de 9e plaats in het district. Dit 
zijn toch bewijzen dat er mogelijkheden zijn. Laten we ons nou 
niet vasthouden aan het formalistisch gedoe van, ja, als 
we nu maar een mannetje voor Arnhem kunnen vinden, dan 
zijn we uit de brand. Dat is toch geen discussie op het ogen
blik meer. Ik kan me voorstellen dat het in de gedachten
gang is opgekomen om het zo voor te stellen. We hebben 
Arnhem eigenlijk laten glippen en alle kameraden die hier 
zitten, moeten er aan mee werken, het weer goed te maken. 
Het werk moet zo ingedeeld worden met de nodige hardheid 
desnoods, zodat er een heleboel dingen, die ook wel be
langrijk zullen zijn, desnoods eenvoudig op het tweede plan 
worden gezet. Als we alle dingen die we belangrijk vinden 
aanpakken, zitten we binnen 14 dagen allemaal in een sana
torium. 

De dagelijkse leiding gaat dus de zaak in Arnhem 
opbouwen. De zaak van de strijd tegen de werkloosheid in 
Arnhem wordt opgebouwd. De zaak voor de vrede wordt opge
bouwd. Als de Duitse arbeiders, die 14 jaar verdrukt zijn 
geweest door de fascisten nu itj. verzet komen tegen Adenauer, 
zouden wij dan de Arnhemse bevolking niet in beweging kunnen 
krjjgen voor de zaak van de vrede? Uit de discussie is ge
bleken dat duizenden in Arnhem op ons zitten te wachten om 
hun handtekening voor de vrede te zetten. 

De dagelijkse leiding moet naar de afdelingsvergadering 
en ook de andere districtsbestuurders. Dit moet punt voor 
punt vastgelegd worden. De belangrijkste afdeling eerst 
en vervolgens de andere. In Arnhem stel je eerst de woning
bouw en het vràagstuk van de werkloosheid aan de orde en 
verder zullen jullie de punten moeten zoeken en dan zal 
Arnhem wel weer op poten komen. 

Over zes kameraden zijn jullie het eens in de dagelijk
se leiding. Er is eenstemmigheid. 

Bussink Politiek secretaris, 
Van der Molen 
-- -- ---

Weste,rveld 
van de Meeberg 
Spansier Jr. en 
Cleton. 

Organisatiesecretaris, 
Propagandasecretaris, 
Voor de jeuGgd, 

Dit werd als geheel voorgesteld en dan krijg je nog 
de zaak: "Wie voert hier de politieke verantwoordelijkheid 
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van de krant?� Van Reint Brugman? Kameraad Brugman zegt, ik 
ben er niet toe in staat en ik heb geen perspectief om er 
mee voort te blijven gaan. Dit is een belangrijke uitspraak. 
Dit is nuttig en goed dat we dat hebben gehoord en dat we 
weten waar we aan toe zijn. Ans Bremer zegt dan terecht: 
"Is het wel verantwoord om hem dan dit centraal te laten 
leiden?" Vooral omdat, zoals kameraad Bussink terecht opmerkte 
het geen zaak is van contr6le en van goede wil, maar van 
iemand die ook in staat is om politieke leiding te geven 
en de inhoud van de krant ook inderdaad af te stemmen op 
de politieke strijd die wij op het ogenblik hebben te voe
ren en zodoende de krant zo door de partij op te bouwen, 
omdat de krant, zoals al in den treure gezegd is, niet 
alleen het orgaan is maar de belangrijkste organisatie in 
de partij is • 

Er is hier gesproken over kameraad Bremer en het 
zou nuttig zijn als kameraad Bremer er zichzelf ook over 
uitsprak en dat de andere kameraden zich hier ook duidelijk 
over uitspreken • 

Ik zou het zo ook niet één, twee, drie kunnen zeg
gen uit deze voordracht, maar het lijkt mij zaak om een 
kameraad die in Arnhem woont, met de leiding van de krant 
te belasten en daaromheen dan een aantal mensen te formeren, 
twwe of drie, die dan gezamenlijk de werfleiding uitmaken 
om het verdere werk aan te kunnen. 

Er zijn kameraden genoeg, b.v. een kameraad uit 
Nijmegen of een kameraad uit Apeldoorn daarbij te betrekken 
en dan deze zaken te combineren met andere zaken. Ik weet 
niet of kameraad Roelofs daarvoor in aanmerking kan komen 
of kameraad van Rooy.· 

Zeg daar nou in het kort �e mening over, zodat we 
kunnen zeggen, we zijn er uit." 

Spansier Sr. 
"Dat is nu juist wat ik nu steeds heb gezegd en ik 

ben het roerend met kameraad van Dillen eens. Ik ben het 
ook vierkant eens met de voordracht. Alleen betreffende de 
werfleiding moet er verandering worden aangebracht. Brugman 
maakte de laatste tijd vorderingen, maar over Ans Bremer 
kan ik niet oordelen, maar over het algemeen lijkt ze me 
wel geschikt. Alleen zou ik willen vragen dat, als er een 
werfleiding benoemd wordt, onder leiding van Ans Bremer, 
is het dan nodig dat die werfleiding bestaat uit allemaal 
districtsbestuurders of is het ook mogelijk dat die wordt 
aangevuld met de werfleidmrs uit de afdelingen?" 

Brugman: 
n Ik zou zeggen dat een verantwoordelijk man van 

het districtsbestuur wordt aangewezen en dat de afdelingen 
uitmaken, wie bijzitter zal zijn voor de afdelingen." 

Volgt weer geharrewar. 

Ans Bremer: 
"Ik ben al een tijdje bezig met de wervingsleiding 

en ik had al direct het idee, het gaat niet goed zo. Er 
moesten b.v. meer plaatselijke reportages in komen. Ik ben 
begonnen om te proberen te verbeteren. Ik geloof wel dat 
ik er wat goeds mee zou bereiken. Ik heb natuurlijk ook 
fouten, maar je kunt natuurlijk steeds leren. 
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Dan had ik nog een vraag over die andere zes, 
als ik dat mag. Wim !.ê:!! de Meeberg, in hoeverre is die in 
staat om werkelijk in het district leiding te geven? Is 
die niet iedere avond bezet?" 
Van de Meebe-rg: 
- - 11 Ik kan iedere avond, behalve Woensdagavond".
Ans Bremer:

"O, dan is het goed". 

"Nee, dan speelt ie in Nijmegen. Hij is musicus van 
beroep" • 

ik een vraag _stellen? Wie is eigenlijk in 
verantwoordelijke man voor de krant?" 

•. 6w,k•li
Stem: 1"Dat
Stem: 

is Kontjnenburg. (Marinus, geboren 11-3-1911). · 

\ 

(IP. - "En in Nijmegen ?11 

�i �-Stem:)( 1. - l"Joop Boer". (J.C., geboren 26-12-1919) •.
t v,-

-
k C• 

,t11,-
<>

· • Bussink: 
"Kameraden, hoe denken julli�ver de voorstell�n?" \ Ans Bremer: 
"Nou, laten we het zo maar proberen." 

Van Dillen: 
"Kameraden, zouden we het dus niet zo doen, dat er 

in de werfleiding een kameraad uit Apeldoorn in zit en 
kameraad Bremer in zit en waar we dan over praten, of 
kameraad Brugman er in kan zitten en dan zou ik willen 
voorstellen, kameraad Spansier Sr. er in te zetten. Dit 
kan m.i., zonder dat zijn werk in Nijmegen er onder behoeft 
te lijden. Kameraad S:pansier zorgt dat hij zijn besprekingen 
van de kaderwerfleiding meemaakt, zorgt dat de besprekingen 
die miet de landelijke werfleiding plaats vinden, niet 
behoeft bij te wonen, omdat daar andere kameraden voor zijn 
en dat kameraad S�ansier de politieke bijdrage daarvoor 
geeft, zodat ook de politieke kant van dit werk voldoende 
belicht wordt en er een regelmatige werkverdeling wordt 
bevorderd. 

i 
Het moet naar mijn mening dus zo georganiseerd worden 

r� 1 dat kameraad S:pansier hieraan dus alleen een politieke taak
V"' 11Y-� heeft. De taken betreffende de werving en de organisatie 

j\ �- en de propaganda van-de krant, komen dus voor rekening van 
,_-v.!-'('}( :Ans B�;µer en de kameraad uit Apeldoorn. 11 

f,- Bussink zegt hierna: 

1'
'--""_ 

"Nou, kameraden, ik geloof dat we nu twee belangrijke 
punten genomen hebben, n.l. de kwestie Arnhem en de werf
leiding." 

(Hierop volgt weer een practisch onverstaanbaar 
heen en weer gepraat, waarbij gesproken wordt over de achter
uitgang van "De Waarheid" e.d. Bussink komt er ten slotte 
tussen en zegt:) 
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"Laten we nou voortgang maken, kameraden, nu we
l door de organisatorische problemen heengeworsteld zijn, 

moeten we ons bezig houden met een belangrijk ding, n.l. 
de herdenking van de Februari-staking in .Amsterdam. 
Zoals jullie gelezen hebben is het op het ogenblik zodanig 
dat we kunnen zeggen dat dit een strijdvorm is geworden 
die zich, nou, behoorlijk verscherpt heeft en dat we als 
zodanig de hele betekenis van de Februari-staking-herden
king moeten gaan zien, wat het geweest is en op het ogen
blik gaat be�ekenen. Het is op het ogenblik goed, het is 
op het ogenblik een strijd geworden, een scherpe strijd 
tegen de .Amerikaanse oorlogsstokers. En ik geloof dat 
we allemaal d'r wel van doordrongen zijn dat we hier alles 
en allen op moeten zetten, dat we die strijd, die zich 
op het ogenblik hier voor gaat doen, zoals dat ook duide
lijk in de krant heeft gestaan vanavond, dat onze strjjd 
ook werkelijk een daverend succes wordt, dat we dus zorgen 
dat wij, als voorhoede van de arbeidersklasse, evengoed 
als in 1941, in staat zijn, de arbeidersklasse te mobili
seren tegen het fascisme. En ik hoop dat we daarom ook, 
nu direct nog, vanavond nog, met elkaar, als we in de 
afdeling terug zijn, moeten gaan overwegen, wat doen we 
daar nou aan, als we onderweg naar huis gaan, kameraden 
uit Nijmegen, kameraden uit Apeldoorn en diegenen die ver
schillende richtingen uit gaan. Wat zullen we doen, wat 
moet er gebeuren. We moeten natuurlijk ons best gaan doen

J en ik hoop dat we, ondanks de financiële moeilijkheden, 
moeilijkheden met werkzaamheden, dat we de middelen moete 
vinden, dat we op het ogenblik er zo voor staan, dat we 
iets meer van ons zullen moeten gaan eisen als dat we 
in die gewone sleur tot nog toe vaak gedaan hebben. Dat 
we ons door een kleinigheid al opzij lieten drukken. Dat 
we ons nu tot taak stellen, dit zal slagen en dan zal ik dat 
doen, ook al is het een beetje mOëilijk, daar gaan we naar 
toe of we zullen die kameraden er toe dwingen dat ze er 
naar toe gaan, Ik stel dus voor dat we ook uit ons district 
zeker, mensen in en buiten de partij daarvoor weten te in
teresseren. Als we het op de juiste manier gaan stellen, 
wat er op het ogenblik de bedoeling is, dan is het toch 
wel duidelijk, wat of de achtergrond is van het hele ge
balanceer van de reactie om deze Februarm.-herdenking in het 
honderd te sturen. Want dat is toch de enigste opzet van 
hen. De heren in West Duitsland, de heren oorlogsstokers, 
de dienaren van Wallstreet, die mogen niet meer herinnerd 
worden aan de gruwelen die wij destijds hebben meegemaakt 
en geconfronteerd, de bevolking dus, met het gevaar dat 
ons op het ogenblik bedreigt. Dat mag niet gebeuren vol
gens hen. Wij hebben de zware plicht op ons liggen dat wij 
dat juist wel gaan doen, dat we dat wel de mensen duidelijk 
gaan maken:--E'n dat kan niet beter tot uiting komen, als 
zo massaal mogelijk een herdenking daar te houden, die uit
groeit tot een werkelijke klap in het gezicht van die oorlogs
stokers, zodat ze met het idee straks zitten, dat ze hier 
een arbeidersklasse tegenover zich vinden, die werkelijk 
niet meer gediend is van fascisme en van oorlogsideeën, 
maar die voor de vrede wat weet te offeren en desnoods 
strijd daarvoor te voeren. Ik geloof dat we daar zo tegen-
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aan moeten gaan staan en ook zo met onze kameraden in en 
buiten de partij gaan moeten praten om alsnog zoveel mogelijk 
kameraden daar naartoe te krijgen. En het zal toch zeker 
lukken. Ik heb voor mezelf bijv. al direct toen ik het las, 
het besluit genomen, een halve snipperdag op zijn minst en 
naar .Amsterdam. En ik geloof, dat moeten we zo stuk voor 
stuk, zelf, voor ons zelf zien, wat kunnen we doen? en 
met die gedachte en met die hele, met dat voorbeeld des
noods van jezelf, dat je wat doet, daarom, kameraad, jongen, 
dat moet gebeuren, nou ja, spreek je eigen woorden of wat 
voor woord ook, maar zorg dat je niet terug gaat voordat 
die kameraad in vuur en vlam staat daarvoor. Want dit is 
te belangrijk. Ze konden, als dat slaagt, als hun in die 
poging zullen slagen, om ons daar in het zonnetje, in de 
hoek te drukken, kameraden, dan kunnen we er rustig van 
overtuigd zijn, dan blijft het daar niet bij. 

En we zijn toch in de aanval, we kunnen het wel, 
het bewijst wat Karel(van Dillen) hier nu aanhaalt van die 
geschiedenis in de Tweede Kamer, we hebben kunnen lezen, 
we hebben duidelijk de hele geschiedenis voor ons in onze 
kranten, het fiasco van Romme, (spr. bedoelt hier waar
schijnljjk het niet aannemen van de zgn. Grondwetkamer. I.D. 
Ah.), we zien wat voor verstrekkende gevolgen het heeft als 
wij het weten te verstaan, de arbeidersklasse te mobiliseren. 
En hiermede is het eerste en belangrijkste punt in de eerst
komende dagen, daar moeten we het allemaal, alles en alles 
op zetten. En ik geloof, als we dat alsnog gaan doen, dat 
we er zeker in zullen slagen om een behoorlijk aantal partij
genoten daar naartoe te krijgen en ik zou ter overweging 
willen geven, om er geen organisatorische rompslomp aan te 
verbinden van een centraal comité, een centrale reisgelegen
heid, laten we desnoods een offer brengen, wat ons misschien 
nog veertien dagen zwaar op de maag ligt, hetzij financiëel 
of wat ook, laten we in ieder geval dit voor ogen houden, 
dat er toen in 1941 grotere offers gebracht zijn, dan wij op 
het ogenblik behoeven te brengen om de herdenking daar te doe 
slagen. 

Kameraden, ik geloof dat we deze gedachte voorop 
moeten stellen en ook aan die dingen moeten denken, aan die 
offers die gebracht zijn en dan zal het ons wellicht helpen 
om een offer te brengen en ook de andere kameraden, om hier 
te komen tot een duidelijke slag in het aangezicht van de 
oorlogsstokers. 

Dit wou ik in het kort hiervan zeggen." 
Hierna vol$t enig goedkeurend gemompel, waarna 

Sp�nsier zegt (Sr.), 
"Ik breng hier j,er officiële kennis van de nieuwe 

Dagelijkse Leiding, dat in Nijmegen een werklozencomité 
is opgericht. Er is een comité gekozen, bestaande uit drie 
K.A.B.-ers, twee N.V.V.-ers èh E.v.c.-ers en drie onge
organiseerden. Wij hebben gisteravond een vergadering gehad. 
En die hebben, ja dat is gedaan op ons initiatief natuurlij , 
maar de stoot heeft gegeven een partijloze, die ook op de 
conferentie aanwezig was. Dat is dus een directe uiting 
van de conferentie. 
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We hebben besloten om zeer binnenkort weer een 
vergadering te beleggen, waarop de plaatselijke besturen 
van alle vakbonden uitgenodigd worden, waarbij wij dus de 
gelegenheid krijgen om ons standpunt naar voren te brengen 
van de E.V.C. En we hebben tevensJ:et besluit gehomen tot 
de oprichting van sub-comité's in alle werkverschaffings 
objecten die regelmatig met het comité in verbinding zullen 
blijven. Voor de vergadering zullen alle fractievoorzitters 
worden uitgenodigd en de pers." 

Spansier Jr.: 
11 Is het nodig op te merken dat vijf kameraden van 

dat comité ook lid zjjn van de Partij of zegt het niet ••••• 
in ieder geval •••••• " (Hierop volgt gelach en enig heen 
en weer gepraat, dat onverstaantaar is) • 

Op de vraag: "Zeg, hoeveel mensen waren er?" segt 
Spansier Jr.: 

"Er werd gesproken van een kleine honderd. Ik denk 
dat er tachtig of negentig zijn geweest� Spansier Sr. vult 
aan en zegt: 

"Ja, zo'n vijfen zeventig, ondanks get geschrijf in 
"Het Vrije Volk" van de Raad van Vakcentralen, van de Unie
bonden •••••• En de vrijgestelde van de K.A.B., die had toe
gezegd naar de vergadering te zullen komen, maar die heeft 
een gestencild manifestje uitgereikt aan zijn leden, dat ze 
niet naar die vergadering moesten gaan, want dat het een 
communistenrel was. Er waren ondanks dat toch zeker de helft 
K.A.B.-ers". 

Een der aanwezigen vraagt: 
"Is er nog een verslag van die vergadering naar de 

krant?", waarop Spansier Sr. na enige aarzeling antwoordt: 

"Ik heb wel een afschrift van het verslag van die 
vergadering." 

Uit het onverstaanbare gemompel dat hierop volgt 
is op te maken dat men dit afkeurt. 

Een der Apeldoornse aanwezigen zegt hierna: 

"Ik heb nog iets te zeggen over de Februari-herden
king. In Apeldoorn heb ik met lijsten gewerkt voor de her
denking van de Februari-staking en is er ongeveer f 60,- op
gehaald.� •••• 

Stem: 
"Goed zo". 

"••• en ik zal proberen erf 90,- van te maken. We 
waren van plan om met 30 man te gaan en wanneer het op 
Zondag geweest was, dan geloof ik dat ons dat wel gelukt 
was. Maar het zal natuurljjk nu wel iets moeiljjker worden, 
maar het betekent in ieder geval dat we tenminste ••••••••• 

Jo Dreckschmidt: 
"Zeg, je adviseert toch dat ze met de trein gaan"! 

Bussink: 
"Laat ze niet aan het comité gaan hangen, want dat 

doen we in de regel, daar verwachten we dan wat van en valt 
het tegen, dan moet je weer maatregelen nemen. Laat iedere 
afdeling maar komen, laten we ze instructie geven. Ga er 
naar toe! Lees in de krant waar we komen! Ik geloof Jonas 
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Daniël Meijerplein, ja, dat is er vlak bij, dus laten we het 
zo doen dat er mensen zijn. Het is misschien wel mogelijk dat 
ze daar staan met het bord "Gelderland", maar Jk:aten we 
hier voorlopig maar vaststellen dat we er mensen naartoe 
sturen, want het moet massaal zijn. Het is op het ogenblik 
iets belangrijks ••••••• (onverstaanbare interruptie)T••••• 
ja het geeft wel verschillende moeilijkheden ••••• , ja als 
je nu nog moet gaan organiseren, de ene kan wel en de an
dere kan niet ••••••• , met de trein? Ja, we hebben direct 
gezegd, ga met de trein, neem geen risico's van de bus, 
we gaan met de trein. Stel je voor dat ze net als de vorige 
keer, naar Den Haag alle busverkeer verbieden, dan zit je op 
het laatste moment er nog mee. Je hebt dan gerekend op 
minder kosten, maar goed, zes gulden, af, zes gulden met 
de trein. n 

Hierna volgt nog wat heen en weer gepraat over de 
reistijden en mogelijkheden van terugkeer. 

Terwijl sommige aanwezigen aanstalte maken om te gaan 
vertrekken, wordt nog onder elkaar gesproken over de eerst
volgende bijeenkomst van de Dagelijkse Leiding. Dit blijkt 
moeilijkheden op te leveren met kadervergaderingen en scho
lingscursussen in de verschillende afdelingen. 

Een deraanwezigen vraagt hoe het staat met de re
actie op hetgeen in Apeldoorn aan de orde is geweest met 
die Natuurwacht, waarop Jo Dreckschmidt zegt: 

"Ik zal aan B.& w. van Heerde en Apeldoorn adhesie 
betuigen en ook aan de Vereniging van Natuurbescherming. 
We kunnen niet meer doen dan adhesie betuigen, omdat we het 
noodzakelijk vinden ••••• niet waar •••••• omdat de natuur ge
schonden wordt voor oorlogsdoeleinden". 

Inmiddels zijn vele aanwezigen al vertrokken en 
deze vergadering gaat, zonder dat iemand officiëel sluit, 
als een nachtkaars uit • 

E I N D E. 
4-3-1952.
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B 132983 

. 'Kadervergadering C.'P.N ._. 

n.a.v. schr. van Arnhem 132983 z.co
;) li L û • ,, • 

28 Maart 9'52 

Ve r tr o u w e l ijk 

1a.ar aanleiding van uw scnrijven no • .B.V./G 687-52, 
dd. 29.2.1952.moge ik rr berichten, dai; omtrent de in de
daarbij behorende bijlage bedoelde gecombineerde kaderver
gaderingen over het werk met en voor de pers nog niet eer
der werd vernomen.

Alle daarover bekend wordende byzonderheden zullen 
derbalve op prijs worden gesteld. 

Aan de Heer HET HOOFD VAN DE DIENST 
Î pa.mens deze:HoofdcoLll'Ilissaris va..i. .. Ge:m.eentepoli tie 

N Ii E M. 
d· ( 

11< • 

) 



De 

te 
�!:Q_!_!_Y-�-�-h-!_S-�! 

Bijgaand doe ik U een fotocopie toekomen 
van een brief d.d. 26.2.1952 van de landelijke 
werfleiding van de c.P.N. te Amsterdam, be
treffende een gecombineerde ledenvergadering 
van de districtsbesturen van de c.P.N. Gelder
land en IJssel streek. 
Gericht aan/ Re.int van der Molen, geboren te 
Assen, 17.5.1919. 

E i n d e. 
----------
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8 April 1952 

B 134295 

Districtsvergadering C.PeN. 

IIIt/2s 

V E R T R O U W E L I J K 

Naar aanleiding van Uw schrijven no.1973 d.d. 
20-3-1952, moge ik U, wellicht ten overvloede, berichten
dat naar thans gebleken is, de op 16-3-1952 te Uwent ge
houden vergadering van de C.P.Ne een kadervergadering was
ter bespreking van de werving voor de C.P.N.-pers.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling, dat deze vergadering
bezocht zou worden door vertegenwoordigers van de C.P.If .
districten Centraal Gelderland en IJsselstreek gezamenlijk.
Wegens verhindering van de _functionarissen van het laatst
genoemde district waren echter alleen districts- en afde
lingsfunctionarissen van het C.P.U.-district Centraal-Gel
derland tegenwoordig.
Het ligt in de bedoeling de gecombineerde vergadering alsnog
op een andere dat� waarschijnlijk 1in Uw gemeente te doen
plaats vinden. > 

· ·  

Eventueel bekend wordende bijzonderheden daaromtrent 
dezerzijds op prijs worden gesteld. 

Aan de Heer RtT HOOFD VAN DE
. 

DIENST
1ömmissaris van Gemeentepolitie, jl .namens deze.;

_ 
, , r;' 

eAPELDOORN � 



Verbinding:31. 20 Maart· 1952. 
No.� / /� .!!..J..C' / b ' /.J-; 
Onderwerp:Districtsvergadering C.P .N. op �m�� "dJ1/x""l.� 

tJr./,V 
l 

i.,r/. 1.rl 

11':Yf,;(./ 16 Maart 1952 in het Nutsgebo aan 
de Korenstraat te Apeldoorn. - - DIENSTGEHEIM •

IM-. 

. j 4 MRT 1952 ;d 

Aco(ïJr<e.r 
Hiermede heb ik de eer U het volgende te berichten. 

Op Zondag,16 Maart 1952werd in het Nutsgebouw aan 
de Korenstraat 29 t.�_4peldoorn door de C.P.N.,district 
Gelderland een dist�-fsvergadering gehouden,die door 
19 personen werd bezocht en die duurde van des morgens 
10 uur tot des middags kwart voor drie. 

Van deze 19 personen,waren er vijf van de afdeling 
Apeldoorn; de overige 14 kwamen uit andere plaatsen. 

• 
1-

Van deze 5 Apeldoorners zijn er 2 onbekend geble-

� a..\ 
ven, de andere drie waren: 

� 
) 11 JAN ALBERTUS CLETON,geboren te Rotterdam,15 December 

·'at(J 
1913,van beroep winkelbediende,wonende te Apeldoorn, 

'1 

--
1 

&.� � Nieuwstraat 44; 
....,� {2 diens echtgenote,genaamd WILLEMPJE MAGENDANS,geboren t 

:.J.A-,r · Kampen,17 Januari 1915,zonder beroep,wonende aan het-
� '1"''' zelfde adres en 

"1"" VY...3 AART WESTERVELD,geboren te Apeldoorn,28 Augustus 1919,
o1" van beroep arbeider,wonende aan hetzelfde adres. 

l.. De vergadering was besloten.Er werd voornamelijk 
gesproken over het dagblad "De Waarheid".De besprekingen 
beoogden de propaganda,die voor dit blad moest worden ge 
maakt,teneinde het aantal abonné's op te vaeren,alsmede 
de steun die in deze krant aan de E.V.C.moest worden 
verleend,in de vorm van artikelen. 

De vergadering had een rustig verloop.Bijzonder
heden deden zich niet voor. 
"einde". 

Aab de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
te 
's G R A V E NH A G E, 
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No.: ÈV/G Osf -52. 
) 5 � 1952 

CD/ /JifltJ

11.r. f/f-Z ,/

Aan de Binnenlandse Veiligfie�ds't!Iërtsi:"
te 
's-G r a v e n  h a  ge. 

· VERTROUWELLJK.

Bijgaand doe ik U een fotocopie toe
komen van een brief ddT 10-3-1952 van�de 
landelijke werfleiding van de C.P.N. te Am
sterdam betreffende een voorgenomen bespreking 
van het district Centraal Gelderland met 
het district Usselstreak van de C.P.N. te 
Apeldoorn. Deze brief werd met een bemerking 
waarvan een fotocopie hier eveneens bijgaat, 
verzonden aan Hendrikus Jacobus Bussink, 
geboren te Arnhem, 5-10-1918. 

Aart Westerveld is identiek aan Aart 
Westerveld, geborén te Apeldoorn 28-8-1919. 
Genoemde Tom is zeer vermoedelijk identiek 
aan Willem Thomas Spansier, geboren te 
Nijmegen, 26-8-1925. 

12-3-1952 •
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De heer • eet rv 
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Ic an o r  o 
delep wij je. m 
e.s. Zo� ag or 
niet kan co.>rg 

ij zull n 
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bijeenkom 
kuo n �ull e 

Zonder 
dat de 
houden 
zijn. 

zijde llf 

62565 

10 ,.'é.art 1 9 52 

n 5 aa, t • lo 
de beaprekioe van 

ri... a�lst ee 

d " r 
1 

Landelijk� Me�floiding. 

H nk, 

Kre g vanmiddag deze brief "ani. 

uit .Amsterdam. Ik h b natuurlijk d zeel vaotgelegd. 

Het lijkt mij het be t, ezi n dat d oonvocati ' 

naar de afd. zijn n d z waarschijnlijk al maatr g 

len hebben genomen het b st d z maar zo te laten, 

Ik vind dit ander en grov miskenning van Ans te 

om eerst de zaak tem: laten organi eren en dan dood 

leuk te schrijven dat het niet door ga.at.gecombineerd, 

W� �eten Tom hiervan wel op de hoogte brengen d 

dit bij de eerstvol�ende werfleiding bij� �omst wel 

.. naar voren gebracht nx>et ord. n. 

M t ke.m. groeten, 

Aart. 

•
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RAPPORT VAN KB 

AAN HB HD 

No.: 4674

Betr.: KADER BIJEENKOMST C.P.N. TE WAGENINGEN• 

Typ. D. 

Op Woensdag, 5 Maart 1952 werd ten huize van ROELOFS, Hermann, wonende 
Celebesstraat 18 te Wageningen, op de kamer van Van MELLE, Leendert, 
Abraham, inwonende bij H.ROELOFS, een kaderavond gehouden. Aanwezig 
waren: 
MELLE van, Leendert Abraham, geboren te Amsterdam, 9-7-04, va.� beroep 

landbouwkundige, wonende Celebesstraat 18 
te Wageningen" 

XIROELOFS, Hermann, geboren te Bochum, 31-12-07, van beroep montagewerker, 
wonende Celebesstraat 18 te Wageningen. 

LOOIJS, Siegmund,Frederik, geboren te Wageningen, 9-2-22, van beroep 
mavhineba.nkwerker, wonende 2e Buurtseweg 9

_ , -� . 
te Wageningen. 

2,c,a�� 'XfVllINK, Hendrik, geboren te Rotterdam, 2-4-00, van beroep huistimmerman,
wonende Borneostraat 26 te Wageningen. 

X\ONDERSTAL, Gijsbert, geboren te Wageningen, 24-10-06, vah beroep beton
werker, wonende Dijkgraafseweg 58 te Wage
ningen" 

P.:1ESCRER, Charlotte, Adriana, geboren te Den Haag, 2-9-14, weduwe van Jan
• ,lMI"" Willem SCHOUTEN, zonder beroep, wonende 

· � Prins Bernhardlaan 32 te Bennekom, gemeente 

f.'J\. r. 
Ede (wordt genoemd Lotte) • 

•r.l / · 
�

,IVIEIDE..MAN, J., wonende te Bennekom, gemeente Ede, nadere gegevens niet

/f.11" · �1 
bekend. · 

"�!PLOEG, M., wonende Twijnstraat 31 te Ede, verdere gegevens niet bekend. 
\/xtGRA.AF de, Jacob, wonende Kerkweg 12 te �de, verdere gegevens niet bekend 
VxtWILLEMSEN, papierfabrieksarbeider, ., wonende te Renkum, nadere gegevens 

tÎJ. 
, niet bekend en 

�1'- JOON, aannemer, wonende te Zetten, verdere gegevens niet bekend. 

1-uesproken we;d over de algemene richtlijnen van de C.P.N. en over de 
komende verkiezingen* 

mm..:. -·=- . -·

GEEN ACT!ë zonder cv:-2,·:2.:_1 n;et K.B. 



RAPPORT VAN KB 
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No.: 4668 

r;;�;m:ïl---- - / 
Betr.: =-�-===�::.....:::=::.....:=�=��-:TT"""''I--( �/ / 3 :;-J ,s' 6.

I 
. }YP• D. . 

, ,.,,_., -�L '---�,

-� f) Op Dinsdag, 11 Maart 1952 werd, van 20.00 tot 22.30 uur, ten huize van
�-

[

�•,l,fA,, 1 � · S.F.LOOIJS, wonende 2e Buurtseweg 9 te Wageip.ngen, een kaderavond g-ehou-
W ..,-v , ÀN. den.Aamvez · g waren: , . 

"JJ1L00IJS, 'Siegmund,Frederik, geboren te,Wageningen, 9-2-22, van be-
84 - roep machinebankwerker, wonende te Wageningen, 2e Buurtse-

\) 
weg 9 • 

. �I VINK, V Hendrik, geboren te Rotterdam, 2-4 ... 00, van beroep huistim-

J,: IONDERSTAL, 

Vti 'i.: ;ESCHER,

J 6 '14 MELLE van,

V ( X, I.ACKERMAN, -�

� �·IACKERMJIN, t.;_/

j )( l BRAND, \/

merman, ·wonende Borneostraat 26 te f�_ge.ningen. 
Johannes, geboren te Orsoy (Dld),23-8-02, van beroep siga
renmaker, wonende te Wagening-en,Ber,kenl&.an 2;/ 
Gijsbert, geboren te Wagening-en, 24-10-06, van beroep,be
tonwerker, wonende Dijkgraafseweg 5§'te Wageningen • ./ 
Charlotte, Adriana, geboren te Den }Haag, 2-9"14, zonder be
roep, weduwe van Jan Wit!lem SCHOUTEN, wonende te Bennekom, 
gemeente Ede, Prins Be��rdlaa.n tz_. 
Leendert,Abraham, geboren te �terdam, 9-7-04, van beroep 
landbouwkundig-e, wonende Celebesstraat 18 te Wageningen. 
Frans,geboren te-Wageningen 13-8-29, van beroep automonteur, 
wonende Dahliastraat 20 te Wageningen� 
Bastiaan, geboren te Wageningen 19-a-31, van beroep bakker, 

·wonende te Wageningen, Dahliastraat 20
Adriana Maria, geboren te Leersum, 3-5-16,zonder beroep,
huisvrouw van Hermann ROELOFS,wonende Celebesstraat 18 te

Vx. lBROUWE�S' J
Wageningen.
Hendrik, geboren te Rhenen, 17-9-11, van beroep grondwerker,

-� vfi,(r JACOBS,
l.2- wonende Hoogstraat la te Wagenin3en en 

Johannes, geboren te Wageningen, 27-10-1e, van beroep 
der Algemene Kunstzijde Unie te Ede,wonende Essenlaan 
geningen. 

Het onderwerp van de bespreking was:De Cellenbouw in de bedrijven en 
wapening van de Europese staten.R.van de MOLEN uit Arnhem hield een inlei
ding.Deze deelde mede, vanaf een gestencilde brief, dat er in. Nederland 

} 
61.000 le g.,ep)van de Vredesbeweging zijn, waaronder 600 tot 650 intellec
tuelen.Tevens verklaarde hij dat de spreker van de bijeenkomst voor de Vre
çl.esbeweging, welke op Dinsdag, 4 Maart 1952 in de zaal "Negro" te Wagenin-, 
gen werd gehouden, in zijn rede te corrnnunistisch was geweest, hetgeen op 
een dergelijke bijeenkomst niet goed is. 

. Dat b � r: ::: h t VJ: :1 • D ''(· a � C n in Ç e n i S d 1.: b � E �.: 1 ... �n·

KB, 4 April 1')52 ' 

,; QEEN ACTIE zonder ove1•;2.g ff;et K.B. 
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NarA 

Voor: CO 135B45 

( I -

Betreft: Uittreksel besprekingsverslag Landbouw dd. 28-4-52. 

De BVA op de door K.B. gestelde voorwaarden ingelicht 
over: 
Willem Hilbrand van DOBBEN, 22-9-07 en 
Erwin W.B.van de MUYZENBERG, 12-12-01, die het initiatief namen

tot de vertoning te Wageningen van de Russische film "Het ballet 
der lage landen". 

. ............ . 

DOV II, 16 Mei 1952. 
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RAPPORT VAN KB 

AAN HJ3 HD 

No.: 4667 

Betr.: C .P .N .-BIJEENKOMST TE BENNEKOM,.. 

Typ. D. 

Op Dinsdag 18 Maart 1952, werd ten huize van Charlotte Adriana ESCHER, 
weduwe van Jan Willem SCHOUTEN, wonende Prins Bernhardlaan 32 te Benne-

81�1
kom, gemeente Ede, een bijeenkomst gehouden. Aanwezig waren:

/SO '.j'x.ESCHER, Charlotte,Adriana, 2"9-14,Prins. Bernhe.rdlaan 32 te Bennekom, 

\ 

.J o*\ 

gemeente Ede.(bekend). 
Leendert, Abraham, 9-7"04, Celebesstraat 18 te Wageningen 
(Oelêend)-: · 
Gijsbert, 24-10-06, Dijkgraafseweg 58 te Wageningen (bekend) 
Adriaan. Leonard, 5-3-17, Dijkgraafseweg 91 te Wageningen 

(bekend). 
Johannes, 23-8w02, Berkenlaan 23 te Wageningen (bekend). 
Hendrtk, 2"4-00. Borneostraat 26 te Wageningen (bekend). 
Siegmund,Frederik, 9.2"22, 2e Buurtseweg 9 te Wageningen 

(bekend). 
uit Arnhem, verdere gegevens niet bekend. 
uit Bennekom, gemeente Ede, nadere gegevens niet bekend. 
uit Ede, verdere gegevens niet bekend4 ---------

uit Bennekom, nadere gegevens ontbreken. 
een dochtertje van v.KOOTEN uit Ede, verdere gegevens ont-. 
breken, 

Verder nog enkele personen uit Bennekom of Ede, waarvan de namen momenteel 
niet bekend zijn� 
Natan uit Arnhe� hield de inleiding voor deze bijeenkomst. Besproken werd 
de Russische film "Het Balle"t der Lage Landen"•/' 
Het voornemen bestaat deze film over ongeveer 4 weken in Wageningen te ver
tonen. Voor deze film moeten in het bijzonder middenstanders en intelle•tue
len worden aangetrokken. De arbeiders moeten voor deze film zo veel moge
lijk geweerd worden.G.ONDERSTAL, voornoemd, is bëast met de leiding en de 
propaganda voor die film·.Tevens moet hij de kaarten "aan de man brengen" .. 
Het initiatief voor dez.e filmavond gaat uit van Ch.A.SCHOUTEN-ESCHER, voor ... 

lnoemd, Willem Hilbrand van DOBBEN, geboren te Baarderadeel, 22-9-07, land� 
bouwkundige, wonende Dorskampweg 4 te Wageningen (bekend); Erwin Woldernar: 

1 Botho van de I\IIDYZENBERG, geboren te Warschau, 12-12-01, van beroep Dire• .. ; 
teur van het Instituut voor Tuinbouwtechniek, wonende Lawickse Allee 108 ie 
Wagèninga1; Prof. MINNAERTS uit Utrecht en BARUCH, die zitting heeft in 
het partijbestuur. 

Dat b :r· ::\ t -: :;,. 

KB, 4 April 1952 \ 
/ e?<,., /.q,. J.a,,, ,4..,--. k,.._ ;,{ ...:.,,1. •

lr-O-ë_E_N_A_C_T_fE-z-on-. d-:-e-r...,('-.:--. � = ·.;t K�sj"� �=
�:::::_:.::.:.::..:::.:.:�--· --;_�;-:::�Mh��.�#�ll���e� 

� ,·,7� � 
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RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No. 4933 

8 MEJ 1952 

( ! /3!�

Betr.: C.P.N .-BIJEENKOMST TE WAGENINGEN 

Typ.: B. 

Op Woensdag 9 .April 1952 werd een bijeenkomst 
gehouden op de kamer van L.A. V.AN MEIJ.,E, wonende Celebes
straat 18 te Wageningen (bij de bekende Hermann ROELOFS). 
Besproken werd, dat er geregeld te Renkum een cursus zal worden 
gehouden, welke cursus vermoe delijk geleid zal worden door 

�I een zak.ere BENTINK uit .Arnhem. Op deze bijeenkomst waren aan
wezig: 

)( 1 MELLE V PN 

;/ 1 ESCHER

)< 1 JOON

,/ 1 

l\ VfILLEM:SEN 

f VINK DE 

• ONDERSTAL

8 Mei 1952. 

Leendert Abraham, geb. 9-7-'04, 
wonende Celebesstraat 18 te Wageningen; 
Charlotte Adriana, geb. 2-9-'14� weduwe van 
J .W. SCHOUTEN, wonende Prins Berhhardlaan 32 
te Bennekom, gemeente Ede; 
aannemer, wonande Hoofdstraat te Zetten, 
verdere gegevens niet bekend; 
arbeider papierfabriek, wonende Mr.v.Grol
weg te Renkum, verdere gegevens niet bekend; 
Hendrik, geb. 2-4-'00, wonende Borneostr.26 
te Wageningen en 
Gijsbert, geb. 24-10-'06, wonende Dijkgraaf
seweg 58 te Wageningen. 



• 

D.:ï.t b".r ...... � v.,. •• • .IJ 

RAPPORT VAN KB 
AAN HB 

No .. : 4801 

... -�-' .............. ;;. """"... <il, .... 

DAT: 

PAR: 

Betr.: C.P.N.TE WAGENINGEN. 
Typ.E. 

Op Vrijdag,4 April 1952 werd ten huize van L.A. 
VAN Tu'IELLE,wonende Celebesstraat 18 te Vageningen,een bijeen
komst gehouden.Het onderwerp van die avond was:Verkiezingen. 
Aanwezi�waren: 
MELLE VAN,Leendert Abraham,geboren 9-7-04,wonende Celebes

straat 18 te Nageningen; 
ESCHER,Charlotte A.driana, geboren 2-9-14, weduwe van Jan iilillem 

� /,.A,,"I, SCHOUTEN,wonende Prins Bernhardlaan 32 te Bennekom, 
�r._- r',rttf gemeente Ede; 

�-)(-,. ''JOON,aannemer,wonende te Zetten,verdere gegevens niet bekend; 
ONDERSTAL,Gijsbert,geboren 24-10-06,wonende Dijkgraafseweg 

58 te Wageningen en 
{.IWILLEMSEN,arbeider papierfabriek,wonende te Renkum,Mr.v. 

Grolweg,verdere gegevens niet bekend • 

KB, 18 April 1952 
--------�..-----��·J,,!lll.!ll ___ __

. QEEN ;., -.riE zonder overleg met K.B.
� . . ----·- ·---....------

j 
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Verbinding : 32.

No. BV/ G I b 5ï . - 5 2 • 
e,'<.. 

�,o 
Onderwerp: Verc2clerin._; van �,�{è'ï..."'lers aan de '.Vertactie 

te 1 rn11en, 0el,!;.��n op 14 riei 1952. 
" ó-

�ö,> ..... ��
"t-

.,(\.e ..-o 
:<,,...,,. o• 

Datum van ontvangstbé�ch ,o 

oe<> :<,,Ó<;,> 

Betrouwbaarheidooeri�gever 
� :<-. .e,'- �e 

Waardering· bei:-icht: t 40 

Medewerkende instanties: 
.., 

Ondernomen actie : 

Geen. 

Zeer betrou-.1baar. 

Idem. 

Geen. 

Geen • 

Geen. 

OP KAART 
ACD/ ',.S 
DAT:U·}·,.z. 
PAR: t:.r 

-

voor "De 7!aarheid 11 



G E :; I H. 

Uit een ver0au.erinc van deelnemers aan de '.7erfactie 
-goor, ":;)e ',72arheicl 11 te Arnhem, 3ehouden op 14 ,-ei 1952, is het 
volgende bekend 6e1-,rorc�en: 
Aa11',7ezi,; i:mren: 

L.J.Bussinlt, ceboren 5-10-1918,

,-..IJ. :�athans, c.:;eboren 27-7-1902,

h.J. 3rm0man Jr., geboren 9-7-1918,

.. ,.c. van de �=eeberg, ,;eboren 25-4-1920,

K IJ.B.G. Craanen Jr., ceboren 11-12-1883, 

fi.. /J.B.G. Craanen Jr., �eboren 19-4-1920,

E. Koek, ceboren 9-8-1902,
D. van de :;,1eeberg, Geboren 10-7-1898,

3. de :Ree - van de Leeber6, geboren 28-10-1901,
J.C. Dreckschmidt, 0ebor,n 19-11-1902,

,�.E. Frentz, geboren 19-12-1908, 

H.J. Bussink hield een inleidin
0

, �a2rin h� zUn vol
doenin� uits,rek over het verloop van de werfactie in het 
alger.1een, maar over de s.ctie in Arnhem in het bijzonder. 
Arnhem had de taak 40 nieuwe abonné's te maken en dit getal 
was reeds met é6n overschreden, zodat er 41 nieu1e abonné's 
b innen waren. Volc; ns s:::,r. bleek hienü t d8t er vele r:a.o:;e1·;k
�eden waren, die uitgebuit moeten worden. De kans is er, 
ol 'u:· spr., on in de 1.:::omcnde weken, voordat de verl:::iezin:::s
co.mpa_;:1 aller .cpnc1acht en r.rerkkracht vraa�:t, het aantal 
nieuwe abo!'.l.né's o::::, te voeren tot 75. Dit voorstel \ïerd met 
instem.in� V811 de aal1'.rezic:;en begroet en aan,;enoraen. Spr. c1eelc'e 
no_::; '1.eJe dat J. :Tathmr, het leèuvzenaandeel had in de werfactie, 
daar hii 27 van de 41 abonné's aancel0rac:1t ha 1 • ::rathans kaari 
hierdoor in aanuerl:in_s voor een va can tierP is naar een volks
der:i.ocr tic;cÁ1 land. (Zie ook "De .. ,aarheid" van 17 Kei 1952, 
Coste1·:1ce editie, pac;. 4, kolom 3 en 4). 

Nath2ns deelde hierna noc wat van ztn ervarin;en mee, ITj 
gaf toe det h�, als agent van ":Je �aar�eid 11

, in rn1en, in een 
gunsti, ·e positie v2rkeerde. ::·· had n.l. met gunstig resul-
taat een 2ant, 1 ''bedankjes" be�er�t en er verschill�nde 
"terut;;;e· :onnen". :��j dee 1 e nog me e d8t hij ie .an.:! ( de naa1-ii 
werC niet genoe.;1J) abonné had cemaa1:t op voorrraarce dnt dien� 
naam niet op_senomen mocht ;rorcl.en in de aJmini itratie van ":Je 
',7aarheid II te Amsterdam. i oen de ze nieu-.,e abon'1é enic:;e dagen 
daarna het be1rnné:e schr·�v"'n, dat nieu·7e abonné 's plegen te 
ontvan ;en, toe ges tuurl" 1ueeg, vras hij zo kwaad Je':rorden dat 
hjj direct weer bedanl:t had. :�athons vroe.:; of het niet no�,...lJ!.
was in der0e1··!:e 0r::vollen te voorzien. 

Een der aanwezi;;en mer (t o:p dat è.i t heel eenvouèig 
was, door de administratie te verzoe�en in dercel��e �evallen 
dat sc1:J.r''ven nc11ter1..'e�e t, la ten. 

Aldus · .. ordt beslo'cen. 
Hierna volc::;ue nog een l'.::ng��uriG "gez,,:am" over c e bele

venis..,en met de ·::erL c tie. Tiierui t bleek dat de lco,:istt1k:�en 
Bussinl:, V2n de :-eeberg en Brug::1an, ceen enl-:ele nieu-re abon :8 
_ adden eanJebrecht, ondan!:s de toeze60in, ·, die z'j op de ver_; -
derinc van 31-3-1952 hadlen gedaan.(Zie DV/G 1253-52 dd.15-4-52) 

EI IT DE. 20-5-1952.
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Uit: "De ·.vaarheid"dd. 20-5-1952. 

Arnhem verhoogt taak voor 
werving met 75 pCt! 

Woensdagavond, 15 Mei j.l. kwamen critisch besproken. Als een der zwakten in Arnhem de werkers voor de krant kwam hierbij naar voren, dat er nog te bijeen om de stand van zaken te be- weinig verband in het werk zat, dat nog spreken. Zoals bekend, had Arnhem aan te individualistisch werd gewerkt, waarhet begin der werfactie een plan op- door dé controle en leiding werden begesteld "Arnhem in de aanval". moeilijkt. Besloten werd daarom naastDe grondgedachte van dit werkplan de colportage-avond een vaste werfwas de gestelde taak van 40 abonné's avond in te stellen. te overtreffen. Dat dit 'ernstig gemeend Op deze avond zullen de afdelingen was bleek op deze bespreking. Op de I zorgen voor adressen die voor de werhelft van :tiet driemaanden-plan kon na- ving zullen worden bezocht. melijk worden gemeld dat 44 nieuwe Ie- Na deze critische bespreking zette zers waren ing(lschreven en de taaK per de beste werver van Arnhem uiteen op 1 Juli dus reeds voor 110% was vervuld! welke wijze hij reeds enkele tientallen Tevens, en dat is zeer belangrijk, kon abonné's voor onze krant had gewonnen. worden vastgesteld, dat in het verloop van de actie het aantal kameraden, dat aan de werving deelneemt, sterk is' • opgevoerd. Hierdoor werden twee dingen duidelijk .bewezen. Ten eerste, dat het absoluut :r:n,ogelijk is vele nieuwe lezers te winnen en ten tweede, dat het mogelijk is om meer kameraden in het. werk ·te betrekken. 

Hij verschaft zich een berg van adressen door voortdurend, als hij iemand tegenlrnmt waarvan hij denkt "dat kan wel eens wat zijn" zijn adres te noteren en vervolgens te bewerken. Hiermee had hij reeds dikwijls succes geboekt. 
Uitgaande van deze twee punten werd het werk op deze avond uitvoerig en 

Het ,vas natuurlijk vanzeHsprekend 
dat, gezien de reeds beréikte prachtige 
resultat.en en de goede stemming, die 
daardoor . op de vergadering heerste, de 
taak van Arnhem werd verhoogd. En wel 

1 met niet minder dan 75% ! Tot 1 · Juli 
. .  

a.s. zullen dus nog minstens 80 nieuwe
lezers worde� gewonnen.De inleider van de avond besloot deze zeer vruchtbare bijeenkomst met nog eer 1 nadrukkelijk te onderstrepen, dat in . de komende tijd er vooral naar gestreefd 

Op de verg2dering vverdet moest worden steeds meer kameraden inl n ie t 4 4 , d och 4 1 de werving te betrekken,- waardoor het 
niel.r/8 a bonné, d 

lezerstal nog sneller kan worden opge-1 8 genoem • voerd, Dus Arnhem, verder gaan met de aanval. Doet allen mee, dan wordt het beslist een stormaanval! 





e 
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0 l!! H Ê I M. 

Kort verslag van·de vergadering vän de �orp:munistische 
Partij Nedèrlançl., gehQU�8,.n _op 25 $gptem,b�r 1946,. des 
i:].am:iddags om '7 .30 -y.urj in de Veelialie..n; · p;éloccn aan de 

· _La�ge Hezelstraàt 112· -1_;e -Nijmegen�
De Voorzitter l�H_oog��ntl, qpende te 7.50 uur de vergaderin3
en heatty de aanwezigen ,,,ell�om.
Hoo�l�nd zeid� in· zijn inleiding, dat or voor 4e C.P.N.
geen reden is om bang to zijn voor de gemeènteraadsver
ldezingon •. "Gezien do laatste verkiezingen, zou ik zeggen

. in tegendeel. Wi,i komen niet met een i-:>aradij sachtig :progrm.1,
Wel kom.en wij __ :met eert sóóiali sti sch program, dat met behulp 
van de vooruitstrevende krachten in de Partij van den 
Arbeid en d� Kat:'J.�Vol:'.rnpartij onze stad uit de poel van 
behoudzucht za'.L hFJ.lèn O.i1 naar d.3n op't,ouw ·stuwen,. waarmede 
Nijmegen Gen gezo.'lde toekomst tegemoet kan eaan." 
Hierna kree·:': J.?..J.!.C2F..�111n, het W8ord, die het leven ·en werken 
van lij statlnvr:·ol'd'.:J.:' G,F .,Pee tors belichtte. Hij gaf' een 
ovGrzicht vo.x1 het. r"a.ti_:1.ooJ. van Pecte1·s in de iilegali tei t 
en wees den .li::,st<Jl'. va:.1 de ho.nd, die in dezen verldezings
tij d op kwistige ·�ij ze u'lre·r reet.ers wordt uitgestrooid. 
Hoj::lm.an boslo::t zijn rc'.le me_t hot. vertrouwen uit to_ sproken 
in Peeters, <::ie .tng de p;ovoleon ondervindt vnh de .boha..r1de-
ling door dpn B"D* · . ' 
Hierna sprak G.JT..Peeters c1o vorgadoring toe. "Eindolijlc 
komen wij no .. •ic1.ë-b0Ü'.rt'1ï� zei spreker. nTwoe jG.c.r lang · 
hebben de cornnnnisten mçiçten zwi.jge.::i O.ü zijn we gpwecrd 
uit don Gcme'Jnte.-c�.lad' o:n pedo te hel1)cn ar:.n den opbó'l,lVJ' vnn 
de stad." $:prclrnr hc:i;·innerdo aan de mooie boloften, volg�ns 
hem gedaan vin fö:dio-Ornnjè over do onmiddellijke verkio.;. 
zingen nn c.le bev.rij dlng. ''Wij hunkeren al dien .tijd om den 
strijd te(';e2t hot kapitalisme n.oi rndionlor to voe1•en, Het 
is onze roeping o:-:i Yaü de wiog tot hot graf te ·strijden 
tesen hot kapita.lis:m.e 0 '' Hij critisoorde figuren als de 
Wethouders vun de�.c Was-;;� Kalwcij en BoukoD.10.; d:ie er geen 
bozwaa:r t0ge11 zouden 1.ubbori gehc.d oril zich doór de NnZi's 
tot ambtenE.ar te lntc..'.1 bor:2.bardcE.:1·en" Ook memoreerde sprel�er 
do houJ.inc "la.tl ê.'.011 lkrgcmcester� ''Levendig herinneren Vlij 
ons dezen por,:loCJD i.10g alp diroötöur vo.n Maatschappelijk 
Hulpbetoon L1 do :po:·ioq.e van f.?; -- por WO'Ol�. 1! Ui tvocriG 
besprak spre�rn::· a.3 ±'iguur vnn M:r" ten Hagen, die· nfclcclings
so cretaris is geweest van do Nedorlandschc Unie ., "Do Unie 
die haa:r eigen co1lectos stop zette on a,o Unio-leden'op
wo1.üo voor Winterhul:p to collocteercn.'' ''Nu zie.µ. wij, ds.t 
een der hooeste functlionarisson va.n de Unie tot Commissnris 
dor Konint;in is bcnoe11d on de lagere godon als bij voorboold 
ten Hagen tot f;Omoenteraadslid, lid var1 de Tweodc Knrner on 
van de Provinciale Staten. 
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Soas b.o'bbon . .zo <lri.c runctios . f.üen).i_jk · tcl'Wijl zij hot 
�c. vnn het sooiuli$r.lo no'r, nocton ioorcn. MRar velo 
lichti:;cloovieo volc�olingc-.Ó.� die noendon in do Unie eon 

, ;- in�tr.uq.out, J,9 ,Z).C�,: ri.;Ls; �V'Çl.pçn _:çqg�n- �.l,cn bozotto�. on ge
volg Gevende Q'.111 do·n oproo"];) van. ·deze lcopstu.k};:on, kwamen 
nu do. bevrijding in Vught t;orocht,lt

Pee tors bos:prck vervol.c�ons noc staaltjes v:m- ••schi1n
democratie, op rü �}:onning van· de socio.lé · ro cl1ton v, ... n c1o 

· a.rboidorskln.ssó'7 in Nijmegen, 11 do stc,d, d;i. o �ostuµrc1
· ·. wo�dt -doq� de p;..1:.".'·Gij yan de zedelijké normen" on de pnrtij

vnn het_ "pm.•son1J.lïsti sóh socif.üistrn'' «> Spreker. eindiga_e e 
zijn rede net de op..,vi.:�lcin:3 on rood to sto:r..lI!len, lijst 5. 
Hierna word circn 20 -rainuton gop<J.uZcord. 
Na de pci.u:le · boan"i:,vroorà.do sprelcer 01:.mfge ·yrngen van de 
toehoorèlors, wt�n:rnn èl.o voorzi ttor te 10 i45 uur de ver-
gadering sl;o� i

· · 

. Aanwezig warei:: circ;Ci 350 r,ersoncm� wr10i·v:::i:n ongeveer 150 
. J)Grsóncn d0 VE,I 0,adórinr._::; verlieten, voc:-clnt. Pooters zijn 

redB had be�indie1w 
:-l)e. vcrgadorins l::td oen OT.C1.èlijk VEirlOül), 

.-�--------------� 

., 
I 
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G 3 H D '::C M. 

V E �SLAG vàn de opehbàre feestvergadering van da 
.Afdeeling .Arnhem yáh de C.;E>aN. tel' 0E.üegenheid V3.J'.L .. de 
herdenking van den 29sten verjnarclsg van de Russische 
Revolutie, gehouden te .Arnhem op 8 November 1946• 
Blijkens de desbetref:fr:mde u. r:1vertontü� 1 s en het pr_ogramma� 
zouden dezen avond opt�oden: 

le. het manninkoor· 11:Sxcclsiö:c II te I'..1·1ll:.0m; 

2e. A.J .Koejemans (spre!wr); 

3e. Frans van Gcha�k, ZRngèr; 

4e. J. de Heer (doclan��or)i 
5e. Piet Tak� piano; 

6e • R.usca Bor110va, Ts j ochische z2ngeres 1 

ter:Nijl de avond beslotJn zou worden met een groot herden-
kingsbal. 

De vergadering werd geopend door deï1'. secrGtaris van de 
afdeeling Arnhem der, C .. �r? �N., J .Mi Vellinga. Deze sprak 
zijn teleu.rstellinJ ui.t · over de. geriï1ge opkomst,, 

Verdor moest �1ij de annwezi::;e bozoekGrs tel,=mrstellen, 
daar wegenEl �iokt3 net op�J1eden van het zangkoor 112:rnels.ior ,. 
van den deèl.:1mator de .Heer en dé ;.I'sj ochisc.he zangeres J.usé2, 
Bornova niet kon doorga::m� terwijl A.J .Koejemans vei�.hinderè. 
was als spreker op to tred.en. Hij zou vervangen word.en door 
J. Geelhoed uit 's-·GrayenI1.a.ge.

Hierna bracb.tan Piet Tc-.k en Frano van Sclmick, piano
muziek en zang ten gehoore. Ve:g_volgens nam J.Geelhoed het 
woord. Hij ·.berdn.cht cle B.ussischo Hev0lutie en besprak hij 
het aandeel van Rusland in aon laatsten oorlog. Hij verweet 
het J>Tederlo.�1dsche volk, c1at aan de zijde de1· reactie zou 
staan, dat het hoewel het in è.e oorlogsdagen de overvvinninger. 
van het ïtoode LeGo.r stap voor stap met 3rooi; enthousiasme 
had gevolgd, na dè bevrijding het socialisme van de Sovjet 
Unie weer den rug had toegekeerd, terwijl hot nu do stituatie 
zoo pro beerde uit te leg:;en, als hadden 11 :Bevin en Koos 
Vorrink hot na2.igE:.broed ui tgerooicl n" 

Vervolgens l:antte hij zich tegen de ' 1Regee11ing :Beel 11 
en tegen mir ... isto:-i.• van Kleffens, die Nederland in de handen 
van het Amerikaa.rn:iche kapitalisme zouc1en spelen. Ook cri ti
seorcle spreker de handelspolitiek der Regeering, tengevolge 
wa2-rvo.n 11wij 11, volgens spr0lrnr, goede roomboter en tabo.k._ 
uitvoerêl.en en margo.rine en •Zuid-Amorikaansche tnb.:.1.k zelf 
moes·tmgebruiken. Hij stelde de handolsovereonkomrqt tusschon 
Zwed:i:m en Husland als voorbo(Üd voor goede en .t).uiste econorr:.(· -. 

Dnarna traden Piet T�1.k en F:;_�ans van ;Jchaiq_t_. nogma,-lo op. 
Daar verzuimd was Ofil voor het nangekondigdo b:::lo:!Jl1et Gemo:rnte· · 
bBstuur van .Arnhem vergunnins aan te vragen, kon dit niet 
door go.an. · 

De bijeenkomst welke door ongevoer.225 personen werd 
bezocht (zaalc�paci�oit 1000 :personen) had een rustig ver

loop. 
' -
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Commissariaat van Politie 
der gemeente Rheden, . © 

VELPT�
I
:;��" No ;19 

M�L l:·:;ÊI 1947" i 

j AC�l(::!1..l ·: 
Men wordt verzocht bij de beantwoording datum en 

nummer dezer missive aan te halen en de brieven te adres

seeren aan den Commissaris van Politie der gem. Rheden te gevestigd te VELP (G.) 

.. 

• 
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DOSSIER: 

BIJLAGE 

No. IYY.f· 

,;' / /1, / 19f 

VELP (G.) 

1 t: ;Cc�&lf ��--1 
li::wm: - �-.z - �--y ...•

Kort verslag van de propagandafeestavond belegd door de 
C.P.N. afd. Velp en gehouden op Zaterdag,10 Mei 1947 in het ge
bouw "de Vereniging" te Velp(G).

Aanwezig: ongeveer 65 personen.(Zaalruimte 400 personen) 

/ Spreker: JAN BORK (Amsterdam). 

� DIRK van der VOORT (Velp),als voorzitter fungerend,opent
te omstreeks 20.00,uur met een kort inleidend woord de vergade
ring,waarna hij aan JAN BORK het woord geeft. Bork houdt een 
"Meirede" en zet vervolgens de internationale politieke toe
stand uiteen,waarbij hij de Moskouse conferentie als een mis
lukking voor het groot-kapi�aal beschouwt. Uitvoerig gaat spr. 
de door de Brits-Amerikaanse bezettingsautoriteiten in DuitsT 
land ge;voerde politiek na.Het parool van heden is "hard werken 
en weinig eten". Spreker becritiseert de politiek van KURT SCHü 
MACHER,leider van de Duitse socialisten en zegt,dat hij(Schü-
macher) aan_het leibandje van de bezettingsautoriteiten loopt. 
Na zijn bezoek aan Londen heeft hij vrij spoedig Engels leren 
spreken en handelen. Spr. verheerlijkt dan de tactiek van de 
Russische bezettingsautoriteiten in Duitsland en merkt daarbij 
op.dat KOOS VORRINK aan het Russische leger zijn vroegtijdige 
bevrijding uit het concentratiekamp heeft te danken. 

Spr. levert voorts scherpe critiek op het beleid van de 
Partij van de Arbeid en kenschetst daarbij Koos Vorrink als de 
breker der eenheid.In de Partij van de Arbeid kunnen fabrikan
ten en domine's elkaar best verstaan,aldus spr.,doch het con-

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veilgheidsdienst 

Javastraat 68 
's- Gravenhage. 
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contact met de arbeiders gaat verloren.De Nederlandse regering, 

hoofdzakelijk bestaande uit kopstukken van de Partij van de Ar

beid,zo vervoigt spr.,heeft het Nederlandse Volk een verhoogde 

staatsschuld aangeboden.Voor het militaire apparaat wordtnkapi

talen uitgegeven. De prijzen van levensmiddelen evenwel stijgen 

Er is wel een anti-duurtecongres geweest,doch volgens de bekend 

makingen zijn alleen de prijzen van asbakjes en gloeilampen 

verlaagd. De Ned. regering,zo gaat spreker verder,is van plan 

de voor de consumptie bestemde melk verder af te romen,zulks 

ter verkrijging van meer boter bestemd voor de export.Spreker 

noemt dit een schande,daar de arbeiders-klasse honger lijdt. 

De overeenkomst van Linggadjati .is een mislukking.aldus spr. 

Thans bezoeken hooggeplaatste regeringspersonen Indonesië om 

bemiddelend op te treden."Wij" worden daarmede in slaap gesust. 

In werkelijkheid verblijft men daar om onrust te zaaien waarna 

men met wapengeweld kan toeslaan. De Indonesiër en de Joden in 

Palestina zij hebben recht op vrijheid. Spreker behandelt ver

volgens enige punten van het partijprogramma t.w. 

1e. uitbreiding en nationalisering van de zoutindustrie in 

Twente,zulks ter verkrijging van meerdere deviezen,door 

zout uit te voeren naar Polen, 

2e. de oprichting van fabrieken in de mijnstreek voor de 

vaardiging van synthetische producten, 

3e. het bouwen van zeeschepen en baggermolens,waardoor ons 

land in het buitenland reeds vermaardheid geniet. 

Tenslotte wijdt spr. enige woorden aan de kwestie II VINTE-

>( RINK".In de laatste raadszitting,aldus SIJr.,vèrklaarde LABRIE

(P.v.d.A.),dat men met het communistisch raadslid WINTERINK 

best kon samenwerken.Hij vond hem te verstandig om dwingeland 

te spelen.Ik kan mij best begrijpen,zo vervolgtc spr.,dat LA

BRIE met dergelijke personen kan samenwerken.In de C.P.N. 

echter worden fouten en tekortkomingen niet met de mantel der 

liefde bedekt,maar hersteld of uitgesneden. 

Sprekende over de gemeenteraad van Rheden,zegt hij,dat 

tijdens de laatste zitting geen communistisch raadslid aanwe

zig was en dat LABRIE het daardoor aandurfde de Ned.communis

ten en de Sovjet-Unie aan te vallen. Labrie beweerde,aldus sp 

dat de S.D.A.P. en het N.V.V. in de strijd tegen de bezetter 

de spits hebben afgebeten. Niets is minder waar. Voor de oor

log bestreden de communisten reeds het fascisme.Het waren de 
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1 de communisten die het eerste vielen voor de vuurpeletons. 

.. 

Met een oproep tot eenheid in de strijd,besluit spr. zijn 
betoog. De avond wordt gevuld met het optreden van het trio "DIRI tl GO" (muzikale zusjes) en het duo "MAGIOLE", be staande uit "MAX WI

U 1'\ Y., TE 11 (Arnhem) ---� JUUL 11/IEURS 11 (Velp) • 
V�n-áêr VOORT sluit daarna deze bijeenkomst met een opwek

king; lid te worden van "RADIO WERKEND NEDERLAND�'om aan de eis 

1/, 

,.·· 

/ 

/ 

,./tot verlening van zendtijd kracht bij te zetten. 
Hierna wordt tot 2.00 uur,onder leiding van H.van ZWAM 

(Velp),gedanst.Bijzonderheden deden zich niet voor. 
Opgemerkt zi'j, dat� Meifeest de nodige propaganda was ge 

maakt en de leden van de omliggende afdelingen waren aangespoor 
om op 10 Mei naar Velp te gaan • 

<'-1 , v . Met JUUL MEURS wordt bedoeld: MEURS GERRIT, geboren te Rhe-
den,29 Mei 1905,van beroep textielarbeider,wonende te Velp,ge-
meente Rheden,Sophiabinnenweg 2d. 

De Hoofdinspecteur van Politie, 
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
GEHEIM. 

N ö • B • 168 30 • 
Dict. ·H •. Typ. Disb. 12. 
Onderwerp: Vergadering C.P.N. 

's-Gravenhage 11 Juni 1947. 
Javastraat 68, 
Tel. ( 111539 •.

. ( 112778. 

Verslag van een opcmbar·a vergadering, belegd door 
de afd. Arnhem der C.P.N" ( Do Waa::-lloid. ), gehouden te Arnhem 
op Donderdag, 29 Mei 1947. 

( 
. .Hendrikus)

Als sprokor trad op H. Gortzak, geb� te Aosterdam, 
29-6-1900, won. te .AL1sterdam4

Aanwezig waren ongovocr 250 personen ( zaalruimte 
900 personen . ) • 

Nadat Gortzak door oen dor plaatselijke functiona
rissen was ingeleid, dio op hot belang van·bct te bchandclon 
onderwerp wees, ving Gortzak zijn rede aan, welke getiteld 
was : 
"Indoncsil:!-Linggadjati". 

Hij critisoordo op de bckondo wijze do politiek 
der Regering, waarbij hij vooral op 11 do- dubbelzinnige inter
pretatie van hot basis-accoord van Linggàdjati 11 wees. 
De .aanhangers van het co1li té 11 Rijksoonheid 11 noemde hij 
11 oorlogsdrijvers", die zovvol Indonesië als .hot moederland in 
de hand.en van hot .Anorikaanso inperialisrie zouden drijven. 
Prof. RoIJL1e betitelde-hij als "oen nan achter do schernon", 
die z.î, belangr1jkcr moest.worden geacht dan de Minister-
Prosidont. 

p Vorder beweerde Gortzak, dat.de Regering nog steeds 
in gebreke was goblovon do gedane beloften va� de Koninklijke 
rede van Deconbcr 1942 g.ostand te doen, terwijl zij do be
palingen van hot Atlantic Charter niet zou zijn nagokoracn, 

Hij gaf toe, dat OF bij de In&onosischc revolutie 
ook V8.ll Indonesische zij de II onkclo botrou:rcns,12.c.1.rdigc dingen" 
waren geschied, doch hetzelfde had ncn bij de -�cvrijding vnn 
Nodorlf:.Ild ovcncons zien gcbourcn1 Dit wns volgens Gortzak 
echter geen reden hot eens te zijn not hon, die deze feiten 
aanvoeren togen de Ropubliok. 

Spreker waarschuwde togon het strov-.;n der "schorp
slijpcrs-11, die.. droLJ.on V,J.n con "Blitzkrieg" vci.n 14 dagen", 
wa2.rin echter hot Nodcrlo.ndsc volk tem onder ;-;ou g[',e,n, 

"De Regering zou boter c1,)on clo uc1nn0n en het geld, 
welke nu voor de r2,Bpzo..ligo kolonir�l0 poli tiok gospondocrd 
worden, in te sch;-,,lrnlon bij de wedc:copbouw v::.n het noodcrland'� 
Verzonden G.,':'ill : 

Zijne Excollcntio de Minister van Binnonlandschc Ze.ken 
Zijne Excellentie de Minister van Justitie 
Do Hoor Con.nissaris der Koningin in de Prov. Gcldorl'."..nd 
De Heer Hoofd v.d. Gonornlo Stef cfJ, III B. 
Do Heer Hoofd Sectio III, M.I.D. Mnrincstnf. 
De Hoor HoofdcoI1TI1sso.ris van Politie te .ArJ.storcl['.11 
Do Hoor HûofdcolliJ.issnris van Politie te Rottordcn 
De Hoor Hoofdcqrn�issnris vo.n Politie to Den Haag 
Do Hoor Hoofdconnisso.ris V['..n Politie te Utrecht 
De Hoer Hoofd.comlisso.ris vo.n Poli tio to Groningo-n. 
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aldus Gortznki Hij wokto 2.llc progrcssiovo kr.'."'.chton op elkander de ho.nel to reiken on do pnrtijgronzon to o.vorschrijdcn, opdat hot "nndorcnd onhoil11 zou kunnen wordon voorkonon1 Tenslotte spra.k .p.ij ovor zijn voorgcnoncn bezoek 2.o..n Indonosi�. Hij zcido, dnt hot feit, �nt hij nog niet vertrokken wo.s, niet do schulcl W['.S vc..n hcnzu11· of vmi do partij, doch dat "zij, die hen zo not bluf h.r�Uton ui tgcnocligd, nogsteeds in gebreke wnron gebleven clc n0êU.g8 stappen to doenon zich nu als hot wri.rc beriepen op ovcrn��c.ht".
Voor deze vergadering word van do zijde clor C.P.N, voel propagnnda gcno.o.kt, onder hot notto: "Kont Ronnc niet,Gortzak kont wel", zulks nna.r a.:.:.nleic.1ing Vf'.n hot fei,t, de>.t • Prof, Rorme, die onder auspicH!n V.'..'.n do K.V.P. te �trnhen oenrode zqu houden over Lingg_ç,cljati, op het lao.tste ogenblikbericht van verhindering h,:,.d gezonden. Niottcgonstc.c..ndc do gonnc..ktc propo.ganclé'. w::i.s hot bezoekver beneden qo gestolde verwachtingen. 

C,V"D, 

co1Î.1v/z. 
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Verslag van een o·P Woensdag-30 Juli 194? door de e.fde,ling 
_Zutphen van de Communisti,s�he Pa�tij �ederland "D& Waarheid" in 
_d.e _ Cas:tnozaal aan hêt O-µde Wand te Zut:phGn, gehouden openbere
protestvergadering tegen "de oorlog in Indonesië". 

- ; 

� . - .. . 

. ��nwezig WDren plm. liO personen. De toegang tot de zmil
was kosteloos, .. ,· , , 

. ,.•' 

· · Als sprekèr tT!;'!�-.o:p: JOHANNES VLAMELING, geb.te Rijswijk,
7-8-1904, ·secretaris VEJh. het Distri et· Gooi der C.P .N. "1)e Waar
heid", wo�ende te Hilversum • 

. Omstreek/il 20 .10 ,uur wer!} d6, vèrgadering geopend doot- GERr{IT 
··_JAN VAN. AALDEREN� geî5or.en te Zwölle,. 25.;.10·-1903, wonende te Zut-
phen i die· als· 'V'oorzit.tè,r :.t\tfl.gef;-�de •.. Dezê z.ei o.m.: 

· "Itamèra·de:h� Het kapi·t,alism.P_ ... hee1;t: dè ... klauwen ui tgeslaten 
J;1aar het Neder.1:on;dse · :y;Ollt. �en. zlet, geen ûitwêg meer uit de t�gen
woordige ch'.acr-s�--:e6. loatst.e wêre.ld,oç,rlot b-I'F.l cht eên 'lfri jheidsstre
ven, Ook wij st·aa.n:-vo·o:r- een dêrg�l� jk vri jheidËlstrev6n van onze
kàmet-oden - in 'Ind.onesi�. Wij · s+.e�n · dqn ook nao st. hGfi. Hiertegenover
staat het Nedèrland�e kapi_ttlliS111e, b_enevens de-Porti j van de Ar-
beid. In ... de si;ri,d.·t·ège� het Hit,:ter-:fascisme si;ondên ·wij sómGn in
ê�m· .front., doch_·· t:r.tans staan wij tegenover een groot gedeel tê van 
ons volk; Dègênen, die dEi:mond vol hebbên over ie collnborat.eur 
Soeka;r-no; moêtén"'mi'lar_, e6ns ziGn. naar het Dri6mc�scha:p ven t.ijd�tls
de bezetti.ng·. :-:-wat ·aëed dit Driemonscb.op ... anders dan ... Soekerno? HE;t
Drieman�chap trachtte ons ... lend èn volk te beweg5n tot samenw0r
king met <i;e vijánd� Is-· dit Drièmensohap h,iervoor gestraft gewor
den? Aanwezigen,: wij·- zijn voor de2e predikers van "de nieuwe orde"
niet u�t de ·we'g"'gegaan ·en z�ll�� ·thans �oor de heren kdft'ieplon
ters evernnin uit de weg'gaan. Wi.j zijn trots op onze partij en
onze krant· ''de wa-mrheid" �'". '. · · , 

Hieróp verwelkomde Van Ápld..ei-pfi ·de eafiw&zigen, en de spreker 
"kameraad" VlQ�e�ihg, die hierop _terstond het woord verkréeg. 
Dez e sprak .á.ldus; · , "'.' , . ,, ..... ·, . . 

"Kameraden• Het �ederlnnd.s-e .koloni�le :problêem is reeds 
300 �aor Oud. De Rege1-ingspölitiek wetd steEds gesteund door de 

· kèpi talistische ·b'ourg.eöisie�. Een poli'tiek-van gewelêi en bloed .Er
zijn veel N�de�land.e!'s;dte heel vrnin�g weten van he� N6�erlondse 
koloniale. stelsel.- Multatuli(Douw,es Dekker} deed de vorige eeuw 
de wêreld o:psèhr,-1,.kken door zijn boek ''Móx H'.avelear", ·waarin de ·
misstenden 4.n I.ndonesi! op werkelijk literaire wijze• werden b'e
lioht. Deze noemt, Indonesi� zeef ·terecht: "De gordel von smoragd'•t.
Wenneer wij denken nan de·· t·egepwoordige aanhangers der geweld-
VERZONDEN AA.N:- Z.B. de Min ;van ,.Binnenlandse Zeken •
. Z.E.de Minfst:èr van Justitie. · · · · ·
ne !{eer Comm:ta.1'.:K·oningil'l in de Prov.('f.elderland.
De Heer Hoofd G�nerale qtaf sfd� III B .... . 
De Heer HöÓfd Sectie I�l-M.f.D., Marinestaf;
De Heer·Hootdcommissar1e ven Politie te Am�terdam�
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Rott.erdi!l!lÎl. 
De Heer Hoofdeorimlissaris van Politie te Dên Haag.
De Heer Hoofdcommissaris van Poli tie ·te Utrecht. 
ne Heer HoofdcommissE:Jris val\ Politie te Groningen.
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· geweldpoli t!èk, dan verneugt het ons, dat er ook N6d6rlanders 

zijn;geweest, ... die hun ·stem tegên dit stels6l hebb6n verheven. 
Deze man heeft de noden ... van het Indonesische volk leren�kennen. 
De ouderen onde-r ons weten nog wel, hoe de leden van het kolonia
le leger in caf�'s, onder een borrel, werdên gèronseld en h6rin
nerdên zich de expedities naar Lombok en Atjeh. Ook ons land 
heeft haar sporen wel verdiend op koloniosl gebied .... Het is niet· 
waar, dat de-Indonesische bevolking de N6derlandse-troepen wel
willend heeft begroet. Zij ... heett op alle wijzen getracht onaer 
he\ •. Nederlonds bew:tnd u1t te komen .... Wij allen weten, wat het. wil 
ze'ggen onder bezetting te leven-;.n.et ging .er mee als in de oo=
jorige oorlog .... Zij heeft gevOchten voor haar trijheid en vecht 
daervo9� nog steeds. DOor ontwikkeling en opstönd is dê groei en 
saamhor1gheid-""verst-erkt Qm. op deze. w:1jze :d,e nationolist;i.sche be
weging te vestigen. Evenals de bezittende kl.asse in ... 19-18,doór 
vrees ged�even, de arbeidersklasse de-mooiste be!often deed,zijn 
ook. aon· dè Indonesische bevolking alle·rlei beloften gedóän. Doch 
evênnls in Nederltind · de arbeiders weêr werden onO:era.rukt, ... z.o giig 
het-·ook in Indonesië.Van ol de, b'êloften kwllm niets terecht, !n 
�925 .kwamen grote delen van Sumátro·in Opstond in verbond mei he� 
piet inlossen ... van deze beloften. Het ontwoord hierop was, dot er 
binnên korte d.;jd honderden 11.jke·n ben�elden longs de wegen van 
Sumot..rá; tem. j1 andêren werden op�esloten in het komt> Bovên 
Dieo·e1. Hfer w_erd êetrochf.· de mensen geî'\tisloos te laten ... stervere 
i:n o'orfüm, war llet voor-mensen·\�·bsOluüt. onmogelijlê"wos te lêven. 
'De k;ompen van Hi't!er besto·nden tcent.erti jd nog ni-et, doch dit 
kóm:P viès niets beter en -dan onder l·eiding ven Nederlnnd.ers .Thans· 
is ër�een· b·oek verschenen bij. "Elsevi'er's Uitgeversmrrn'tschoppij", 

· dezelfde Uitgever von · het mooie weekblad geti tel.d: ",Do8r·werd
iets groot.s verricht."; Hie:tin ... z.ien: we nliemool mooie plsot jes en
foto's en wordt. 1:n:mget.oon<l wat er is geschied in de:"raot.ste 300 ...
jaar dank zij ·_·de kólonisatie von Nederland. Doch uit êen t-apport
von de Commissie voor·ondêrzoek van 1940 1 net voor het uitöreken
van d'e oorlog, blijkt, dat donk zij dez-e 300 joor kolohiMt.ie, 
6% van ·de bevolking van !n-donêsil!l k§n :lezën ,èn schrijv€n,terwijl" 
de overige 94% deze-kunst n:i,et móchttg _1s. Toen de Jappen kwamen,
warên·100"ooo·so1daten-voldoende1 om het gehele rijk onder de
voet te lopen. :.De komst van .de Jappen·brecht voor de Indönesi�rs

.grote�veranderïngen. In dit licht mo9t worden oozien de �ede van· 
H.M;.de Koningin-in Decèmber 1942, ,De �apitalisten in ons· land be
'grepen best; da,t er iets -was verand;�rö. in Indonesi �.- Zij doorza
gen zeer goed, welke invloed de Japanse-própaganda �p de.bevolkiii., 
van :tndone,sit!l zóu hebben� Do5h de beloften,neergelegd in. deze • 
rede, waren nièv gemeend,_hetgeen ·zeer spoédig zou blijken. Zo
kwam de·bev.rijding i� 1945; Ons·1end is totaol betooid en ver-· 
armd uit de oorlog·geko�en. Wij.hóäden geen-leger, geen wapens,
sche:pen, fabrie_ken, ntet.s,waa:rmecle g.ê _b'6zittênde klasse in staat 

-was de koloniale politiek weer in het· leven .te roepen. Intussen
was door de lndor;i.€sische bevOlking: çlê Republiek·uitger'oepen. Geen
enkele Neèlerlendpr, .die daàrt·ég�n le'ts_·kon doen. Toen kreeen we
in April 1946 de contêrentie-op·de Hbge Veluwê. Het begin was
zeer hoopvol,. doch het resulJast was een ... luchtsp.iegeline. Dê R.K •

. Wilden d'e erkenning van d·e RepublleR- niet aanvaarden. W.e zoten 
toen voor·de verkiezineen en de Port.ij van de Arbeid rekende ... op· 
een coalit!e met de-·R.K. en zwichtte. �oor ële Kat.holieke rèact.ie. 

·2 O�tober 1-946 ,�itjziging ven at-t.192 van de Gr6ndwet in do�
Ko:fiier. Het veierert o_verzcte, van onze troepen ·was in strijd met dit. 
art.1kel'� Bfj de'. behandeling hiervan hebben.-de, comniunisten tePjefi 
eestemd, "'aoch ondanks dit., werd dë. wiJzie;ing 6:J;'. do.orse.ÏDBeà met 
�en hao.st, een bete:rezaek waard!e;.)!et "Vrije Volk", b1sa.·van de

. . r , 
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de:Partij-van de '. Arbe14,. verklaardè hierovet da� het. toah niets 
had' ... te b;etekenen.1 omdat voór d,e uitzending vän troewen toch stee&:!
een nieuwe mlichtlging nodig was van de Kêiiier.· .Ik herhaal hier dat 
de troepe·nui t2ending na�r · I.ndonesië onwet.tig-is. ... ' 

. ·· :29 Maart 1947, behandeling van den�acht.igingswet in de Ka.:.
mër; Deze :werd Ook wee;r doorgedrevên met medewerking ven de p. v. _ 

·d:.À:. ·volgens het blad va-n dêze partij, was er weêr niets aan äê -
:t;,and, doch hier bij deze wet-werden dc, t.roepenui tzendingen wett.ig
gemaakt; Toe� echter_deze wet wetd'aangenomen

1 
bulderden. rêeäs de

Ntderlandsè kanonnen op Modjokert.9. Toen kwam Linggadjeti tot 
stand� Hierbij werd toegegeven aan de de facto erkenning van de 
Republiek. Déze erkenning was e.en morele övêrwinning van de ·Repu
bli?k doch al spoedig bleek èn dit. blijkt thans zonnèklaár, in 
NE:ideriand wi�de. men·. de oorlog. Wij .. kunnen concluderen, da..t · de· on
derhandelingen voorbereid:ing voor deze· oorlög zijn geweest. ToGn 
na �e ljevrijding dê arbeiders gehoor gaveti. aan d� óproep van Min. 
Schermerhórn om met elkaar de, beste krachten in te spannen. voor·
de-wedei'op'bouw en de ermoêde van ons land wildendE;len, zagen wij, 
dat. zij,, d.ie wêrkelijk i&ts hadde·n t.e .delerl,. zich gingen -treî'rijka-.
Ook door de uitzending, van onze jongens naar Ingonesië ontstond 
er ve'rtraging in de wederopbouw. Voor de opgeteerde deviezen wer
den, in plaats van machines ., -!-,wapens gek9cht,, têrwijl de jongens 
aan· de weder-opbouw wo:1.'dên Onttrokken. Al:).ês wat door de Re.gering 

. Beel-.l)l'ees tot heden· tot stan� is g_ebr,a.�ht, is roofbouw op d.e ar
beidersklasse. Lege. ltnn�nkasten en ve·crt:rag}ng van .de wederopbouw. 
Hi-erui t · vl�'.ie�den voort., steedsr nieu�e. ei-.sèn:. aan Q.e. Republ:Î..èk. Di:ze
was op een gegeven ogènbli.k ean-·het einde .van haar geduld-en wil
ligde niet in, de' 'eis van de· gemengde g�ndarmeri e. �fot :het inwil
ligen· van· deze eis ·hadden zij regelrecl;l,t de· duivel in huis ge
haald-, want dan was"' èle Indónesischt bevolki.ng-ean handen en voe
ten gebonden geweest. Wanneer wij thans de,sitUt,tie overzien,den 
begrijpen wij waervoor de Regering Bèe�-:DI:-ees* dtm.&:e:ia:.a nodig had.
Zij l'ledd�n vergunning nodig �en-En.geland én Bevifl. De bevolking 
moett rust'i� wórden geh.otiden1,. Dez:e Regering-he�ft .. zi cl'l nu aange
past aa.n het streven ven de Wildemannen Welter . ..:schouten en Ger
brandy. Deze heren·spreken ovèr niets anderE:i ·dèn d�pperhe-icl van 
mohnen als Jan Pië;tersz •. Coen, Adrnil"oal -de Rûyter· en Tromp, doch: 
zelf blijven zij thuis· en konién ,niet, .in-de ·strijd. Voor deze lie ...

_ den is ge·en Vadérlana.'. Een arbeider zegt: ."Waar mijn brood is,is 
mijn Vaderland'' doch dez.e heren hebb€n niets ànders dan de Mam-
niofi;· Deze vrienáen .van de onderdrultldng ven, het .Indónes1sche volk 
zit.ten onder het ple'n Marsliell. --Het-spreekt. ·.vanzel:f, dot de 20e

·J'ult 194?; voor dêze heren een feestdag wos.-: Volgens"de Groene 
.Amstërdatîimer" tchte�was deze dag een donkere ... bladzijde voor ons 
vqlk. · Het Comitè· Handhaving Rijkseenheid heeft zich zelfs ocht�r 
d$ Roeer.ing Beel-Drqes geschoord.. .. 
' . 'Hierbij'wilten''v{trnog even öez-ien..de houding VB� a.e :For:1:j 
van de Arbeid •. �et blijkt. zonneklatlr dot, dézê po�t.i j. bestoot �it. 
een samênraopseI vofl_:ellerle� �oort met:,sen

1 
woorin. nief.s _geen . 

lijn zit. De ?oO�itter va.tl: ël.eze PortiJ,yörr;nk, volgt. s!echts 
sloots de voetstappen von·Romme en de re�otie. Deze durft z�ch
zelf. steeds op. de·'b.9rstte sloan en �eent dot eên de.Pa?tiJ von 
de"'Arbeid ell·es. i s"" te. q.anken. Wij hebbèl'.l '6 ,Ministers in het Kob1:7
net •. Zo ook .voordat. 4�· onderha�de!ingen:oegorinèn. Bij L;ngg�djot.i
klonk voop de ràtUo··een juicl).kreet von Vörrink. Dit was het su?: 
Oes van, zijn .. �ertij� ·bruldê hi� voor de rodio, zo zelfs, dot zi�n
t.oespt"aok we;rd besloteh met. het "Wilhel�us", Ook de tóespi:oo).( .. v"n

, Minister ·Beel werd besloten met het "Wilhelmus". Mocht�!! er op, 
pöliti,ek .gebied in,,,diê dÓgen ... enkele dingën niet goed �9·?-n, he:it 
occoord yan ti.�god·j.�ti maakte olles goed. Volgens mi J �·�·had d€ 
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· de ··Partij van de Arbeid· richt.11 jnên moet.en geven voor hèt. scheppen
vafi bet.ere verhOudingen� doe� niets daarvan� Zo gaat het als je in
het g�rèe! loopt .van de î'eactie. Toen dê oricÏtrhandetingen waren · ;
mislukt, traden äe Ministers van de-Parttj. van de Arbeid niet af 

1 

doch bleven in de Regering. Het Part:ijbestüür kêurde de houding
van de- Regering goed èn e,r �erd ui t.�emaakt � dàt d_e Republiek ifl
deze de �çhuldige �s. Politieel çptr�den w$�, volgêns dit BestuUD�
hood�mkelijk� -Geen ·?orlog; doch alleêr� poli-t.ieel. opt·reden. /ü de 
120:;ooo �oldat.en krijgen nu een·polit-ieup.iform aan, Toen hierop de..; 

· priti?k :van. de cmmnO.riisten kwam, zeidên zij.! "W:i. j bltjven in de
.�egering1 om erger te voorkomen". Om te voprkotnen ciat deze ·poli
til!le act.ie g·een oorlog wëtd. Volgens het. "Vrije Volk" is +,hans

' Berend Blokzijl,de voorzit.ter van de E.v.c., de schuldige. Dez·e 
'hêeft, de Ind,onesi�rs _ge�teund .in :latin progressievê' act.ie �n zi�n 

· steun toegezegd aan dê�Republiek. poçh de oppo·si tie in de Part.ij
van de Arbeid is groot� Honderden leden lopefi.'wegî Het. "Vrije
Volk" spreekt .f'afi enR:elèn, êUe · hebben hedankt j do oh heel weinig

, in verhouding tot h.et ledental. Toen iri Emmer-Com:p�scuum een raads,
'lid .wildé bedanken en ztjn lidmaatschap-boekje wilde inleveren bi� 
de·seeretari�, bleek dat deze eveneens wildè bedafik8n, Later blee-,
dat élle bestuursleden reeds hadûen bedankt, zod$t men maar-be-·
sloot de ·boeltjes gezamenlijk op te stu.ren aan h.G t. yart.1jbestuur.
I!ierbij wor�t .wel d.e men�ng van d� arbei�êr� in do partij. aang6-

.toond. De misdadige houding van de voorzitter wreokt zich. Men 
moet deze-voortit,ter wegjagen .. -en hem brongan daar waar hij behoort,
op de meêtvaalt. Deze-mensen, .�:te· niet and.ers doen dan-�chelden op
de dictatuur. en Sowjet-Rusland, deze_, lieél.ei1 kv.nnen niets anders

· dan het Nederla,ndse v0lk verkopen eàn het Amnrilcaanse"' dollêrkap:t
t!Ml .• De oppositie van. Ds"Buskès en, vele e!ldor�;1 '<Tu.rdt een ter stmis

· '•.sterker en Zi-j êi.sen thans een andere :richt:.i.ng. lTu zeggen de
huiohelaers, -da·t er opn.i��w m9et w9rden or!áGr:t.E . .r.,d�llä. en dat de

:.,.·'��·· grenzen -zowat.zi-jn berêikt, In-,wezen·is het�is·�.G·andsrs dan mis-
daad. De Ret)ub!1.ek-moet op de kniet!n. . · ... 

Hoe staat het:n� met de Vakbeweging, met net N.V.V.?

Ih deze dagen, toen e�·nóg wèrd gesp:rok�n vsn fusie ... van het 
N.V.V.êndeE.V,C •. Mrerd besloten; dat.men ge_zarn.H:J.i.�k·zou. staken
bij �et "' ui tbreken van ... een gewap.en.d contlict�"il'.1 :ï.ncionesi�. Hierop

... · werd.het fus.ie-1:"apport verworpen! -Omdat de E.Y.0� d.5.ctat.oriaal wa.De leden van het N.V.V. hebben hièr.over-echter .cnrnmer kunnen oor
delen, omdat zij net fusie-rapport nooit. heb.bèn gêzien" Dê leden 
der E •. v.c. datirent.egèn hebben ieder voor zien, het. rapport in ... druK· 

· . toegezonden gekrege_n .... Thans wo�dt er door het· N.V. V. nî6t. gestaaRJia. 
·Zij ri.cht tha·ns een �chrijven .aon de Regering, doch dit geschiedt.W
onder aandrang van .hef. Int.ernetton�al Vakvetbond, waorvan enkele
leden in ons 1-ond ver+.o.even. Dit,"'en de bÛiten!andse arbeidersklas
se wijst·het N.V.V .. :o:r zljn plicht in deze. Het fnscisme is nog
lang niet dood en' bij .de. opruitning. daarvan-zijn er heel-wat. verge-

. ten: B.v.de ... kapi.talisteii en koloni·a1e reactie die vanuit. hûn
.kastelen het fasci�me steunden. :f?êeds v�6r de·oorlog, nadat. hij-·
v,aiî zijn rêis door Indonesit! was:. teruggekeerd, verklaarde Mussert; 
dat .het nàtionaal-sooialtSIJ1e da:a'r rèeds i:n toeI>assing �as gebrocht. 
Weinneer men voor de radio de l'ègerberichtên hoort, dan kan m6n G:r 
bij O.enken "da.s-oberkomtllando der·Wehm.óOht .gibt bekonnt" en men 
heeft de betichten van tijd ens (te bezetting. De foto's, welke drie.. 
dagen no het begin van-het :politieel 'optreden reeds werden gepublj
ceerd in de pérs hiefr te l��de, Iag�n reeds lang klaor. Er z1jn er 
b:ij, diS li � 2·j.aar·.géledêri iff":'Australi� zij n opgenomen. Wat m�n 
ook niet ken ontke:p.ne,n, ia, d•t' er thans,. t'let als ne- de bevrijdJ.ng 
door de Engelsen, J�paruiers wordën gebruikt in d e  strijd aan de 
zijàe:van de Nederlander$. Slachting'Op Cèleb�s. 1)oor de Regetins 
is een onderzoek naar deze· zaak ingest.eld, waarbij bleek dat tuss0.n 
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tu§sen �� 20 .ooo en 30 ,000_ Indo�esi@rs· 17,et �leven hebb.en gelot.en. 
I�tuss�n, hangendê dit 'Onde-rzo�k;·ia d-e. bêt.rokken officier over--. 
geplaatst naar Batavia en aldaar tot. Poli tie-1Commissaris benoemd 
Vêrder-hoot-t men thans geregeld s.preken over à.e duur vän dêze 

' 

strijd" Dit.· _zou'een kwesf.i·e .zijn vatî drie �-vier wekeni Di-f'. zei 
men oqk· in 1941, aan Duitse·z1J·de, t.oen Duitsland de Sowjet-Unie
aanviel. Ook thans wetr de tactiek van de verschroeide· sarde ge
lijk als toen. Deze·irt.:rijd duurt.-lortg er.. a.uizenden jongens z�llen 
éldaer l+uri leven laten.,Dê :'W'eerst.anél hèê::nt. steeds in hevielieid 
toe ên·de Regerj-ne zal dit �elf moet.en ·toegeven: De be:ri cht.geving 
wórdt -thans al ge�egelél vett.roàgd en wasrom? Het zal tn deze 

I stri-jd ,.fiet gaan '-als nièt. Hi-tler-, diê. in z:\.jn eigen nest,. Berlijn 
werd:�i tgeroeid, zo. za'l ·oqk deze st:rij·d·�in Bà:tavia. wordeh ui tge! 
vo-ch:ten. Dan zal dë, laa:t.s+.e·Ned&rlande-r van ;J'.·avo ... wo·l'.dên ·-.gè'w.orpon, 

· ,Agr�ssie wordt. bestreden met agre§s:Le en ha�t mét. haat.: -Dez.e.. is
bij·d�_Inclonesische-be-vo_lking niet minder sterk als . bij ons in
'40� Een-goede verstandhouding met Indones1t! is voor béiden van
het· gróotst.e beiaflg, doch. dez·e ·is ':döor de f.hans geif-oerde poli t:if,1':·
onmogelijk gemaakt� Ohze.hQ�ding is van het begin af duidelijk
gèweest .... Elk gêwelddadig optreden· is d,Qor ons VE:rwo!'pen, tlan wellr
stand:pui;it w�j th?ns nqg v:asthoudên. Iedér v-olk h-e,9ft recht op eEin
eigen regeri,ng; Tijdê'�S de bêzetting·hadden-_w1j eefi-dl!_re e�d ge
zworè:n om de/strijd �ègen 1:ièt·tascisme voort .te zetten"en ,toen a.e'1!
z.e ontwikkeling beleend werd,_ .trokksn··30,000 mannen naor der!Iarkt
hal!efi:in·Amstef.q.êin�- waä'r ... w.1j"'opnieuw·;hebbèn gezwor��- de strijd 
niet te stak�n. tot aán\hét optreq.ën, 1-�··:Inq.i� een einO.e .. i� .. gekomen.

·Wij . brek�n o��:\vbQl'd1 hiet • ..-onze lêdén bioscoop-operai
i

eurs' weige
ren film�. met 90·�1ogshandèli.ngên te d:röaien. ,.To�n -hedenmorgen de
"Vólenda:mtt zou· vertrekken me.t troepen. noor Jn,à.onestë, hebben wij
gezêgd: ttGeen jongèn mêer naar Indonesië" ên hie,rop ging de hele
Amsterdamse haven "plat" . .. Onze hoo.ding·· moet., zijn.;, om door poli
tieke stakingen �e 13e_��!tng B�e1 te dw1ngep·weg· t.!3 gaan •. wannesr
de opmars noar DJokJakarta pHfat.s :heeft 1möeten 'tnie arbeiders êsr.

, opmars naár DQ.n Haag_ beginnên, zeggen W1 j, opdet onze jongens te
rug kómen.·onz'e jongéns·möét.èn fe,1"1-g, .. de�verliezen-zijn groöt-6n
worden niet bekend gemaakt. Wij zullen s.t.ri jden·. net. zo.lang t.o.t.
!3l}<e ·jongen weer bij zijn moeder of vrouw is.' Wij willen·een vrij

·Ifido�nesit! en ... een t:rij Nedérland. Begrijp waarom het ga1:1t. De klok
voor- of ocilteruit

1
'o"f ons ... lafld zal.blijVEm eefl rea.ct.ic:us:re uit

hoek irt"'"West-Europa, een stootbl�k tegen Sowj6t-Ruslana. Ons !and
Zal moe-ten kte.zen tussen Washi.tigton en Mosko-u. Washington, het
tek-en van het "ondergaande kapitalisme en Moskou vernieuwing der •
wereld"en heerschappij der ... arbeidersklasse. Niemand van ons wenst
oorlog. Wij'verze+.+.en ons tè�en de plarlnèn d�r wereldrea�t.ie.Wij,
zeggen·niï:rt 

1 
dat oorlog onontkómftbaar is t integendêel. Wi rbe�êf

fen dat-· net zo goed als Stalin, tóen in ae strijd tegen het. Hi tlcr-
- fasctsme, Stalingrad· was gevalle�, Leningrad omsingeld er ïMoskr1u 
in het gezi�ht-�an de motten ,ros gêlegen, hij ondanRs dnt; de
strijd voortzettê. Churchill zond ... toên a�n Roosevelt.een télegrcJi'i
dat deze geGn materiaal meer·hoei"ae te sturen naar Rusl'end, omfü;t
dat!r de strijd was afgelopen. Toen ·sprak Stalin ván ··volhouden Gn
dat dë krocht van de Duitse legers afnam� Töen kwam de oorlogs
industrie in Rusland goeà op gang ... eh hij, Stalin, verklaarde ver
der dat· het bruine �onster vanuit-Rusland zou worden ve�dreven.
Dit'*as een woord uit een co:mmunistischè overtuiging. Dit wos in
zicht van maetsOhappelijke ontwikkeling. De arbeiders ligg�n onder
in de kapitalistische wereld" Zij mögen werken zolang er aan worll+.
verdiend. De· arbeidersklasse is echter·stetker dên de reeotle on
dankê hun unito·:rmen!ven vergane ... glorie. Het kapitalisme gaat haar
macht verliezen. Vroeger 'WcJS dit een droom, doch het �oorbeeld
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voorbeetd hebben. wij, nedat. in 1917, de -arbeidersklasse in Rus
lénd hét·Tsetisme wegjoeg en de Unie van Sowjet-RepublieRen 
stichtte. Het dollarkapitalisme moge máOhti� schijnen met hun 
atoo1'!1Qommen en grote vloten,'doch zij steunt daarbij alleen-op dè 
maoht ... van de �-rbeidersklasse, -zolang deze zich-van die thacht fii.;t 
bewust is·. Dit bewust�ijn moet worden·verst;erkt .• Wij wet.en dat 
wij ·vandoag nog. in,het deferiàte:t' zijr., doch morgen kunnen wij in 
de aanval zijn. Zelfs de me6st pregress:eve bladen zijn thans 

, , , . spreekbuizen van dè koloniale re1ati� á!leen de pers welke in 
handen is ven de arbêidèrsklasse brengt ... over de st.r1jd' in Indone ... 
sie de juiste ?Jëriéhten. Ook hier is het. 11 De Waarheid"; die de 

, Wàarhèia. brengt. De bourgeoisie beschikt. ovêr veel· grot.sre pers,· 
-f'.'Qttio, ·terwijl zij Belfs .... de kansel mist,ruikt om de arbeiders nic,� 

·: · , tot �i t be�st'z!jn
0
t� laten komen.· Zij, di'e als 1sympathi-serenderr, 

uaast ons staan1 moeten thans b6'wust goan meewerken in de C.P.N,
. Dan pas �al de een�etq worden g€Sl'lièed in de arbeidersklasse en 

zullen wi r1n staat zfjn de '"dood ""te brengen aan de oorlpgsdri j
vers· en ui tbui t.èrs · û.er kapit.alistisc?le wereld·. Dän zullen wij �Te
derland b1"engen

1 
met de andere bèwus'ftgeworden noties, aon de zij"de von ·net arbe1dersp:roletel"i_aa+.. " · - · · 

. 
' . 

Nadat spreker·· 1zi jn rêdê had bêiëiridigd,. werd doór de voor
zj, tter gelegenheid gegeven t.ot. het stel+�n van vragen, woorvon 

•echter door niemand· gebruik werd �ëmookt._. , .- - .. - • 
• Hiero:p · werêl · doo_r de voorzi tt.er een motie, gericht t.ot de 

Minister-President, Dr:.Beel, voorgelezen,"'voii de volgende inhoud: 
'' Werkers van hoofd en hond in p:,;ot.êstvetgodering bijeGn

op 30 Jul:t 1947 in· de Casinozool tê Zutphen, brengt. het. 
./ volgende te Uwer kennis' en verzoekt U te willen bevorde-

rên: ·
- • 

1�. Ttrugtr�kkin� troep�n
2� Stokiii� oorlogshandelingen
3" Hervatting oriderhandeli�gen •. ·" .. . - -

ij:ierop werd de·vergctdering door de voorz:Lt�er gesloten te 
omstreekf'! 21.45 _uur .• 

C.V.D.

. qoll. ! dR. 

· 1 

•
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B/B. 
GEHEIM. 

Sep '!�ooi 1947 • 

Hierbij doe ik U een verslag toekomen van een te Arnhem 

gehouden bijeenkomst van 11!)irkhovengangers11 
(
Waarheidslezers). 

Deze bijeenkomst was slechts toegankelijk voor hen, die 
op Zondag, 7 September 1947 op het Waarheidszomerfeest te Birkho

ven waren geweest. 
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Politie, 

/Centrale Veiligheidsdienst te 
1 s-Gravenhage;

Procureur-Generaal, fgd. Dir. van Pol. 
A�em; 

B�emeester der gemeente 
Arnhem; 

Inlichtingenofficier 4e Mil. Afd. te 
Arnhem . 
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• V • / G. 435 - 1947 • Arnhem, 22 September 1947. 

l�.J.' 
',,,3)..' 

GEHEIM. 

Op Donderdag, 18 September 1947 werd te Arnhem een bijeenkomst 

gehouden van personen, die hadden deelgenomen aan het Waarheids
z�merfeest te Birkhoven op 7 September 1947. 

Aanwezig waren 123 personen en 8 leden van de afd. Arnhem van 

het A.N.J.V. Het zaaltje - de tuinzaal van de Opbouw, Velperweg 10 
- was geheel bezet.

S�reker was Hendrik Tiemen�ijho�geboren te Apeldoorn, 21 Ju
ni 1911, radministrateur bij De Waarhei�, wonende te Arnhem, Klaren

dalseweg 91. 

Da bijeenkomst werd geopend met het zingen van de 
Spr. begon met te herinneren aa.n het goed geslaagde feest op Birk

hovan. Hij wees op de groei van de C.P.N. en het zou niet lang 

duren of in Nederland zouden de arb_eiders sterk genoeg zijn om de 
macht in handen te nemen. Hij zeide dat het kapitalisme aan de 

van de afgrond stond en dat de C.P.N. het de laatste slag zou toe
brengen • 

Hij wees er op dat in Tsecho-Slowakeye de communistische en so

cialistische arbeiders reeds aan de macht waren, volgens uitlatin-

·gen van Ir. Frejka, lid van de Tsechische Staatsplancommissie, die

het welvaartscongres van de C.P.N. op Zaterdag13 en Zondag 14 Sep�

tember 1947 had be.zocht. Ook in Nederland zouden, aldus spr. bin

nen afzienbare tijd de arbeiders aan de macht zijn. Zij, die nu nog

geen lid van de C.P.N. waren, zouden zich dan de ogen uit het hoofd

schamen, niet meegewerkt te hebben aan het streven naar de macht.

Spr. hoopte binnenkort nadere �ichtlijnen te kunnen geven dat

streven tB verwezenlijken.

Spr. zeide verder dat Amerika veel hád gewonnen met de laatste
oorlog. Amerika meende nu alle Westeuropese staten aan zich te kun

nen binrl.en en op te hitsen tegen de Sovjet Unie. Amerika voe�àe
zich sterk omdat zijn fabrieken niet kapot waren en steeds produce
ren kon. Maar Amerika vergist zich in de s.u. Daar waren weliswaar
de fabrieken kapot geweest, maar onder de energieke leiding van ka
meraad Stalin, alle weer opgebouwd. De s-.,.u. is geheel voorbereid op

de komende dingen; in tijd van nood zal zij van zich af slaan,

daar gerust op. De strijd in Griekenland is hier een voorbeeld van.

De fascistische Griekse regering vecht niet tegen Generaal Markos,

doch Amerika tegen de Sovjet Unie, aldus nog steeds spr.

In een korte bespreking van de 1 1Indonesiche kwestie11 bracht spr.

niets nieuws naar voren.
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Ten slotte wekte spr. de aanwezigen op mede te werken aan de 

grootmaking van De Waarheid, dat nu reeds een der grootste en 

straks het grootste Nederlandse dagblad moest ziJn. Spr. drong 

er op aan obligaties in de nieuwe lening te nemen, teneinde zo 

spoedig mogelijk op eigen persen te kunnen drukken. Onder de aan

wezigen werden voor fl. 210,-- in totaal aan obligaties, 

de van fl. 1,-- tot fl. 10,-- uitgegeven. 

Spr. deelde nog mede dat op 7 November 1947 te Arnhem 

hovenfilm en de Russische film 11 De grote belofte" zouden 

worden. Gezien de te verwachten grote opkomst zpu de concertzaal 

van Musis Sacrum te Arnhem worden gehuurd, waar 1000 personen 
konden plaats nemen. 

Tijdens de pauze werd een tombola en een verloting gehouden. 

Verschillende prijzen, als een taart, versnaperingen, sigaretten, 

boeken enz., die gratis ter beschikking waren gesteld, verwissel

den van eigenaar. Dit bracht plm. fl. 50,-- op. 

Na· de pauze trad het A.N.J.v. op, dat de avond vulde met mu
ziek, _zang, dans en declamatie. De aanwezige districtsvoorzitter 

van het A.N.J.V�, Gerrit Jan Buvelot (bekend) te Oosterbeek, 

maakte van da gelegenheid gebruik de aanwezigen, die kinderen 
hadden van 8 tot 25 jaar, op te wekken die kinderen naar de 

A.N.J.V.bijeenkomsten te zenden. 
De bijeenkomst werd gesloten met het zingen van de Interna

tionale. 

�Hoofd-Commissaris van Politie: 
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1 Volgao. 
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__ • --· .ARNHEM, 29 September 1947.,_,... __ 
e.v. Gt;.!r�,- 11947.

[ 
LA.CO��

D"·"m c���-=-� [S:H:H: D. G �Hl!;j.Mr 
ve r s l a g  van een besloten ledenvergadering van de Sectie oost 
(Geitenkamp) van de afdeling Arnhem der CoP.N., gehouden op 26 Sep

·tember 1947 in het Buurthuis aan de Kloosterstraat te Arnhem.

Aanwezig 22 personen.

IA.g e n  d a: 1. Rede van Van 1 t Reve te Deventer over buitenlandse
en binnenlandse politiek. 

2. Strijd tegen de duurteo
? •• Bespreking 2e Obligatielening De '.'laarhaid/
4 Oprichting Kader-scholingscursus voor Sectie oost.
5. Verkiezingsfonds C.P.N. 

De vergadering werd geopend door de Voorzitter van de Sectie oost,
wiens naam vooralsnog onbekend iso 

Deze betreurde de slechte opkomst en zeide, dat het zeer bescha
mend voor de grote sectie oost was, dat er niet meer belangstelling 
voor het partijwerk was. 

Daarna gaf hij het woord aan Van 1 t Reve (Julius Herman Johannes 
van .1 t Reve, geboren te Enschede, 29.12.1897, wonende te Ensche .) • 

Deze wees op het feit, dat het Communisme in de SOVJet-Unie vóór 
de laatste oorlog practisch geen invloed had buiten de �renzen van de 
Unie. De We steurope se landen vcs!L.à.en zich toen zo tt lekker als kip" o Nu 
echter de Communistische invloed naar het Westen veld wint, doordat de 
gordel, welke de Sovjet Unie voorheen omsloot, gebroken is - aldus 
spr. - w9rdt de tactiek van de westerse landen, o.a. Nederland, veran
derd en wordt het hier ontwakende communisme door de gordel der reactie 
omsloten. 

Het instrument hiertoe is onder meer ons legero Smalend zeide 
spr., dat onze soldaten rond liepen in de uniform van een 3e rangs 
mogendheid (Engeland). De taak der C.P,N. in Nederland is·deze gordel 
te doorbreken, opdat bij een verdere uitbreiding van het Russische com-
munisme naar het We sten de weg naar Nederland opens taat• 

Hiertoe moet - aldus spr. - propaganda gemaakt worden, waaruit de 
Vredeswil van de Sovjet Unie moet blijken, zoals ook de vertegenwoordi-
gers van de Sovjet Unie doen in de v.No en Veiligheidsraad. Bij de 
burgoisie moet de indruk gewekt worden, dat er van oorlogsdreiging 
geen sprake is an dus ons dure militaire apparaat overtollig is. rn 
werkelijkheid - aldus spr. - staat een 3e wereldoorlog voor de deur. 
Een botsing tussen oost en West kan niet uitblijven. Dit is op te ma
ken uit de huidige poljj;ieke verhoudingen en belangen der verschillende 
landeno Een vergelijking met de toestand van vóór \940 gaat geenszins 
inank o Spr. wees er op, dat hij in 1938 de vorige oorlog ook voorzegd 
had.· 

Spro vestigde er voorts de aandacht op, dat de C.P.N. momenteel 
in ledenaantal met sprongen vooruit gaat. Omgekeerd evemredig gaat de 
bourgdsie achteruito Daarna besprak hij de anti-communistische geest 
in West-Europa en Amerika. Als in Bulgarije de Ameri�aanse spion pet
kof opgehangen wordt, uit de gehele westeuropese reactie zich in pro
testen, terwijl,als de Nederlandse koloniale machthebbers op ZUid
Celebes 20.000 a 40.000 inlanders vermoorden, er gaan enkel protest van 
die zijde geuit wordt. Bulgarije laat echter alle protesten rustig 
langs zich heen gaan, vertrouwende op de steun, welke het van de Sovjet 
Unie heefto 

\l · Spr. deelde mede, dat binnenkort actie gevoerd zal worden tegen 



de op handen zijnde huurverhoging en de algemene prijsverhoging, voor
, namelijk van groenten en andere schaarse levensmiddelen. De actie zal 

worden gevoerd door demonstraties en 'meetings o · · 
Vervolgens baspràkspr. het ,bericht i,n het Vrije Volk (voor zo

ver hier bekend niet in de Arnn.emse editie), waarin werd medegedeeld, 
dat het ·vfaa.rheidszomerfea.st te Birkhoven ·op 7 September 1947 door 
slechts 320000 personen·was bezocht, zulks aan da hand van de betaalde 
vermakelijkheidsbelasting gecontrolaerd o Spr. zeide, dat er wel dege
lijk 90.000 bezoekers waren geweest, doch daze kwestie moest overgela
ten worden aan het Hoofdbestuur der O .p .No en da Directie van De Waar
heid, daar er inderdaad iets met da belasting niet in orde was en 
rechtzetting 'daarvan De Waarheid f. 30.000 

_ 
zou kost�.

Daarna werd de tweede obligatielening voor De Waarheid besproken. 
De door het partijbestuur gestelde taak voor de afdeling Arnhem was het 
bijeenbrengen van f. 3900.�, voor de afdeling Deventer f. 3750•-• 
Arnhem en Deventer zijn onderling een wedstrijd aangegaan wie het eerst 
de gestelde taak heeft bèreikt. De stand op 25 Septem ber 1947 was 
Arnhem f. 625 en Deventer f. 600. 

Verder werd besloten voor de sectie Oost een kaderscholings
cursus op de Geitenkamp te houden� Aangezien de grote afstand van het 
stadscentrum, waar reeds een dergelijke cursus wordt gehouden (Koren
markt te Arnhem) voor velen moeilijkheden en extr� onkosten oplevert. 
Bij voldoende deelname zal zo spoedig mogelijk worden begonnen o 

Onder de aanwezigen werden bonnen verkocht voor het verkiezings-
fonds der OoP,No Sommige leden namen.de t�ak op zich te colporteren met 

IJ. 
deze bonnen. Een en ander werg toegelicht door de secretaris der Sectie 
Oost, Jan Hendrik {<1 e B o e O, geboren te I s-Gravenhage, 1 Juli ·. 

� 1906, schilder, woi:'rand.ë te Arnhem, Erica.laan 20, en doo r Hendrik Jan 
) Hoogen Stoevenbeld, geb. te Mm.assluis, 6.12.1913, secretaris Districts

bureau Wederopbouw, wonende te Arnhem, Statenlaan 85 0

Ook werd nog het woord gevoerd door Arend S t e m e r  d i ng, 
geboren te Rheden, 9.6.1888, concierge Gemeente Ziekenhuis, wonende te 
Arnhem, Rozendaalseweg 7740 Deze zeide, dat het van groot belang was, 
dat er propaganda voor de CoP.Ne gemaakt werd, overal waar er maar 
gelegenheid voor was. Ook moest men de Waarheid onder vrienden en ken
nissen verspreiden. Tenslotte sprak hij nog over de loon- en prij svor
minge (Stemerding vervult ook een functie in de E.v.c., welke is nog 
onbekend). 

Aa n: 

1 • Centrale Veiligheidsdienst ' s-Gravenhage; 
2o Procureur-Generaal te Arnhem; 
?

0

o Burgemeester van Arnhem;
4 Inlichtmngenofficier 4é Militaire afd. Arnhem. 

J 
I 

Lbesloten 
, �!�! Aan de c.v.D. wandt verzocht het verslag van dezaLvergadering 

1 n i e t  op te nemen in het Weekoverzicht. 
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CULEMBORG, den 17 Oct.ober 1947• 

BUREAU B 

�·#7 
Onderwerp: vertonimig RllssiBch filmwerk. "De 

Belofte 
We ..., kOVtl"Zicht 0 

Par,,H datu.Lü·� 3Of11941 

Naar aanleiding van de verto
ning van het Ru.ssis.ch filmwerk II De Belofte" onder aus
piciën van het dagblad 11De Waarheid" en het Waarheids
zomerfeest te Bilthoven,.op Donderdag 16 October. 1947 
in de zaal "Luxor"· te Culemborg, H.erenstraat., heb ik: 
Anth.ony Spierenburg, Agent-Rechercheur van Politie te 
Culemborg, tevens onbezoldigd. Rijksveldwachter, de eer 
het navolgende te rapporteren; 

Aanwezig ongeveer- 250 personen. Zaalcapaciteit ruim 
500 personen. · L

J 
II De correspondent der �lfaarheJd 11 C .Engelsman, wonen 

de te Culemborg. Noorderwal.nr.2.opende deze avond met 
zijn verontschuldiging aan te bied·en over de vertra
ging van de vertoning van het filmwerk II De Belofte" 
w�lke vertoning op 14 October 1947 reeds plaats had moe 
ten vinden, hetgeen door een technische storing niet 
mogelijk was. Alle geruchten ten spij�, (men had te 
Culemborg verteld dat de fîlm was afgekeurd en de zaal 
door de rolitie was ontruii,ld) kalill het dagblad 11de Waar
heid" U deae propaganderilm, welke een beeld geeft van 
de Russische ontwikkeling gedurenée de perio van 1924 
tot 1945, tonen. Vooraf ziet U enige indrukken van het. 
Waarheidzomerfees-t, tot welke woorden Engelsman zich 
bepaalde en laatstgenoemd filmwerk werd.vertoond. 

1 Hierna trad als spreker op den Heer Ab.Veenendaal. 
(Nade:rjadres, woonplaats en functie onbekend) 

Hij deelde mede dat einde 1947 het dagblad"De Waar
heid" de courant in eigen gebouw en op eigen persen 
zou gaan drukken. Dit gebouw, aldu� spreker, was een 
hoeksteen van de \.;ommunistische Pa:r'ij. Spreker betoogde 
verder zich op het dagblad "De Waarheid 11 te abonneren, 
terwij 1 hij z·ijn rede bes loot._ de aanwez.igen op te wek
ken een obligatieformulier in te vullen op het. dag
bladgebouw van de "Waarheid", waarvan IIIen jaarlijks 4 
procent :c-ente zou trekken, waarna spreker zijn rede 
besloot. 

Vervolgens g� men over tot vertlbning van het f"ilm
werk 11De Belofte • Na afloop hiervan maakte Ab.Veenen
daal bekend, dat er voor f.250. was ingetekend, hetgee 
hij een succes noemde. 



�e omstreeks 23.10 uur was deze voorstelling afgelopen, 
waarna. men huiswag.rt.s keerde. · 

Gezien: 

�udan��

v, .>' .Be�enegouwen. 

Doorgezonden aan de Heer 

Aldus opgemaakt te Culemborg op 
ie ambt.seed 17 October 1947 • 

Hoo:fd van de Centrale Veiligheid�diel\§t 
, te 's-Gravenhage. 

Javastraat 68. 

')é; .,. 

•



<JD,�.�O'. Op Zaterdag, 18 October 1947, i� de hiervoren 
1 �-· -:vertoond te ë.:pse, gemeente Gorssel, en iel in 

�-"""'-. .'t i f:,;,t sink'1
• Het aantal bezoe�rnrs bedroeg p..un •. ll..c, 

V · · zval cire� 15<.i zi tpleatsen beschikbaar ,,ar en. 

genoemde f'iln.1 
het ca..:'é 11de Pes 
ter··,1ijl 

�· /\r'Cv,,....., :!Je voorzite,it'r der c ....... J. afdeling Sors.sel, ae Heer de Koning, 

�a..t.A � . 
opende de bijeenko;:nst en deelde mede dat de filmavond juist in

. 
, AA �pse gehouden werd, omdat dit het meest vooruitstrevende dl;rp 

� � � ,-0 der gemeente :1orssel was, o.angezien in ;pse de c. P.!l. en de P. 

ln,..._cy,.,.... � o O 
v. d"A. een overwegende meJrderheid van sternr,1en behaalden. Spr·e 

11 t.44 kcr .vees op de opkomst van de C.?.:f. a.er afdeling Gorssel,die 
�oL. �. .met 35 personen had deelge1oucn aan het .'aürheidszo.a:erf'eest te 

- :3irkhoven. Fierna nam het fi lL"li)rogra1nr.-:a 1:;;211 vanvang, het�,elk 
.geheel gelijk ·,,as aan dat .:,_ 11 Cctober u .1. te T\lello ,verd 
vertoond. In de pauze �erden, gelijk als J1t in •rwello is ge-

• 

e 

1 \ schied, door een propagandist, gencarnd Jo Vol.iCers, lid van de 
!. 6e,He<mteraad van Niemil-Buinen, inte .. '"en biljetten op de Jaar- ·

\ Leids obligc1tielening verspreid, onder !,1ededeling dat hierdoor 
1 het sprookje van de met Ruscische roebels gesteunde :1aarheius-

pers \iel uit de .vereld zou geraken.' 
T)e hierboven genoe!ade de Koning, is genaamd: 

'
Hendrik l1'erdl namJ fut KONIJ\rG, geboren te A)pingectam,
"-1917, van be1·oep kantoor-bediende, �vanende te . .::efde, 
J ,eente Gorssel. 
Hij. is plaotselijk"redacte�r vun het Ja5blad de aarheid en 
voorzitter va:n de c.r.:1., afdeling So1'ssel. 

- - - - - - /"""- -
3 Op Donde1·J�, 23 October 1947, is meergenoemde fillll vertoond 

te «�erbe�k, ge,neente Brur:ir:1en, en' ·;vel in Je grote zaal van hot. 
NIJK aldaar. Fet aanta.l b.e:zoekers bedroeg �waarvan lb beken 
den uit �er·beek. Het aantal beschikbare zi tplé atsen in die za3à 
bedroeg plm. 1-50. Het vertoonde fi lrnprogranHia ,vas gelijk aan 
dat hetwelk te T�'ello en .ipse is vertoond, en 1;aarover hiervo
ren uitv0eriger is gerapporteerd. 1) ')oor Il.aria van Leeu,,en, geboren te Nieuv,er-. stel, l Septelliber
1R'79, 11,ied. van 1.,rede:cik rlendrik '/ers teeg, wonende te EerbeeK, 
-·�.183, gemeente Br·urru en, ·,ierd een korte uiteenzetting van de 

# � film, Jie zou ·,;orden vertoond, gegeven. J· arbij ,.yekte ze de 
f é-·am�ezigen op, tot inschrijving op de 4% obligatielening. 

�enoemde ,�:aria van Leeu,,en is voorzitster wn de c.;-.:;. afde
·11ng ,:erbeek, gemeente Brumrr:en en indertijd do r de C.P.N. can
liideat gesteld voor de gei eenteraad van Brummen. 



' 
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-, et dagblad de -7AA.RHEID, editie voor Gelderland, van zaterdag 
25 October 1947, schrijft over deze·te �erbeek vertoonde film 
het navolgende. 

EERBEEK zag noe Beloften . 
Donderdagavond draaide voor een talri3k publiek de �ussische 
film 11 De BELOFTE" met het "Wa.arheidszomer·feestJ ourriaal". 
Na een kort inleidend woord van mevr. Versteeg-van Leeuwen,die 
een uiteenzetting gaf over het Waarheidszoruer·feest en de Russi 
sche film en aan het eind van haar betoog de aanwezigen wees o 
de noodzaak om de krant te. versterken, ,,e ·den de filmi.gedraaid 
De Eerbekers toonden zich enthousiast, door voor f.35 aan obli 
gaties in te schrijven. 
Jlun "'belofte" is: '' spoeäig een krant in eigen hand". 

- - - - - - - - - -

De Adjudant Jer Rijkspolitie, 
P. de ·.'ilde"

GEZIEN en doorgezonden aan: 

de Heer l'rocureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie te 
AR ... mEr-.::, Bovenbeekstraat no. 21 en 

in doorslag aan: 
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VERSLAG van de tweedaagse Districtsconferentie van het 
District Gelderland-IJserstreek der c.P.N., ter 
bespreking van de op het Kerstcongres der c.p.N.
te behandelen vraagstukken.(Arnhem �en 7.12.47). 

Aanwezig waren 97 personen. Aan de ingang werd een scherpe 
controle gehouden, waarbij zowel het lidmaatschapsbewijs als de op
roep tot deze vergadering moest worden getoond. 

De Districtsvoorzitter (onbekend) opende de vergadering en 
gaf het woord aan de inleider �.si..ze_c_onfe.rentie, Fred SCHOONEN-

i_�E� uit Amsterdam.
Deze begon met te wijzen op de uiterst gespannen toestand, 

zowel nationaal als internationaal. Hij noemde het gebeuren in 
Frankrijk een uitbarsting van datgene, wat reeds maandenlang aan de 
gang is, nl. het steeds groter wordende verschil tussen lonen en 
prijzen, zo, dat de arbeiders. in Frankrijk geen droog brood meer 
kunnen verdienen. En hoewel de reactie beweert, dat de Regering in 
Frankrijk de zaak steeds beter in handen krijgt, de werkelijkheid is 
dat de arbeiders winnen en steeds meer de sympathie van het gehele 
volk krijgen. Staken nu reeds vele ambtenaren, de volgende week gaat 
de Parijse politie in staking. 

De druk in ons eigen land leidt tot d zelfde dingen als wel
ke nu in Fra:ri:krijk plaatsvinden. Hiervoor zijn twee belangrijke oor
zaken aanwezig, nl. de-.;gri ·sstijgingen van de la tste weken en de 
loonsverlagingen als bv. in de textielindustrie en in de bouwvakken, 
waar onder het mom van het wegdoen der zgn. 11 zwarte lonen 11 in werke
lijkheid de portemonnaie der huisvrouwen aangetast wordt. 

. Samenvattend noemde swr• de huidige toestand: 11 Alles 
rijken en niets voor de armen'. 

Spr. somde een aantal punten op, waarin de Regering in ge-
breke bleef, nl.: 

1. trage wederopbouw;
.2. stagnatie in de productie;
� •

• 
verhouding import en export (3:1);

4 steeds hoger wordende staatsschuld;
5. schaarste aan de meest noodzakelijke artikelen;
6. nood in de arbeidersgezinnen;
7 •

• 
spanning tus-sen lonen en prijzen;

8 nood der kleine boeren;
9. culturele achteruitgang;

10. Indonesië;
11. morele verwildering;
12. reactionnaire, anti-democratische regeringspolitiek;
13. het bezetten van alle sleutelposities door het Katholie

ke reactionnaire element;
14. het minder worden van de invloed van de Volksverwegen

woordiging op het Regeringsbeleid;
15. geen controle op het Regeringsbeleid.
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Hierbij komt dan nu - volgens spr. - bij de gespannen 
toestand in de textielindustrie en de bouwvakken en de politieke 
verwording van de sociaal-democratie, zoals gebleken is op het .Ant
werpse congres. 

Dit gebeuren inNederland is - volgens spr. - een weerspie
geling van de internationale toestand. 

Spr. wees er verder op, dat de machtsverhoudingen nu geheel 
anders zijn dan in 1939 en daarvoor. Door de laatste oorlog heeft 
het kapitalisme een geweldig·e klap gehad, hoewel vooral Amerika het 
doel had juist het k�pitalisme te versterken, door na de overwin
ning Duitschland en Italië in het kapitalistische systeem in te 
schatten. Er zijn echter zeer gunstige voorwaarden geschapen voor 
de socialistische strijd. Momenteel bevindt het kapitalisme zich in 
een algemene crisis, zowel materieel als ideologisch. Daartegenover 
staát de vooruitgang van het socialisme, belichaamd in de sovjet 
Unie. Zij is sterk uit de oorlog gekomen. Spr. wees in dit verband 
op net resultaat in de Oosteuropese landen, welke gebroken hebben 
met het buitenlandse imperialisme en een grondslag voor het socia
lisme gelegd hebben. 

Vervolgens behandelde spr. de historische veranderingen in 
Azië. Het koloniale tijdperk is in aftakeling en dat nog wel, ter
wijl Azië altijd het achterla nd geweest is van het moderne kapita
lisme. Het ·oude gezegde 11 Europa leeft bij de gratie van Azië 11 wordt 
bewaarheid. 

Na nogmaals Frankrijk en Italië aangehaald te hebben, zei
de spr., dat de stee_ds sterker wordende C.P,N. in Nederland een ta
ken is van de vooruitgang van het socialisme in West Europa. 

Na gewezen te hebbenop de strijd tussen Amerika en Engeland 
om het monopolie in de wereldheerschappij, en op het feit, dat alle 
regeringen, met uitzondering van de Sovjet Unie en de oosteuropesa 
landen, marionetten van Amerika waren, en de Sovjet Unie met de met 
haar samenwerkende progressieve landen de werkelijke kracht verte
genwoordigen, zeide spr., dat Amerika nu probeerde West Duitschland 
op poten te zetten in de strijd tegen de Sovjet Unie. Vandaar de 
houding van Molotoff in de besprekingen over het vredesverdrag met 
Duitschland. 

Het Marshall-plan voor Europa noemde spr.: 11 Hulp aan eigen 
land 11 tJunerika). 

Volgens spr. had de Kominform twee richtingen in het 
gebeuren vastgesteld, nl.: 
a. Amerika betrekt in de eerste plaats Frankrijk, België en Neder

land (vanwege Indonesië) en verder Turkije (strategisch), Per
zië (olie) en China in de strijd tegen de Sovjet Unie.
Gevolg: nieuwe oorlog.

b. De Sovjet Unie,met de nieuwe staten van oost Europa, met Indone
sië voelt zich hierdoor bedreigd en verzet zich hiertegen.

De Sovjet Unie houdt zich consequent aan de afspraken tot 
vestiging en behoud van de vrede (verbod atoomwapens, ontwapening). 

Tot een oplossing der wanverhoudingen zijn er twee m9gerijk
geden, aldus spr., nili. samenwerking tussen het kapitalisme ·en soci
alisme (Amerika, Engeland en Sovjet-Unie) ofwel elkaar op leven en 
dood bestrijden. De Sovjet Unie staat de eerste mogelijkheid voor, 
Amerika stuurt aan op de tweede. Dit zou nl. blijken uit het aanleg
gen van een gordel van militaire steunpunten om de Sovjet Unie (al
leen in dit verband noemde spr. Griekenland) en het bestaan van een 
gemeenschappelijke Generale Staf van Amerika en Engeland. Vandaar -
aldus spr. - de bemoeizucht van Amerika met de westeuropese landen. 
De leningen moeten dienen om deze landen aan zich te verbinden. Het 
Franse volk lijdt honger omdat Amerika in Frankrijk de baas wil spe
len. In Nederland gaat het dezelrde weg op. Het gevolg is: Staking 
in de visserij, textielindustrie en bouwvakken. 

Wij hebben - aldus spr. - te strijden voor onze Nationale 
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onaf'hankelijkheid:tegen Amerikaanse inmenging, tegen het Marshall
plan. Het standpunt der C.P .N. is: geen buitenlandse credieten én 
leningen, doch het aanwenden der eigen binnenlandse krachten en mo
gelijkheden en het volk zelf moet bepalen hoe die mogelijkheden en 
krachten aangewend moeten worden. 

Hierna wijst spr. nog op de dubbele rol, welke Amerika in 
de Indonesische kwestie speelt. D� hoofdza� is echter de angst 
voor de concurrentie, welke een Vrij Indonesië Amerika zou kunnen 
aandoen. (Indonesische natuurrubber tegen Amerikaanse synthetische 
productie, Indische suiker tegen Cubaanse). Echter heeft Indonesië 
reeds een hechte internationale positie gekregen, dank zij de steun 
van de Sovjet Unie en de Veiligheidsra�d. 

Vervolgens besprak F. Schoonenberg de politieke verhoudin-
......_gen in Ned�rland. Hij noemde de K.V.P. het reactionnaire katholie

ke grootkapitaal, dat zweert bij Marshall. En deze K�v.p. bezet in 
Nederland alle belangrijke sleutelposities •..__ D·e P .v.d.A. is verdeeld 1n 2 groepen, rechts en links. Hun 
spreekbuizen zijn het Vrije Volk en Parool. Spr. noemde vorrink en 
v.d. Goes van Naters openlijke verraders van de arbeiders. Hoe men
het ook wendt of keert, het bestaan van de p.v.d.A. hangt blijkbaar
alleen van Vorrink af. Wij, communisten, zijn echter beu van vorrink
aldus spr.

Spr. besprak daarna de invloed welke de P.v. • op het N.V.
v. heeft. hierdoor wordt de eenheid der arbeidersbeweging varhin-�
derd. Hij noemde Ds. B�kes een zeer gevaarlijk iemand, die in al
les Koos Vorrink dekt. Er zal, aldus spr. nooit samenwerking tussen
de arbeidendê klasse komen als het linkse element in de p.v.d.A. het
masker niet afwerpt.

In zijn geheel gezien is de p.v.d. A. een burgerlijke partij 
Vorrink heeft op de Antwerpse conferentie zijn spel willen spelen 
door splitsin_g en scheuring tussen de samenwerking van socialisti
sche partijerl11het communisme in oost Europa te bewerken. Hij stemde 
dan ook tegen de resolutie tot samenwerking. 

De taak van de communisten is, volgens spr., het proces van 
ontevredenheid in de P.v.d.A. verder te ontwikkelen, door in de be
drijven de makkers in te lichten en de leiders van de 11 rechtse11 en 
"linkse" politiek in de p.v.d.A. en het N.v.v. a?Jl de kaak te stel� 
len. De arbeiders moeten opgewekt worden tot gezamenlijke strijd. 

Hierna ging spr. over tot de behandeling van de vraagstuk
ken in de partij. Hij noemde drie punten, n1 .: 

/1. Strijd voor nationale onafhankelijkheid. S ,c. 
Deze strijd is hier nog niet zo groot als in Frankrijk, doch deze 
zal komen, want het leven in ons land neemt dezelfde schrikbaren
de vormen aan als in Frankrijk. "wanneer staakt een arbeider" 
zei spr.: 11 Als het loon, zoals bv. in de textielindustrie en in 
de bouwvakken beneden een bepaald minimum daalt". 

2. Prijsverlagingen. Deze regering verhoogt echter de prijzen.
3. Welvaartspolitiek der c.P.N. (�äjst op het gehouden welvaarts

congres).
Tot bereiking van het gestelde zegt spr., dat de plaats, wel 

ke de C.P.N. bereikt heeft, niet losgelaten mag worden, hoe de re
actie ook te keer gaat. Integendeel, de plaats, welke de C.P.N. nu 
be rei.Int heeft, moet steeds belangrijker worden. Momenteel bezet zij 
reeds de 4e plaats in getalsterkte. De c.P.N. moet slagvaardig zijn, 
niet alleen met de mond;naar ook in practijk, partij en organisatie. 
Wil het zover komen dan moet er nog heel wat veranderd worden, want 
hoe kan een partij, waarvan de leden, blijkens het vergaderingbezo ek 
als los zana aan elkaar hangen, deze plaats ooit bereiken? (Dit punt 
wordt behandeld op p·ag. 17 en 18 van de ontwerp stellingen op het 
Partij Congres). De c.P.N. moet zijn de partij van optimisme en ver-
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trouwen. Defaitisme is uit den boze. Het vloekt als water en vuur 
als er defaitisme in de communistische partij is. Thans moet er 
aangepakt worden, nu alle voorwaarden, zowel nationaal als inter
nationaal, gunstig zijn en de overwinning voor het grijpen ligt. 
Onze ideologie moet de krachtbron zijn. Van iedere communist moet 
zekerheid en vertrouwen uitstralen. Spr. vroeg: "Hoe komt het dat 
wij de actie voor het Indonesische volk niet hebben gewonnen? 11

11 Dat komt omd!:!._t de C.P.N. nog te weinig bolsjewistisch en te onge
discip ineerd is. we moeten harder dan granietzijn, we zijn te wei
nîg slagvaardig. Er is te veel defaitisme, onzekerheid en onder
schatting van eigen kracht." In dit verband waarwchuwde spr. echter 

gen het radicalisme, zoals dat in de nvrije katheder 11 wordt ver
ndi�d. Het afweermiddel tegen defaitisme is activiteit. Een par
·, îe actief is, is ook waakzaam.

Vervolgens zeide spr.,_dat er in de C.P.N. saboteurs waren, 
die de partij van binnen uit ondermijnen. Deze lieden moeten er on
verbiddelijk uit. Hiertoe zijn in de stellingen dan ook voorstellen 
gedaan opdat het mogelijk worde, dat dergelijke leden direct kunnen 
worden ontslagen. De C.P.N• is nu eenmaal geen burgerlijke partij. 
Zo moet ook straks bij de benoeming van ons Partijbestuur geen 
vriendjespolitiek gevoerd worden, doch moet de harde werkelijkheid 
toegepast worden. Door de grote sprong, die de c.P.N. na de oorlog 
gemaakt heeft, was een en ander niet direct te overzien. Alle senti
mentaliteit moet echter plaats maken voor onverbiddelijke hardheid. 

In verband met de in de stellingen aangekondigde reorganisa
tie van De Waarheid besprak spr. het individualistisch optreden van 
enkeLe redacteuren. Het betreft hier geen persoonlijke kwestie tegen 

, Koejemans, maar het gaat om de partijpolitiek. En hier ontbreekt 
ne aan vaste leiding. De Waarheid is in de eerste plaats een poli
tiek blad van de c.P.N. en geen burgerlijk nieuwsblad. Dat Koeje
mans twee_functies pat.�ijbest-qurder e:q. hoofdredacte_ur)_IïeëT_ ,,_ is 
nief;goed. Uiteraard wordt hij als hoofdredacteur door de vijande
lijke pers (in casu Vrije Volk) aangevallen. Als hij dan retireren 
moet krijgt ook de partij een lik mee. Spr. had niets persoonlijks 
tegen Koejemans, doch zei dat men in de C.P.N. geen heilige huisjes 
kende. De Waarheid moet een strijdblad worden. 

Resumerende besloot spr • ., dat hét a.s. congres de c.p.N. 
moet voeren naar de overwinning. Hard vastberaden voorwaarts moet
het devies zijn. � 

V vv0--t � Na de pauze werd het woord gevoerd doo:r:_Hendrik Tiemenf- \\vj,INI.JHd_, geboren te Apeldoorn, 21 Juni 1911, districtssecretaris der
Q.. ��� 

• •  N., wonende te Arnhem, Klarendalseweg 91. 
1 Deze besprak de algemene politieke toestand in het district. 

Hij wees op de zwakke positie van de E.v.c. in de actie bij Van Gel
der & Zonen (papierfabrieken te EerbeeR),evenals in de IJzergiete
rij (vermoedelijk Doetinchem). In de gemeente Rheden zou de E.v.a. 
sterker zijn, terwijl ook haar invloed op de steenfabrieken te Wage-
ningen zou toenemen. De verdergaande industrialisatie in Gelderland 
roept ons op steeds actief te zijn, aldus spr. Er is een golf van 
verontwaardiging onder de bouwvakarbeiders opgegaan omtrent het in
houden van het zgn. zwarte loon. Dit was echter geen zwart loon, 
doch de contractlonen zijn - volgens spr. - 11 de zwarte lijst 11

• Spr. 
riep de arbeiders op tot strijd, zo nodig tot sta..�en. Gaat de rege
ring op deze wijze door, dan zal er gestaakt worden.-

Vervolgens zeide spr., dat de E.v.c. op de Metallurgische be-
drijven te Arnhem (Tinfabrieken) een sterke positie innam. Dit zou 
gebleken zijn bij de actie inzake de pensioenregeling. Ook de in
vloed, welke de E.v.c. leden bij andere arbeiders hebben, is sterk 
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en moedgevend, aldus spr., want op de lijsten, welke op de Tinf'a
briek hebben gecirculeerd tot steun aan de deelneming van de E.v.c. 
bij de pensioenbesprekingen, hebben 70 niet-E.v.c.ers getekend. Het 
resultaat zou geweest zijn, dat de besprekingen waren uitgesteld 
(uitstel van deze besprekingen was al vastgesteld door Directie Tin
fabriek vÓÓrdat de lijsten circuleerden en had niets met de E.v.c. 
actie te maken. Zie schrijven I.D. Arnhem dd. 19 Novenber 1947 No. 
CV/G 587-1947).voorts wees spr. op een door de E.v.a. gewonnen actie 
bij de Tinfabrieken, toen er 2 uur gestaakt werd wegens niet op tij 
uitreiken van de kaarten voor zware arbeid en de Directie aanvanke
lijk weigerde de 2 uren uit te betalen. 

Vooral in Arnhem vraagt het werk in de bedrijven nog veel 
strijd. In alle gevallen moet de E.v.c. in samenwerking met de e.p. 
N. voldoende paraat ztjn. Zijn we wel voldoende paraat? vraagt spr.
en antwoordt. zelf: 11 Neen, dat zijn we niet. Voor deze strijd zijn
we hier in Gelderland nog niet paraat. We moeten daartoe over een
hechte partij beschikken en over een fliIL� kader. De c.P.N. moet
koersen op nieuw .kader, gevormd uit de arbeiders zelf. Volgens spr.
kenmerkt vooral Arnhem zich door een burgerlijke sfeer. Deze sfeer
móet doorbroken worden.

Spr. zeide verder, dat pg. Schoonenberg gewezen had op de sa
boteurs en �rovocateurs in en buiten onze rijen. Dit is mogeliJk 
omdat vele van ónze partijgenoten nog nie ar en gedisciplineerd 
zijn en argeloos voor de vijand werken. vooral in Arnhem zitten er 
verkeerde elementen in de partij, die verraad plegen. Er ziJn ver
bindingen naar buiten. Speciaäl lekt het besprokene op de kaderver
gaderingen naar buiten. 

Verder gaande zeide spr. dat, zoals het er nu voor staat, het 
niet van het eerste belang is, dat er oude en beproefde partijgeno
ten aan het hoofd staan.Wat we nu nodig hebben zijn jeugdige, 
enthousiaste, doch keiharde leiders. Dat wil echter nog niet zeggen, 
dat de ouderen aan de kant gezet moeten worden. 

Spr. zeide, dat het District Gelderland de schakel vormde 
tussen het radi·cale Noord-Nederland en het reactionnaire, zwarte 
Zuid-Nederland. Jammer genoeg is Gelderland nog een zwakke schakel. 
Aan ons de taak, dat ons District een sterke schakel wordt. Dat kan
aldus spr., want er is in Gelderland een groeiende politieke be
langstelling. De laatste ledenvergadering en deze conferentie wij
zen daarop. Dit district-�� 18 afgevaardigden naar het Partijcon
gres sturen. In dit verban zeide spr., dat dit district f. 450.
moet bijdragen in de congreskosten en zeide: 11 Geen geld, ,ook geen 
gedelegeerden". 

Wat betreft de obligatielening voor de Waarheid steekt Gel-
derland niet ongunstig ar. istric neeft 73 % van het haar ge-
stelde bedrag bij elkaar, terwijl er �aag weer enkele grote be-l dragen waren binnengekomen. �peciaal�kwam hulde toe; deze klei
ne afdeling heeft 208 % van de haar opgedragen taak bereikt. Arnhem 
ongeveer 70 % (de onderscheiden Arnhemse afdelingen variëren van 30% 
tot 100 %) • 

Nijmegen staat heel slecht op de ranglijst. De afdeling Nij
megen heeft het slechts tot 12 % gebracht. Spr. beschuldigde de par
tijgenoten in Nijmegen van inactiviteit, daar er, buiten de afdeling 
om, uit Nijmegen een obligatie van f. 3000.- genomen was. Deze eer 
had de partijgenoten te Nijmegen te beurt kunnen vallen, als zij ac
tief geweest waren. 

Tenslotte zeide spr., dat de actie voor de obligatielening, 
evenals alle andere financiële acties, vlug afgelopen moeten zijn, 
daar met de verkiezingsactie dient te worden begonnen. Hij wekte de 
aànwezigen op allen samen te werken. Wil dat niet, dan maar met een 
paar enkelingen, zoals bijv. in Wilp. 
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; ltf p( Hierna namen ·de discussies aan aanvang. 
- ��

V 
De eerste di scutant was VAN DE VOORT""ui t Wageningen, nadere gege
vens onbekend. Spr. zeide enkele zwakke plekken in het district 
naar voren te willen brengen. Het ziet er - aldus spr. - in dit 
district inderdaad miserabel uit. De C .P .N .• heeft zeer weinig aan
deel gehad in de acties in het bedrijfsleven. Jarenlang hebben we 
dezelfde toon in dit district gehoord. Onze partij komt altijd ach
ter de acties der arbeiders aan, terwijl zij eigenlijk vooraan gaan 
moet. Ook is dit district zwak in de organisatorische opvattingen. 
Bv. de activiteit voor de obligatielening in.Wageningen. Daar zijn 
mensen voor aangewezen, doch er komt niets van terecht. Spr. was 
echter op z'n eentje er gedurende drie avonden op uit getrokken, had 
vijrtien mensen bezocht en bij alle vijftien was het raak. 
Wat betreft de lijsten voor het Partijcongres, daar is nog voor geen 
cent op getekend. Door de laksheid van een partijgenoot zijn de 
lijsten bij een verkeerde terechtgekomen. 
In Wageningen is nog werkterrein genoeg. Er zijn daar 50 à 60 leden, 
terwijl er in Wageningen 1.Q..Q.-stemmen op de C.P.N. werden uitge
bracht bij de laatste verkiezingen. Dezelfde fout zit in alle afde
lingen in Gelderland, waar spr. goed bekend is. De enige remedie is 
organisatie en riog eens organisatie. Hoe leren we onze kiezers ken
nen? Door te praten met arbeiders over deze zaken en uit hun ant
woorden blijkt dan wel in welke hoek ze thuis horen. Spr. zeide, dat 
hij in Wageningen een speciaal adresboek zou aanleggen en dan de 
mensen stuk voor stuk nagaan. Dat moet resultaat opleveren. 

De tweede spr. onderstreepte de traagheid ten aanzien van de 
obligatielening in Arnhem. Ook wijdde hij enige aandacht aan het 
uitlekken van belangrijke dingen uit de partij. Hieraan was het be
stuur medeschuldig, daar er gewaarschuwd was. 

De derde spr. besprak de actie in de bouwvakken.Hij zag de 
"Zwarte loonactie" als een loonsverlaging. ·verder voorspelde hij 
moeilijkheden daar het "vorstverlet" op 90 % zou worden gesteld. 

De 3'.v.c. was volgens spr. de meest progressieve vakvere
niging in Nederland en juist de partijgenoten moeten de vergadering 
van de E.v.c. bezoeken en anderen daartoe opwekken. Met het verga
deringbezoek bij de E.v.c. is het doorgaans treurig gesteld. 

V.. De vierde spr. , Everard SIP, geboren te Wageningen, 27 .9. 
1897, hoofdbestuurslid E.v.c., wonende te Arnhem, Spoorwegstraat 73,
zeide, dat we niet in de afgesloten ruimte van partij en afdeling 
moeten blijven, doch contact maken met het bedrijf. Onze krant moet 
een grotere omvang krijgen en de berichtgeving moet vlugger gaan. 
Er is pessimisme in onze afdelingen, doch daar is geen reden voor, 
zie naar Frankrijk, zie naar Nederland. we moeten de massa hebben. 
Onze partij staat nog te geisoleerd tan de massa. 

Spr. zeide een bijzondere voorliefde te hebben voor de vak
beweging in de partij. In Arnhem zien we een zwakke E.v.c. Daar ont
breekt kader. In het N.v.v, zitten ook nog partijgenoten. Wij als 
c.P.N.ers hebben 0na, daarmee bezig te houden.

In Arnhem - aldus spr.- is de groep 11 Bouwvakken11 in de E.v.c. 
de grootste, doch de leiding is nog niet af. Daartoe moeten we men
sen klaarmaken, die niet bang zijn en kennis hebben gemaakt met de 
klassenstrijd. Uiteindelijk moeten de arbeiders zelf aanpakken. Zie 
naar Frankrijk, daar strijden niet de partij en de vakbeweging, dó"'ch 
de arbeiders. Dat kan hier ook. Daartoe moet de organisatie kloppen 
en de juiste man op de juiste plaats gezet worden. Die moet gevonden 
worden. Dimi trof - aldus spr.- zeide eens: 11 verwissel net zo lang 
tot je de juiste mami gevonden hebt." 

K � V '1 De v:1.jfde spreekster, Maria Johanna Barbara HOEFSMI�, geboren te A•-
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VtNV1 sendelft, 21.11.1913, gehuwd met J. IMMINK, wonende te Arnhem, 
Haagdoornstraat 31, zeide, dat in�efü ,een scherpe tegenstelling 
bestaat tussen de kapitalisten an de arbeidende klasse. vooral hier 
in Arnhem wonen mensen, die in Indonesië rijk geworden zijn. 

Wij vrouwen zien de verarmi

f. 

der arbeiders het besta en 
weten niet meer hoe we de eindjes a n elkaar moeten knopen. Met st.
Nicolaas zaten we met de handen in at haar. Mensen, die het vorig 
jaar nog op onze lijsten met f. 2.5 tekenden, doen het nu voor het
zelfde doel met f. 0.10 af, zeggende dat ze graag meer zouden wil
len gaven, doch dat het niet meer kan. Wij vrouwen moeten knokken 
voor ons bestaan. Ook bij de P.v.d.A. en K.v.p. vrouwen is het het
zelfde. Velen van hen staan zeer sympathiek tegenover onze acties. 
Ook in da buurtverenigingen kunnen we veel werk doen. 

Spr. beschuldigt het partijbestuur er van, dat dit de vrou
wen met de meest beroerde baantjes opknapt. De vrouwen daarentegen 
moeten door het bestuur in het speciale vrouwenwerk gesteund wor
den, doch dit laat ook te wensen over. Als voorbeeld noemde spr. 
een te Arnhem plaats gehad hebbende vergadering van de Nederlandse 
vrouwenbeweging (schrijven van r.D. Arnhem dd. 4.12.1947 No. CV/G 
625-1947) waarbij .vrouwen aanwezig waren, die niet tot de C.P.N. be
hoorden. Op deze vergadering waren geen mannen aanwezig. Wij missen
de belangstelling uit onze partij. Wij hebben vrouwen uit da p.v.d •
A. naar ons toegehaald. Deze vrouwen waren het niet eens met da p.v.
d.A. en zijn nog wel niet direct C.P.N.ers, maar dat is ook nog niet
nodig. Wij hebben het klaargespeeld hun vertrouwen te �innen, er
wordt aan ons veel overgelaten in da vrouwenbeweging. Zij vertrouwen
dat wij het goed doen.

De zesde spreker, iemand uit Apeldoorn, was het niet in al
le dingen eens met de spr. uit Wageningen� doch kon o�k r40t roemen 
over het vargadaringbezoak in Apeldoorn. Ongeveer 20 a 30 man kwa
men ar gemiddeld op aan vergadering en altijd waren het dezelfde. 
Dit zijn ook de werkers. Spr. wees op het nuttig effect van het 
huisbezoek bij de partijgenoten om hen te overtuigen, dat de verga
deringen bezocht moeten worden. 

Volgens spr. waren jonge werkers nodig. Da oude kopstukken 
moeten wag.Spr. wilde zijn plaats gaarne afstaan aan een jonge par
tijgenoot. 

De zevende spreker noemde het geval Koajemans zeer belang
rijk. Spr. zeide, dat het Vrije Volk van vorige week (29 November 
1947, onder het hoofd 11 C.P.N. leiding bereidt "tijdbomroyamenten 11 

voor opposanten voor11
) een stinkbom naar de Waarheid smeet. De par

tijleiding heeft Koejemans zeer terecht op de vingers getikt en nu 
moet hij wagens eigen uitlatingen an lanceringen retireren. Koeje
mans heeft de laatste tijd da kool an de geit:e willen sparen. De 
weg Ha��=d van de Waarheid is naar spr.'s idee niet van Bolsjewisti
sche structuur. Sommige partijgenoten, aldus spr., laven in een 
angstpsychose, zij hebben angst voor het prikkeldraad en dragen dit 
nog uit ook. 

Partijgenoot Nijhof sprak over het uithollen van onze par
ti·. Daar moet rekening mee �ehoudan wo'"'rcr-enp§'tagenpartij heeft alle
middelen. Maar Lenin zeide: 1 Wij gaan onder de grond of boven de 
grond, maar wij gaan.11 

Voorts zeide spr., dat ar mansen gezocht moeten worden, die 
de arbeiders kunnen bereiken en populair zijn en wees hierbij op de 
populariteit, welke de werkelijke arbeidersleiders tijdens de werk
loosheidsperiode van vóór 1940, hadden. 

Tot slot zeide spr., dat er nog een groot aantal mensen in 

'
de partij zit, dat er niet thuishoort. Zo zijn er de laatste tijd 
�-communisten, communisten, die niets anders doen dan contribu
tie betalen en aan categorie, die in de partij is om een politiek 
alibi te hebben, gezien hun houding in de bezettingstijd. 

Daarna werd de eerste vergaderingsdag gesl"oten. 
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' Op Zondag, 7 December 1947, te 10 uur werd de vergadering 
voortgezet en kreeg de achtste discutant, Evert DRIESSEN, geboren 

rnhem, 10 Augustus 1914, wonende te Arnhem, Kapelstraat 92, het 
woord. 

L Deze zeide, da:t, de partijgenoten in de E. v.o. georganiseer.d 
moesten zijn en wees op\ de resultaten van het bedrijfswerk, zoals 
op de Tinfabriek. Hoewel Engelsma, de personeelschef van die fabriek 
een geweldige arbe�jand was, moesten de partijgenoten niet bang 
zijn eerlijk voor hun mening uit te komen. 

Spr. zeide verder, dat de partijgenoten het werk van Radio war 
kend Nederland moesten steunen. In het voorjaar zou de regering een 
verzoek van 20.000 R.W.N. leden om zendtijd voorgele�d worden. Spr. 
wekte op speciale R.W.N.-Nieuwjaarskaarten te kopen a 35 cent, waar
van 30 et. aan R.W.N. ten goede kwam. Alle krachten moesten inge
spannen worden om in het aanstaande voorjaar niet alleen voskuil en 
Henri de Greeve, doch ook R.W.N. in de aether te hebben. 

De volgende discutant becritiseerde de "rechtse" elementen 
in de P.v.d.A. en zeide, dat deze lieden ontmruskerd moesten worden. 
In de P.v.d.A. zitten - aldus spr. - duizenden onzer natuurlijke 
bondgenoten. Laten we zorgen bv. dat de Waarheid en onze lectuur 
onder hen verspreid worden. 

De discutant uit de afdeling__B.h�den was ook ontstemi over het 
feit, dat er zo weinig onder de p.v.d.A. leden gewerkt wordt. Hij 
verweet het districtsbestuur, dat er dit jaar slechts één daartoe 
dienend manifest was uitgegeven en dit was nog twee maanden bij de 
voorzitter blijven liggen. Toch was dit ma�fest de directe oorzaak, 
dat de Oud-wethouder van Rheden, BRAAKHEKKE, uit de P.v.d.A. was ge
treden. Het bewijst, dat er meer-o,iaer de P.v.d.A. mensen gewerkt 
moet worden en dat moet van de partijleiding uitgaan. Het kleine 
kader in Rheden heeft bereikt, dat vele oud s.D.A.P.ers uit Rheden 
bij de c.P.N. zijn (2/3 der C.P.N.ers te Rheden zou uit de s.n.A.P. 
afkomstig zijri). We moeten onder de p.v.d.A.-mensen bv. om de 14 da
gen een krantje huis aan huis bezorgen, waarin de rol, welke de p.v. 
d.A. thans speelt, wordt becritiseerd.

Voorts zeide spr., dat de uitgestrekte gemeente Rheden slechts 
, , 
een C.P.N. raadslid had. Hij stelde voor, dat er bv. 1 x per maand 
een vergadering zou plaatsvinden van alle C.P.N. gemeenteraadsleden 
uit het District. Hierin moet de partij leiding geven. 

De discutant uit Velp zeide, dat in Velp met een klein maar 
nieuw kader veel is bereikt. Als voorbeelden noemde hij dat Velp 
haar taak in de tweede obligatielening voor�had vervuld en dat 
men het had klaargespeeld op een filmavond 210 mensen bij elkaar te 
krijgen in het reactionnaire Velp. Het resultaat was geweest, dat 
de filmavond met f. 60.- schuld was begonnen en er aan het einde 
f. 90 .- over was. Wij in Velp - aldus spr. - hebben nu het geld
voor het Kerstcongres al bij elkaar. Gezien de prestaties van een
kleine groep in de bezettingstijd, moet het nu mogelijk zijn veel 
meer te bereiken. 

De daarop volgende discutant zeide, dat de eerstkomende jaren 
voo� de partij zeer belangrijk waren. Hij noemde scholing en taak
verdeling. We moeten komen van het praten tot het doen en daar man
keert het in dit district nog aan, met het gevolg, dat het bij ande-
re districten achterstaat, aldus spr. 

De discutant Hendrik Jan HOOGEN STOEVENBELD� geboren te Maas
sluis, 6 December 1913, secretaris Districtsbureau Wederopbouw, wo
nende te Arnhem, Catharina van Rennesstraat 18, riep op naar eens-

i,( NJ)A m)�) 
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-1' gezindheid en zeide verder, dat de theorie van de P .v.d.A. zoveel 
_mogelijk bestreden moest worden. Hij zê!de, dat de gemiddelde leef

tij__g. der partijgenoten onder de 40 jaar moest blijven. De oudere 
partijgenoten missenn.et nodige enthousiasme. Tenslotte zeide hij, 

· dat er overal een merkbare vooruitgang van het socialisme waar te
nemen was en dat dit nu dichterbij w�s dan ooit te voren.

fv7lp 1/HJa t,, · � I

�wv Hierna sprak een zekere_flITERS\uit Nijmegen. Hij becriti-
eerde de stellingen voor het partijcongres. Het is een misrekening 

� 
aldus spr., als we denken, dat de C.P.N. in de zgn. democratische 

f fJ. gemeenschap is opgenomen en zo aan de regering zal gaan deelnemen.
� Men krijgt alleen die plaatsen, welke men door felle en harde 

tptv strijd verovert. Op het congres zullen de richtlijnen tot die felle 
strijd uitgestippeld moeten worden. Spr. zeide dat, toen_.liQn_J.me in 
de Tweede Kamer kwam met het visioen van het verbod van de C.P.N., 
alle leden van de c.p.N. fractie hem tot zijn hemd hadden moeten 
uitkleden. Ook de practijken van Vorrink en van de Goes van Naters 
moesten meer aan de kaak gesteld worden. Het doel van onze kamer
fracties is te eenzijdig, aldus spr., Onze propaganda moet daarop 
gericht zijn, dat de ontevredenen in de p.v.d.A. overgaan naar de 
C .P .N. 

Hij raadde de gedelegeerden naar het Congres aan, vooral 
de door het Partijbestuur gevraagde sanctie om ongewenste elementen 
zonder meer uit de partij te kunnen werpen te steUBn. Thans is het 
proces te democratisch (overleg afdelingsbestuur - districtsbestuur
partijbestuur). Dit zal de partij ten goede komen. 

Spr. noemde de toestand te Nijmegen bevredi�end. Het abon
nementenaantal op de Waar ei is amelijk goed en de sympathie van 
de bevolking is met de dag groeiende. we hebben het,aldus spr., in 
één jaar zover gebracht, door felle strijd, dat wij in alles gekend, 
en erkend worden en practisch de leiding hebben. We maken deel uit 
van alle commissies. Het is zelfs zover gekomen, dat de K.v.P., die 
het eigenlijk alleen voor het zeggen heeft, eerst liever met ons 
praat. Hoewel de Deken van Nijmegen getracht heeft de K.v.p. tegen 
ons in het harnas te jagen, is hem dit toch niet gelukt. In Nijme
gen zegt de bevolking: 11 De Gelderlander" (katholiek dagblad ) kan 
schelden zo hard hij wil, de C.P.N. bewijst, dat ze onze belangen 
behartigt • 11 Spr. zeide, dat de kleine middenstand in Nijmegen ook 
aan de kant der C.P.N. stond. 

Verder zeide spr., dat in Nijmegen de vrouw overal in wordt 
gekend. Ook wees hij op het belang van het Adviesbure�u en zeide, 
dat men, zo men in de buurt of in de werkplaats merkte, dat iemand 
in moeilijkheden verkeerde, men deze direct naar het adviesbureau 
verwees. Vooral contact met de buurtverenigkngen achtte spr. van 
belang. Volgens spr.zou de P .v .d.A. te Nijmegen geen ideologie en 
geen socialistisch gevoel meer hebben, waardoor zij in de Raad tegen 
alle vooruitstrevende voorstellen stemt. 

In de toegezonden discussiekrant had spr. gelezen, dat we 
met De Waarheid een doorbraak moeten forceren. Maar dan zal - aldus 
spr. het Partijbestuur op zijn minst dezelfde aandacht aan de "zwar
te'' provincies moeten besteden als aan Amsterdam bijvoorbeeld. Arn
hem en Nijmegen moeten de beste journalisten hebben voor de poli
tieke nieuwsverzorging. Vooral het plaatselijk politiek nieuws. 

De E.v.a. - aldus spr. - zit mij tamelijk hoog. Spr. stelt 
voor een leidraad samen te stellen voor de jongens, die de am-

1 
bachtsschool verlaten bij de intrede van het werKeliJ e Ieven. Dat 
zal meer resumtaat opleveren dan het losweken van traditionele din
gen bij de ouderen. we moeten �H de toekomst zoeken bi. 9-.e ·e:ugd. 

Aan de andere kant zeide spr., dat het hem als een koude 
douche was toen de partijleiding berichtte er met de meeste aandrang 
op te wijzen, dat er vreemde, nieuwe gezichten op het congres moes
ten verschijnen. we moeten ons niet geheel aan de jongeren overla
ten, doch mensen met politieke scholing en ervaring zullen op het 
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congres toch ook hun stem moeten laten horen. Laten de aanwezige 
jongeren dit dan aandachtig volgen, voor later. Nu zijn - volgens 
spr.- de 19 ouderen nog broodnodig om de jongeren de weg te wijzen. 

ViJV�)� J BUVELOT sr. uit Oosterbeek noemde de samenwerking tussen 
fàe Pa�1:-iJ mi gemeenteraadsleden naar. Spr. zeide, dat het hem zeer 

moeilijk viel als eenling in een� uitstek Christelijk en Katho
liek gezelschap. Je weet, dat je met je grootste vijanden te doen 
hebt, niettegenstaande het "geachte afgevaardigde11 , "mijnheer" en 
handjesgeverijgedoa". 

Spr. zeide tevreden te zijn over de rede van Fred Schoo
nenberg. 

Na gewezen te hebben op de houding van Vorrink op de Ant
werpse conferentie noemde hij als voorbeeld van socialisme de hou
ding van de Tsjechoslowaakse kameraden en zeide, dat we gezien het 
textielconflict te Tilburg, dezelfde weg opgaan als in Frankrijk. 
De burgemeester van Tilburg zegt: 11De textielarbeiders hebben zelfs 
de prestaties van vóór 1940 overschreden. 11 De Rijksbureaux zeggen: 
11 Verhoogt de prestaties en daarmede Uw inkomen". 

Spr. zeide 1erder, dat de houding van S.D.A.P. en K.v.P. in 
de bezettingstijd zeér slap was geweest. Bij onze propaganda - al
dus spr.- moeten wij de houding van hun leiders aan de kaak stellen. 

Als voorbeeld van economische achteruitg�ng noemde spr. het 
feit, dat de partijleden thans niet in staat zijn datgene bij te 
dragen wat zij een paar jaar geleden bij konden dragen. 

\(\ MV �v De D�,tiJ;;J.chemse di scutant, zekere DE ROOY� be sprak taak van
f�n kwestie om'rent de Waarheid.· �b'îf-trO 

De daaropvolgende discutant uit Apeldoorn besprak de samen
werking tussen de Partij en R.W.N ., welke volgens hem nog niet 
voldoende was. Verder sprak hij op de bekende wijze over de taak 
der partijleden in de vakbeweging en had hij nog enige critiek op 
de samenwerking tussen de afdelingsbesturen. 

Spr. zeide, dat in Apeldoorn de oud S.D.A.P. ers over het 
algemeen zeer sympathiek tegenover de C.P.N. en De Waarheid stonden. 

De laatste discutant, die zeide te werken bij de N.V. Be
tonbouw Ark ( waar is onbekend) was zeer humoristisch en zeide, dat 
zijn baas vandaag aan de dag zegt: 11 Ik zie het lieftt communisten 
aan het werk." Nadat hij had gezegd,dat zijn vrouw vroeger tegen en 
nu voor het communisme was, gaf hij af op de Christelijke achter
baksheid. Spr. zeide dat de leiding van de C.P.N. haar leden voor
hield,gat zij geen lid van burgerlijke verenigingen, zoals voetbal
clubs e.d. behoefden te zijn, doch spr. zeide, dat men als lid van 
de voetbalvereniging ook daar veel propaganda voor de partij kon 
maken. Tot slot zeide hij: 11 Wij weten niet alles, we behoeven ook 
niet zoveel te weten, we weten alleen dat we ar� zijn." 

Na een korte pauze beantwoordde Fred Schoonenberg de dis
cutanten) de juiste opmerkingen zou hij niet aansnijden. Hij gaf de 
vrouwelijke discutant toe, dat de vrouw een grotere plaats in het 
partijleven moest hebben. Spr. zeide, dat er in de C.P.N. ook plaats 
was voor kleine aannemers in de bouwbedrijven, ambtenaren, onderwij
zers, kleine bezitters, huiseigenaren (kleine) en kleine boeren. De 
laatste zes maanden hebben wij in de Waarheid ook aangetoond, dat 
we ook achter deze mensen staan, aldus spr. verder zeide hij, dat de
P.v.d.A. een Trotskystische cel heeft. Hij wees op Frankrijk, waar 
men nu de practijk van het communisme ziet. Ook hier in Nederland 
moet de partij de massa activeren. 

Sprekende over De Waarheid zeide spr., dat deze de propagan
diste van de partij moest zijn. Feiten als stakingen, zoals op de 
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Arnhemse Tinfabrieken, moeten in de krant worden vermeld. Dat een
heid kracht is, bewijzen de toestanden in de Sovjet Unie, de oost
Europese landen en Frankrijk. De grondslag voor onze s::li-ijd moet het 
dagelijks leven zijn en niet in de eerste plaats de belangen van 
Amerika bijvoorbeeld. 

Verder zeide spr., dat volgens de in october 1947 verstrek
te statistische gegevens onze nationale productie het peil van 
vóór 1940 met 3 % heeft overschreden. De kapitalisten strijken de 
winst op en wat �rijgt de arbeider daarvan? 

Spr. wijst voorts op het kinderachtig laag-bij-de-grondse
spel van de II grote vier" bij de behandeling van de kwestie Duit sch-
1ana.-en OostenrijR, waarover we in de burgerlijke pers kunnen lezen. 
Het ging hier om de kwestie of de zaak Duitschland of de zaak Oos
tenrijk het eerst behandeld zou worden. Molotoff krijgt de schuld, 
als zou hij tegenwerken. In werkelijkheid draaiden de Amerikaanse, 
Engelse en Franse minister de zaak om, als Molotoff zijn goedkeu
ring aan de eerste volgorde van behandeling hechtte. Dit is zuivere 
anti-Russische propaganda. Molotoff heeft gelijk als hij zegt, dat 
de Amerikanen schetteren over een verenigd Duitschland. De Sovjet 
Unie wil dit juist, maar wordt tegengewerkt door Amerika, Engeland 
en Fran.l:nrijk. Spr. wees op de groei van het communisme in Duitsch
land. Alleen in het Ruhrgebied is de Communistische Partij nu ster
ker dan vóór Hitler in heel Duitschland. 

1 

Verder gaande zeide spr. nogmaals dat we de strijd niet moe-
ten voeren, beginnende bij de Indonesische kwestie, doch bij het 
loonzakje, dat wil er bij de arbeider beter in. 

�:e.EETERS uit Nijmegen beantY!_oordende, zeide spr. dat partij
genoot G. WAGENAAR op het congres het parlementswerk zal behandelen. 
In tegenstelling tot de p.v.d.A. belegt de C.P.N. geen kamerfractie
conferenties :àg�p doch een Welvaartscongres, dat veel bàlangrijker 
is. Spr. vraagt zich af hoe het komt, gehoord de ideale toestand in 
Nijmegen, dat de c.P.N. daar niet sterker vertegenwoordigd is. We 
moeten, zegt spr., met zelfcritiek oppassen. Ze mag niet zo zijn, da 
de tegenpartij er om lacht en wij er comedie van maken. We moeten de 
volgende tactiek toepassen bij de arbeiders:· zeggen dat de arbeiders 
de meerderheid vormen en de c.P.N. de meerderheidspartij is, niet in 
ledental maar in invloed. Spr. zeide met stemverheffing: "We 1 even 
nu n een ys erisc Ef - pardon historische) periode en we moeten 3::à 
dienovereenkomstig handelen. We moeten hard worden. Elke dag op sta
king_ aandring§.n is geen lolle Je, maar na moet� --St-eed:s oetan we 
trachten een stapje nader te komen. De eenheid tussen de arbeiders

kan niet ge smeed worden op de bureaux, doch op de fabrieken 11
• 

Als voorbeeld dat het Partijbestuur in staat moet zijn ge
vaarlijke leden aanstonds te royeren noemde spr. het feit, dat een 
partijgenoot (spr. noemde geen naam) een ondergedoken Gestapo-spion 
in huis had. Dit is ontoelaatbaar. 

Spr. zeide,dat er meer arbeiders in da vertegenwoordigende 
lichamen moe sten komen. Er staan veel 'arbeïde1•s in da fabrieken, 
die intelligenter zijn dan 11 de stommelingen in het knekelhuis (ken
nelijk Eerste of Tweede Kamer bedoeld) 11• Spr. was overigens wel voor 
een betere verbinding tussen partij en de vertegenwoordigers in de 
openbare lichamen. 

Spr. geloofde, dat in Gelderland de p.v.d.A. een bolwerk 
vormde. Hij raadde aan de weifelaars in de P.v.d.A. aan te pakken 
met voorbeelden als Blum (Franse socialist), Rothschild en Lasky als 
Engelse Labourmannen, die wilden beweren, dat thans bijna alle Eu
ropeanen socialist zijn, doch dat de.peaktijk van hun socialisme wel 
anders leert. 

vervolgens zeide spr., dat de durf nu aan de dag gelegd 
moest worden om nieuwe jonge mensen in de leiding van de partij te 
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�laatsen. Er mag daarbij geen angst zijn, dat misgrepen worden ge
aan. Het moet zo tot bestrijding van de klein-burgerlijke hoek in 

onze partij. 
Wat betreft de poging van Rom.me om tot een verbod van dec. 

P.N. te komen, zegt spr., dat de c.P.N. niet trapt in een verkeerde 
bestrijding van Romme. Wij moeten Romme aanduiden als f.ascist ti._j
dens de bezetting. Niet wij moeten er uit, maar hij en zijn aan-

-hangers. -Eerst zal, evenals in Frankrijk, het volk achter ons moe
ten staan. Eerst dan kunnen we in de Kamers obstructie voeren. 

De zgn. stinkbom in Het Vrije Volk van 29 November 1947 
noemde hij zuigerij en beschouwde dit als een tegenzet over datge
ne wat De Waarheid de laatste tijd over Vorrink had gepubliceerd.

(Vorrink te IJmuiden op vlucht naar Engeland). Hij noemde vorrink 
een agent van de Intelligence Service. 

De Voorzitter dankte Schoonenberg voor ziJn uiteenzetting 
en voor het goede verloop van deze conferentie. Gelukkig blijken er 
geen belangrijke politieke geschilpunten te zijn. Wel moet er beter 
contact komen met de bedrijven, gemeenteraden, vakbeweging en R.W.N. 

Het nieuwe element, dat in de discussies naar voren is ge
komen, is de verjonging van het Kader. De oudere partijgenoten heb
ben het idee, �r-weinig jonge krachten zijn, doch dit is niet 
het.geval, aldus spr. In dit geval noemde spr. partijgenoot ONDER
STAL uit Wageningen, BENDERS (of PENTERS?) uit Oosterbeek, die al
tijd stil is, doch een goede inleiding op de ledenvergadering heeft 
gehouden, partijgenoot DE ROOY uit Doetinchem, TEUNISSEN VAN MANEN, 
( een groenteboer) speciaal voor het agrarisch werk en Ria IMMINK 

(HOEFSMIT) uit Arn..�em, wat betreft het vrouwenvraagstuk in de par
tij. 

Hierna werd even gepauseerd, in welke tijd gelegenheid werd 
gegeven de congreslijsten (financiële bijdragen) in te vullen. 

Daarna werd door de secretaris overgegaan tot de verkie-l �..@11 a..fgev�ardigden naar het partijcongres. Spr. zeide, dat de
afgevaardigden op het congres goed moesten opletten, want na het 
congres worden nie uwe districts- en afdelingsbesturen gekozen. 

0 µ. 
Spr.deelde mede, dat het districtsbestuur na veel discussie en over-

,· leg tot de volgende 11 ontwerp11 -li j st was gekomen, en gaf bij de na-
,-�� men de daarachter gestelde toelichtingl · 

r... 1 ."-H.T. NIJHOF te Arnhem, U allen bekend; 
/1 ��v. 2.t S. v.d.MOLEN (vermoedelijk te 

.
Arnhem) een nieuwe partijgenoot, 

;> l die naar de kaderschool is geweest. Is'volgens ons zeer bruik-
C\. baar: Heeft nog géën

"* 
unc ie ïri de partij. 

KV 1 3.'(sertus v.d.BERG te �rnhem, die uitstekend is voor propaganda in 
het bedrijf en voor R.W.N. 

4.�ia IMMINK (HOEFSMIT) te Arnhem, die haar sporen in het organi
seren vanhet vrouwenwerk te Arnhem begint te verdienen. ze is in

\,6- stijgende lijn.
Kt� 5.�Wim HOVING(?), niets naders bekend. 
KNVto... 6.(Joop DE LEEUW, idem. 
�VÎ 7-Xfttti (Adriaan Franciscus) SPIJKERS, wonende te Arnhem, Paul KrÜ-ti I qJ<\ /gerstraat 25. Hij was niet aanwezig. Spijkers is een organisator

\J��"J,/ van het jeugdwerk. Is bestemd voor verbinding jeugd-partij. Hij 
... · �-11 is bereid met alle enthousiasme aan te pakken. Hij is politiek 

uv� 
zwak en heeft de stimulans van het congres nodig. 

n1 _J 8.�HENDRIKS, penningmeester der c.P.N. te Nijmegen.
l<�Vi 9 .�VAN WIER, Nijmegen, zeer actief in de vakbeweging.���;} 

\ k 'Hf 10 .tTEUNISSEN VAN MANEN, secretaris van de nieuwe afdeling Renkum, 
a tuinder en handelaar, speciaal voor he_t plattelandswerk. Hij 

\'\ .;/ il\llvu... komt veel in contact met kleine boeren en tuinders. 
�� f\,'\ 111 "'-BENDERS (of PENTERS?) uit Oosterbeek • ._?1w,J�: h�,

l(WV"'-f 12-iVERTON (of VAN TON?) uit Apeldoorn. 

µ* 
� ' /'tlTJ, dt < ' <pD Il
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' ,�15. VAN ROOY, Doetinchem.� lfb"'f.1 'r 

(� 114�Elly JANSEN - SCHUTTE, secr. afd. C.P .N. te Wageningen.
KNVt15.�0NDERSTAL, Wageningen. Deze kon nog veel werk doen in Wageningen,

gezien het feit,dat de partij daar slechts 130-135 leden telt, 
/, .I��-- terwijl er 300 abonné 1 s qp De Waarheid zijn en ongeveer 700 e.p. 
iv,,J� N.-kiezers. 

�1.9�·�Judocus KOPMELS, gemeenteraadslid te Arnhem en lid ,Districtsbe-
1 stuur:,. Deze gaat als speciale vertegenwoordiger voor het Dis-

1110- trict"sbe stuur. 
\\va17.kSylvester VAN DE HOEK, geboren te Nieuwer Amstel, 9.12.1922, wo

'nende te Arnhem, Staringplein 12, agent-correspondent van De 
Waarheid te Arnhem. Hij is actief in zijn werk en organisato
risch aangelegd. 

Van deze 17 afgevaardigden hadden er 10 stemrecht, 5 geen 
stemrecht en 2 waren gasten. 

BUVELOT Sr. uit Oosterbeek interpelleert, dat hij het er 
niet mee eens is, dat er precies 17 gedelegeerdenzijn voorgesteld. 
Nu moet men genoegen nemen met die, welke door het bestuur zijn 
voorgesteld. Hij vraagt of het ook mogelijk is op eigen gelegenheid 
en kosten naar het congres te gaan. 

Een ander zeide, dat het z.i. nodig was, dat mevrouw EI
lKELBOOM uit Arnhem ook afgevaardigd werd en wenste meer toelich
ting omtren t de afgevaardigden. 

Een spreker uit Velp was nijdig, dat uit Velp geen afge
vaardigde was gekozen. Na heftige bewoordingen besloot hij: 11Piet 
VAN DE POL moet naar het congres". 

TEUNISSEN VAN MANBN sprak zijn tevredenheid uit over de ge
kozen afgevaardigden. Speciaal JANSEN6CHUTTE EN ONDERST.AL noemde hij 
een goede keuze. 

Over de afvaardiging van Bertus VAN DE BERG sprak ienand 
zijn verwondering uit. Als je bij Bertus kwam voor de Partij zeide 
hij druk te zijn voor het A.N.J.v. en kwam je voor het A.N.J.v. 
dan was hij druk voor de partij. Maar voor beide deed hij niets. 

v.
V
O- Spr. stelde voor Bertus niet af te vaardigen.

Il 1 �E. Driessen uit Arnhem noemde daarentegen Bertus VAN DE
BERG eenr>uîtengewoón goed kameraad en communist. We moeten niet
zien naar wat hij niet gedaan heeft, maar naar wat hij thans �oet.

/
/-'Hij beva� Bertus ten zeerste aan. 

K ,_____-----ü�kêrÊ
�

� .KE��.uit Wageningen stelt voor ONDERST.AL en 
ROELOFS af te aar igen en niet JANSEN SCHUTTE. Vooral ONDERSTAL 

t "r1J"'f" heeft een plu" m op de hoed verdiend. ,,_,q q · ;v (Jft/.' 1,-'-' ·· \Jol\� 'j>� 11-: 1

1. &i1r, l l'°"ït Bovenstaande interpellanten werden beantwoord door Jul!us 
!,J 1'�,V ��n 1 t REVE uit Enschede, die ook op deze vergadering was (Het valt 

1 !' op, dat van 't Reve zich veel met. de Arnhemse c.P.N.-aangelegenhe-

1 

den bemoeit) • 
Van 't Reve verdedigt de candidatenlijst. Deze lijst is een 

daadwerkelijk bewi ·s van de verjonging van de partij. Het districts
bestuur heeft al deze afgevaardigden goed bekeken. Het gaat er niet 
om de ouderen aan de kant te zetten. Spr. zeide,dat de afdelingen 
wel het recht hadden voorstellen te doen, maar - zo zeide hij: "Jul
lie moeten vertrouwen in het districtsbestuur hebben. Als er nieuwe 
afgevaardigden gesteld worden, moeten er reeds benoemde verdwijnen • .i 
Spr. zeide ook, dat men eerlijk en consequent moest zijn. Spr. kon 
er mee accoord gaan, dat mevrouw EIKELBOOM nog toegevoegd wordt. 
Versterking van het aandeel der vrouw is nodig. Verder zeide spr., 
dat als het congres afgelopen is, er een tijd van felle strijd komt. 
In dit district - aldus spr. - kan men echter zo leuk roddelen en 
praten over Jantje en Pietje. Dat moet hoognodig anders worden. 
als men JANSEN SCHUTTE afvoert, verzwakt men de afvaardiging. AK
KERMAN (Wageningen) moet voorzichtig zijn met critiek op anderen. 
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Hij mag wel eens zelfcritiek toepassen. Want bi. de filmvoorstel
ling in Wageningen was hij dronken. Als AKKERMAN hierop interrum

-peert zegt Van 't REVE: 11 Als je 't er niet mee eens bent, dien je 
maar een klacht in bij de controle-commissie." We moeten - vervolgde 
spr. - uit het enge kringetje. Deze lijst moet gehandhaafd blijven. 

ê Spr. sloe g  bij deze woorden met de vuist op taf'el. -
AKKERMlrn" verdeQigda zich hierop door te zeggen, dat hij die

avond slechts een enkel glaasje bier op had. Op de bewuste f'ilma
vond bleef hij, die de avond zou openen, weg. Toen heb ik, aldus 
Akkerman, de avond maar geopend. Akkerman zeide nog, dat het af-

v. 
�

aardigen van partijgenoot VAN DE HOEK een slechte keuze was. 
, ; / � Piet VAN DE POL uit Velp zeide, dat het plattelandswerk in 

. duigen was gevallen. Van de daarvoor benoemde commissie zijn slechts 
4 man overgebleven. Waarom steunt het district dezen niet met ma
teriaal! Men stuurde een typograaf het platteland opt En nu is Tau
nissen van Manen ineens weer de man van het platteland. 

Iemand uit Velp wilde alsnog Piet VAN DE POL aan de lijst 
toevoegen namens de afdelingen Dieren, Rheden, Velp. Spr. beriep 
zich op het recht van de afdelingen om afgevaardigden voor te stel
len. Natuurlijk is Van 1 t Reve aan het woord geweest en die vindt 
het verheugend als de voorgestelde lijst wordt aanvaard. Maar Piet 
VAN DE POL is een zeer goede kracht. Dat bewijstde goede gang van 
zaken in de afdeling Velp toch wel. Wij blijven op ons standpunt 
staan dat Piet van de Pol er bij moet, aldus spr. 

JANSSEN SCHUTTE brak nog een lans voor de ouderen en zegt: 
11 Wij jongeren missen de steun van de ouderen". 

Daarna sprak Fred SCHOONENBERG nog en wees op de strijd tus
sen de ouderen en de jongeren in dit district. Hij citeerde een zlkn
snede uit het boek 11 de Jonge Garde": 11 De ouderen moeten hun borst 
voor de wapenen gooien om de jongeren te laten voortmarcheren11 • 
De ouderen moeten samen met de jongeren optrekken, doch het eigen
lijke werk aan hen overdragen. 

Spr.zeide de afgevaardigden niet te kunnen beoordelen, doch 
zegt: 11 Heb je vertrouwen in je districtsbestuur of heb je het niet? 11 

Communisten hebben vertrouwen in de leiding, welke zij zelf kiezen. 
Hier in Gelderland merk ik, dat de leuze 11 de jongeren aan het werk11 

slechts een lippenbelijdenis is en dat men zich in werkelijkheid 
vastklampt aan het oude. Ik pleit niet - aldus spr. - voor de lijst, 
die daar ligt, maar voor de stellingen: a bedrijfswerk; b de vrouw 
en c het jeugdige element. 

-

Partijgenoot NIJHOF verdedigt nog partijgenoot VAN DER MOLEN 
als een goed werker in de bedrijfsgroepen. Hij vraagt, overgaande 
tot de stemming over de lijst, of die bij acclamatie kan worden aan
genomen of dat er over gestemd moet worden. Hij vroeg of de voor-. 
standers vande voorgestelde lijst hun hand wilden opsteken. Hieruit 
bleek, dat de lijst met 5 stemmen tegen werd aangenomen. 

Spr. deelde mede, dat het district ook candidaten moest stel 
len voor een nieuw partijbestuur. De omvang van het bestuur is nog 
onbekend, maar het doel�is uit uit te breiden om door het hele land 
contact te hebben. 

Als candidaten werden voorgesteld (volgens Van 1 t Reve na 
lang wikken en wegen gekozen): 

-1-H.J. Averink 
+ s" Baruch.....,;;-

Cor. Borst 
,!.. N • v.d. Drift 
.J.. H. Gort zak 

Paul de Groot �Yh
.,... Jan Haken 

J N. Moure r . / J .p. Reuterr 

· Joop van Santen 
+J .P. Schalker
tF• Schoonenberg 1/l)Q

-Chr. Smit
rA• verhey
+ G. Wagenaar 5.!.�
LJ. van Wieringen
--M. Bakker

J. Brandenburg
-B. Blokzijl ·�}g
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gezegd: 11Wie aan Berend komt, komt aan mij en wie aan de partij 
komt, komt aan Berend. De E.v.c. kan Berend niet mis sen en daarbij 
komt, dat de statuten der E.v.c. niet toelaten, dat bestuurders ne
venfuncties vervullen11

• 

Voor sommigen bleek J. VAN WIERINGEN een onb ekende te zijn. 
De ook aanwezige G.J. Buvelot Jr. uit Oosterbeek vroeg ook een zetel 
voor het district Gelderland. Voorgesteld werd ook NIJHOF uit Arnhe� 
op de lijst te plaatsen. Deze is de stuwende kracht in dit district •. 
Door hem is dit district geworden wat het nu is. Hij moet ook can
didaat gesteld worden. ( Stemmen uit de zaal: 11 We kunnen hem hier 

niet missen11 .) 
E. SIP uit,Arnhem zeide, dat Berend BLOKZIJL wel in het par

tijbestuur moet, dan eerst kan hij zijn werk voor de E.v.c. goed 
doen. Hij moet hecht aan de Partij worden verbonden. Zo wordt de 

leemte c.P.N.-E.v.c. overbrugd. In de p�actijk is Berend echter al
aan het partijbestuur toegevoegd. 

In verband hiermede wees spr. op Brecht VAN DE MUYZENBERG, 
die haar relaties in onderwijs kringen ten volle uitbuitte. 

In antwoord op de vraag van BUVELOT Jr. werd gezegd, dat 
het stellen van partijgenoot NIJHOF als candidaat voor het Partij
bestuur zeer zou zijn toe te juichen. Dit zou deze partijgenoot in 
eigen vertrouwen sterken. 

Omtrent J. VAN WIERINGEN werd gezegd, dat dit iemand is, die 

op agrarisch gebied volkomen thuis is en dit terrein volkomen onder 

de knie heeft. 
VAN 1 T REVE stelde voor de voorgestelde candidatenlijst bij 

acclamatie aan te nemen. 
Hij stelde vast, dat de C.P.N. in Gelderland over het dode 

punt heen is gekomen. Doelend op de angst van de reactie citeerde 
hij een passage uit het Arnhems Dagblad van 16 November 1947 (R.K.), 
waarin een artikel voorkomt over het niet terugkeren van Koning Mi� 
chael naar Roemenië, waarbij het volgende commentaar wordt geleverd: 
11 En God moge ons allen behoeden wanneer het waarheid zou worden wat 
1
1 de Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Molotoff, bij gele-
u genheid van de 30 ste ver jaardag van de Russische Octoberrevolutie 
11 verklaarde, dat we in een tijd leven dat alle wegen tot het commu-
11nlksme leiden 11 • Kijk, kameraden - aldus spr. - hun God laat hen in 
de steek. Wat Molotoff gezegd heeft is waar. Alle wegen leiden naar 
het communisme, maar wij zoeken de kortste weg. 

De candidatenlijst wordt, zpnder de voorgestelde toevoegin
gen, bij handopsteken met grote meerderheid aangenomen. 

NIJHOFF sluit de vergadering en verzoekt de gekozen afge
vaardigden even achter te blijven voor het bespreken van de functie
verdeling, mandaatkaarten, ko.sten, loonderving enz. 

Daarna maakte spr. de reeds vertrekkende aanwezigen er op 
attent, dat er 25.000 exemplaren van het manifest 11Zo gaat het niet 
langer 11 klaar lagen om deze week ver spreid te worden, waartoe hij 
aller medewerking vroeg. 

· De gekozen afgevaardigden werd aangeradenzich te abonneren 
op 11Feiten en Cijfers11 , teneinde goed op de hoogte te blijven met 
de politiek. Hiermede was deze 2-daagse conferentie afgelopen. 

Als bijlagen gaan hierbij: 
1. Een verslag van het Partijbestuur voor het a.s.Partijcongres (àri

gineel + 1 afschrift); 

2. De ontwerpresolutie voor de boerenconferentie+ 1 fotocopie�rvan; 
3. De lijst· van het zittende partijcongres+ 1 fotocopie (De namen
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16 • 

met een kruisje er achter zijn de door het District Gelderland 
gestelde candidaten voor het nieuwe Partijbestuur) • 

4. Twee afschriften van een mandaat voor de gehouden Districtscon
ferentie;

5. Het manifest 11 Zo gaat het niet langer" + 1 fotocopie daarvan.

-�
De Hoofdcommissaris van Politie,

(C,m1�. 



AFSCHRI Fl' • 

COMMUNI S TI SC HE 
DISTRICT 

1:(-U1,rf>.
P A R T IJ N E D E R L A ND ( DE WAAR.HEI� 

CENTRAAL GELDERLAND 

D I S T R I C T S C O N F E R E N T I E op 6 en 7 December 1947 te 
Arnhemo 

-------------------- --------------

Gedelegeerde 
Gast 

van Af delmg: o • • • • • • • • • • • • 

Naam: • 0 • • 0 • . . . • • 

Beroep: • 0 0 0 • • • 0 • • 

M/vr. Adres: • • 

Leeftijd: • 

• • • . . . . . 0 • 

0 0 • Gehuwd: O O 0 

hebt U in de Partij? • • • • • • • • • • • • • • •  o 

t U het Her-registratieformulier reeds ingevuld? ja/neen 

In welke vakvereniging bent U georganiseerd? • • • • • • • • •  o o 

In welke vakvereniging vroeger? ,,
0 0 • 0 0 • 0 0 e O e • . � • • • 0 

Van welke politieke Partij was U vroeger lid? • • • • •  0 0 

Welke H:'PG�H:t kranten leest U? o t e e • C O o o • • o e O o e O • 

Bent U abonné op: p. & c., ja/neen, Feiten & Cijfers, ja/neen.

KWartaal, ja/neen. 

Leest U regelmatig voorwaarts? ja/neen. 

Neemt U deel aan de scholing, zo ja welke? afdeling/district 

tegenwoordigd U de Partij in een openbaar lichaam? • • • • • •  o o 

o • & o o e  • e O e e • • • •  o.. • e e e e 0 

Bent U lid van andere organisaties? • • • -• o • • o e o o e o o 0- e

o e e o • • • • • • • • • o • • • o o o o

'Nelke functies hebt U hierin? • • 0 • e O 0 • • • • 0 e O e . . 0 " .. 

e e e o o • • • • • • • • • o • • • • a e

Voor welke Partijwerk hebt U speciale interesse? • • • o o o • o • e 

e O O O e e e O O O O O O e O O O � 0 0 0 

Handtekening 
e o e o o • • • • o • e o o • e o • o •  



De-cember 1947.

LIJST VAN HET ZITTENDE.PARTIJ-BESTUUR. -------------------
1. 

2. 

R,J • Aver�t-

s. Baruèll,. 

c. Borst. � 
J.H.L. C-oolen. 

F. Diaz.

� 
� ! 

6 • N. v. d. Drift-� 

7, ]3Ái-1-TI.ron. 

,v � H. Gortzak. X 

., •. 
• 
Il. 

12. 

M. Gregoire,

P. de Groot. �
J. Halçe11.

]3 u V • d,. lji�-

A. J. K.oè j.émans. 

A.C. 1'o�nen. 

w. Ma;ns •.

N. Mourer.'

17. R. Otto. � 

�! 18. J.F. Reuter. , ..)(: •' t"'-� 19, J. v. Santen. < 
J(V�, J. P. Schalker. )(, 

....,..,..._ l\"i2t Chr� Smit. � 

J. Teiwis.

23: A. vè.rhey. '>( 

24, G •. : Wagenaar. >( 

1 
' 

. , 

' 

' 

'

I
l' �· 

' 

' 

t 

/ 

1 
• 

• 

• 
' 

'l 

t , I 25, J, van Wieringen.>< 1 t·� , r-6. t 2 B. v. d � Zak0n-Tromme 1. · 

27, M, 

2B. G. 

. g2_• H. 

� { 30:· R. 
t ·,�l. w.-

KV�2. J. 

Bakker. X

Geelhoed, 

Goudkuil • 

Kogenhop-Huig. 

Kramer. 

Brandenburg. x-

1 

1 
' 

(candidaat P.B.) 
" 

Il Il l 
Il Il 

Il Il 

Landelijk Secretaris Politieke Controle-Commissie, 

··--·--······-·-·----:----··-·"-···---·-·· .---·--······-·---,,----·····--··--·---�-------
statistiek Partijbestuur:

Gemiddelde leeftijd: 37 jaar. 

Gemiddeld lidmaatschap der Partij: 12t jaar. 

9 op 3::: leden P.B. waren in Dui ti;e gevangenschap, met in totaal 16 jaar 
concentra tie--kamp of gevangenis . 



Verslag van het Partijbestuur 
, voor het a.s. Partijcongres 

INLEIDING 

Het Partijbestuur van de Communistische Partij van 
Nederland (De Waarheid) heeft besloten het partij
congres op 25, 26, 27 en 28 December in h_et R.A.I.
gebouw te Amsterdam, bijeen te roepen. 

aHet heeft de volgende punten op de agenda van dit 
W congres geplaatst: 

1. De strijd voor een onafhankelijk, democratisch en 
welvarend Nederland.

2. De communisten en het geestesleven.·
3. Verkiezing van het Partijbestuur, van de politieke

controle-commissie en van de financi,ële controle.
Ter voorbereiding van dit congres brengt het Partij
bestuur het volgende verslag uit over de toestand 
van ons land, de werkzaamheden van de partij sinds 
het vorige congres, en de nieuwe taken der partij. 
Dit verslag wordt in de partij ter discussie gesteld. 

DE TOESTAND IN ONS LAND 

De toestand van ons land heeft zich, in het tijdsverloop 
sinds ons vorig Partij-congres in Januari 1946, van 
kwaad tot erger ontwikkeld. 
De wederopbouw sleept zich in een uiterst traag tempo 
voort, de productie stagneert, de uitvoer bedraagt nau
welijks een derde van de invoer, de staatsschuld ver-

• meerdert dit begrotingsjaar opnieuw met and.erhalf
miljard. De goederenschaarste blijft, de voedsel
schaarste neemt toe, de nood stijgt in de gezinnen van
de arbeiders, kantoorpersoneel en ambtenaren door de
stijgende prijs van het levensonderhoud en de ver
daarbij ten achter blijvende lonen en salarissen.
In de landbouw en tuinbouw dalen de bedrijfs-uit
komsten voor de kleine boer en tuinder gestadig.
De winsten voor de ondernemers en de groothandel
zijn daàrentegen belangrijk gestegen, en bedroegen in
het afgelopen jaar gemiddeld 20%. De culturele ach
teruitgang wordt echter treffend geïllustreerd door
het feit, dat op de rijksbegroting dit jaar de uitgaven
voor onderwijs, kunsten en wetenschappen slechts
7.4% van het totaal uitmaken, tegen 16.1% in 1938.

1 



Het koloniale oorlogsavontuur in Indonesië blijft de, 
- uit de bezettingstijd nog overgebleven krachten van

het Nederlandse volk verteren.
Het heeft ons volk reeds honderden doden en nog
meer gewonden eii vermisten gekost, het onttrekt
honderdduizenden arbeidskrachten aan de productie.
In Indonesië werden door de militaire operaties sinds
20 Juli j.l. naar voorlopige schatting voor vier milliard
(prijzen van 1938) schade aangericht, behalve het on
metelijke leed, dood en verderf, dat zij over de · Indo
nesische bevolking hebben gebracht.
De morele verwildering neemt zienderogen toe: zwarte
handel, corruptie, bandeloosheid en misdaad.
Op politiek gebied gaat de reactie verder. De regering
voert in toenemende mate een reactionaire en anti
democratische politiek; in haar schoot krijgt het
katholiek-re::.ctionaire element meer invloed en zij is
bezig, achter de schermen, haar basis nog meer naar
rechts te "verbrèden".

· De inv-loed van het parlement op het landsbestuur is
sterk verminderd; door middel van de ongecontroleerde
rijksbureaux oefenen de grote trusts en concerns hun
nauwelijks verhulde dictatuur over het land uit.
t>E INVLOED VAN HET AMERIKAANSE

EN ENGELSE IMPERIALISME

Het is. niet mogelijk de huidige, moeilijke toestand
in ons land te begrijpen en een weg naar verbetering
en vooruitgang te vinden, zonder de diepere oorzaak
van de gang van zaken open te leggen.
Die diepere oorzaak is de steeds vastere greep die het
Amerikaanse imperialisme, de reactionaire en oorlogs
zuchtige Truman-Marshall-macht, op ons land krijgt.
Het is geen tragische speling van het noodlot, dat ons
land, drie jaar na de oorlog, zich nog niet heeft kun
nen oprichten, dat het in een bloedige koloniale oorlog
is gewikkeld en dat deze weg met wiskundige zeker
heid naar een financieel bankroet leidt.
Dat is het gevolg van de Truman-Marshall-politiek.
Het Amerika \\an Truman en Marshall is er op uit •de
wereldheerschappij te veroveren door middel van zijn
geldmacht, de tijdelijke voorsprong van zijn productie
vermogen, corruptie, politieke reactie en militair ge-
weld. ,,
Het wenst de door de oorlog uitgeputte landen op
deze wijze aan zich te onderwerpen en tot uitbuitings
objecten voor· het Amerikaanse groot-kapitaal te
maken.
Daarvoor wil het Japan en Duitsland weer opnieuw

-tot de 'onder zijn leiding werkende, industriële centra
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in de wereld maken, en terzelfdertijd, voortbouwende 
op de door Hitler en de Mikado gekweekte fascistische 
krachten, die landen weer tot de gendarmes van 
Europa' en Azië aanstellen. 
De landen, die in de dollar-greep gekneld zitten, wor
den als citroenen uitgeknepen, arm en afhankelijk ge
houden, onderworpen aan een dubbele uitbuiting: die 
van het Amerikaanse kapitaal en bovendien die van 
zijn inheemse zetbazen, de door Amerika en Engeland
geleide trusts. -
Om zijn plannen tot wereldoverheersing te kunnen uit
voeren, heeft het Amerikaanse groot-kapitaal niet 
voldoende aan de kneveling van de Amerikaanse 
arqeiders en boeren, door zijn slaven-wetten, zijn poli-

A tieke terreur en rassenvervolging van negers. 
W Evenals Hitler niet kon volstaan met de uitroeiing 

van de democratie in Duitsland alléén, doch daarnaast 
zijn terreur over aUe andere landen uitstrekte en ten
slotte een veldtocht tegen de ihaard van de vooruit
gang, de Sowjet-Unie, moest ondernemen, zo ook brei
den de Amerikaanse imperialisten 'hun politieke reactie 
over de door hen beheerste landen uit en organiseren 
zij de kruistocht tegen het communisme, dat de voor
naamste kracht is ter verdediging van de nationale 
zelfstandigheid der volkeren, de vrede en de demo
cratie. Deze kruistocht gaat gepaard met openlijke oor
logsophltsing en intimidatie, gepaard aan uitbreiding 
van een militair apparaat, dat reeds 45% van de Ame
rikaanse staatsuitgaven .. verslindt. 
Terwijl een nieuwe wereldoorlog tegen de Sowjet-Unie 
nog in het stadium van de wens-dromen verkeert, 
wordt evenwel door de Verenigde _Staten .van zijn 
militaire apparaat .en agressieve politiek een zeer 
nuttig gebruik gemaakt, om de zwakke staten onder 
druk te zetten en, in navolging van de München-poli-

• tiek van Hitler, de reacti_onaire bourgeoisiën van de
Europese landen voor de wagen van het Amerikaanse 
imperialisme te spannen. 
De onmiddellijk voor de deur staande economische 
crisis in de Verenigde Staten drijft het Amerikaanse 
groot-kapitaal tot acties op grote schaal. Het hoopt 
door het Marshall-plan, waarvan de werkelijke inhoud 
nog geheim gehouden wordt, de zestien Europese lan
den, die aan de Parijse conferentie deelnamen, aan 
zich te onderwerpen. Door de winst van de kapitaal
belegging en de monopolisering van zijn afzetgebied 
in deze landen, hoopt !het de crisis in eigen land te 
kunnen opvangen of de uitwerking ervan op de ruggen 
der Europeanen te verhalen. 
Het plan-Marshall is dan ook in de eerste plaats een 
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plan tot hulp aan Amerika, ten �oste van de ':1f tmer

geling der landen die de Amerikaanse voogd]J aan-
vaarden. 

TRUMAN-POLITIEK IN INDONESIE 

In ons land is de Amerikaanse invloed in het laatste 
jaar snel toegenomen. Had reeds lang voor de oo�log 
de verstrengeling van het Nederlandse met het Bn�e 
financiers-kapitaal een overwicht van de .. �ngelse m
vloed op Nederland, vooral in de ko�omen, ten ge
volge, thans heeft deze voor de Amerikaanse moeten 
wijken en is tot het tweede �lan t.::u�gedro�gen. 
De ontwikkeling van Gr. Bnttanme tot ''.m1�:7er�?
gende compagnon" van Amerika, die gel�idehJk z1�n 
posities aan de grote baas moet afstaan, vindt ook· m 
Nederland zijn weerslag. 
De vier grote trusts, Philips, 'Unilever, Aku en K�
ninklijke Petroleum, zijn de geleiders van de �en
kaanse dollar-politiek in ons land geworden. ZiJ be
heersen niet alleen de sleutelposities van het na-oorlog
se economische \even, zij dicteren ook de regerings
politiek, waarvan de uitvoerin�, op de voornaamste 
posten, in handen van aan hen verknochte personen 

, berust. 
Het bitterst ·heeft Nederland de Truman-Marshall po
litiek inzake het Indonesische conflict ervaren. 
Het Amerikaanse imperialisme streeft ernaar Indonesië 
in zijn militair-strategische systeem in de Stille Zuid
zee in te schakelen, dat als çiasis voor de Amerikaanse 
expansie in Azië is bestemd. 
Het wenst de Indonesische producten onder zijn con
trole te krijgen, deels om concurrentie te verhinderen, 
deels ·om Britse en Nederlandse monopolies van som-
mige koloniale producten te doorbreken. . Het wenst Indonesië op grote schaal tot een beleggmgs
markt voor Amerikaans kapitaal en daàrmede tot e�n 
economische kolonie van Amerika te maken. 
In politiek opzicht is de Indonesische nàtionaal--0.em�

. cratische revolutie een doorn in :ilet oog der Ameri
kaanse reactie een bedreiging voor de uitbuiting der 
Aziatische volkeren, en in 't bijzonder van de Ameri
kaanse heerschappij over de Philippijnen. 
Ten opzichte van het conflict tussen de Rep�bliek <=:n 
de Nederlandse regering speelt de Marshall-diplomatie 
een dubbel spel. Enerzijds werd. in de Amerikaanse 
pers een sympathieke stem:i;ning voor de Republiek 
gekweekt en werd ook op andere wijze, door "vrede' 

h " lievende" nota's, de zaak van de_ ,,Martin Be rman 
enz. gepoogd een Amerikaanse invloed op de Republiek 
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te verkrijgen. Anderzijds werd de Nederlandse kolo
niale reactie aangemoedigd om een open oorlog met 
de Republiek te wagen. Nederlandse marinetroepen 
werden in Amerika opgeleid, oorlogsvaartuigen, en 
alle soorten wapens geleverd, en dollarleningen in het 
vooruitzicht gesteld, met het doel Nederland voor 
Amerika qe kastanjes in Indonesië uit het vuur te 
laten halen, het in een hopeloos en eindeloos conflict 
te verwikkelen, waarin Amerika in zijn eigen belang 

. als scheidsrechter kan optreden. 
1'Je Britse politiek in Indonesië heeft zich aan de Ame
rikaanse leiding aangepast en speelt thans een onder
geschikte rol. Evenwel pogen de Britse imperialisten 
zoveel mogelijk van hun oude invloed te behouden, 

· zowel in de Nederlandse koloniale kringen, als in
de Republiek.
Op 20 Juli 1947 begon de regering Beel-Jonkman
met oorlogsoperaties op grote schaal tegen de Ri=pu
bliek, nadat zij zich van de steun van Amerika ver
gewist had.
Het doel dat de regering zich daarbij gesteld had, was
de vernietiging van de Republiek en de bezetting van 

alle strategische punten op Java, en Sumatra.
Het Partij-congres van Januari 1946 verklaarde bij
monde van pgt. De Groot in diens inleiding:

"De zelfstandigheid van Indonesië is thans niet nieer
een wens, doch een feit geworden. Zij· is niet meer
weg te redeneren en niet méer weg te bombarderen.
Het plan om dit vastbesloten broedervolk door een
nieuwe Atjeh-oorlog te onderwerpen, is niet alleen
misdadig, het is ook tot mislukking gedoemd".
Voor zover de gevolgen van de militaire actie thans
reeds zijn te overzien, leveren zij een bevestiging van
het inzicht van onze partij lil deze.
Weliswaar zijn de troepen van Generaal Spoor er, dank
zij hun Amerikaanse zware bewapening, vloot en lucht
macht, in geslaagd op Java een reeks havens en ver
·bindingswegen te bezetten, 1 en het door hen bezette
gebied op Sumatra enigszins uit te breiden . 
Op politiek gebied heeft echter de· Republiek zege
vierend de vuurproef doorstaan.
Haar positie in het Indonesische volk is aanzienlijk
versterkt. Haar internationale positie is nog sterker
geworden, uadat zij door de Veiligh'eidsraad als met
N�derland gelijkstaande partij werd erkend, en reeds
door enkele Aziatische staten officiële diplomatieke
betrekki�gen met haar werden aangeknoopt.
De brutale militaire overval op het Indonesische volk
verwekte in de gehele wereld een . geweldige sympa
thie-actie voor de Republiek.
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Reeds vanaf de uitroeping van de Rep�bliek in Indo
nesië heeft onze partij onafgebroken op de bres g�
staan voor haar erkenning en tegen elke vorm van ,
geweld van de zijde van Nederland tegen de vrijheid
van het Indonesische volk.
Talrijke betogingen, meetings en demonstraties, poli
tieke proteststakingen, zoals op 24 en 25 Septemb�r
1946, werden door onze partij in dit verband georgani
seerd, zowel alleen als in samenwerking met andere
groeperingen.
In de volksvertegenwoordiging traden onze woord
voerders krachtig voor deze doeleinden op.
Bij het openen van de vijandelijkheden op grot� scha�l,
op 20. Juli j.l., voerden de Nederlandse arbeiders m
het transportbedrijf en in aanverwante .bedrijven, ge
hoor gevende aan de oproepen van onze partij en van
de Algemene Bond van Zeevarenden, een actie tegen ·
de transporten voor de koloniale oorlog.
Deze actie breidde zich over andere landen uit, over
Engeland, India, Malakka, Egypte en andere landen.
(In Australië was reeds eerder een boycott tegen
Nederlandse transporten uitgeroepen).
De Wereld-federatie van Vakverenigingen richtte zic:'h
tegen de oorlog en eiste de onmiddellijke stopzetting
van de gevechts-handelingen.

· Dnêler de druk van deze wereld-beweging stelden de
regeringen van India en Australië de Indonesische zaak
in de Veiligheidsraad aan d,e orde, waar de Sowjet
Unie en Polen krachtig voor de vrede en de vrijheid
van· het Indonesische volk opkomen. De Veiligheidsraad
greep echter niet op doeltreffende wijze in, zoals door
Gromyko was voorgesteld, doch was niette�in genood
zaakt op beide partijen een beroep te doen om de
vijandelijkheden te staken.
Hoewel de regering daaraan gehoor gaf, poogden de
troepen van Spoor hun opmars voort te zetten. Zij
werden daarin echter verhinderd door de toenemende
kracht van de Republikeinse guerilla-strijd, door de
op enorme schaal door de Indonesische strijders toe-.
gepaste tactiek van de verschroeide aarde en door
het patriottisme van de Indonesische volksmassa,
die· het de Nederlandse koloniale r!,!actie onmogelijk
maakt Quislings van betekenis aan te werven.
In het eerste stadium is de Nederlandse reactie zeer
gehavend uit de strijd gekomen. De posities van
gen. Spoor's troepen zijn op vele punten benard, de
bestuurs-chaos, als gevolg van het Indonesische ver
zet, belet een hervatting van de koloniale ender
nemingen op een schaal van betekenis.
Het verloop der gebeurtenissen betekent een ramp
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voor het Nederlandse volk; alleen Amerika heeft er
baat bij.· Amerika heeft de kans gekregen zich als
scheidsrechter op te werpen, de commissie van Drie
is overwegend, Amerikaans. Dit optreden roept nieuwe
gevaren voor. het Nederlandse en Indonesische volk op.
Zij kunnen overwonnen worde:p., wanneer inzake
Indonesië de politiek wordt ten uitvoer gelegd, die
in de motie van de communistisc+he Tweede Kamer
fractie is vervat, n.l. een nieuw verbond van Neder
land met de Republiek op basis van gelijkheid,
zelfstandigheid en democratie.

TRUMAN-POLITIEK IN NEDERLAND 

e In Nederland zelve heeft de invloed van de Truman
J\'.Iarshall-politiek eveneens schadelijke gevolgen.
Het transito-verkeer me.t Duitsland blijft, ondanks
alle beloften, uitgeschakeld.
De uitvoer van Nederlandse groenten en landbouw
producten naar Duitsland wordt verhinderd of waar
deloos gema�kt door de eis, dat de producten beneden
de kostprijs worden geleverd.
Het handelsverke�r met West-Duitsland staat nog
steeds stop. �et de Oostelijke zone van Duitsland,
Tsjechoslowakije en andere Oost-Europese landen
wordt de Nederlandse handel allerlei belemmeringen
in de weg gelegd.
De Nederlandse aanspraken op D1:Iitse herstelbe
talingen worden genegeerd. Zl!lfs de door de Beel
règering gevraagde mijn-concessies, inplaats van her
stelbetalingen worden betwist.
De door de ministers Drees en Huysmans gevoerde
politiek van lage lonen en hoge prijzen wordt nièt
alleen door de winsthonger der grote export-onder
nemers en handelaars ingegeven, zij wordt ook door

• de Amerikaanse belangen bepaald. De lage loon
standaard stelt Amerika, Engeland en bijbehorende
landen in staat goedkope goederen en levensmiddelen
uit Nederland te betrekken. Het hoge prijspeil in
Nederland wordt bepaald door de steeds stijgende
prijzen van de Amerikaanse inyoer, die het gehele
prijzenpeil in ons land omhoogtrekken. De hoge
import-prijzen worden door de regerings-subsidies
enigszins gematigd, echter op kosten van de kleine

/ belastingbetaler. Voor de Amerikaanse en aanver
wante importeurs en exporteurs snijdt hier het mes
aan twee kanten, ten koste van de ontbering van
ons volk.

\ 

Dit zijn de resultaten van twee jaar "Amerikaanse en
Engelse hulp". Zij tonen aan hoe gevaarlijk het is zich 



aan een illusie omtrent een verbetering va11. de toestand 
door nieuwe "hulp" in het raam van het zgn. Mar
shall-plan over te geven. 
Marshall beloofde zestien Europese landen in totaal 
credieten tot achttien milliard dollar over een tijds
ruimte van· vier jaren. 
Deze zestien landen omvatten circa tweehonderd mil
lioen inwoners, zodat de Nederlandse bevolking daar
van nog geen vijf procent uitmaakt. Nederland zou 
dus, volgens Marshall, ten hoogste een milliard dollar, 
dat is 2 en % milliard gJ.den, in vier jqar ontvangen. 
Dit zou nog belangrijk minder worden, daar Marshaff 
de voorkeur aan West-Duitsland, Italië, Griekenland, 
Turkije en Frankrijk geeft. ·Neaerland heeft in de 
twee jaar na de bevrijding reeds twee en een kwart 
milliard gµlden crediet gekregen. Wij hebben dus de 
zegeningen van een dubbel Marshall-plan aan den lijve 
ondervonden. Nederland kreeg n.l. in die tw.ee jaar 

reeds het dubbele van het bedrag dat door het plan
Marshall voor' de komende twee jaar wordt beloofd. 
De toestand voor ons volk is er niet beter, doch 
slechter op geworden, wij zijn nu reeds met handen 
en voeten aan de geldschieters gebonden, die ons een 
koloniale oorlog o,pgedrongen hebben. 
De uitvoering van e�n plan-Marshall is bovencHen in 
het raam gedacht van de economische unie tussen Bel
gië, Nederland en Luxemburg, als het instrument om 
ons land verder ondergeschikt te maken en tot het peil 
van een Zuid-Amerikaanse staat naar beneden te druk
ken, met blijvende armoede voor bijna geheel het volk, 
ongehoorde rijkdom voor een handvol handlangers 
van· het Amerikaanse kapitaál, achterlijke economie, 
laag cultureel peil en politieke reactie. 

K.V.P. EN P.V.D.A. IN DIENST VAN DE

TRUMAN-MARSHALL-POLITIEK 

De grootste partij, waarop ihet Amerikaanse imperia
lisme in Nederland steunt, is de K.V.P. Deze partij 
wordt geleid door vertrouwensmannen van de inter
nationale ,Iezuïten-orde, die slaafs de orders van hun 
centrum in Rome opvolgen. 
De internationale katholieke reactie, die j�renlang 
Hitler en Mussolini heeft gesteund, richtte zich na 
hun nederlaag· op Amerika. De Amerikaanse dollar
macht is haar plecht-anker geworden. Met behulp 
daarvan ihoopt zij haar middeleeuwse opvattingen een 
nieuwe kans van verwezenlijking tè geven, haar 
kapitaal tegen de nationalisaties te beschermen en 
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bovenal de '7'.ooruitgan'g en het communisme tegen 
te gaan. 
Naast de K.V.P. is de Partij van de Ar.beid tot de 
voornaamste medeplichtige' aan de Truman-Marshall-
· politiek in. ons land geworden.
De ontknoping van het Indonesische drama, waarbij 
de P.v.d.A. ihaar volle steun gaf aan de koloniale 
oorlog, heeft velen van paar leden en aanhangers de 
ogen geopend voor het werkelijk karakter van deze 
,partij. Er bleek, dat haar leiders Schermerhorn 
Logemann, Jonkman e.a. slechts de uitvoerders zij� 
van de door het dollar-kapitaal voorgeschreven poli
tiek van de olie- en rubbermaatschappijen van de 
Koninklijke Petroleum, de Ned.-Indische ond�rnemers, 
hun banken en hun militaire klieken (zie 'verklaring 
van. Palar in de Veiligheidsraad).
De "socialistische", ,,progressieve", en "democratische" 
leuzen en resoluties van de P.v.d.A. bleken niets 
anders te zijn dan de dekmantel, die de zorgvuldige 
voorbereiding en steun aan het door Amerika geëiste 
koloniale . oor logsa von tuur moei bedekken. 
De politiek van loondruk van de P.v.d.A.-minister 
Drees, de landbouwpolitiek, en vqedselvoorziening van 
de P.v.d.A.-mlnister Mansholt in het _belang van de 
Unilever, de onverhulde propaganda voor ihet Mars
hall-plan door de P.v.d.A.-minister Vos, het aan .de 
Amerikaanse richtlijnen aangepaste financiële beleid 
van de P.v.d.A.minister Lieftinck, dit alles zijn be
wijzen voor de sterke Amerikaanse invloeden- in de 
P.v.d.A., die tegen hèt belang van het Nederlandse
volk werkzaam zijn. . . . 
Daarnaast zijn · de Trotskistische elementen in de
P. v.d.A. geheel in dienst van de dollar-propaganda
getreden. De Trotskisten, zo genaamd IJaar hun voor
malige aanvoerder Trotsky, een . renega�t van de
Russische communistisC'he partij, die in dienst stond
van de Engelse en andere geheime diensten en voor
namelijk in de Sowjet-Unie als agent-provocateur
werkzaam was, zijn thans 'tot werktuigen van Truman-
Marshall geworden. .,
De Trotskistische cel in de· P.v.d.A., als Wilardige
compagnoh van de witte cel van de J ezuïten'-o"de,
vervult voornamelijk de rol. van bestrijder van het
communisme. De renegaat van het · communisipe,
J. de Kadt, reeds rnim 20 jaren geleden als beroeps
scheurmaker uit de toemalige Communistische Partij
geroyeerd, speelt daarbij de hoofdrol. Zijn taak is,
om door de verspreiding van het gehele register van
Goebbels,leugens over de Sowjet-Unie, de overgave
aan het dollar-kapitaal, als "kleinste kwaad" te ,bevor-
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deren e'n de socialistische arbeiders en intellectuelen 
in de P.v.d.A. van het communisme af te schrikken. 
In het N.V.V. hebben de aanhangers van de P.v.d.A. 
door dik en dun de loondruk-politiek van de regering 
gesteund. Zij hebben de gerechtvaardigde acties der 
arbeiders op alle mogelijke wijze ges-aboteerd en 
gebroken. De landarbeidersstaking in Groningen is 
een van de meest kenmerkende voorbeelden van 
stelselmatige scheurmakerij in de rijen der arbeiders, 
die in talrijke andere acties eveneens door hen ten 
uitvoer is gelegd. 
De P.v.d.A.-invloed in het N.V.V. heeft de fusie van 
N.V.V. en E.V.C., die tot belangrijke versterking van
de Nederlandse arbeidersklasse leiden zou, verhinderd.
Het is aan deze onverbeterlijke handlangers van het
kapitaal te danken, dat, terwijl de ondernemers ge
middeld 20% winst maakten en de dividend-houders
van de P.v.d.A.-minister Lieftinck vijftig procent
verhoging van het dividend !toegewezen kregen, de
Nederlandse arbeiders in het afgelopen jaar niet meer
dan in doorsnee vijf procent loonsverhoging wisten
te bemachtigen.
En dat was nog uitsluitend aan de strijd van de
Eenheidsvakcentrale te danken, hoezeer die ook door
de regeringsgetrouwe bestuurders van het N.V.V.
belemmerd werd. ..
Op elk gebied is de P.v.d.A. als voornaamste drijfveer
opgetreden om de arbeidersklasse verdeeld te houden
en de werkende bevolking van ons land kraC'hteloos
te maken, waardoor de Amerikaanse imperialistische
invloeden steeds verder kunnen doorgaan ons land
aan zich te onderwerpen.
De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd, dat
er in de politiek van de P.v.d.A. geen grein socialisme
meer over is.
De politiek van de voormalige S.D.A.P., die ondanks
haar misvattingen steeds een partij van de socialis
tische arbeidersklasse is geweest, leeft nog slechts
voort als holle fraseologie, die elk beginsel en elke
inhoud mist en alleen bestemd is om de socialistische
arbeiders en intellectuelen in haar rijen met een
surrogaat te bevredigen.
Het Indop.esiscihe militaire avontuur heeft in de
P.v.d.A. tot een diepgaande crisis geleid, die in volle
gang is, doch slechts gedeelteJijk in de openbaarheid 
tot uiting komt. In grote· kringen van de 1partij is 
een sterke misnoegdheid met de gevoerde politiek 
tot uiting gekomen. Talrijke links-staande leden 
waaronder twee partijbestuur.ders (Palar en dr. Slote� 
maker) en verscheidene afd.-bestuurders, traden uit. 
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De Yankee-leiders van de P.v.d.A. zijn er echter tot 
nu toe nog in geslaagd hun politiek door te zetten 
en de macht in handen te houden. Dit is voorna
:µielijk het gevolg van het optreden van de z.g.n. 
"principiële" opposanten (Ds. Buskes, van Heuven
Goedhart, e.a.). Deze maken zich tot woordvoerders 
van de ontevreden socialistische arbeiders in de 
P:v.d.A. en oefenen critiek op de leiding, dikwijls 
op uiterst felle toon (Ds. Buskes normde de houding 
van de leiding in het Indonesië-vraagstuk "verraad").

, Terzelfdertijd houden zij vast aan de partij-formatie 
van de P.v.d.A., waarin socialistische arbeiders en· 
intellectuelen naast politieke agenten van de trusts 
en propagandisten van de Amerikaanse reactie, op 
een beginselloze grondslag verenigd zijn. 
Hun critiek tast deze grondslag van de P.v.d.A. niet 
aan, evenmin als de regerings-coalitie met de katho
lieke reactie. Integendeel, Ds. Buskes schreef, 
Ds. Banning citerende: 
"Je bedoelt de regering en de partijleiding in volle 
overgave te steunen, ook, ja juist met de critiek van 
je principiële visie" - (Tijd en Taak, 4 Oct.). 
Hij sC'hreef ook: ,,Het gevaar, dat dreigt, - bestaat 
hierin, dat zeer velen, die voor de P.v.d.A. voelden, 
van deze partij · vervreemdén, hetzij naar rechts, 
hetzij naar links, omdat zij deze partij met de regering 
vereenzelvig!:!n en voor het regeringsbeleid verant
woordelijk stellen. Dit kan voor de P.v.d.A. nood
lóttig worden. Alle krachten moeten worden ingezet, 
om dat dreigende gevaar, ter wille van de partij en 
ter wille van ons. volk, af te wenden", (Tijd en Taak, 
11 Oct.). 
Zo leidt het optreden van Ds. Buskes en de zijnen er 
toe, dat de leiders van de P.v.d.A. die verraad gepleegd 
hebben, i:r;i de gelegenheid worden gesteld dit verraad 
voort te zetten en de P.v.d.A. als steunpunt door de 
Amerikaans-Engelse reactie in ons land te laten ge
bruiken. 
Door het bewust?. of onbewuste samenspel van deze 
"oppositie" met de leiding der P.v.d.A. wordt deze 
partij juist tot datgene wat de reactie nodig heeft. De 
recl\tse zaakwaarnerg.ers van het Amerikaanse trust
kapitaal oefenen daárin de macht uit, terwijl de zgn. 
opposanten de taak toevalt om de sociaal-democratische 
arbeiders en intellectuelen met radicale en socialistisch
klinkende frasen aan deze leiders uit te leveren en hen,· 
bovenal, van eenheid met de communisten af te houden. 
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VOORUITZICHTEN VAN DE DÉMOCRATISCHE 

STRIJD IN NEDERLAND 

In de huidige omstandigheden staat als voornaamste 
taak voor de Nederlandse werkers van stad en land 
de verdediging van de nationale zelfstandigheid, de 
democratie en het levenspeil van het Nederlandse 
volk tegen het Amerikaanse imperialisme. 
Evenals in de oorlog, toen het tegen het Duitse impe
rialisme ging zal daarbij de arbeider:sklasse de spits 
moeten afbijt�n en rust op de Communistische Partij_ 
de taak daarbij vooraan ·te ga:an. Op hai!-1' rust de taak 
om alle werkers, in de eerste plaats de eerlijke sociaal
democraten én communisten, alle democraten, alle 
goede Nederlanders, te verenigen. 
In de aJgelopen tijd kwam het verzet tegen . de trust
heerschappij reeds tot uiting in talrijke stakmgen der 
arbeiders, in acties van ambtenaren en overheids
personeel, landbouwers en tuinders, en kleine produ
centen, zoals in de bakkers-staking. 
In deze acties trad een toename van de kracht en 
de activiteit van het werkende volk aan de dag, zij 
het nog- in geringe mate. In de stakingen vormde zich, 
in bi,Jna alle gevallen, de eenheid van de arbeiders in 
de bedrijven, zowel van de E.V.C.-ers als N.V.V. en 
confessionele arbeiders. 
In de actie tegen de koloniale oorlog kwam bij gele
genheden een breed front tot stand. 
De invloed van de Communistische Partij is gestegen. 
De komende ontwikkeling zal een verscherping van 
de economische toestand in ons land brengen. 
De regerings0politiek, afgestemd op de belangen van 
de internationale trusts en concerns en de export
industrie, is er op gericht het algemepe kosten-peil 
met kunstmatige middelen zo laag mogelijk te houden. 
Dit komt neer op: 
a) het v�rder omlaag drukken van het le'venspeil van

de arbeiders en het kantoorpersQneel door het ge
leidelijk verder loslaten van de prijzen en het zo
veel mogelijk tegenhouden van de aanpassing der
lonen-en salarissen aan de gestegen prijzen,

b) het zo laag mogelijk drukken van de richtprijzen
voor de land- en tuinbouw,

c) het laaghouden van de winstmarges der kleine ne
ringdoenden en kleine producenten,

d) het zoveel mogeiijk beperken van de staats-uit
gaven voor subsidies op geïmporteerde goederen,
de salárissen van het overheidspersoneel en de
sociale voorzieningen,
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De overheersi,ng van het Amerik;aa_nse en Engelse im
perialisme met daarbij behorende bevoordeling van 
de export-bedrijven, geschiedt ook ten koste van de 
ondernemingen die voor de binnenlandse markt wer
ken. 
Er ontwikkelt zich een nieuwe, grote belangentegen
stelling binnen de bourgeoisie. Aan de ene kant profi. 
teren de ondernemers en handelaars, die met het Ame
rikaanse en Engelse grootkapitaal ·verbonden zijn, van 
de ·hui�ige toestand. Aan de andere kant worden die· 
groepen, die voor. c!._e binnenlandse markt werken, in 
het bizonder de middenstand en de landbouw;endè be
volking, tot verzet tegen de regeringspolitiek gedreven. 
De oorlog in Indonesië, die een slepend karakter heeft 

,A' gekregen, zal verder als een kanker aan het econo
'W mische leven blijven vreten en steeds meer verzet bij 

de bevolking ontmoeten, van wie zware offers aan 
goed en bloed worden geëist. 
De . uitbuitingsmogelijkheden voor het koloniale kapi
taal zijri in Indonesië voor een belangrijk deel weg
gevallen. 
Het algemeen verval van het kapitalistische stelsel, 
waarvan de functionnering· ondermijnd wordt door 
corr.uptie, speculatie en zwarte practijken van hoog 
tot laag, zal de economische moeilijkheden bespoedigen. 
Het intreden van 'een economische crisis in de Ver
enigde Staten zal ingrijpende gevolgeii. ook in ons land 
hebben. Indien deze gepaard gaat met een verlaging 
van de wereldmarktprijzen, zullen de ondernemers 
een aanval op de lonen ondernemen, en zal opnieuw 
werkloosheid zijn intrede doen. 
De gehele ontwikkeling zal in de komende tijd niet 
kunnen nalaten ook in de politieke verhoudingen tot 
uitdrukking te komen. 
Zij zal een crisis in de burgerlijke politieke partijen 

A veroorzaken, waarbij een samentrekking van de reac
'9 tionnaire krachten dreigt. 

cr'ègelijkertijd zal men pogen de ontevreden midden
klassen op te vangep. Een symptoom daarvan is de 
poging van de gewezep. P.v.d.A.-bestuurder Mr. Oud 
en anderen., om een nieuwe "midden-partij" op te 
richten. 
Het is de taak van onze partij om met bewustzijn en 
energie alle krachte{i van het werkende volk, die door 
het Á�erikaanse en Engelse imperialisme gedupeerd 
worden, te verenigen, al het verzet tegen de trust
overheersing in een bedding te leiden, er politieke in
houd en vorm aan te geven en in, de strijd tegen de 
dollar-overheersing te brengen. 
Zij moet bovenal de eenheid van de arbeidersklasse 
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bevorderen en de hoekstEen daarvan, de eenheid v�n
de vakbew'eging, die in de bedrijven groeit en die
langs de snelste weg bereikt kan worden door de
fusie van E.V.C. en N.V.V. . .. . 
Zij moet de banden met de In.donesisc�e vriJheids
beweging sterker maken, die belichaamd 1� de Rep1:1-
bliek, moedig tegen de aanvallen der kolomale reactie
stand houdt. ' 
De Indonesische vrijheidsbeweging is de voornaamste 
bondgenoot van het Nederlandse werkende volk, v�or 
de vrijheid en zelfstandigheid, en de samenv.i::.rkmg 
van beide volkeren' van Nederland en Indones1�. 
Ook in ons land zijn de krachten van de vooruitgang 
sterker dan die van de reactie. 
Deze kan zich alleen handhaven, dank zij de verdeeld
:ieid van ae democratie en · in het bizonder van de 
arbeiders. . De ontwikkeling gaat echter in gunstige richtmg en
schept de mogelijkheid het vo?ru_ïtstreven?e en demo
cratische volk naar de overwmnmg te leiden. 

ONS PLAN 

De voornaamste grondslag voor de actie van onze 
partij is het nationaal Welvaartsplan. 
Op het Partij-congres in Januari 1946 �eide pg. Wage
naar in zijn inleiding over de productie: 
"Vroeger vormden wij de schakel tu�en .cent�aal
Europa (speciaal Duitsland) en de overige (speciaal 
de Atlantische) wereld. Door de Duitse nederlaag en 
de sterke opkomst van de Sovjet-Unie en Oost-Europa 
kunnen wij de schakel worden tussen dit deel van de 
wereld en de rest". 
Dit was 'h'et uitgangspunt voor de ,,Stellingen voor een 
Nationaal Welvaartsplan", door het Partijbestuur tn 
Mei j.l. gepubliceerd, die op het Welvaartscongres te 
Den Hàag op 13 Sept. j.l. werden beh.andeld. 
Het doel van dit plan is in de eerste plaats het ver-· 
overen van economische zelfstandigheid voor ons land, 
de voorwaarde en enige garantie voor zijn nationale 
zelfstandigheid, en hiermede verbonden, het scheppen 
van nieuwe welvaart door een uitgebreide economi. 
sche samenwerking· met de vredelievende, democrati
sche landen van Oost-Europa, alsmede met de Socialis
tische Sovjet-Unie. 
Het plan onzer partij heeft in ruime kring de aandacht 
afgedwongen. Het is in het bizonder door de rechtse' 
en z.g.n. opposante elementen van de P.v.d.A. aange
vochten. Beiden beschuldigen er ons. ván Nederland 
aan de Sovjet-Unie te, willen ketenen. 
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{ Deze beschuldiging mist alle grond. 
Het plan gaat niet uit van enige buitenlandse "hulp"
of het aangaan van enige verplichting tegenover een 
ander land. 
Het beoogt de mobilisatie van onze eigen nationale 
krachten, zowel het .kapitaal als de arbeidskrácht en 
het benutten vari de aardrijkskundige ligging en kwa
liteiten van ons land. 
De betrekkingen met de Oost-Europese landen en de 
Sovjet-Unie, die in ons plan zijn voorzien, gaan niet 
verder dan normale handelsbetrekkingen en economi
sche samenwerking met volledig behoud van de Ne
derlandse zelfstandigheid, zowel naar het Oosten, als 
naar het Westen. 
De zgn. linkse critiek op ons plan houdt in, dat het 
niet socialistisch zou zijn en dat ons streven naar 
nationale· zelfstandigheid in strijd zou zijn met het 
marxisme. 
De werkelijkheid is, dat de bevrijding van de dollar
slavernij de eerste voorwaarde vormt om stappen op 
de weg naar het socialisme te zetten. 
Zowel de rechtse als de zgn. linkse cr.itiek hebben dit 
gemeen, dat zij, gewild of ongewild, de Truman-politiek 
dienen. 

DE GROEIENDE KRACHTEN VAN SOCIALISME 
EN VOLKS-DEMOCRATiE 

In zijn verzet .tegen de overheersing van het Ameri
kaanse imperialisme, staat het werkende volk van 
Nederland niet alleen. 
In de gehele wereld groeien de krachten van het socia-
lisme en de volks-democratie. ' "' 
Het bolwerk van het socialisme, de Sowjet-Unie, her
stelt zich snel van de in de oorlog geleden schade en 

A zwelt van nieuwe kracht op elk gebied. 
W In Oostelijk Europa werden de resten van het fascisme 

en de samenzweerders, iri dienst van de Amerikaanse 
reactie, vernietigende slagen toegebracht. 
Onder aanvoering van de samenwerkende communis
tis(!he en sociaal-democratische partijJn bouwen de 
volkeren van de Oost-Europese landen in snel tempo 
hun economische en politieke macht op en maken zich 
van de dollar-reactie onafhankelijk. 
In China boeken de democratische volkslegers over
winning op overwinp.ing over de Amerikaanse Quisling 
Tsjang Kai Tsjek. In Indonesië handhaaft zich de de
mocratische Republiek, de arbeidersbewegin� en de 
boerenorganisaties ontwikkelen zich in het vuur van 
de oorlog en smeden hun ervaren en geharde kaders. 
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In bijna alle landen van Europa en Azi'ë gaat de ..._com-
munistische partij vooruit. 
Een hoopvol teken is de gr.oei van de Socialistische 
Eenheidspartij in de Oost-zone van Duitsland. .,,. 
Daar nadert de'uitroeiing van de resten van het Hitler
dom zijn voltooiing, de Pruisische· Jonkers zijn vernie
tigd en hun landgoederen zijn onder de arme boeren 
en landarbeiders. verdeeld, de grote industrieën zijn 
genationaliseerd en werken onder controle van de ar
beiders-raden, een democratisch staatswezen is in op
bouw. 
Ook in de Westelijke zone groeit de communistische 
partij 'van Duitsland snel, ondanks scherpe vervolgin
gen van de zijde der Anglo- Amerikaanse en. Franse 
bezetters. 
De volkeren van de Geallieerde landen hebben tegen 
de bal'baarse Hitler.macht gevochten, niet alleen voor 
hun eigen vrijheid, maar ook om he� Duitse volk daar-
van te bevrijden en weer een plaats in de wereld in 
te ruimen als vredelievende en democratische natie, 
die de doór haar schuld veroorzaakte scháde herstelt 
en haar b_ijdrage levert voor de wereldvrede. 
Het ontwaken van de democratische krachten in Duits
lànd vormt een der grootste hinderpal�n voor de plan
nen der �erikaanse en Engelse imperialisten. 

I 

HET INTERNATIONALE INFORMATIE-BUREAU 

De oprichting van een Internationaal Informatie Bu
reau van de. negen sterkste communistische partijen 
van Europa betekent een belangrijke stimulans voor 
de strijd van de arbeiders van alle landen voor vrede, 
8emocratie en nationale zelfstandigheid. 
Het is zoals in de oproep van deze negen communis
tische partijen gezegd wordt: ,,De strijd tussen de(ze) 
twee kampen, tussen het imperialistische en het anti
imperialistische kamp speelt zich af te midden van de 
voortgezette verscherping van de algemene crisis van 
het kaphalisme, de verzwakking van de kapitalistische 
krachten en de versterking van de krachten van het 
socialisme en de democratie" .... 
,,Het voornaamste gevaar voor de arbeidersklasse be
staat op het ogenblik in de onderschatting van haar 
eigen krachten en de overschatting van de krachten 
van het imperialistische kamp" . .. .  
,,Indien zij (de communistische partijen) de kunst ..ver
staan zich in hun strijd' tegen de pogingen om hun 
landen economisch en politiek tot slavernij te brengen, 
aa'n het hoofd stellen van alle beschikbare krachten 
voor de verd�diging van de nationale eer en van ·de 
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nation�le onafhankelijkheid, zal geen der plannen tot 
knech tmg van Europa en Azië verwezenlijkt kunnen 
worden". 

DE TAKEN YAN ONZE fARTIJ 

· Onze . partij , is sinds het vorige congres belangrijk
vooruitgegaan. Bij de verkiezingen in Mei-Juni 1946
wist zij zich als vierde grote partij van ons land te
classeren, met meer da_n een half millioen stemmen.
De ontwikkeling van de internationale, voor ons gun
stige factoren en de voortgaande verscherping van de
toestand in Nederland en Indonesië, stellen onze partij
de mogelijkheden in het vooruitzicht binnen afzienbare

A tijd een doorslagge�ende kr�c�t in ons land te worden
• en een ommekeer m, _de politieke machtsverhoudingen

te bewerkstelligen.
Het is echter duidelijk dat de komende tijden veel
zwaardere eisen aan onze politieke slagvaardigheid en
eenheid, aan de standvastigheid van onze kaders en
leden ,aan de vlotte werking van onze organisatie en
de werfkracht van onze pers en propaganda zullen
stellen, dan in het tijdsverloop sinds het einde van de
oorlog.
Harde en felle strijd ligt voor de boeg, waarbij de
tegenstanders tot aUe middelen, brutale en listige, hun
toevlucht zullen nemen.
Een van de voornaamste taken van ons Kerstcengres
bestaat in het voorbereiden van de partij, op politiek,
ideologisch en organisatorisch gebied voor deze ko
mende tijd.
Deze voorbereiding omvat de volgende punten:
1. De uitwerking van een politieke grondslag voor

de vereniging van alle nationale en democratische
krachten.

Deze politieke grondslag moet berusten op: 
a) het Nationale Welvaartsplan. Dit moet verder

worden geconcretiseerd, verder uitgedragen, zoals
reeds door het congres in Den Haag is aange
vangen, verdedigd tegen de aanvallen van de re
actie, van de rechtsen en quasi-marxisten vao de
P.v.d.A.

b) het herstel van de vrede in Indonesië, de opbouw
van de samenwerking met Nederland, de verde
diging và.n de Indonesische Republiek tegen het
Amerikaanse en Engelse imperialisme en · zijn N e

der landse handlangers.
c) vrede en ontwapening, terugtrekking van de troe-
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pen uit Indonesië en het terugbrengen van het 
militaire apparaat tot op een minimum, ondersteu
ning van alle vredeskrach ten in de wereld. 

2. Het uitwerken van de tactiek bij het �erenigen
van communisten en sociaal-democraten in de ge- •
meenschappelijke actie.

De strijd tegen de rechtse en z.g.n. opposante leiders 
van de P.v.d.A. en van de trotskistische provocateurs 
enerzijds, en het streven naar vereniging van de com
munistische krachten met de eerlijke sociaal-democra
ten, de katholieke, christelijke en and�re democrati
sche krachten. 

' 

3. De versterking van het ideologische bewustzijn der 
partij en de strijd tegen reactionaire ideologieën.

De verdieping van de kennis van het marxis�e-Lenin
isme, van zijn wijsgerige grondslagen, de verhouding 
van de partij tot de godsdienst en de kerken, de moraal 
van het socialisme. 

DE ZELFCRITIEK, 
HET MIDDEL TOT HET SMEDEN DER PARTIJ 

In de voorbereiding voor de komende strijd moet onze 
Partij tot een politiek volkomen eensgezinde, strijd
vaardige en hecht,georganiseerde partij van de arbei-
dersklasse worden gesmeed. 
De partijconferentie, die in Nov. '46 te Amsterdam 
plaats vond, wijdde veel aandacht aan deze taak. 
Niettemin zijn bij spanningen in de politieke toestand, 
zoals de verscherpte anti-communistische campagne, 
de militaire actie in Indonesië en in de stakings-acties 
in de bedrijven, herhaaldelijk wankelingen, gemis aan 
zelfvertrouwen, defaitisme of het overslaan naar het 
andere uiterste, de radicale frase, bij functionarissen 
en delen van de partij voorgekomen. 
Een groté argeloosheid bestaat nog in de gehele partij 
ten opzichte van de activiteit van onze vijanden tot 
het indringen in onze partij, het brengen van vijande
lijke invloeden onder onze leden en aanhangers, het 
ondermijnen van de discipline en ,!het bedrijven van 
spionnage. 
Reeds vóór de oorlog, toen onze partij nog klein was, 
volbrachten daarin agenten van de Nederlandse politie, 
van de Gestapo, van de Britse geheime dienst en 
andere vijandelijke instellingen hun vuile werk, dat 
vooral tijdens de bezetting grote schade veroorzaakte. 
Na de oorlog ligt het voor de hand, dat onze vijanden 
moeite noch kosten sparen om op zo - groot mogelijke 
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schaal te pogen in onze partij en rondom onze partij 
onze strijd te schaden, inlichtingen te verzamelen en 
onze partijgenoten te beïnvloeden en te corrumperen. 
Dit wordt hun vergemakkelijkt door de verbindingen 
die in de laatste jaren der illegaliteit tussen onz� 
partij en de burgerlijke verzetsbewegingen bestonden. 
In deze burgerlijke verzetsbeweging werkten vele 
agenten van de Britse en Amerikaanse ge'heime 
diensten en tal van personen uit deze bewegingen zijn 
ook na de oorlog aan deze diensten verbonden 
gebleven. 
Het is voor de beveiliging van onze partij absoluut 
geboden, · relaties uit de illegaliteit met personen, 

A waarvan de goede trouw niet volledig gebleken is,
�te verbreken. ' , 

Het is nodig in de partij een scherpe politieke waak
zaamheid te wekken, de partij van vijandelijke in
dringe_rs te zuiveren en haar daartegen te beveiligen. 
Door een actieve zelfcritiek in de gehele partij moet 
het politiek bewustzijn .versterkt, onverzoenlijk tegen 
wankelingen en fouten worden gestreden en door een 
diepgaa�de discussie het inzicht van de partij worden 
gescherpt. 
Op het Congres zal een wijziging van de partij-statuten 
aan de orde moeten worden gesteld, waarbij het 
partijbestu'IJ,r gemac�tigd wordt leden, die stelsel
matig de partijpolitiek vervalsen, de discipline niet 
in acht nemen of persoonlijk onbetrouwbaar zijn ge
bleken, na uitgebracht rapport van de Centr. Politieke 
Controle-Commissie,· uit de partij te royeren. 

, 

HET KADER-VRAAGSTUK 

Van het grootste belang voor de politieke activiteit 
,,aen de organisatie van de partij is de samenstelling 
''9van het partijbestuur en het kader in het algemeen. 

De leidingen en kaders zullen in hun grote meerder
heid uit de arbeidersklasse moeten voortkomen en 
met haar zijn verbonden. Er moet meer durf aan de 
dag worden gelegd bij !het naar voren halen van 
nieuwe, energieke krachten. Wij mogen daarbij geen 
angst er voor hebben, dat misgrepen kunnen worden 
gedaan, of voor wat de tegenstanders er van zeggen, 
doèh desnoods zo lang de functionarissen wisselen 
tot de juiste man of vrouw op de juiste plaats �t. 
Bij de samenstelling der kaders zijn de inzichten, 
die Dimitrof in zijn werk: ,,De strijd tegen het 
Fascisme" . gaf, nog steeds van toepassing. Hij zeide 
daarin: 
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Door welk fundamenteel richtsnoer moeten wij ons 
bij het uitkiezen van het kader laten leiden? 
le. -Door een diepe toewijding aan de zaak der ar
beidersklasse, - door de trouw aan de partij, beproefd 
in de gevechten, in de gevangenissen, voor .. de recht
bank: - in het aàngezicht van de klasse-v1Jand. 
2e. Door het ten nauwste verbonden zijn met de 
massa: leven voor de belangen van de massa, - de 
polsslag voelen van het leven van de massa, - haar 
stemming en �isen aanvoelen. Het gezag der leiders 
van onze "partij-organisatie zal in de eerste plaats 
hierop moeten berusten, dat de massa in hen ihaar 

· aanvoerders ziet, - zich door haar eigen ervaring, -
in hun vas-tberadenheid en zelfverloochening in de
strijd, overtuigt van hun bekwaamheid ,om l�iders
te zijn. · 
3e. Door het vermogen: zic!'h zelfstandig te oriënteren
in de situaties en de verantwoordeljJkheid voqr be
sluiten niet te vrezen. Niet hij is een leider, die bang
is om veranhyoordelijkheid op zich te .nemen. N-iet
hij is een bolsjewiek, die geen initiatief aan de dag
kan leggen, die oordeelt: ,,ik voer slechts uit, wat men
mij zal zeggen". Slechts hij is een werkelijke bolsje
wistische leider, die zijn hoofd niet verliest in de
ogenblikken van de nederlaag, - die niet hoogmoedig
wordt in de ogenblikken van het succes, -· die een
onverbrekelijke vastheid aan de dag legt bij het ten
uitvoer brengen van de besluiten. Het best zullen
de kaders zich ontwikkelen en groeien, wanneer zij
voor de noodzakelijkheid worden geplaatst, zelfstandig
een concrete strijdtaak te vervullen en wanneer zij
de volle verantwoordelijkheid daé;!rvoor op zich voelen
rusten.
4e. Door gedisciplineerdheid en bolsjewistische. ge
staaldheid, zowel in de strijd tegen de klasse-vijand,
als in de onverzoenlijkheid tegenover alle afwijkingen
van de 'lijn' van het bolsjewisme.
Wij moeten des te sterker de nadruk leggen op de
noodzakelijkheid van deze voorwaarden voor een
juist uitkiezen van het ka,der, omdat in de practijk
heel dikwijls aán zulk ·een kameraad, die b:v. literair
juist weet te schrijven, mooi spreekt, maar die geen
man van de daad is en niet deugt voor de strijd, de
voorkeur wordt gegeven boven een andere kameraad,
die misschien niet zo goed kan schrijven en spreken,
maar die standvastig is om in de strijd te gaan en
de anderen in · de strijd te voeren. Zijn soms de ge
vallen gering in aantal, dat een toegewijde man van
de massa, een waarachtige ar.beider-aanvoerder, door
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een sectariër, een doctrinair, een prater wordt ver
drongen? 

DE SCHOLING 

De kaderscholing en de schoHng der leden heeft sinds 
de Partijconferentie van Nov. 1946 b�langrijke voor
uitgang geboekt. 
In de Centrale Partijschool hebben 2SO pg. een maand 
scholing gehad. 
Deze scholing leverde ook het kader voor de scholing 
in districten en afdelingen, die op nieuwe leest werd 
geschoeid. Over het algemeen is het sc'holingswerk 
nog voor veel uitbreiding vatbaar. 

A · De Centrale Part_ijschool moet met een langere cursµs
·• worden uitgebreid, waarin hogere scholing wordt ge

geven. Speciale cursussen voor organisatiewerk, jour
nalistiek werk, werk in massa-organisaties en platte
landswerk zijn, naast de reeds bestaande speciale cur
sussen, noodzakelijk. 

e 

Voor de ledenscholing moet het materiaal belangrijk 
verbeterd, actueler en eenvoudiger worden gehouden. 

· VERSTERKING VAN ONZE PERS

EN HAAR VERSPREIDING

De inhoud van "De Waarheid" is niet altijd in over
eenstemming geweest met de politieke richtlijnen van
het partijbestuur, waardoor niet altijd een juiste
politieke oriëntering aan de lezers en de partij werd
gegeven.
De oorzaak daarvan was eeri •ind'i<vidualistisch op
treden van enkele redacteuren, het gebrek aan vaste
leiding en collectieve samenwerking in de redactie.
Het dag. bestuur der partij heeft reeds verscheidene
malen gepoogd hierip. verbetering te brengen, doch
met onvoldoend' resultaat.
Een nieuwe reorganisatie van de redactie is begin
Octol;ier dqorgevoerd. Zij zal moeten leiden tot de
opbouw van een communistisch collectief in dé
redactie, dat nauw met de partijleiding en met de
partij is verbonden en in staat is de partij-politiek
op voor de massa duidelijke en strijdvaardige wijze
uit te dragen.
Daarbij zullen het nieuws en het culturele gedeelte
van de krant steeds verbeterd moeten worden.
De zakelijke leiding van · de krant en de organisatie.
van de verspreiding moeten verbeterd worden. Hier
is een vastbesloten strijd tegen bureaucratisme en
zelfvoldaanheid podig.
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De partij moe·t zich tot taak stellen de opbouw van 
de eigen drukkeTij in "Felix Meritis" spoedig te 
voltooien en de daartoe nodige gelden in te zamelen. 
Voor het congres moet de partij zich ten doel stel�en 
duizenden nieuwe aibonné's te werven. De vormmg 
van de Lou Jansen�brigades heeft succes gebracht. 
Zij moeten worden uitgebreid. 
Het maandschrift Politiek en Cultuur" beantwoordt, 
noch wat zijn inhoud, noch wat zijn verspreiding 
betreft, aan de eisen, die onze partij aan een theore
tisch strijd- en studie-orgaan moet stellen. Kade�
gebrek heeft hierbij een grote rol .gespeeld, wa�rm 
door de partij op korte termijn moet worden voorzien. 
Politiek en Cultuur" moet een levendig, strijdvaardig 

'�n bevattelijk gesdhreven orgiaan worden, een wapen 
in de ideologische strijd van de partij, dat zijn lezers 
in de theorie van: het Marxisme-Leninisme opvoedt 
en medehe1pt de toepassing van onze th€0rie in de 
bijzondere Nederlandse verhoudingen uit te werken. 
Daarnaa;;t heeft het een culturele roiJ. te vervullen, 

· door het ,bekend maken van zijn lezers met de
problemen van de ·kunst, literatuur en wetenschappen
en het publiceren van het werk van vooruitstrevende
kunstenaars en wetenschapsmensen.
DE ORGANISATIE-VRAAGSTUKKEN

Onze partij telde op 1 September 1947 ruim 53.000
leden, die in 381 afdelingen en 17 districten zijn
georganiseerd.
In de laatste maanden heeft de organisatie en het
werk in de. bedrijven goede voortgang gemaakt.
Er werden talrijke pedrijfskernen opgericht en er
werden 65 periodiek verschijnende bedrijfskranten
uitge,geven, met een gezamenlijke oplage van 25.000 ex.
Op het werk in de bedrijven moet de partij haar
voornaamste krachten concentreren, met het doel
in alle belangrijke bedrijven kernen te vormen.
De uitgave van lectuur, bedrijfskranten, brochures
e.d. moet op grote schaal in de bedrijven worden
georganiseerd
Het Partijcongres zal nieuwe richtlijnen móeten geven
voor het organisatiewerk, met het doel de organisatie
vlotter te doen werken en de partij ver.der tot een
massa-partij uit te bouwen.
Ter discussie van deze vraagstukken zal een afzO!llder
lijke ontwerp-resolutie over de organisatie. aan de
partij worden voorge'lE;gd.
HET PLATTELAND 

De komende tijd zal een steeds stijgende ontevreden-
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heid op het platteland te zien geven, waarvan de 
eerste uitingen reeds merkbaar zijn. 
Onder deze omstandigheden is een belangrijke ver
sterking van het plattelandswerk geboden, op de 
grondslag van een actueel program van eisen. Een 
nieuw agitatie-orgaan der partij voor het platteland 
moet worden gesticht, met een populaire; politieke 
inhoud, naast behandeling van de vakbelangen van 
boeren en tuinders. De "Nieuwe Koers" heeft aan
deze behoefte tot nu toe niet voldaan. Daarnaast is 
de uitgave noodzakelijk van korte brochures over 
landbouwvraagstukken. 
Over het werk op het platteland zal de partij eveneens 
een aparte ontwerp-resolutie worden · voorgelegd. 

DE PROPAGANDA 

Sinds Mei 1946 zijn door het Partij:bestuur 5 landelijke 
manifesten uitgegeven met een gezamenlijke oplage 
van 5.600.000 exemplaren. Er werden 508.000 partij
brochures verkocht. Door de propaganda-afdeling zijn 
in die periode 260 openbare vergaderingen georgani
seerd. Aan de 1 Mei-vergaderingen in 1947 hamen in 
het gehele land circa 150.000 bezoekers deel. 
Door de districten zelve zijn talrijke kleinere vergade
ringen belegd. Echter is het werk met kleine, goed
voorbereide vergaderingen met geoefende sprekers nog 
veel te gering. 
Hierop zal in de toekomst de nadruk moeten worden 
gelegd. Daarbij zal er voor gezorgd moeten worden, 
dat actuele onderwerpen gekozen worden en dat zij 
op zulk een wijze aangekondigd worden, dat de ver
gadering door de bevolking als een belang wordt ge
voeld. De Propaganda-afdeling moet worden versterkt 
en een goed-functionnerend apparaat daarvoor ,vor-
den opgebouwd. 

e De propaganda door middel van de film biedt steeds 
grotere mogelijkheden. Door de partij werden in totaal 
81 filmvoorstell.ingen georganiseerd met tezamen 30.756 
bezoekers. 
Ook de zangkoren bieden een goed perspectief. Wij 
beschikken thans in het land over 33 .zangkoren met 
temmen ruim tweeduizend leden. 
Over het propagandawerk zal de partij een afzonder
lijk ontwerp-resolutie w�rden voorgelegd. 

HET GEMEENTERAADSWERK 

De laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden tot re
sultaat, dat het aantal gemeenteraadsleden ongeveer 
500 werd en het aantal wethouders 35. 
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De zwakte in ons gemeenteraadswerk is nog steeds, 
dat er te weinig initiatief van de gemeenteraadsleden 
en wethouders uitgaat. De directe belangen van. de in
woners , worden zowel in de raad als in de colleges 
van B .. en W. te weinig of onvoldoende aan de orde 
gesteld. Nog steeds is het contact van onze fracties 
met de afdelings- en districtsbesturen sl�cht. De be
sturen houden zich te weinig met het optreden van 
onze partijgenoten iri de gemeenteraad bezig en zijn 
niet voldoende doordrongen van de belangrijkheid van 
het gemeenter?adswerk voor onze partij. 
Voor de vraagstukken, die niet direct ter: plaatse door. 
de afdelings- of districtsbesturen te overzien waren, 
en ter voorlichting van de vraagstukken van algemene 
aard, werd door het partijbestuur een informatiebureau 
ingesteld. Ook het contact met dit bureau werkt nog 
niet in alle opzidhten bevredigend. Met hetzelfde doel . , 
werd het blad "Staat en Raad" uitgegeven, dat in een 
behoefte voorziet, maar veel verbeterd zou kunnen 
worden. 
Eerste vereiste voor deze verbetering is een grotere 
medewerking van de raadsleden zelf door het schrij
ven van artikelen over actuele vraagstukken, die voor 
al�en van belang zijn. 

Tijdens het Congres zullen conferenties gehouden wor
den over; 
1. organisatie en propaganda,
2. bedrijfswerk,
3. plattelandswerk,
4. scholing,
5. gemeenteraadswerk,
6. vrouwenwerk,
7. jeugdwerk.

De delegaties naar het congres worden op de districts
conferenties gekozen, volgens de norm van een afge
vaardigde met beslissende stem op tachtig leden. Er 
kunnen ook afgevaardigden met beraadslagende stem 
gekozen worden. 

• 

Op de districts-conferenties wor-den ook de- candidaten 
voor h'et, nieuwe, Partijb�stuur voorgesteld. (Zie Sta
tufen). . · · 

Amsterdam, 1 November ,1947.
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ZO u·aat het niet langerl 
Aan de Nederlandse werkers, met hoofd en hand. 

Twee en een half jaar na afloop van- de oor.log, daalt het levenspeil van de over� 
grote meerderheid van onze bevolking steeds verder beneden het minimum. 

- De loon- en prijspolitiek van de Regering-Béel, de regering van de Kath. -Volks
partij en de Partij van de Arbeid, is daarvan de oorzaak.
Zij blokkeert de lonen en saldiissen van de werkers. Zelfs wordt in de texielin
dustrie en in de bo.uwondernemingen gepoogd de lonen nog te . verlagen.
Intussen gaan de prijzen steeds verder omhoog.
Een nieuwe prijsverhoging voor boter, vlees, melk en an:lere noodzakelijke Ie
vensmiddekn _is thans weer ingevoerd.
Om deze pil te verzoeten, had de Regering prijsverlaging voor enkele artikelen
aangekondigd
Dit is niet veel meer dan een leeg gebaar. Want d� prijsverlagingen betreffen
niet de levensbehoelten die de massa het meest nodig heeft
Hun toepassing wordt aal) de · vrijwilligheid van Ondernemers, handelaars en
winkeliers overgelaten.
Terwijl zij de fabelachtige winsten van de grote trusts, export-firma's èn bankiers
ongemoeid laat, wil de:: Regering het in de eerste plaats de werkende midden:

.stand laten ontgelden; van wie prijsverlaging ten koste van n1in eigen verdiensten
wordt verlangd. •
De meeste neringdoenden verkeren echter zelf in dt: grootste mo·eilijklieden.
De Directeur van de Prijs-beheersing, Prof. Brouwer, heeft dan ook reeds aan
gekondigd, dat het publiek zich van prijsverlaging niet te veel moet voorstellen.
De prijsverlagingen, door de Regering beloofd, zijn slechts als camouflage be
doeld, ten einde de aandacht af te leiden van· de verdere stijging van de prij
zen die komen zal.

ZO GAAT HET NIET LANGER 

De toenemende duurte in ons land is voornamelijk aan het koloniale avontuur 
in Indonesië te wijten. Daar m9et een leger op oorlogsvoet onderhouden worden, 
dat ons volk de oren van het hoofd kost. 
Om dit te beta�en wordt de melk voor onze kinderen duurder en komt de room
boter ·buiten het bereik van de gezinnen der werkers. 
De Regering had Fraaie beloiter gedaan:. de troepensterkte zou spoedig vermin
derd worden. 
Maar ook hier verbreekt zij haar beloften. 
Het ·staat reeds vast, dat de dienstplichti�en van de 7 December-divisie veel làn
ger dan hun bij de wet vastgestelde diensttijd van twee jaar in de tropen zul
len worden vastgehouden. 

Voor de vrijwilligers geldt hetzelfde. De �roepen-sterkte wordt niet verminderd, 
maar vermeerderd ! 

·zo GAAT HET NIET LANGER

Alles wijst er op d'at ons maatschappelijk leven van na de oorlog ïs vastgelopen. 
Het voor-oorlogse, kapitalistische wanbeheer is teruggekeerd, in nog ergere vor- · 
men dan vooi:heen. Het Amerikaanse groot-kapitaal speelt de baas. Onder zijn 
opperheerschappij viert de kapitalistische uitbuiting hoogtij in ons land. 
Het volk 'streed tegen het Duitse juk onder de leuze: .,niet terug naar de toestan
den. van vóór 1940 1 
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Maar het ziet zich bedrogen; zijn offers worden beloond met nog grotere kommer

en gebrek, dan in de crisis-jaren vóór d':l oorlog. 
De idealen van de arbeidersklasse worden bespuwd. De politieke vrijheid van het 

, volk wordt b_edreigd. 

Zp gaat het niet lant-- t · 
Dat wordt ook in, andere Europese 'landen gedachl In Frankrijk kwam het wer
kende volk in beweging en onder de druk van een krachtige -stakings-actie 
moet de heersende klasse in steeds meerdere bedrijven tot 25 procent duurtetoe-
slag geven. _ . 

-

Ook in Italië· 1aait de strijd hoog op. In Gri�kenland, waar een fascistisch bewind 
zich -door middel van Amerikaanse dollars en wapens poogt staande te houden. 

· breidt de opstand van het volk zJch steeds verder uit.

D� reactie beeft voor de arbeidersklasse 
wanneer die zich, gesteund door alle lagen van het werkende volk, in zijn volle 
kracht opricht e doet gelden ! 
Berusten en bukken brengt niet alleen de gezinnen van de werkers, maar ook het 
land .a1s zodanig steeds dieper ir1 de put. 

.. 

WERKERS V f\N NEDERLAND, 
Schudt ai de lijd-zaámheid, blijft niet langer dulden dat steeds meer van Uw 
.karige boterham wordt afgeknabbeld en dat onrecht en geweld in Indonesië 
hoogtij vieren. 

Verdedigt ,he� leven���st�an van U �n ·uw gezin 
Eist een duurtetoesl.ag, die overeenkomt µiet de gestei;en kosten van het levens
onäerhoud. 

:De prijzen moeten omlaag 
Eist een ingrijpende verlaging van de prijzen voor de noodzakelijke levensbe
hoeften. Eist van de Regering dat deze niet als propaganda-stunt; maar in ernst 
wordt af2:ekondigd. · 
Laat de ·Regering de winsten van de grote trusts en export-fir111a's daarvoor aan
pakken en niet de kleine neringdoenden en werkende boeren en tuinders. Ook 
hen reikt het water reeds tot de lippen ! 

,De troepen moeten naar huis 

. 
, • . 

E..:t kol011iil.le avontuur in Indonesië heeft niets dan schacîe en-schande over ons 
volk gebracht. 
De samenwerking met het Indone:5ische volk is er door verhinderd. Volgens de 
cijfern van Generaal Spoor heeft .het ons volk reeds ruim duizend doden en -ge
wonden gekost - volgens de Republikeinse cijfers zouden er in werkelijkheid 
reeds meer dan tienduizend Nederlandse militairen ged?od of gewond zijn . 

De regering Beel moet verdwijnen 
Zij heeft voldoende bewezen, noch de wil, noch de bekwaamheid t.: bezitt�n om 
voor ons volk betere to:standen te scheppen. 
Werkers van Nederland, arbeiders en hoofd-arbeiders, lai 1bouwers en midden
standers: 
Sluit U aaneen! Handelt eensgezind! Bindt de strijd aan om Uw Jevensbestaan, 
om ket leven van Uw zonen overzee" om de toekomst van ons land! 

De Communistische Partij van Nederland 
, (De Waarheid), 

•
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RHEDEN 
te VELP. 

No. 3719. 
\v'.; :.� uv,,�r�i�ht• . . 24 Dtt 1941 

DOSSIER 4 No.20. 
r 4.,t n\ l • ié.i,tu.r.n. '5 ;. .. • -1941� -

BUR�P..U B I CDf.tur.t 
J.l}�IJ.··1 -GEHEIM. 

Kort v erslag van een op Dinsdag,16 December 1947,i 
café "de Klok" te Dieren(gem.Rheden) gehouden openbare debat 
vergadering"belegd door de "C.P.N de Waarheid 11 ,afdeling Die
ren(gem.Rheden). 
-

Aanwezig: 

1 
Zaalcapaciteit:
Spreker: 

ongeveer 18 personen. 
125 personen. 
Jan Bork, .i.-:,o· ...... �v 

Generaal. 

�-
rJJ 1/rfA ' �.B.JANSEN. voorzit�r-�e "C P.�N· de Waar.beid"
1�R V, afdeling Dieren,gemeente Rheden,opent te omstreeks 20.25 uur 

met een kort woord,waarbij hij zijn misnoegen uit over de 
slechte opkomst,de vergadering. 

Vervolgens krijgt JAN BORK,��-,a,me:t' äer 
�n-G.ener�-het woord. Sp°r7vangt zijn betoog aan met de 
behandeling van het onderwerp "Nationale-en Internationale 
toestanden" en wij.st er op,dat bij het uitbreken van de twee 
de wereldoorlog een groot gedeelte van het Nederlandse volk 
meendé,dat de legers van Hitler onov erwinlijk waren. In de 
vernietiging van deze legers en van het nationaal socialisme 
heeft het Russische leger een groot aandeel gehad. De waar
dering daarvoor,zo vervolgt spr�was slechts van korte duur. 
Rusland wordt thans becriticeerd en in een v erkeerd daglicht 
gesteld. De geldsanering daar is een belang voor de arbeider 
klasse en gaat alleen ten koste van de Russen,die tijdens de 
oorlog ongeoorloofde winsten hebben gemaakt. De overbrenging 
van fabrieksinstaliàties uit het door de Russen in Duitsland 
bezette gebied,aldus spr.,geschiedt omdat de Duitsers,om wel 
kè reden dan ook,niet in staat zijn producten te fabriceren. 
Spr. vindt,dat niet de Amerikanen daartegen mogen protestere 
omdat zij minderwaardige practijken uitoefenen,door Neder -

! Q,I'\.- .J rr (J,- fen en materialen voor de vervaardiging van schoenen te le-
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land een partij onbruikbare schoenen inplaats van grondstof-
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j.îf als onder Hitler en Himmler. En dat,zo roept spr. uit,ter -
i.G-'·Y"' wijl de Russen tijdens de laatste wereldoorlog 7 millioen 

soldaten en 8 millioen burgers verloren! Alleen Amerika is 
van deze oorlog beter geworden. Het bezit thans 3/4 van de 
wereldgoudvoorraad en heeft 52 millioen dollars met de oor
log verdiend. 

De Nederlandse regering,aldus spr. komt haar ge
sproken woord niet na. Voor N.s.B.ers en dergelijke lieden 
zou in Nederland geen plaats meer zijn. Spr. becriticeert 
verder het beleid van de Nederlandse regering met betrekking 
tot de kwestie Indië. Dat ongeveer 120.000 militairen daar
heen zijn gezonden,aldus spr.,is alleen mogelijk geworden 
door een soort verkrachting van de Grondwet in 1946. Deze 
handelingen zijn alleen verricht ten bate van de Billiton-
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maatschappij en anderen. 
Het beleid en de uitvoering vand..e wederopbouw is 

niet in goede handen,zo betoogt spr. Steeds ontbreekt er mate 
riaal. Bovendien moet de bouwsnelheid worden opgevoerd. 

Vervolgens behandelt spr. de loon-en prijspolitiek 
der regering en zegt dat de lmnen van thans>ten aanzien van 
de prijzen veel te laag zijn. De aangekondigde prijsverlaging 
van sommige Philipsproducten noemt spr. belachelijk en zegt 
dat de kosten van het levensmiddelenpakket omlaag moeten. 
Spr. besluit met de aanwezigen op te wekken J er zorg te dragen, 
dat de toestanden van voor 1940 niet terugkeren en daartegen 
hun houding te bepalen. Mede door het feit,dat spr. vroegtij
dig de vergadering verlaat en er geen debatters blijken te 
zijn.sluit de voorzitter te 21 3/4 uur de bijeenkomst,die een 
rustig verloop had. 

C.V.D. den Haag.
P.G. te Arnhem •
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20 Mei 8, 

Met verflijzing naar Uu ter ;ijde vermeld chJ:>ijven heb ik 
de eer U hierbij enife if;egevons aan te bieden betreffenc1.e in TJ� 
rapport genoer:ide buiten Arnhera, doch binnen het district Gclder
land-IJsaelstreik, woonachtige peroonen. 

-voor oom;1lige van de overiBe in. het rapport �enoemde per-·
sonen, mof.se ik J verwijzen naar de U toegezonden weekoverzichten. 

Het Hïofd van de 
CETTTil IiR VBILIGIIEIDSDIEUST 

'(j. namena deze.:

Aan de Heer 
Hoofdcom�issaris van Politie 

J.G. Cra1)bendan. 



ACKERMAN Christianu Jooe hu , geb. 2.4.1905 te la e-
ningen, ar ei er een steen·a rie, wonende te Wageningen, 
Dahliaatraat 20. Bekend communist. Ver preidde in 1931 communi -

.tische pam�letten onder de militairen. Wa in 1931 candidaat voor 
de gemeenteraad. Tijden de bezetting toonde hij veel ympathie 
Iµet de u..S.B. en werd derhalve door zijn v·roe ere partijgenoten 
eniP:ernate gewantrouwd. In 1943 werd hij door de S.D. ge rre teerd 
als communist, waarna hij met leden.van de R.K. VolKspartij en de 
s.n.A.P. nan;r het 'kamp Vught v,erd overgebracht. Na �ree maanden 
ingesloten 1 geweest te zijn, werden allen weer op vrije voeten 
eesteld. ua· de bevrijding toonde Ackerman zich weer communi t. 
Thans heeft hij vermoedelijk zitting in het afdclingcbee:tuur te 
Wageningen. Voor 1940 wào hij feller propagandist voor de C.P.N. 
dan thane. Hij is gehuwd met Dirk�e .BROU"IERS, eeb. 28.10.1906 te 
Rhenen, die voor .1940 penninr;mees ·eres .... e wao van de Revolution
nair S0cialisti2che Vrou "'flnbond, afdeling' /ageningen. Tijd.c.ns en 
na de Dui t3e bezettin·g heeft zij geen poli �i�ice activiteit ont
plooid. 

· BEUTER, Hend ilc Antonius, geb. 12.6.1904 te .Arnhem, ditJtributie
a'mbtenaar. rnnende te ,()ost ,1rbeek, BackerstrH t 25. Gehu ,d iet 
tesina Johanna iIOLSTEGB, a;eh. 3.5.1907 te Renkum. Benter i actief
lid van ae, c.P.N.' bekleedt bij deze partij echter feAn be tuur -
functie. Bezoekt geregeld de vergaderingen der c.P.N. Colporteerde
na de bevrijding met "De Waarheidtt. Zou deel uit maken van het con.:.. 
trOle-otgaa.n der afdeling Oosterbeek van de C.P.N. Ia lid van de
E.V. c. · Bezocht Kerotcongreo der c"P.u. Heeft zich ont ril·keld in 
politieke aangele�enheden. (genoot la,�r onderwij , volgt thans
een händelnavondcursus). 

CLETON 2 Jap. Albertua, ge 0. 15.12.1913 te Rotterdam, wonende ·te
Apeldoorn, Uche!seweg 97. Was voor 1940 lid van de c. P.U. Vervaar
diP:de en ver preidd-e tij d;en de :OU.i t e bezetting '"De laarheid n en
andere communiotische geachri�te�. Is terzake daarvan 1n 1942 door 
de s.D. ge·rreoteerd. Verbleef tot de bevrijding in ver chillende 

, Duita1e concentratiekampen. :tl zijn terue;keer te Apeldoorn trad hij 
On.II},iddellijk op de voorgrond als leider van ·de.- groep "De a'"'rheid". 
Werd g�kozen tot afdelin�svoorzitter. Hij · ia belast met de .ver prei
ding vnn communiotieche lectuur en het bezorgen van het dagbl d 
''De Waarheid" •. Spra1c op verschillende c.�.N .-verea,deringen. (Met 
hem wordt waarschijnlijk bedoeld de in'Uw rapport ai VERTON aan,e-
duide man).· 

HENDRIKS Jacobua Hendrikus, geb. 20.4.1900 te Boxmeer, kleermaker, 
wonende te Uijmerren, Marialaan 14. Afdelin.r,,spenningmeeoter der 
C.1?.M. !3 op 3. 9·.1943 te Mijme ren inP.;cschreV'en, komende van Ha. rlem. 

JAN'SE?l, Wouter, p,eb. 1.12.1 18 te Wageningen, hanki;erlrer.Reeft reen
functie in de c.J?.M. Bezocht Kerstcongres. 

,TANSE!f-SCI:IUTTE, Elzina tla�ita;i ,eb. 2 • 7 .1925 te Doorwerth (gem.
Renkum, ont1mde te WaBeningen, Born' esteeg 4, echt e:10.te van • 
JANSEN (zie boven). Afdelingt.ivoorzi tst.er C. P.Jî. Bezocht het Ker t-
con"res; evenal haar echt�eroot. 

11.ANEIT Johan Teuni C'en Vl:p, geb. 19.10.1909 te Heteren, groenten; fîàndeiaar, ,onenae te }{enkum, V�er 1e� 15.,, ('..ehu·,� me� !';eertJe o IBTS,
"eb. 17.12.1907 te Renkum. Tenmc en van uarnm is n1-et /!OAa ont-

- 1ikbüd-
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wikkeld. M akt tamelijk veel gebruik van alcoholi che dranken. Ia 
�oorlopig ecretaria van de te Renkum opgerichte afdeling der 
C.P.N. Bez�rger van "De Waarheidn o

ONDERSTAL, Gijsbert1 geb. 24.10.19.06 te Wageningen, lo arbeider, 
wonende te Wageningen, Westeratrao.t 7. Is ·lid van de C.P"N., doch 
bekleedt bij deze partij geen functie. Is eveni:rnl een ijverig pro
pagandist voor het communisme en geniet veel vertrou,en van de 
partijleden. Staat op commercieel gebied ongun!'tig bekend. I o.m. 
veroordeeld ter·z ke van diefstal, oplichting, verdui tering en 
lichamelijk letGel door schuld. Behoort tot een a- ociaal gezino 

PEETBRSt Gerarduo Franc·iacus, geb .. ·25.12.1888 te Elst, sigare ker
en agen ener verzekeringsmaatschappij, wonende te Ni.jmegen, 
Wagena.aratra.B"t 16. Be tuur3lid der C ... l? .. :q. te Nijnegen" Treedt ala 
mpreker op op vergade�ingen van de C.P.N., waarbij hij zich veelal 
in .felle _bewoordingen uit. Lid ve.n de gemeenteraad te Nijmegen . 
voor de C.P.N. Waa voor de oorlog lid van de s.D"A • .P. en als zo
a.anig lid vnn de lhjmeegee gemeenteraad. 

(vermoedelijk) POL, Jàn .Petè� v.d •• -eb. 28.2.1903 te Arnhen, 
wonende te Velp. Ie lid van de d.P.N.

REVE, Julius Herman .Johannes van •t) geb. 29.12.1097 te Enschede, 
magazijnbediende, ,,onende te Enschede, Poolma7lsweg 112. :rJedevrèr
ker aan de T,•1entoe editie van het dag:)lad ''De Waarheid". ïlerd na 
de bevrijding door de ui tcr�t linl::se groep candidaat gesteld yoor 
de noodg.:?me nteraa.d, ·.1erd echter niet als zodanig gekozen. Staat 
bekend als een zeer fanatiek communist. Treedt meermn_len op op 
C.P":n.-vereaderingen. Zou belast zijn met d.e kaderopleiding der
C.P.N. te Enochede en omgeving. Bfacht een bezoek aan Ru�lànd.
Was in 1945 r..ecretaris districtsbeotuur Tnente der c.J?.n. In
1946 lid van de :remeenteraad voor de c.P�N.

ROOY
2 

Adrianuo .:itan, �eb. 24.8.1915 te Dordrecht, fabrieksarbeider, 
wonende te Sif vo!è!e { gem. Wisch), C'rehuwd met Hàdje "-da � anooel'l., 
geb. 16.9.1925 te Inskaja (u.s.s.R.). Is V$rmoedelijk tijdens 
verpl:1:chte tewerkstelling in Duitsland met z1jn_echtgenóte in

contact gekomen. Is in het bezit van e�n paspoort geldig tot 
13.·6.1948. Zijn vrouw is in 1946 na r Sovjet R1.1oland terug,;ekeerd
en corre' pondeert geregeld .met hem. Van Rooy is -lid van de C.P.N.
en gaat tweemaal por week naar Arnhem om met andere part?,.jleden
contact te onderhouden.

SPJUiSIER, Il.endrilru Martinus, geb. 16.6.1898 te Wijchen, timrterr.mn
tdivoer<ier, woneriae te Nijmegen, Populier"traat 11. Lid van de 
C.P.N.,Lid van de gemeenteraad voor de O.P.N. Afdelin�asecretari
E.V. c. Leider echolingscur:3ua te Nijmegen. ('Jet hem wordt waar
schijnlijk bedoeld de in nw rapport al� vf-ln /IER aangeduide man).

VOORT
!. 

Dirk iray der� geb. 26.6..-1901 te Rene1oude, van beroep :met
�eiaar, wonen'Oe�Velp, Beiltjeokipstraat 20. Lid Hoofdbe tuur 
der E.v.a. Wa"" ti.jdena de Duit..,e bezetting een vooraan taand ille
�al ·erker. Met hart en ziel communist. Ge�testelijk vertegen ·oor-

. diger der C.P.u., bezoldigd be ... tu rslid der E.V.ë. Voor T!ei 1940 
had hij dihvijls de leidin bij r0lletje:!!, waar.btj hij de oproer
kraaiers aanvoerde. 
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Ik heb de eer U del Gestreng�e doen toekomen een 
rapport betreKking hebbende op de alh�er gehouden vergaderin 
van d e  C.P.N. de Waarheid op 19 December 1947 in het Nuts
gebouw Korenstraat 29 te Apeldoorn. 
F . 

De commissaris van politie, 

U-, c � 

(J.S. de Jong) 

AAN DEN HEERHoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

te 
's-<.i-RAVB;NHl\.GU:.
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GEMEENTE POLITJE 

APELDOORN 

Onderwerp: : ._ 
Openbare vergadering C .p •N.: 
De Waarheid, afd.Apeldoorn,: 
op 19 December 1947 in het 

Nutsgebouw, Korenstraat 29: 
te Apeldoorn. : 
---------------------------: 

\i\..
.,.. 

_=. � �-c· v - -1· '"',11?..•- - ·-' ..... .!.. LJ 

l""}aruH r.
1 at .LL.U 11/t'tl. 

R A P P O R T. 
-====-

--
=========�==== 

.. ·-·-

Ondergetekenden, Hendrik REINTSEMA, brigadier van politie
rechercheur en Gerrit Willem ter S'l.'.E!lmE , hoofdagent van poli tie
rechercheur te Apeldoorn, hebben de eer UEdelGestrenge. naar aan
leiding van de terzijde vermelde vergadering het volgende te rap
porteren. 

Bedoelde vergadering, die door 25 personen werd bezocht l (zaalcapaciteit 125) werd om 20.15 uur geopend door Jan Albertus
CLETON, gel;:>oren 15-12-1913 te Rotterdam, voorzitter van de plaa.t
selijke afdeling, wonende te Apeldoorn, Ugche lseweg 97, dié de 
ää"'nwezîgei:ï-wel'Kom heette, doch zijn teleurstelling uitsprak over 
de geringe opkomst. Hoewel dit mede, volgens hem, een gevolg was 
van het slechte weer, meende hij hierin toch ook een verslapping 
te moeten zien van de politieke activiteit. 

Il ltJ. /). \ Hierna nam Jan BORK, wonende te Amsterdam (nadere gegevens 
f t onpe�eJ!:1) het woord, die zijn redevoering begon met äe medede!ing 

dat er in de wereld thans twee machten waren en wel Amerika en 
Rusland. Het eerstgenoemde land verdedigt het kapitalisme en het 

laatst genoemde land het materialisme. Om een juist llazicht te 
krijgen van de werkwijze op sociaal en politiek gebied van deze 
twee machten, moet ik een vergelijk trekken tussen de jaren 1917-
1920 en 1945 - 1947. Evenals na deze oorlog wankelden ook na de 
vorige oorlog vele kapitalistische regeringen. Zo had in 1917 het 
kapitalistische regeringsstelsel in Rusland plaats moeten maken 
voor een arbeidersregering. Daar de kapitalisten in Amerika, En
geland en Frankrijk hun posities tracliten te �andhaven, door in
vestering van hun kapitaal in Russische ondernemingen, zulks in 
verband met de omstandigheid dat daar nog geen overbevolking was 
en vele rijkdommen nog in de aarde verbó.rgen waren, hebben zij 
er miJlioenen guldens aan besteed om de arbeidersregering in Rus
land het onmogelijk te maken. Dit deden zij met behulp van spion
nen, die opdracht hadden de massa van de bevolking tegen het mar
xisme op te zetten. Het investeren van kapitaal in een land, dat 
door arbeiders werd geregeerd, gaf hen immers geen waarborg van 
grote winsten, waar het deze heren uitsluitend om te doen was. 

Doch alle buitenlandse inmenging ten spijt is het deze landen 
niet gelukt de vooruitstrevende materialistische regering van 

Rusland te niet te doen. Ondanks dat zij daar dus een volkomen 
nederlaag hebben geleden, hebben die heren daaruit nog weinig ge
leerd. Ook thans zien wij nog eenzelfde werkwijze. Doordat de lan 
den in We$tr,-Europa of overbevolkt of zeer arm aan grondstoffen 
zijn, waarëloor aan die landen geen geld is te verdienen, hebben 
deze heren na deze oorlog hun kapitaal in ondernemingen in Bul
garije-Roemenië, Jugo-Slavië, Tsjecho-Slowakije en Polen willen 
steken, waar nog vele rijkdommen zijn verborgen, die een behoor
lijke winst zouden kunnen opleveren. Doch evenals in de jaren 
van 1917 tot 1920 moesten zij er nu ook voor zorgen, dat in be
doelde landen een rechtse regering verzekerd was, daar anders 

investering 
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inveateri� niet veilig zou zijn. Maar ook nu gelukt het hen niet
aeontwik eling in deze landen tegen te houden. Alhoewel de rege
ringwisseling in deze landen op een andere wijze plaats vindt da.n 
destijds in Rusland, kunnen wij toch zien, da.t de voorui tstreving 
in deze landen voortgang vindt. Zo heb ik bij het lezen van ons 
blad (bedoeld werd blijkbaar het dagblad 11De Waa.rheid11

) de courant 
een beetje vaster geklemd, toen ik las op welke wijze het Bulgaar
se volk met hun verrader Petkof hadden afgerekend. Nu kunnen kapi
talistische staten daarover wel protesten zenden aan Dimitrof,maar 
dit is juist het bewijs voor mij, da.t Petkof en de zijnen agenten 
zijn voor Amerika en Engeland. Ja eigenlijk alleen voor Amerika, 
want Engeland is thans de schoenenpoetser voor Amerika. vervolgens 
besprak hij de nationale ontwikkeling in Frankrijk en Italië,waar
bij hij de aanwinst van de partij van De Gaulle verweet aan de pol· 
tiek gevoerd door Ra.ma.dier en Schumann, die volgens spreker knech
ten van het Amerikaanse kapitalisme waren. Door de staking bij de 
Metro te pa.rijs, die vier da.gen voor de verkiezing was uitgebroken, 
was geen communistische staking, doch de wil van Ra.ma.dier, die 
daarin een nederlaag voor de communisten zag, doordat deze staking 
ontevredenheid zaaide bij de Fransen. Dat thans de arbeiders in j Frankrijk weer aan het werk zijn gegaan, moet niet als een neder
laag voor het machtige vakverbond worden beschouwd. Dit is veel 
meer een gedi'!DiP.1..ineerde positie°Qepáling, die in de gegeven omstan 
digheden nooazakelijk moest worden geacht. 

Nadat spreker .nog een vergelijking had getroffen tussen de 
socialisten van Bruning in Duitsland in 1932 en de socialisten van 
Ramadier van heden in Frankrijk ging hij over tot de in ons }and 
gevoerde politiek, hoofdzakelijk tot betrekking met Indonesie. 

Hoewel hier te lande, aldus spreker, de strijd tussen lonen e 
prijzen steeds groter wordt, worden er dagelijks millioenen bestee 
aan het militarisme in Indonesië. Dit moeten wij ook weer zien als 
de wil van Amerika. Zo konden wij voor een half jaar dagelijks be
richten in de. dagbladen lezen van onze deviezen-schaarste en da.t 
daardoor ook op militair gebied bezuinigd moest worden, maar thans 
lezen wij daarover niets meer en dit alleen omdat Amerika zulks 
niet wil. Dit land duldt niet dat de machtige strategisch gelegen 
archipel in handen komt van een regering, däè Amerika ongunstig 
gezind is. Doch uiteindelijk draagt de Partij van de Arbeid va.n 
alles wat er in Indonesie en ook de laatste twee en een half jaar 
hier te landen ia geschied de volle verantwoording. Zij steunen 
onder alle omstandigheden de reactionnaire Rooms-Kábholieken met 
Romme aan het hoofd. Indien de Partij van de Arbeid niet had mede
gewerkt aan de wijziging van artikel 192 der Grondwet, dan zou ons 
land thans niet in oorlog zijn met Indonesie en kon alle aandacht 
worden besteed aan de wederopbou w. Tenslotte verweet hij de Rooms
katholieken, dat zij onder leiden van de Paus, die hij betitelde 
als de stadhouder van Amerika*in Europa., een reactionnaire poli
tie�. Na.dat spreker vervolgens nog een vraag van een der aanwezige 
ha.d beantwoord, waarbij hij te kennen gaf, dat de reactie niet zon 
der meer hun positie zouden prijs geven, doch dat dit strijd zou 
kosten, welke strijd zowel met als zonder geweld gepaard kon gaan, 
vraarbij hij wees op het gebeurde in Oost-Europa, waar het zonder 
geweld plaats vond en in Frankrijk, waar reeds van geweld kon wor
den gesproken, besloot hij zijn rede. 

Hierna werd te ongeveer 12.20 uur de vergadering die een rust· 
verloop had door CLETON,voornoemd, gesloten, die de aamezigen op
wekte er a.a.n mede te werken, dat een volgende vergadering beter 

zou 
-
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iou worden bezocht. 
--- Waarvan door ons naar waarheid is opgemaakt dit rappor t. 

Apeldoorn, 20 December 1947. 
De rappor teurs, 

AAN de Heer Commissaris van politie, 

•• 

• 

te 

APELDOORN. 

Gezien: 
De commissaris van politie, 

�/ 
,/ 

( J .s .de Jong. ) 

/ 
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OPENBARE VERG���!!f@_1�t_Ç�P.N. te VAASSEN. / ' ;� 6 60";

Onde rgetekende C.A.de .Jong, ·•achtmeester le 
kl. der Rijkspolitie ter standplaats Apeldoorn,hee�t de eer U HOG
EDELGESTRENGE beleefd het volgende te berichten.-
•aar aanleiding van een telefonische mededeling van de �ostcornrnan
dant der Rijkspolitie te Vaassen,dat door de plaat.selijke af'd. de
C.P.N.,op Donderdag J.8 December 1947 in het hotel 11 Spoorzicht 11 te
Vaassen een openbare vergadering zou worden gehouden,zo heb ik mi
na daartoe be komen opdracht,derwaarts begeven. 
vp het tijdstip van a�nvang de r vergadering,te;::: uur,waren er in
de aan 250 personen plaats biedende zaal,een negental personen 
aan�ezig, daaronder niet begrepen de twee aldaar in uniforill dienst
doende politieambtenaren en ondergete1ter..de. 
Meerdere bezoekers zijn niet ter vèrgaderiniverschenen.Het "audi
toriumn bestond uit z�yen mannelijke- en� vrouwelijke persone
Onde r de mannelijke personen bevonden zicli: 

,j, f HENDRIK PRIJS,geboren te Epe 15 Januari 1904,fabrieksarbeider, 
Yonende te Vaassen H-2461,tevens communistisch raadslid van die·
gemeente,en 

... / ·� J JAN van H U N E N" , ge boren te Apeldoorn 15 Februari 1897, opkoper,

S
V'-- 1 wonende te Emst no.E-7,gemeente Epe.Deze personen zijn respectie

velijK voorzitle r en secretaris van de ..Qf.g_. Vaassen der C.P. i. 
'1 f Als spre'kêr zou die avönd optreden Jan: 130rK,vërmoede iJk 'v1onende 

te Amsterdam.Deze is echter niet verschenen. 
· �adat Prijs medegedeeld had,dat het voor hem onbegrijpeliJk was 

dat de spr�ker niet verscheen en hi� de bezoelE{'s oedankt h�d voor
de getoonde belangstelling, verliet.en deze om �1.1<., uur dme avond 
de zaal • 
Opgemerkt zij nog,da.t meergenoemde P!'iJs en Va.n Hunen,dezerzijds
reeds genoemd zijn in het schrijven d, d.12 Novemoer 1947,no. 
163 deheim. 

A A 1\ \. De Wachtm. le l{.l. der RiJ kspoli tie
· de

_ 
Heer Districtscommanél1rnt C.A� de

j;;f;

J_ongl 
der Rijkspolitie ti,,JJ 

�te A P'E L I' 0 0 R N. �· �- -·---------------------------------�----------------------�--------------�-�---�-
GE' .?EST ARNFÈ!� der HIJKSPOLI7IE.

District APEL�OORN 
CèJIJi• ffT)ANT. 

GEZIEN en doorgezonden aan: 
de Heer PROCUREUR-8�T!JtAAL,fgd.Directeur van Politie te

ARNllEr� Bovenèeekstraat no.21 en 
in do"orslag aan: 

het. Hoofd vnn de c.v.D. te s'GRAVENHAGE Javastraat ng.68.
Apeldoorn 23 December 1947.

De DISTRIC SC01, ... ,,UOANT, 
De Dirg. Off. der· Rijkspolitie 3e.kl.

ol.Leru:.a -
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ARNHEM, 24 December 1947 •

oi) vi Y

Aan de Centrale Veiligh.eidsdienst4.� _ 
Javastraat 68 • �

GEHEIM • 

t '0 OF( 1ç.1, 
1 ----

' �- �.7t,t, 
BUREAU B '/. · ... 

. ,_..... .Jl·/,J.· ·1 1,/1 v � 
rf ? � C. '1! )

'" 

1'l/�� verwijzing naar mijn/ schrijven 
d.d. 10 December 1947 No. CV/G/641-1947, 
waarbiJ ik U o.a.. het pamflet II Zo ga.at het
niet langer1 11

, uitgave van de C.P.N., toezond, 
bericht ik u, dat dit thans te Al'n.hem huis

aan huis verspreid werd (23.12.1947).

De Hoofdcommissaris van Politie, 

(C.�;)'. 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68

' s-Gravenhage. 

Vo\gno. 
--

. 2 8 JAN. \948 

I l.ö, {!t !J �

BUREAU B

1.Jl-1-·'/P 

VERSLAG openbare vergadering van de afd. Arnhem van de(._QJ>._N., gehou
den op 22 Januari 1948 te Arnhem (zgn. Lenin-herdenking). 

Spreker: Nico M o u r e r , geboren te Bergen op Zoom, 25.3.1900,
eerder redacteur van De Waarheid te Meppel, thans partij
propagandist te Amsterdam. 

Aanwezig waren ruim � personen. De zaal, welke slecht� plaats bood
aan ongeveer 180 personen, was overbezej;. De bezoekers waren overwe
gend vrouwen. -- -

De vergadering werd geopend door de secretaris van de afd. 
Arnhem der C.P.N. Hendrik Tiemen N i '_h_o f ,  geboren te Apeidoorn, 
21.6.1911, wonen rrLhem, Kl.arendalseweg 91, bij ontstentenis van
de voorzitter Le Ma.hieu 

woord aan de inlei
S t o e v e n -

te Arnhem, Ca.- -
gaf van het Gom-

Na een or openingswoord gaf Nijhof het 
der van deze vergadering Hendrik Jan. ILQ_o e n  
b_e_l Ji , geboren te Maassluis, 6.12.1913, wonende 
tharina van Rennesstraat 18, die een uiteenzetting 
munistisch manifest. 

Daarna sprak Nico Mourer. Deze hekelde in felle bewoordingen
het Marshallplan� dat hij van uitsluitend belang noemde voor de Ne
derlandse trusts- en aandeelhouders. Spr. noemde het plan voor ons 
land "de weg naar de hel" en "het stokpaardje van de P.v.d.A� Hij he
kelde ook het gehets van de P.v.d.A. tegen de C.P.N. en waarschuwde 
''deze rose verzameling", waarbij hij zeide, dat de arbeidersklasse 
het sterke wapen van de C.P.N. is en zich niet door een geraffineerde
hetscampagne la.at bedriegen. 

Spr. wees verder op het dreigend internationale inflatiege
vaar, waarvan slechts de arbeiders het slachtoffer worden. 

Na te hebben gewezen op het grote werk van Lenin en de aanwe
zigen opgeroepen te hebben C.P.N. en Waarheid groot te maken, sloot 
spr. zijn rede, waarin weinig nieuws naar voren werd gebracht. 

De avond werd�opgeluisterd door het optreden van enige leden
van de Socialistische Zangvereniging "Excelsior", die een drietal 
strijdliederen zongen. 

Tijdens de pauze had een verloting plaats van een vierta.l,boek
., werken, waaronder 11 De Jonge Ga.rdett . Er waren 1000 loten verkocht a 

1(/lv ·J/f• 0.15 per lot. Een der prijswinnaars was Leendert Johannes S p e e, 
geboren te Arnhem, 19.10.1920, landarbeider, wonende te Arnhem, Lange 
Uitweg 21. ·Spee is ongehuwd en komt uit een communistisch georiënteerd
gezin, dat gea.bonne erd is op De Waarheid. 

/,( { I 
Door Sylvester van de H o e k , geb. te Nieuwer Amstel, 9. 

V 

J 
· 12.1922, correspondent van De Waarheid, wonende te Arnhem, Staring

plein 12, werd nog gedeclameerd. 
De avond verliep zeer ordelijk. 

De Hoofdcommissaris v���itie,

cJ®U�ITa.p. 
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Opening· 
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Dec�tie· --· -·. 

Ve:�� y� boe�rken 

Nico 1iïurer spreekt 

Deolämaii..e 
Sluitixig. 
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.Afd. : .A,rn..riem.. Soor. : IO.a.randalaevieg 91. 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68

' s-Gravenhage. 

VERSLAG van de propaganda-feestavond, gehouden te Arnhem op zater
dag, q, Februari 194B, uitgaande van de C.P.N., afdeling Arn
hem Oost. 

Deze avond had ten doel een waardig besluit te geven· aan de 
eerste dag van de op 7 en 8 Februari 1948 te Arnhem gehouden 
conferentie van het district Centraal Gelderland der c.P.N., 
zoals dit in 11 De Waarheid", alsmede op de districtsconferen
tie werd aangekondigd. 
De vergadering was toegankelijk voor leden der C.P.N. en 
sympathiserenden. 

d Aanwezig waren ongeveer...:i.5...personen. 

� "-._ 
Zaalcapaciteit ongeveer 200 personen. 

1,,t1t.fî"�_f. . "- De vergadering werd geop::; door de secretaris van de afd�
.i.. ��Zl � Arnhem-s�st, Jan Hendrik d e B o e f , geboren te 's-Graven

!f.� liage, 1. 7 .19 , schilder, wonende te Arnhem, Ericalaan 20. 
, Na zijn welkomstwoord, vooral gericht tot de van buiten Arn-

hem afkomstige bezoekers, gaf hij scherpe critiek op de houding van ll de Hoofdcommissaris van Poli tie te Arnhem, die geweigerd had toe
stemming te geven tot het houden van een verloting op deze avond. 
Spr. zeide, dat de Hoofdcommissaris gezegd had, dat de weigering ge-

• grond was op het feit, dat de opbrengst voor propagandadoeleinden
zou gebruikt worden. Dit is echter niet zo -aldus spr. - het geld
hebben we hodig om de onkosten van deze avond te dekken. Spr. zeide,

tlt dat de voor de verloting aanwezige artikelen nu Amerikaans verkocht
zouden worden.

Daarna gaf spr. het woord aan Jaap B r a.n d e n  b u r g
uit Amsterdam. 

J 

Ook deze noemde het een schandaal, dat de Hoofdcommissaris 
van Arnhem geweigerd had de verlÓting te doen houden en deed41an be
roep op de aanwezigen als antwoord hierop na afloop van deze avond 
diep in de portemonnaie te tasten. 

Hierna begon spr. zijn rede, waarin hij de huidige regering 
scherp aanviel, vooral wat de aanvaarding van het Marshall-plan be
trof. Hij wees op da zijns inziens funeste gevolgen hiervan op Ons 
bedrijfsleven, hetgeen weer op verslechtering van de toestand voor d3 
arbeiders zou neerkomen. 

Hij wekte ook hier - evenals in zijn rede op de districts
conferentie - de aanwezigen op allen het Nationale Wel vaart splan 
van de C.P.N. te Ondersteunen, door actief deel te nemen aan de op 

\ 
verschillend terrein op te richten Wel.vaarts Çomité'.,s, .waarvoor op 
de daarvoor in aanmerking komende bedrijven te Arnhem reeds �ropa-., 
gandisten zijn aangewezen. ( Voor de A.K.U. te Arnhem is dit Wi).lem 
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)(" ti'Dornelis v a n  d e  Me e b e r g ,  geboren te Arnhem, 25.4. 
1920, machine-bankwerker, wonende te Arnhem, Musschenplein 11 - ID 
Arnhem). 

Ter illustrering van de zijns inziens noodlottige regerings
politiek noemde spr. enkele voorbeelden van rnillioenenwinsten van 
enkele groot-ondernemingen in Nederland enerzijds en loonsvarslech
tering van de arbeiders (textiel- en bouwvak-) anderzijds. 

Na ook nog op het voor Arnhem urgente huisvestingsprobleem t
hebben gewazen, eindigde spr.zijn rede. (Deze rede kwam wat inhoud 

1en strekking betreft overeen met die op de districtsconferentie ge-#;p. ,v-d'
...,......l.h.ouden - ID Arnhem) • 

P-�., De avond werd opgeluisterd door een enkel toneel- en zang-
� stukje, opgevoerd door Antonia Johal'l!la M o 1 e n  a a �, geboren 

Arnhem, 7.3.123.0,., wonende te Arnhem, Hazelaarstraat 68, en w.c. 

/t�lf. �v a n  d
. 

e -Ne e  b e  r---H, (voornoemd), welke stukjes beide een
0r. vP.r zuiver politieke strekking hadden. 

V"' � 

Voorts trad op het zgn. cabaret Jonny WITTE. Dit 11 gezelschap11 

� 'bestaande uit de leider Johannes Bernardus Wi t t e n ,  geboren te 
,J Arnhem, 27.5.1914, fabrieksarbeider, wonende te Arnhem, Borgardijn-v/ / straat 16, en twee anderen, bespeelde accordeon en guitaar. 

•
( Van J .B. W i t t e n is bekend, dat hij niet bi'j de neu-

trale plaatselijke artxstencentrale is aangesloten, doch tot een bij
.i. de E.v.c. aangesloten groep van artisten behoorde en waarschijnlijk 
� nog behoort - ID Arnhem). 

• 

• 

Hierna werden enkele boekwerken, kleine artikelen en levens
middelen Amerikaans verkocht. De opbrengst was voor dekking der on
kosten, voor welk doel aan de uitgang ook nog een inzameling werd ge
houden. 

De avond werd met een bal besloten.· 

(Opgemerkt wordt, dat de vergadering, welke aangekondigd was 
als toegankelijk voor leden der C.P.N. en sympathiserenden, een op�n
baar karakter ___ drQ_eg, do� ruim�_J&..ê.I2_assirig van introductie. Bij de 
aanvraag om vergunning tot het houden van de bijeenkomst - met bal -
was dan ook opgegeven dat de bijeenkomst openbaar was. De toestem
ming tot het houden van de dus practisch voor ieder opengestelde 
verloting is op mijn advies door Burgemeester en Wethouders van Arn
hem geweigerd, daar de opbrengst niet uitsluitend strekte tot een 
der in artikel 3 der Loterijwet 1905 toegelaten doeleinden. 

�De Hoofdcommissaris van Politie, 
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GEHEIM. 
-------------

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

' s-Gravenhage. 
J 

12 Februarir1=�.!:8-..i----.._-.._ 
Volgno 

. J 7. FEB. 1948

VERSLAG van de op ·zaterdag en Zondag, 7 en 8 Februari 1948 te Arn..hem 
gehouden conferentie van het �trict Centraal Gelderland der 
C.P.N.

-----------

Aanwezig ongeveer 120 personen. Zaalcapaciteit idem. 

De conferentie werd door een onbekend gebleven persoon geo

_.......pend; deze deelde mede, dat Jaap B r a n d e n  b u r g  namens het
\ partijbestuur aanwezig was om o.a. over da Waarheid-abonné-actie te 
/ spreken in zijn kwaliteit als Voorzitter väiïcre Lou Jansen Brigade. 

1 Verder zeide spr., dat op deze conferentie verslag zal worden 
uitgebracht over de op het Kerstcongres der Partij te Amsterdam geno
men be sluit en. 

Tenslotte deelde hij mede, dat het oude districtsbestuur zou 
aftreden en morgen - Zondag 8 Februari 1948 - een nieuw Districtsbe
stuur gekozen zou worden. 

Daarna werd overgegaan tot het benoemen van een presidium voo 
deze conferentie. Dit presidium werd voorgesteld en bij acclamatie 
door de aanwezigen aangenomen. Het bestond uit de volgende personen: 

-A..F. Spijkers
.r-H.J. Hoogen Stoevenbeld
-A. van den Berg

d ,.....mevrouw G. Eikelboom-Meuleman 
·� ...-11.P. van de Pol 

.-R• van der Molen. 
Aan genoemde personen wordt verzocht aan de bestuurstafel 

plaats te nemen. 
De leiding van de conferentie wordt nu in handen gelegd van 

;,,_...H.J. H o o g e  n S t o e v e n  b e  1 d als voorzitter.

Een commissie, belast om een candidatenlijst vast te stellen 
or het nieuwe districtsbestuur, wordt benoemd. De leden moeten zo

eel mogelijk uit alle afdelingen komen. Voorgesteld vvorden: 
r ,,Bent er 

I 
oo sterbeek

, Achterveld Apeldoorn 
.,....Hendriks ) Nijmegen
.-Jlan Rooy Doetinchem 
A. Vo skamp } Velp
.,..E. Sip Arnhem 
..,..Roelofs Wageningen 
-11. van Raay { Arnhem 

-n-. Enderink l Arnhem 
,..----Als adviserend lid werd toegevoegd: J.H.J. van tt Reve uit Enschede. 

Vanuit de vergadering werd bezwaar gemaakt tegen H e n  -
,d r i k s  uit Nijmegen. In zijn plaats werd nu P e e t e r s  uit 

Nijmegen aangewezen. 



• 

• 

2. 

r Als 4e agendapunt volgde het financieel verslag. Dit werd ge
.....-geven door de districts-penningmeesteresse, H.A. Ma t t h i j  s e n. 

. Uit dit verslag bleek, dat de verkoop van de II Voorwaart s11 in 
1947 teruggelopen was van 1011 tot 950 exemplaren per week. Spr. zei 

� dat het getal van 1100 per week bereikt moest worden, daar het Partij
bestuur dan een extra korting toestond, wat voor de districtskas een 
voordeel van f. 11,-- per week zou opleveren. 

Volgens spr. laat de financiële controle in het district veel 
te wensen over. Er zijn nog oncontroleerbare vorderingen op de afde
lingen. Wat de brochure-handel betreft had spr. ook klachten. Zij zei 

,nog voor f. 200,-- materiaal in huis te hebben. 
� Volgens spr. had het district nog f.580,-- schuld aan het par-

/

. tijbestuur. 
De opbrengst van de contributie in 1947 vertoonde een achter

uitgang met 1946. Van de 8ooTé"den yan het district is in 1947 gemid
deld f. 8,25 per lid ontv

�
ê,tl• Spr. zeide, dat da contributie opge

voerd moest worden, lerwl�ar grote achterstand bij het innen daar
van is, welke achterstand - volgens spr. - moeilijk in te halen is • 

De Birkhoven-actie heeft voor dit district een voordeel van 
f. 220,-- opgeleverd, doch dit is een theoretisch succes, daar er nog
diverse schulden zijn.

Spr. klaagt er over, dat de partijgenoten-gemeenteraadsleden 
in dit district� de presentiegelden van __de raadsvergaderingen af-

d!{Gl. ,..1,;,. 5 t.z.71,., lcJ.

V� • � .. l De _inkomsten specificeerde spr. als volgt: '-..,
,..,.W\"' J

,....
lcontributie (voor het districtl f. 1816,--

l-,J.l\•��cl-�� ... omzet "voorwaarts" (L�5000 ex. a f. 0,01) 11 h50,-
k.� c.;,.1r1f,,.ü subsidie Partijbestuur (f. 50,- per mna.) 11 600,--
)Hj�,. j)�;l. steunB1atlragen H.B. 11 188,--
"J�,; """' provisie Pegasus 11 31.5,--

lh ""'t �.�atig saldo Birkhoven " 220 ,--

rrl,,.,r- ve1•koop brochures enz. " 35,--

V&, Totale inkomsten: f. 3424,--

Spr. zeide, dat de uitgaven, waaronder het salaris van de 
gestelde, helaas hoger waren dan de inkomsten, nl. f. 900,--, waar
van zij geen nadere specificatie gaf. Het tekort bedraag alzo bijna 
f. 500-,--, aldus spr.

-

Volgens spr. had het district nog wel vorderingen op de afde
lingen, maar tevens ook nog schulden aan het Partijbestuur. Over het 
geheel genomen zag spr. de financiële toestand niet rooskleurig in. 

De verschillende openbare vergaderingen, voornamelijk in Arn
hem maar ook in de omliggende plaatsen, hadden volgens spr. een nade
lig saldo opgeleverd. Herhaalde malen is het nadelig saldo van een 
andere plaats verhaald op de afdeling Arnhem. Dit is niet juist. Hier 
voor moet men bij het district zijn, dit is dus een noodmaatregel, al
dus spr. 

De tekorten van de openbare· vergaderingen zijn - aldus spr. -
in hoofdzaak te wijten aan de on�oldoende organi.E_atie. daarvan. Zeer 

ark is dat naar voren gekoment5ij de openbare vergadering tot her
nking van de Russische October revolutie, welke vergadering te Arn
m is gehouden. 

De voorzitter dankt de penningmeesteresse voor haar verslag. 
Hij zegt, dat de verkoop van de 11 Voorwaarts" opgevoerd moet worden 
en de openbare vergaderingen beter moeten worden georganiseerd en be
zocht. Het financieel verslag is een toetssteen van de activiteit van 
de leden, aldus spr. 

Daarna gaf de voorzitter het woord aan de Districtssecretaris, 
H.T. Nij h o f .  



Deze zeide een inleiding te zullen geven over hetgeen de par
tijgenoten in het komende jaar te doen hebben. Volgens spr. zal deze 

conferentie getuigenis af moeten leggen of de C.P.N. in staat is 
naar buiten te· treden. Deze conferentie is een werk-conferentie. 

Naar binnen is aan onze partij gewerkt. Er zijn nieuwe krachte 
en een nieuw kader gevormd. Er is een opgaande lijn in vergaderingen 
en conferenties. 

Spr. wijstop da wal"eldpolitiek, .Amerika gaat achteruit, ter
wijl Rusland gezond en sterk is. Spr. zegt, dat de vier grote con
cerns in Nederland, de A.K.U., Philips, Dnilever en Koninklijke Pe
troleum in handen der_Amerikan..en zijn an wijst op de verhoudingen, 
die er bestaan tussen dlverse Nederlandse regeringspersonen en deze 
concerns. 

Volgens spr.was onze enige redding uit deze chaos hèt nationa
le welvaartsplan. Spr. wees op de eigen scheppende kracht van ne"t Ne

àërlandse volk, samenwerking met Oost-Europa en samenwerking met In-
donesië, o� hiera:oor een links democratische regering te krijgen. on-

• 
ze '"leuze moet zijn: 11 Regel"ing Beel verdwijn! 11 en om dit te bereiken 
moeten wij de massa in beweging brengen. 

In het afgelopen jaar hebben wij belangrijke acties gevoerd, 
o.a. Tilburg en Enschede. Reeds maanden lang staan de arbeiders van
de meelfabriek 1

1 BQ].land11 in çl.e strijd. Ik zou vanuit deze conferen-
• tieeen eresaluut willen brengen aan deze strijders.

Spr.wees dan op enige kleinere acties in het. district Centraal 
Gelderland en zeide hUi: op het gebied van het bedrijfswerk te zijn 

�ç!
ekomen

Êen der genoemde 4 grote concern:a ligt in het Dist��-���1-
·rderland en w�l de A.K.u. te A�em en te�. Hier rust op het

��)listrict een grote taak daar er van organisatie in het bedrijfswerk
!)l:)J,3''../1;og niet gesproken kan worden. Enige maanden geleden is de e_§rste be-

drijfskrant bij de A.K.U. verschenen (dit is ongeveer 9. maanden ge
le�n). KurL daarop is een tweede krant bij de A.K.U.verschenen, zo-

:/ 
wel te Arnhem als te Ede. Bij de Tinfabriek te Arnhem is reeds een 
bedrijfskra:n_t uitgegeven en de volge·nde week kan de tweede krant te

/J gemoet gezien 1/IJOrden. 
l Spr. merkt op, dat de partijgenoten uit Ede zeggen, dat het 

• 
daar niet gaat met het bedrijfswerk, omdat de arbeiders er te lui voo 
zijn en de meesten hunner bange kwezels zijn. Het tegendeel is achter 
waar - aldus spr. - daar de bedrijfskranten in Ede gretig aftrek von
den en niemand weigerde om er een aan te nemen. Na deze conferentie 
zullen enige kameraden speciaal dit bedrijfswerk ter hand nemen en 

4t dan niet alleen voor de A.K.U., maar in alle bedrijven. I n het bij
zonder echter moet zeer actief onder het A.K.U.-personeel worden op
getreden. 

Wat spr. het allereerst nodig achtte waren goede inlichtingen 

""1
� 

..J.\-oPuit de bedrijven.zelf • .Aan alle afdelingen zijn in de afgelopen we-....
�........, -� ken formulieren �ge�ezonden voor inl_1chti;r:Jgeu omtrent de bedrijven 

�1_'- E)v-'M,l.l. _ in de afdeTingen. Slacht s eiîkelê afdelingen hebben tot op heden deze 
�1

(l,ri.ll\. et'?' formulieren teruggezonden. De afdelingen klagen alle over moeilijkhe
��� ·· den. Er moet echter niet geklaagd worden, maar er moet onvermoeid ge-

werkt worden. Desnoods moet men enige stappen teruggaan om daarna 
weer opnieuw vool"Ui t te komen. (Spr. noemde in dit verband de secre
taris van de afdeling Apeldoorn: C 1 e t o n ) • Voorts zeide spr. dat 
nu binnen de kortst mogelijke tijd moet wox•den o-vergegaan tot de uit
gifte van bedrijfskranten. 

Daarna behandelde spr. de 5 taken door Paul de Groot op het 
Kerstcongres genoemd, en wel: 

1 • vakbeweging 
2. platteland
3. middenstand
L�. jeugdwerk
5. vrouwenorganisatie.



4. 

1. De grootste taak voor de komende tijd is wel de vakbeweging.
Spr. wees er op, dat de Uniebonden hun vooroorlog�e ledental weer had

den. De E.v.c. heeft thans 170.000 leden, terwijl de Algemene Bond 
va.'11. Werkers in het Mijnbedrijf 10.000 leden telt (dit is volgens spr. 
een aanverwante?organisatie der E.v.c.). De grote kracht der E.v.c. 
ligt volgens spr. _niet in het ledental, doch in de _plaats, welke de 
E.v.c. in de bedrijven inneemt, en als voorbeeld hiertoe haalt hij
a'än cïe toestand bij de tinfabriek� waar door de E.v.c. sucèessen zijn
geboekt en de scheidsmuren zijn neergehaald';'-- { {� d\ 

Spr. klaagt er over, dat niet alle partijgenoten lid van de E.
-v.c. zijn en hij wees er op, dat dit een plicht is voor alle partij
genoten. Uit een ingesteld onderzoek is zelfs gebleken, dat er nog
partijgenoten zijn, die in het geheel niet zijn georganiseerd in een
vakbeweging. Ook in dit District, waar toch zulke grote perspectie
ven zijn, wordt nog te kort geschoten door de afdelingsbesturen, daar
deze geen blijk geven het belang van de vakbeweging voldoende te be
grijpen.

• 2� Alleen Nijmegen, Renkum en Doetinchem hebben enige successen 
geboekt in het plattelandswerk. Ook op dit· terrein is nog veel te 
doen. Er zijn hier veel veilingen en markten, waar de boeren en tuin
ders bijeenkomen en men over hun noden kan praten en hen met massa
brochures kan bereiken. De Partij moet de noden kennen en daar ge
bruik van maken. De Partij heeft zich echter op bepaalde conflicten 
niet genoeg ingesteld, o.a. het conflict op de Slangenburg (Doetin-

• 

• 

• 

chem-?) en de 1.'ielkfabriek te Apeldoorn. r' 
Voorts wees spr. op het nieuwe agitatie-orgaan "De Echo 11 , dat 

zeer belangrijk is voor het plattelandswerK en zelfs een fotopagina 
heeft. Dit blad is beter dan het o�lad 11 De nieuwe Koers". Spr. 
ging nog in op de klachten, dat de platt9landers als zij in de be
drijven komen1vaak als loonbrekers werken. Hij wees er op, dat dit 
een gevolg is.van de onhoudbare toestanden op het platteland en dat 
dus deze mensen m'et tegemoetkoming moeten worden behandeld. 

3 • Komende aan punt 3, de middenstand zeide spr., dat de Partij 

4. 

tot heden practisch geen aanaacht heeft besteed aan de middenstand. 
Nu is er echter na het besluit van het Partijcongres een begin mee ge 
maakt. Ook het Nationale Welvaartsplan moet in de middenstand belang
stelling vinden. 

Vooral in dit district liggen de voorwaarden voor het oprich
ten van Welvaartcomité1 s, nl.: Boerenarbeiders, m.Jiiddenstanders, grote
en kleine in�ustrieën. 

Betreffende het j_E3ugdvraagstuk achtte spr. Gelderland in di. t 
opticht ook zeer belangri"}k. Vooral het lage levenspeil der arbeiders 
is een beletsel voor onderwijs en opvoeding der jeugd (Spr. wees in 
dit verband op een artikel in 11 De t.Vaarheid 11 van Donderdag, 29 Januari 
1948, betreffende 11 scholennood"). Volgens Minister Gielen - aldus 
spr. - i� het leren voor da kinderen niet- en het africhten van mili
tairen wel nodig. 

voorts zegt spr • ., dat Mini-ster Neher heeft gezegd, dat er in 
Gelderland geen krepeergevallen meer zijn. Spr. dacht, dat de minis
ter dan alleen maar had gekeken in de ambtswoning van de burgemeester 
van Arnhem. Deze ambtswoning heeft zeer veel geld gekost en nog meer 
onkosten zijn gemaakt, omdat mevrouw de kleur van de verf niet aan
stond. Door het gehele huis zijn vaste wastafels en toen de Minister 
zich aan een van deze wastafels stond te wassen, zag hij natuurlijk 
geen krep serge.vallen, aldus spr. 

[ 

Spr. vervolgde, dat de Nederlandse jeugd offerbereid is en 
. � wij zullen de jeugd een uitweg wijzen, aldus spr. Wij zullen de jeugd 

.11-' de voorbeelden van Rusland en Tsjecho Slowakije wijzen. Onze kamera-�� den van het A.N.J.v. zijn enthousiast. In het jeugdwerk is een grote 
vooruitgang te constateren en s�eciaal in Arnhem is er een goed c?n-



\ 

• 

tact tussen Partij, jeugd en de vrouwen. In Arnhem bestaat thans een 
goede kern in de jeugdbeweging en het Partijbestuur zal meerwerken 
tot het oprichten van nieuwe jeugdafdelingen in het district. 

Volgens spr. moet in de toekomst vooral het jeugdkader ver
sterkt worden en moet er speciale aandacht worden besteed aan de 
jeugd in de bedrijven. Het organiseren van kinderfeesten is een voor
naam ding an heeft vooral in Arnhem en Nijmegen veel succes gehad. Nu 
wordt er gewerkt om voor de jeugd in April 1948 te Apeldoorn een Len
tefeest te organiseren. Spr. wees er op, dat in Apeldoorn momenteel 
geen a�ling van het A.N.J.V. bestaat en hierin ligt dus voor Ape�
doorn een grote taak om deze afdeling weer op te richten en de gasten 
in April waardig te ontvangen. 

JIJ. IJ./!> . 
Komende aan het vijfde punt 11 Vrouwenbeweging 11 , .zei spr., dat 

de vrouwen meestal anti-politiek zijn, doch �e politiek is nu eenmaal 
niet anti-vrouw. Ook de vrouwelijke partijgenoten zullen aan het ac
tieve werk moeten gaan deelnemen en wel speciaal de vrouwen in de be
drijven. Als voorbeeld noemde spr. een gehouden vrouwenvergadering in 
Apeldoorn, welke geheel mislukte door onderschatting van de noodzaak 
daartoe door de partijgenoten, die de zaak niet voldoende voorbereid 

• 

hadden. Het District moet de vrouwenbeweging meer naar buiten uit
brengen. In� Wageningen, v� en Doetjnchem moeten vrouwen
afdelingen worden opg�richt. Ook adviesbureaux en scholing voor vrou
wen moeten er komen. Nog te weinig vrouwen zijn georganiseerd. 
-------Nääs� genoemde taken zijn nog meer werkzaamheden, o.a. R.w.N. 
en 11 De Waarheid 11 actie. Speciaal ons eigen gebouw 11 Felix Merit�str ,al
dus spr., is een gevoelige slag voor de reactionaire pers. Wij moeten 
er op rekenen, dat Het Parool en Het Vrije Volk zullen terugslaan. 
Helaas is in de afdeling nog niet voldoende materiaal aanwezig voor 
de krantenactie. Toch wordt al veel succes geboekt. Tevens moet nog 
de laatste stamt gegeven worden voor de tweede obligatielening. De 
afdeling Velp staat hierbij nog steeds voora:an en heeft de 250 % reed 
overschreden. Het District staat echter nog slechts op 88 % en heeft 
nog een tekort van f. 1300,--/ 1 1 L 1 

l"rt '1 . ' ""-..,.J.-r ,, ' 

Spr. zeide voorts, dat het scholin k in het District met 
sprongen vooruitgaat. Va..11. de 1 6 afdelin"' nemen ar 14 deel aan het 

1
2,( aan het scholingswerk. Er heerst echter nog een groot tekort aan in

\ i;.. y leiders voor het scholingswerk en de weinigen die er zijn, worden 
aardoor overbelast. 

'IJ� f 

· De ·strictsgrens is gewi ·zi en dit heeft tot gevolg, dat
w· terswi · k en he aarac _ er i ende ebied tot de Nederlands-
Duit se grens bi.i het District Centraal Gelderland ZJ.Jn ge_ o • r 
moet nu een aantal instructeurs komen voor ons grote district en deze 
moeten zo snel mogelijk gekweekt worden, terwijl ook het Districts-
bestuur moet worden u:i.tgebreid. 

Ook zijn er nog vele kleine plaatsen waar wel contact is met 
Waarheidslezers, doch daar is nog steeds geen afdeling van de 
Dit zien we vooral in de omgeving van Winter,swijk, Apeldoorn, 
en Doetinchem. 

Tot slot merkte spr. op, dat de vijanden van de C.P.N. pogen 
haar· te ondermijnen dO-Q_r tweespalt te zaaien. De zwakke kameraden wor
den hierdoor beïnvloed en tegen verslapping moet gewaakt worden. Er 
moet steeds worden gedacht aan het�egde van Paul de Groot: 11 Wie niet 
voor ons is, is tegen ons. 11 

Van 17.10 tot 17.35 uur werd gepauzeerd, terwijl de verkiezing 
commissie de zaal verliet om in het Waarheidsgebouw te Arnhem te ver
gaderen. 



• 

• 

• 

• 
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6. 

Na de pauze presidèerde mevrouw G. E i k  e 1 b o ·o m -
We �l e m a n  de conferentie. Er werd gelegenheid gegeven ;ich op 

even voor discussie. Hiervoor gaven zich op: rl/\ 
Po sthuma ( of Forsterman) Meppel (voll- b1.1.\l-- .J,i J.\.s·h·. (.) 

7 Mo s Arnhem 

/ 

Schouten (een vrouw) 
mevr. Imtnink-Hoefsmit 
Onderst al 
J. Tiernego
J.H. de Boef 
mevr. Hoogen Stoevenbeld-Blom
P. Wastiaux
Buvelot 
mevr. Perfors-Zwarts
J. Pulle(n)
E. Driessen
E. Sip 
van Rooy 
J .P. v.d. Pol
H.J. Hoogen Stoevenbeld 
R. v.d. Molen
R. J. Brugman 

Ede 
Arn..h.em 
Wageningen 
Arnhem 
Arnhem 
.Arnhem 
Arnhem 
Oosterbeek 
Arnhem 
Oosterbeek 
.Arnhem 
Arnhem 
Doetinchem 
Velp 
Arnhem 
Arnhem 
.Arnhem 

� P o s t  h u m  a (Forsterman) deelde mede, dat hij Rartijin-
;:;zf structeur was en WaarheidsagentA (Vermoedelijk is hij instructeur 
�in een der afdelingen van het district - buiten Arnhem-, zoals Van

' � 
1 t R e y e dit is in Arn..h.em) • 

� 
-

Spr. zei, dat er een betere band moest komen tµssen partij en

/ 
krant. Deze is tau nu toe niet voldoende, met als gevolg achteruit
gang van het aantal abonné' s. 

Voor een deel is deze achteruitgang ook te verklaren, doordat 
in 1945 en begin 1946 in het algemeen een grote vraag naar kranten 
was. Deze achteruitgang moet gestopt worden. Er moet meer contact ko
men tussen de agenten en de abonné 1 s. De stootsgewijze acties, zoals 
de Lou Jansen Brigade nu weer onderneemt, zijn wel goed maar niet af
doende. Een actie van drie maanden levert wel een aantal nieuwe a
bonn�' s op, doch een daaropvolgende stilstand van drie maanden brengt 

dub�ele achteruitgang. Ook het regelmatig lezen van de advertenties 
levert voordeel voor De Waarheid op - aldus � 1�. Dezer dagen stond 
er een advertentie van een bepaalde firma in de Waarheid. Als bewijs 
dat men die advertentie gelezen had, moest de lezer een strookje bij 
die firma insturen. Bij ontvangst van minstens 250 strookjes garan
deerde de firma regelmatig adverteren in De Waarheid, wat van groot 
financieel belang voor de krant is. Spr. vraagt medewerking van de la-
zers. 

M o s pleitte voor de vakbeweging. In het bedrijf hebben we 
als C.P.N.er maar één aangezicht, doch spr. zeide er tussen haakjes 
bij, dat we er - zo nodig - meer hadden. De E.v.a. is onze vakbewe
ging, aldus spr. Verder spoorde hij aan tot strijd tegen de Trotz-
1Qrstische elementen in de E.v.a. te Arnhem. Hun doel is de <.V.O. uit 
elkaar te krijgen en in Arnhem luk'S.21un dit aardi&! Ik moet hier de. kameraden tegen waarschuwen, aldus spr. (Spr. doel de op de onenigheid 
in de afdeling Bouwvakken der E.v.c. te Arnhem met de gewezen voor
zitter en secretaris dier afdeling, repp. P. Kooymans en A.J.F.Ja
gers. Zie verslagen van de besloten vergaderingen CV/G 8-1948 dd. 7•
1.1948 en CV/G 28-1948 dd. 15.1.1948 van I.D. Arnhem). 

Tenslotte wees spr. op het zijns inziens buitengewoon grote
gevaar in de toekomst door het plaatsen van buitenlandse arbeiders 
(D.P. 1 s) in enkele groot-bedrijven (A.K.U., Philips e.a.). Deze wer
ken voor minder loon dan de Nederlandse arbeiders. In de toekomst 
zullen er nog meer van deze, thans nog in uniform lopende lui, in 
de bedrijven geplaatst worden. Om onverklaarbare, duistere redenen 



• 

blijven zij in Holland hangen en worden door de regering geholpen, 
aldus spr. 

,.,----· S c h o u t  e n  (een vrouw) zeide, dat te Ede nog een groot 
werkterrein lag. Niet alleen bij de A.K.U. te-·Ede, maar ook in de ka-

. yrne aldaar. Spr. verzocht raad en hulp van het District want we heb
en in Ede maar een i!rleine en zwakke afdeling,. aldus spr. We zijn niet 
terk genoeg om onze taak te volbrengen. 

. We moeten weten door te breken, ook bij de A.K.U. Spr. zegt 
zelf te weinig tijd te hebben om er op uit te gaan, maar biedt aan 
de kameraden bij haar thuis te ontvangen om de plannen te bespreken 
en het werk te verdelen. Er moet toch eindelijk eens wat gebeuren, 
be sloot spr. 

Mevrouw I m m_ i n  k H o e f  s m  i t spreekt in verband 
met :het verslag van Nijhof over Arnhem, dat door sommige partijgeno
ten zo reactionnair wordt genoemd. Wij hebben echter gezien, dat bijv. 

rt bij de _Nederlandse Spoorwegen sympathie voor ons be staat. Maandag j .1 • 
'1J aldus spr.,hebben een vriendin en ik op het station te Arnhem 100 

kranten uitgezet. 
�- We. namen een kaartje en zijn het station binnengestapt. Bin-

•
n korte tijd zat iedere machinist en stoker zijn tijd zoek te bren

gen met een Wàarheid voor zijn neus. We hebben het 1e en 2e perron 
afgestroopt, waarbij de conducteurs ons de weg wezen. Wij zijn zelfs 
op verboden terrein geweest. Een hoge ome nam ons de perronkaartjes 

• 

af en zette ons buiten het station . Toen hebben we gewerkt onder het 
personeel van de N.S. bussen. Die hoge ome kwam achter ons aan en toen 
we weer het perron op wilden -aldus spr. - kregen we een grote· mond. 
Maar het mooiste was, dat de arbeiders on�r zijn ogen de krant van 
ons aannamen. In Arnhem is dus nog wel wat "à.oen, zei spr. 

Spr. wees op de aanstaande zware en moeilijke verkiezings
stri · d, alsmede op de scherpe tegenstellingen in dit reactionnaire 
Arnhem. Enerzijds Klarendal ( een volksbuurt) met zijn ten hemel schrei
ende toestanden en anderzijds de grote villa's, waar 2 mensen 12 ka
mers hebben. Waar is het recht van de arbeiders? We moeten hun de weg 
wijzen, aldus spr. Wij vrouwen - vervolgde spr. - hebben in deze 
strijd een belangrijk aandeel. Daar de evonomische nood in de eerste 
plaats de vrouwen betreft, zullen deze in de strijd nog fanatieker moe 
zijn dan de mannen. ten 

Spr. zegt, dat voor bestuursfuncties steeds mannen geno-
J ?men ·worden. Er moet ook eens aandacht. aan de vrouwen geschonken worden 

f"1' ��-.In de afdelingen te Arnhem bevinden zich 55 vrouwelijke partijgenoten. 
�v,�� Deze zijn er 'EOë.fi nie--=ë alleen om contrimTt!"ëte betalen. 
f'• • Spr. constateert, dat de Lou Jansen Brigade te Arnhem ingesla-

pen is. Deze moe� eens wakker gemaakt worden. Ik kan het hier toch 
rustig zeggen, het is toch zo, aldus spr. 

· Ook de 2e obligatielening voor De Waarheid staat stil. Hier
1 in Arnhem staan we op 80 %, maar tijdens de Kerstconferentie hadden 
lwe dit percentage ook al bereikt. Deze dingen moeten we eerlijk onder
de ogen zien, aldus spr. We moeten de zelfcritie� aandurven zegt spr. 

JSpr. geeft toe, dat de partij veel vraag;, maar zo besloot spr.: het 
leven van een communist is moeilijk. 

�-on d e r s t a  1 bespreekt het middenstandsvraagstuk, maar 
vraagt, hoe hij als grondwerker de middenstand moet aanpakken. We moe
ten hierin door de leiding onderricht vrorden zegt.spr. Er is voor ieder 
wat te doen, bv. het bewerken van de bakker en anderen, die aan de 
deur komen. Spr. meent dat de raadsleden wel reden hebben de presentie 
gelden niet af te dragen in verband met de loonderving • 

........-T i e r  n e g  o zegt, dat er momenteel 6000 Poolse en Itali
aanse arbeiders hier te lande vertoeven. Volgens spr. moet de E.v.a.

actie voeren door bij de regering aan te dringen op stopzetting van 
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s. 

tewarkstelling van de D.P. 1 s. 
Verder zegt spr., dat Lieftink de kleine bedrijfjes uitplukt. 

Spr. ondervindt dat aan den lijve, daar hij zelf een bedrijfje heeft 
met 3 man personeel (kapperszaak - I.D. Arnhem). 

Het financiële tekort in de districtskas aanroerende zegt spr. 
dat de leden der partij de financiële consequenties moeten aanvaar
den. Zijns inziens moeten de gemeenteraadsleden de presentiegelden 
afdragen. 

Spr. illustreerde een geval van slechte betaling van contri
butie. Een partijgenoot was bij hem gekomen om hulp bij het invul
len van belastingformulieren. Hierbij bleek hem, dat deze partijge
noot f. 75,-- per week verdiende. Spr. had toen het contributieboek
je van deze partijgenoot ter inzage gevraagd, waarbij hem gebleken 
was, dat deze partijgenoot veel te weinig contributie betaalde. 

Daarna wees spr. op de toestand in de C.P.N. raadsfractie. 
We zijn, aldus spr., uiteraard blij met onze 4 raadszetels, doch er 
zijn er steeds maar 3 bezet. Ik weet wel, aldus spr., dat partijge
noot 1 e M a h i e u reeds 1� .iaar z1_ek ; �' doch deze op en plaats 
moet aangevuld worden, want elke stem is er een. 

V Na nog op de waarde van U!3 Pfeellbeäd voor de partij�enoten ge-
wezen te hebben, zeide spr. gehqord te hebben, dat op de 1 bloedhel
ling11 , ook wel genoemd Sleephelling te Arnhem, een Indische boof .:J 
gebouwd werd, die 2 millioen gulden mo�st kosten •. Waar ter wereld 
haalt het kapitalisme cl§_z� b�ali.:!i.§�!vandaan, aldus spr. Zulke din
gen moest je in De Waarheid kunnen lezen, maar het staat er niet in. 

� J.H. d e  B o e f  vindt in het bedrijfsleven de sociale 
lasten te zwaar, wat ook op de arbeiders drukt. Verder mag zijns in
ziens� kaderscho]J_ng_1:1�t stoRgezet worden tijdens d�L.J.B.-actie, 
zoals het districtsbestuur_ van plan was 
----�In de afdeling Arnhem-Oost is een L.J.-Brigade uit de grond 

gestampt en het resultaat van een avond was 8 abonné's en 4 proef
adressen. De L.J .B. slaapt niet, aldus richtte spr. zich tot mevrouw 
ffaag Immink-Hoefsmit. 
. Wat �e Waarheid" zelf betreft zegt spr., dat de inhoud niet 
goed gecorrigeerd wordt. In de Waarheid van een dezer dagen stond een 
artikel, waaronder stond, dat het slot op een andere pagina stond. Ik 
heb de hele krant afgezocht, maar dat artikel niet kunnen vinden, 
aldus spr. De Redactie moet hierop letten. 

1,ievrouw H o o g e n S t o e v e n b e 1 d .; B 1 o m zegt, dat De

Waarhej.,d weinig inte1�essant is voor vrouwen. Wat nog voor de vrouw
van belang is, staat verspreid door de krant. Zij vraagt een speciale 
vrouwenrubriek op Zaterdag met een vragenbus en speciale artikelen om 
zodoende de vrouwen onbewust polit);_g. bij_ te bre���n. 

Ook het plaatsëTiJK nieuws - vooral voor Arnhem - is slecht 
verzorgd. Waar blijft de Arnhemse rubriek: 11 Dingen van de Dag 11 vraagt 
spr. Tenslotte, zegt spr., wordt veel ingezonden copie terzijde gelegd" 
of zeer ingekort. Dat zal wel wegens plaatsgebrek zijn, constateert 
spr., doch voor de inzenders is de aardigheid er dan af. Dit maakt 
onze krant impopulair en krijgen plaatselijke bladen de voorkeur. 

Hierna wordt de eerste conferentiedag te omstreeks 18.30 uur 

j 

gesloten. Medegedeeld wordt, dat een feestavond gehouden wordt in 
het buurthuis te Arnhem-Oost. Alle aanwezigen worden opgewekt deze 
feestavond te bezoeken. De aanvang is 20 uur. Partijgenoot Branden
!Jurg zal daar een rede houden. De aanwezigen \VO rden morgen ( Zondag, 
8 Februari 1948) te 9.45 uur terugverwacht, teneinde om 10 uur pre
cies de conferentie te kunnen voortzetten • 

. -.-.-·-·



Op Zondag, 8 Februari 1948, te 19.30 uur precies werd de con
ferentie heropend door mevrouw G. Eikelboom-Meuleman. Zij gaf direct
het moord aan de volgende discussiant P. W a s t  i a  u x te Arnhem.

Deze vroeg zich af waarom er geen succes geboekt werd bij de 
massa-bijeenkomsten. De opkomst is altijd slecht. Spr. noemde, behal
ve het algemeen georek in de.manier van werken als oorzaken: gebrek
kige organisatie, te kleine groep werkers, te weinig voorbereiding, 
te smal van opzet en veel te simpele bekendmakingen in De Waarheid. 
Spr. stelt voor in de afdelingen wekelijkse werkavonden in te stellen 
waar dergelijke zaken behandeld moeten �Drden. 

� Komende tot het jeugdwerk zei spr., dat hier enige verbetering 
. �) / 

te constateren is, vooral in de samenwerking tussen partij en jeugd.tflll·'p In dit district is nu eE:Jn g�:de kern gevormd. Er zijn nu 5 afdelinger;i.
. .r , van het A.N.J.v. (Arnhem, Ni.1megen, Oosterbeek, zutfen, Deventer -
tt"'·:; 

J ID Arnhem). Spr. dringt aan op meer activiteit. Er moeten meer nieuwe
fJJ1 ,rJ, 

. afdelingen komen en dit moet van de partij uitgaan. In dit jaar zal 
rJP �· waarschijnlijk een jeugdbureau worden opgericht • 

• / . 
We moeten trachten - aldus spr. - op het a.s. Lentefeest te A-

u, ·""" peldoorn 400 jongelui bij elkaar te krijgen. We zijn van plan een
( '/Jb demonstratie-optocht door Apeldoorn te houden. Alle jongeren boven

14 jaar kunnen deelnemen. �lke partijafdeling in dit District moet 

• {
een partijgenoot opdracht geven voor het Lentefeest te werken. De 

/ onkosten zullen bestreden worden door zo spoedig mogelijk een spaar-

• 

• 

Lin de 

systeem in werking te stellen. De aangewezen partijgenoten kunnen 
zich bij mij vervoegen, aldus besloot spr. 

L. B u v e 1 o t ( Gemeente·caadsJ ia van Renl:mrn) verdedigde
het niet-afdragen van de presentiegelden door de partijgenoten-raads
leden. Hij stelde zijn geval als voorbeeld en zeide , dat hij voor
heen slechts f. 4,-- presentiegeld genoot bij een loonderving van 
f. 9,--. Door actie zijnerzijds is dit kortgeleden veranderd in f.6,
per raads- en f. 3,-- per commissiezitting. Nu heeft hij nog st�eds
een loonderving van f, 3,-- per raadszitting, doch heeft bij de par-

�een declaratie iugediend omdat de partij aan een chronisc� 
ziekte, nl. gel�brek 1:lj_d.t..,_aldus spr. -

Het middenstandsvraagstuk even aanroerende zeide spr., dat men
dan maar eens naar de radio van de Partij van de pappere Ongehoor
zaamheid had moeten luisteren, waar Sam de Wolf in Radiolympus ge
vraagd had wat hei!. kenmerkend verschil was tussen een arbeider en 
een middenstander. Spr. hield een onsamenhangend betoog over wat hier 
over gezegd was en zeide dat Sam de Wolf zelf iemand is die alles 
doet om toch maar geen arbeider te worden. 

over de taakverdeling zei spr., dat. partijgenoot Juul van I t 
R e v e  had gezegd, dat bij de a.s. verkiezingen met modder naar ons 
gespoten zal worden. Daarom achtte spr. goede politieke scholing nood 
zakelijk om deze vuil- en modderspuiterij te kunnen opvangen. 

Wat betreft het werk in de kaze,.. ta...Ed.e, zegt spr. reeds 2 
jaar als verwarmingiföîonteur werkzaam te z�jn in de kazeyn�mentà.rt� 
Ede. Spr. zei, dat hij daar met de corveeers, bouwvakarbeiders en 
verwarmingsmonteurs gezamenlijk in een lokaal ging eten. Daar wordt 
dan o-e sproken over de ellendige 11 rotverhoudingen 11 , terwijl allen 
schelden en te keer gaan over de regering • .Als zij uitgepraat zijn 
is het mijn beurt - aldus spr. - ik wijs hen dan de weg en wijs hen 
tevensC!he Christelijke en Katholieke geraffineerdheid, daar deze ar
beiders allen Christelijk of Katholiek georganiseerd zijn. Dit is e

r nige v.reken goed gegaan, totdat ik een wenk kreeg van een �pzichter, 
1 dat ik met deze mensen niet over politiek mocht spreken; ik moest 

dit maar doen met me mijn eigen mensen in de keet. Je ziet dus, al-
dus spr. dat diezelfde mensen die zo zitten te kankeren achter je ' tl it d. rug om naar het Geniebureau lopen en daar zeggen: Nu z ie ver-
domde communist in schafttijd ons op te stoken". Spr. vraagt of hier 
geen werkterrein ligt voor de partijgenoten uit Ede. 

radio Over het anti-CommunismeLzei spr. , dat we gisterenavond 
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(Zaterdag, � Februari 1948) weer hebben kunnen luisteren naar Pater 
De Greeve en Vo skuil. Gelukkig leefden we weer op toen we in de 
nieuwsberichten hoorden van de overwinning van de communisten in Chi
na, aldus spr. 

Sprekende over De Waarheid zegt hij, in verband met het lezen 
en insturen van strookjes van een bepaalde advertentie, dat hij het 
afkeurt, dat De Waarheid concessies moet doen aan de 11 uitbuiters11 

( spr. bedoelde hiermee de firma die adv·erteerde) om daardoor vooruit 
te komen. Daar doen we nooit aan mee, aldus besloot spr. 

Vervolgens sprak J a a p B r a n d e n b u 1� g , partij-
bestuurder uit Amsterdam. 

Deze begon met de groeten van het Partijbestuur over te bren
gen. Voorts vond hij a.e inhoud van dit congres beter dan dat der vo
rige congressen. Doch over hetgeen wat het Partijcongres als voor
naamste had gesteld, was veel te weinig gesproken. Er werd te veel 
over eigen moeilijkheden gepraat. Men moet spreken over het nieuwe 
in de partij, er moet w orden aangepakt. Daar draait het om. De par
tij is inwendig vernieuwd. Thans zijn wij eensgezind, maar toch 
zijn er nog wel ontevreden elementen. Wij moeten echter niet alleen 
luisteren naar de stemmen in de partij maar ook naar de stemmen bui
ten de partij, daar dit voor ons een wegwijzer is. Spr. heeft het dan 
over de P.v.d.A. en de opvatting van deze partij over het C.P.N.
Kerstcongres. Wij moeten vaststellen, aldus spr., dat wij bij onze 
pogingen om eenheid te bereiken met de p.v.d.A. niet altijd de goede 
weg hebben bewandeld. Een van de belangrijkste dingen is wel zelf-
cri ti�- en op ons Kerst congres is dan ook be sloten, dat zulks niet 
meer voor zal komen in de toekomst. Dit besluit heeft natuurlijk een 
storm van critiek in de burgerlijke pers ontketend. 

Volgens T h o m a s s e n  van de P.v.d.Al bevinden wij ons 
op de weg naar het isolement,J doch spr. gelooft niet dat dit t]uist i§. 

Voorts hield spr. een hoogdravende rede over het werk van de 
Partij tijdens de bezetting en zegt zelfi: "Als de C.P.N. de Februari
staking in 1941 niet had georganiseerd dan had er tijdens de gehele 
oorlog geen enkel illegaal verzet plaats gevonden. Wij waren de spil 
van.de grote nationale verzetsbeweging in Nederland! 

Betreffende de krant erkent spr., dat er diverse moeilijkhe
den zijn. Het H.B. erkent deze moeilijkheden en getracht zal worden 
ze te verhelpen. 

Er wordt gezegd, dat je de partijgenoten niet tot activiteit 
kunt brengen. Ook komen er te weinig werkers op de vergaderingen. 
Dit is helaas maar al te waar. 

Over de §.9.@lin.()' zegt spr., dat dit wel goed en nodig is, 
maar 10 jaar scholing levert niet zo veel op als de practische strijd 
met de arbeiders in de bedrijven. Spr. wees in dit verband op de sta
kingen in Tilburg. Deze partijgenoten waren omringd door de zwarte 
reactie. Het Parti 'bestuur he f ar een instru aartoe estuurd 
Deze instruc eur eeft gepraat met de arbeiders en huisbezoek ge aan. 
Er wenden manifesten uitgezet, maar wij kregen er geen poot aan de 
grond. Toen hebben wij - aldus spr. - rechtstreeks vanuit Amsterdam 
door de Landelijke leiding van de Partij en de E.v.a. een staking ge
organiseerd en dit geheel buiten de plaatselijke leiding om gedaan en 
_wij hebben gewonnen. Hierdoor hebben de arbeiders in Tilburg in 14 
dagen meer geleerd dan met 2 jaar scholing enz. in de partij. 

Spr. hemelt dan een tijdje de Sovjetunie op en komt dan op de 
wijze waarop de Nederlandse arbeiders tot een groots verzet kunnen 
worden gebracht. 

Spr. zegt dan dat partijgenoot Buvelot )Jet in de karzerne in
Ede verkeerd heeft aangepakt, immers slechts een man kan hem hebben 
verraden ( Ba.velot interrumpeert II de angst voor het halve boterhamme
tj e 11 ). Volgens spr. was er in 'Jir.0- 1 45 heel wat meer reden om angst te 
hebben. Wij moeten nu in alle bedrijven Welvaarts Comité' s instellen 
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zegt spr. Spr. wekt alle partijgenoten op om in de bedrijven propa
ganda te maken en vooral aan te toanen wat de Uniebonden doen en zul
len gaan doen en wel staking-breken. 

Spr. wijst dan weer op het verloop van diverse stakingen en 
somt dan nog eens de ledentallen der diverse vakorganisaties op en 
wel: 

N.v.v. 330.000 leden 
R.K. vakbeweging 200.000 " 
ahr. vakbeweging 1 30 .ooo 11 

E.v.a. 170.000 $ 
en daarbij moeten worden gerekend de Bond van Werkers in het Mijnbe
drijf met 12.000 leden. Deze laatst� ..gro..an · wei niet aangeslotan
bij de E.v.a. doch staat-hier t_er YOJ..1.e achter. Over het algemeen 
nomen Is a.ë toestand niet rooskleurig • 

Toch is volgens spr. h§_!; �ta� leden niet doorslaggevend, 
doch wel waar deze leden zitten, en de E.v.c. telt veel leden in 
vooraanstaande industrieën in Amsterdam, Rotterdam, Enschede en Gro
ningen ("landarbeiders). Juist daar heeft de E.v.c. meer leden dan 
de Uniebonden samen. De verkiezingen in de bedrijfskernen zijn aan
wijzing, dat de arbeiders met de·E.v.c. doelstelling sympathiseren, 
daar er veel E.v.a.ers in de be.dri "fskernen zitten. Dat veel arbei

'trers nog 'l�ld van hun oude organisatie blijven is conservatisme, waar
bij nog komt het feit, dat de E.v.c. nog steeds niet is erkend, wat 
vooral van belang is voor arbeiders in de overheidsbedrijven. Uit 
alles blijkt, dat er nog veel arbeiders niet in de E. v.c. zijn geor
ganiseerd, doch het wel met de E.v.c. eens zijn. Met onze acties 
moeten we hiermede terdege rekening houden. 

Spr. ging daarna over a�� tot het onderwerp bestrijding der 
C.P.N. in de Kamers en de dagbladen. Het blad "Parool" - zegt spr. -
heeft zelfs doo� een bureau voor opinie-onderzoek een enquête laten
houden over de vraag of de C.PeN. al dan niet verboden moet vrorden.
Het resultaat van deze enqûête heeft natuurlijk geen waarde, daar
oo..k....c1.it bureau voor opinieonderzoe te oQp · • Volgens dit bureau 

�... altijd nog 38 % voor ons,aldus spr. Dit zijn natuurlijk alleen nog\ 
is 62 °fa voor bestrijding der Communistische partij, dusldan zijn er 

:t maar cijfers welke dit bureau in "Paroo1 11 gekletst heeft, en dit bu-
·1 reau is gekocht door de Marshall kliek • 

• '1 ,....-. Daarna ga�t spr. over op de verkiezingsactie. Hierbij moeten 
we ons .l'la.ti:onale Wel vaart splan in scha elen en overal Wel vaart scomi
_t.1!...s stichten. Deze mogen wel een andere naam dragen mits het doel 
maar blijft de politiek van de regering Beel en de opzet van het 
Marshall-plan te niet te doen. Alles wat in staat is het Iuarshall•1

� \ 
.. 

éj 

J 

plan onmogelijk te maken is goed • 

V Spr. noemt de gevolgen van het Marshall-plan zeer ernstig en 
(zegt, dat de Nederlandse Droogdok Maatschappij in Amsterdam al bezig 

is zich uitsluitend in te stellen op reparatie, daar, omdat wij als 
gevolg van het Marshall-plan straks Libertyschepen van Amerika moeten 
kopen, nieuwbouw hier te lande onmogelijk .wordt. Dit is nadelig voor 
de arbeiders. 

De acti van de Welvaartcomitéts moet geen tijdelijk doch een 
perman�ent karakte.1.; dragen.!Als voorbeeld noemde spr., dat de arbei-

lJ e e • � Droog okm.ij. werken voor een tarief dat 6 % la
ger ligt dan in andere aanverwante bedrijven, terwijl zij evenmin 
provisie hebben gehad, zoals bij de Amsterdamse Dok mij. en bij Fok
ker. Onze partijgenoten hebbm1 nu als bijzondere eis gesteld gelijk
stelling met hun kameraden in andere bedrijven, maar hierbij de alge
;_g_ene eis gevoegq _yerdediging van de Nederlan.QJUL.3 iidiw:ci_e tegen de 
gevolg._g_JJ._V..ar:L.h.a.t__Marshall-plan. Dit geeft een permanent karakter aan 
de acties en kunnen steeds nieuwe acties worden toegevoegd • .Alleen 
een eis tot 6 % tariefsverhoging zou een onvoldoende grond voor het 
communisme zijn, maar wel de aangekoppelde eis van steun aan de Ne
derlandse industrie. Zo gaat het in de scheepsbouw in Amsterdam; in 
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bedrijven moeten we andere mogelijld1eden worden gezocht, 

Voor Arnhem achtte spr. de ellendige huisvesting een geschikt 
�t�in. Hier kan men enerzijds wijzen op de _rotwoningen en an-
derzijds op de grote door 2 mensen bewoo 's. pit vraagst 
moeten de parti ·genoten hier aan ri· en Hier moet een conu..te ge-
s icht wo en om er e er -ng�'V'ärl -ae volkshuisvesting te verkrijgen. 

verdel" moet er zorgvuldig nagegaan worden wat de grieven en 
verlangens van de arbeiders ..,1;Q. bepaalde bedrijven zijn en moet dit 
aangegrepen worden om een actie te or�aniseren. De partij heeft niet 
alleen maatregien genomen om de comite-beweging op te zetten, doch 
ook om jullie, partijgenoten, van bovenaf te helpen. 

Spr. geeft hierna een overzicht hoe men te .Amsterdam te werk 
is gegaan en zegt, dat de partij daar het initiatief heeft laten ne-

. men door de communistische gemeenteraadsfractie, onder leiding van 2 
leden van het Dagelijks Bestuul". Samenwerking is verzocht met leiden
de figuren uit organisaties op velerlei terrein, zoals vakbevireging 
(N.v.v.), dokters, kunstenaars, enz. Een oproep zal gericht worden 
tot de bevolking van Amsterdam in verband met het dreigende gevaar 
van het Marshall-plan om de industrie van Amsterdamj voornamelijk de 
scheepsbouw en het havenbedrijf

..; 
te redden. Op 21 Maart 1948 zal te 

Amsterdam een stadsconferentie worden gehouden, welke bezocht zal 
worden door delegaties uit allerlei bedrijven, wijken en organisaties 
terwijl bovendien iedereen daaraan kan deelnemen. Op die conferentie 
zal een plan van eisen en een stadscomité worden samengesteld. ook 
zal van daaruit een oproep to� ae arbeiaende bevolking van het gehele 
land worden gericht, om het Amsterdamse voorbeeld te volgen. Dus par
tijgenoten -. aldus spr. - begin nu van onderop te werken, wij zullen 
U van bovenaf een zetje geven. 

Het moet - aldus spr. - niet bij schone woorden blijven. In
derdaad zijn de besluiten van het Kerstcongres der partij met enorm? 
enthousiasme en eensgezindheid genomen. Dat is prachtig, maar we 
zijn al weer een heel eind va.11. het Kerstcongres af en wat is er tot 
op heden gedaan,vraagt spr. Het wordt nu tijd eens practisch door te 
voeren wat op het congres is besloten. 

Spr. besloot dit gedeelte van zijn betoog door nogmaals te 
zeggen, dat in dit district de woningnood aangegrepen moet worden 
om actie en agitatie te voeren • 

Daarna behandelde spr. de stand van zaken bij De Waarheid. 
De Waarheid gaat wel niet hard, p.och steeds achteruit, ook in dit 
district. Alle bladen met een landelijke oplaag staa.11. er zeer slecht 
voor. De directeur van het A.N.P. zei op een vergadering van dagblad
redacteuren, dat dit in de komende periode nog slechter zal worden, 
aldus spr. Mag dit gelde.n voor de burgerlijke pers, dit mag toch 
niet voor ons gelden. Wij hebben in tegenstelling tot de burgerlijke 
pers, voor wie het slechts een geldkwestie is, een apparaat, de Par
tKj. Wij als Partij moeten verdere teruggan� voorkomen. Hiervoor is 
dan ook onze werfcampagne v�or nieuwe abonne 1 s. Wij moeten uitzoeken 
welke mensen wij moeten bewerken. In de eerste plaats moeten wij de 
namen en adressen van alle E.v.c.-leden krijgen, verder moeten wij 
van de agenten van de krant een opgave hebben van alle abonné 1 s die 
om de een of andere reden voor de krant hebben bedankt. Dit is zeker 
belangrijk, daar als wij goed �oed nagaan, wij zullen zien, dat er 
sinds de bev1�ij.ding meer abonne' s voor de krant hebben bedankt, dan 
wij nu nog aan abonné•s bezitten. Dan mog moeten wij de leden van R. 
W.N. en de Jeugdbeweging weten te bewerken. Ook in de bedrijven de 
namen en adressen doorgeven van hen, die hiervoor in aanmerktïlg ko
men, maar vooral van de ontevredenen. Voorts moeten alle partijge
noten, zowel in- als buiten de bedrijven voor de E.v.c. werken. Dan 
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moeten wij nog eens nagaan of wij als Partij niet een aantal van 
onze beste mensen ter be schikking van de E. v. c. kunnen stellen, want 
dè E.v.c. moet de leiding nemen. De bel�rijkste organisatie, de 
hefboom der arbeidersbeweging is de vakbeweging. D us niet uit de vak
beweging naar de partij, maar juist andersom. Een functionaris in 
de ]}"akbevieging doet partijwerk. 

Neem bv. Rotterdam - aldus spr.•-. Hier is in de Districts
vergadering gevraagd of de vakbeweging hoofdzaak was. Duidelijk 
werd aangetoond, dat het werk,in de vakbeweging no. 1 is. De afde
ling Textiel aldaar telt 200 a 300 leden. Een partijgenoot was in 
staat om daarvan de leiding op zich te nemen. Tevens was deze man 
afdelings-secretaris van een der secties van de partij aldaar. Met 
geweld is doorgezet, dat deze man zijn werk in de vakbeweging kon 

'
voortzetten. De Parti· moet dergelijke mansen aan de E.v.c. afstaan 
en dit wordt dan ook van bovenaf bevolen. Ditzelfde geldt ook voor
de bedrijfskernen. -

--
-

--Spr. zeide verder, dat van nu af aan m et een inwendig ver
sterkte partij buiten de scholing enz. om een grote volksbeweging 
moet worden georganiseerd door het vormen van Nationale Welvaart 
Comité 1 s of hoe men dergelijke comité 1 s ook wil noemen • 

Hierna werden de discussies voortgezet en was het woord aan 
mevrouw M.W. P e r f' o r s Z w a r ts (het kan ook haar dochter 
N. Pe r f o r s  geweest zijn).

Spr. had het voornamelijk over de middenstand. Zij zeide, 
door haar werk zeer veel met middenstanders in aanraking te komen. 
De toestand der middenstanders is erbarmelijk en er heerst dan ook 
een slechte ·stemming onder deze categorie. Zelfs mensen, die een be
stuursfunctie bekleden bij een Christelijke of R.K. bond zeggen reeds 
dat zij het toch niet moeten hebben van de kapitalisten. Er heerst 
ontevrerlenl1eid en hier moeten wij gebruik van maken. Wel zu llen wij 
hier direct geen leden winnen, doch wel sympathie ginden en dit kunn 
we vooral doen door artikelen in onze krant. 

Volgens spr. moet ook meer' aandacht worden besteêd aan het 
loonzakje. Wij hebben het al tijd over het bruto-loon, maar wij moe
ten gaan wijzen op de grote belasting-aftrek • 

Spr. besluit dan haar betoog met een verhandeling over de 
belasting politiek van minister Lieftink. 

/' De volgende spreker Jan p u 1 1 e (n) begon met de mede-
deling, dat hij nog een jong lid der partij is en nog nimmer voor 
vergadering heeft ge�proken en vroeg daarom clementie. Spr. hield 
een onsamenhangende rede en zeide o.a., dat hij tot de partij was 
gekomen, omdat hij een ellende had gehad. Zou ik deze ellende niet 
hebben gehad, dan zou ik nu nog een proleet zijn, aldus spr. Voorts 
sprak hij nog over scholing en practische acties, en zeide nog dat 
de kleine partij, waartoe hij behoorde, van 40 of 50 lEden maar �-
of' 5 leden telde, die werkelijk Rodegardisten waren en de rest was 
volgens spr. een stel kwakzalvers die lid geworden waren om die kan-
keren. 

E. D r i e s  s e n  was ook van mening, dat de partij de
beste mensen moest afstaan voor de E.v.c. Sprekende over de Trotz
kystische gevaren geloofde spr., dat het nogal meeviel. •roch mag dit 
element niet verwaarloosd worden en spr. wijst dan op de kwestie 
Jagers en Kooymans. Door gekonkel van zijn familieleden is tenslotte 
Jagers toch gehandhaafd. Deze mensen hebben de partijgenoten afgelo
pen om het ontslag van Jagers ongedaan te maken. 

Spr. zei zelf georganiseerd te zijp in de bedrijfsgroep voe
dings- en genotmiddelen. Hij is hierin gekozen als bondraadslid. Op 
een vergadering voerde ik het woord over het Marshallplan, aldus spr. 
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waarbij door de Trotzkysten werd geschreeuwd, dat dit niet aan de 
de was. Zij 11 mieken 11 het zo bont - aldus sp r. - dat van mijn rede 
niets te ho.ren was, maar toch hadden zij geen succes. Spr. werkte 
thans als seizoenarbeider in de D.U.1·V. van Drees enwel aan een werk
object in Wageningen. Toen hij enige dagen aldaar werkzaam was, werd 
hij gekozen als voorman en zijn eerste actie heeft een v1inst van 
f. 6.-per vrnek voor de arbeiders opgeleverd. Sp r. zei, dat zijn ploeg
uit 21 mensen bestaat en dat aanvankelijk 11 dezer mensen lid van 
de E.V. C .LThans zijn 19 van hen lid; één staat op de �=!� en één 
l '.Ïjgen we nooit, aldus sp r. wip 

Daarna ging sp r. over naar zijn stokpaardje en wel R • .J.N. 
ij is ewesteli'k secretaris van Radi erken Neder • 

Hij zei o.m.: W J walgen allemaal van De Greeve en voskuil. 
In de tos!oomst hebben wij te zorgen, dat R.w·.N. in de aether kont 
en dus de partij en de nevenorganisaties. Tot voor 14 dagen werd 

.Vl.N. door de afdeling nimmer ondersteund.Mu de partij er zich mee 

� 
aat bemoeien loopt het beter. Dieren is wakker geworden. In Wage-

•
ingen is een nieuwe afdelin gevormd en deze telt reeds 60 1 eden, ...

�/.6: 
erwijl een bes uur reeds is enoem • In Vaassen en Epe .v. e 
k geen contacten - aldus spr. - en men kan toch moeilijk van mij 

vergen, dat ik ze daar zelf opzoek; cit is werk voor de partijgeno
ten • 

• 

• ? 
' 

• 

Spr. zei thans bezig te zijn om A. v.d. B e r g  op te leiden 
om hemals Gewestelijk Secretaris van R.W.N. op te volgen en hij 
heeft thans reeds veel hulp van hem. Ik heb veel werk, al dus sp r., 
ik be- nl: 

lid plaatselijk adviesbureau E.V. c.

bondsraadslid van de Bedri.Jfsgroep Voeding 
lid dagelijks bestuur afd.(C.P.N. 
bedrijfsgroepbestuurde�.v.c. 
gewestelijk secretaris R.W.N. 
Spr. maakt bezwaar tegen het wegtrekken van A. v.d. B e r g • 

Ook vond hij het niet goed om hem twee .functies te geven, daar hij 
dan zijn werk maar half kan doen.Spr. stelt voor om v.d. Berg in de 
R.W.N. te plaatsen en hem geheel aan ·de vakbeweging af te staan. 

Voorts deelde spr. mede, dat hij aangezocht was dÓor de Bond 
,van oudstrijders van qe Grebbeberg om deze bond te organiser�n. }en
ter zijn rug om was er tegen hem gewerkt omdat spr. communist was, 
maar ge �apiteir{�heeft gezegd, dat zs die communist juist moeten heb
ben," aldus sp r. Spr. kon echter in verband met zijn drukke werkzaam
heden deze taak niet aanvaarden. Hij vond dat hij reeds werk genoeg 
had en was baDg nog eens in het gekkenhuis terecht te komen. 

Spr. besloot met een oproep om ook meer aandacht te besteden 
aan de vrouwen en de jeugd. 

Te 12.40 uur werd een pauze gehouden en te 13.35 uur werd de 
verga.deri.-ng voortgezet met als eerste sp raker E • S i p , die aan
ving mat een verhandeling over de financieën. Spr. zei nog nimmer in 
de Partij in de gelegenheid te zijn geweest om een financieel verslag 
aan te horen, zoals dit thans hier werd voo rgelezen. Hij ma.akte dan 
ook de penningmeesteresse zijn compliment over de wijze waarop zi_j 
zich van ha.ar taak heeft gekweten.Ik hoorde er echter van op - aldus 
spr. - dat wft:j eigenlijk een te kort hebben van f. 550,-0. Hoe kun
nen wij dit oplossen? 

Als wij onze penningmeesteresse een pluim geven nemen wij ook 
de verplichting op ons om dit tekort te verhelpen.In de eerste plaats 
betalen de leden te weinig contributie. Het Kader moet opdracht gege
ven worden om dit in de kortst mogelijke tijd te verhelpen • .Als het 
kan morgen al. Wij gaan straks een financieel bu reau vormen. lilt bu
reau heeft tot taak dat de financiën in de Partij marcheren. Er moet 
een mogelijkheid komen tot financierirg van alle propaganda, het ver-
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schaffen van literatuur beneden de waarde en desnoods kosteloos. 
Voorts stelde spr. voor om een vrijwillige verplichte bijdra

ge vast te stellen. Niet alleen in de partij, maar ook daar buiten 
moeten wij een grondslag leggen voor een vrijwillige bijdrage. ook 
voor ons communisten, die het ern stig menen, moet dit een taak zijn. 
In de bezetting hebben wij ook veel ontberingen geleden en veel of
fers gebracht. Toenwaren wij onder druk van de moffen. Nu moeten wij 
het vrijwillig doen. Als wij nu bv. eens f'.5.-- per lid ID uden ge
ven dan is ons tekort zo verdwenen en wat betekenen dan zelf's de 
f. 1300,-- ach terstand voor de 2e waarheidsactie? Laat maar eens een
rokertje staan, dat moesten wij in de bezetting ook.

Als er tekorten ontstaan door het niet slagen van openbare 
vergaderingen is dit onze schuld. De schuld van het kader. Laten wij 
het maar eerlijk zeggen! Hoe warden vergaderingen opgezet? Er wor
den maar automatisch wat kaarten uitgezet, maar het leef't niet. Dit 
moet een levende zaak worden. Wij moeten de massa bewerken. De arbei
dersmassa. heef't er oor voor, maar vvij werken te slap. Nu moeten wij 
dus hier niet veel bespreken en beloven maar morgen in de af'deling 
ook doen. Vooral de colportage en de werf'actie met onze krant is 
bitter nodig, àoch vooral spreken met de arbeiders bij huisbezoek 
en hen aan het lezen brengen. 

Overgaande op de vakbeweging zei spr., dat er nog tal van par
tijgenoten zijn iil.?te nog geen lid der vakbeweging zijn. Dit is zeer 
erg, aldus spr., want nog 60 % der arbeiders is niet georganiseerd. 
Ook hier ligt nog een grote taak voor de partij. Het is ook erg, dat 
er partijgenoten, die wel in de vakbeweging zijn, niet op de posten 
gaan staan waar zij horen. Zij zien de partij naast de vakbsweging 
staan en dat is niet juist. Vakbeweging en partij zijn één! Juist in 
de vakbeweging kunnen wij het vertrouwen der arbeiders winnen en 
dit zal zich weerspiegelen in de partij. Onze taak is om ons af te 
stemmen op datgene wat de arbeiders willen. 

Ook het platteland biedt nog veel gelegenheden en spr. stemt 
geheel in met wat N ij h o f' hierover reeds heef't gezegd,doch hij 
is van mening, dat ook buiten de door deze genoemde plaatsen nog een 
groot werkterrein is. In de bezettingstijd - aldus s,;:, r. - wisten wij 
ook de boeren en tuinders te vinden. Ondanks het feit, dat wij door 
hen af'gezet zijn, moeten wij hen nu weer opzoeken en met hen praten • 
Breng ze aan het verstand, dat zij door het Marshall-plan naar de 
bliksem gaan. 

Ook de middenstand moet bewerkt worden. Maak ze duidel'ïjk, dat 
het belang der arbeiders ook hun belang is. Bewerk hen door er op te 
wijzen, dat de grote concerns millioenen verdienen. 

na Partij moet beschouwd worden als de krachtbron voor alle 
beweging. Jeugd en vrouwenwerk moeten nog vastere vormen gaan aanne
men. Wij moeten de radio niet af'sluiten, zoals Driessen zei, maar 
luisteren naar hen, die de arbeidersklasse misleiden. 

Spr. zegt daarna, dat hij aannneemt, dat de afdelingen de bes
te mensen naar deze conf'erentie hebben gezonden. Zorgt dus ook, dat 
je de beste werkers bent. Wij hebben een plicht. IVIorgen aan de slag! 

Hierna werd J • 
slag uit te brengen over 
den, waarvoor zij bij de 
vuld hadden. 

Aanwezig zijn 88
nen. 

Kop m e  1 s gelegenheid gegeven om ver
een enquête, ingesteld onder de af'gevaardig
aanvang der conf'erentie een f'ormulier inge-

af'gevaardigden met gasten: totaal 120 perso-

Van de 88 afgevaardigden zijn 69 mannen en 19 vrouwen. 53 
af'gevaardigden nemen deel aan scholing; slechts 50 af'�evaardigden le
zen II Voorwaart s 11 • Alle 88 lezen De Waarheid. Slechts' eén af'gevaardigde 
leest het blad 11 Een 11 • 57 der afgevaardigden zijn georganiseerd in de 
E.v.c., terwijl 11 af'gevaardigden niet georga.Diseerd zijn. De rest
is georganiseerd in andere vakbewegingen, doch opmerkelijk is, dat
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f
keen dezer afgevaardigden in het N.v.v. is georganiseerd. 
Nog 50 % der afgevaardigden lezen een blad van de p.v.d.A. Dit m ag 
eigenlijk niet, want gesteld, dat 50 % van de leden onzer partij een 
of ander blad van de P. v .d.A.lezen, dan helpen v1ij ze nog altijd aan 
30.000 abonné' s. 

�. V a n R o o y uit Doetinchemsprak voornamelijk over het be-
drijfswerk. Men zegt, dat bedrijfswerk zo moeilijk is aan te pakken, 
maar niets is minder waar, aldus spr. Al is er maar één partijgenoot 
of E.v.c.er in een bedrijf dan moet hij gaan werken. Spr. zegt, dat 
hij op de Vredesteinfabriek te :poetinche,rn werkt. Op deze fabriek 
zijn slechts 4 E.�c1ers werkzaam. Er moet echter een bedrijfskrant
komen en deze4fran moet zich spitsen op de misstanden in de fabriek. 
Je moet niet bang zijn voor de directie. Ze gooien je er tegenwoordig 
maar zo niet op straat. Ga m aar gerust met de krant aan de poort van 
de fabriek staan. 

Spr. merkte nog op, dat hij de oprichter van de afd. Doetin
chem der E.v.c. was en deze thans 70 leden telt. 

Spr.besloot met allerlei voorbeelden op te sommen hoe goed of 
hij het wel had opgenomen voor zijn mede-arbeiders in de fabriek • 

J.p. v a n  d e  P o l uit Velp vangt aan met de opmer
k:iig, dat de gemeente Rheden een gebrek aan werkers heeft gehad. In 
Velp zijn wij begonnen met scholingswerk om zo spoedig mogelijk een 
actie voor De Waarµeid te beginnen en Velp is heel wat van plan en 
wij zullen net zo _voor de dag komen als met de obligatielening. Vori
ge week - aldus spr. - ben ik reeds met mijn vriend D. v.d. V o o r t 
op stap geweest en heb veel succes gehad. Wij doen bij deze aan de 

/andere afdelingen een uitdaging. Voor de oorlog kon je in de gemeen
te Rheden een communist alleen maar met een kaarsje vinden. Thans 
telt de gemeente Rheden drie afdelingen en wel Velp, Dieren en Rheden. 

In Velp zullen wij zo spoedig mogelijk een vrouwenafdeling op
richten. 

R.w.N. is in Velp hopeloos knudde. Wij hebben 250 �voor de
obligatielening gewonnen. Zoudenwij dit voor R.W.N. ook niet kunnen? 
Kon ik maar meer werken, dan zou ik zo 100 tot 150 leden hebben. De
gene, die het momenteel in Velp verzorgt brengt er niets van terecht. 

Ook voor het blad 11 Nu 11 werken vd j en wij hebben er thans 18 
man voor. 

Op Vrijdag, 27 Februari 1948, zal in 11 De Vereniging 11 in Velp op 
een openbare vergadering door de oud-wethouder Wi n t e r  i n  k 
worden gesproken over het onderwerp waarom hij het vrije Volk de 
deur uittrapte. 

Door Jan B o r k uit Amsterdam zal gesproken vvorden over 
nvrije Volk weg - Waarheid genomen 11

• 

De afdeling Arnhem moet meewerken om deze avond te doen slagen. 
Spr.·gaat verder met het bespreken van de zgn. krepeergeval

len en zegt in dit verband, dat deze niet alleen in de woningnoodge
bieden voorkomen, maar ook in de D.u.w. van Drees. Als voorbeeld 
haalt hij aan een schorsing van D. U. w.-arbeiders bij werkzaamheden 
aan de bandijk bij Brummen, waar niet hard genoeg gewerkt kon worden 
door de sneeuw. 

Dan, aldus �r., nog een geval dat Jaap Brandenburg mee moet 
nemen naar Amsterdam: 

In Velp staan arbeiderswoningen, welke door oorlogshandelingen 
uitgebrand waren en thans vrner bewoonbaar gemaakt zijn. Vroeger was 
de huur van deze huisjes f, 2.50 per week, thans moeten de arbeiders 
voor dezelfde huisjes f, 5, -- en f. 6,-- per week betalen. 

Iedere afdeling klaagt over geldgebrek. Er moet een weg ge
zocht wo1�den om dit op te lossen. Ik stel voor om zegels van f. 0.50 
en f. 1,-- te laten maken en deze te verkopen onder de partijgenoten, 
die dit iets beter betalen kunnen, aldus spr. 
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Spr.vraagt voorts of er geen mogelijkheid gevonden kan worden 
om in de gemeente Rheden een speciaal krantje te laten verschijnen. 
Bij de vorige verkiezingen hadden wij bijna 2 zetels in de raad -
aldus spr. - en het is onze schuld, dat de tweede er niet gekomen is. 
In dit krantje zal geschreven moeten worden tegen de P.v.d.A., welke 

�

artij in Rheden een geweldig nest is. 
Het jeugdwerk in Velp gaat goed;dank zij de medewerking van de 

,afdeling Arnl�em is er nu� a_!deling van het A.N.J.V. en al is het 
nog maar een klein sprietje, het is in(iëdèr �eval een begin, aldus 
be sloot spr. 

";:-,3 
H.J. H o  o•g e n  S t o e v e n  b e  1 d bespreekt de scho

ling en vindt dat er veel vooruitgang te constateren valt. Mijn 
klacht - aldus spr. - is dat de deelname nog steeds niet groot ge
noeg is. 

Voorts wijst spr. er op, dat er nog een grote mogelijkheid 
ligt in werken onder de studenten van de Landbouw Hogeschool in Wa

geningen. Niet alleen de arbeiders, doch ook de intellectuelen moe
ten wij in ons werk betrekken • 

R. v.d. M o 1 e n spreekt over het bedrijfm'lerk en xegt,!r dat ,in het afgelopen jaar 2 bedrijfskranten zijn verschenen bij de
A�U. te Arnhem en 2 kranten bij de Tinfabriek,eveneens te Arnhem. 
Spr.geeft toe dat het contact nog lang niet goed is. Vorige maand lijn formulieren aan de afdelingen verstuurd om inlichtingen te ver

amelen over de bedri.ivw. R eeds hebben enige afdelingen ons de in-
evulda formulieren teruggezonden. Het bedrijfswerk is eigenlijk pas 

een goede maand aan de gang en reeds nu bemerken wij, dat het beter 
gaat. stuur even een briefje naar de E.v.a., Klarendalseweg 62 te 
Arnhem, en wij komen di reet. 

Spr. besluit met aan M o s te vragen ham meer inlichtingen 
te willen verstrekken over de Poolse arbeiders. 

Als laatste spreker trad op R.J. B r u g m a n . Deze begon 
over het financiële verslag en noemt de achterstand in de betalingen 
en het tekort een grote tekortkoming van da afdelingen. Hier ligt 
volgens spr., een taak voor het financieel bureau. 

over de scholing merkt spr. op, dat hij de laatste tijd gere
geld met een @onge partijgenoot op stap gaat voor de krant. De jonge 
partijgenoten zijn doodsbang om op huisbezoek te gaan (wij hebben 
ook een L.J.Brigade gevormd). Deze jonge partijgenoten blijken ach
ter hun woordje best te kunnen doen en ik kan zwijgen, aldus Brugman. 
Ik vraag nu aan het Districtsbestuur of wij nu deze 2 maanden da 
scholing niet kunnen stopzetten en ons geheel geven aan de gestelde 
taak. Dit is toch practische scholing! 

Over de krepeergevallen zegt spr., dat hij door zijn werkzaam
heden voor da Schade-enquête-commissie veel krepeergevallen gezien 
heeft. Wij moeten deze gevallen openbaar maken en dit iigt, aldus 
spr., op de weg van onze Gemeenteraadsfractie. Wij moeten onze propa
ganda aanpassen aan de behoefte van de massa. Wij moeten een enquête 
instellen en de uitslag op zo'n nadrukkelijke wijze in de Raad ter 
kennis van B.W. brengen, dat zij wel horen moeten, en dat het wéér 
voorkomt, dat een wethouder van de p.v.d.A. ons toeschreeuwt, dat wij 
onze mond moeten houden. 

Nog geen enkele spreker heeft de kwestie van de oorlogss<ll3.d3 
regeling aangevoerd. Ook op dit punt moeten wij de nodige activiteit 
betonen. De l"egeling van Lieftinck moet alle arbeiders in het geweer 
roepen. 

Ook de middenstand is tengevolge van de oorlogsschaderegeling 
in nood en van deze mansen·wordt dan ook nog veel geld geblokkeerd. 
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Als Partij moeten wij in deze zaak stelling nemen. 
Sprekende over het onderwijs merkt spr. op, dat de R.K. 

scholen propagandistische instellingen tegen het communisme zijn. 
Kinderen van deze scholen spreken over de bandieten Dimitrof en Tito. 

verder heeft spr. het nog over de oudere partijgenoten, die 
zich achteruitgezet voelen door da jongeren. Spr. zegt: Ik ben ook 
een van de anderen, doch ik weet dat vervanging van de ouderen door 
de jongeren een natuurwet is. Wij moeten ons verheugen, dat er jonge
'ren zijn om ons te vervangen. Wij ouderen kunnen op elke plaats nut
tig zijn, aldus sP r. 

Dit was hêt einde der discussies. 

De Voorzitter H.J. H o o g e  n S t o e v e n  b e  1 d 
stelt voor om een stembureau te verkiezen en noemt hiervoor de vol
gende candidaten: 

mej. H.A. Matthijsen 
mevr. M.J.B. Immink-Hoefsmit 
mevr. J. Hoogen Stoevenbeld �eb. Blom 
Hessen - Schouten(?) 
Hendriks 
van Daal (?) 
ne vergadering gaat met dit stembureau accoord. 

�· S i p  krijgt nu het woord om de door de verkiezingscom-

�' 

� · ssie opgemaakte lijst van aanbevolen personen toe te lichten. 

� ·

i,,,,.

� 

Sip houdt eerst een korte ·toespraak, welke een aanfluiting 
""V' is van het begrip 11 Democratie 11 • 

� 8pr,. zegt, dat de Commissie breedvoerig heeft besproken wie 
UI�"

,, 
vmardig is om in het Districtsbestuur zitting te nemen. Men moet in 

A4� deze commissie vertrouwen hebben. Hij wijst op het besluit van het 
� Pa1•tijcongres en de vernieuwing, welke doorgevoerd moet worden. Er 

mag natuunlijk gediscuteerd �urden over de candidaten, maar dan al-

• 

• 

leen over de kwaliteit van de candidaat. 
Spr. gaat nu de candidaten stuk voor stuk na: 

1. B e n t e r , Oosterbeek. Altijd een zeer actief partijman. Valt op
'rob� en heeft veel inzicht en heeft altijd de klank der Partij ver

staan • 
2. A. v.d. B e r g , Arnhem. Een zeer actief partijgenoot en waardig

5��1 om in ons Districtsbestuur te worden opgenomen. Zijn werk 
voor R.W.N. kan hij eveneens doen en wij moeten het verzoek 
van D r i e s  s e n  afwijzen. Het Partijwerk en het werk 

. 1 ��J voor R. W .N. kan zeer goed samengaan. 
:ft ,if' 3. (J 1 e t o n , Apeldoorn. Is een van de eersten uit onze Partij. Ken-
{J; . merkt z ich in het bijzonder als de Partij eens in moeilijkheden zit.
J,{-t 4. G •. E i k e 1 b o o m geboren M e u 1 e m a n : Zij is opgevallen
(j)G\ 5 f"\!,f\., op de conferentie; ook bij de andere afdelingen. ;{erkt in 
Î ,M . fl/..�.,,.... •· alle nevenorgani sa ties. vrouwenwerk - Voorwaarts - financiële 

Q:X vt-r' / gedeelte. Overal vind je haar. 
f)'-l: �5. H e n d r i k s , Nijmegen: Kenmerkt zich door zijn bescheidenheid. 

Toch heeft hij in Nijmegen veel goed werk verricht. Hij is 
de bestuurder. 

6. H.J. H o o g e  n S t o e v e n  b e  1 d ,  Arnhem: Deze is bekend 
door zijn scholingswerk. Ook in de andere Districten. 

-::-- 7. Mevr. J. H o o g e  n S t o e v e n  b e  1 d geb. B 1 o m ,  Arnhem:
Is reeds in het Districtswerk betrokken en kenmerkt zich door 
haar ijver. 

8. Mevr. M.J.B. I m m  i n  k
het v�ouwenwerk. 

geb. H o e f  sm i t ,  Arnhem: Bekend uit 

9. K o k ,  Arn.hem: Was voorheen reeds in het Districtswerk opgenomen. Is
door overbelasting ingestort. Toch hebben vrij daarna vrner ge-
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zien, dat hij zich herstelde. Hij is de man, die ons kan hel-
,, pen in het bepalen van de juiste koers en die de verbinding 

, heeft met de arbeiders. 
� 10

l 
K o

93

n ij n e n b e r g , Apeldoorn� Apeldoornse Pa1•tijgenoten l.iebben 
getuigd voor zijn activiteit en voor zijn werk voor R.W.N. 

/,ç Hij is een man, die leiding kan geven. 
11 .lvféj. H.A. t1 a t t h i j s e n , .Arnhem. Bespreking is geheel overbo-

t 

dig. Zij bekleedt de juiste plaats in het Districtsbestuur 
(penningmeesteresse). 

2. R. v.d. M o 1 e n ,  Arnhem: Is een man, die zich speciaal in het be
l:r"Vb drijfswerk verdienstelijk maakt. Hij is door mij ontdekt op 

het laatste congres ( aldus Sip).
/13. M o s ,  Arnhem(?). Deze candidaat roept, dat hij het candidaatschap 

niet kan aanvaarden. Sip zegt, dat hij dat niet beoordelen 
kan.Hij is een zetel waard en indien hij verkozen wordt, e:1--S't 
de arti "di S"Ci:pline::; dat M o s de zetel aanvaardt. Laat het 
vooral geen verkeerde bescheiderL�eid zijn van hem. Ik doe een 
dringend beroep op Mos om deze verkiezing niet in de war te 
sturen. Mos moet be-grijpen: 11 Niet ik, maar de Partij beslist". 
ij h of ,  Arnhem: Zie zijn werk op deze conferentie. Het goe
de verloop is aan hem te danken. Hij is door 13 afdeli 
didaat gesteld. Jt 

0 n d e r  s t a 1, Wageningen: Is iemand, die midden tussen de ar
beiders en de praktijk staat. Hij is een belangrijk element 
in de leiding. 

16. P ,e e t e r s , Nijmegen: Wij willen niets ve1•bergen en deze candi
UJ)J v.>, �ldaat hebben wij eerst na diepgaande bespreking kunnen aanbeve

ö.f.,.,'i) ��! len. Hij heeft de Partij grote diensten bewezen, maar hij
. :-Pv heeft ook grote tekortkomingen, want hij wil te dikwijls de 

18. D e

kool en de geit sparen. Tooh zijn zijn inzichten onmisbaar en 
wordt hij een plaats in het Districtsbestuur waardig geacht. 

v.d. P o  1, Velp: Deze partijgenoot is moeilijk en hij weet
dit. Hij is agressief en moet wel eens geremd worden. Dit is
echter geen slechte eigenschap. Gezien zijn woorden blijkt hij
op de hoogte en durft te koersen.

R o o y; Doetinchem: Is zeer effectief en heeft in korte tijd 
getoond wat hij waard is. Heeft interesse in het scholingswerk 
en neemt daaraan· deel. 

• 

19. J
'1

.
7
�

1
e R e e ,  Arnhem: Is een functionaris in de E.v.c. Is pas 2

jaar werkzaam in de arbeidersbeweging. Doet aan s.cholingswerk 
en heeft zitting in het adviesbureau van de E.v.c •

20. S �a n  s i e r , Nijmegen: Is een bescheiden en stille werker. Hij
'R"ç valt niet op en spreekt op tijd. Praatjesmakers hebben wij 

niet nodig. Praktijkmensen moeten wij hebben. 

s 

�· 
� " ? 

V 

21. A. S p ij k e r s , Arnhem. Heeft in het jeugdwerk getoond, dat hij
231r aan de Districtsleiding behoort te worden verbonden. 

22. Teu n i s  s e n  v a n  Ma n B n, Renkum: Is een flinke kerel.
/i.f/o.W Bekend met het plattelandswerk. 

3.T r e n t e  1 m a n, Dieren: Is de Waarheidsverzorger. Houdt daardoor

1 • 

�/3 de Partij in het leven. Doet alles voor de Partij en heeft 
kennis van zaken. Hij is gradueel een van de goede partijge-
noten. 

Nu komt spr. aan de candidaten voor de Politieke Controle 
Commissie :°1hdèllr�,.�.<;:\t.

E. S i p , A�Dhem: spr. moet zichzelf aanbevelen. Hij zegt niet be-
1h,i.�i). scheiden te zijn. Hij meent te moeten zorgen, dat de partijpo
---- litiek altijd en onder alle omstandigheden wordt doorgevoerd. 

R o e 1 o f s , Wageningen: Sip zegt, dat de aanbeveling van Roelofs 
�PJ). van hem komt. Hij kent hem door samenwerking in het vakbewe-

. - gingswerk. Onder zijn aanvoering zijn er bijna twee raadsleden 
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der Partij in de gemeenteraad van Wageningen en Roelofs �aeft
thans zitting in die raad. Hij is tevens agent voor "De 
Waarheid". 
i e  s s e n ,  Arnhem: Deze krijgt er nog een functie b. 
danks da vele functies, welke hij al bekleedt. Bij zij 
werk wordt hij waardig geacht deel uit te maken van de
ke Controle Commissie. Hij staat altijd in de voorste 
ren in de strijd tegen de vijand. 

4. V a � r\ rn e 1 1 e , Yvageningen: Op verzoek van Roelofs
't.J�voorgesteld als zijn plaatsvervanger, daar het 
--ç-' dat Roelofs door zijn drukke werkzaam.rieden wel 

(fs 
is. 

Spr. geeft daarna een toelichting op de p.c.c. en zegt, d'at 
de taak in de p.c.c. geen bijbaantje is. Het is een instantie met de
meest verantwoordelijke bevoegdheden. Het is een apparaat, dat vér-

L ()-1 11 
a..r1twoordelijk is voor de juiste gang van zaken in het District. baar

\jo,1,;.�waar eventueel het District te kort schiet, moet de P.c.c. met de 1 J.\ �\-. J'lJ,.Qg_ere Partijleiding/ingrijpen en hèt Districtswerk weer in de jbiste
\.o�"-,..,� banenleiaen. Ook is de p.c.c. bevoegd om de leden in het juist� 
����

..,r-
spoor te brengen. Ook de politieke voorlichting behoort tot de/aak 

.\e,\.c/ ""�· der P.c. c. en de leden kunnen met al hun. politieke vraag stukke tot 
/f/� r-1'?" de P.C. C. komen. 

c---f 
-

�""" �._ufJJ' 
� � 

er."� ,, ,, tJJ· • Spr. behandelt nu de candidaten voor de_l'inanciële Controle 
lol �ssie: 

1. Van Ko o t  e n  (Arnhem?); Is administratief onderlegd. Hij
of Van C�oten heeft ons financieel bureau in elkaar ge-

.Al-!��- zet. 
2. D. v.d. M .e eb e r g ,  Arnhem. Deze behoeft geen toelichting.

'h,� f)..,'i) 
·-

3. J. I m m i n k , Arnhem. Deze man schildert zelf de spreuk: 11 Vertrou-
� f?j) wen in eigen kracht" en dat zegt genoeg.
·----

J·. T i e 1• :p; e g o  , Arnhem. Hij heeft op de juiste wijze hier ge
� )3o. di scuseerd en spr. acht het onnodig, ondanks het feit, dat
--�-hij niet op de lijst van aanbe"lél..ing staat, nog over hem te 

stemmen in de verkiezingscommissie. 

Spr. geeft voorts een korte uiteenzetting over het werk van 
de Financiële controle commissie en zegt, dat het niet alleen de be
doeling is om alleen de financiën te controleren. De F.C.C. heeft een
verantwoo1•delijke taak. Zij hebben er namelijk ook voor te zorgen, 
dat er geen tekorten zijn. Zij beheersen de financiële politiek der 
Partij. Er moet contact kom'en tussen de F.c.c. en de Propaganda-afde
ling van de Partij en zij moeten komen met plannen om de financiële 
moeilijkheden op te lossen. 

Spr.besluit met al deze candidaten namens de verkiezingscom
missie aan te bevelen. 

De voorzitter H.J. Hoogen Stoevenbeld geeft thans gelegenheid 
te discussiëren. 

L. B u v  e 1 o t ,  Oosterbeek raadt aan om de voorgestelde
candidaten te kiezen. Hij zegt tevens, dat zijn zoon G,J. Buvelot
�erhuisd is naar Amsterd� zodat hij niet verkozen kan worden. 

E. D r i e s  s e n  zegt, dat A. v.d. B e r g  een goed en
betrouwbaar partijgenoot is. Het is niet zijn bedo�ling om hem uit
het Districtsbestuur te weren, maar hij vraagt zich af of hij dan
wel volledig zijn taak als secretaris van R.W.N. kan waarnemen. 
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De voorzitter zegt hierop, dat dit pas beoordeeld kan worden 
als de functies verdeeld zijn. 

Mo s zegt de candidatuur niet te kunnen aanvaarden om zeer 
bijzondere reden. Hij heeft nl. een bedrijfsongeval gehad en na een 
zware hersenschudding, lijdt hij nog geregeld aan zware hoofdpijnen. 
Hij wil wel zoveel mogelijk voor de afdeling en voor de propaganda 
werken, doch hij acht het Districtswerk te zwaar voor hem. 

� � e W a a 1\ acht opname van een 
1
grguw in de P .e.c. nood-

zrui:el�� en stelt voor om een vrouw aan de p.c.d, toe te voegen •

• . '#. V . E. S i p antwoordt de discussianten en stelt Driessen ge-
,,,,. rust betreffende Van de Berg. 

Hij zegt te berusten in het terugtrekken van Mos. 
Betreffende het voorstel om een vrouw in de p.c.c. te benoe

men zegt spr., dat het vrouwelijk element nooit moet worden onder
schat, maar waar het gaat om de controle op de juiste politiek in 
de partij vindt hij het geen dwingende noodzaa� om een vrouw in de 
P.c.c. op te nemen. Wel is het nodig om :a:aR de vrouw in het Dlkstricts
bestuur op te nemen •

De Voorzitter bepaalt, dat de candidatuur van l'iI o s is ver
vallen en dat thans zal worden overgegaan tot het verkiezen van 22 
nieuwe districtsbestuurders, terwijl tegelijkertijd gestemd zal wor
den over de leden van de p.c.c. en de F.c.c. Nogmaals wordt verzocht 
om de aanbevolen partijgenoten te kiezen, doch de afgevaardigden be
houden het recht om hun stem uit te brengen op de door de afdelingen 

gestelde candidaten. 

Nadat de leden van het stembureau de zaal hebben verlaten, 
beantwoordtH.T. N ij h o f  de discutanten. 

Spr. zegt nie't in te kunnen gaan op alle vragen en suggesties 
doch zegt toe dat het nieuwe Districtsbestuur er nota van zal nemen. 

Mo s e n  D r i e  ss e n  hebben gesproken over het Trotz
eysme in de Partij. De Trotzkystische elementen zouden trachten de 

1
Partij in de vakbeweging kapot te maken. Daarvoor behoeven we niet 
bang te zijn, want dat kunnen ze niet. 

{)____ Jag e r s  is niet gehandhaafd, maar toch is hij nog niet 
� lledig geliquideerd. eze knaap moet echter geliguideerd worden

!, 

Jagers heeft thans geen gesalarîeerde betrekking meer in de vakbewe
ging. Er zijn fouten gemaakt in verband met de verhouding E.v.c. -
Partij - en Districtsbestuur, maar nu gaat het beter. 

Partijgenoot O n d e r s t a 1 sprak over de middenstand. 
Wij moeten begrijpen, dat wij de middenstand niet gelijk kunnen scha
kelen met de arbeiders. Zij hebben nog wel kleding en schoeisel en . 
hun noden en behoeften zijn anders. Wij moeten ons in hun belangen in
werken. 

Partijgenoot T i e r  ge g o  vroeg waarom de vierde raadsze
tel in de Arnhemse gemeenteraad nog niet was bezet. Wij weten allen, 
dat het raadslid L a M a h i e u reeds lang ziek is. Dit heeft 
echter de volle aandacht van het Districts- en Partijbestuur en bin
nenkort kan een oplossing in deze kwestie worden verwacht. 

Partijgenoot Wa s t  i a  u x was van mening, dat het jeugd
werk niet goed gaat. Spr. vraagt of dit misschien aan de propaganda 
ligt. Het slechte vergadering-bezoek is hoofdzakelijk te wijten aan 
de slechte kaartverkoop. 

�, 

Tegen partijgenoot B u v  e 1 o t zegt spr., dat de gem eente-
�{m/ /.,· raadsleden verplicht zijn om de presentiegelden aan de Partij af te

. dragen. 
tp0� Betreffende de advertentie van de Echfalon in De 1Vaarheid is 
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spr. van mening, dat hier geen sprake is van bevoordeling van uit
buiter�. Er moet een strookje van net artikel opgestuura worden. Dit 
behoeft slechts eenmaal te geschieden en als er tenminste 250 strook
je binnenkomen kunnen wij deze firm a overtuigen, dat de advertentie 
gelezen wordt en krijgen wij een contract met deze firma. Ook de ad
vertenties van de Philips hebben wij geplaatst, maar in dezelfde 
krant schrijven wij een artikel tegen de Philips. De zaak staat dus 
zo, dat wijLhet geld van deze firma's onze arbeiders kunnen voorlich
ten. (De voorzitter H o o g e  n S t o e v e n  b e  1 d interrumpeert 
hier, dat dit toch wel concessies zijn en kan dit niet goedkeuren). 

Voorts merkt spr. op, dat de woningtoestanden kunnen worden 
aangegrepen om Nationale Welvaart Comité 1 s te vormen. Dit moeten ech
ter geen tijdelijke acties zijn, maar deze comité's moeten een blij
vend karakter hebben en gericht zijn tegen de Regeringspolitiek. 

In Apeldoorn b.v. komt volgende week in de Gemeenteraad het 
voorstel om aldaar een vermakelijkheidsbelasting in te voeren. Enige 
partijgenoten uit Apeldoorn zijn vandaag niet op onze conferentie ver
schenen, daar zij beter werk hebben. Zij zijn nl. bezig om de kermis
exploitanten in .Apeldoorn te organiseren om hiertegen in verzet te 
komen. 

Partijgenoot P u 1 1 e (n) zegt, dat er nog veel mensen zijn, 
die het Marshall-plan niet begrijpen maar de gevolg,m zullen zij zo-
veel te beter begrijpen. 

Spr. zegt partijgenoot D r i e s  s e n  te kunnen toezeggen, 
dat de samenwerking tussen de Partij en R. W.N. beter zal '\11orden. 

Als partijgenoot v.d. p o  1 beweert, dat er in Velp geen 
bedrijven zijn, heeft hij het toch mis. Er zijn toch veel kleine be
drijven in Velp, waar vooral jeugdige arbeiders werken. Hier ligt 
nog veel werk voor de afdeling Velp. ,De organisatie van het maand
blad 11NK is inderdaad zeer belangrijk en m moeten l:ïi:ervoor belang
stelling wekken. Toêh is dit bTad niet gelijk te stellen met het blad 

I

van de v.v.s.u. van voor de oorlog. Voorts kan er nog gewerkt worden 
f //met films, E.v. op medisch gebied,voor doktoren en studenten en op
\\ landbouwkundig gebied voor de studenten in Wageningen. 

Spr. zegt tegen partijgenoot B r u g m a n ,  dat hij van me
ning is, dat men voor het werk van de L.J.B. het scholingswerk niet 
mag stopzetten . Integendeel, men moet een half uµrtje van deze scho
ling gebruiken om het resultaat van de huisbezoeken te bespreken. 

Spr.besluit met een oproep aan de afgevaardigden om na terug
keer in de afdelingen de schouders onder het werk te zetten. 

Het woord wordt nu verleend aan mej. Matthij sen om de uit
slag der verkiezing bekend te maken. 

De uitslag is als volgt: 
Uitgebracht zijn 70 stemmen, waarvan 3 ongeldig. 

64 
62 

�R 
62 
65 
60 
60 
61 
60 
65 
62 

Districtsbestuur 

Benter 
EXRKNN A.v.d.Berg 
Cleton 
G. Eikelboom-Meuleman
Hendriks
H.J. Hoogen-Stoevenbeld
J. Hoogen Stoevenbeld-Blom
M.J.B. Immink-Hoefsmit
Kok
Konijnenberg
H.A. Matthijsen
R. v.d. Molen.

Mos ( ve1•vallen) 
H.T. Nïjhof 
Onderst al 
Peeters 
J .p. v.d. Pol 
Van Rooy 
J .• de Ree 
Spansier 
A. Spijkers
Teunissen van Manen
Trentelman

J voorts werden nog enige stemmen uitgebracht op de volgende personen: 
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R.J. Brugman 
L. Buvelot
J.H. de Boef
E. Drie ssen
Jongepier

D. v.d. Meeberg
E. Sip
D. v.d. Voort
y.d. Waal
Schreurs

Politieke Controle Commissie 
---------------------------e

E. Sip
Roelofs
E. Driessen
v. Melle

66 
66 
64 
65 

stemmen 
tl 

Il 

" 

Financiële Controle Commissie 
-----------------------------

van Koeten )of van Coaten) 
�4 

stemmen
D. v.d. Meeberg " 

J. Immink 64 Il 

J • Tiernego 65 Il 

Na deze uitslag vraagt een der afgevaardigden nog het woord 
over het geval van de advertentie van de Echfalon in De Waarheid. 

/
\

De voorzitter wil hier niet op ingaan en er ontstaa:b een geweldige 

\ 
herrie en over en weer geschreeuw. Uiteindelijk na veel gehamer 
heeft de voorzitter de afgevaardigden weer tot kalmte gekregen. 

De voorzitter besluit de vergadering met de mededeling, dat 
het volgens hem een goede conferentie is geweest en roept de nieuwe 
districtsbestuurders op om de schouders onder het werk te zetten. 

Met het zingen van de Internationale werd te 17.40 uur de ver
gadering besloten. 

Als bijlage gaat hierbij een lijst met namen (in alphabeti
sche volgorde) genoemd in dit verslag. 

�e Hoofdcommissaris van Politie, 

\� 
( C. Borstlap) • 
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ZEER G E H E I M\. 

Blom 
Johaii.D;a, geboren te Meppel, 6011 01918, gehuwd met HoJo Hoogen Stoe
venbel�'- w.2.nende t� Arnh!mi Catharina Val}. RennesstrE1,.at 18 01�cu.u,;..,.,..._h_et�-�� � un cA-»....._� �-��h .i � 7A,-"1.-"8 t,. � • &.-«.t�,,cl. ._ 

"\"""'b�-" ......-.- ��.=j "'�11'/.<,:·\e ��b� . Ût�tJ.•k u.... J...,.,-;.,..-.c. .. t/>c.A...,..<tN.,...(. i.. 

����wt,\, 1,,,41�.... ( S1-a; t&,7,,..,.
Reinirus Johannes, geboren te Arnhem, 29o1 01885, bakkerskn�cht, no
nende te Arnhem, Schuttersbergweg 1·36. Dt�c«A"Ji-a...J.. ..,.f clt:.�• �.::r ...... ...,./h 
c.Pl'l-�"H""-�.%�x...._.t °f'l/"'-2.-w,a t. G.cJ..a. __ 

'I Buvelot 
Ge'.l'rit Jan, geboren te Renkum 100701924, verwarmingsmonteur, wonen
de te �ms�erdem (voor 31o101948 te Oosterbeek, Vo Deven tervveg 60) 



� .• 
. , 

Jagers 
Albertus .Jo�es .Fredericus, geboren te Arnhem, 801 .1895, arbeide1•,
wonende te Arnhlm, Onder de Linden 113 

.-Y f li Koot en v1an 
/\ ! wonende te Arnhem 

Kooymans 
Pieter, geboren te Rotterdam, 290901892, timmerman, wonende te 
Sto Antonielaan 103 

r 

Mahieu le 
I.Iarinus Jacominus, geboren te Zwolle, 18 o9 o.1895, gehuvrd met Ho van 
Bodegraven, geb. 29 012"1893, tecbnisch ambtenaar ln.jkstoezic,.lit Stoom
\\rezen, wonende te A1•n11.em, ,Vondellaan 30. �� .. \.tl �c"n � 
Or-�."--..· ��Jw.•v..:4 1'/,.,,��,...-;1_,.,�.·vol

.:3
,;.i""" ........ �� � t.P\'l-��+.--� ï'1.. c1.,sh-. 

� �JJ�� .. ,e_j 1 /lo- -a..-{.& b,L4.,J-4-. 



T.�elle van
wonende te ·.[a,geningen.,·

Perfors 
Nora, geborente Amsterdam 19o2o19t6, kantoorbediende, vronende te 
Arn_hem, Veluwestraat 51 

, _:. G !Pulle(n)
t{Jan, ·wonende te q,,:rnter°Qeek. 

' d \:>'-V,4S\C..J- or - •-· ;Ma_. 



.. 

9 A Schreurs 
, •, 1 V wonende te Oosterbeek



Voskarop 
Johan, geboren te Arnhem, 2o1101905, fabrieksarbeider, wonende te 
Velp, _Larensteinselaan 5.. s.�J .:..c.o1M-�lit.� � '«k.a·hi..l\� "/<1«-t-v>dAc..\c,.-...ly1,.\. 
..,_.....-........,cl,�'-"'-...-,.�� 'f.,. c:i,,.-\,.��j.u.4.,..J ""'710-1.-..e ,t..a.rn.�, ·

_;;,ç.-1 ��1 -� <l�7 t. � "t -( � ., •• •• h. 

,vastiaux, 
Pascal, geboren te Arnhem, 607 01928, Fransman, wonende te Arnhem, 
Parkstraat 1�3 . b,�t...,,.. or�---"--

� t · ivi'n·t e rink
i ' Á•Äo, �onende te�' Hugo de Grootstraat 17 

Zwarts 
Maria Wilhelminat geboren te Delft, 401201890, gehuwd met G o Per
fors, gebo 1 o1 o1ö90, wonende te Arnhem,- Veluwestraat 51. 



-

0 0 M M U N I S T 1 se H E P j[' R' T 1J" N E D E R L A N lJ 
( DE WAARHEID ) 

DI SPRI CT O B} N T R A A' .l, G E L D E R l, A N D 
Sa cretari a,a,t: IGarenda,J.aeweg 9 J., k�nhem. 

Telefoon: 82515. , 

DISTRIOT8 COI{FERgNTIE 

op Za,terda� en Zendag 7 en 8 Februa,rt 1948 te Arnhem, 
Zoo.1: Odeon Kerkstra,a,t !Jt. · 

--------�-------------------

AGENDA 

AANV'AlvG: 

�. u. 

LO U, 

· 22 .�o u.

1 . u.

E. u.

8 .:50 u.

6. u.

.. 

. Sa�è7"d%gJlltddg,o� J uur 
'\ . 

1. ',Opening.
Verkieztng �an het Preaidtum. a. 

:5. 
4, 

•' 5. 

Verkiezing uan de Verkiezinga Oomrnissie 
Fi nanr;i i ee 1 ue ra .ldg 

- 1 

Inlei,dina door de D't-8triots Se<'tretaris 
- Het werl'; pro[/ram voor de kamwnde tijd-

6, ,Diaawsie.· 
7. 'tUui ting eerste zi ttinifsdag.

-o-

Zo nd!JJ)J!.JO.!J)!!_n __ 10 J!:Ul",_ 

1. Voortze tt tn9 dé-P Di.a.owrni e

- , -·p A Ut E
/ 

2 1 • -- RtJa,ntwoordimb, 
:J. Verslag Verkiezinga Oomrrd.ss'lè 
4, DisoU8Dis 
5. Bear.,. two ord't ng
6. Jlg-,.k(_estng uan hst NtfJUJJ6 Dtstr,ota Bt1atuur
'!, _Ver�eztng van ds. PoJ.ttteks Oontrole Oon1ntssie 
8� Verkiezing van de Ff.nanoiee18 Oontr-. Oomrl.issiéi 
9, Sluiting.; 

,. 

/ 

Dîstrîota Eestuur 
/· CENTRAAL GELDERLAND 



GE:\7EST ARNHEj,ï D�R RIJKSPOLITIE. APELDOORN, 15 Februari 1948. Dis trict AP�LDOORN. 
Districtsrecherch e. 

·ve!'fli � :. h �"
2 wc-: 1,. 

, .. no. 21.�. Geheim. 
0:. DER VBRP : _,, IJ bJ} 

Openbare vergadering van de C.P.N., 
te ïlp, _gemeente Voorst. - - - - BUREAU B '!tJ ,jj; -if' t ..1/J' ' �\iJµ' �

7. 

Hiermede heb ik de e er U HoogEdelGestre \
"'

e beleefd 
te berichten, mat de door de commuuist · scbe raa4eden der 

.f J' gef.ileente '/oorst, met name G. v.d. Vegt en H.Daan, 1 �tsteli.J k
geno emd in mijn .,chrij ven van 6 l<'e br. j .1. onder 1. no. 211, 
Geheim, l·angekondigde openbare debat-vergüdering in het ca-
f� KOLKMAN te 'ILP, op :Oinsdag lC :!:"ebruari 1948, egens ge
brek aan belangslglling niet is doorgegaan. 

Ten uehoeye van deze vergadering, , aar als s1-'rekers 
zouden optreden boven genoemde gemeenteraa ds-leden en de 
fractievoorzitter der C.P.H., de Heer van 't Ru,v� uit Ensc 
de, was een Zäalruimte vaar circa 40 pe1·sonen beschikbt::..ar. 

Omstr·eeks 20.-- uur, waren, behalve genoemde drie per: 
sonen, nog aanwezig: 

-- f 1. Forra van Doorn, geboren te :vem eldinge, 27 Juli 19(;6, zon 
der beroep, V>Jeduwe van Theodorus Christiaan ...;choonheden, 
wonende te Vilp, G.75, gemeente Voorst. 

,. .2.Gerrit Penninkhof, geboren te Voorst, 18 Mei 1916, van be 
_.,,,.., roep landarbeider, '<�onende te :ilp, G.156, <'$er:ueente Voo1·s

• 3. 'i lle.qi Jan Penninkhof, geboren te ·;rafhorst, 26 LJecember 
1907, van beroep landarbeider, wonende te  lilp, G.114, g 
meent� Voorst. 
Ik merk hie�bij nog op, dat v.J.Penninkhof reeds e erder i 

genoemd en ��l in Qez9r·z1 jds .@çbri,jven van 24 vuli 1947, on 

. 
der ,/.no,82. __:Il

�n 
"')e Adjudant d er Rijkspolitie,-

.._______ --- t IA a sf).. TI. de 'i lde • 
Aan JJ 1 ·•.

de Heer Districtsco 1nandant, !\%. �"\ 
der Rijkspolitie v� 

te 
APELDOt RN. 

GE .V.EST ARNH:i1,J DER RIJKSPOLITIE. 
District APELDOORN. 

COMHANDANT. 

GEZIEN en doorg�zonden aan de He er· Pr.Gen.fgd. Dir.v.Pol. 
te ARNHEM, Bovenbeekstraat no. 21 en 

in doorslag öan: 
het Hoofd van de c.v.D. te 's Gravenha6e, Javastraat �l. 

Apeldoorn, 16 Pebruari 1948. 
"Je Districtsco.�ndant, 

De Dirig. ff.der Rijkspolitie 3e .Kl. 

A. !• C.Mollerus.



GE �EST ARNHEM DER RIJKSt OLITI:i<}. o,<;e.i 

APELDOORN, 14 l'aart 
DISTRICT APEL.J(ORN. 
Distri�tsrecherche. 

N. no.242. Geheim. We ---kov�rzichtg 
ONDER 'l8RP : 

3 1 MRT 194,� 
f 

Verslag van een te Gorssel op 27-2-48 
gehouden openbare C.P.N. vergadering. :-J, ir·,i I\' • -

,... L' 7' - - -

}}· 
·�t::..) 

) 

, 

Aan 

't 

'I 

IJ._� • 'llf 
Hiermede heb ik de eer U Hoogj�del3estren�ê be-

leefd te berichten, aat door de d. (". l d.ér C.f.N. o;, 
Vrijdag, 27 Februa.ri 1948, in de kleine zu&l va 1 het feest
gebouw 11 Concoraia 11 te Gorssel, een openbé.I'e VE;:rgaderir-15 is 
belegd.. \angehaa lde zaal bood. ruimte aan .:f, r ersonen. 

f ls spreker traû C· Yct BORST op. De ver d&deri% ,1as zeer 
slecht b�7.ocl'lt. :t.even personen, het bestuur inbegrepen, 
ren aarn,ezig. -· 

Aan óe bestuurst.afel hadaen plaats genomen: 
f ,'3. i-le�Grik Ferdinand KONING, geboren te l\ppin.gedam, 2'7 1iJ'ov. 

191-7, kantoo,1beaiende, won. te Gorst:el, �efde, 1;.;.221,îo0r. 
zi t"<;,�P van aangehóRlde a'fd. en 13:atstelijK genoemd in çle
zêrziJds schrijven van 27 Oct.r. !847, onder ;,.no.149, <-ft:h

-1 b.('{crard. , lbert GC1-J'TJT, geb. t.e Amsterdam, 11 .ruli 1881,gep.
scheepstimu-:erman, ,rnnende te Gorsse.t.., .,efde, 8.221, zijn
de secretaris-penningmeester van mecrbedoelde af'd.l,.f.W. 
,_,e nëer omng genoemd, heette in zijn openingswoord de 

ë:Jamrnz1gen \1elkom, doch S t�rak zijn teleurste.Lling uit over

Je slechte opl,.ou1st. dij ,veet ait laat:3te, omdat de vo:i:ige 
vergadering zo laat oeëindigd vvas. Vülgens hem had hij het 
volste vertrotwen in de leden en aam1w.1,!j'ers en het zou hem 
,niet -ver\�Onctert1n, Wémneer de c.:r.Î\.r. biJ J.e eerst volgende 

(gemeenteroo.füwerki.ezing in Gorssel t\,et: zetels verwier:f,orn
.dat, ,:oals hij dat. uitdrukte, h�n invloen in :{ederland ste!lc. 
toenam. 

. . 

TI:ierop nam COR BO'RST 1.et woord, .en spr-ak over de verschil 
lende vraagstukken cie voor de kleine boeren en tuinders 
van b�lang 1,aren. HiJ bestreed ëe regerin�s-poli tiek van 
Pin. Ifansholt . .:wiigTatie ïrJas, volgens Lem, niet noó.ig,daar 
ons land nog voldoende 6-rond voor ontginning bezat. vok be
sprak. hij de melKprijs, de kwestie van veevoeder, e.nz. z,yn 
gehele betoog was er kennelijk op 5.aricht om ontevredenheiá 
te k,'1/eken bij de Kleine boeren en t . .linJ.ers. ,-liJ ,�ekt.e hen 
op tot strijá ,..,aart;ij z:j op de medewer·king- van de C • .Pu. 
kon reken€n. 

"':nkele vragen, die geGteld \,erden, ,1ero.en dO·JI' spreker be
a.ntwoord, waa.rna ue v9rgerte1 ing om half tien -duur der ver
gal.erirg 1. 3t uur- door de voorzit ver, nu dank gebracht te 
heb�,en aan de spreker, gesloten. 

:·et gesprokene bracht geen reactie bij de aam.ezi5en te eeg 
De Adjudant der Rijkspoliti 

de Heer Districtscomwan�ant 
der Rijkspolitie 

H. de ,ild�.

�-te APELDOCHN. •. 
- - - - - - - - - - - - - - - -

Gezi e n  en doorgezonden aan c:: 

:J.e R.eer Irocurear-Generaal, fgd. Dirccte:ir 
, R3HEM, Bovènbeekstraat no. 21 en 

vc.n poli tie te

in doorslag aan 
het Hoofd van de c.v.D. 

'1 

te 's Gravenhage, Javastraat n�;.so.
APELDOORN, 15 . aart 1948. 

:Je Distr1c1.scornrnandant 
e Dirig.üff. der Hijkspoli tie 3e 



GE i1llST ARNHEM DER RIJF".SPOLITIE. 
APELDU0RN, 14 Maart 194�: DISTRICT APELDOORN .• 

l· Districtsrecherche. 
0.-........... , 

... no. 247. GEHEIM. 
ONDERWERP: We_kov:rzich.tf 

@Jo - 3 l �\Id 1948 

_· r 'J!Jt9J0J 
Verslag van een te �erbeek gehouden 
C.P.N. vergadering op 22-2-1948. - 8 'Rf- · , ,; 

IJ• 2 • 'li
Hiermede heb ik de eer U HoogBdelGestrenge beleefd te 

berichten, dat in een plaatselijk blad te Eli:RBEci:K, gemeente 
BRU?,�nEN, de nav.?lgende openb� veLgadering werd aangekondigd. 
11 Openbare vergaderjog C.l?.N. "de Vaarheid", Zondag 22-Febr. 

1

11 10 uur v.m. in café ricte Heideroos" - Eerbeek, Spreker Jan 
" Bark; onderwerp: "STRIJD DER iERKENDl!, KLASSE". 
11 Na af'loop kunnen vragen worden gesteld. Intree f.0.15. -" 

\
De capaciteit der zaal, waarin de vergadering zou plaats .vin
den, bedroeg 50 personen. 
Aanwezig waren_?_ personen, waaronder drie leden van l}et �fd. · e 
stuur der C.P.:t-I. te Brumi1,en en 2 niet communisten. 
Aan de bestuurstafel hadden Plrats genomen: 

7'' a. Maria van Leeuwen; geb. te Nieuwer-Amstel, 1 Septr. 1879, 
......c- j wed. van 1i'r.H. Versteeg, ,rnn. te .;:erbeek, K.183, gem. Brwnrnen 

laatstelijk genoemd in dezerzijds schrijven van 12 Novbr.Jl 
onder ·v. no .163; 

� f b. Gerrit Jan SLAm�A.N, geb. te Laren, Gld. 22 April l897, •. on.
te Brummen, D.109. Slagman is secretaris van de C.F.N., afd
Brumr!len. Bij is op 19 Januari "1926 te Ke-mer011a ·(R.) in het 

1 
buwelijk getreden met Olga Mick.ai 'l'scheirn�O\,a, geb. te ::;a� rapula (Rusland). 

� 1 c. Arend Jan DIX, geb. te Brummen 21 December 1898, t/an beroep
schilder, wonende t.e Eerbeek, K.33, gerneent,e Brummen. Deze 
Dix is penningmeester van de C.F .N., afd •. Brummen en een be 
zndigà commuri!st. 
Daar de aangekondigde spreker JAN BORK eerst om 11.15 uur, 

?\ vergezeld van een onbekende heer en dame, verse een en rne eb" 
gebrek aan belangstelling, _gin de_yer aderJ:� niet. door. 

De voorzitster der af'd., î..'..aria van Leeuwen voornoemd, deeld 
mede dat de vergadering expres op �ondag was uit6eschreven,om
dat daardoor de arbeiders ook in de gelegenheid werden gesteld 
deze te bezoeken. Zij kon geen verJlaQrbare reden opgeven,waar 
oan het geringe bezoek te danken was. 

Aan 

De heer Berk deelde desgevraagd mede, dat er in Husland ook 
een Grondwet bestond, welke tegen een kleine vergoeding bij 
!'evr. Versteeg-van Leeuwen voornoemà te verkrijgen 1ias, en uat 
er in Rusland vrijheid van Godsdienst bestond. Uen diende zich 
daarbij echter buiten de politiek.te houden. Volgens spreker 
ontving de oud-Kath.kerk in Husland subsidie van de �taat. 

�e vragensteller wilde gaarne iets weten omtrent het al of 
niet _bestaan van vakor·ganisaties in Rusland. Volgens spreker 
bestonden deze inderdaad in rtusland, waarop hij z�lfs z.eer die 
inging. :'et zijn betoog ging hij zover, dat men daaruit moest 
concluderen, dat Rusland het enige land jas, ,vaar geen verande 

'
ringen meer behoefden te gesc�ieden. �e vragensteller LleJ.!kte 

/
daarna op, Jat hij dan niet begreep waarom spreker -Jan Bork
niet naar Rusland ging om aldaar voorgoed te blijven. ne·Heer 
Bork merkte op, dat ze in Rusland zouden zeggen dat ze hem al-
daar niet nodig hadden, zolang er in Nederland nog zoveel te 
verbeteren viel. 

de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

te APELDCORN.



l 

Hiermede �as dit onderhoud afgelopen. 

Omtrent deze aangekondigde vergadering, Komt in 11de ··aärileidu 
van .Dinsdag 24 Webruari 1948, het navolgende bericht voor. 
'1 Jan Bork sprak te Eerbeek. 
11 7.oná.agmorgen 20 Februari vond te Eerbeek in café "De Heideroos' 
�en openbare bijeenkomst plaats, uitgeschreven door de afd • .!!:er 
11beek ,;ren de C.P.ri. Op duidelijke en klare wijze toonde de spre 
11 ker Jan Bark, aan, hoe het lfarshall-plan door· de politieke bep 
"lingen die er aan vastzitten, de ellende van ons volle zal doen 
"toenemen,_ inplaats van een hulp voor ons te r,ijn. ...r • erJ.en ve 

i "s�hillende vragen gespeld omtrent het leveü in cle S0 rjet-TJrüe. 
"Ook deze vr·agen \verden op zeer bevredig�Ill.fo djze beant,,1,orJ. 
"Het was alleen jammer dat de schare der belan5stellenden niet 

:- - - - -

De AdjuJéi_1t der Rijkspolitie, 
F. de - 'ilde.

G-E·.d•�ST ARNHE!,� DER RIJKSPOLITIE. 
DISTRICT APELDOI.JllN. 

_co:::.A.i'OA.!."T. _ 

Ge zi e n  en doorgezonden aan 

de :leer :Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Poli tie te 
A?.?.Fllil:, Bovenbeekstraat no. 21 en 

in doorslag aan 

het Hoofd van de r.::. V. n. te * s GRAVE'îHiVlE, .Javastrant no. 68

.'\.P3LDOOf:N, 15 Uaart 1948. 
De Districtsco1;1marnJant, 

De Dirig.Off. der HiJkspoli. tie 3e kl. 

A.M�C.Mollerus.



_ No. c.v./G. 95- 1948. ARNHEM, 18 Maart 1948. 

f/11_) 

v=� .. --J
GEHEIM . 

2 0. MRZ.1948 1
y.c;Jl;§°I 

Aan de Centrale 

Javastraat 68 
Veiligheidsdienst ;f? U ·L.., B 

. z-�.'J,.if ,�\v 
' s- Gravenhage. � ,., 

� d -------------- � bil /(.A, 'P:>
JP-i,;-3 ,,JJ

Onderlrwijzing naar mijn schrijven dd. 12 Februari 1948 
No. c.v./G. 9�;948, betreffende verslag districtsconferentie e.p.
N. te Arnhem op 7 en 8 Februari 1948, en de daarbij gevoegde bij
lage met namen, wordt medegedeeld, dat de navolgende aanvullingen 
van da in bijlage genoemde namen bekend zijn geworden: 

Kok 
/ Moet zijn: K o c k , Theodorus Johannes, geboren te Herwen en Aardt 

(Gld.), 24.5.1905, ovenist tinfabriak, wonende te Arnhem,
Willem Barendzstraat 31. 
Op 5.2.1948 werd hij voorgesteld als bestuurslid van de

Op de districtsconferentie der C.P.N. te Arnhem op 7 an 
8.2.19L�8 werd hij benoemd tot districtsb�§Pmn;:(l�v/

groep Metaal der E.v.a., afd. Arnhem. 

Hij is geabonneerd op De Waarheid. 
w, 

Mos 
Moet zijn: M o s , Wilhelmus Jacobus, geboren te Arnhem, 4.5.1898 

gehuwd met Hendrika de Haasr geb. te Leiden, 10.10.1902,
wonende te Arnhem, ·zaslaan 41. 

Te zijnen huize vindt iedere 1.1oensdagavond een werkers
avond plaats voor. de Lou Jansen Brigade. 
Hij stortte in 1945 f. 5·-- in het Postma Pers- en Propa
gandafonds. 
Op da districtsconferentie der C.P .N. op 7 en 8.2.1948 
te Arnhem werd hij candiäaat gesteld voor districtsbe
stuurder. wegens zijn gezondheidstoenstand bedankte ri.ij. 

1 Roelofs
Deze is gemeenteraadslid voor de C.P .N. te Wageningen en woont te 
Wageningen, Celebesstraat 18. 
Bij zijn echtgenote kan men zich opgeven als lid van Radio ·;1erkend 
Nederland. 

De Hoofdcommissaris van Politie, 

(C�lap). 



B' 29611 

III IIIo 3 

:Po thUlila. 

GEEBIM 
8. 

n.a.v.·schr. van Arnhem,
no 29611 

lîaar mij werd 1:J.ed · gedeeld zou aan een op 7 en H Februari
1948 t Arnhem gehouden besloten bijeenlco wt van het dj. trict 
Centraal Gelderlan:1 der c. :::>.n. zijn deel enomen door een man, ge
nac·-1d JiO TEh.:i..il of .POiJ!}.lîûiJ.A• wonende ·te 1Ieppel. Volgens zijn ver
kla.:ringz'öu1i!f'"agent van 11"15e Uaarheid" en "P rtij-instructe11r11 

zijn. vermoedelijk 'i . hij inotructeu.1" aan een dèr afdelin.9:en v n 
het di""·lirict Centraal Gelderla.n.d, hoe· ·el Uep:pel buiten enoe d die-
triot valt. 

Ik mop;e U .verzoeken r1ij in kenni te wir1.en doon stellen net
de per .... on.."1lia, c1o 1-.,olitï-ke actio en de juist.e partijf motie v 
he·trok1';ene. 

Aa�Reer 
Kor piî�f van
te 

Het Hoofd van de 
C,E"iTiiJ LE VIJLi'.tc'HIDIDSDIEl vT

fr.nm�no deze! 
MEPPEL. 

J.G. Crab endam. 



.. 

-

M.r..PP.i:!iL, 

C' 1� DERWBhP : 

FO RSTERJ'. AN 01 IOS.r1.ülvIA. 

A a n 

/ In antwoorc op lHv sc.1.djve1,d.d. 20 hei 194P, ·o. 
29611, houdende verzoe� om inlichtin�en betreffende d 
personalia, politiekt actie en j�iste partijfunctie's 
van }!'0�\ST.c,RI AH of POSirJJ1tA, wonende te , . .i:!il. EL, bericht 
ik 1, dat hier te Meppel geen persoon be end is, die 
deze naam draagt.Nel woont alhier een oude man, die 
POSTH.Utv,A heet, doch dezé komt niet in aanmerking voor 
de in Uw schrijven aangéhaalde activittit.Tevens heeft 
deze geen kinderen, die hiervoor in aa1�erking zouden 
kunnen 1-comen. 

Blijkens onderzoek ter secretarie a delinc "3e

volking 11 alhier, woont .lhe l\feppel niemand, die de naam 
draab t, genoemd in Uw schrijven.Evenmin ko1, t deze naam 
voor in de aigeschreven lijsten,van vert�okken persone�. 

Wellicht is deze naam foutief genoteerd, terwijl 
tevens de mogelijkheid bestaat, dat door betrokkene 
een valse naam is opgegeven. 

de Heer Hoofd van de CENTRALb VEILIGHEIDSDIE�ST 

te 

·- G R A  V B H HA GE.



��e vergadering der C.P.N. Waarheid op Vrijd��Mei rl:f 1948 in het liUddenstandshuis in de Luttekepoortst��:::no�e Harde!f''lijk.

Capaciteit zaal: ongeveer 50 personen. ,
1
· �

1 
�·{\1'\

� 
. r�I 

Aanvanrr 20 .- uur . Einde 23 .- uur. , · 2- JU'N' 948 
0 • 

! 
1 

• 

• 

Aanwezig '.1.9, personen i--::--�-:r= ! 
� voorzitter J.Ta.meling (j_�strictsvoo�4�tt�r Godi lé�/ Eè�länd, wo-___, nend.e te Hilversum). 1 l7J . 1 
.... 1 Spreker \Jim Manon uit .t-1J11ersfoort. _ ..

Vertoning film: " De bergen van Joego-S1avie 11 

In z1Jn openin6swoord heette de voorzitter de aanv1ezigen 
hartelijk welkom en deelt mede, dat deze bijeenkomst is belegd
ter voorbereidint� -.,an de a.s. verkiezingen. verder deelde de 
voorzitter mede, dat ook nog een film zou worden vertoond over
het \iaarheidszomerfeest te ,unersfoort in September 194 7. 

' 
Na deze film hield de heer W .Manon uit hmersfoort een kleine

/ verkiezingsrede. 
Spreker begon met vast te stellen, dat overal, waar commu

nisten de macht in handen hadden, de wederopbouw, vooral van de 
arbeiderswoningen, veel vloóter ging. De Communis�en 1n Nederland 
zouden zien verze�ten, �egen de bouw �n kazernes voor militairen 
en vóór de bouw van arbeiderswoningen en scholen zijn. Ook op 
andere gebieden, zoals voedselvoorziening en financien zouden zij

het opaemen voor de arbeidersmassa. Spreker besluit zijn rede
voering mat een opwekking bij de komende verkeizingen zijn stem 
uit te brenegen op de lijst van de C.P.N. 

Hierna had de vertoning van de film plaats: 11De bergen van 
Joego Slavië". · 

• 



GE'VEST ARNREP DER RIJKS� 0LITIE. 
-District APELJOORN.
Districtsrecherche.

W. no. 3.72, Seheim.
ONDhh i.11.rlP: 

r.:;.,,p, - OPGEl!,@ 
\.!::!'�APELDOORN, 20 tTUni 1948. ,...

eekov\..,rzichto1o/'4J1 f 
dp-,4'. '-!J-6-...J. Vol""..,· 

C.P.N, vergaderingen in de gem. voor·st.
(b l�a�r . 

I ACO/ JBrtri , 
Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge belÊÁrd te be

richten, dat in het Nieuwsblad Gemeente Voorst van Vrijdag 11 
Juni 1g48, de n�volgende mededeling voorKomt: 
11 C. P. • ''De iaarheid1

' - Afd. Twello. Grote üpenbare Vergade-
'1ringen. T '..R t\.,LDE op Dinsdag 15 Juni ; /ILP op Joensdag 16 Jun· 
· ·oer,, 'T' op Donderdag 17 Juni. Als spreekster komt: Lenie IdjE!!!s
11Velleman ?rac tieleidster der C.l'.N. in Deventer, Lid van het 
11• arti,jbest.uur. \anvnng 8 uur. '"ntrêe vrij. Onderwerp: 1�.Vij en 
"de ,c-irkiezingen11

• 

Qm de onndncht van de inwoners der gemeente Voorst nog mee 
op deze t8 houden verg2deringen te vestigen, �1as in die gemeen
te nagenoe6 huis aan huis bezorgd een convocatiebiljet van de 

� navolgende inhoud: 

A 
"C.P.N. (De Waarheid) fd. T\1ello. 

P>�� secr. C.K;::,rn huis Duistervoor·tsewe vie o.
1i! .&. Aan e J.nwoner s van Te.t·wo ·� .., , · T1lp en Voorst. 

"De ufdeli1� Twello der C. P. N. { DE Î . .:b"11.°E.iTD) nodi6t U allen 
''uit voor een openbare vergaderi•1g gehouden op: 
"15 Juni zaal 11 Voorhorst'' Ter��olde, 16 t.Tuni zaal ''Kolkmant ./ilp; 

. .J 
1 

!!17 Juni zaal "KIK" Voorst. De sprekers van deze avonden zijn:
o,;�"1t)f;,,�-;r, r II L E N I E RIJPMA-V.&:!...L.tt:A.N; (Ti'rnctie voorzitster te Deventer 

�P.li»i1:::'� 1 1.v.d.Vegt (Ge:r..fü,1adslid te T/lJello). "i:ntree Vrij.Aanvang 8 u
')eze Vèr5aderingen het>ben, biJ gebrek a.an belangstelling, geen 
door6ë-Áng gevonden. 
,espçctieveliJk .,aren aarn,ezig in: 

T.&-t.lOLDE. Mevr.Ri · ma-Vel.1ema voornoemd; J.v.d.Vegt eb.lb-10 
l 12· • .A.Daan geb. 7-10-t,9 en .Ii.Broekhuis geb. 

• Januari .L90G.
-- -

TLP: Levr. Rijpma-Vellema v.n. en H.A.�, geb. 7-10-1909. 
VO(:RST:T'evr.Hijpr.1a-'Jellema v.n., oie in gezelschap J.as van een 

onbekend gebleven �ersoon uit Deventer en verder was no 

-/- / 
;:,an�ezi:r· A.Smies .. ::;eb.15 Septr.1916, laatstelijk ge-

/ no
�

ernd i dezer�ijus schrijven van 31-3-48; d.no.264,Geh. 
acvi,,..,1>>v1o..,.:r,k,;J L _ 1 , & d.. 

De Ajjud�nt der.Rijkspolitie, 
VC1,1-i.��'7;fi.c,..,,M ,,.an _ . , t:> f ,_ \)· E. de li lûe. J -

de F e�r District.sco:nmandant, 
der Rijkspolitie 

te A -:,ii"LD A,:...l.!:

- - - - - - - - - - - - - - ï - -

,.2 l��)T Ahi.Hfü" · ::R RIJKSFOLI'l'IE. 

District AFELiY 10RN. 
CC ,.J.'i.,\:ND.l.fiT. 

G e z i l:l n en J.uor;:rezon.�an aan: 
de eer .r.�en.�gd.Dir.v.Fol. te Arnhem en 

in doorslag aan het Hoofd van de c.v.D. te 's Gravenhage • 
.\P�U)OORN, 21 .Juni 1948 • 
De Districtsco nrne.ndant, 

De Diri�.Cff. der Rijkbpolitie 



ehoort bij de bijlage van 
No. c. V ./G. 492-1948 Geheim. d.d 23 Juni 1948. 

De op deze �older voorkomende handtekeningen zijn van de volgende 

\ Albertus van den BERG, geboren·11.8.1925, wonende te Arnlrem; 
I Reint van der MOLEN, geboren 17.5.1�, wonende te Arnhem; 

)11Hendrik Tiemen NIJHOF, geboren 21 .61911, wonende te Arnhem; 
ll Maria Johanna Barbara Hoefsmit, geboren 2.11.1913, gehuwd met J. Immink, 

wonende te Arnhem en 

-tHendrina Adr iana rn:atthijsen, geboren 12.11.1918, wonende te Arnhem. 
Genoemde personen zijn allen bestuursleden v� � district Gentraal-Gel 

�i

d

•;:: :·:�.J �·"fa� 

•
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/ 1.7 ('") _ t-.,, _c_· -Á-,,J L 1-1 u-
ont spa.nni1IB.:s4nd_ voor Partijgenoten en Introducè 's. 

na.arde Makker, 
Hierbij hebben Hij het genoegen, U e-en intit'oductie te 

doen toekomen, voor eon gezellige avond in de Opbouw (Tuinza&l), 
a-s- Zaterde.c 19 Juni. Aanvang è$ uur,

·:rij rekenen ook op U en natuurlijk brengt U, Ul'f beste
humeur mee. De binnen en buitenkant vE,.n deze -introductie, ge1::ft U 
een indruk van ï,1at U deze avond gebod.en ,1ordt. Het belooft echt 
gézellig te vrorden. 

Vriend, tot e .• fl. Zaterdagavond in de OpJ?ouw. /J.,,.
J :'.). v.-,1 //���

.
-� -�-Mak}:ers, 

De verkiezingndag naêtert met rassche schreden. De activiteit van Par
tijgenoten en geestvervmnten·iordt sterk opgevoerd, OOK ZLJ DIE TOT 
NU TOE ·.rENIG OF NIET7"ï DEDEN 

1 
vr8.gen wlJ: 11 werkt med,e o:gdat door onze

werkkracht, de uitslag vnn de verkiezingen een goede zal zijn. 4 

Van 14 Juni tot 28 Juni wordt er geplakt, verspreidt en met de lijs
ton gewerkt. Van 28 Juni tot 6 Juli, doot geheel Arnhem buurtmeetings 
wrbij de inzet van alle krachten om medo to helpen Colportor

l 
te,' te·

�locteren. ..4.''· A, 
ONZE GEIIBLB INZET V7AAHB0I�t9T B�f JUCSE-u-VOLLE UIT '>#f.

-
�G;. ! 1 ! ,.' ;;t.-/..:, • · -o./ _Ï�!i .'( tXI __ L.f·� Kamo raad · , Y. , "{_ '"":: ! /}'/' ... · 

Tomiddnn' van allo 
I 

P R � 'A lL..M._!. �1:è
_ 
iky·n, .. i�. �tuur-=.drukte voo:c de ver - . J.Jk aas JOU-·a8ndoel 

kiezïngen, willen wij Open· ng. ; ·ciJCêrhij_! !
toch een av

. 
ond ��or- \ o

:z
p edon;poli tioke e vo:r·.1üez ingss!rijd 

brengen metPartiJge- 1 POPT:'ENKJ.ST ontbr-è,:J.d. thans in al-
noten, :iaarheidsvrien

\ 
P· zo l}fct ·- , lo hevigheid en het 

den, met alle kamera- 1 / verraEising , · s speoiaal voor ons
den die ieder op zijn

y
�arti,n v1.:;. l.i · 1 ommunioten, tae.k, cm ·

of hUtr 1,ijze onze \ m.::it
0
un pr2-.a JO ovo · : · onsV'aster als ooit te 

verkiezingi3-actie on- · DE ·.:J..11.i · ·' onm, te scharen om 
dersteunen. , · .c _cl-· _vëi�1oz r .. ;::-; onze Partij en Krant. 
In de afgelopen weken 11.IUZI:SK, Zlu""\fG aster alsooi t de be-
hebben wij reedLJ get·- . 'DE L.tl1 TIE

j
Hi:ngen van de arbei ... 

toond, dat met vereen . · ers k�asse te verde-
• 1·rachten, veel te __ igen. Op deze avond 
z'lrJ.J.en wij in een sfeor van kameraadschap elijllrn ontspanning, NIEU,i"E 

�racht verzamelen, om de verki0zingsn voor onze Partij een sucsesvolle -
•ie doen zijn. /U /J,., _ �),A -o- -t7 l{,-n1"17� "7 r. f ·

Vriend,
In do v0rki0zings-e,ctio ruog�m vJij Do �JaarheièL niet vergeten. Juist :NU 
in het tijdstip voor de werYing van Nieu:ae a.bcnne's gunstig. Juist NU 
moeten wij op dè bres voor onze krant. De reactie poogt door allerlei 
verdachtmakingen onze RODE pers te benadelen.Het zal haar echter NIET 
gelukken de werkers vnn haar nterke wapen te berovem. ·,rant zij staan pal 
in de verdediging van HUNH krant. ZIJT GIJ OOK il.A.ARBIJ ?! 
Zo niet1 meld U clirect, als werker -foor De Vl.A.ARHEID"

;{ �
-

ede,re ahonn�, uint een NIB_U.'JE abJ;(onnè. 
"'.{_ . 

-o-

KAThIERAAD, 
In de eerste ronde van onze actie voc,r de verkie

zingen nloeg Gelderland. een goed figuur. 
ONS DI u'THICT 3TJ.J...T Ng 1 V.1.\N HET LAND ! l 1 

Vrienden, zorgt door gezamelijke kracht1 è.at wij :in 1 blijven an Gel -
derland met onze pr'Opagande in het teken van de RODE VIER kunnen zet -
ten. Laat onze poli tiek.e poppenkast a-Ei- Zaterdag onsBterken voor d,3_
2e ronde en blijft zorgen, dat de munitie voor de.actie gestadi.g, nB.a.r 
de distJ;'ictskas. blijft vl.oeien. -�· 1 . -�/VVI.,;._.-.-.?· 
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492-1948. Arnhem, 23 Juni 1948. 

\,\ . 1. ,_ r;;Ï C ht0 �?/41?. 
.J-/>-"1

· 7-'l·M-

GE. H E I M • 

Aan de Centrale veiligheidsdienst 

Javastraat 68 
' s- Gravenhage. 

VERSLAG van een ontspanningsbijeenkomst voor partijgepem;
7 

en en intro
ducé• s, uitgaande van de afdelingen der 9.J� te Arnhem, ge 
houden te Arnhem op zaterdag,� Juni 1

/
/;JB. 

'�· 
MOTTO: De slag om Arnhem. 

Zaalcapaciteit: 100 zitplaatsen. 
Aanwezig: 84 personen. 

Opmerking: Alle Waarheidslezers (in Arnhem plm. 800} waren door 
middel van een met De Waarheid bezorgde folder ge
introduceerd. Een exemplaar ·hiervan, tevens program
ma, gaat hierbij. 

u(,, 1 Martin VLAAR uit Amsterdam. 

•-�t�.J.AÀAri,J De bijeenkomst werd geopend door Hendrik Jan Hoogen Stoeven-
\ifV""\:'J'W'�

""

){ beld, geboren 6.12.1913, wonende te Arnhem. Hij leidde de spreker 

,� 
en medewerkers voor deze avond in en hield een kleine propaganda
redevoering voor de a.s. verkiezingen en De Waarheid, waarbij hij 
niets nieuws naar voren bracht.- -

,:,Lh � � Hierna gaf een doe� (naam onbekend) van genoemde VLAAR
1 �----- enige nummers accordeonmuziek ten beste, waarna een poppenkastvoor-

stelling werd gegeven. Deze voorstelling had uitsluitend een politi
ke strekking; het gegeven was geheel gericht tegen de huidige Neder-
landse regering en het Marshallplan. 

In de pauze werden 300 loten verkocht a 10 cent, vermoede
lijk ter bestrijding van de onkosten (zaalhuur). 

Hierna sprak VLAAR. Deze zeide dat De Waarheid het felste 
wapen was in de verkiezingsstrijd. Hij spoorde de aanwezigen aan al
les in het werk te stellen om nieuwe abonné' s te winnen, waarv�or 
het, volgens hem, nu de geschiktste tijd was. Bovenal moest, aldus 
VLAAR, de hoop van de reactie, die n.l. rekende op een verkiezings-

� nederlaag van de C.P.N., te niet worden gedaan door eendrachtelijk 
te stemmen op No. 1 van lijst 4. 

Nieuwe gezichtspunten leverde zijn rede niet op. 
Na nog enige zang- en muzieknummers werd de uitslag van de 

verloting bekend gemaakt. 
Aan de uitgang werd een collecte voor het verkiezingsfonds 

van de C.P.N. gehouden, welke f. 32,85 opbracht. 
Gecolporteerd werd met: ECHO van het land,. 

Voor de toekomst van uw kind en 
Van Praten en Doen. 

Deze drukwerken werden voor 5 cent per stuk verkocht en practisch 
door alle aanwezigen genomen. 

De stemming in de zaal was no5al enthousiam;, voornamelijk 
tijdens de poppenkastvoorstelling. 

Bijlage: 1 folder. ..,De Hoofdcommi s van Politie" 

( C. Borst ap.) 



RIJKSH.LITI.1:.
District :PELD00RN. 
Districtsrecherche� 

<t)Jç • ';f:Y APELiJOOt'\N, 9 Juli 1948. 

·ii. no. :.3L4, 'leheim.

Verslag van een te. Hattem gehouden openbare J
verg.::.derl.1'""' door ·1e .:.P •. l., af'çi. Hattem. -

I 

. �iermedc heb ik de eer U HoogEdelGestrenge beleefd 
te beri,chten, dat op 25 Juni 1948 i!l de u al STEF�NJ.iAN te 
natt(:;m, ell<.e za;-1 :...lstoen ruimte bood aan 7,-, .f.ersonen,door 
tle fd. Hattem yan 4e C,.,.. _ '•, een o_.,eno r 1:e v�rgadering is 
cSt:!hOJde_ • 

..,-:;ze verg�.:ierin�, ,elkê ,,as aange.K.on igd d0or verspreiding 
vn,1 !Jé!'lf letten v .n Je é volgende in.houd� 
".'1.LAHM! 
''Le öu,., ..... i.�i e's op e ltive;1.3mid:::i.e2.en zullÉm vervollen 
•·r;\;.urviH'no.;in_; is op komst 
"f;e lonen zullen niet verhoo.;d 1'i0rden 
1
' :-i t be.tëkent ,1eer een , ansl:1,; op 't leveW.:iJ..ieil der 

'
1 arbaiden, 1 Hierin r. oe t.. vi�ranw.erL16 .Kor..1em 

• 1' u L '( 
XJ"} ier·over 8J:reekt ,JUUL VA,1 't rl�V..!. 

'V'-'::irz.itter der �nschedese ... ,aa:isfractie 
11 op ;=,t, Juni in de zaal Ste"-m:1an te 1rati:.èL. 
11 ... eJ8.-�arkin.g van de alo1î. o� -�nc.e Sij1aen./ 
1 Aunvéne: 2 uur. '.ïoe�Er1,.!, vriJ. ..rcla6� 1eid tot debat. 

'.';. -. · . ::ie ,:2�rhci0 - 1 at tem. 
1 er l1ezocht cloor .'...6 "'ersonen, ,ia&runûer één vi·ou\,. 

11-fJi
_,
J

,,
,,.,,.u, � / � ie vergaderin.::: ._�erd geopend door Klaas Bakker, geb. te Giet 

vr ----·-· r lloorn, 6 Decemher l8ö5, B"eno�1c.d in dezerzijds schrijven van 
l<. Juni 1D48

i 
onder 1 .n.o.341

,,_ 
Geh. a b.llen vvelltom te _hèboe1 

Jeilcten, S)l'a� hij ziJn teleu:c stel.Ling ul t over de slechte 
oL-': om�t van ·ie k.,.,meic:auen. Jaarna nam hi · nog even de P.v.d. 
"·· op zijn lij Z8 onde:c cl oonde rn verband daar
:n�'.ie ziJn spijt ·iat deze partij zich niet solidaj,r verklaar 
de :net de C.P.A. Vervolgens v1·oeg hij aller aandacht voor 
Sidi �E,·J en de .spreker voor die avond, zijnde Juul van I t Rev 
co1n.rnunistisch vvethouder der gemeente ï;nschede. 

�IA � Ja.dat Siif!f!i::N, ,,iens personalia. deze1·zijds nog niet ·bekend 
4119 

C- is, een politiek geàicht, v,aorin l1et doe11 en laten van de r
· gerinz op sarcastische wijze ,vera ui ,:,gedrukt, had v oorge�a

:;;·e11, ,aa!'v001� hl.i 001· cte c:,.an"ezi6eu ,.tet 1::.pplaus werd be
f loond, '131f. van 't "Reve voorr.oer.u� 'het woord • 

. i.llere,,u st .Jctf r.iJ een cverzicnt van de oe-1,often \'Jelke door 
vei ..,chi.1....1..<:_;I1Je . art1.Jen biJ ae vOI·ir.5e re:r:·kiezingen waren ge
d.an en ,waarva 1 in u.e prect.iJK niets terecht was gekomei1,Al 
leen d.� cor,L"um.st-•,l z.uJt1e11, zo vervol,:;de spreker, hun belof 
ten Jciumen 11;:-�ko1 ·en, .a. ncE:::.' z.i� rn, <:?.!' sterker waren, in ver
banJ , azrrneae hij a.L.en e,, r,vveKte o,;;1 hun stem bij de a.s. ver 
kl2::c.i.'16en op 3.e c. r .L uit· t,., OI'8r:6e.:1. Hierna oesprak hij 
de ,lr·mocue èer arbeiJ.ers, .ie vol6ens new rninstens 7v gld • 
. er .• �eek , ,ocsten ver·diencn, ,d lden ze datgene kunnen kopen, 
\,;:i,;iro

.t
1 zij als arbeic.er r·echt lJ.adden. 

t."iet t ).:J!::nst&hnde J.e d00:- de -re6ering t.egen het communisme 

l 
�enor..1en I aatre,gelen, cl e hÎ� allen besprak en mededeelde 

J
dat het je c:o.nu..1unist""n in 1..�e gerr.e,,mte .Kampen, Diepenve�n en 
�,·.artsluis ve.r·boden ,1a:::. � n het oper1baar te spreken, was, vol 
gens hem, het communisme toen niet meer te stmiten en zou-
den zij, ,'IIDnneer zij hun verantiioording terzake beseften, 
reeds binnen de vijf �a.ar in U12J.e:?10.nd de baas zijn • 

• 1;1n - . Vervel-
de Heer Distr'ictscommandant 

der Rijkspolitie 
te AF!',LDüvRN. 



/hem 

t,. 

-·

• 

Vervolgens leverde hij critiek op de I.'arshell-hulp, de,vol-
5ens,{ bevJaping van het Jesten, het zenden van "onze jongens' 
n�ar Indië, de veroordeling van Ratio Koster en meer van 
die bekende stokpaardjes der communisten die men de laats�e 
tijd al zo dikwijls hee�t gehoord, en elke geen nieuws be
vat t.en \ at. het vermelden waard is. 
:Jij beëindigde zijn rede met het leveren van cri tiek op de 
P.v.d.A. in het alge�een ên op Koos Vorrink, e man,die
vro�ger met het ge·broken geweertje liep ,in het bij zonder.
' l. n rede \�erd met applaus beloond.
!et slotwoord werd gesproken. door Klaas Bakker voorno,amd,

uie de aA.mvèzigen attent .rr,aél.k.te op de co�J.ecte die bij de
uitgang 2.ou worder� gehouden.-
,t:'r:: collecte bracht, naar schatting, 8 _;ld. �� (i og zij gemeld dat de hiervor·en gen0e1,de ·r�.3N miisvesting

1:1e0ft g,:moten bij tTvhL n de '/r-i�s, geb. �-8-8..,, genoemd in 
vezerzijd::: schrijven van 1:, ,Juni 1948, onder .• no.341, Gt:h. 

Oe A jucant der i.ijkspoli tie, 
n. de tilde •

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 

; e z 

.. b},bS rI' f�i- ! :-:1 · . ..i�I{ hlJKSl V.LlTIE;. 
l istrict �.I LLDCG}.l,1• 

cc.::. j • ;,.J, �.'I'. 

8 n en door-gezonden aa.n 
d1.: l't;e!' Fr·0cur eur-Senera&l, fgd. Directem· van Politie te

ARN 111.:t, Bovenbeekstraat no. ë.!l en 
in doorslag aan 

het ho"):fd van de ,:;.v.r;. te 's GR.'.l.V'.11/HL-'\"ir�, Javastr. no. 68. 
1�reldoorn, 1, Juli 1948 • 
De Distriètscu,111ondant, 

ne Dirif".". Cf-i:'-; d r Rijkspolitie �e kl. 

.. 

;1. ' ..• c •. ollerus. 

/ 

\· 
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GEHEIM . 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 
' s-Gravenhage. 

Enkele bijzonderheden uit een vergadering van bestuurders van het
District Centraal Gelderland der e.p.�., gehouden te Arnhem op 9 
Juli 1948 • 

Aanwezig 23 personen. 
Het districtsbestuur bestaat ( volgens distr. conferentie Feb. 1948)
uit 22 personen. 

Er was één onderwerp van bespreking nl. de uitslag van de verkiezin
gen van 7 Juli 1948 en de daaruit te maken gevolgtrekkingen. 
Geconstateerd werd dat het stemmenverlies groter was dan het zetel
verlies, doch tevens werd vastgesteld, dat het verlies in kwanti
teit nog geenszins verlies in kwalit..a.it was. De kern van het Commu
nisme in Nederland zou nog onaangetast zijn. 

,.. . ,n-,,� .i,:.;�-{�....... -�lf': ,of,-----

Enkelen der aanwezigen hadden gerekend op nog groter verlies.
Als oorzaken van de teruggang werden genoemd: 
a. de geweldige anti-communistische actie der reactionnaire partij

en;

b. de politieke gebeurtenissen in Oost-Europa, als Tsjecho Slowa
kije, roego Slavië en de stembusuitslag in Finland; 

c. De volgens de woordvoerders belangrijkste oorzaak: de partij had
te veel aandacht (moeten) besteden aan de - overigens zeer nood
zakelijke - opbouw naar binnen, zodat naar buiten niet voldoen
de propaganda gemaakt kon worden. 

Nog altijd20u het g__ebrek aan goed kader zich doen gevoelen. Maar 
vooral in de bedrijven wordt no� te weinig gewerkt. Van activiteit
van de Welvaart- en werkcomiB;te•s in de bedrijven zou practisch 

n nog niets zijn gebleken.Ook het uitgeven van bedriJfskrantjes, zo
als, voor wat Arnhem betreft, "De A.K.U.-Wekker", 1 De Klinknagel" 
enz. zou nog alles te wensen over laten. Tenslotte zou het nog aan 
de noodzakelijke samenwerking met de E.v.a. ontbreken. 
Men hoopte, dat door de verkiezingsuitslag de ogen van alle c.p.N.
werkers waren opengegaan. 
Besloten werd, dat een speciale groep C.P.N.-werkers met werkers uit
de E.v.a. in de�drjli�n zouden gaan werken, opdat de arbeiders 
zouden merken, a er wat voor hen gedaan wordt. Elke maand moest 
er in de grote industrieën een C.P.N.-bedrijfskrant verschijnen. 
Vooral in Arnhem zou dit zeer nodig zijn, daar de teruggang van 
het stemmencijfer hier groter is dan het gemiddelde (ongeveer 4o %
van dat van de Gemeenteraadsverkiezingen in 1946 - I.D.). 

De Hoofdco
�

aris van Politie,

l/ 1��stlap).
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G E H E I .M. 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 

Java.straat 68 

1 Vo'�r, 

VERSLAG van een gecombineerde �- .. ergadering van de afdelingen 
Arnhem - oost,- West,- Centrum 1 ,- Centrum 2, Velp-Rheden 
en Oosterbeek der OPN" gehouden te Arnhem op Dinsdag 10
Augustus 1948. -

Aanwezig: 52 personen, waa:e---onder 7 vrouwen. 

Zaalcapaciteit: 100 personen. 

!Inleider: BENTER, Hendrik Antonius, geboren te Arnhem, 12.6.1904.

1 Aan de be stuurstafel� Hendrik Tiemen Nijhof, geboren te Apeldoorn,
· 21.6.1911. 

t-A'OCllfl.tlatt-&,... of��r Reint van der Molen, geboren te Assen, 17.5. 
1899. 
Julius Herman Johannes van tt Reve, geboren, 
29.12.1897, te Enschede. 

�Hendrik Antonius Benter, geboren te Arnhem, 
12.6.1904. 

/Discussianten Jan peter van de�, g

.

eboren te Arnhem, 21.5.1901; 
Onbekende; 

)(#Jacobus Marten V.8LLINGA, geboren te Renkum, 13.8.19)1 

� "1'"-' 
1Marinus Jacominus ie MAHIEU" geboren te ZWolle, 18.

9 .1895; 

q, 
--- Willem ZVIIENENBERG, geboren te Arnhem, 23.8.1910;

/ I Louis BUTu�ÖT"sr. geboren te Arnhem, 27.5.1899; 
1 Onbekende. 

Onderwerp van bespreking: De brief van het Partijbestuur" betref
fende de verkiezingsactie CPN (gepubli
ceerd in de Waarheid van 27 Juli 1948 ). 

Bijlage: convocatie. 

Nijhof opent de vergaderi�� en zegt dat partij--genoot 
Bent er uit Oosterbeek de Open Brief vart Partij Be stuur zal bespre
ken" waarna er gelegenheid zal ·zijn tot à.fscussie·� Hij zegt om des 
tijds wille geen voorwoord te willen spreken, doch direct het woord 
te geven aan partij.--genoot Benter. 

1 

Deze houdt een zeer zwak betoog over het in de Brief 
gestelde. Sprek� prijst het Partij Bestuur" i_nzonder?eid Paul �
GROOT voor de zelfcritiek. De woorden critiek en zelfcritiek worden 



2. 

�

oor spreker vo�r_idErend 4.erna�ld. Iets .nieuws brengt hij niet naar 
voren, hij geeft op alle punven het partij Bestuur gelijk. Hij 

� tracht nog het inconsequente van de K.V.P. aan te tonen, daar, 
.,. volgens spreker deze partij er aan meegewerkt heeft dat Minister 

Drees nu Minister-President is geworden. 
Als eerste discussiant geeft zich op J .• p. van de POL 

uit Velp. Deze richt een s�herpe aanyal op de Katholieke arbeiders 
die, volgens spreker, zo fanatiek zijn dat hij voortaan zich de. 
moeite zal sparen om met deze mensen van gedachtente wisselen. 

Spreker becritiseerde de verkiezingsactie in Velp. 
De gehele verkiezingspropaganda is daar practisch met 2 partijge

oten gevoerd. De anderen hebben zich aan de gehele verkiezings
strijd niets gelegen laten liggen. Het is niet voldoende, aldus 
spreker, een raambiljet op te hangen en daar achter te gaan zitten 

ijken of er ook belangstelling voor is. Volgens spreker is de ach
teruitgang van het stemmenaantal voor de CPN te wijten aan de geor-
ganiseerde aanvallen van de tegenpartij. Alle andere partijen heb
ben hetze tegen de CPN gevoerd; aan het hoofd hiervan stond de 
P.v.d.A. aldus spreker.

Deze discussiant brengt ook al niets nieuws naar vo
ren, hij begint en eindigt met critL_ek, doch stelt er niets voor in 
de plaats. �\o.7.'.ltk,_,J�c ._.,

� De tweede discu;;'iant begint met er op te wijzen dat 
kameraad Benter in zijn inleiding heeft gezegd dat de KVP het voor 
elkaar heeft gekregen dat Minister Drees President is geworden. 
Spreker zegt te geloven dat kameraad Benter met de politiek niet 
al te best op de hoogte is, want de Vokskrant van heden (10.8.1948} 
bavat een vraag aan Minister Drees, waaruit blijkt dat de KVP aan 
genoemde Minister opheldering vraagt waarom hij die post heeft aan
vaard. vervolgens richt deze discussiant zich tegen de aanval op de 
Katholieke arbeiders, gadaan zowel door de inleider als door de 
eerste diacussiant. Spreker zegt dat het zijn ondervinding is, op 
vergaderingen en op het werk, dat men met een Katholiek arbeider 
beter kan discussieëren dan met een KVPer. Alleen men moet op po
litiek terrein blijven en deze mensen niet in h�un geloof aanvallen 

Anderzijds
1 

aldus spreker, geefE, het Partij B� s�u�r ge
faald in de bestrijding van de het.zca.mpagne tegen de CPN •. De strijd 
is alleen gevoerd tegen de P.v.d.A., terwijl de KVP practisch met 
rus s- -gelat-en. ---- -

· t:a;.;...r� .. ik,J Spreker noemde de artikelen in de Waarheid vlak voor
• de verkiezingen, tegen vorrink en over he,t geval Ratio Koster, al

te doorzichtige verkiezingstunts. En dat niet alleen, maar nu na
de verkiezingen heeft dé CPN dit zelf ntt nog eens dik onderstreept,
door in De Waarheid over het een zowel als over het andere te zwij
gen. Spreker is overtuigd dat dit de CPN na de verkiezingen nog
veel afbreuk heeft gedaan. Vooral wa� Ratio Koster betreft zegt spm
ker dat deze jongen veel meer verdiend heeft dan alle:e.n als ver
kiezingsobject te worden gebruikt. Spreker vraagt zicij af of de re-

/ 
dactie van De Waarheid dit niet inziet. Spreker zegt het overigens
wel met de zelfcritiek van het partij Bestuur eens te zijn.

1 
Het partij Bestuur zegt nu naar middelen te zoeken

\ 

om de verliezen met de volgende verkiezingen weer goed te maken •
. .,h Spreker zegt dat de partij geen geld heeft om het woord onder de

arbeiders massa te verspreiden. Hij waarschuwt in dit verband te
gen al te veel aanvallen op de portemonnaie van de arbeide_rs. Hij
zegt om deze reden de 3e Obligatielening niet toe te kunnen jui
chen. Hij stelt voor dat elk part!Jlid en elke Waarheidslezer die
het betalen kan, vier weken lang een of vwee extra abonnementen op
De Waarheid neemt om deze kranten onder andersdenkenden te versprei
den. Spreker acht dit voordeliger, dan dat de Waarheid zelf 4 weken
lang gratis proefnu.gimers versprei� terwijl het overigens blijk



• 

geeft wie bewuste en offervaardige partijleden ziJn • 
vervolgens zegt spreker dat er critiek is geleverd 

op De 1Iaarheid en de organi sat>ie er van. Spreker zegt niet te wet e 
hoe het mn Amsterdam bij De Waarheid gesteld is, doch wel hoe het 
hier in Arnhem is. Met de bezorging is het treurig gesteld. Spreker 
zegt dat hij enige tijd geleden 10 dagen lang van De Waarheid ver
stoken is geweest. Toen hij dit op het kantoor tot twee maal toe 
had laten weten, duurde het nog vier dagen eer de krant bezorgd 
werd. Maar het ergste vond spreker dat, toen hij door omstandig
heden (vacantie enz.) in geen vijf weken de krant had betaald en 
zijn vrouw dit weer doen wilde, de loper had gezegd dat alles be
taald was en hij niets achter was. Spreker noemt zoiets een jan
boel en hij zegt dat het hem niets verwonderd dat het lezertal van 
De Waarheid in Arnhem in twee jaar tijds met 50% is verminderd. 
Het ià wel gemakkelijk om critiek op de leiding te leveren, maar 
we moeten eerst daar beginnen, waar het nodig is, want de lezer re
ageert direct op een onregelmatige bezorging van zijn krant.- Tenslotte zegt spreker dat er in de partij stemmen 
opgaan om de E.v.a. links te laten liggen of te doen samensmelten 
met het N.v.v. Spreker zegt wel een voorstander te zijn voor pro
paganda in het N.v.v. maar blijft vasthouden aan een doelbewuste 
houding van en in de E.v.a., welke organisatie alleen een echte 
strijdorganisatie van de arbeidersklasse kan zijn. 

De derde discussiant, J .M. Vellinga te Arnhem brengt 
heftige cr!tJe� op het partij Bestuur, op het Districts Bestuur 
van .Qentr.a.�l_Gelderland en op de plaatselijke besturen van Arnhem. 

Waarom 11
, zo vraà.gt sprëkerzicn af, 11heböen de plaatselijke be

sturen geen oordeel mogen geven over de candidaatstelling voor de 
2e Kamer? Hoe komt het partij Bestuur er bij om iemand als Ria 
Immink, die nu voortvluchtig is ('?), candidaat te stellen ? 11 

�· vervolgens be sc'l:îuldigt spreker de be sturen van de 
Arnhemse afdelingen er van dat propagandisten uit Arnhem werden af
gestaan voor het platteland. Volgend spre�er heeft dat voor het pl 
teland geen enkel winstpunt, doch voor de stad een groot verlies 
opgeleverd. Spreker waarschuwt dit voor de eerstvolgende verkie
zingen niet weer te doen, 

De vierde discussiant, M.J. le Mahieu, zegt het met 
Vellinga eens te zijn. Ook hij geeft de schuld van de naar ver
houding zeer grote achteruitgang in Arnhem aan de slecht georgani-

\ seerde verk�ezingsa�tie in �rnhe�. ---·-

1 De vijfde Discussiant,W.ZWienenberg, stelt de 
vraag hoe het zit met de rekening en verantwoording van de gelden, 
die bij de 1e en 2e Obligatielening voor De Waarheid zijn bijeenge
bracht. Hij zegt zich de tolk te weten van vele partijleden als 
hij vraagt of het Partij Bestuur de boeken eens opendoet en laat 
zien hoe het met dit geld staat. Spreker zegt de 3e Obligatielening 
met een zwaar hoofd in te zien, temeer daar Arnhem nimmer het door 
het Hoofd Bestuur gestelde bedrag voor de 2e Obligatielening heeft 
bereikt. Spreker zegt dat hij mensen weet, die n_immer enige kwitan
tie hebben ontvangen voor door hen gegeven gelden. 

Hierna valt deze discussiant het CPN raadslid te 
Oosterbeek, J.Buvelot aan, inzake diens beleid in de kwestie over 
gemengd zwemmen. 

) De zesde discussiant Buvelot, vraagt toestemming 
eerst ZWienenberg te beantwoorden, hetgeen wordt toegestaan. Buve
lot weerlegt met veem woorden de critiek van zwienenberg over zijn 
beleid, maar weet er niet uit te komen. verder heeft Buvelêt ook 
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critiek op het partij en Districtsbestuur, doch stelt er niets 
tegen.,,-over. 

De zevende discussiant, een oude man (naam enz. onbe
kend) zegt da� er deze avond veel c�itiek naar voren is gebracht. 
Hij zegt dat juist diegenen, die hun mond zo vol hebben met critie 
over anderen, zelf aan de kant gaan zitten en niets uitvoeren, Hij 
zegt dat dit in de eerste plaats geldt voor vellinga, die zelf prac 
tisch niets aan verkiezingspropaganda heeft gedaan. Spreker zegt 
dat het er voor de oorlog met het werk voor de Partij anders en z. 
i. beter naar toe ging. Toen werd er in de verkiezingstijd door
oud en jong aangepakt en had men tegenvallers dan zei men niets,
maar pakte nog harder aan.

Hierna volgt een soort gemeenschappelijke beraadsla
ging over de Va�beweging� Waarbij opgemerkt wordt, dat het��ae�ij 
Bestuur partijgenoten opwekte om uit de E.v.a. te gaan en zich aan 
te sluiten bij het N.v.v. 

Ook wordt er gezegd dat het daarheen geleid moet wor-l den, dat de E.v.a. zich moe�t fuseren met het N.v.v. Opgemerkt
wordt verder dat het Partij Bestuur zich geheel los moet maken van 
de E.v.a. en dat eventueel in het N.v.v. georganiseerde communisten 
naar het voorbeeld van de tramman Touw uit 's-Gravenhage moeten 
handelen. overeenstemming over dit punt wordt niet bereikt • 

Hierna beantwoordt Nijhof de discussianten. (Hierbij 
valt het op dat niet de inleider Benter, doch Nijhof deze taak op 
zich neemt. De oorzaak hiervan is vermoedelijk het zeer zwakke be
toog van Benter bij zijn inleiding, waarover ib de vergadering 
enkele stemmen zijn opgegaan). 

1 

De beantwoording van Nijhof' is eigenlijk niet veel meer 
dan een�rugkankeren tegen de kankeraars. Nijhof zegt te weten 
dat er in Arnhem door hem persoonlijk en zijn medewerkers, in de 
verkiezingsactie,hard gewerkt is, hoewel hij moet toegeven dat er 
fouten zijn gemaakt. Nijhof zegt dat hij.echter geen critiek ver
dragen kan van Vellinga, want die heeft, volgens Nijhof, niet al
leen niets gedaan, maar de verkiezingsactie �lf�_ges boteer 

Nijhof laat echter blijken dat het oestuur van de Arn
hemse afdelingen zo is, dat het noodzakelijk zal zijn dat er eens 
nieuwe bestuurders komen, mensen die werken. Volgens Nijhof' was er 
een. _groot gebr�k �an politiek goed geschoolde werkers. De rest van
zijn beantwoording leverde niets nieuws op. ·· · . 

Hierna krijgt Van it Reve nog het woord. Spreker zegt 
t dat er hier veel gecritiseerd en gekankerd is, doch dat er één 

discussiant geweest is {de tweed.,�) die de politiek van de Partij 
becritiseerd heeft zoals hetbehoort en waar veel op_bouwends in zat. 

�- Van it Reve geeft toe dat er meer tegen de K.V.P. mo�t wo�den ge
streaeg

t 
waarbij hij zegt op te letten niet_aan het geloof te komen,

doch da de P.v.d.Ä.-dErgrci6tste t-e-genstander lijft. spreker geef't 
toedat-d ve"rkiezïngspropaganda in De Waarheid niet altijd even ge
lukkig is geweest en zegt, dat als een bepaalde propaganda niet de 
gewilde kant uitwerkt, dan als_een boemerang terug__�laat (kennelijk 
doelde hij .hiE;r ook op cl.e 'kwe st.ie vorrink en Ratio Ko ster). 

Spreker zegt het te betreuren dat in Arnhem de verhou
dingen zo gespannen zijn, Hij heeft ook moeten constateren dat zij, 
die nu de meeste critiek voeren, zelf als toeschouwer aan de kant 
hebben gestaan. 

Hierna vragen nog verschillende aanwezigen het woord, 
doch Nijhof merkt op dat het al over half twaalf is. Hij zegt dat 
er binnenkort weer gelegenheid zal zijn, met bezwaren en critiek 
naar voren te komen. Hierna sluit hij de vergadering. 



Deze vergadering typeerde zich doordat de aanwezigen nogal enthou
siast waren, vermoedelijk niet zo zeer over het gevoerde beleid 
van de C.P.N., als wel over de soms ongezouten waarheden die de 
verschillende sprekers elkaar naar het hoofd gooiden. De vergade
ring kreeg hierdoor een eBigszins rumoerig karakter. 

\ 

Het was hier wel opgevallen, dat de C.P.N.ers, die hun 
.. .;1 . .J 

l
partij in de Gemeenteraad vertegenwoordigen, n.l. le Mahieu, Vel

�� linga en Jo Dreckschmidt, practisch n�t hebben deelgenomen aan de 
',fn\Û'9�1 verkiezingsp�opaganaa. 1.nArmhem.

rt.....J-IJ,.) De Hoofdcommissaris van Politie, 

\mm{M, 
,/ 

(C. Borstlap) • 

• 

•
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AFSCHRIFT. 

Distrièt CENTRAAL GELDERLAND 

Communistische Partij Nederland (De Waarheid) 
Secretariaat: Klarendalseweg 91 Arnhem. 
Telefoon: 22515. 

A 1 g e m e n e 1 e d e n v e r g a d e r i n g • 
------------------------------------=============== 

Deze gecombineerde vergadering voor de afdelingen Arnhem Oost-Westi 
Centrum i en 2, Velp-Rheden en Oosterbeek, wordt 

gehouden op Dinsdag, 10 Augustus in - Opbouw, Velperweg 13, Arnhem. 

voor die leden van afdelingen Rheden, Velp en Oosterbeek, die 
met de bus komen, uitstappen halte Spijkerlaan. 

Besproken wordt de brief van het Partij Bestuur (gepubliceerd in De 
Waarheid van 27 Juli ) • 
Leest deze aandachtig na en maak aantekeningen voor de discussie. 

Inleider: pg. Henk Benter uit Oosterbeek. 

- 0 -

Ldat 

Ondanks het feit, dat WlJ in de vacantietijd, dus KOMKOMMER tijd 
zitten, verwachten wij tochLvele kameraden aanwezig zullen zijn, 
en ook hun bijdrage zullen brengen in de geest zoals deze door 
het Partij Bestuur bedoeld wordt. 

Bemerkingen, aanvullingen, opbouwende dritiek en proberen mede we
gen aan te geven voor verbetering van onze werkzaamheden. 

Indien je het gemakkelijker of beter vindt, stel je aantekeningen 
enz. op papier en doe ze voor of op de vergadering toekomen aan 
pg. H. Benter, Backerstraat 25, Oosterbeek, of aan het Distr. se
cretariaat, (zie boven). 

AANVANG 7.30 in Opbouw. 

Met kameraadschappelijke groet, 
namens de dagelijkse leiding, 

Hennie Nijhof. 
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n.a.v. schr. van Arnhem,
no 44360 ·- tfiJ �� 

GEHEIM 

a. 

Onder dankzegging voor ·het rapport dd. 17 Augustus 1948, no
CV/G. 622-48, Geheim Uwer administratie, heb ik de eer U te ver
zoeren mij omtrent eni�e der daarin vermelde onder erpen zo mo
gelijk wel nadere inlichtingen, c.q. aanwijzin en te illen doen
verstret:ken. . 
1 De opnèrking van Julius Herman .rohannes,vàn •t REVE (29.12.
1897), betreffende het bestaan van een zekere disbärmonîe onder 
de {bestuurs-)leden van de C.P.N. te Arnhem, heeft - medè in 
verband met de door Hendrik Tiemcn NIJHOF (21.6.1911) geuite 
beschuldi�ing van saDotage �edurende ae verkiezingsactie aan het 
adres van het gemeenteraadslid Jacobus Marten VELLINGA (1 J.8.1901)
- dezerzijds de vraag doen. rijzén of aa.n deze önderlinge spanning 
een platte rivaliteit, eigenbelang of eerzucht t�n grondslag ligt,
dan el dat zich hierin aanwijzingen openbaren omtrent het be� 
staan van een dieper gaande, principiële .oppositie, zoals' die 
destijds -eobserveeidkon Morden in de qucst�e-A.�. KOEJEMANS. 

Het zou derhalve van belang�zijn te weten of de onderlinge
strijd, welke de vergadering kenmerkte, spontaan gedurenne de 
discussie ontstond, dan wel bewust door de t,ee bovengenoemde 
sprekers naar voren gebracht werd, wellicht in opdracht van het
Partijbestuur. 

' 

Te dezer�ake zou ook een nadere opgave van de feitelijkhe-
den, waarop de beschuldi-ging van sabotage contra VELLIN'GA be
rust, beter, inzicht kunnen verschaff�n i� de (partij-hiërarèhi
sche) verhouding de� plaatselijke functionarissen. Ook het feit, 
dat UIJHOP 'laat doorschemeren,. dat het wenselijk is mutaties in 
de a.fdelin,sbesturen door te voeren, zou zijn oorzaak ku.nn�n vin

den in het bestaan of misschien zelfs slechto het vermoeden van 
een zekere. opposi tionole geest bij enkele van die bestuurders. 

Voorts valt in h .t oog, çiat de tweede, onbekende discus_siant
een "goede" critiek leverde, welke wijst op een behoorlijk in-

1 zicht in de tekortkomin en van de partij. Ik zal het zeer op 
prijs stellen zo mo olijk te ·;orden ingelicht omtrent· zijn per-

�1/'t,
rJbf 

sonalia en even�ele functies in de part� · 

� � g.O, Stnr ' \ Indien 

� �·Aan de Heer 
Hoofdcommieqaris van Politie
te 
ARNHE. 



�4360 

- 2 -

Indien U mocht blijken, dat het.op deze vergadering naar 
voren �ekomene - in het byzonder de critiek van Willem ZWIENENBERG 
_(23�8.1910) over de obligatieleningen - door een der functiona
rissen ter kennis van het Hoofdbestuur is of zal worden gebracht, 
z�l ik zulks gaar�e van U vernemen. 

· U berichten zie ik met belangstelling tef,emoet.

Het Hoofd van de 
C Ei·NT ALE VEILI1HEIDSDIENST 
/ na.mens deze: 

1 
L.L. van La.ere.
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1 7J>P; t' ACD/ ��1-?>I 

1 
Ik heb de eer U te ber�chten, dat door de afdeling Deven-

ter van de c.P.N."De Waarheid", op Zondag 7 November 1948 in het 
gebouw "H.u.z. 11 aan de Diepenveenseweg alhier, een herdenking 

Ivan de Russ�he revolutie gehouden werd, waarbij ongeveer 225 
personen aanwezig waren. De zaalcapaciteit bedroeg 550 zitplaatsen.

Als spreker trad op Jules van 1 t Reve, voorzitter van de communis
tische gemeenteraadsfractie te Enschede. 

De bijeenkomst werd te omstreeks 19.45 uur met een kort inleidend
� woord geopend door Antonie Poelder, geboren te Deventer op 8 Juni -

1916, van beroep kleermaker, wonende te Deventer Lange Zand:traat 
166a, bestuurslid van de afdeling Deventer van de C.P.N."De Waar
heid". 

1 Daarna hield J.van 't Reve vnd. een korte rede, met als onderwerp
"Wisjinski en de Vrede". Deze Russische vertegenwoordiger bij de 
UNO-conferentie te Parijs, noemde hij één der grootste vechters 
voor de vrede, terwijl volgens hem de Sovjet-Unie het enige land

� � was, dat werkelij� de vrede wilde • 
.., �.,S!?(8E,, de financiele toestand van het dagblad "De Waarheid" zei 

1�0ÎJ spPei&r, dat deze verre van rooskleurig was. Hij wekte de aanwezi

� 
gen op om, wanneer men niet wilde, dat het dagblad in een weekblad 

3<bo veranderde, harder te werken om in deze toestand spoedig verbete-
J ring te 'Brengen en vooral ook in Deventer, waar men nog lang niet 

aan het verwachte percentage voor de derde obligatielening toe was.
Voor en na de rede van de spreker, die een aandachtig gehoor had 

en een enthousiast applaus verwierf, werd door de aanwezigen de 
"Internationale" gezongen. 

Vervolgens werd door de Deventer geheelonthouders-toneelvereni
ging "D.O.T.0.11 ( Door onthouding tot ontwikkeling) een toneelstuk
opgevoerd, getiteld "De heilige vlam", welk stuk handelde over een

'ontstane liefdesverhouding tussen de echtgenote vari een door een 
,ongeval half-verlamde ex-vliegenier en di� broer. 

t11;J.,� De verschillende pauzes werden gevuld� pianomuziek, verzorgd
1· 1 �· f door Petrus Poelder, geboren te Deventer op 17 Februari 1884, van 
bp�· beroep dansonderwijzer, wonende te Deventer, Parallelweg l3, de 

vader van het communistische bestuurslid vnd. 

-
Te omstreeks 23.35 uur, werd de bijeenkomst, welke een ordelijk

en rustig verloop had, door A.Poelder vnd., gesloten. 

r. Deventer, 11 November 1948.

!
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Datum: 7 .1 2 • ·19 48 • 

Ond�rwe:rp: Betr. organisatorische moeilijkheden 

in de afdelingen van de C.P.N. te 
Arnhem. 

Datum van ontvangsbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar 

e Waardering bericht: idem 

• 

Tevens bericht gezonden aan: Bijlage in afschrift 
verzonden aan Burge

meester Arnhem. 

Medewerkendt:: instanties: 

Ondernomen actie: 4 k U �f/k:U .
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
's-G r a v e n h a g e. 
-----------------------

Uit een recente bespreking van enige C.P.N.-en E.V.C.-functiona
,rissen te Arnhem is gebleken dat de Arnhemse afdelingen van de C.p.N. 

(J ( Centrum I,II, Oost en West, die echter bij enige actie steeds als 
/ P een geheel optreden) nogal veel organisatorische mo�ilijkheden hebben. 

De politieke secretaris NIJHOF, Hendrik Tiemen, geboren te 
Apeldoorn, 21.6.1911, tevens houder van de Waarheids winkel te Arnhem 
zeide dat de part�j en het aantal Wanrheidsabonné 1 s in Arnhem nog 
steeds achteruit ging. 

, Als een der oorzaken noemde hij het feit dat de leiders het niet 
eens waren. Hij wees hierbij voor op het C.P .N .-raadslid VELLINGA, 
Jacobus Marten, geboren te Renkum, 13.8.1901, Deze had nogal oppositie 
gevoerd tegen de alappe houding en nadelige handelingen van sommige 
partijgenoten voor partij en krant. Vooral tijdens de verkiezingen 
1948. Vol:gens Nijhof w,as Vellinga daarbij te ver gegaan en had door 
zijn standpunt de partij ook geschaad. Vel1inga zou dit nu ingezien heb 

1
ben en thans weer constructie( medewerken. (Zie i.v.b. hiermede CV/G 

.. J622-19l,ilLen Uw desbetreffend schrijven No. 41+360, dd. 15.9.48, welk 
'lsëlirijv�k l}1_,ermede beantwoord acht). Nijhof deelde verder meae dat 

.Arnhem ook een slec:iîl;"flguur· sloeë;
o

1Tde 3e Obligatie lening voor 
De Waarheid. Er zou nog voor geen 40 % aan de gestelde taak zijn vol
daan. 

Hij zeide verder dat het niet onmogelijk was dat de Waarheids
winkel te Arnhem opgeheven zou worden en dat hij, Nijhof, overgeplaatst 

ou worden. 
Hierna kwam ter sprake het bedrijfswerk van de C.P.N. Dit zou 

in Arnhem nog zeer stroef gaan. Een der o�rzaken daarvan zou zijn 
dat van de partijgenoten, die daarvoor geschikt waren, er maar enkele 

J 
in daarvoor in aanmerking komende bedrijven werkten. 

In verband hiermede deelde VAN DER MOLEN, Reint, gebor,2n te 
Assen, 17,5.1899 mede, dat hij pogingen in het werk stelde om bij de 
A.K.U. te komen. (Thans werkt Van der Molen als machine-bankwerker 
in een kleine machinefabriek te Arnhem, waar hij onder het personeel 
de enigste comr.mnist en E.V.a.-er is). 

Da0 r het Paitijbestuur der C.P.N. uitgaat van het standpunt 
dat de arbeiders het beste te bereiken zijn via de bedrijven, werd be
sloten nogmaals te trachten vaste voet in d� bedrijven te krijgen en 
daarbij de �.V.a. in te schakelen, waarbij met de ze bespreking een aan
vang was gemaakt. 

Van E.v.a. zijd e deelde men mede dat de nodige voorzichtigheid 
betracht moest worden, want vele E.V. U.-leden zouden afwijzend staan 
tegenover a.P .N .-inmenging in hun belangen. Hierbij werd gewezen op

het geval REI DING ll.n de afd. Textiel. Het gevolg hiervan is g'eweest 
dat Reiding als voorzitter van de Plaatselijke Raad der E.v.a. heeft 
bedankt. Nijhof zeide echter dat Reiding hem verzekerd had li1 van de 
C.P.N. te blijven, doch hij zou niet meer te bewegen zijn �vakbewe-
ging te dienen.-Besloten werd in nader overleg te treden met de Plaatse
lijke naad der E.v.a. te Arnhem.

cY 
Ik doe U hierbij toekomen een exemplaar van 11 De Gemeente ambte-

,,;f) naar 11
, een onder het gemeentepersoneel verspreid bedrijf

l

rantje van de 
0 • .1:' .N. 

Een kartotheekkaart betreffende Reiding gaat hierbij. 

Einde. 
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Onderwerp: ver aderin van werkers van het District Centraal Gelderland 
11 der

g
C • .t'.N.

g
ter bespreking van de actie 11 De Waarheid onder dak , 

gehouden te Arnhem, op 10.1.1949. 

Datum van ontvangstbericht: geen 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrmuwbaar 

Waardering bericht : idem 
• 

Tevens bericht gezonden ·aan: geen 

Medewerkende instanties : geen 

Ondernomen actie : geen 

972 • 300 - XII - '48 Il IN WEEK-EN MAANDOVERZICHT ;oDANIG VERMh1;,DEN1 DAT D��UIT
DE BRON(PLAATS VAN HERKOMST) ONDERKEND KAN WORDEN.--
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VERSLAG van een vergadering van werkers van het District Centraal 
Gelderland der c.p.N. ter bespreking van de actie 11 De waar
heid onder dak", gehouden te Arnhem, op 10 Januari 1949. 

/Aanwezig inntotaal ongeveer 35 pePsonen w.o. 
NIJHOF, H.T., geboren 21.6.1911; 
HOOGEN' STOEVENBELD, H.J., geboren 6.12.1913; 
VELLINGA, J.M., geboren 13.8.1901; 

� ....... NATHANS, J. , geboren 27.7.1902; 
- MINNAARD, G.J .H., geboren 1 O .4.1901;
--VAN DER MOLEN, R., geboren 17.5.1919 

wonende te Arnhem. Verder mog 
PE}:TI'ERS, G.F., geboren 25.12.1888; wonende te Nijmegen; 

�POL VAN DER, J.p., geboren 21.5.1901, wonende te Velp; 
CLEI'ON, J.A., geboren 15.12.1913, wonende te Apeldoorn; 

-MELLE VAN, L.A., p_ersonalia onbekend, wonende te Wageningen.

De vergadering staat onder leiding van H.T.Nijhof. 

Voor het Partijbestuur C.P.N. is aanwezig WIM HULST, voor zover hier 
bekend lid van de Directie raad van De Waarheid, speciaal belast met 
de propaganda (Febr. 1948). 

Nijhof opent de vergadering met een Nieuwjaarswens tot de 
aanwezigen en zegt dat er nu besproken zal worden hoe het met de actie 
'
1 De Waarheid ä>nder dak11 in het Distrièt Centraal Gelderland staat. 

, Sommige afdelingen hebben behoorlijk hun taak vervult, doch 
1 u a 12 afdelingen zijn beneden de hun ge stelde taak gebleven, aldus 
spreker. 
Spreker deelt mede dat Wim Hulst aanwezig is, die de richtlijnen van 
de Partijleiding zal geven. We moeten, al hebben we gelezen dat de 
f.juO.uoo vol is, niet denken dat we nu thuis kunnen blijven zitten.
Jullie zult horen dat er nog wat geknokt moet worden om de f.300.000 
vol te krijgen en nog wat meer, aldus besluit Nijhof zijn korte in
leiding en geeft daarna het woord aan Wim Hulst. (niet Cor Fels zoals
de convocatie vermeld). Deze zegt dat de Partijleiding hem naar Arn
hem heeft gestuurd om te vertellen op welke wijze ook in dit district_
de taak �olbrachtnkan worden. De partij heeft haar taak wel volbracht
maar er zijn nog en�kelebemerkingen, n.l • 
1. er is wel een groot bedrag toegezegd, maar nog niet afgedragen.
2. de enveloppen actie, die nog niet volledig is.
5. rekening moet worden gehouden met onverwachte tegenslagen, die nog

kunnen komen. 
Spreker.zegt dat het algemeen beeld in het district Centraal Gelder
land nog niet zo slecht is. Er is in de Partij een ontzaggelijke 
prestatie geleverd, vooral gezien in het licht van deze tijd, met de 
duurte, waarin het pPactisch onmogelijk is een zo groot bedrag bijeen 
te brengen. Hij zegt dat hieru�t wel blijkt de grote offervaardigheid 
van de arbeiders voor de enige rode krant. in Nederland. Maar we moeten 
werkzaam blijven, nog een keer moeten we r.300.000 bij elkaar krijgen, 
plus de onkosten voor deze actie (Spreker bedoelt hiermede de nu 
lopende actie). Spreker zegt dat met de bouw van het Waarheidsgebouw 
een aanvang is gemaakt. Wel was er wat· tegenslag geweest met het 
slopen, maar dezer dagen gaan de eerste palen de grond in. 

Wij hebben er voor te zor:egen dat het geld er komt om op tijd 
de aannemers en de le.veranciers te kunnen betalen. �r moet binnen de 
kor�tst mogelijke tijd f. 300.000 komen in baar geld. Dit bedrag hebben 
we wel op papier, maar het is nog lang niet binnen. we moeten dus zo 
snel mogelijk binnen halen wat er binne te halen is. we hebben ervaring 
opgedaan bij de vormge acties, dat er wel werd ingetekend maar dat het 
geld niet opg�haald werd. Als we ons niet in�annen om het geld te 
halen als het er is, dan la.ten de werkers het versloffen.biJ nieuwe 
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acties en dan gaat veel geld verloren. Dit is bij vorige acties gebeurd 
en dat mag niet weer voorkomen. 

Voor ons is dus de actie met oudejaarsdag niet afgesloten. 
Het District Centraal Gelderland heeft een achterstand, doch er zijn 
nog meer districten met achterstand. Ook dit district moet haar taak 
vervullen. Nu moeten er middelen besproken worden om er van te maken 
wat er van te ma.ken is. Dit is een opdracht van de Partij. In dit distr 
heeft men meermalen getoond goede communisten te zijn. 

Op 1 Febr. 194)1 wordt een nieuwe actie voor De Waarheid in
gezet, n.l. een abonnée -actie. De tijd hiervoor is, volgens spreker 
gunstig omdat in brede kringen van de �.v.d.A. grote ontevredehheid 
heerst over het regeringàbeleid inzake Indonesië. 

vobr deze actie moet echter de achterstand in de obligatie
actie ingehaald zijn. 
De intekeningen daarvoor moeten dus voortgezet worden, de enveloppen 
opgehaald worden en nog de 11 Qoudvinken·1 'dit zijn abonné 1 s die grotere 
bedragen kunnen missen) _eens bezocht worden. Volgende week Zaterdag 
en Zondag (1b en 17 Jan. 1949) moet een weekendàctie georganiseerd 
worden • 

Dat dit allt.s mogelijk is blijkt wel uit de resultaten welke 
sommige afdelingen bahaald hebben. over twee weken moet alles klaar zij 
aldus Wim Hulst • 

Hierna gaf H.J. Roogen stoevenbeld een overzicht over de stand 
van zaken in het district. Deze zeide dat deze vergadering uitgeschreve 
was in stemming van ontevredenheid en critiek op de partijgenoben en 

�-
haarzelf. Spreker zegt te erkennen dat de dagelijkse leiding hieraan 
schuld �eeft, deze heeft niet voldoende gestimUleerd en leiding ge
geven. ons district staat namelijk onder aan op de lijst en dat moet 
onze eer te na komen. Met het verkiezingsfonds stonden we tamelijk 
bovenaan en dat moet nu ook kunnen. Ik weet wel, zegt spreker, dat 
sommige het moeilijk missen kunnen, maar sommige afdelingen in dit dis
trict hebben het gestl=e.lie wel bereikt. 

• 

Volgens spreker zijn de afdelingen Oosterbeek, Doetinchem, 
/ Eerbeek en Arnhem I een voorbeeld voor het hele district; deze afdeling 

zijn ver over de 1uu %• De afdeling A,peldoorn heeft voor 112,9 % inge
tekend, doch nog maar 87 % afgedragen. Spreker zegt dat een klacht van 
Wim Hulst niet voor dit district gold, n.l. dat het ingetekende geld 
nog niet binnen was. Hier is practisch alles waarvoor is ingeteke�d, 
ook binnengehaald, op enkele uitzonderingen na. De Moeilijkheid is 
echter dat verschillànde afdelingen te weinig werkers hebben. Een paar 
partijgenoten moeten alles doen. 

Spreker deelt mede dat Centraal Gelderland tot taak -heeft 
f.8470,- bijeen te brengen. Dat is volgens hem nog geen f.4,- per�
Wa2rheidsabonné. Aan�ezien de campagne nu 4 maanden duurt is dit nog
geen f.1,- per abonne per maand. Volgens spreker is er te weinig met
spaarkaarten gewerkt. Deze vorm is te weinig uitgebuit. Tegen de en-
veloypenactie is opgezien als tegen een berg. Sommige afdelingen hebben
g zegd dat ze dat nooit voor elkaar kregen. Spreker noemde evenwel als
voorbeeld de afd. Oosterbeek dat met tf.O enveloppen f.15. - ophaalde en
vandaag wePr met 4 enveloppen f.8,- afleverde.

o/ 
Volgens spreker is er in het gehele district op de lijsten in-

b1 Ç'� f0 getekend voor f. 5720,- dusis men nog lang niet aan de 1uü %•
1 De afdel�ng .6:>etinchem verrastte nog met een obligatie van 

f.2'.:)u,-. Spreker noemde dit een "GOudvink", waarvan men het niet ver
wacht had. Deze abonné had n.l. een tijd geleden voor De Waarheid be
dankt, doch was nu weer abonné �eworden. Dib moest een aansporing zijn
om meerdere van die "Goudvinken' op te zoeken. Een abonné uit Schaars
bergen had een obligatie van f.1uO,- genomen. (Dit is vermoedelijk 

b r1aerrit Roosink, geboren te Arnhem, 17.8.1891, industrieel, wonende te 
ö,4· / 'Schaarsbergen, gem. Arnhem,· Kemperbergerweg 55 c., r.D. Arnhem). 
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,in Zetten waar slechts vier Waarheidslezers zouden zijn, zou door
1eén meisje f.1(DO,- bij elkaar zijn gebracht. 

Volgens spreker moet er gezocht worden naar de zwakke plek
ken. Bij d� afd�lingen, die nog geen 50 % bereikt hebbem, deugt iets 
niet. Hij vraagt zich af of de besturen in die afdelingen wel vol
doende actief zijn. Daar moet iets veranderen. 

Voor de volgende districtsconferentie moeten hieruit de les
sen worden getrokken, n.l. wat er in de partij leeft. 

Spreker zegt dat er nog de z.g.n. Rijksdaalder lijsten uit
staan en envelo�pen. Deze moeten afgerwerkt worden. Ook stelt spreker 
voor te werken voor deze actie bij dë a,s. filmvoorstellingen van 
11 Wanja de wees". 

Nijmegen moet hard gaan werken, dat staat als no. 6 op de 
lijst. Wel heeft Nijmegen een obligatie van f .1000 .- weten te plaat sen 
maar de taak is f.2000,-. Bóven die f.1000.- heeft Nijmegen maar 
f.272,- binnen weten te halen en dat is veel te weinig.

Velp is misschien wat hoog aangeslagen maar dat komt o m
dat Velp in de vorige campagne zo veel heeft binnen gehaald. Arnhem 

tt Centrum II staat er nog bedroevend voor (van deze afd. is spreker 
zelf bestuurslid). Daar zijn, volgens spreker, zeer weinig werkers. 
Hij vra.Dgt of andere Arnhemse afdellingen genegen zijn afd. II te 
helpen, bijv. Centrum I, die ver boven de 100 % is. 

Wagenmngen staat slechts op 46 %. Epe staat 54,8 maar heeft 
vandaag f.bJ+,- afgedragen, doch heeft dit geld aan de verkeerde 
oenningmeester afgedragen, n.l. aan H.A.Matthijsen, (geb. 12.11.18, 

b.�lwonende te Arnhem), dit moet plaats vinden bij Xan Cooten
4 

(Karel, 
0,«, 1 geboren 24.9.1918, wonende te Arnhem, St. Janskerkstraat 1)

�·;q·ç7 sié:./ �rr4..,tn.,.••* ;IM�. 
��---4�. 

Hierop volgën de discussies.
G.F. Peeters uit Nijmegen zegt o.a.: Toen ik voor de derde keer bij 

\mensen kwam om iets los te krijgen voor dëze actie werd mij practisch 
l de deur gewezen. De ze abonné had bij de twee vorige acties ook aan
delen genomen, maar nog steeds geen kwitantie van het P.B. ontvangen. 
De schuld hiervan ligt bij de partij, dà mensen hebben zo geen ver
trouwen meer. Spreker zegt het niet eens te zijn met de critische 
opmerkingen van Hoogen Stoevenbeld over het resultaat van Nijmegen. 

• 
Ik heb steeds gezegd dat Nijmegen te hoog is aangeslagen. En kom nu 
niet met de linkse redenering dat er in Nijmegen een goede "Goudvink" 
zit. Die hebben we zelf gezocht en we hebben 2 dagen daarvoor moeten 
werken en nog een dag naar Arnhem moeten gaan, aldus spreker. 

� 

Spreker zegt dat Nijmggen in een ongilnstige positie ver-
keert daar deze afdeling geen gelegenheid heeft om een openbare ver

. gadering, feestavond of filmvoorstelling te houden {zaalafdrijving) • 
� .Alles moet daar van man tot man, door persoonlijk bezoek gebeuren. 

f) we zijn lamgeslagen, we kunnen nog geen zallltje van 2 bij 2 krijgen,
� 0{ aldus spreker. Onze zeer actieve penningmeester kan wegens ziekte

� van zijn vrouw hier niet aanwezig zijn, zegt spreker, die besluit met
:r - de mededeling dat zijns inziens Nijmegen met f.1272,- meer gepresteerd

heeft dan de Arnhemse alfi'delingen met in totaal ongeveer f.1400,-.
Hij zegt evenwel toe zijn best te zullen blijven doen.

J.P. van de Pol uit Velp zegt dat in Velp fouten z ijn ge
maakt en dat de afdeling in gebreke is gebleven. Nu wordt er wel ge
roddeld, maar daartegen zegt spreker stelling te moeten nemen. Het
�artij-en Districtsbestuur weten daar echter van en hebben mij niet op
de hoogte gehouden. Ik heb daardoor te goeder trouw een fout gemaakt.
Het is nu zo dat half Velp de kop schudt. (hier interrumpeert Nijhof,
die zegt dat er nu niet over deze dingen gesproken moet worden, maar
dat Piet (v.d.pol) zich nu bij de actie 11 De WaHrheid onder dak 11 moet

l
houden). Van de pol gaat verder en zegt Qa� het met Beeters eens te
zijn over het feit dat het partijbestuur in gebreke blijft aan hen,
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ktie bij vorige acties intekenden, de stukken toe te zenden. Deze 
/mensen zeggen: 11 Laat de partij eerst het zaakje van de vorige keer 
maar eens afdoen. Neem nu je zootje maar mee11 • Spreker zegt dat, 
gezien het bedrag waarvoor de afd. Velp is aangeslagen, elke abtla,m.é 
ongeveer f .8 ,- moet beta!ten. Hij zegt dat de II Goudvink 11 van de vorige
kee� nu ook weer bewerkt is, maar deze man die bezig zou zijn een 
eigen bedrijfje op te richten, zou gezegd hebben: "Ik wou dat ik die
f.)vO,- maar weer terug had11 • Ook bij de andere voormalige goudvink 
was het mis geweest. 

Hij zegt dat in Velp maar een paar man werken en dat de Vak
bond ook haar eisen stelt. Hij zegt dat Reint van de Molen wel weet 
hoe hard er in Velp gewerkt wordt en dat deze de moeilijkheden weet.
11 Je kunt nu eenmaal niet overal de man voor zijn, het moet andërs 
wordi:n, want ik werk me gewoon kapot11 , aldus besluit van de Pol. 

J.A. Cleton uit Apeldoorn zegt dat hij zijn best zal doen 
de to egezegde, ma.ar nog niet afgedragen gelden in A,peldoorn binnen te
halen. 

J.M.Vellinga zegt dat het wedstrijdsysteem, dat bij deze
actie gevoerd wordt, voor de wwakkere afdelingen onprettig werkt. 

�
.spreker stelt voor dat die afdelingen, diede 100 � bereikt of over
schreden hebben, de zwakkere afdelingen moeten helpen om alsnog de 
hun gestelde taak te volbrengen. 

J. Na thans zegt dat in zijn afd. ( Arnhem Centrum I) ongeveer
300 abonne' s wonen die bijna f. 600 ,- hebben opgebracht. Zijn afd. zou
maar weinig obligaties uitgezet hebben en dan nog maar kleine. Het 
bijeengebrachte bedrag bestaat hoofdzatelijk uit giften. 

L .A. van Melle uit Wageningen zegt dat zijn afd. ook bij
de zwakke behoort. H1J zegt dan daar ook zwakke plekken zijn. In 
Wageningen wordt volgens spreker, zuinig huisgehouden. Er is daar 
f.5u,- uit de afdelingskas gegeven voor de Waarheidsactie. 

G. Minnaard uit Arnhem zegt te menen dat deze bijeenkomst 
gehouden wordt om midd�1en te beramen om het geld bij elkaar te krijgen
en niet om te bespneken wat er wel of niet gedaan is. Spreker zegt 
dat er meer met spaarkaarten gewerkt moet worden, dat wil beter dan 
giften ineens. ook de rijksdaalderlijsten.werken goed. Spreker geeft
nog in overweging om, als men eens een avondje onder alkaar zitte
kaarten, de winst dan voor de Waarheid te bestemmen. Hij zegt met 
enkele kameraden op Oudejaarsavond f.6,- voor dit doel "bijelkaar ge-

• kaart te hebben 11 
• 

Een onbekende discussiant komt nogmaals terug, op het inge
breke blijven van de partij t.a.v. de vorige obligatieleningen. Hij 
zegt niet te snappen dat er zo'n drukte over gemaakt wordt. De intekena
ren hebben een strookje ontvangen. De voorlopige obligatie is toch in 
duplo dus kan dat duplo toch als bewijs dienen. 

\ 
Nijhof zegt hierop dat er niet meer over de vorige obligatie-

leningen gesproken moet worden, maar over de nu lopende.A!ij zegt een 
verschil te hebben geconstateerd tussen de discussianten die voor 
Vellinga hebben gesproken en die daarna, de eerste waren pessimistisch
de andere optimistisch. Spreker prijst Arnhem Centrum I voor haar 
mooie werk. Hij zegt de moeilijkheden in Velp te begrijpen en vraagt
aan de andere afdelingen Velp te helpen, dan krijgt Piet (v.d.Pol)
ook een ander gezicht, ook op zijn partijgenoten en op zijn werk. 
We kunnen nu wel lang en breed all�rlei verwijten maken, maar daar 

' 
\, \komen we niet verder mee. Hij zegt dat Piet in de put zit nlb. Dirk 

)' O·!t,van de voort (geb. te Renswoude, 26.6.1901, wonende te Velp, Beltjes
a·l.tl' hofstraat 20+ nog steeds in het ziekenhuis ligt. Hij vraagt o� er nog e

� een stuk of vijf partijgenoten zijn die Velp willen helpen. 
Van de Pol zegt hierop dat in Velp de zaak in 1 t Honderd 

ligt. 11 Neem van mij aan dat het me heelniet aanstaat dat het in Velp
zo gaat. Maar als Arnhem me helpt, zal het best anders worden. Er is
nog wel wat te halen," aldus besluit hij.
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]Hierna krijgt �üm Hulst weer het woord. Deze zegt dat de besprekingen 
een positief karakter moeten dragen. Het gaat er nu niet om met c.:dtiek 
te komen maar met maatregelen. Er zijn natuurlijk fouten gemaakt. Ook 
zijn er moeilijkheden, maar die zijn er in het gehele land. We moeten 
nu beyraten wat we kunnen doen. Er zijn een groot aantal districten 
in het land die hun taak wel vervuld hebben. Ook in dit district zijn 
er afdelingen, die dat hebben. Spreker zegt het voorgestelde peetschap 
(de ene afdelinge helpt de andere} een lofwaardig streven te vinden. 
Toch moeten de afdelingen zelf ook werken1en ç.At bij elkaar zal abso
luut het gewenste resultaat brengen.,.,�,,-���-���. 

�ammer genoeg zegt spreké'r, zijn,er in het gehele land nog
mensen, die reeds in 1946 hebben ingetekend en nog steeds de stukken 

ff
1 

niet hebben ontvangen. Hij zegt dat aan de obligatie-leningen een af
� schuwelijke administratieve rompslomp is verbonden. Hij zegt dat de 
o9 partij geen effectenkantoor is met een perfecte administratie. Een be
�
'/

k� yerkt aamtal kameraden moet dag en nacht hard werken aan deze zaak. 
�- Er worden fouten gemaakt, maar ook de districten en de afdelingen maken 

fout·en. Dl;! verkeerd behandelde stukken worden voorlopig terzijde gelegd 
èn later stuk voor stuk ��gewerkt. Deze �ilijkheden moeten bij dese 

• 
actie naar voren gebracht worden. onze lezers zijn niet op hun achter

. hoofd gevallen, als we de zaak zo uiteenzetten geloven ze dat wel, al-

• 

dus spreker. 
Hij zegt dat er in Nederland geen enkele instelling bestaat 

l
met een offervaardigheid als de c.�.N. Spreker zegt dat het binnenhalen 
van geld primair is. Op de tweede plaats heeft deze actie echter ook 
een politieke betekenis.;Nijmegen heeft nu wel een tamelijk,hoog bedrag 
binnen, maar dat komt door die Goudvink. Spreker zegt dat het uit poli: 
tiek oogpunt gezien beter is 200 maal f.5.- binnen te halen, dan 2 maal 
F500 .- • 

In 1947 had Nijmegen toch 38 inschrijvingen met in totaal 
f. 4000.-. Velp had in dat jaar 87 inschrijv:eingen.

Spreker zegt dat er in de partij een grote solidariteit is. 
, Laat je niet door allerlei stemmingen van de wijs brengen. Slaat de 

handen in elkaar, dan zul je zien dat Centraal Geld�rland het ook kan. 
Maar er moet wat gebeuren. Nu niet nodeloos vergaderen en discussieren, 
maar plannen oystellen en wat gaan doen, aldus besluit spreker deze toe
lichting. 

J.p. van de Pol, zegt hierop dat hij a.s. Dinsdagavond vrij
is en vraagt wie van d� aanwezigen hem dan wil komen helpen met zijn 
actie in Velp. Hij zal zo�gen voor de adrt:issen welke die avond bezocht 
moeten worden. 

0 .. 
.,,, · Nijhof kondigt dan aan dat pg. Hielkema (?), die enige weken 

Jr"": · uit Am sterdam naar Velp is overgekomen om daar een agentschap voor "De 
,,-4"

..-v Waarheid 11 op te richten, en de partijgenoten: Nathans en v.d.Molen Dins-
1 � dagavond Piet van de Pol zullen komen helpen • 
.. t, (>.• � �. � ' v.d.Pol stelt voor om a.s. woensdag tijdens de film voorstel-

ling 11 Wanja de wees 11 in Velp met steunlijsten te werken. 
•;Vim Hulst zegt het. beter te vinden om na een korte inleiding 

en e:e.a opwekking tpt steun een collecte te houden langs de rijen. Het is 
veel beter om met de hoed rond te gaan terwijl alle mensen op hun plaatsEn 
zitten, dan tijdens de pauze met steunlijsten te werken, omdat de een 
dan niet weigeren wil voor de ander. 

V.d.pol maakt dan met de drie genoemde partijgenonen een
afspraak om a.s. Dinsdagavond om 7 uur in Velp samen te komen voor de 
tie in Velp. 

De vergadering wordt nu een half uur onderbroken om koffie te 
drinken. In deze pauze verlaten enige bezoekers, onder wie Nathans de 
vergadering. 
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Na de pauze neemt Nijhof het woord en zegt dat hij het jammer 
vindt, dat verscheidene kameraden de vergadering reeds hebben verlaten, 
daar hij nog enkele belangrijke dingen te zeggen heeft. De laatste week 

A
n Februari en wel waarschijnlijk op 26 en 27 Februari zal er een Di l:l

trict�fere_p.tie worde��ehouden. De datum staat echter nog niet vast 
daar aJ.t nog besproken moet worden door de Districtsleiding. 

J 

Op 22 en 23 Januari zal er een voorbereidende vergadering zijn 
voor de leden. 0� Zaterdag zal er dan een bespreking zijn waarbij ook 
de candidaten voor het Districtsbestuur gesteld zullen worden. Op Zon
dag 23 Januari zal er dan een u1tgebreide kadervergadering zijn, waar 
de resolutie van het P .B. besproken zal worden. Nader bericht hierover 

. olgt no • �r is nog veel voorbereidend werk voor de werlactie waarheids 
onne s. Adressen moeten gezocht worden en dan eerst priten. Het mag 

<> niet gaan zoals bij de vorige actie, waar maar lukrake adressen werden
0 y gegeven, om de krant op proef te bezor�gen. 

11 
Nu t: erst praten en dan de krant op proef. VI/ij kunnen wegens de 

°i 
financiële positie der partij ons niet veroorloven om er honderden 
kranten in te gooien. Wij moeten zo zuinig mogelijk zijn,aldus s..o.r�. 

11:r.1:,.:;,,.t;. 
Hoogen Stoevenbeld stelt dan de drie voornaamste taken. 

� 1e. enveloppen actie. 
2e. rijksdaalderlijsten. 
3e. collecten bij de vertoning van de film 11 Wanja de wees 11 • 

Spreker vindt de peetschappen over de zwakke afdelingen het belangrijkste 
De afdeling Oosterbeek zal Renkum gaan helpen. Renkum heeft slechts 
f.29,50 afgedragen en dit is 24,5 % van d� gestelde taak. Arn.�em Centrum
I gaat Arnhem west helpen op Donderdag a.s. A:p�ldoorn gaat Epe helpen. 
Epe stond op 24,5 %rmaar heeft vandaag nog f.41+-,- afgedragen. Dinsdag a.s 
gaat Arnhem de afd. Velp helpen. Arnhem Centrum II zal o.m. geholpen 
worden door Arnhem Oost. De kaderscholing in Oost op :[X)nderdag 13 Jan. 
194� moet vervallen. 

Spreker zegt dan dat de kaderscholing op Maandall; 11 Januari 
1949 om 8 uur in De Waarheidswinkel gewoon doorgaat en dringt er op aan 
dat allen op tijd aanwezig zullen zijn. 

H.Nijhof zegt dat hij de kaderscholing wel belangrijk vindt,
doch dat de actie nog belangrijker is. Hij stelt dan voor om de kader
scholing van Maandagavond evenals de kaderscholing van a.s. :[X)nderdag -

� avond in Arnhem oost practische werkavonden zullen worden. Als men nu 
� reeds wat adressen verzamelt dan kunnen deze adressen op Maandag en 

Donderdag afgewerkt worden. 
Spreker besluit dan de conferentie met het voorstel om aan de /))lil werkster in zetten een Waarheidsinsigne te sturen met de dank en de

)/'Y groeten van de aanwezigen op deze vergadering. 

Afschriften van de convocatie voor deze vergadering en het verstrekte 
overzicht g·•an als bijlagen hierbij. 

/.J l�\ /
/ 

verzoeke de geboortedatum op de kartotheekkaart van Vft.N DER :MOLEN, Reint
tpv"1J· gegoren te Assen, te wijzigen in 17.5.1919. 

Kartotheekkaarten van personen voorkomende in dit verslag - voor zover 
nog niet bij U bekend - gaan hierbij. 

Einde. 
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AFSCHRIFT. 

COMMDNI STISCHE PARTIJ NEDERLAND ( De Waarheid) 

District: CENTRAAL GELDERLAND 
Secretariaat/ 10.ar�ndalseweg 91 Arnhem Telefoon 22515

Arnhem, 29 December 1948 

Aan ALLE werkers voor DE WAARHEID onder dak. 

Waarde Kameraad, 

Hierbij nodigen wij je uit tot bijwoning van de uitgebreide WERKERS bij
eenkomst op zondag 9 Januari, in zaal ODEON - Kerkstraat 29 Arnhem. 

Voor d�ze bijeenkomst zijn niet alleen uitgenodigd het D.Bestuur en af
delingsbesturen, maar wij leggen zeer de nadruk op de aanwezigheid VAN 
ALLE KAMERADE'N DIE OP ENIGERLEI WIJZE HUN BIJDRAGE HEB BEN GELEVERD VOOR 
DE WAARHEID ONDER DAK EN OOK DIEGENEN DIE VAN NU AF WJJLLEN MEDEWERKEN 
OM DE LAATSTE STO�T BINNEN TE HALEN. 

Ehkel� afdelingen hebben hun taak reeds overschreden, anderen zijn er 
dicht bij, maar er zijn nog meerder afdelingen die nog VER· van de 1UO % 
af zijn. Ons district staat thans op 46,1 % en wij zullen gezamenlijk 
nog heel wat moeten verzetten om de 100 % te volbrengen. 
Met het thans bereikte percentage, zal het jullie allen duidelijk zijn, 
dat wij op dezelfde voet voortgaande, onze taak niet zullen bereiken. 

Dat wij er echter in zullen moeten slagen, willen wij onze krant niet in 
GEVAAR brengen, is jullie ook duidelijk. 

KUNNEN WIJ DE 1 UU % BEREIKEN ????

Als we de resultaten bekijken van die afdelingen, die ERNSTIG werk ge
maakt hebben van deze actie voor De Waarheid, dan kunnen wij zeggem: 

11 JA ZEKER 11 

Op bovehgeno�mde bijeenkomst zal pg. Cor FELS (ATdam) aanwezig zijn en 
zullen wij met elkaar bespreken, wat wij kunnen doen, om te zorgen dat 
àlle afdelingen actie komt en de werkers ton�n, dat het hen ernst is. 

Wij rekenen er op, dat wij op deze bijeenkomst de VOLLEDIGE uitslag van 
de Kerst-Enveloype-actie bekend kunnen maken, dus zorggnjullie voor direct 
ophalen van de enveloppes en even snel afrekenen met afdelings�en distric& 
penningmeester. 
iENNINGMEESTERS ZORGT VOOR BIJGEVOEGDE AFREKENSTATEN. 

Kameraden zorgt met een zo groot mogelijk aantal werkers van je afdeling 
aanwezig te zijn. 

Aanvangtvan de bijeenkomst 10 uur, 

met kameraadschappelijke groet, 
Dag. Leiding, 

Centraal Gelderland 
secretariaat. 
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AFSCHRIFT. 

COMM.DNI STI SCHE PARTIJ NEDERLAND 
District: Centraal Gelderland. 
IO.arendalse weg 91 A R N H EM. 

( De Naarheid) • 

Arnhem, 8 Januari 1949 

BRENG DE WAARHEID ONDER DAK: 

AaR alle werkers 

- waarde kameraad,
Bij het begin van het nieuwe jaar is het nodig dat wij, 

naar aanleiding van de resultaten in ons district bereikt in de actie 
voor onze krant, ons ernstig voornemen in 1�49 de activiteit van onze 

·partij van hoog tot laag belangrijk op te voeren.
,Immers het tot nu toe bereikte percentage van onze taak

is maar 65,5 % (nog niet betaalde inschrijvingen inbegreyen). Negen af
delingen hebben niet eens 50 % bereikt. 
Dat dit niet komt doordat de lezers van onze krant het geld moeilijk
kunnen missen, bewijzen die afdelingen waar hard gewerkt is en die dan
ook de 100 % hebben overschreden. 
Het zijn de werkers van Oosterbeek, Doetinchem. Eerbeek, Arnhem Centrum
I ·en �eldoorn, die een voorbeeld zijn voor ons hele district. 
Ook brengen wij h�lde aan onie lezers in zetten, die reeds tachtig 
gUlden,bij�enbrachten, terwijl in Zetten nog niet eens een afdeling van
onze partij bestaat. 

De ranglijst der afdelingen is heden als volgt (het % in de derde kolom
iB met inbegrip van ingeschreven maar hog niet betaalde bedragen):

/ 

Afdeling Afgerekend% Hoewel de met Kerstmis uitgezette 
enveloppen in de week tussen Kers 
mis en Nieuwjaar opgehaald moest 
worden en dus heden, 8 Jan. afge
rekend behmorden te zijn, hebben 
nog slechts enkele afdelingen 
hiervà.n geld opgezonden. Dat deze 
enveloppenactie resultaat kan heb 
ben, bewijst alweer Oosterbeek, 
dat uit 10 enveloppen Fl.15,- af
rekende, dus Fl. 1,5u per envelop 
Kameraden denkt niet: "de Fl. 
300.000,- zijn al vol, dus we 
houden er nu maar mee op 11 • Neen 
laten wij zoregen dat ons distric 
de 100 % nog haalt. Er zijn nog d 
rijksdaalderlijsten en er komt 
nog de film 11 Wanja de Wees 11, die 
ons de gelegenheid geeft nogmaals 
op een groot aantal mensen een 
b_eroep te doen. 

F • 

1 .oo sterbeek 
1.,

3
3

7 
,
5

9 2.1):)etinchem �9$7 ,27 
} .Eerbeek 

· 7�, 5U 
4.centrum I 544-,35 
5•Apeldoorn 702,94 
6.Nijmegen 1272,85 
7 .Ede 76.75 
8.Arnhem oost 43'

4
{,51 

9.wageningen 18 ,45
1u.Dieren 85,5u 
11.Centrum II 419,85 
12.Rheden 39,84 
1?•�'.Pe 53,5ü 
14.Renkum 29,50
15.winterswijk 20,50
1 b • Velp 86,49 
1·r .west 5,• 

Zetten 80,-
Schaarsbergen 1uO,-

502'{ ,99

135,0
124,5
122,5
120,9 

87 ,8 
63,8 
61,4
5�,3 
46, 1 
42,7
38,2 
32,0 
24,s 
24,5 
1 '(, 1 
1u,8 
�,-

59,3 

1 :53 ,4
148, 1
112,9

65,6 

61 ,3 

45,5 

13,8 

65,5 

D o  o r z e t t e n-d u s ! 
---------------------------

Breng De waarheid onder dak! met kameraadschappelijke groeten, 
namens de dagelijkse leiding, 

H.Hoogen.
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Onderwerp: Openbare filmver
toning CPN. 

Op Donderdag, 13 Januari 1949 heeft in de zaal "Negro" 
van de Firma Gebrs. Westlanrl, gelegen aan de Hoogstraat 79 
alhier een openbare smalfilnvertoning plaats gehad. Deze 
filmvertoning ging uit van de ComP1.unistische Partij Neder
land, afdelin8 Wageningen (Waarheiàslezers) en werd verzorga 
door de 11 waarhe1<lsfilmdienst" te Amsterdam. Te omstreeks 20.15 
uur werd, zonder dat een openings1ivoord werd gespr oken, een 
aanvang gemaakt met de fmlmvertoning. Ha de vertoning van 
een journaal en twee tekenfilmpjes, kwam een onbekende spre
ker aan het woord. In zijn rede, die ongeveer 15 min. duurde, 
maakte hij propaganda voor het dag blad "De Waarheid" en 
spoorde de aanwezigen aan zich te abonneren op voormeld 
dagblad. Na zijn rede wer<l een collecte gehouden voor het 
bouwfonds van hun dagblad, w elke coll�cte f.50,83 opbracht. 
Daarna had de vertoning van de hoofdfilm plaats. De hoofd
film m.s een Russische film, getiteld "Wanje de wees". In 
deze film werd weergegeven het l.e ven van een weesjongen die 
in een ver kennersgroep van het Russische leger werd opgeno
men.-

Te omstreeks 22.30 uur was deze filmvertoning geëindigd 
en in goede or de verlopen. -

In de zaal m.ren ongeveer 150 personen aanwezig. Hier
onder bevonden zich ongeveer 50 vrouwelijke personen. Mili
tairen mren niet aanwezig. In hoofdzaak behoorden deze be
zoekers tot de arbeidende klasse. Onder de bezoekers consta-

� teerde één mijner beambten de hem bekende Anna rnaria Josepha 
AAl�. �· WIRTS, geboren te 's-Rertogenbosch 16 November 1890, vIDnende

{Yliv1 

�
alhier, Keijenbergseweg 24. A.n. J. Wirts, voornoemd is gehuwd me 

./fG.W. Hoogstede en ms onderwijzeres aan de Openbare·Lagere 
School no.l alhier. Zij was in gezelschap van haar echtgenoot 

awn 
en enige kennissen. Vorengenoemde mevrouw Wirts is door be-

• tn/Jk � doelde beanbte nimmer op een vergadering van de C.P.N. of een
vr �) dergelijke bijeenkomst van de C.P.N. of een vergadering gezien.

l t)Yl.tw- ..,.. De zaal was voor ongeveer 2/3 bezet. 

Einde. 

Par1 
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17· 
2 FEB, 194g 

Datum: 1 .2 .1949 • 

Onderwerp:Vergadering van het District sbestuur ban het District Centraal 
Gelderland der c.p.N., gehou den op 23.1.1'.;)L�9. 

Datum van ontvangstbericht : 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht : 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties : 

Ondernomen actie : 

geen 

zeer betrouwbaar 

idem 

.geen 

geen 

geen 

1, 

972 . 300 - XII - '48 

IN HET WEEK OF MAANDOVERZICHT GEEN FEITEN VERMELDEN, 

TOT ONDERKENNING DER BRON KUNNEN LEIDEN• 



• 
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VERSLAG 

I

van een

. 

vergadering van het Districtsbestuur van het District 
Centraal Gelderland der C .p .N., waarbij ui tgenogigd het ge-
hele kader, alsmede belangstellende partijgenoten, gehouden 
te AI_'.nhem 01J Zol}da_g_23 Januari 1949, ter voorbereiding van de 
a.s. Districtsconferentie.

�anwezig: ongeveer 40 �ersonen. 
/Zaalcapaciteit: ongeveer 100 p�rsonen. 

preker: Fr. Baruch, lid Partijbestuur c.p.N. 
J. ...

(t �,Als voorzitter dezer vergadering trad op NIJHOF, Hendrik Tiemen, geb/
21 .6.1�11. De voorzitter opende de vergadering met een kort woord van 
welkom namens het Districts bestuur. Hij wees er voorts op, dat er 
allerlei kleine moeilijkheden en strubbelingen in de afdelingen waren 
en kondigde daarna als spreker aan J:Jartijgenoot BARUCH, die de reso
lutie van het �artij Bestuur zou behandelen. Alvorens echter het woord 
aan Baruch te geven, sprak hij enkele woorden over de vorige week over-

r
Leden voorzitter der raadsfractie van de C.P.N. te Arnhem, LE MAHIEU, 

' Marinus Jacominus, geboren 18.9.1895, overl-eden 15.1.1949, waarop een 
minuut stilte in acht werd genomen. 

BARUCH ving zijn rede aan met te zeggen, dat hij begreep dat de 
druk waa·ronder de J:Jartijgenoten in kleinè. steden moeten werken veel 
zwaarder is dan in de grote steden. Een van de factoren die het partij
werk echter remmen is het onge+oof in eigen kracht en het ongeloof in 
de kracht der p-artij. Niemand mag echt-et' vergeten dat hij lid is van een 
enorm grote J:Jartij, al is deze in Nederland zelf niet zo groot. Radio 
Moskou heeft gisters.navond nog gezegd dat de commu..�istische partij over 
de gehele wereld thans 18 Tutl]Jioen leden telt. Een communistisch lid der 
Franse kamer zei zeer terecht, dat de hele kapitalistische wereld in 
beroering is. In de hele wereld zijn de kapitalisten thans zielloos. 

S�reker behandelt voorts het Marshallplan en de gevolgen hiervan 
voor het land dat de Marshall-h�lp aanvaardt.(De voorzitter Nijhof 
interrumpeert hier en valt zeer scherp uit tegen enige laatkomers, die 
de spreker storen en hij geeft opdracht de zaaldeuren op slot te doen,) 

·• Baruch gaat dan verder en becritiseert de p.v.d.A. volgens 
SJ:Jreker zou de Directie van de Ned. Bank ronduit gezegd hebben, dat de 
dingen die nu gebeuren niets anders zijn dan een uiting van de acute 
crisis, zoals deze zich na de eerste wereldoorlog vertoonde. Sinds de 
eerste wereldoorlog is het kapitalisme �n een voortdurende crisis en 
dit bevestigt het inzicht van Lenin over het stervende kapitalisme. De 

1/pers is steeds p:asimistischer. Zij sprak eerst over de edelmoedige 
geste van Amerika. over het Marshallplan zonder enige bijbedoeling en 
alleen maar om te helpen de gevolgen van de oorlog te niet te doen. Dit 
is echter niet juist. Het Marshallplan is een utting van een algemeen 
ziekte verschijnsel waar het kapitalisme aan lijdt. 

�en Londens blad heeft naan aanleiding van de rede van Truman 
geschreven dat de Marshall-landen hun productie met 3u % moeten op
voeren, doch acht dit de eerste 3 jaar niet mogelijk. 

Kijk nu eens naar Rusland waar in één jaar tijd de productie 
met 25 � is opgevoerd. In Belgie heerst reeds een belangrijke mate van 
werkloosheid in de havens en in de textielindustrie. Het Karshall-plan 
is een poging tot export van de crisis van Amerika naar �uropa. Nog 
een der gevolgen van het Marshallplan is het 4 jaren plan van Engeland, 
d8t er OJ:J gericht is om alle moeilijkheden der kapitalisten af te 
wentelen op de bondgenoten op het vasteland van �uropa. F.:ngeland gaat 
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zijn export vergroten en jn import bep�rken. 
Dan hebben we nog ae beroemde �enelux. De Rotterdamse Cou�ant 

van 22 Januari 194j wij t op de grote gevaren van de Benelux vooral 
wat betreft de gelijk hakeling van het prijspeil in Nem:eralnd en 
België. De toestand et er helemaal niet rooskleurig uit aldus 
spreker. 

In de propaganda naar buiten wordt hierop niet veel nadruk geleg 
Het is een der methoden der Regering om de zaak zo mooi mogelijk voor 
te stellen. De Regering probeert de indruk bij de arbeidens te wekken, 
dat er binnenkort weer werkloosheid voor de deur staat, dus moeten de 
arbeiders geen grote mond hebben want deze gaan er natuurlijk het 
eerst uit. De cou�anten, radi�enz� vertellen ons over het Marshallplan, 
dat er is om ons er boven op te helpen. wat is echter het gevolg. l)rij s 
verhoging overal. De arbeiders moeten terug naar het oude stadium. 
Geen loonsverhoging maar de productie moet omhoog. H,'norme winsten 
worden gemaakt, doch deze moeten gebruikt worden om de industri�n weer 
op te bouwen. 

l!.'Il nu de andere kant. Rusland heeft geen hulp van de wdel

moedige Amerikanen en niettegenstaande dat gaat Rusland veel sneller 
vooruit. Zo snel dat wij ons daar gee:rwoorstelling van kunnen maken • 

Hier heeft foinister In 't Veld een plan gemaakt voor huizen
bouw. Dit is echter geen 5 jaren plan, maar een 30 jaren plan. 

In Leningrad, dat 2 jaar lang door de l)Uitsers is beschoten 
vind je nu geen spoor meer van de oorlog. 

Spreker houdt nog een lofzang op de Sovjet-Unie en zegt dan: 
Wij staan op punt een revolutie te winnen. In Zuid-Amerika zijn revo
luties OJJ bevel van Washington of Wallstreet pm 2 partijen elkaar op 
te laten rollen. 

Hier gaat het echter om een grote sociale omvorming. Het is 
mogelijk nog een kwestie van een paar weken of een panr maanden dat 
de communisten over de hele wereld zullen heersen. Er zal echter nog 
hard moeten worden a�ges:;reden. Het is een oude ervaring dat hoe meer 
men in het nauw komt, hoe meer middelen de kapitalisten zullen vinden 
om hun macht te redden. 'Vij kunnen vaststellen dat China wel de grootste 
bijdrage heeft gelEverd voor de wereldrevolutie. In China komt de vol

komen mislukking van de koloniale politiek tot uiting, De ·overwinning 
in China zal van grote invloed zijn voor de omwenteling in andere 
landen o.a. in Indonesië. Nu gavt de reactie overal conferenties en 
geheime besprekingen houden om te redden wat er te redden valt, msaar 
er valt niet veel meer te redden. Spreker heeft het voorts ober de 
prachtige ontwikkeling der toestand in Tsjecho-Slowakije, Polen en 
China en over de prachtige inspanning der guerillastrijders in Indonesie 
.Komende op de toestand in Nederland zegt spreker dat je kunt praten 
zoveel je wilt over de noodzakelijkheid van betere organisatie en 
be tere scholing, maar wat hoofdzaak is, de massa moet ook hier in be
weging. 'Vij moeten actie voeren voor loonsverhoging. 

1 

�r zijn merkwaardige misverstanden bij de partijgenoten. Zij 
spreken over productieverhoging en remmen soms de acties in de bedrijven 
op grond van de gemeenschappelijke belangen van de werkgevers en werk
nemers. Deze partijg�noten kennen niet de onverzoenlijke strijd tegen 
het kapitalismEl..!/Spreker behandelt dan zeer uitvoe1•ig en langdradig 
de P.v.d.A. politiek, waarbij hij teruggaat tot 1918. Vervolgens 
tracht spreker aan te to�nen dat alle na 1945 ontkenende oorlogen 
door ander landen dan Rusland zijn gevoerd op gesticht. 

'Vij moeten niet nalaten dit vooral in onze discussies uit te 
laten komen en aantonen hoe de werkelijke toestand is. Hoe Amerika een 
ring van aanvalswapens om de sovjet-Unie trekt. Niet om Amerika te ver
dedigen, maar al deze dingen wijzen er op dat der reactie bezig is om 
onder leiding van Amerika een aanval op de Sovjet-Unie voor te bereiden. 

1-
Spreker becritiseerti dan scherp de .J:'.v.d.A. en o.a. Ds Buskas, 

die z.g. links is. Ook de .t'aroolgroep krijgt een veeg uit de pan, 
t Spreker zeide dat de E.v.c. gestadig in ledental achteru1tgaa •
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Het N.v.v. en de K.A.B. gaan vooruit. Dit is een bewijs dat de ar
beiders strijd willen. Wij moeten nu zorgen in deze vakbewegingen een 
oppositie te organiseren. De E.v.a. is veel te klein om tot actie over 
te gaan en de arbeiders in beweging te krijgen. Niet dat de E.v.a. de 
laatste weken geen prachtig werk heeft gedaan. 'V�j moeten echter __ g,__e 
�v�oed

t... 
wel�Jj_ in het N. v" V. heb be!! 13ta...l;?ilise.r1;_n • .c.en stakende 

schoonmaakster in Amsterdam, een vrouw die nooit aan politiek gedaan 
heefg, zei op t::en vergadering van de stakers: 0 Nu zie ik dat er maar 
een partij is die ons steunt en dat is de a.P.N. 11 Je klÎl.nt net zoveel 
pamfletten versvreiden als je wilt, maar de beste propaganda is de 
actie voor dE arbeiders. In de strijd worden de arbeiders geschoold en 
daar komen de communisten uit voort &preker eindigt zijn inleiding 
me ne'ë"ve�zoek om vooral te willen discussieren en te svreken over 
de ervaring bij de toepassing der vartij resolutie in de praktijk. 

Nijhof verzoekt nu de discussianten zich op te willen geven. 
Waarha van 3'2 tot 13 uur wordt gepauzeerd om kof_ fie te drinken. 

Na de pauze neemt eerst de voorzitter Nijhof het woord en zegt 
) o.m.: 

Ongeloof aan eigen kracht is een der oorzaken dat hier nog niet 
tJtot actie is overgegaan. Dit geldt zowel voor de partijgcnoten, afd. 
besturen, Distr. Besturen en de dagelijkse leiding. De fout is altijd 
geweest dat tot nu toe eerst aan de organisatie van de partij naar 
binnen is gewerkt. �in9-s �nige maanden he_bçen Hij og_� koers_radi� 
gewi j_zigd... 1 fij hebben begrepen dat het �!3s_awf?l.'k de vakorganisatie en 
de l'1onsverhoging voorgaat. '"lij hadden nffi begrepen dat wij inderdaad 
daar moete:1)-_b.eginnen waa�n��in de.J?.e.f!_ri�en is. 

JJ' Ongeveer een 12:.all' aar geleden hebben wij een werkprogramma op- · 
gesteld voor de k.K. u. en e Sleephelling. '"vij hebben ons toen tot 
taak g�steld, �en bedrijfskrant uit te geven voor de A.K.u. de Tinfa-
briek, de Sleephelling en °de Haard" voor Doetinchem. 

In Doetinchem bij de D.R.u. hebben wij grote resultaten geboekt. 
Danr is een grote actie gevgord onder drang van onze partijgenoten, 
die voor 14 dagen nog in de put zaten. �r is een personeelsvergadering 
geweest, welke een unicum was in de geMchiedenis van de D.R.U.-fabriek. 
Daar is de rol van de Uniebestuurders als verlengstuk van de Directie 
vastgesteld. 85 % van de arbeiders stonden achter de door de a.P.N• 
voorgestelde maatregelen. 

De Katholieke pers schrijft nu over de macht der communisten in 
de Achterhoek. Toen wij Doetin��_QY.§.r_ kregen.. van het_ .Pi s_tri.9t IJ13sel
streek. telde het 8 leden en fnans zijn ern19. 'szaverdags verkopen de 
J:Jartijgenoten daar 1u0 11Voorwaartsen11

• Bij de ·itl,-.,,iliiiU. is onze taal nog
niet de juiste taal. Onze contacten bij de A�K.U. zijn nog niet goed. 
�r h�erst daar nog een systeem van verdeeldheid.�� komt langzamerhand 
verbetering ih. Iedere maand verschijnt daar nu de krant en de arbeiders 
grijpen er graag naar. Ook bij de Tin�abriek gaat het goed. Wij zijn 
begonnen met contacten in het N.v.v., �dj hebben omze kartotheken nage
zien, naar oude partijgenoten om deze te bezoeken, doch dit bracht gee�
ovlossing. Toen zijn wij er maar op uitgegaan. 

n,16 Reint van der Holen is begonnen met het bedrijfswerk en we 
wisten niet hoe we het moesten doen. Het gaat nu beter en we krijgen 
steeds meer ervaring. Laten wij nu spreken met de arbeiders van de 
D.R.U. en de Tinfabriek om tot actie te komen. Nu niet meer in de
kartotheek zoeken, maar onder de arbeiders. liet kad,2 r komt bij de actie!•
vanzelf naar voren. -

Wat we nodig hebben zijn contact pfunten �n het N.V. V. �r was 
vractisch geen afdeling in staat ons aäïïadressen te-fiëlpen. In .A,pel
doorn waren 6een adres �en te vinden • .Ie hebben zelf op goed geluk ge
werkt en zie er rolden 5 of 6 belangrijke contacten uit de mouw en 
dan nog niet eens partijgsnoten. Wij zitten maar steeds in ons kleine
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kringetje in de vartij te zoeken, terwijl daar buiten nog mogelijk
!heden genoeg zijn. 

In Arnhem is een klein conflict geweest bij de Arnhemse Cou
rant waarbij een partijgenoot betrokken was. Bij dit conflict hebben 
wij kennisgemaakt met een N.V.V.-er, die nu een goed contactpunt is 
geworden. 

Gisterenavond is er besloten tot het oprichten van bedrijfs
afdelingen. Dit is een groep partijgenoten uit de bedrijven. ·Zij 
moeten weten wat it1 de bedrijfskranten komt en de bedrijfsproblemen 
ond-rling bespl!ken. Ook moeten zij de gegevens verstrekken uit de be
drijven. De bedrijfskrant is het bindmiddel van de arbeiders. Daar en 
boven moet de bedrijfsafdeling de stoot groep zijn. ' � J · 1 Sip, Everard, geboren 27 .9 .189(r, he ft eens gezegd dat wij het
beste kuiïriën discussieren als wij het eerst over een onderwerp eens 
zijn. De acties in dG bedrijven zijn van het grootste belang. Van de 
vakbeweging ga•t een grote macht uit. In de achterhqek zien wij hier 

�

en sp�ekend voorbeeld van. De gehele bevolking s�reekt van dè c.p.N.

C,\\' n de actie van de partij. In noetinchem en omgeving zal de partij 
ij de komi::nd-2 verkiei:ing onherroepelijk winnen. Het zal van onze 
ouding afhangen of bij de komende verkiezing de achteruitgang van de 
orige verkiezing ingehaald wordt. � 

De taak van de bec.rijfs afdeling bij de A.K.u. en de Tinfabriek 
za11 allereerst zijn om het gehele personeel onder de loupe te nemen. 

Elke arbeider bekijken en je afvragen of wij deze kunnen ge-
u bruiken. Probeer abonne' s voor onze krant te winnen. Het beste middel 

voor de scholing van de arbeiders is onze krant. Alleen onze knant 
is juist op de hoogte van de stakingen en de oorzaken daarvan. Alle 
and re kranten geven blijk daar niets van te weten. De Waarheid komt 
echter lang niet genoeg onder de arbeiders. 

De afd. Arnhem Centrum I heeft bijna 1 1/2 jaar dood gelegen 
en zie nu eens. Dank zij het werk van onze partijgsnoten is deze af

�deling we�r op poten gezet en nu een van onze bloeientite a�delingen. 
Op 1 Febr. pegint de nieuwe actie voor de krant. De Direçtie van de 
krant heeft voor de:ze actie een nieuwe methode uitgewerkt. De taak 
voor ons district is geheel uitgestippelti, we gaan 20 afdelingen 
vormen. (thans 1?). 

Het moet niet gaan zoals de vorige maal. De winst stond toen 
tegenover een veel groter v�rlies. In de maand Decemb�r b.v., in het 
District 92 abonne' s verloren, tegen een winst van 24. 

Hu is ov gedragen aan de afd. b. v Rheden 1 abonné werven, 
Apeldoorn 4, Nijmegen 3 enz. Het Bistrictsbestuur verdubbelt echter deze 
ovdracht en wij verwachten dat de afdelingen de opdracht nogmaals 
zullen v.rdubbelen. Ook mogen geen proefexemplaren meer worden verzmnden 

ftenzij van te voren reeds een redelijke kans bestaat dat er een abonne
ment wordt genomen. 

v Enkele kameraden wijken blijkbaar voor de reactie zij tonen 
ongeloof in eigen kracht en in die der partij, doordat zij wegblijven 
en thans hier ni2t aanwezig zijn. 

In Arnhem gaan morgen de arbeid_rs in de kolenbranche 
staken. Deze staking hadden wij moeten organiseren en voorbereiden. 
':Vanneer wij dat doen :eisdit onze beste propaganda voor de a.s. ge
meent�raadsverkie�zing. Bij de vorige verkiezing werd meer gelet op 
het algemeen beleid, nu moeten wij eigen beleid verdedigen en voor al 
plaatselijke toestanden uitbuiten en de wantoestanden omtmaskeren. 

f (In de toon enstrekking van zijn betoog lag kennelijk dë bedoeling om 

� � . zich tegenover Baruch schoon te praten.)

�· '1(Hoogen Stoevenbeld, Hendrik Jan, geboren 6.12.191.,, svrak als volgt:
Het is in 1945 niet gegaan zoals wij ons dat voorstelden. ij meenden 
dat wij door de grote massa met gejuich zouden worden ontvangen. }lu 
hebben wij onze vergissing ingezien en wij moeten weer strijd gaan 
voeren. De reactie is er in geslaagd om d� arbeiders mee te slepen.
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Er zij nu twee kampen. Wij en de Amerikaanse partijen. 'Jij hebben ge
zien dat wij onvoorbereid waren, vooràl als wij zien onze verk�erde 
reactie op de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije. Daar zijn nu� de 
arbeiders aan de macht en boeken grote successen./Spreker wijst dan 
verder op d<= zwakke plekken.in de actie "De Waarheid onder dak 11

• Ook
)v.OJ> het financiele gedeelte moet beter worden. S!;ipt op tijd afrekenen. 

7
t 

auwkeurig de staten invullen. De financiele basis van het District 
f moet worden verbeterd. Er zijn veel kosten en deze moeten voorai wat 

betreft typen, stencilwerk en kantoorbehoeften zo laag mogelijk worden
gehouden. Het Dis�trict kan deze omkosten niet goed maken uit de con-
tributie en de cent van II voorwaart s 11 ./ 

� drl .. b 
� •• 

!Jlr'f'P 1Jhof zeide nog een ding te he ben vergeten en wel dat parti ·genoot 
�

d� e inga de gehele leiding en v�rantwoordElijkheid voor de · in het 
r�-"'--t. District Centraal Gelderland op zich genomen had. Men moet nu niet 

alleen blijven werken doch zich met alle moeilijkheden tot Vellinga 
wenden en zijn ovdrachten stipt uitvoeren. 

A':: n:1\ q �. .. 
ï - Na thans, Jakob, geboren 2'( .7 .1902, be cri tiseerde de rescblutie 

C van de Partij.Er zou volgens hem niet gewezen zijn op de acties in het 
� buitenland. Ook aan de vrouw en beweging en de jeugd werd niet voldonn-

l de aandacht geschonken. De jeugd is de toekomst van de partij en mag ni. 
niet Vc:rwaarloo stl worden. Sprekende over de buitenlandse politiek 
noemd<= hij Truman een grote politieke zwendelaar. (Hierop volgde enig
onv rstaanbaar commentaar, waoop Vellings schreeuwde: 11 jawel, volgens 
mij wel 11 • ) 

Na nog veel crttiek op dë binnenlandse politiek en op het
Marshallplan, kwam spreker op de acties in de bedrijven en zeide: 
dat de strijd voor hogere lanen wel het voornaa.mste punt is. 

De arbeiders zeggen nu nog dat hun leiding zo is en ze niet 
anders kunnen. Laten wij ze op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen. 

\
Als wij een �.v.c.-er hadden die wij helemaal in de hand hadden, dan 
konden wij die gerust over laten gaan naar het N.v.v. Toch moeten 
wij stimuleren ·dat partijgenoten in het N.V.V.gaan. 

/J.<./_.(J / Vellinga, Jac!hbus Marten, geboren 13.8.1901, SJJrak als volgt: 
� 'Ik zal niet ingaan ov d� slechte organisatie van deze vergadering door

het Districts Bestuur. Het District Bestuur vat een en ander nog al 
simpel op en meent te kunnen volstaan met het verzenden van convocaties 

� voor een vergad�ring en voor hen is daarmee de zaak af met als gevolg 
slecht bezochte Vérgaderingen zo als deze. 

Het belangrijkste punt in de rede van partijgenoot Baruch is 
wel de actie voor de lotsverbetering van de arbeiders. Scholing is be
langrijk maar het organiseren van daadwerkelijk verzet is nog belangrij
ker. D:>or dit District is de nadruk mp de scholing gelegd. Nota bene 
waren in dit District 2 kaderscholingen per week en nog wel ov zater
dag middag en zo kwam van het practisch werk niets terecht. We hebben de 
Zat�rdagmiddag vrij gemaakt voor vractisch werk en dit had tot gevolg, 

�at het Districts9estuur maar helemaal wegbleef. Zij hebben schijnbaer 
angst· om hun gezicht aan de massa te tonen,maar zij moeten niet ver
geten dat partijgenoten nu eenmaal langs de weg timmeren en onder het 
volk komen. Op een scholingsavond werd gediscussieerd o�er het feit 
of men de waarde van een H.L. kolen moest nemen naar het gewicht of 
het aanval caloriën, ZUlke discussies zijn absoluut onvruchtbaar. 

Wij moeten echter niet alleen naar binnen kijken, doch vooral 
de blik naar bui ten wenden. f '.r/ij moeten er op uit. Ik heb twee partij
genoten bezocht, die nog nimmer actief werk gedaan hebben en nu zijn 
zij beiden functionaris geworden. Veel van omze partijgenoten duiken 
onder in de E.v.a. zij duiken onder omdat zij zijn geïntimideerd door 
de anti-communistische acties. Deze partijgenoten moeten op hun plicht 

ewezen vvorden.t Een van de financiële moeilijkheden in het bedrj.�fs
erk is dat dit niet op goede basis staat en daar moet v�rander1ng in 
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gebracht worden. 
De bedrijfskrant moet door de arbeiders in dat bedrijf zelf

gefinancierd worden. 1Vij moeten de arbeiders aan het versta�d brengen 
dat de krant voor hen strijdt en dat zij het dus zelf moeten betalen. 

l 1 Van der Molen , Reint, geboren 17.5.1919, zei dat h�ij bezig 
�s het bedrijfswerk te organiseren en dat de partijgenoten hem da8r-
bij moeten helpen. De partijgenoten die het bedrijfswervk organiseren 
kunnenniet overal te gelijk zijn en daarom moeten er in elke afdeling 
mensen zijn die in een bepaalde situatie zelfstandig kunnen handelefu. 

_ �Als er iets gebeurd moeten wij direct gewaarschuw:iworden en moeten zij 
� er zelf als de kippen bij zijn_om zelf te proberen vast iets te organi

seren. De Communistische partij is de stootgroep der arbeidersklasse. 
,·�In Amsterdam is het dà communistische parti@ die met de vakbeweging de 
,,;,Y" strijd organiseert. In Vaassen b.v. zijn 2 fabrieken waar 2500 arbei

ders werken. 1000 zijn georganiseerd in het N.v.v. In Januari heeft 

• 

... 

./ een be-:'lrijf enige uren stilgelegen en dat hoorden wij pas een week
_,, .Lat-er. '.Je hebben hier dus niet voldoende contact. Ook in Renkum op de 

yay1erfabr1ek moet iets gebeuren. Een goed voorbeeld is Doetinchem, 

-
j 

daar is het nu wel in orde� 
Op de A.K.u. en de Tinfabriek verschijnen de bedrijfskranten 

nu vrij regelmatig. In Vaassen echter hebben wij de zaak der arbeid�rs
beweging ernstige schade berokkend, door niet tijdig en juist op te 
tl'.'eden. Een halfjaar geleden hebben wij een werkplan opgesteld en de 
bedl'.'ijfskranten voor de A.K.U. en de Tinfabriek komen nu geregeld. 
Ook Nijmegen en Vaassen stonden op het programma, maar tot op heden 
Wl.J er nog niet in geslaagd, eok daar een bedrijfskrant te brengen. 
Wel bij "de Meteoor 11 in De Steeg, waar eerstdaags een b edrijfskrant 
zal verschijnen. Dit geldt ook voor de Hevea. 

Ik ben nu al twee ibndagen naar Eerbee� geweest en ik heb 
daar nu goed contact, ook met niet partijgenoten, en· de oprichting 
van een bedrijfskrant bij de papierfabriek is niet ver meer af. De 
bedrijfsafdelingen zijn eennlogisch voortvloeisel uit hetgeen tot nu 
toe is gedaan en nu moeten deeze bedrijfsafdelingen zelf hun kranten 
gaan betalen. De A.K.u.-wekker heeft een tekort van r.50,- per maand. 
Ook "De finschuit 11 kost geld en kan soms wegens geldgebrek niet ver
schijnen. 

\ _ _/ 

• 
Een onbekende partijgenoot Afdeling Oost, zei o.m.; 

Vij moe ten het plat te land in de strijd betrekken. Nij moe ten de E.V. c.

niet in het N.v.v. doen opnemen. De E.V.c. moet de voorhoede zijn van 
de arbeiders. De partmjgenoten die ree�s in het N.v.v. zitten moeten 
wij actief maken. Wij moeten met ons zelf in het reine komen. en tonen 
dat wij communisten zijn. Er moeten enkele partijgenoten opgeleid 
worden voor het ylattelandswerk. 

)(Î f Mevr. Johanna H��gen Stoevenbeld, geb. Blom, geboren 6.11.1918,
�� ArP_hem Centrum II, sprak over het vrouwenwerk ëilriep de hulp in van 
� de mannen om hun vrouwen eommunistisch te scholen. Mijn man doet ook 

partijwel'.'k en wat ik van de politiek we t, heb ik van mijn man geleerd. 
Voorts vraAgt zij om adressen van vrouwen, die geschikt zijn om tot de 
vrouwenbeweging toe te treden. 

1\: 

\ Van Rooij Adrianus, geboren 24.8.1915, wonende te Silvolde, sprak 
over de acties bij de D.R.u. v 

f Dreckschmidt, Johan..�a Catharina, geboren 19.11.1902, sprak eben
eens over het vrouwenwerk. 

/_ f Cleton, Jan Albertus, geboren te Rotterdam, 15.12.1"913, wonende 
/'te Apeldoorn, sprak over de yogingen om West Europa een bolwerk tegen 

de Sovjet-Unie te maken. 
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Voorts zei sp!'eker dat. er te Vaassen in een vergadering van het N.v.v. 
door partijgenoot (Thijssen (?), Gijss�n( ?�, Grijp ( ?) .) 
protest aangetekend was tegen de anti,é-communistische propaganda. 

Deze man heift een ernstige fout begaan. Hij had zijn mond moeten 
houden want nu hebben ze de gelegenheid gekregen om hem er uit te 
schoypen. Hij had van onder op moeten beginnen en dç arbeiders winnen. 
Hiertoe was hij in de gelegenheid want hij was de vraagbaak voor de 
beiders • 

. o/,,· 1 o Mtnnaard, GUilielmus Jacohus Henricus, geboren 10.4.1901,
Wij mogen de K.A.B. niet onderschatten,· dat is wel gebleken in de 
verkiezingsstrijd. 

De E.v.a. mogen wij niet overgeven aan het N.v.v. en boven
dien accepteren die de communisten niet. De E.v.a. mag ���H dan op 
papier niet zo sterk zijn, ze is er toch en de stakers wetem best 
dat dë E.V.C.-leiding achter hen staat. 

In het bedrijfswerk wordt nog te veel nagelaten om alles wab 
er in de bedrijven gëbeurd aan het �.v.a. bestuur of de �artij door 
te geven. Dit moet wel gedaan worden want dit is zeer belangrijk • 

Een. onbekend vrouw uit Ede, sprak over vredeswerk, vooral het 
werk van de vrouw en speciaal onder de soldaten. 

3.'l.l, (Roelofs Herman, geboren 31,12.1907 te Bochum (Dld.), sprak 
o • m.. als volgt:
1,fij moeten onze actie tweeledig voeren en wel een actie tegen loons
veriaging en een actie tegen de koloniale Internationale imperialis
tische reactie. Vorige week hebben wij een mobilisatie vergadering
van de �.v.a. gehad. De spreker van Wijngaarden heeft terecht ge
zegd, dat wij meer aandacht moeten gaan besteden aan het Solfonds.
Als wij de acties hiervoor niet beter voeren kunnen wij er beter mee�
uit scheiden. 'Vant als wij verliezen, verliezen wij ook de sympathie.

De kameraad Cleton syrak over een vergadering te Vaassen waar Partij
genoot Grijp (?) zich ontactisch zou hebben uitgelaten over de ahtie
communistische actie. Ik heb dit al bij het Partij bestuur aanhangig 
gemaakt. Deze man is bij de arbeider s zo gezien dat zij daar zeggen 
ik ben georganiseerd bij Grijp (.?). Hij is zo populair dat hij wel 
voor d� dag moest komen. 

Na enige zeer verwarde discussies wordt van 15.45 uur tot 
16 uur gepauzeerd. 

1 Na de pauze beantwoordt Baruch de discussianten en be cri ti-
lseert de discussies. Men moet een of twee onderwerpen tegelijk be
handelen. Nu is de partij resolutie aan de beurt en de partijgenoten 
brengen een hoop andere onderwerpen ter sprake. Hiervoor moet men

dan andere vergaderingen beleggen. De manier waarop partijgenoot 
Nathans de verantwoordelijkheids kwestie stelt is niet de juiste 
manier. Het overgaan van de E.v.a. in het N.v.v. is een b€langrijk 
vraagstuk. volgens mij kunnen kleine afdelingen die geen bestaans
recht meer hebben wel overgaan, doch alleen in overleg met de Partij. 

Aan partijgenoot zou ik nog willen zeggen, dat de versprei
ding van de bedrijfskrant een kwestie. is van tactiek, of dit in of 
buiten de bedrijven moet geschieden. De inhoud is zeer belangrijk. 

De A.K.U.-wekker b.v. Amerika wist dat de import van KUnstzijde uit 
andere landen wordt stopgezet. Kijk hier heb je iets waar je mee� 
werken kunt. De A.K.u. produceert kunsthars. wat dit voor. spul is 
we" t · ik niet precies. Zoek het uit wat kost het en waarvoor wordt het 
gebruikt. Hi& ver kun� je in je bedrijfskrant schrijven. Het zelfde 
hebben we enige weken geleden bij de Philips in �indhoven gehad. 

�artijgenoot Hertog (?) heeft een vraag·gesteld over de mijn
werkers in west DUitsland. In west Duit,sland werkt de communistische 
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partij nagenoeg in. illegaal verband. Het Marshallplan is een van de 
ond rdelen van de oorlogspolitiek van Amerika en is reeds ten dele 
gelukt. 

'Vaarom steurnen wij de nationale beweging in Indonesië ? 
In de bezetting hebben ':"Tij samen gewerkt met ieder die tegen de 
Nazies was. 'Vij hebben echter de fout gemaakt deze samenwerking 
bij de beurijding niet radicaal af te breken. 

Aanvankelijk hebben wij alle steun gegeven aan de Republiek 
tmt dat bleek dat Hatta de balangen van à� Amerika diende. Toen zijn 
wij er m'-e opgehouden. 'l'och moeten wij de nationale actie blijven 
voorstaan. �r zijn nog veel moeilijkheden. 

Als een reactionnair als Nehroe actie tegen Nederland voert: 
11 Alsjeblieft" .Het is een anti-communistische congres. Ook de 
houding ten agnzien van Amerika dat on dit punt zich tt!gen Nederland 

� richt, eist veel tact./Ik ben het niet eens met hetgeen �ameraad 
Roelofs gezegd heeft over Kameraad Grijp(?). Hij zegt dat hij de 
.Partij moet verdedigen. Dat is niet goe·d, dat moet hij niet à:oen. 
Hij moet de bllangen van d: arbeiders in het N.v.v. verdealigen erl 
dan geen propagandist voor de Partij of de �.v.c. zijn als dit 
scuadelijk kan zijn • 

(Roelofs interrumpeert: "Wij stelden de eis van f.2,50 loons-
1 verhoging, dus kreeg ik opdracht dit ook ln het N.V.v. naar voren te

b?.'engen 11). Je moet wel degelijk onderscheid maken waar of je wat 
zegt, bijv. op vergaderingen waar niet partijgenoten bij zijn. 
Daar zul je moeten spreken over verdediging van arbeiders zonder meer • 

. l 
In de bedrijven in Geldt!rland moet een grootscheepse actie 

_,,,,,,, voor het Solfonds ingezet worden, Laat Amsterdam eens zien wat jullie 
; hier kunnen. 

/ '- - Nijhof dankt nu partijgt!noot Baruch voor zijn heldere rede en 
/-,;.) , 1 vult nu we·er het betoog van Baruch aan. 

� ./' Spreker wijst nogmaals op de tekortkomingen in de Vrouwen-'
\ (,, beweging en het Jeugdvraagstuk. Hieraan moet meer aandacht besteed 

worden • .vij hebben gisterenavond zeer critiesch vastgesteld, dat 
w:i.J als acf:.deling en Districtsleiding zeer veel te kort geschoten zijn. 
Als de dagelijkse leiding convocaties naar de afdeling stuurt, rekent 
zij op de medewerking uan de afdelingen. Hieraan ontbreekt echter 
nog veel. Spreker hoopt dat Baruch begrijpt, dat er nu een gunstige 
wending is gekomen. Van nu aan zal de blik meer op de massa gericht 
zijn en zal men d� blik verruimen. Iedere �artijgenoot·moet zich af
vragen: 11Wat kunnen wij doen om de dagelijkse leiding te helpen in 
hun moeilijke, ja inderdaad zeer. moeilijke taak 11• Dan beantwoorden 
wij aan het gestelde liloel in de .resolutie en in de brief van het 
partijbestuur. Kijk wat· Doetinchem be reikt heeft. Lenin heeft gezegd: 
'IDe partij is v,rantwoordelijk voor haar leden, maar de leden zijn 
ook verantwöordelijk voor d2 partij11• Wij hebl:ft'i te lang vastgezeten 
in die kleine organisatie. Kijk eens om je heen. Toen ze mij 2 
maanden geleden met de neus op de feiten drukten gingen mij de ógen 
open. 

'.Ve moeten ook eens wat meer aandacht aan Winterswijk be steden 
Want daar hebben wij de laatste tijd nagenoeg niets van gehoord. We 
kunnen dit partijgenoot Roelofs wel gaan verwijten, maar daar schiet·en 
we niets mee op} De partijgenoten in de E.V.C. groeien uit tot vak
bewegingsmensen, maar zij vergeten de partij. ,vij zien dat onze vak
bewegings functionarissen wel contact hebben met Directeuren van Arbei 
beidsbureaux, Sociale Zaken enz., maar niet meer met de arbeiders. 

,Vij hebben re-:ds weken lang besprekingen esevoerd met mensen 
uit de E.v.c., om hen weer naar ons toe te halen. 'lij konden voor 
enige tijd geleden niet eens enige gegevens krijgen oveP toestanden 
bij de Tinfabriek voor de bedrijfskHrant. Dit wordt nu echter beter. 
Deze conferentie bewijst dat we weer in opgaande lijn zijn. 

y- De vergadering wordt te 17 .15 uur gesloten.

.l!iinde. 
Een kartotheekkaart van Sip gaaD hierbij 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
1 s- G r a v e n h a g e • 
-----------------------

Uit een vergadering van de afdelin� Centrum I van de C.P.H. te 
Arnhem, gehouden op 18 Februari 1949, is bekend geworden: 
Aanwezig waren 1 u p e1•sonen, waaronder: 

XfJ. Nathans, geboren 27.7.1902, voorzitter; 
XI J.M. vellinga, geboren 13.8.1901; 
�tG• Borger, geboren 27.7.1904, echtgenote vam Vellinga J.M.; 
><f rh_.J. Koek., geboren, 2[�.5.1905; 

M-,T.G. ,Jansen., gt=boren 10.6.1915, echtgenote van Koek Th.J.; 
�,G.J.H. Minnaard, geboren 10.4.1901; 
;,(IJ. riernego, geboren 11.12.188'(; 
lt B. van de Meeberg, geboren 2B.1u.1901, echtgenote van J. de Ree sr.

• Voor het Districtsbestuur Centraal Gelderland der C.p.N. tevens

q"D'::.; 6xfleider R. van de Molen, geboren 17.5.191)1.

Doel der vergadering: Bespreking beleid Districtsbestuur en 
Candidaatstelling nieuwe Districtsbestw.r�B 

R. van de Molen gaf een overzicht van het v2rloop van het
� R partijwerk in het afgelopen jaar. 
f��:.__ Hij memoreerde de achteruitgang van de C.P.N., bij de Tweede Kamer 

��� verkiezingen, de achteruitgang van het aantal Waarheid en Voorwaarts
�" ,JJ,{ "abonné' s" Volgens spreker bedroeg de oorspronkelijke o:plage van voor

,.t/Of'*'A' ,. waerts in het district 1200 exemplaren, tegen thans 794 exemplaren. 
1J ;J'f Át:1 Volgens spreker moest dit aantal opgevoerd worden tot minstens 9uo 

0 
3

s6- exemplaren. Ook moest het tijdschrift politiek en cultuur meer onder 
de leden komen. 

1i 5,-i.t De F:=�ruari werfactie voor De Waarheid moest flink aangepakt 

b,µ, "'J'>riiJI 
orden, tervriJl ten slotte het ledental van de C.P.N. zeer noodzake-

"""OM, ijk opgevoerd vmrden. vooral moesten de oud leden, die de laatste 
' ijd bedankt hadden, nog eens 1 1 bewerkt worden 11 • 

• Volgens van der Molen werd het bedrijfswerk van de C • .l:'.N. in 
Arnhem flink aangepäKt. 

-f'l Bij de A.K.u. te Arnhem zou thans een zgn. bedrijfsafdeling 
v" bestaan van 9 arbeiders. Deze bedrijfsafdeling zou evenwel tegenwerkin 

ondervinden van officiele loon-en waarderingscommissies, welke, zo
dra de bedrijfsafdeling trachtte de arbeiders in actie te brengen voor 

0, kleine loon-of tariefcorrecties, hun het gras voor de voeten weg-
'-.. maniden, door van de Directie weten gedaan te krijgen dat die correc

., ,. "-ties doorgevoerd werden, zodat füm die commissie de eer krijgen.
i.W,� 

J 

Van de Uolen zeide dat hij binnenkort een motorrijwiel ter 
�·���, beschikking kreeg, zodat hij dan ook aandacht kon besteden aan de 

drijven buiten Arnhem. 
Hierna werd overgegaan tot de diGcussies. 

Nathans uitte veel critie� op het huidige Districtsbestuur. Hij 
zeide dat de achteruitgang van de partij in Centraal Geld.rland voor 
een groot deel te wijten was aan de laksheid en onkunde van sommige 
districtsbestuurders. Zo noemde hij de persoon van Albertus van den. 
Ber.s;, geboren, geboren 14.8.1925 ten enenmale ongeschikt voor District 
bestuurder. Deze zou te jong en te kort in de partij zijn en veel te 
weinig ervaring en veel te veel werk hebben. 

Vellinga bracht critiek uit op de Dagelijkse Leiding van het 
Districtsbestuur. zo zou Nijhof te kort geschoten zijn bij het begin 

11,
o'fl 
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�lvan de 2e militaire actie in lndonesie. Hij zeide dat de opzet van de
• l}i>� scholing in Arnhem niet deugde. Deze zou thans op 2 p���H�R plaatsen

in de stad gehouden worden. Volgens Vellinga zou scholing in wijk
verband doeltreffender zijn omdat dan de leden niet ver uan huis be
hoefden, terwijl er met kleinere clubs nauwer contact tot stand kwam. 

• 

Grada Borger, vulde de critiek van haar man aan en laakte de 
houding van Nijhof t.a.v. het jongste congres van de Ned. vrouwenbe
weging te Ams terdam. Nijhof zou g's.heel op eigen gezag twee afgevaardié 

,den daarvoor hebben aflngewezen, waaronder zijn eigen vrouw Margaretha 
Homberg, geboren 21.6.1911, zonder daarin de partij of de Vrouwenbe

;weing van Arnhem te kenneu. 
Ook zou Nij.hof in gebreke gebleven zijn het laatste St. Nico� 

laasfeest goed te organis ren. Hij had de vrouwenbeweging daartoe 
niet ingeschakeld en d� organisatie van het feest gelegd in hadden 
van enkele jeugdige personen. Het gevolg was geweest een groot finan
ci�el tekort. Spreker zeide dat in dergelijke gevallen de Vrouwenbe
weging ingeschakeld moet worden. Spreekster werd hierin bijgevallen 

oor Berendina van de Meeberg. 
Tiernego zeide dat hij op de vorige Districtsconferentie met 

nog twee anderen benoemd was tot lid van de financiele controle commi� 
De beide andere leden had hij echter nimmer gezien. Hij zeide nimmer é 

� 
legenheid te hebben gehad om de boeken van de voormalige districts-

� penningmeesteresse H.A. Matthijsen: geboren, 12.11 �18 te controleren. 
f �� Deze had altijd uitvluchten gehad. Het resultaat was dat men de boeke� 

bfÎI. en de kas ongecontrolterd had moeten overdragen aan Karel van Cooten, r .. geboren 24.9.1918, die ook maar !!en groenteboer was".
Ook had Tiernego critiek op de c.p.N. raadsfractie te Arnhem. 

� Deze was v eel te slap en liet zich leiden door de r�actie. Spreker 
f stelde voor het verplichtend te stellen dat bij elke raads��aet�� ver

gadering enige C.P.N.-leden op de publieke tribune moesten plaats 
nemen, zulks vooral om het werk van de c.p.u.-raadsleden te peilen. 
Dit zou stimulerend voor deze raadsleden werken. 

_,.,,, rrinnaard zeide dat hij, sinds hij in Arnhem woonde fn het 

� .1\ partijleven hier had beschouwd, zekere rivaliteit tussen enkele leiden
fp\'LP figuren in de partij had bespeurd. Spreker noemde dit zeer funest 

voor een g; zond partijleven. 

• 

� Nathans onderstreepte het gezegde van 'I'iernego omtrent de 
vorige penm.ngmeesteresse. Hij zeide dat Henny Matthijsen dik in de 
knoei was gekomen en eiste een volledig verslag van het gebeurde en 
een financieel overzicht. 

Bij d� beantwoording van d2 disc ussianten maakte van de Mole 
er zich met een Jantje van Leiden van af. Hij gaf toe dat er veel niet 
in orde was. Op de kwestie Henny Matthijsen g;ng hij vrnt di.eper in en 
zeide, dat zij zich over de kop gewerkt had. Ook ha,.., r eigen werkzaam
heden (een soort accourb;antsbureau) zou geheel�door êlkaar lig6en. 
Hij gaf toe dat he t Distr.ç,it Centraal Geldêrland dik in de schuld sto

lbij het partijbestuur en dat de Rgang van zaken niet goed te praten 
was. 

Hij zegde toe dat het huidige Districtbestuur nog zou zorgen 
voor een volledig overzicht van deze aangelegenheid. 

De vergadering ging hiermede accoord. Als candidaten voor het 
nieuwe be stuur werden voorgesteld: 
J. Nathans:
Th.J. Koek;
J .M. Vellinga;
G. Vellinga-Borger;
B. de Ree-v.d.Meeberg.

63 2. 1 

I � � 0 

� J J. ..l. 

'1� k 

Een kartotheekkaart van B.de Ree-v.d. Meeberg gaat hierbij. 

Einde. 



GEHEIM. 

Ver binding : .5 2 

No. CV/G 2b6-49 Datum: 5 • 3 • 19 49 • 

Onderwerp: Districts-Conferentie van het District Centraal G-elderland der
C,P,N., gehouden te Arnhem, op 26 en 27 Februari 1949. 

Datum van ontvangstbericht: ge en 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar 

Waardering bericht : idem 

Tevens bericht gezonden aan: geen 

Medewerkende instanties: geen 

Ondernomen actie: geen 

972 . 300 • XII • '48 

ON WEEK EN IMANDOVERZI CHT GEEN FEITEN

O�DERKENNING DER BRON KUNNEN LEIDEN. 

-, 

VERiiIELNEN WELKE TOT 



.. , • .,,,_ r 11i1 ______ •• • 

• 

ZEER G E H E I M. 

VERSLAG van cte_{District-Conferentie van het District Centraal

/
uerland der C.P.N.,gehouden te .Arnhem, op 26 en 27 
]'ebruari 1949. 

t r-t-. '}> J>-. 1 
l Aanwezig'? Op Zaterdag 26 Februari 1949: 65 Personen.

Op Zondag 27 Februari 1949: 73 Personen.

Op Zaterdag 26 Februari,1949 te 18.3� uur ( de aanvang
zou 18 uur zijn), werd de Conferentie geopend door de voorzitter
van het aftredende Districtsbestuur, H.J.Hoogen Stoevenbeld. 
Spr. verwelkomde de aanwezigen namens het Districtbestuur en 
sprak een/s�eciaal woord van welkom1tegen het aanwezige Hoofd
bestuurslid(Fr. Baruch.j 

Op de ze conferentie zullen de werkzaamheden van de 
Partij worden besproken en daaraan zullen wij verbinden,critische
en zelfcritische beschouwingen over het afgelopen jaar. De tijd 
heden, is een ernstige tijd, zo ernstig, dat ik de indruk heb, 
dat vele partijgenoten niet besetfen hóe ernstig de toestand 
over de gehele wereld en ook hier in Nederland wel is. Wij zien 
hoe de kapitalisten over de gehele wereld in een dodelijke worste
ling zijn. Wij kunnen constateren, dat onze partij over de gehele 
wereld aan de winnende hand is en wij zijn overal sterker dan 
de reactie. Dit is tot ons echter niet doorgedrongen. In Nederland
zijn wij nog bijzonder getroffen door de kwestie Indonesie en de 
verslechteringen voor de arbeidersklasse. Er gaat dan ook een 
golf van ontevredenheid door ons volk. Wij, het beste deel van 
ons volk, zijn geroepen de arbeiders leiding-te geven in de strijd
Het socialisme moet zegevieren. Ernstig en critisch moeten wij 
onze gebreken, taken enz. bespreken, om te worden een massa-partij
leiding gevende aan het Nederlandse Volk. 

Het Districtsbestuur treedt vandaag af en ik stel voor
een presidium voor het leiden van deze conferentie te kiezen. 

Door het Districtsbestuur worden de volgende partijge-
noten voorgesteld: 

C, q \ -
1 O..J..n. 'q" L. van R<:3.ay geb. 26-2-192'7 • 

., /IS"� 1 J.A.Cleton geb. 15-12-1913
• 

6
_tJ,. 4 H.A.Benter geb. 12-6-1904.

:;. · � A. van Rooy geb. 24-8-191'.:;> • 
• ·.,..;,"':� � 1 H.M.Spansier geb. 16-6-1898.
<X..� ,l-1 J. de Ree geb. 2-3-1898. 
tliq "} J�'C. Drechsckmidt geb. &-:tt-� 19-11-1902.1�� fH.J�Hoogen Stoevenbeld geb. 6-12-1913. y&,� (Het presidium wordt met algemene stemmen aangenomen).

De voorzitter verzoekt nu aan de partijgenoten om de
formulieren voor de mandaatcormnissie in te vullen. 

r s-c·· t De mandaatcommissie wordt \als volgt samen gesteld: 

. /9 - ' . 1 W. C. van de Mee berg geb. 25-4-1920. 
, J t.;,-� i J. M. Vellinga geb. 13-8-1901. '

Alvorens tot de inleiding over te gaan, aldus Spr., 
moet ik er op wijzen, dat er morgen verkiezing zal zijn van een

j..t)Ilieuw Districtsbestuur. Namens het aftredende Districtsbestuur 
,_�1A_l1'::.Jstel ik voor om in de verkiezings-commissie te benoemàn; 

c�fllJ..��i �.b·,�t 1. H.Roelofs Wagening�n geb.31-12-1907 (nog niet

ol-� 
' aanwezig,doch komt wel).



_, �< ' , J-e�xr«i4!Ml�-�-��- c;u.:/.J, 
?f �.f. t1x2. B.de Ree,geb.v.d.Meeberg Arnhem,Centrum

i 

V � v-,I 3. Th.Hendriks Arnhem,Centrum II 
/'7>f ,r '/-1 4. H. Ende rink .Arnhem Oost 
Jv.rq ,- X.5. L.Buvelot Sr. Oosterbeek - , (Is nog niet aanwezig). 
�-'if-i 'X6. Jongepier Apeldoorn (Komt niet). 

I,geb.28-10-1901. 
geb. 3-2-1918. 
geb. 30-1-1909. 
geb. 27-5-1899 

� • X 7. Jongepier geb. ? Apeldoorn (echtgenote van nr.6). 
;( 8. Konijnenberg Apeldoorn · 

1 'f, 9. J.H.Hendriks Nijmegen (Is niet zeker dat hij 

Boer of Boers
B.Th.Schreurs
Gerbrands
Trentelman
A.F.Spijkers

Zondag komt) • 
Nijmegen. 

Sr. Doetinchem 
Rheden 
Dieren 
A.N.J.V.Arnhem, 
(is niet aanwezig) 

S.F.Dulkenraad A.N.J.V.Arnhem 
L.van Raay A.N.J.V.Arnhem 

geb.19-12.1926 

geb.15-9-1922 
geb. 26-2-1927' 
geb. 25-4-1920 'v.C.v.d.Meeberg A.N.J. V.Arnhem

H.J.Hoogen Stoevenbeld Voorzitter 
toegevoegd door 

District�gb���Y-2i1913,
Districtsbestuur. 

Door het geroezemoes en de verwarring•welke ontstond, 
doordat diverse voorgedragenen niet aanwezig waren, kon niet met 
zekerheid vastgesteld worden, wie nu zitting in de Verkiezings
commissie hadden, doch waarschijnlijk de nummers: 1, 2, 3, 4, 6, 
10, 11, 12, l3, 16, 17, en 18. 

Deze commissie zal in de paufe vertrekken naar de 
Waarheids1".inkel om aldaar te beraden over de voor het nieuwe 
Districtsbestuur gestelde candidaten en daarvan v6ór de verkiezing 
verslag over uitbrengen. 

��Voorzitter kondigt nu het finantiele verslag aan. 

� fFinancieel verslag door K.van CootenJ geb.24-9-1918.
Spr. zeide, dat hij, als afdelingspeiüïrngmeester in de loop van

:.,1 lfS.".;(het jaar, het werk van de Districtspenningmeesteresse H.A. 
·�·i1MJ.Mr-fé�Aatthijsen, had moeten overnemen, daar zij wegens ziekte moest

� 
' aftreden. (Zie in verband hiermede CV/G 207 dd. 21-2-49) • 

.., /Spr. noemde de financiele positie van het District tlatastropiaal. De inkomstem waren gedaald van f.3424.- tot f.2953.
�o.J).llft, De verkoop van het weekblad ''Voorwaarts" is terug gelopen van 

950 tot 860• 
0 ,,C,, c- ,.,.;,ptl( Ondanks het harde werken van partijgenoot G. Bruinsma, 

> 1 1_geb. 9-7-1923, is de verkoop van brochures sterk terug gelopen. 
De inkomsten zijn thans gemiddeld per maand f.213.- terwijl de 
uitgaven f.288.- bedragen per maand, waarin is begrepen, het 
salaris voor de Districts-secretaris, H.T.Nijhof,geb. 21-6-1911, 
groot f.195.-. Daar boven moet per maand nog een �edrag groot 
f.50.- worden afgelost.

In de afdeling Rheden-de Steeg en Arnhem Centrum II, 
heerst een wantoestand. 

'· 

In Velp-Wageningen en Arnhem Centrum II gaat de verkoop 
van "Voorwaarts" sterk achteruit. 

In de afdeling Doetinchem gaat de verkoop daarentegen 
steeds vooruit • 

.. 
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_Elke afdeling moet per maand een kasstaat opmaken en 
het mag niet langer voorkomen dat de afdelingspenningmeester 

. gelden, maanden achtereen in kas houdt. 
' 

ti,., o./J .116 � De omzet van °Politiek en Cul tuurn is sterk gedaald. 
, i:i. De presentie-gelden worden door de gemeenteraadsleden Cl\,\. Q.IJ. 

243 
7- nog steeds niet afgedragen. Dit zijn wel geen gelden voor de 

Districtskas, doch zijn bestemd voor de ille�ale kas. Spr.heeft 

y 
hierover alle raadsleden in het District�aangesëhreven, doch drie
hunner hadden hem maar geantwoord. De gelden worden echter nog 
steeds niet afgedragen. 

Aan obligatie leningen is 
District Gelderland staat 

ranglijst, ter wij 1 het district met 
plaats inneemt. 

afgedragen: f.6985.45. 
nu op de 12e plaats op de 
het verkiezingsfonds de 3e 

Aan grote obligaties zijn binnen gekomen 1 maal J.1000.-
1 maal f 250.-, 4 maal f 100.- en 2 maal f 50.-. 

,I' 
Arnhem Centrum I f 813.66 Arnhem Centrum II f 613, 9 
Eerbeek f 89 Rheden f 64.8 
Oosterbeek f 367.87 Renkum f 48. 50 
Doetinchem f 542.77 Wintersiiüjk f 22.-
Apeldoorn f 609.26 .Arnhem West f 41.-
Nijmegen 11370.- Velp f 116.-
Wageningen f 267.70 zetten f 100.-
Ede f 76.75 Schaarsbergen f 100.-
Epe f '78.05 (Arnhem) 
Dieren f 113.-

Dit is 73% van de opdracht. 
---=======-....�n sluitende begroting is voor dit jaar niet te maken 
en_.spr.. hmopt dat dit wel zal kunnen voor 1950 en vroeg de partij
genoten alle krachten in te spannen voor het verkiezingsfonds. 

-;r; a-=v--·f Door H.T. Nïjhof werd nu een poibitieke inleiding
l(ë>ehoud.en1 en hij sprak als volgt: 

"Wij l,even in een ernstige tijd speciaal met de oorlogs
dreiging die nuJ?J'.groter is dan enige maanden geleden. Deze dreiging 
moet afgewend worden en wij moeten hieraan onze volle medewerking 
geven. Wij moeten geen wanhoopsgedachte krijgen en maar zeggen: 
ttEr is toch niets aan te doen" ,want deze dreiging kan afgewend 
worden. 

De internationale toestand verscherpt met de dag en wij 
zullen gezamelijk moeten overleggen, wat wij hiertegen kunnen doen 

,_.-.., __ _.... _ _)� Enerzijds is er een voortdurende algemene crisis, ver
,;wakking van het kapitalisme en toenemende werklooshei� De vol
�eren kunnen zich niet herstellen van de klappen van de laatste 

oorlog. Het Marshall-plan mislukt, hetgeen zich uit in een toe
nemende tegenstand van z.g. Marshall-landen, waaronder ook Neder
land. In ons land gaat de bevolking de gevolgen van het Marshall
P an aan den lijve ondervinden en dit is een vooruitgang voor het 
socialisme • 

.Anderzijds is er een vqoruitgang in de.progressief 
democratische landen# Daar zijn geen problemen van werkloosheid 

c; jk b.v. naar de s.u. en de landen daaromheen, het zijn 
alle bolwerken van het socialisme. In Tsjecho-Slowakije hadden 
we een jaar geleden een putsch. Zes dagen heeft de hele wereld 
gejammerd van woede, maar daar bouwt men nu aan een 5-jarenplan. 
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0ok China draagt het ziJne bij voor de vredespolitiek. 
De werkers in Italie, Frankrijk, Belgie, Nederland en Amerika 
zijn krachten die in staat zijn om iedere poging tot oorlog de 
kop in.t\J.te drukken. Vergeet echter niet, dat een kat die in het 

�
w zit, rare sprongen maakt.fDe Amerikaanse en imperialistische 

chten zullen trachten om het bolwerk van de vrede, de Sovjet
iet, te vernietigenj. In Duitsland zien wij he:b$tel van de 
zi-leiders. Overal zien wij opbouw van het militair apparaat, 

nieuwe vliegvelden enz. Tal van regeringspersonen hebben agres
sieve uitlatingen gedaan tegen de OC.M.Sovjet Unie. Het is nodig, 
dat de partijgenoten een organisatie scheppen om de oorlogsdreig· 
af te wijzen en wij moeten onze kameraden de wegen wijzen, hoe 
zij ddlt doen kunnen. 

Het voorstel van Kameraad Stalin om met Truman over de 
vrede te praten is afgewezen en het gevolg hiervan is een koorts
achtige bewapening door de kapitalistische landen. De West
Europese landen kunnen nu een lijstje indienen van de wapens die 
ze wensen te ontvangen. Ook Minister Drees heeft een lijstje in 
Wallstreet ingediend, om Indon�ie eronder te krijgen en straks 
tegen de S vj et Unie te gebruiken. " 

g11of Spr. behandelt dan de partij-resolutie en wijst ernstig 
o bet Tito-gevaar wat overal en ook in Nederland bestaat( Het
Partijbestuur roept de gehele partij op om alle twijfelmoedig
heid uit te bannen en irj. de komende verkiezingsstrijd alles op
al1es te zetten om het geleden verlies goed te maken.

Er zijn in de afgelopen tijd grote fouten gemaakt en 
veel tekortkomingen geweest. Wij hebben de rol van de Sovjet Unie 
onderschat en te weinig voorlichting gegeven. 

Dan zijn er de tekor��n die wij hebben in het
organiseren van de massa. De E.�n de verhouding tot het 
N.v.v., wat we platweg gezegd, links hebben laten liggen. Wij
hebben te weinig rekening gehouden met de daadwerkelijke nood
der werkers. Ook wij hebben grote aandacht besteed aan de brief
van het Partijbestuur. Deze brief gaat dieper in op de fouten
in de partij en de·oorzaken daarvan.

In de bezettingsjaren hebben wij samengewerkt met alle 
anti-nazi groepen en na de bevrijding hadden wij nog steeds 
contaçt.Jl),e� deze groeQe Er is in de partij een illusie,de z.g. 

or 0 0 

·• 

, ··om samen te gaan met de sociaal democraten
andere linkse elementen. Vreedzame samenwerking met deze 

en is echter niet mogelijk..Jl 
Spr. heeft het dan weer uitvoerig over het Kabinet 

.Schermerhorn en zegt dat Schermerhorn onder bescherming van de 
Britse troepen in het zadel is geholpen. 

In November 1946 hadden wij een werkconferentie onder 
de leuze;" Hogere. lonen - lagere prijzen." Het congres in 1947 
trok deze lijn scherper door, vooral tegen het Marshall-plan 
en de P.v�A. 

Q?e P.v.d.A. is de oorzaak van deze koloniale oorlo]} 
Vele partiJgenoten vragen ons, "hoe staat het met Hatta ?". 

Partijgenoten, het gaat er niet om, hoe wij Hatta 
eerst gezien hebben, maar het gaat om Indonesie, Hatta heeft 
niets meer te maken met de Indonesische revolutie. Hij is daarvan 
losgeweekt door de Amerikaanse Imperialisten en pleegt thans 
verraad. De positie van Nederland en Amerika in Indonesie wordt 
met ·de dag slechter en het verzet neemt steeds toe. Ook wij hier 
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in Nederland stnijden voor Indonesie. Wij moeten actie voeren voor
de inv:rijheidstelling van de Indonesische leiders en terugtrekking
van de troepen. De zaak Indonesie heeft ook in de P.v.d.A. ont
stemming gewekt.[wij moeten de leiding van de P.v.d.A. onbarm-

}hl rtig ontmaskeren. De P. v.d. A •. wordt nog door velen beschouwd 
�als een arbeide:sp�rtij en dit is onjuist:-7 

Dan wil ik het nog hebben over-n'et Trotskisme. 
In ons district hebben we daarmee niet veel meer te doen.

Zoek dit echter niet alleen in onze partij, maar ook daarbuiten, 
want het duikt overal op. Vooral vindt het zijn handlangers in de 
akbeweging. Hi�r in Arnhem hebben we de groep JaÎers en consorten.
oor hun chicanl:is hebben zij bereikt, dat de afde ing E.v.c. 
ouwvakken te Árnhem sterk is terug gelopen en veel leden heeft 

verloren. Wij hebben radicaal met deze knapen gebroken en direct 
verbetering kunnen constateren. De E.V.C. bouwvak is op het ogen
blik stabiel. 

Wij moeten critiscp..,maar vooral zelfcritisch vaststellen

@
wa

.
ar 

.. 
in

. 
wij. tekort sc1?-�ete�-Iét District is in de afgelopen period

wel gegr�eiq, maar WlJ moe;en toch nog vaststellen, dat wij veel 
l'oûten en gebreken hebben./ 

•
· · Ook _politiek staan wij nog zwak. Op de conferentie in

1948 hebben we vastgesteld, dat wij genoeg naar binnen hadden 
gewerkt en dat wij nu naar buiten moesten gaan werken. Tot voor 
4 aanden hadden wij dit nog niet voldoende begrepen Ons District

vooral het centrum, steunt op de fabrieksarbeiders. 
Bij informatie in de bedrijven hebben wij het inzicht 

.lf!:'egen, dat wij hieraan veel te weinig aandacht besteed hebb�
B.v. in Eerbeek op de papierfabriek zijn ongeveer 

147 arbeiders. Hiervan zijn 145 lid van het N.V.V. 1 K.A.B. en 
1 E.V.C.er. 

Ook in Vaassen staat het N.V.V.sterk.Daar werken ongevee
, 1300 man en 1100 zijn lid vannhet N.V. V. Onze p��J;j_jge:ç,.Q.2,_,t_ gemee�

w�tl I teraadslid is voorzitter van het N.V. V. en wij hebben JaEg daar-dus
zeer veel invloed.J'Wij hebben nog steeds · ... einig aandacht besteed 

an etp'J.a'ttëlánds ·,erk. Wij hebben angst voor dit werk en zelfs 
tegenzin. Men moet ech ter niet vergeten, dat men pas routine 
krijgt, als er gewerkt wordt op het platteland;jEen der oude 

eden van Arnhem Oost ging geruime tijd Zondags de boer op met 
l�ctuur. Een boer wil altijd praten, al koopt hij geen lectuur. 
Wij krijgen dan contactpunten op het platteland.(vorig jaar hebber.
wij geprobeerd om vergaderingen te beleggen met boeren, maar dat 
gaat niet. Je krijgt een boer met geen geweld zijn hums uit. Ga 
eens met de boeren praten over de toestand. Er zijn moeilijkheden
genoeg. Als wij in de komende strijd bondgenoten nodig hebben, 
zijn het zeker de boeren. De communistische partij vindt een grot
sympathie onder de boeren en di� is gebleken bij de jongste ver
kiezingl!rn. 1/fel ondervonden wij hier en daar tegen�t� Zo werd 
e n  ruit van onze filmwagen ingegooid en een onzer kameraden 
werd met een greep van het erf gejaagd. In Doetinchem hebben wij
toch 25 "Voorwaarts!.!en verkocht, wat voordien nog nimmer gelukt 
was. 

______ _, Boeren en bedrijfswerk gaan samen. Wij moeten de 
'scheidsmuur tussen de stedelingen en de boeren neerhalen. Er moe

een hech� gesloten front zijn.Ï Wij hebben het naar bui�en treden
van de partij niet begrepe:rr."wij hebben ons in ons district te 
veel bezig gehouden met kleine organisatie-kNesties en de grote 
lijnen niet gezien. Hierdoor is bij de partijgenoeten groot on
geloof ontstaan in eigen kracht. Of alles nu ��l op tijd draait,
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zoals scholing�- vergadering, contributie-betaling enz. is niet 
zo belangrijk./Geen communisme vanuit onze huiskamers, maar mid

lden tussen de massa staan/ In de afgelopen weken hebben wij 
acties ondernomen in ons District. In Apeldoorn, Vaassen en 
Arnhem (kolenwerkers), waren stakingen. 

Door een partijgenoot werd toeval.Lig de opmerking ge
maakt, dat er vorige week 100 meisjes op een tricot-fabriek in 
staking waren geweest. In Vaassen was een staking in de ijzer
industrie en 10 dagen daarna hoorden �ij er pas van. De kolen
staking in Arnhem wisten wij reeds van te voren. Met de stakings
leiders heoben wij diverse besprekingen gehad. Er is ech ter ook 
hier nog te weinig gewerkt. De staking is vrijwel doodgelopen en 
de arbeiders zijn er nog f.20.- bij ingeschoten • 

./ Veertien dagen ·geleden had ik een gesprek met de secre-
ftaris van Noord Brabant. Hij vertelde .mij over de staking in

Gemert. De R.K. aroeiders hadden bericht gekregen, dat de staking 
voorbij was, doch dit bleken geruchten te zijn. De pastoors heb
ben zich niet ontzien om deze mannen te dreigen met intrekking 
van steun, om ze zo weer naar de fabriek te jagen. Als hun kin
deren studeren ten koste van een of andere R.K. instelling, drei 
zij met intrekking van deze ondersteuning. De dagelijkse leiding 
van de Partij wijst er� steeds weer op, datvdeze stakers ook 
voor ons strijden. }In Twente stond de directie van een fabriek 
als het ware met de hoed in de hand bij de arbeiders, die nog niet 
eens staakten, maar alleen maar een bespreking hielden, om de 
eisen al vast in te willigen. Ze weten het wel, als in Twente 
één bedrijf staakt, dan staakt heel Twente. Wij als partij hebben 

,cot voor een paar weken terug nog practisch niets gedaan voor het 
Jsol-fonds.f Wij moeten deze Sol-actie organiseren. Wijst de partij

genoten op hun p licht om er voor te zorgen, dat stakende kameraden 
voldoende steun krijgen. De Partij-leiding heeft ons wakker 
moeten schudden en vorige week heeft onze jeugd een collecte 
gehouden en hae.ft f.26.- voor het Sol-fonds opgehaald. In Wage
ningen heeft een 99% communistische vrouw (alleen geen lid), 
kans gezien om in een paar dagen f 75.- voor het Sol-fonds 
bijeen te brengen. (Aplaus). 

IDe vakbeweging-functionarissen hebben wel goed contact 
met de Directie van de bedriljven of met de ambtenaren van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau, maar het contact, het contact met de 
arbeiders ontbreekt, en daar gaatlïet juist om. 

In Zevenaar was een staking onder het personeel van de 
"Turmac" fabriek. Een onzer partijgenoten hoorde dit toen hij 
daar reeds in de trein zat om te vert�ekken. Hij sprong direct 
uit de trein en ging met de arbeiders praten. Hij trachtte daar 
iets te organiseren. Daarop kreeg hij scherpe critiek van de 
leiders van de E.v.c. Hij had natuurlijk moeten wachten, tot 
alles netjes besproken� -en de staking verloren was.\ Di� is 
natuurlijk niet juist. Direct handelen en midden tussen de ar
beiders staan, dat is de juiste weg. Wij moeten trachten om 
vandaag en morgen h�eri� verbetering. �e brengen. ITie.Vakbew��ing
moet niet een contributie-apparaat ziJn, maar moeL:t een striJd
apparaat voor directe belangen der arbeiders zijn./Bij een kwestie 

ver overuren, zou een kameraad dit gemotiveerd hebben;"We moeten 
och denken aan de wederopbouw van ons land en de productiever
oging.,. Dit i,_s ni§t c_gmJ_'.!�istisch. Iedere partijgenoot moet lid 
ijn van de vakbeweging.Vooral de leden van het N.v.v. moeten 
vertuigd worden van de misleiding door hun leiders en de Regeri� 

Zie maar naar het u�ttreden van Kupers uit het N.v.v. Kupers zegt, 
dat de lede n hierin gekend zijn. Als je het de leden stuk voor 
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vraagt, weten ze er niets van. 
Als de Uniebonden onder een hoedje spelen met de Re

gering, moeten wij voor de arbeiders op de bres staan. Spr. leest 
ä.an een stuk voor over deze materie uit "de Haard", C.P.N. be
drijfskrant van de D.R.U. te Doetinchem. 
--��-----+Zoals jullie ziet, zijn wij de laatste maanden onze 
koers aan het veranderen. Nu blijkt dat het wel gaat. Wij hebben 

t
nu om de 14 dagen bespreking van 3 Districts-secretarissen te 
Venlo. Dit gaan we in de toekomst meer doen, want zodoende 
krijgen we een veel bredere kijk op de dingen. 

\' Wij zijn er in geslaagd om nu verschillende bedrijfs-
�ten regelmatig te laten verschijnen.! Maandelijks komt de 

krant nu bij de Tin, de A.K.U. en de D.R.U. Aan de inhoud van de 
krant kan echter nog veel verbeterd worden. /De krant wordt nu 

--nlet meer gemaakt door één man, maar er is nu een groep werkers, 
daarvoor zorgen en gezamenlijk de artikels bespreken, al-

ens deze te plaatsen. De bedrijfskrant moet een organisator 
nJ Wij hebben er hier in Arnhem ook een nieuwe krant bij 

Kregen, "De Gemeente-Ambtenaar". Deze is twee maal verschenen, 
doch kan door allerlei omstandigheden voorlopig niet meer uitkome
Toch zal ook deze krant weer verschijnen. Op "de Meteoor" te de 
Steeg, moeten wij ook met een bedrijfskrant komen, maar er zijn 
ook nog verschillende vraagstukken, waar we mee zitten te zweten. 
Nijmegen had tot taak om op 1 Mei 1949 met een nieuwe bedrijfs
krant uit te komen bij de "Nijma". De kameraden irj. Nijmegen zijn 
echter 3 weken geleden al met de krant uitgekomen. Hulde aan de 

artijgenoten in Nijmegen. 
Er is ook een krant voor de papierfabriek in Eerbeek 

gekomen, "De Kolgergang". l<OLL!:n5,4.rv; 
Sprekende over de actie op de D.R.U. fabrieken zegt 

spr.dat de voorstellen door de totaal 1000 arbeiders met 85% 
zijn afgewezen. (Dit kan niet, was maar 50% van het personeel op 
de vergadering aanwezig. "Rapporteurs".) 

Betreffende de scholing merkt spr.op, dat vorig jaar 
in 16 afdelingen, 14 scholingsavonden waren en thans maar 8, 9 
of 10 scholingsavonden. 

Na nog de aandacht gevraagd te hebben voor het Vrouwen
werk, de jeugd en R. 1.11. N. , kwam speker aan het slot, zeggende: 

ttHet Marxisme is de rode lijn in de geschiedenis en 
een veilg kompas. Daar kunnen we rustig op varen, of dat kompas 
nu op mooi weer of op storm staat. Thans staat het kompas(!) 
op storm." 

Te 2o.45 kondigde de voorzitter nu een korte pause aan. 
De verkiezingscommissie vertrekt. 

Q Te 21.15 uur, wordt door een onbekende voorzitter de 

{ 1L, , l _�·· �iscussie over de inleiding van H.Nijhofj aangekondigd. 

_f:f, �' J J.H. de Boef spreekt als volgt; 
� /J�e 1' Ik heoniets toe te voegen aan de inleiding van de 

Districts-secretaris. Volgens mij is het zo, dat het vertrouwen 
in eigen kracht, de schakel is, die nog ontbreekt. De laatste 
scholingen zijn geweest over Marxisme-Bolsjewisme, Utopie of 
Wetenschap. Toen ik hier mee bezig was, kwamen enige partijgenote 
met belangrijke problemen. In hun bedrijf werken een paar R.K.
plattelanders en zij moeten hen uit��n kunnen_ze�ten, wat 01;1s 
doel is, zodat alweer blijkt, dat wiJ de Marxistische theorie 
goed moetffi1 weten. Ik heb dan ook direct de brochures dicht ge
slagen en ben over de dagelijkse practijk gaan praten. 
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Een belangrijk vraagstuk is de dienstneming in het 
leger. Er liggen 5000 verzoeken, rekwesten (Z), van jongens die 
het verdommen om in dienst te gaan. Hoe staan wij hierte�enover? 
Als wij de uiteenzetting lezen van Thorez, dan kunnen wij wel 
vaststellen dat wij in het geweer zullen worden geroep en tegen 
de Sovjet Unie. Wij kunnen nu toch niet tegen die jongens zeggen, 
gaan jullie maar en doe maar niets. Zij moeten daar toch ook 
naartoe om mensen te onderdrukken. 

Wij moeten ook meer met iedereen discussieren. Van de 
dokter tot een winkelier, je kunt er mee in discussie raken. In 
onze afdeling is een dokter die bij mij lectuutrkomt lenen. Hij 
leest nu:"Mensheid wordt volwassen" en krijgt steeds meer belang
stelling voor de So�jet Unie, Gisteren was hij alweer bij mij en 
vroeg me om nog meer lectuur. lo zie je wat er te berei,ken is. 

/ De Waal - Nijmegen./ 
ÏK heb met zeer veel interesse geluisterd naar de hel

dere uiteenzetting van onze Districts secretaris. Hij heeft in het 
afgelopen jaar een belangrijke verbetering ondergaan en is politie 
in een opgaande lijn. 

In het financiele verslag werd gesproken over een 
catastrophale kas tekort en dit loopt parallel met een politiek 
tekort. 

Nu nog enige, ook ernstige kwesties. De taken der partij 
zijn veelzijdig en men heeft hierover m.i.nog een star oegrip. 

e bedrijfskranten worden in de toekomst het plechtanker, waar 
de partij zich aan vast zal klemm.en. Naast deze bedrijfskranten 
zoU ik een pleidooi willen houden voor z.g.buurtkranten. Wij 
werkten voor de oorlog met buurtkranten en hadden daarmee veel 
succes. Partijgenoten zullen zeggen;"Wie zal dat betalen?". Ook 
dat doet de buurt zelf wel./ Onze gemeenteraadsleden hebben wel 

-voor de arbeiders op de bres gestaan, maar het wordt niet gepu
bliceerd. Het proces Kardinaal Mindzenty is in de gehele wereld
bekend. De arbeiders en vooral de arbeidersvrouwen zijn niet op
de hoogte van de achtergrond van dit proces. Ook onze krant
"De Waarheid" is hierin tekort geschoten en he eft de massa niet
goed voorgelicht. Ik hoop dat ik lieg, maar volgens mij is dit
proces de knuppel in het hoenderhok, die een derde wereldoorlog
zal ontketenen. "De Linie" is fel tegen ons en "De Waarheid"
antwoordt niet op deze oorlogsverklaring.

/Rn nu de Vakbeweging/stakingen brengen nog steàds mis
verstand. Deze stakingen hebben voorlopig niet die winst opge�
leverd, die wij ervan verwacht hadden. /Wij kijken niet naar de

takingen als zodanig, maar zien de stakingen als graadmeters
van wat er onder de arbeiders leeft. Betref fende de staking bij
de N.D.11.'i. komt het Partijbestuur tot de wonderlijke conclusie,
dat deze moet worden beeindigd, zonder enig winstpunt. Dit wordt
nu openlijk in onze krant gepubliceerd. Waarom? Het sol-fonds is
een mislukking./ Het "Vrije Volk" (De Flitspuit) grijpt deze kans
aan en toont de arbeiders aan dat zij door onvoldoende uitkering
de staking hebben moeten opgeven. Dergelijke dingen moeten wij
onder ons houden. Het staat nog niet zo, dat�onze krant deze
1 eugens kan bestrijden, want de oplage van "De Waar he id" is
daarvoor te klein en die van "Het Vrije Volk" te groot. De ar
beiders zeg-gen: "De E. v. c. betaalt niet, dus laten we het maar
slik.r,._en n. bovendien wekken dergelijke publikaties defaitisme•

Ik miste echter in de inleiding iets over onze neven
organisaties als R.W.N-, A.N.J.V. en Nederlandse Vrouwenbond.
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't A t !k heb voorgesteld aan kameraad HB.ndriks van de krant
ui ms er am, om een Woensdag en Zaterdag abonnement voor onze
krant in te stellen. Hij had financiele bezwaren maar volgens mij 
moeten deze wijken voor de ideologische voordelen. 

Nu het geval Kardinaal Mindzenty. Voor de oorlog hebbeb 
Wl.J een periode gekend waarin de arbeiders werden uitgezonden naar 
de Sovjet Unie. In het huidige gebeuren, nu de gehele wereld 
tegen ons is, zullen wij betrouwbare arbeiders moeten vinden 
om achter het "ijzeren gordijn" te gaan kijken. Vooral de jeugd 
moet er.toe gebracht worden om in deze landen te gaan kijken. 
Zij moeten overtuigd worden, dat het daar anders is dan de reaactie 
tracht voor te stellen. 

01
>.t.

1
1J.M. Vellin� 
,lJe politiek secretaris van Arnhem Centrum I zou eerst 

l het woord voeren, doch daar hij thans ziek is en in het zieken
huis ligt, spreek ik hier namens hem.l 

-�it de rede van partijgenoot Nijhof blijkt, dat hij
inderdaad politiek gegrc5i!d is, maar het is zoals al tijd; 0 Let wel 
op mijn woorden maar niet op mijn daden.'' Hij geeft echter nog 
grandioze tekortkomingen en het is nog een mislukking in dit 
District. Ik wil protesteren tegen het feit, dat er in het hele 
jaar geen statuair voorgeschreven districtsconferentie is geweest. 
Als alles goed was gegaan had ik kunnen begrijpen dat men gezegd 
had, laat maar lopen, want het gaat best. Maar nu, nu het juist 
zo beroerd slecht ging, had men zeker deze halfjaarlijkse con
ferentie moeten houden. Zie het finenciele verslag. Het is slecht 
en is tevens een graadmeter. Ook de zelfbeschuldiging van het 
Districtsbestuur wijst op de slechte gang van zaken. De rede van 
Nijhof over het Districtsbestuur was vernietigend voor de Partij, 
en het Districtsbestuur. In dit District heb ben wij een gandioos 

1.asco ge e en D e verkiezing. In Arnhem, de hoofdstad en het 
Centrum van het District, hebben wij 2000 stemmen verloren. Er is 
wel naar buiten gekeken, maar niet naar binnen. Arnhem zelf is 
verwaarloosd. Het oog werd gericht op het plattelant en niet op 
het belangrijke industriele centrum Arnhem. Dus .nogmlt'äts vindt� 
het een zeer grote tekortkoming dat er geen districts conferentie 
is gehouden in het afgelopen jaar./ 

Het financiele verslag geeft blïjk van een beroerde 
gang van zaken. De uitgaven zijn veel te hoog voor zo weinig 

artrjgenoten, Als er in het District Centraal Gelderland zijn. 
et is goed om gesalarieerde functionarissen te heb.ben, maar kan 
at nog wel? En dan houdt deze functionaris er nog een motor op 
a ook.)' Wij deden het vroeger op de fiets en gingen dan naar 

Apeldoorn en Zutphen. Ik gun Henny (Nijhof) zijn motor graag, 
maar. kan het er wel af?fà�ntributies zijn er in de eerste plaats 

(voor .._propaganda en voor�eiding on zer ideologie en niet voor een 
�otor voor Henny Nijhof) 

De partij resolutie is in feite toegeven, dat het ons 
beroebd gaat. Het is zo in mineur gesteld, dat het gewoonweg 
schrikbarend is.(Henny (Nijhof) spreekt over verbeteringen en 
conferenties in Venlo, maar tot mijn spijt moet ik zeggen, dat 
er van verbeteringen de laatste trjd nog geen sprake is. Alles 
gaat hier in Arnhem beroerd, ook met de nevenorganisaties. Er 
is gesproken over de afdracht van de presentiegelden door de 
gemeenteraadsleden.(Spr. is fractie leider der C.P.N. gemeente
raadsleden te Arnhem).Dmt bedraagt voor Arnhem f 2.- per week 
per gemeenteraadslid. Een raadslid moet echter, omdat h�� een 
openbare functie bekleedt, veel extra onkosten maken. H1.J moet 
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ich op diverse kranten abonneren, moet lid zijn van verschil
ende organisaties o.a. "Volksonderwijs0 en moet veel porto
nkosten betalen. Het is in het algemeen wel juist dat de partij 
een bonzen wil kweken, maar dit wordt nu wel wat al te strak 
angehaald. 

Er was cri tiek op het gemeenteraadswerk. Het werk was 
inderdaad zwak. Onze raadsleden zijn allemaal arbeiders, gelukkig, 
maar die zijn niet ontwikkeld in gemeentepolitiek. Vergeet niet 
dat men moet praten over onderwerpen als We�er§topbouw, trolly
bussen enz. en niet over China, Rusland en andere partijproblemen. 
Ik moet ontkennen, dat er een compromis polmtiek wordt gevoerd. 
Hier zeker niet. Als je het Districtsbestuur om inlichtingen x 
vraagt, dan krijg je practisch nooit antwoord. Een districtsbe
stuurder weet alleen iets over zijn eigen afdeling. Ik vind dat 
een District�bestuurder van alles op de hoogte moet zijn. Krachtens 
de partij resolutie zullen wij nu in de partij een omwenteling mee 
maken. \f/e moeten de blik naar buiten wenden en niet naar binnen. 
Onze afdeling waarschuwt hieromtrent al een half jaar. Dit Dis
trict klemde zich vast aan de scholing.lDe scholing was het enigae 

r1n dit District wat goed was, doch de laatste tijd was dit ook 
taan het afzakken. Scholing is goed, maar organisatie is nodiger./ 
-IM.j schatten scholing zeer hoog, maar de practijk is belangrijker,
dus er uit en huisbezoek. Dit is ook scholing. Kijk naar Friesland. 
Deze provincme wordt geinfiltree�d door de Katholieken. Ze hebben 
daar een pastoor naartoe gestuurd. Deze maakt hier en daar een 
praatje met de boeren, geeft de kinderen een handj� enz._ Op een 
of andere keer heeft een boer een goede knecht nodig. Mijnheer 
pastoor we et daar wel raad op en na een poosje komt de nieuwe 
knecht. Deze is natuurlijk goed R.K. en brengt een gezin met 10 
kinderen mee. In Friesland zijn dan weer 12 Rooms Katholieken meer. 

/Dàn nog het ontactisch optreden van dit Districtsbestuur ijer.Eikelboom en Koek zijn door dit Districtsbestuur weg gepest.
Ve moeten niet altijd critiseren, maarvook eens een woord van 
aardering laten horen. Dit Districtsbestuur ontbreekt het aan 
sychologisch inzichtir.ees het contactorgaan van de Partij. 
it is vooral nuttig voor het Districtsbestuur. 

r§r is gespro�en over buurtkranten. De bedrijfskranten 

�

zijn dikwijls het papiet niet waard waarop ze gedrukt zijn. Wij 
moeten dingen brengen die tot de harten van de arbeiders sprekèn • 
Geen theorien, maar practijk. De buurtkranten kunnen vast beginnen 
met actie tegen huurverhoging en je zult zien, hoe die kranten 
aftrek zullen vinden. f 

J Baruch interumpeert. De discussie van partijgenoot 
-...-e�l�l�i-n_g_a is ordinair en zeer unfair. Ik heb hie� b.v.de bedrijfs-

krant 11De Haard0
, welke zeer goed is. (Volgt door elkender ge

schreeuw). 
De voorzitter stelt voor om de discussie voort te zette 

Baruch wenst echter direct te antwoorden, want de wijze 
van discussieren van Vellinga gaat alle perken te buiten. Dit 
kan ik niet toestaen. (Weer volgt geschreeuw). 
_... • ... ...... T·� 

+ : . Vellinga schreeuwt: 11 Wat ik unfair vind is, dat je 
jUlÎl.st een bedrijfskrant uitzoekt, die wat beter is dan de rest. 
Ik weet het wel, partijgenoot Vellinga heeft afgedaan en partij
genoot Vellinga moet hangen. / 
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����� .fiia veel geschreeuw krijgt de voorzitter weer de boven-
\ 

toon en wenst de confer�ntie te sluiten doch een der afgevaardig
den vraagt nog het woord daar hij Zondag niet aanwezi� kan zrjn • .U

/ 

.. • 1 7-

Discussiant uit Beekbergen: r / 
Spr. heeft het over het plattelandsv,.erk. Hij heeft 

gedurende geruime tijd 11De Echo van het Land" gebracht bij de boeren 
De Gereformeerde boeren die ik de krant breng zeggen niks en ik 
zie geen enkel resultaat. Je geeft ze de krant, je krrjgtieen 
dubbeltje, ze zeggen niet dat ze de krant lezen en als j'@' al eens. 
met ze aan het praten komt, gev en ze je altijd gelijk. Moet dat zo 
doorgaan? Ik wil wel, maar ik kan niet doorgaan met het zelf te 
betalen. 

Te 22.15 uur sluit de voor.zitter de eerst·e confere:Q.tie-
dag. 

-0-0-0-0-0-

/Voortze1 t, ting der conferentie op Zondag 27 Februari 1949.
• 

.( ;.i. J ... ../ J. .. , 
' / De conferentie zou te 10 uur v.m. aanvangen, doch 

. eerst te lo.l5 uur opende de onbekende voorzitter de conferentie 
en kondigde de voortzetting der discussies aan. 
J -

. �f-1 m '
,. 

t / R.van· der Molen./
�.&;,iurv -

Ja"'""'l{ameraden, als wij spreken over het bedrijfswerk
in ons District is het wel goed hier iets van te vertellen, maar 

�{B � eerst moet ik iets vertellen over enkele dingen in ons District. 
"U "'/ / 'I Do Hier wordt de ernst van de situatie waarin West-Europa en ook 
O.l} MJ D Nederland zich bevinden, niet voldoende begrepen. Wat moeten wij 

P1) (t.,.r;(,.�hier aan doen? Wij als bewuste strijdbare arbeiders moeten weten
� · ·. wat wij te doen hebben en dit heb ik gemist in de inleiding van 

Nrjhof. Ik weet wel, dat dit niet in 1t uur behandeld kan worden, 
maar ik had er toch graag iets over gehoord. 

tin het bedrijfswerk is ongetwijfeld een groei waar te 
(nemen, maar hebben wij wel de juist lijn te pa:tiken.l Wrj belijden wel 

met de lippen, als ik dit woord mag gebruiken, maar doen wij genoeg 
�an het massa-werk De bedrrjfskrant in Doetinchem is een der 

• es e lJ skranten in het District en waarom? Omdat men daar 
begrijpt wat de inhoud van de krant moet zijn. Tot op heden heb
ben wij de situatie nog verkeerd begrepen. Juist Doetinchem heeft 
het van alle afdelingen het beste begrepen. Zrj weten precies 
wat in de krant moet. De arbeiders redigeren daar de krant zelf 
en zij r·eageren op de juiste manier en op de juiste tijd. Zij 
brengen daar de woorden van Paul de Groot in vervulling, dat 
"loonstrijd de hefboom is voor massa-acties". 

In de andere bedrijven is de krant niet best.J De "Tin
schui t" maakt wel een uitzondering en is wel aardig goed, daar 
hier een kameraad uit het bedrijf zelf zijn artikelen schrijft. 

/,...-

nDe A.K. u.-wekker" is slecht. De laatste tijd is hierin 
� enige verbetering gekomen. De "Klinknagel" voor de Sleephelling 

is geheel verdwenen. 
Met de "A.K. u.-wekker" en de "Tinschuit0 hebben we de 

arbeiders niet in beweging kunnen krijgen, wat in Doetinchem met 
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"De Haard" wel het geval is geweest. De bedrijfs.krant is de spreek 
buis van de bedrrjfsafdelingen tot de arbeiders. De dingen uit de 
bedrijven zelf moeten naar voren worden gebracht. Zo moeten de 
arbeiders politiek rijp en bewust worden gemaakt. nDe Haardn bij 
de D.R. U. te Doetinchem versj;aat het werk op de juiste wijze. 
In December is er een bedrijfskrant bij "De Meteoorn verschenen. 
Deze krant is niet meer uitgekomen ,omdat het enige contactpunt 
bij deze fabriek ziek geworden is. Dit is een grote leemte is het 
bedrijfs,,,erk. 

Er moeten bij de A.K.U. bedrijfsafdelingen komen. Ook bij 
de Tin moet zo'n afdeling komen. Zolang echter de partijgenoten 
de belangrijkheid van het bedrijfswerk niet voldoende begrijpen, 
zal er geen voldoende resultaat geboekt worden. De bedrijfsmensen 
uit de Partij moeten alleen en volkomen vrij gemeekt worden voor 
het bedrijfswerk. Zij moeten een zelfstandige taak hebben. Nu moeten 
zij ook ander organisatórisch werk doen en dan komt er van het 
bedrijfs·,.erk niet veel terecht. De bedrijfsafdelingen moeten een 
eigen bestuur, eigen scholing enz. hebben. Bij de A.K.U. b.v. 
komen nu verschillende adressen naar voren van arbeiders die 
bewerkt kunnen worden met "De Waarheid". Enige kameraden trachten 
te weten te komen wat er op de bedrijven gaande is, zodat wij de 
acties kunnen leiden. Wij Communisten moeten leiding kunnen geven, 
maar wij hebben nog niet voldoende ervaring en scholing in dit 
bedrijfs1,,erk. 
� Nu de financiering van de bedrijfskranten. 

Toen wij met de bedrijfskranten uitkwamen, hadden wij geen 
baten. Van Rooy uit Doetinchem vertelde reeds i�de vorige 
conferentie, dat men daar een plank had neergelegd, waarop de 
arbeiders geld deponeerden voor de bedrijfs.krant. Bij de Tin had 
de laatste bedrijfs.krant aan kosten dekking f 1. 23. De "A.K. u.

wekker" had de laatst.e keer bij een oplage van 300 kranten een 
inkomst van j 3.50 en wel van 1 (C.P.N.)arbeider j 2.-, 1 idem 
f 1.- en een niet lid /0,50. Als wij de krwnt beter op de bedrijven 
afstemmen, zal het steeds beter gaan. Wij moeten nog veel leren 
en de critiek en zelfcritiek niet vergeten. Wij zijn nog niet 
kundig genoeg om een goed pakkend artikel te schrijven. Ik heb dit 
zelf ondervonden toen ik een artikel schreef voor "Organisatie 
nieuws". Dit artikel was niet goed volgens het Hoofdbestuur. De 
onderwerpen moeten vooral gezocht worden in de vergelijking met 
de lonen van b.v. de A.K.U. en de textielfabrieken in Twente, 
zoals ter cht werd opgemerkt in een vergadering van Centrum I. 

----� In de libop van d�t jaar heeft het bedrijfs-.erk een 
belangrijke vooruitgang geboekt. Door een kameraad umt Apeldoorn 
werd opgemerkt dat de naam van de bedrijfskrant bij de papier
fabriek te Eerbeek fout was. Deze krant hebben we genoemd: 
"De Koldergangtt. Nu is een kollergang een machine om papier te 
malen. Het was een ernstige vergissing van ons om dit blad niet 
nKollergang" maar °Kol dergang" te noemen en wij hebben hiermede 
de communistische partij ernstig geblameerd. (Gelach). Nee, niet om 
te lachen, dit is een ernstige zaak. 't Is een kleine fout maar 
het getuigt toch van niet voldoende op de hoogte zijn. Wij kunnen 
nog niet goed discussieren. Wij spreken nog teveel partij-taal. Wij 
moeten meer de taal der arbeiders spreken en moeten steeds critisch 
staan tegenover wat wij zelf zeggen. Dit heb ik ervaren na de oorlog 
want sindsdien heb ik al in acht bedrijven gewerkt. Wij als commu
nisten moeten goed begrrjpen dat Vvij de leiding hebben te memen in 
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/ Nederland:1 Dat hebben wij in het District Centraal Gelderland nog 
niet goed begrepen en WlJ moeten ons, zoals Paul de Groot zegt, 

E}j
dag en nacht scholen en bekwamen.

re-
' . . J.C.Dreckschmidt spreekt over het vrouwenwerk] De vrouw 
kt. heeft in de eerste plaats te maken met duurte, loon en huishouding 

O.b./6L Daarom moet de vrouwenbeweging de schouders onder het werk zetten.
J/ danks dat de Nederlandse Vrouwen Beweging een zelfstandige or

nisatie is, moet zrj toch door het Districtsbestuur gedragen en 
leid worden;] Wij hadden eerder een partij-vrouwenbureau. 

Dit werkt niet meer; 
îe. door vertrek van Ria Immink (Hoefsmit). 
2e. door ziekte van Han Hoogen Stoevenbeld (Blom). 

Hetgeen enige maanden geleden heeft plaats gevonden, 
mag niet weer voorkomen. De secretaris Nijhof heeft zonder enig
overleg zrjn vrouw met een vriendin naar de conferentie van de 
Nederlandse Vrouwenbeweging in Amsterdam gestuurd, waarbij nog 
komt dat een van deze twee geen actief vrouwenwerk doet, ja zelfs 
vijandig daar tegenover staat • 

Wat betreft de "Voorwaarts". Als we 1100 exemplaren kunR
nen verkopen, moeten we niet letten op het financieel voordeel, 
maar op de politieke munt die daaruit geslagen kan worden. Wrj 
moeten massa-colportage organiseren op drukke uren, b.v. op de 
markt. Zrj moeten zien dat wij er zrjn en wij kunnen de verkoop op
voeren van 890 tot 1100 exenplaren. 

[i. van fatt spreekt voor de jeugd;>
Ook� e en fouten gemaakt. Je moet niet ernstig 

tegen elkaar zrjn, maar ook ernstig tegenover jezelf. De ontwikke
ling van het A.N.J.V. is eigenlrjk een natuurgetrouwe copie van 
de C.P.N. (Bet A.N.J.V. is eigenlijk niets anders dan een copie 

[geweest van de A.J.C. 

J __ 
Waar de c. P. N. in ;elderland bezig is de juiste weg te 

vinden, doen wij weer een beroep op de Pa�� om ons te helpen • 
...X,ot op heden is ons "erk hopeloos misluk.i.:f De jeugd in de steden
en dorpen kan geen belangstelling hebben voor onze Mei-liedjes 
en volksdansen, als zrj niet genoeg verdienen. Kinderen van 14 
jaar worden al de fabriek ingejaagd • 

Ik vond in de laatste verkiezing de mooiste leuze die 
van de K.V.P. "Gezond gezin, gezond Volk". Maar hoe een gezond
gezin met dit woonruimte tekort? En hoe een gezond volk? bij 
deze koloniale oorlog? Hoe komen onze jongens terug uit Indonesie? 

Voor het A.N.J.V. werk hebben wij drie taken: 
le. Bedrijfswerk. 
2e. Militair werk. 
3e. Scholing. 

Wrj zagen tegen de verandering op als teg�n een berg en 
daarom deden wij maar niets. Dpor d.e instructies van het Hoofd
best'uur zijn ons de ogen open gegaan. Als wij niet radicaal ver
anderden zou de A.N.J.V. ophouden te bestaan. 

Toch ligt hier een groot werkterrein, nl. in de bedrijv 
zoals A.K. u., papierfabrieken, wasserijen enz. ,er zijm bedrijven 
genoeg. In Gelderland zrjn kazernes genoeg en deze filjn stampvol 
met jongens die allerlei valse leuzen dag en dag worden ingestampt 
Deze jongens moeten wij voorlichten. Het blad "Een" in de kazerne 
brengen en met de jongens discussie·ren� (V+n.j vragen om een van de 

�este functionarissen uit-de topleiding van het A.N.J.V. om ons te 
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(îeiden en in te weiden in het ��rxisme. Het bedrijfswerk moet 
Lstap voor stap worden opgebouw�1 Wij hebben gebrek aan scholing 

en vragen daadwerkelijke hulp aan de Partjj voor scholing en om 
daadwerkelijke leiding te geven aan de arbeidersjeugd. Ik doe een 
speciaal beroep op de afdeling Doetinchem, Nijmegen, en Apeldoorn
en hoop, dat ook zij voor de jeugd gaan werken. 

Partijgenoot de Waal doet een beroep op ons om naar de 
Sovjet Unie te gaan. Dit is erg mooi, maar er is hier nog zoveel 
te doen. Wij hopen echter dit jaar enige kameraden uit Nederland 
en Indonesie naar het Jeugd-festival in Boedapest te kunnen zen
denT 

Het A.N.J.V. moet de voorhoede vormen van de Neder
landse Jeugd. 

� i I W.E.Frentz.
� /J,A. ,,J 0_r; . . 

Sp�eekster wi;J.. meer richlijnen. hebben :'."oor het directe
� ·o K.part�werk. W� hebben nog steeds geen huishoudel�k reglement en 

wij hebben al meerdere malen hierom aan Amsterdam gevraagd, maar 
we hebben tot op heden nog nooit antwoord gehad. Het is nu zo, 
dat b.v. de een zegt: 0Je moet notulen maken." De tweede zegt: 
"Je mag beslmst geen notulen maken". Ik zou wel gTaag zien, dat 
hier een einde aan werd gemaakt • 

J • .A. Cleton. 
W� hebben in Apeldoorn nog weinig aan het bedrijfswerk 

gedaan. De partijgenoten zien er nog steeds erg tegenop. Wij hebben 
ons tot op heden meestal beperkt tot het verkopen van de "Voorw

waarts0
• In Apeldoorn heeft een aantal D.U.W.arbeiders geweigerd

zich nog langer met de in zeer slechte staat verkerende auto's 
te laten vervoeren. Wij hadden te weinig contact met deze mensen. 
Een Waarheids-lezer is bij ons gekomen om deze zaak met ons te 
bespreken. Daarna hebben wij overleg gepleegd met partijgenoot 
Jongepier. Vervolg�ns hebben wij overleg gepleegd met het Arbeids
bureau. Op het bureau voor Sociale Zaken vonden wij een co�ct, 
waar we veel steun van ondervonden. Uiteindelijk hebben-wi) een 
conferent$e gehad met de burgemeester en hebben hem er op gewezen 
dat het hier inwoners van .Apeldoorn betrof en het op zijn weg lag 
hier in te grijpen. Wij wilden ook een conferentie met de Inspec
teur van de D.U.�1. heb-ben, doch de burgemeester raadde ons dat 
af, zeggende: "Doe dat nu maar niet, want dat werkt als een rode 
lap op een stier." Wij hebben ons toen in verbinding met H.Nijhof 
gesteld en deze gaf opdracht om direct bekendheid aan dit geval 
te geven en de bevolking van Apeldoorn in te lichten. Wij voelden 
hiervoor echter niets en zijn het er niet mee eens. Als wij deze 
zaak uitbuiten verliezen wjj de steun van de Inspecteur van de 
D. U. vv. en de overige au tori tei ten. Het gevolg kan zijn, dat de
arbeiders dan geen overbruggingssteun meer krijgen en dan zijn de
arbeiders ten slotte het slachtof fer. 

Wij staan in deze zaak een beetje twijfelachtig. Moeten 
wij de druk van de arbeiders uitspelen of moeten wij trachten de 
zaak voor besprekingen te regelen'? We ondervinden wel steun van 
Burgemeester en Wethouders, maar zij zeggen dat het toch een zaak 
is van de Inspecteur van de D. U. W. Wij wilden graag de mening van 
het Districtsbestuur over deze zaak horen. 

De papierfabriek is rijp voor bedrijfsv.erk, daar hier de 
arbeideL's het slechtst betaë:tl d  worden. Er heerst een down-stem,.'TI.ing 
onder de directie en de arbeiders. Er gaan geruahten in ..A:peldoorn 
Er gaan geruchten in Apeldoorn dat de Zwitsal-fabriek zal worden 
stilgelegd tengevolge van het Marshall-plan. Wij moeten de arbei
ders hiervan op de hoogte brengen. 

De woningbouw levert nog steeds een tekort en de woning-
nood stijgt nog altijd. Ook hieraan moeten wij onze aandacht besteden 
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Sinds de bevrijding zijn�� nog niet in staat geweest om de bevol
kingsaanwas op te vangen en het aantal urgentie-gevallen stijgt 
dan ook nog steeds. 

De gemeenteraadsleden hebben een zeer moeilijke taak 
en hebben zeer veel dingen te bestuderen. Met de meest eenvoudige 
dingen zijn zij soms niet op de hoogte en het komt voor, dat zij 
soms een zeer dom voorstel doen, waarop zij dan direct door de 
reactie op de vingers worden getikt. Wij vragen dan ook ook de 
steun van de partij en de kameraden, opdat wij in staat zullen 
zijn om behoorlijk voor de dag te komen. Wij voelen ons stuk voor 
stuk te zwak voor gemeenteraadswerk. Er komen ook veel te weinig 
gemeenteraadsverslagen in de "Waarheid". Wij moeten van elkaar 
kunnen leren. Het spijt mij ook zeer, dat kameraad Prijs uit Vaassen 
afwezig i�;jop deze conferentie. I� vind het een zeer grote tekort
koming da't;-hier niet aanwezig is. Hij heeft als voorzitter van het 
N.V. V. te Vaassen 1100 metaalarbeiders onder zich en heeft zéer
veel invloed op de arbeiders.

A.v.d�lërg. 
De-:E= •• afd.Bouwnijverheid is ernstig achteruitgegaan

en wat is hiervan de oorzaak? Wij hebben een d rie maandenplan 
opgesteld. Eerst zouden wij een bedrijfskern vormen op de bouw
vakKen in Arnhem Zuld en dan zouden wij contact zoeken onder de 
N.V.V.ers op de bouwwerken. Wij hebben echter alle$ laten verslof
fen en deden niet wat nodig was. Er wondt wel gesproken over de 
vraag of iemand Katholielt of communist is, maar dat is·niet be
langrijk. Er moet gesproken worden over de inhoud van het lmonzakje

Het is inderdaad nog zo:"Doe wel naar mijn woorden, 
maar niet naar mijn daden." 

Wij moeten de eenheid van de arbeidersklasse bevorderen. 
Dit is ook de grote lijn in deze conferentie. 

�r,.B... )Rozeboom. f?4 �, �-
. ( r«:: 4 

.. ) Spr. over hit. bedrijfsw8rk, de gemeenteraadsleden, de 
\ gemeente�aadsverkiezingen en het plattelandswerk. Hij blijft hierT 

bij vrij algemeen en brengt geen nieuwe gezichtspunten. Spr. heeft 
ernstige critiek op de indeling van de "Waarheid". Hij wil het 
nieuws zonder commentaar op één pagina en het partijnieuws met 
commentaar op een andere pagina. Wat hij zeer hinderlijk vindt is 
het plaatsen van stukken op de voorpagina welke dan worden afge
broken en op een an dere pagina verder gaan. Je raakt de draad dan 
kwijt en ik zou hierin graag verandering gebracht zien, aldus spr. 

Dan nog de theoretische lectuur. De brochures zijn vre
selijk droog en taai. Wij moet ze verkopen, maar het zijn vrijwel 
alleen de partijgenoten die ze kopen en deze hebben ze juist 
niet nodig. Alles is ook veel te duur. Het is een dubbeltje hier
voor e·n een dubbeltje daarvoor. De brochures moeten onder de 
massa gebracht worden. Er moet ook meer�onder de intellectuelen 
gewerkt worden. De Regering belooft baantjes aan de studerende 
jeugd en daarom zijn deze uiterst voorzichtig. Vindt men b.v. na 
sollicitatie een "Waarheid" bij hem in huis, dan is het baantje 
verke�en. Ik stel dan ook voor om de naam van onze krant te 
veranderen. 

Radio Werkend Nederland wordt eerstdaagà omgezet in 
een andere vorm, maar de eerste tijd komen \�j toch niet in de 
aether. Laten we dit werk maar een poosje laten rusten. IDr is 
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momenteel wel wat anders te doen en laat ieder maar partrjwerk 
gaan ondernemen. 

De stakingen hebben niet opgeleverd wat wij ervan verwach 
haölien. Wij moeten hiermee erg voorzichtig zijn. Denk om de groot
schreeuwers. Wij beloven om achter de stakers te gaan staan en 
vragen ons niet af of zij wel 100% gelijk hebben en ook niet of er 
wel geld voor is. 

J.P.v.d.Pol. 
Er is weinig gesproken over de plattelandsbevolking. 

Gister he b ik een beetje pessimisme hierover ge hoord. Ik zal 
trachten om hier een beetje optimisme in te brengen. Er wordt 
veel materiaal voor het plattelands·1verk· gevraagd en de partij kan 
dit nooit geven. Er is echter nog veel met de plattelanders te 
discussi€ren. Wij hebben cri tiek op het doordraaien van de groente. 
Deze moet niet naar de mestvaalt, maar de massa moet hiervan 
profiteren. "We maggen hier niet pessimistisch zin". We magge 
optimistisch zin." 

De berichten uit Berlijn zijn gunstig. Hier hebben ze het 
aantal tractoren opgevoerd van 500 op 700. Is in Finland de Re
gering niet met behulp van de boeren omver geworpen? De Nederlande 
zeggen, dat het slecht gaat. Wel kameraden, het gaat niet slecht. 
Wij moeten de taal der boeren verstaan. Er zijn klei-boeren, zand
boeren, en bijen-boeren. Begin met al deze mensen over het we0r 
te praten en je hebt ze. Ga bij de bijenboer over de bijen praten. 
Een bijenboer kent het Marxisme beter dan wij. Bestudeer het leven 
der bijen en pas het toe op de maatschappij. Daar smijten ze de 
darren (kapitalisten) ook de korf uit.Wij kunnen er bij de Regering 
op aandringen om ook wat voor de bijenboer te doen. Er kan een 
artikel in nDe Echo van het La1 d" worden geplaatst over de suiker
prijzen. 

De brief van het Partijbestuur aan Pater de Greve over 
Kardinaal Mindzenty ging op de bouwwerken van hand tot hand en 
was in een ogenblik tijd geheel stuk gelezen. Zie :kameraden, dit 
is goede propaganda en maakt aan de sprookjes vap. de reactie een 
eind. Een ongeschoolde timmerman vertelde mij, dat zijn baas,(hij 
werkt in Arnhem Zuid),zelfs om de brie� gevraagd had, omdat hij 
deze brief in de K.A.B. wilde behandelen. 

Nu nog iets over het middenstands.1erk. 
De zaadhandel is algemeen. Toch heeft din ook al wat met 

de D.�.w., de z.g.verkapte Heide Maatschappij te maken. De prrjs
couranten van de Heide Mij voor graszaad tonen aan, dat zij goed
koper leveren dan de winkelier kan doen en de Heide Mij. levert er 
de D.u.w. arbeiders bij om het zaad te zaaien. 

Hoe gaat het met het plattelandswerk in de Sovjet Unie? 
Daat gaat het niet zo goed met de boeren als hier. Hier worden 
de "Keuterboertjes" weggewerkt en moeten ze in de D.U.W. Dààr 
moeten de kleine boertjes op de collectieven boerderijen werken. 
De grote boeren bestaan ook nog in de Sovjet Unie, maar zij moeten 
hun productie afleveren aan de Staat. Dit is in ieder geval beter 
dan doordraaien en op de mestvaalt brengen. 

Men zei, dat de Noordoostpolder te veel geld gekost 
heeft en dat geld krijgen w� nooit terug. Ik heb geantwoord, dat 
het geld beter in de N.O.polder besteed was, dan aan de kolonial� 
oorlog, want dat krjjgen wij zeker nooit terug.Een 11Waarheidsabonne 11 

heeft tegen mij �ezegd, dat als er dit jaar geen sportberichten 
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in deze krant komen, dan donderde hij die krant neer. De "Waarhei 
moet meer sportberichten gaan brengen. Ik stuur 
jes in, maar meestal worden ze niet gepla3tst. 

Ik eindig dan met de partrjgenoten een strrjdbaar 1949
toe te wensen. 

Een partijgenoot vraagt: 
"Hoe spreekt v.d. Pol met Rlfa positief Christelijke 

mensen, die bij11J. zeggen: "Alles is in Gods hand e.d." en hoe 
moet je die mensen de "Echo vam het Land" brengen?" 

v. d.Pol,
TTIK ne13 aan zo'n boer de "Echo van het Land" over de

post gestuurd en ik was nog niet thuis of ik vond de krant 
alweer bij mij in de bus. Nu kun je de krant wel heen en weer 
b lijven sturen, maar laat de ze boeren maar gerust links liggen." 

{G.J.H�Minnaard) 
Ik wil het eerst over het financiele verslag hebben. 

Dit verslag is veel te vlug voorgelezen en is een te beknopt ver
slag zonder meer. Wij hebben verschillende dingen niet eens goed 
verstaan om ze nog eens te kunnen overdenken. Als wij ieder 
maand een tekort hebben van f 175 en slechts j 50 aflossen, hoe 
willen wrj dan ooit uit de schuld komen. Ik heb geen concrete 
voorstellen gehoord om dit tekort te dekken en verwacht dan 
ook in deze iets van het Districtsbestuur. Het ligt echter niet 
alleen aan de lage inkomsten van de krant, brochures enz., maar 
ook aan dà nonchalante verzorging van de administratie. Voor 
· twee maanden geleden had ondergetekende in 5 weken geen kr�nt
betaöld. De loper kwaI!l. en ik vroeg hoeveel hij kreeg. Ik moest
toen j 0,32 betalen, dus maar voor èèn week. De loper hield
vol, dat alles betaald was en dit ook was aangetekend, in zijn
boekje, terwijl ik zeker weet, dat ik niet betaald had. Wrj moeten
concrete voorstel len hebben om uitëîe schuld te komen.

Van Trotzkisme hebben we volgens partrjgenoot Nrjhof
hier geen last. Ik ben echter deze week bij een paar bouwvakar
beiders op huisbezoek geweest en het bleek mij dat Jagers en
Kooymans nog steeds bezig zrjn om leden uit de E.v.a. te halen.
Jagers is enaen blijft een gevaarlrjk mens.

Ook het plattelandm,erk is zeer belangrijkLBij Conti
nental Tool Comp. moest deze week een bedrijfskern worden samen
gesteld. De progressieve arbeiders mochten hiervan niet op de
hoogte worden gebracht en dit is gelukt. Er werd geen bedrijfs
kern ge�ozen, maar aangewezen. In de kern zijn nu 4 N.V.V.ers
gezet en èèn R.K. Geluk.Kig hebben wij nog een contact onder deze
N.V.V.ers waar wij mee praten kunnen. Ook daar hebben wij een be
drijfskrant willen uitgeven, doch er werd bezwaar tegen gemaakt
omdat er zoveel politieke delinquenten op d 10 fabriek werken. Dit
mag toch het uitkomen van een bedrijfsKrant niet tegenhouden?
Hoe moeten wij met de politieke delinquenten handelen? Dit is
een vraag, die ik nu aan het Districtsbestuur voorleg.' Uit de discussie tussen Vel linga en Baruch blijkt, dat 
hier veel te veel rivaJ_iÏiteit· heers_t;, Het nieuwe District�bestuur 
mag geen zitting nemen met vijandschap tegenover e lkaar zitten. 
Dit moet opgelost worden. 
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H.A.Benter. 
Ik wil nog wat over het bed.rijfs{1erk zeggen. Ik werk nu 

bij "R.ijnstaalu. Toen ik daar kwam, mocht ik voor de directie niet 
over politiek spreken. De directeur was natuurlijk al over mij 
ingelicht. Ik heb hem gezegd, dat als er over prijzen en lonen 
wordt gesproken, dit niet de schuld is van de communisten, maar 
van de Regering. 

Hierna houdt spr. een niet te volgen betoog over loon
en prijspolitiek met betrekking tot het bedrijfswerk. · 

De voorzitter kondigt aan dat alvorens tot het houden 
van een pause wordt overgegaan, partijgenoot van de Muijzenberg 
uitvAmsterdam nog een kort woord wens te zeggen. 

v. d.Muijzenberg.
De partrjleiding heeft het nodig geoordeeld, om diverse

berichten uit de wereldpers en Nederlandse bladen samen te 
brengen in het blad nFeiten en Cijfersn. Dit was nodig door de 
arbeiders-vijandige voorlichting van andere bladen. Dit maal b.v. 
toont "Feiten en Cijfers" aan, dat de R.K. pers zichzelf herhaalde 
malen tegenspreekt inzake het proces tegen Kardinaal Mindzenty • 

-.:.�=>-�eveelt dit blaadje warm aanfen nodigt de aanwezeigen uit 
om in de pause eens brj hem te komen zien en pnaten. 

Van 12.45 uur tot 13.45 uur wordt nu pause gehouden. 

{jra de pauie treedt op als voorzitter, J.C.Dreckschmidi) 
Zij kondigt het verslag aan van de mandaatcomm.w.c.v.d.Nieeberg 
geeft het vol gende verslag: 

Deze conferentit is bezocht door 73 partijgenoten. 
Hiervan zijn 49 gedelegeerden en 24 gasten. Op de conferentie in 
Februari 1948 waren 88 partijgenoten. 

De gedelegeerden zijn als volgt verdeeld: 
5 vrouwen en 44 mannen. De leeftijden lopen van 19 tot 

68 jaar. Zij zijn afkomstig u�t 16 afdelingen. 
De leeftijden zijn verdeeld: 
Beneden 30 jaar 14 afgevaardigden. 
30 tot 40 jaar 9 afgevaardigden 
Boven 40 jaar 26 afgevaardigden. 
Voorheen lid geweest van 14 afgevaardigden 
S.D.A.P.
Voorheen lig geweest van
C.P.H. 8 afgevaardigden 
Lid van de E.v.c. � afgevaardigdentr, 1.'fr,.
Lid van het N.v.v. · 5 afgevaardigden
Organisatie hmusvrouwen 13 afgevaardigden 
en zelfstandige Jira:�rm 
Waarheidslezers 49 afgevaardigden 
Lezers "Voorwaarts" e.d. 43 afgevaardigden 
Abonnés "Politiek en Cultuur rt 20 afgevaardigden 
Deelneming aan scholing 25 afgevaardigden 
Leden Politiek Secretaris 2 afgevaardigden 

HE?t jeugdblad· "Een" wordt nauwelijks gelezen • 
.... , . .  , . -
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Thans v,ordt overgegaan tot het verkiezen van een stem-
bureau. Voorgesteld worden: 

Th. Hendriks, 
H. Endernik en
Boer (Nijmegen).
Dezen worden met algemene stemmen verkozen.

{De v;orzi tster spreekt nog een woord van opwekking 
l om een brjdrage aan het sol-fonds te geven en ook met de steun

lijsten te gaan werken;) 
Voorts maakt zij bekend, dat op /2t Maart 1949 door de 

E.V.C. een cabaretavond zal worden gegeven in Musis Sacrum te
Arnhem. 

f"Er wordt nu een collecte gehouden voor het sol-fonds 
( en steunlijsten worden uitgedee19 

(v;rslag van de Verkiezingscommissie, 
19 Districtsbestuursleden treden af. 
18 nieuwe candidaten worden gesteld. 
Van deze 37 candidaten moeten 25 nieuwe Districtsbes

tuursleden gekozen wordeii)en de volgende personen worden voorge
ste d: 

H.A.Benter Oosterbeek 
A.v.d.Berg Arnhem 
G.Bruinsma Arnhem 
J�A.Cleton Apeldoorn
K.van Cooten Arnhem 
J.C.Dreckschmidt Arnhem 
S.F.Dulkenraad Arnhem 
H.Gerbrand Rheden 
H.J.Hoogen-Stoevenbeld Arnhem 
J.Jansen Oosterbeek 
T.J.Kock Arnhem 
R.v.d.Molen Arnhem 
H.T.Nrjhof .Arnhem 
J.Nathans Arnhem 
G.Onderstal Wageningen 
G.F.Peeters Nrjmegen 
J.P.van der Pol Velp 
H.Prrjs of preis Vaassen 
J.de Ree (1-6-22) Arnhem 
L.van Raay Arnhem 
A.van Rooy Doetinchem 
H. IVI. Sp ans ie r Nijmegen 
J.Teunissen van Manen Renkum
A.Westerveld Apeldoorn 
Trentelman Dieren 
Deze candidaten worden door de verkiezingscommissie 

aanbevolen en hebben een voorkeurplaats. 
Verder zijn nog candidaat gesteld: 
J. de Boef Arn�em 
Bos Wageningen 
J.H.Hendriks .Arnhem 
M.Konijnenberg Apeldoorn 
J.G.v.d.Meeberg .Arnhem 
w.c.v.d.Meeberg Arnhem 
B.v.d.Meeberg-de Ree Arnhem
A.F.Sprjkers Arnhem 
G.Vellinga-Borger Arnhem
J.M.Vellinga Arnhem 
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Voor de politieke 
T.J.Kock 
H.Enderink
Th.Hendriks

Voor de financiele 
G.C.le Mahieu
A.F .Spijkers
L.A.van Melle
B.Th.Schreurs

Controle Commissie worden voorgesteld: 
Arnhem 
Arnhem 
Arnhem 

controle commissie worden voorgestel 
Arnhem 
Arnhem 
Wageningen 
Doetinchem 

--��----,1,�ioogen Stoevenbeld merkt op, dat de verkiezingscommissie 
gemeend heeft enige part:ijgenoten uit het Districtsbestuur te 
moeten verwijderen, niet omdat z:ij niet goed gewerkt heb ben, maar 
omdat betere krachten naar voren zijn gekomen. 

Spr. stelt .voor omr:tde candidaten stuk voor stuk te
be spreken ·�ft ', • - , ' , 

�r,(_Q.�--D· O r
. H. oe o s  geeft de volgende toelichting:

�1 rrr J c.��P-�-
P cl �. jjtJ I H. Bent er Üis bij U allen bekend als een actief partijgenoot. Hij 

� 
'Y" momenteel als fabrieksarbeider b:ij Rijnstaal. 

A.y.9:..Berg komt ook uit het oude Districtsbestuur. Hij is bode van
de E. v.c. bouwnijverheid en heeft dus veel contact met de arbeiders-

< 

G.Bruinsma. Is een nieuw lhi--voor het Districtsbe;tuur. Zij heeft
in de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld. 

G.A.Cleton. Ook een oud Districtsbestuurslid. Hij heeft als ge
meenteraads�id in Apeldoorn een verantwoordelijke positie. 

f.._ K. van Coote111.. 
0

Is de man die op het ogenblik de Districtsgelden 
beheert. Hij is vertegenwoordiger, en heeft dus verstand van 
boekhouden. 

J.C.Dreckschmidt. Gemeenteraadslid in Arnhem en speelt een be
langrijke rol in het vrouwenwerk.

• 

�s.F.Dulkenraad. Hij is de organisator van de jeugd in dit District. 
Hij moet dus een plaatsje hebben in het nieuy,1e Districtsbestuur • 

,K_ 
f "J

v
� 1 H.Gerbrand uit Rheden. Is fabrieksarbeider bij de "Meteoor" te 

/ · De Steeg. 
I 

-H.J.Hoogen Stoevenbeld. Komt ook uit het oude Districtsbestuur
en heeft hierin veel en belangr:ijk werk gedaan.

�, 

fJ.Jansen uit Oosterbeek is daar penningmeester van de afdeling. 
__ Hij werkt op de A.K. u. 

·{f._ ---
' r) / 1

3. 1 ,T.J.Ko?k· Is secreta�is van d� pl�atsel�ke raad v�n de E. V.C. Hij'/ 0 A. · we,r'kt in een be langr]Jke functie b1J de Tin en heef"{j een aanzoek 
g�kregen om daar in de fabriekskern zi t-ting te nemen. Koek zelf 
heeft niet veel idee om in het Districtsbestuur zitting te neu1en, 
want hij houqt zijn tijd liever\<-vr:ij voor de vakbeweging. 

_ R.y.9:..r,/Iolen. Is de man van het bedrijfs·,,,erk. 
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, t' fH.T�Nrjhof. Onze Districtssecretaris die�� aanbevelen alleen al, 
1

om het actieve werk dat hij in dit District gedaan heeft. 

f d'!J!,.QIJ.Nathans. Is een zeer actief werker vooral de laatste tijd. 

f I G.Onderstal. Is een jonge partijgenoot. Hij is bmuwvakarbeider op
een fabriek in Wageningen. Hrj heeft actief deel genomen aan het

L' / IJ +"/1 i. C 
/ -' 

partijwerk en wij willen hem een kans geven. 

G.F.Peeters is gemeenteraadslid te Nijmegen. Hij is een oude baas,
die nog zeer actief werkt. 

J.P.van de Pol is de aanvoerder in Velp en is de motor waar
alleso.i! draait. 

'f-1 H.Prijs (Preis) uit Vaassen heeft daar 1100 N.V.V.ers onder zich. 

f f J.�_Ree (1-6-1922) is de vrijgestelde voor de E.�.c. in Arnhem
en heeft veel contact met de arbeiders. 

L. van Raa�. Is een jeugdige vrouwelijke partjjgenoot en vertegen
woordigt e jeugd. 

A.� Rooy te Silvolde. afd.Doetinchem is een vurig partij:ij;ji
genoot. 

H.M.Spansier uit Nijmegen is daar plaatsvervangend leider van de
E.v.a.

1 J.Teunissen van Manen uit Renkum houdt de Partij en de afdeling
hoog. 

--

A.Westerveld is een jllllge partijgenoot diewlgedacht hadden in de 
plaats te stellen van Konijnenberg, omdat hij in een fabriek werkt
en mid den tussen de arbeiders staat. 

/).,fN.� �� 
Tot zover de speciaal door de verkiezingscommissie 

��� aanbevolen candidaten. We zullen nu de rest van de candidaten

� ..,;,(J.l:J. i 
bespreken. 

• �� J. de Boef is de voorzitter van de Afdeling Arnhem Oost en is
een"lïarci:e""werker. 

• f t Bos uit Wageningen verzet bergen werk in Wageningen en is een
jonge fE

(
brieksarbeider. 

t<II ei 

J.H.Hendriks uit Nijmegen. Hrj is kleermaker en komt dusvregelmati
met de arbeiders in contact. Wij kunnen hem dan ook geen voorkeur
plaats geven, maar heb en hem toch op de lijst geplaatst. 

Th. Hendriks uit Arnhem is <le man van het maandblad "Nu". Hij
trekt achter zrjn candidatuur in. 

J JIM.Konijnenberg is stoffeerder in Apeldoorn en voor hem gelden
� dezelfde bezwaren als voor Hnedriks in Nijmegen. 

r;u 1 't\J.G.v.d.Meeberg uit Arnhem trekt zijn candidatuur in. 

'/ -,,,() "1.? 
- -
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W.C.y.,1.IV1eeberg doet jeugdwerk en voor hem hebben we niets dan
lof. 

B.de Ree geb.v.d.Meeberg, de moeder van Jo de Ree, trekt haar
candidatuur in.

A.F.Sprjkers is in het oude Districtsbestuur schromelijk in zrjn 
taak tekort geschoten-

� l G. Vellinga-Borger is belangrijk voor het vrouwenwerk.

J.M.Vellinga sluit de rij. Hij is de fractieleider van de C-P.N.
raadsleden. 

De voorzitster geeft nu gelegenheid om over de voor
gestelde candidaten te discussieren. 

Th. Hendriks heeft ernstige bezwaren tegen partijgenoot 
Y•!•Schouw, (waarschijnlijk C.A.v.d.Schouw). 

w.c.y.,1.Meeberg •
Ik heb gehoord dat A.F.Spijkers candidaat is voor de

financiele controle coIDTiiseie. At is de laatste tijd echter zoek 
en ik kan ham niet aanbevelen voor de F.c.c. 

· w.erd geplaatst bij de voorkeurgroep. Volgens mij behoort hij in het
/A,.t.11-i.1U. Districtsbestuur. Hij ontwikkelt zich uitstekend in het bedrijfs

werk voor de jeugd. Het zou misschien mogelijk zijn om hem in de �P.!J{ 
R.y.9:..Molen. Ik zou graag zien dat W.C.v.d.Meeberg

,. plaats van Dulkenraad te zetten.

�u-t, c-,.�f?JI J.Tiernego. Ik heb met verwondering geconstateerd 
p, Octs-o) dat de lijst tot 25 candidaten is uitgebreid, terwijl het Hoofd-

// bestuur vastgesteld heeft, dat er 17 tot 19 Districtsbestuurs-
____ "/ leden moesten zijn. Is di:b nu niet in strijd met de opdracht? Ik-- ben tegen het candidaat stellen van Koek. Wij hebben hem brood

nodig in Centrum I en als wij hem nu voor een blauwe Maandag aan 
het Districtsbestuur moeten afstaan, komt de hele zaak in'de 
knoei. Wij kunnen hem niet missen in Centrum I en als hij weg 

49 
gaat, dan weet het Districtsbestuur dat Centrum I op zijn achter
ste komt te zitten. Da.Bf kameraad de Boef. De Rem§EiR� itgt dat 
margarine beter is dan boter.Ik he b oOK!Îoren zeggen7�gt de Boef 
in het Districtsbestuur benoemd wordt, want dan zijn wij hem kwijt. 
Ik wil hierover�de waarheid horen,want ik houd niet van een 
hokjesgeest. Ik verzoek dan ook aan de partijgena:tl!Dl[ die dit zo 
juist gezegd heeft, om dit maar eens even op te helderen. 

In het vorige congres ben ik ook benoemd in de finan
ciele controle commissie als aanvullend lid. Als ik bij de pen
ningmeesteresse Henny Mathijsen kwam voor controle, was er altijd 
een uitvlucht. Toen de kas werd overgedragen aan partijgenoot 
van Cooten, heb ik dagen gelopen om te proberen een van de twee 
thuis te treffen om ten slot�e te horen, dat de kas maar zonder 
enige controle is overgedragen. 

De financien zijn de stuwkracht van onze partij. Controle 
is nodig en dit versterkt de kameraadschappelijke geest. De leden 
van de financiele controle commissie moeten over veel tijd beschik 
ken. 
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Juffr. W.E •. Frentz. In de politieke controle commissie 
moeten mensen zitten met politiek inzicht en veel mensenkennis. 
Ik kan de leden niet beoordelen maar Enderink is te partijdig en 
niet objectief genoeg. 

E.Rozeboom. Er is een lans gebroken voor v.d.Meeberg.
Ik heb echter sterk de indruk, dat het niet zo'n harde werker is 
voor het A.N.J.V. Het loopt niet in Arnhem. ze kunnen geen lokaal 
krijgen en er is geen colportage. Dulkenraad heeft in Arnhem Oost 
25 leden uit de grond gestampt. Mogelijk weet hij niet zoveel 
maar hij heeft bewezen een jeugdorganisator te zijn. 

' 

Onze politiek secretaris(Nijhof) die zijn gezondheid 
voor de Partij op het spel zet, wordt uitgeschilderd als een dic
tator en ik vind, dat dit te ver gaat. De Boef heeft op de nomi
natie gestaan om geroyeerd te worden, want hij verstaat de partij
discipline niet. Hij is eigenwijs. Het gaat niet, om op je eigen 
houtje communistje te spelen en dat doet Jan de Boef. 

H.J.Hoogen Stoevenbeld geeft nu de mening weer van 
het oude Districtsbestuur en zegt: K.van Coaten is een candidaat 
die wij Vän harte ondersteunen. Hij is accuraat en gewetensbetrouw
baar. Door zijn werkzaamheden is hij veel buiten de stad, wat 
nogal wat moeilijkheden met zich brengt. Wij kunnen echter geen 
andere candidaat vinden. We kunnen nu een beter financieel bureau 

_ tot stand brengen en dit moet dan onder zijn leiding werken. 

J.C.Dreckschmidt is een van de besten in het vrouwen
zit in het Hoofd'6ë'stuur van de Nederlandse Vrouwen Be-

S.F.Dulkenraad. Het oude Districtsbestuur geeft een 
zekere voorkeur aan w.c.v.d.Meeberg oTidat wij koersen op het 
bedr�fswerk. Dulkenraad is meer ingesteld op organisatorisch 
werk onder de jeugd. De cri tiek op v.d. Mee berg wordt door de 
dagelijkse leiding niet als juist erkend. Hij vindt nu juist zijn 
plaats door te werken onder de bedrijfsjeugd. 

F.J.Kock zou niet erg happig zijn op zijn candidatuur 
zegt Roelofs en Tiernego is bang dat ze hem voor het vakbe
wegingswerk en het afdelingsherk kwijt raken. Hij moet echter 
juist zijn kracht vinden in het Districtsbestuur en zal dan 
sterker staan in zijn andere taken. 

J.Nathans is een buitengewone harde werker en heeft
organisatorische capaciteiten. 

J.Onderstal heeft van bepaalde kanten tegenwerking.
Er is druk uitgeoefend om hem door een jonge partijgenoot te 
laten vervangen. Ondanks de fouten die aan hem kleven, is hij 
toch in stijgende lijn en wordt hij ook door ons aanbevolen. 

J.de Boef. Ik geef de discussiant gelijk maar wil geen
stemming kwekën tegen deze partijgenoot. Wij weten dat hij een harde 
werker is en de motor van Arnhem Oost. Ook hij heeft echter zijn 
fouten zoals wij allen. Hij heeft echter helaas niet in alle af
delingen een onverdeelde sympathie. Wij kunnen hem echter niet 
op de voorkeurslijàt plaatsen. Daar wij zoveel Keus hebben, kunnen 
wij geen partijgenoot voor hem schrappen. Dit moet niet opgevat 
worden als een bewijs, dat de praatjes over hem juist zijn. Laat 
ze dat eerst maar eens bewijzen. Er is gezegd dat de financiele 
controle commissie niet gewerkt zou hebben. Onze partij zit nu 
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eenmaal tot over de oren i� het werk en zo ook de leden van de 
F.c.c. De nieuwe F.C.C. moet opgepord worden om haar taak naar 
behoren te vervullen.

Tegen de candidaten Spijkers en v.d. Schouw zijn bezwaren 
gemaakt. Van der Schouw zou geen tijd meer hebben. At Spijkers 
zou niets meer doen. Nu dat moeten wij met een korreltje zout 
nemen. Als hij een inzinking heeft, moeten wij er hem overheen 
helpen. Hij heef� capaciteiten. 

Een onbekende interrumpeert: Weten jullie dan niet wat 
Schouw in de oorlog uitgespookt heeft. Hij was een werker 
moffen sinds 1941. Zij die xonder de Mof fen hebben moeten 
kennen hem we 1. 

H oogen Stoevenbeld.Ik kan hierop niet antwoorden, daar 
ik niet op de hoogte ben. Ik geef echter de raad om deze zaak 
aan het nieuwe Districtsbestuur voor tè leggen. 

Betreffende de nieuwe Politieke Controle Commissie. 
De candidaten Roelofs, Hendriks en Enderink krijgen een moeilijke 
taak. Zij moeten overvoldoende mensenkennis besc hikken, wat ze 
volgens ons wel doen. • 

Ik eindig metode aanbeveling om de verkiezing te 
houden in de geest zoals hier is aangegeven. 

"" 

, Thans heeft de verkiezing van het nieuwe Districts-
tuur plaats. Inmiddels wordt bekend gemaakt, dat de collecte 
r het Sol-fonds j 57,29 heeft opgebracht. 

, 

,,.,..,.J,,._,._ ;, ;). • 

Het woord wordt than& gegeven aan 
Fr.Baruch. 
In Den Duitengewoon tevreden over de inleiding van 

partrjgenoot Nijhof. Ik wil ech ter nog enkele opmerkingen maken 
de discussie van partrjgenoot Vellinga, die op een onaangename 
en onjuiste w�ze gediscussieerd heeft. Hij deed een aanval op het 
niet houden van de statuain voorgeschreven Districtsconferentie. 
Daar was redenvoor. We stonden midden in de verkiezingsstrijd en 
het voorbereiden van een Districtsconferentie vraagt 2 maanden. 
De verkiezingsstrijd gaat voor. Hij had vernietigende critiek 
op het eerste deel van het werkplan, wat alleen over het verleden 
sprak, maar over de daarin voorkomende plannen voor de toekomst, 
heeft hij geen woord gezegd. Er was inderdaad een verlies bij de 
verkiezing maar alleen de uitslag van de verkiezing is nog geen 
bev<ljs dat het Districtsbestuur gefaald heeft. Een verlies in 
aantal is nog geen werkelijk verlies� Ik kan niet op alles ingaan, 

aar partrjgenoot Vellinga stelt hier ook nog een z.g.konings
kwestie. Hij stelt voor het salaris van de Districtssecretaris te 
schrappen, want daar komt het op neer en dan hed hij dit openlijk 
moeten ze�en. 

L-Dan het gemak van een motorfiets. Wie van jullie zou 
( eigenlijk graag op zo'n ding willen zitten f}Partijgenoot Vellinga 

leeft nog altrjd �� de jaren voor de oorlog en weet blijkbaar niet 
dat de tïden vvel' -v'eranderd zïn. Een tekort in de kas kan een 
bewiJs voor e goe e oewindvoering zijn. Wij zijn geen handelsonder
neming maar ·een politieke partij. Toch is �en voortdurend tekort 
in de financien ook niet gezond. Alsv1B.1 echter zijn presentie
gelden van de gemeenteraadszittingen niet afdraag�t, zegt hij, 
dat wij soepel moeten zijn, maar dit afdragen is een kwestie van 
discip�) . . 

Wat heeft de gemeenteraadsfractie in het afgelopen 
jaar gepresteerd? Vellinga heeft hierover niets gezegd en dat 
was een tekortkoming. 
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Partijgenoot de Waal spreekt over "De Waarheid". Ik heb 
heel ve�l met de krant te maken. Over de kwestie Mindzenty zijn 
wij het eerste begonnen te schrijven. De "Linie" is een van de vele 
R.K.bladen en als wij al die bladen willen bestrijden, houden wij 
ge en rulmte meer over voor iets anders en zouden wij geen eigen 
artikelen meer kunnen plaatsen. Wij zijm er op tegen om een Woens-

f
dag-Zaterdag abonnement in te voeren. (15e positie van de "Waarheid" 
is in het District Centraal Gelderland zeer moeilijk en gaat nog 
steeds achteruit.JEen surrogaat-krant die 2 maal per week komt 
is dus niet aan te bevelen en zou een politieke betekenis hebben 
die wij niet ernstig genoeg kunnen schatten. 

Partijgenoot Rozeboom had het over de indeling van de 
krant. Ik voel wat voor zijn redenering maar wij moeten rekening 
houden met 10.000 lezers. Het in tweean delen van de berichten 
op de frontpagina geeft een mogelijkheid om veel treffende koppen 
op de frontpagina te zetten en dat trekt meer dan lange verhalen. 
Er zal meer plaats voor de sport in de krant worden ingeruimd • 

. [Partijgenoot de Waal sprak over de stakingen en vond 

�
et fout aat wij de gemaakte fouten bij de stakingen openlijk be
preken� Wij bespreken deze dingen openhartig en verdonkeremanen 
iet�"1iet gaat hier om de afloop van de lassersstaking. De ar
eiders moeten weten wat de fouten zijn die zij gemaakt hebben. 

Dan vindt hij, dat het Partijbestuur voorzichtig moet zijn met het 
organiseren van stakingen. In Gelderland zijn juist stakingen 
ontstaan door anderen dan de communisten. Deze uitlating gaat 
wel wat op Trotzkisme lijken als men zegt, dat alle stakingen ver
loren z"n. vVij kunnen door de censuur niet van alle stakingen 
vermelden, dat wij ze gewonnen hebben. Hier een voorbeeld. Wij heb
ben bekend gemaakt dat de staking bij een sigarettenfabriek in 
Amsterdam was gewonnen en er 4% toeslag zou betaald worden. De 
andere dag lµ>eeg de Directie bericht van de Rijksbemiddelaar, 
dat het niet doorging, omdat de "Waarheid" het gepubliceerd had. 
De lassersstaking is �oor ons gewonnen, evanals de andere stakin

en (].,..._ ,( t ·"';f... 
Er is hier ook gesproken over het dienstweigerings

vraagstuk. Dit is een zeer moeilijk geval. Er werd gezegd: 5000 
gevallen. Ik weet niet of dat wel juist is. Wat kan de C.P.N. 
hier aa:n doen. Als ik het goed begrepen heb, wordt voorgesteld 
om maar dienst te weigeren. Ik geloof dat het beter zou geweest 
zijn als de C.P.N. maar in de illegaliteit was gebleven. Je krijgt 
niet gedaan dat deze mensen ontslagen worden van de dienst en zij 
zullen dus onder moeten duiken en het ondergronds gaan kan de 
Communistische Partij :llX]( op dit moment gaat niet. Het is moeilijk 
voor de jomgens, maar wij moeten dienstweigering verwerpen. Wij 
zullen met alle legale middelen die ons ten dienste staan voor 
onze partijgenoten vechten. Wij staan voor zo'n belangrijke taak, 
dat wij niets kunnen riskeren. Ik kan jullie b.v. zeggen, dat de 
soldatenbrieven in on6e krant grote indruk hebben gemaakt in 
brede lagen van de bevolking. Ook "Vrij Nederland" publiceert 
nu deze documenten. Ook de 11 Groene t1 is daardoor gedwongen tot 
publicatie van deze brieven over te gaan. Wij moeten politiek 
blijven strijden. Er moet een kentering komen, vooral nu de Regering 
Drees zo'n stomme politiek gaat voeren als de Regeringsverklaring 
van j.l. Zaterdag. 

Spr.wordt geinterrumpeerd door een vrouw: Als nu de 
jongens bij ons komen en ze willen ond�rduik�n d�n kUI?-nen wij ze 
toch ook niet weg sturen en we kunnen 3ok niet in huis nemen. 
Wat moeten we dan toch doen? 
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Baruch. Denk maar aan de beweging van professor Pootjes. 
Dat is een onderduikers vereniging. Daar kan de Communistische 
Partrj niet aan beginnen, want je stuurt de jongens rechtstreeks 
naar de gevangenis. Wat jullie zelf doen, moet ieder voor zich
zelf weten. 

H.J.Hoofen Stoevenbeld zegt:
De scho ing in het District is niet zo geweest als het 

geweest zou moeten zijn. Vele partijgenoten zijn overbelast zodat 
er zelfs afdelingen zrjn, waar geen scholing wordt gehouden. 
De kaderscholingen worden ook steeds slechter bezocht. De scholin
gen worden te zwaar en vele partrjgenoten hebben belangrrjkeu ver
gaderingen, gemeenteraad, vakbond enz. Ik stel dan ook voor om 
op de kaderscholing morgenavond geen gewone Districtskaderscholing 
te houden, maar om met de inleiders en een of twee kameraden van 
het A.N.J. V. het scholings.,erk te bespreken. Ook partijgenoot 
Dreckschmidt wordt verzocht aanwezig te zrjn en dan tevens de 
belangen van de Nederlandse Vrouwen Beweging te bespreken. 

Wij moeten in de toekomst wegen vinden om dit deel van 
het partrjwerk niet langer te verwaarlozen zoals de laatste trjd 
is geschied. 

H.T.Nrjhof]spreekt als volgt: 
Wij hebben veel op met partrjgenoten die veel voor onze 

financien zorgen, maar wij hebben ook partijgenoten, die het hele 
jaar door allerlei foutjes van anderen opsparen. Daar maken ze 

an een lijstje van. Op de Districtsconferentie maken ze deze 
aarpot open en gaan ze rondstrooien.' Deze conferentie is er 

niet om oud vuil op te ruimen. 
]Tot deze mensen behoort ook partrjgenoot Vellinga die 

Lmet critiek komt waarover de conferentie reeds haar af�euring 
heeft uitgesproken..J Hij zegt namens Jaap Nathans te spreken. Ik 
ben er van overtuigd, dat dit niet zo is. Deze zou een zelfcritiec 
sche critiek gegeven hebben. Wrj gaven in ons werkplan verbeteringe 
aan en hierover sprak Vellinga niet. Het is jammer, deze wrjze van 
discussiëren. Vellinga heeft niets anders gedaan, dan zijn per
soonlrjke grieven spuien. Dit blrjkt steeds weer brj elke verga
dering waar Vellinga aanwezig is. Partijgenoot Vellinga noemt 
zich een oude Bolsjewiek maar ziet blrjkbaar niet de groei van 
de partrj. Hij moet toch weten, dat jongex krachten moeten groeien. 

(]fellinga staat nog met zrjn geest in de partrj van voor de oorlog 
en is niet mee gegroeiq} Critiseren is geen kunst, maar je moet 
er wat beters tegenover stellen als je iets afbreekt, maar dat 
doet hij niet. 

Het bedrijfswerk en de bedrijfskranten deugden niet. 
Zeker, wij hebben fouten gemaakt, maar ook dit werk moest ontwmkT 
kelen. Toen partijgenoot van der Molen hier k>i1am was hij nog maar 
een kleine jongen in het werk, maar als v.,ij nu de ontwikkeling 
zien die hij in korte trjd gemaakt heeft, zeggen we dat hij een boom 
van een kerel is. Als je enkel een minder goed geslaagde krant 
uitzoekt, kun je veel critiek maken, maar je moet de ontwikkeling 
zien, anders huppel je achter de feiten aan. 

Ik raad partijgenoot Vellinga aan om eens meer op de 
Klarè.ndalseweg (woning van Nijhof en Waarheidswinkel) te komen 
met zrjn critiek. Hier komt hij helaas veel te weinig met zrjn 
klachten 
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/Het grote probleem is en blijft het bedrijfswerk. Hier
voor zijn h;:;: positieve richtlijnen gegev$1_;) Er is beweerd dat wij 
in Arnhem stemmen hebben verloren door ons werk op het platteland. 
Het is nu eenmaal niet van te voren te zeggen waar Ons werkter
rein ligt. Ons werkterrein ligt daar, waar de arbeider zijn noden 
en tekorten heeft. Zo ging ook kameraad Lenin ons voor. 

Dan de Koningskwestie, zoals Vellinga die stelt. Het 
is toch steeds zo, dat�wie werkt, ook eten moet. De onkosten voor 
een vervoermiddel zouden moeten vervallen. Wij moeten de beste en 
snelste vervoermiddelen hebben die er te krijgen zijn. 

De klacht over het niet voldoende van allen op de 
hoogte zijm van de Districtsbestuurders, vind ik ook gezocht. 
Elke partijgenoot kan nu eenmaal geen vraagbaak zijn op elk terrein. 
Dit komt wel, want wij zijn in een groeiend stafium. 

Partijgenoot Vellinga is ziende blind als hij niet ziet 
welke vooruitgang er in het District is gemaakt. Er wordt hard 
gewerkt door de partij en de resultaten zullen niet uitblijven. 
Dat zal men in de komende weken bemerken. Vellinga kon vandaag 
nog terug komen op zijn woorden, maar hij heeft deze gelegenheid 
niet aang�pen. 

L�n het financieel verslag is gezegd, dat dit cata
strophaal is. Het geb ruik van dit woord is catastrophaal, hoewel 
ik erken, dat het financiële tekort ernstig is. Het tekort is 
echter ookeen gevolg van de uitbreiding van de werkzaamhed� 
Onze partij is nu eenmaal geen handelszaakje zoals partijgenoot 
Baruch reeds gezegd heeft. � zullen echter de wegen vinden om 
de gelden bijeen te brengen.(_Eerst moeten wij politieke winst 
(êoeken, dan komen de financien vanzeil:7 

Minnaard heeft iets door elkaar gehaald. De j 50.
aflossing per maand is geen aflossing van het tekort van j 175.
maar van een andere oude schuld. Wij hebben n.l.een nieuwe stencil
machine gekocht en hierop moeten wij nog 6 of 8 maanden aflossen. 
Partijgenote Frentz vraagt om huishoudelijke reglementen. 0/ij hebT 
ben toch onze statuten? Huishoudelijke reglementen hebben �� 
communisten niet nodig. Wat is de oorzaak van het ontbreken van 
richtlijnen vmor het plattelandswerk? Het is erg mo,eilijk hiervoor 
richtlijnen te geven. Je kunt.wel een algemene lijn aangeven, maar 
je moet zelf ervaring opdoen. v.d.Pol heeft ons wel positieve 
richtlijnen gegeven maar deze moet hij naar het Partijbestuur sturen 
opdat wij er allemaal ons voordeel mee kunnen doen. 

Het b etrekken van de boeren in de strijd is zeer belang
rijk. Partijgenoot Cleton heeft aangetoond, dat de boeren in Vaassen 
al in de strijd betrokken waren. Want op de ijzerfabriek werken 
practisch alleen boeren. In de discussie is gezegd, dat er te 
weinig gesproken is over de massa-organisatie. De Nederlandse 
Vrouwen Beweging, de jeugd en de R.W.N. zijn echter zulke belang
rijke en uitgebreide onderwerpen, dat zij veel te omvangrijk zijn om 
hier in zo'n korte tijd te behandelen. 

R.W.N. is in opbouw en hierover kunnen wij nog niets 
zeggen. Lilly van Raay was verheugd, dat er nog kiemand over het 
jeugdwerk had gesproken, want nu kon zij het doen. 

Jo Dreckschmidt sprak over de Vrouwenbeweging. Dat ligt 
haar. Deze onderwerpen behoÎ·en bij een speciale bespreking be
handeld te worden. Om alles te doen hebben wij veel te weinig 
kader. Te lang hebben wij geen aandacht au.n de jeugd besteed. 
Daarom hebben wij de laatste tijd onze aandacht besteed aan L:il.ly 
van Raay en wij hebben nu kunnen vaststellen dat zij een geboren 
spreekster is. 

Wij hebben vastgesteld, dat we ook grote fouten en 
tekortkomingen hebben in het gemeenteraadswerk, maar het is niet 
te doen, dit alles te bespreken. Er zijn ook veel goede dingen 
gedaan. Dit alles is ook onderstreept door partijgenoot Cleton. 
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Ook de Districtsleiding heeft hier te weinig leiding gegeven. 
Wat wij vastgesteld hebben is, dat de gemeenteraadsleden niet 
vastberaden de zaak van de arbeiders ondersteund hebben b.v.het 
D.U.W.vraagstuk in Apeldoorn. De burgemeester van Apeldoorn
vreest de openbaarheid van deze zaak, want hij wil deze niet in
de gemeenteraad behandelen. Wij moeten dan niet terugwijken maar 
de zaak toch openbaar maken. Hiervoor moeten wij niet terug schrik
ken. v�j moeten de arbeiders en de gemeenteraad in dit vraagstuk
betrekken.

Ik geef toe, dat de voolichting over het gemeenteraads
werk in onze krant niet best is geweest, doch de laatste tijd is 
ook dit aan het verbeteren. · 

Nu nog de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben 
nog geen plan de campagne van de Partij-leiding ontvangen, maar dat 
neemt niet weg dat vvij niet vast zelf kunnen beginnen. Op 19 en 
2Q .. M.�� ... �§.·s· is er een confeE_��t.t.e in _.(µJ!s_��rçiam waar de-p�ëcg-ijfs
v��fL.Pijeen zullen komen. 

In ons district wordt een filmtourné gehouden van 28 
Maart tot 1 April en van 13 tot 16 Mei. 

Rozenboom uit Ede vroeg of er commissies van advies 
zijn voor het gemeenteraadsv-.erk. Deze instelling is uit de oude 
tijd en niet juist. De gemeenteraadsfracties moeten de raadsagenda 
van te voren bespreken met het afdelingsbestuur en het Districts
bestuur. Voor dit werk moet de partij verantwoordelijk zijn. Ede wil 
manifesten en verkiezingskranten uit gaan geve�, maar dit moet 
eerst met het Partijbestuur besproken worden. Buurtkranten kunnen 
zeer belangrijk zijn. In Velp is de krant een tijd weg gebleven 
door ernsti e ziekte van van der Voort. 

et partijbestuur is bezig met het samenstellen van een 
manifest inzake het proces van Kardinaal Mindszenty, vooral op 
verzoek van Brabant en Limburg, als wapen tegen de Roomse aanval 
op de C.P.N. In de Roomse streken wordt de jeugd aangespoord 
om tot daden over te gaan tegen de C.P.N. en we weten wat dat 
betekent. Dit houdt in vernie ling van onze woningen en van onze 

'-l?artijlokalen, maar wij zullen onze maatregelen hiertegen treffen} 
Bij ons bedrijfs,.erk hebben wij gezien, datbonze contacten 

-t--- veel te ver weg liL,gen. Wij hebben nu bv. ontdekt dat wij bij de 
[) A. K. u. 30 Waarheids-abonnés hebben.·•' De wending in de dagelijkse leiding is ook merkbaar in 

ons district, vooral bij het bespreken der grote lijnen zoals het 
bedrijfs·v�erk en het plattelands,Jerk. In Arnhem is het plattelands
werk nog lang niet voldlÎlende georganiseerd. De bedrijfsv·,erkers 
kennen elkaar soms nieteens. 

Wij hebben nu een werkplan opgesteld voor de komende 
twee maanden en ook voor de Waarheidsactie. 

Het aftredend Districtsbestuur heeft op de ernst van 
de toestand gewezen en ik wil eindigen met dit nog eens te onder
strepen en oproepen tot een eensgezinde strijd. 

� - Door een der leden van de verkiezingscommissie wordt nu
� uitslag van de stemming voorgeleze:;]en deze luidt als volgt: 

Er zijn uitgebracht 46 stemmen, waarvan 1 van onwaarde, 
dus in totaal 45 gèldige stemmen voor het Districtsbestuur. 
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In het nieuwe Districtsbestuur 
partijgenoten: 

A. :y. 9:_. BERG 

G.BRUINSMA

J.A.CLETON 

K. van COOI'EN 

J.C.DRECKSCHMIDT 

S.F.DULKENRA.ÁD 

H.GERBRANDS

H. J. HOOGEN STOEVENBELD 

J.JANSEN

Th.J.KOCK 

R.v.d.MOIEN 

H. T.NijHOF 

J.Nathans 

G. ONDEttSTAL 

G.F.PEETERS 

J.P.v.d.POL 
- ---

H.PRijS of 

J.de REE
---

PREIS

L.van RAAY 
--

A.van ROOY 

H.M. SPANSIER 

J.TEUNISSEN � MANEN 

TRENTEIMAN 

A.WESTERVELD 

zijn gekozen de volgende 

44 stemmen 

43 stemmen 

44 stemmen 

45 stemmen 

44 stemmen 

45 stemmen 

27 stemmen 

44 stemmen 

:!2 stemmen 

42 stemmen 

36 stemmen 

45 stemmen 

:1.:2. stemmen 

39 stem.men 

41 stemmen 

45 stemmen 

42 stemmen 

42 stemmen 

44 stem.men 

43 stemmen 

±5 stemmen 

43 stem.men 

40 stemmen 

42 stemmen 

41 stemmen. 
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���.�.;_p.1) Op w.c. van de Meeberg werde"n,,A!ven�s 27 stemmen u�tgebracht zodat 

wordt voorgesteld om over ])UJ-Atemraad �v.d. rneeber� opnieuw te stem-
men. -- - \ 

J .M.vellinga vraagt of het niet mogelijk is OIY, beiden in het 
Districts Bestuur op te nemen. Na kort beraad wordt béKend gemaakt 
dat hiertegen geen bezwaar is, zodat er 26 nieuwe Districts Bestuurders 

ekozen zijn. 
voorts we en 
J .R. de Boef 

nog de volgende stemmen uitgebracht:
19 

Bos 1 
J.H. Hendriks 
Th Hendriks 2 
M. Konijnenberg 1 
J.G. van de Meeberg 3 
B.de Ree-v .d.Meebe rg 
A.F. Spijkers 
G.Vellinga-Borger
J.M. Vellinga 10 
G.J .H. Minnaard 1 

In de Politieke Controle commissie 
H.Roelofs 

h6 11H'JLfu-.P)ü.1Mf' h u .. L
Th.Hendriks t+5 ·-···.:.,, ... �.O.,;_,.,fj:�111<i)J)l1,{. 
H. Enderink 44

werden gekozen. ( 46 geldige 
stemmen) 

Hierbij was nog een stem uitgebracht op E.Sip. Gevraagd werd of 
hij nog vrel lid was van het District en de Partij. Er werd geroepen: 
11 Ja, hij is nog wel lid.11 

o.c.

L.A.
A.F. 
C.A. 

In de Financiële controle commissie werden gekozen; 
le Mahieu 1 .45

j
A,_,,1,.A�vJJ.Jfeb � flJ. C·•-bP� van Melle 1 45 •vv·vv-·-· � J f / 

Spijkers 37 
v.d. Schouw 1 17 

Er werden.ook nog de volgi:i nde stemmen uitgebracht door de 
Financiële Controle Commissie:
J.M. Vellinga 3 

Hertog 1
J.G.v.d.Meeberg 1 

De voorzitster J.C. Dreckschmidt sloot hierop de conferentie met de 
mededeling dat volgens haar dit een zeer vruchtbare bijeenkomst was ge
weest. 

Te 17 .45 ging de conferentie na het zingen der 11 Internationale 11 

In de zaal waren achter de bestuurstafel aangebracht de partij
vlag en een spandoek waarop II vrede en brood 11• voorts was er een schot 
geplaatst wanrop al de in het District verschijnende bedrijfskranten
waren a�ngebracht. 

De conferentie stond vrijwel geheel in het teken van het be
drijfswerk en hierop werd in alle toonaarden de nadruk gelegd. 

Een lijst waarop alle in dit stuk voorkomende namen zijn 
plaatst wordt hierbij geveegd. 

Kartotheekkaarten van personen voorkomende in dit verslag, 
voor zover nog niet in Uw bezit, gaan hierbij. 

Einde. 
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De hierbijgaande lijst is zo volledig 

mogelijk. 

van de pet"sonen wa::irv.an de personalia bij 

mijn dienst niet bekend is, zou ik gaarne 

t.z.t. van U de aanvullende gegevens ont

vangen •



t BARUCH, Fr. 

e 

BENTER, Hendrik Antonius, geb. Arnhem, 12.6.1904, 

BERG VAN DEN, .Albertus, geb. Bolsward, 14.8.1)125, 

won. Oosterbeek, Backer
straat 25. 

won. Arnhem, Rosendaalse
straat 496. 

BLOM, Johanna, geb. Meppel, 6.11.1918, won. Arnhem, Cath.v.Rennesstraat 18. 
geh.met H.J. Hoogen Stoevenbeld,6.12.1913 

BOEF D.ïI:, Jan Hendrik, geb. Den Haag, 1 o'( .19u6, won. Arnhem, Ericalaan 20. 
� of BOERS, te Nijmegen. 
BORGER, Grada, geb. Renkum,27.7.19u4, won. Arnhem, Nieuwe Plein 22, geh.met

Vellinga,J.M., geb. 15.8.19u1 
�, te Wageningen. 
BRUINS�A, Grietle, geb. Utingeradeel, 9.7.1923, won. Arnhem, Adama van Schel

temastraat 2. 
BUVELÖT,S1". Louis, geb. Arnhem, 27.5.1899, won. Oosterbeek, v.Deventerweg 60. 
<GLETON, Jan Albertus, geb. Rotterdam, 15.12.191.5, won. Apeldoorn, Uchelseweg 

97 • 
COOTEN VAN, Karel, geb. Utrecht, 24.9.1918, won. Arihem, st.J·anske1•kstraat 41. 
DRECKSCfü!lIDT, Johanna Catharina, geb. Amsterdam, 19.11.19u2, won. Arnhem,

vondellaan 51 • 
DULKENRAAD, Sebastiaan Franciscus, ge b. Arnhem, 15.4.1922, won. Arnhem, · 

Beukenlaan 108 .\ 
EIKELBOOM, Berend, geb. DUisburg (Dld.), 23.11.1908, gewoond hebbende Arnhem, 

'Viggerstraat 3, woont sedert 15.2.1949 te Dordrecht Jac. cat sst raat 
7.5, met zijn gezin en is werkzaam bij de N.V. Lips Slotenfabriek 
te Dordrecht. 

ENDERINK, Hendrikus, geb. Arnhem, 50.1 .1909, won. Arnhem, Fokke Noordhoff
straat 1 6. 

FRENTZ, woudina Elisabeth, geb.Arnhem, 19.12.1908, won. Arnhem, p.c. Hooft
straat 18. 

tt GERBRAND, H. te Rheden. 
HENDRIKS, Jacobus Hendrikus, geb. Boxmeer, 20.4.1900, won. Nijmegen, Maria

laan 14. 
HENDRIKS, 
HOEFSMIT, 

Theodorus, geb. Arnhem, 3.2.1918, won. Arnhem, IClarenbeekstraat 83. 
Maria Johanna Barbara, geb. Assendelft, 21 .11 .1'.;)13, =mm.gewoond 
hebbende te Arnhem, Haagdoornstraat 51, woont sedert 22.9.1948 te 
Haarlem, Nagtzaamstraat 59, is gehuwd met J. Immink geb. 19.8.1913. 

HOOGEN STOEVENBELD, Hendrik Jan, geb. 

JAGERS, Albertus Johannes Fredericus, 

Maassluis, 6.12.1913, won. Arnhem, 
Cath.v. Rennesstraat 18. 

geb. Arnhem, 8.1.1895, won. Arnhem. 
Onder de Linden 11.5. 

JANSEN, Jan, geb. Renkum, 29.8.1919, won. Oosterbeek, Hilhorstweg 26. 
Jongpier, te Apeldoorn. 
KOOK, Theodorus Johannes, geb. Herwen en Aerdt, 24.5.19u5, won. Arnhem, '/• 

Barendzstraat ?1. 
tj).KONIJNENBERG, Apeldoorn. 

KOOYMANS, Pieter, geb. Rotterdam, 29.9.1892, won. Arnhem, st. Antonielaan 105



• 
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MAHIEU LE, Gerdina corhelia, geb. Arnhem, 26.6.1921, won. Arnhem, vondellaan 
)U • 

MATTHIJSEN, Hendrina Adriana, geb. Nijmegen, 12 .11 .191 t5, won. Arnhem, Raap
op se weg 106. 

MEEB ERG VAN DE, Berendina, geb. Arnhem, 28.10.1901, won. Arnhem, Haagdoorn-
geh. met J. de Ree, geb. 2.5.1!:598. straat 81 

MEEBERG VAN DE, Johan George, geh. Arnhem, 20.3.18�7, won. Arnhem, J,ïussen

MEEBERG VAN DE, Willem Cornelis, geb. Arnhem, 25.4.1920, won.fdïi�inilêin,11 
Arnhem, 

MELLE VAN, L.A., Wageningen, Sumatrastraat 19. 

MEULEMAN, Gerritje, geb.':Vageningen, 11.1.1910, WBH.gewoond hebbende te Arn
hem, 'Viggerstraat 3, thans wonende te Dordrecht, Jac.Catsstraat 73 
sedert 15.2.1949, geh. met B. EilG:elboom, geb. 23.11.1908. 

MINNAARD, Guilielmus Jacobus Henricus, geb. Turnhout (BL 10.4.1901, won. 
Arnhem, Johan de Wittlaan 101 

MOLEN VAN DER, Reint, Assen, 17.5.1919, won. Arnhem, Raapopseweg 33. 

MUYZENBERG VAN DE , te Amsterdam • , 

NATHANS, Jakob, geb.Altstaden (Dld.), 27.7.19u2, won. Arnhem, Spoorwegstraat 
73. 

NIJHOF, Hendrik Tiemen, geb. Apeldoorn, 21.6.1911, won. Arnhem, Klarendalse
weg 91 • 

ONDERSTAL, Gijsbert, geb. Wageningen, 24.10.1906, won. Wagehingen, dester
straat 7. 

PEETERS, Gerardus Franciscus, geboren Elst, 25.12.1888, won. Nijmegen, 
1�1agenaarstraat 1 6. 

POL VAN DER, Jan Peter, geb. Arnhem, 21.5.1901, won. Velp, Hugo de Groot
straat 25. 

RAAY VAN, Libe rta (Lili), geb. Arnhem, 26.2.1927, vron. Veenendaal (U) sedert 
1u.5.194c5, heeft gewoond te Arnhem, passavantlaan 8, werkt thans 
nog te Arnhem �kinderbewaarplaats). 

REE DE, Johannes, geb. Doniawerstal (Fr.), 2.3.1898, won. Arnhem, Haagàoorn
straat 81 • 

• REE DE, Johannes, geb. Arnhem, 1.6.1922, won. Arnhem, Haagdoornstraat 81. 
ROELOFS, Herman, geb. Bochum (Dld.), 31.12.1907, won. Wageningen, Celebes

straat 18. 

ROOY VAN, Adrianus, geb. Dordrecht, 24.8.1915, won. Silvolde. 

ROZENBOOM, te Ede. 
SCHOUW VAN DER, Carel Anton, geb. Arnhem, 21 .11 .19uo, won. ArrL�em, Jos. 

Israël slaan 99 • 

SCHRh-URS, B. �h., Doetinchem, Sniplaan 7. 

�' Everard, geb. Wageningen, 27.9.1897, won. Arnhem, Spoorwegstraat 73. 

SPANSIER, Hendrikus Martinus, geb. 'Vijchen, 16.6.1898, won. Nijmegen, Po-
puli erstraat 11 • 

SPIJKERS, Adrianus Franciscus, geb. Arnhem, 19 J2 .1926, vmn. Arnhem, Paul 
.KrÜgerstraat 25. 

TEUNISSEN VAN BANEN, Johan, geb.Heteren, 19.10.1909, won. Renkum, veerweg 

TRENTELMAN, Dieren. 



• 

• 

• 

-3-

TIERNEBO, Johannes, geb. Arnhem, 11.12.1887.;i won. Arnhem, .rllillem van Noort
straat 3. 

VELLINGA, Jacobus Marten, geb. Renkum, 13.8.1901, won. Arnhem, 

VOOWI: VAN DER, Dirk, geb. Renswoude, 26.6.1901, won. Velp, Beltjeshofstraat 
20. 

WAAL DE, te Nijmegen. 

WESTERVELD, A. te ApEüdoorn • 



LITNISTERIE .VAN. AJ,GEiffiî'rE ZAKEIT 

'1irq �-: B 57070 

Ond.: Baruch e.a. 

'IIIf /c 3 

•s-Gravenhage, 18 l'aart 1949.

G E E' E I P 
n.a.v. sc�r. van Arnhem 
no. 5'70?0.

Onder dankzegging voor de toezending van Uw zeer 
gewaardeerd schrijven No. CV/G 256-49 dd. 5-3-1949 heb 
ik de eer u, in antwoord op Uw verzoek, bij deze in kennis 
te stellen met de pers·onalia en politieke antecedenten 
der door Th� di,enst niet geidentificeerde personen, voor 
zover deze bij mijn' dienst bfokend zijn: 

BARUCH, Fr. is BARUCH Sie fried Fridl , geb. l?-2-1905 
te Göttingen 1 .!!.C. rs- ournalis , won. Jekerstraat 
45-III te Amsterdam. Lid van het hoofdbestuur en
het Politiek.;.Bureau van de C.P.N.; redacteur van
het maandblad "Politiek en Cultuur"; word in 1933
�it Duitsland uitgewezen wegens het voeren van
oo:mmunistische propaganda.

BOER of BO�fiS te Nijmegen is BOER� Johannes Cornelis, 
geb� 25.12.1919 te Nijroege!ï,' lëS-ar'be!êîêr';v:iOnën
ae Waldeck Pyrmontsingel 5 te rijrn.egen. 7i:is in 
1948 candidaat voer de C.P.N. bij verkiezing van 
de Gemeenteraad te Nijmeren. 

Brs ·te ·ag1nincen is ��j nog onbekend; onderzoek wordt 
ingesteld. 

cr8RBR ·�""D, H. te nheden is GERBRArms, Herman, geb. 14.4. 
1907 te .Arnh�mi, kan'tOor'6eèt1ena'e:-Wëm. Veerweg 13 

- te Rheden" Ts afdelingssecreta1·is van de C.P .N.

;rc.·GtI:'.::H te Apeldoorn !� ir.QrG�EI-qL, Fredeillt geb. 11.5 •. 
1910 te Brielle, wonen·e�e Apeldoorn. Lid van de 
Gemeenteraad te Apeldoorn voor de C.P.N. 

:.....ON!JNZ?mERG te Apeldoorn ls hier· nog onbekend. Vert:toede
lijk heeft deze per oon deel uitgemaakt ven het 
vor·i ·,:e distr·ict ·bestuur. ónderzoek \•ord,t ingesteld. 

VAN MELLE, L.A p te agenin.gen is V.M _lrn, Leendert 
.Abraham, geb. 9.7.1904 te JrmSt·e"dam, vertaler

1

wOiiënUë Sumatrastraat 19 t� Wageningen. Is ar
delingspenningmeester van de O.P.N. · 

.Aan cl é Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
·AI�NITm3.
---



m::N'ISTERIE VAN ALGE!lIBNE ZAKEN 

No. :B 57070 

Ond.: Bos, Konijnenberg 
en v.d. ?uyzenberg 

IIIf /IIIi 2 

. 

. _-: 

�� 
•s-rravenhage, 20 Juni 1949.

2-�.J!..JLLL

n.a.v.57070 v. Arnhem z.Co

Hiermede moge ik U, als vervolg op mijn schrijven 
1'1o. 57070, dd. 18 !'aart 1949, de gegevens doen toekomen van 
de daarin mede genoemde lli2.ê_, E.Qt11l12 .. �ER.Q- en Y�-12:§..�ErrB'ERG 

BOS te Wageningen is genaamd ;§.Q.§Q!l, Johannes })e1!,:�, 
geb. 6-8-1922 te Renkum, los werkman, wonenae Beekstr.6 
te. tfageningen, lid van de C.P.M. 

KONIJ'N.,..{NBERG te ..Apeldoorn is identiek aan KONIJ1IBtIB!!ill, 
?,,arinus, geb. 11-3-1911 te Apeldoorn, stoffeerder, wonen-
a:e Veen-weg 31 te Apeldoorn. Rij is penningmeester van 
afd. Apeldoorn van de C;P.N. 

. VA'N DE MUYZENBERG te Amsterdam is: !fil!.J2EN �ZENB:m�Q
.1. 

Leendel':t Willem, geb. 7"11-1905 te Warschau. H!Tis o.m. 
landelijk voorzitter van de Algemene Bedrijfsbond van 
Werknemers in Handel-, Bank- en Verzekeringswezen. In 
1948 was hij in bezoldigde dienst van het Partij Bureau 
vàn de C.P.N. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
ARN�.h 

He
,
t ofd van de Dienst 

namens deze: 

j 

J.G. Crabbendam 
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VAN DE 1' JY.ZENBERG te Amaterdam is mij nog onbekend, onder
zoek wordt-ingesteld. 

non-,F;UBOOM te Ede ls )RQ!:..EBOOI,: ... _Rijk, geb. 24.12.1904 te Ede, 
tuinman, wonenae Bosweg 2Ï te Ede. Vooraanstaand C.P.N-e: 

scm.1!:u:ns, B. Th. te Doetinchem is §QHR_3UR.S.i.��nardus
1

_Th·e�:l 
.SQ!.�, geb. 36.6.1895 te Doetînohem, won. Papaver7tr

1 
... at 

2 te Doetinchem. Vooraanstaand C.P.N.-er • 

. Tf:;!NT'".t!:Uî.AN te Dieren is !S.1:!i!filr»r.,__!'.heodorus �oha.nne.s, geb, 
24.8.1903 te Doesburg, on. te Dieren. Haaz'Ittilig in 
het o·,de districtsbestuur. 

D� �fi.L té Nijm�r.en is �::1:AL ... _Ge!_§r��' geb. 15.9.1899 te 
1oerderi, olp'1rteut, won. !ï1.:1nästr�at 2 te rijmegen. 

Ie t·�ane els loopknecht werkzaam bij de wasserij en 
ververij "De p,,uw", Rijnstraat 56 te Arnhem. 

�'ESTRRV·�r...D, A. t� 'Apeldoorn i� :!'L§!Eif��.1.-.A�rt, geb. 28.8. 
1919 te Apeldoorn, arbeide-r, uon. te lperdoorn,- Ugcheë; 
se ,;.-.,g 18. OnderteJrende de candidatenlij st vnn de C .P .1'·.

·bij verkiezing van ne Gemeenteraad te Apeldoorn in
1946.

1'!aè.ere gePev "ns betreffen/Ie Bos" Konijnenberg en van
de ·uyzenberg zullen o s oecig m.:Jgelijk vol en. 

Het Hoofd van de Dienst 

'\ 
namens deze: 

L.L. van Laere. 
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8CHE PARTrr NEDERK.AND 
. 

(ne F.aarheià) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - -

District Centraal Gelder land 
,JJ;� ,<eo re tarWa t Klarendaleew,; g 91-Arn-telefoon 22 515 · 

1 
� V .

{

Arnhem 80 Maart 1949. 

UITNODIGIN.G. 

Waarde Part ij genoot, 

Hierbij nodigen wij J°e uit tot bi;'woning uan dB
kadervergadertng a.,s. Zondag ::n Maart te Arnhem. 

In .de j.�. zitting van het Parttjbeetuur,waar -
van een uitvoerig verslag in De Waarheid werd gepubli

ceerd, ii, de politieke situatie wq,ar"n wij op dtt mo -
ment verker,�n en de aon.<1equentien, dte dàarutt voor on
ze Parti} uoortvloeten, grondt g benproken. 

De .taak waarT.JoOr onze Partij zich than,'J geplaat:rfi
ziet ts het orga,ni8eren van man�q-acti� tn de ntrijd te
gen de oorlog en oorlog.ivoorb::Jreiding. 

In v�rband hiermede hebben wij bovengenoemde ka
der'{)ergadering belegd, waari'Joor wij .teven:1 alle belang
stellende partijgdnoten uitnodigen. 

De inleiding wordt' gehouden door: 

GERAF.IJ . GEELHOED ( dag. L.Part ij Bst1tuur) 

De uergàdèring _wó'rdt gehouden in ... Odeon - KerktJtraat 29. 
Aanvang 10 uur. 

Einde +- 4 uur. 

met kameraadl1ohappelijke groat,
Dt.itriot Centr. GeldtJrl, 

Secretariaat. 



óf t4'l r 
BENTER, Hendrik Antonius, geb. Arnhem 12.6.1904, won. oosterbeek,Backerstr.25 
VAN DEN BERG, Albertus, geb. Bolsward 14.8.1925, won.Arnhem, Rosendaalsestr. 

---- 496. 
DE BOEF,.Jan Hendrik, geb. 1 s-Gravenhage 1.7.1906, won.Aenhem, Ericalaan 20. 
VAN COOTEN� Karel, geb.utrecht 24.9.191ö, won. Arnhem, st.Janskerkstraat 41. 

/Jlf'jl D RECKSCHMIDT, Johanna Catharina, geb .Amsterdam 19 .11 .1902, won. Arnhem Vondel-
laan 31 • 

DULKENRAAD, Sebastiaan Franciscus, geb. Arnhem, 15.4.1922, won. Arnhem,
/1-1,/l,Ll.!l ..,. s7 o ü," :;:, Beukenlaan 108. 

-

DUUR ( T) SEMA of RCJUR ( T) SEMA • Z ,.., ,, r t: s. • ,.,., "'' · ,,., 

ENDERINK, Hendrikus, geb. Arnhem 30.1.1909, won. Arnhem, Fokke Noordhoffstr.16 

GEELHOED, Gerard Gilles, geb. Haastrecht 4.8.19209 won.'s-Gravenhage, Gouden-
regenstr. 154 

Bjjsl HOOGEN STOEBENBELD, Hendrik Jan, geb. Maassluis 6.12.1913, won. Arnhem, Cath. 
v.Rennesstraat 18.

1 ecocK, Theodorus Johannes, geb. Herwen en Aerdt, 24.5.1905, won.Arnhem, Willem
c,31.I - Barendzstraat 31. 

8t1� MINNAARD, Guilielmus Jacobus Henricus, geb. Turnl;l.out ( B) 10 .L�.1901, won. 101' Arnhem, Johan de Wittlaan 

IJ/4 VAN DER MOLEN, Reint, geb.Assen 17.5.1919, won. Arnhem, Raapopseweg 33. 

o/'1' NATHANS, Jakob, geb. Altstaden (Dld.) 27.7.1902, won. Arnhem, Spoorwegstr.73. 

- "NIJHOF, Hendrik Tiemen, geb. Apeldoorn 21.6.1911, won. Arnhem, Klarendalseweg
;tj,/.f,l/.9 a�I .s;�tt, ,,.t!.:?Jy 91. 

8�1 VAN RAAY, Liberta, geb.Arnhem 26.2.1927', won. Arnhem, Sonsbeeksingel 147. 

Jio,) VANMOY, Adrianus, geb. Dordrecht 24.8.1915, won. Silvolde. 

Xl STROBOS, Berend, geb. Niemveschans 15.9.1886; won.Arnhem, Rosendaa.lseweg 770. 

3/5'/I VAN DER VOORT, Dirk, geb. Renswoude 26.6.1901, won. Velp, Beltjeshofstra.at 20. 

X VOSWP Johan geb Arnhem 2 .11 .1905, won. Velp, Larensteinselaan 5 • 

• �i: · .. 
r �:ll 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

No.: B 57070 
• s-Graveri.hage, 18 M art 1 9 4 9 •

n.a.v. schr. van Arnhem,·
57070.

Onderwerp: L.A. van Melle en 
Bos. 

·,

IIIÏ/c 3 GEHEIM 

Mede te Urer informatie moge ik U berichten, ·dat Leendert 
Abraham VAN �mLLE

t �b. 9.7.1904 te Amsterdam (mij reeds eerder
gemeÏd) en zekere BOS, beiden wonende te Uwent, volgens háer 
berustende �erreven's;-als gedele�eèrden aanwezig VTaren op de 
onlangs gehouden con:ferentie van het District Centr al Gelder-
1 nd V n de O.-P.!t. 

Ik moge U verzoeken mij, zo mogelijk met enirre spoed, 
te willen doen inlichten o�trent de personalia en de politieke 
antecedenten van voornoemde Bos. 

AFln de Hoer 
· Corpschef van Poli tie

te
WAGElHUGElN.

Het Hoofd v n de Dienst 

\ namens deze:

L.L. v n Laere. 

I 



Ver binding : 3 2
No. CV/G J 8'/ -49 

GEHEIM. 

©yl A��.": "· 1
�9

J Datum: 30 Maart 1949 •

Onderwerp: Kadervergadering van het District Centraal Gelderland der CPN, 
gehouden op zondag 27 Maart 1949 te Arnhem.

Datum van ontvangstbericht : geen 

1 Bet,ouwh,a,h,id horiohtgovo, , zeer betrouwbaar 

Waardering bericht : idem 

e 
Tevens bericht gezonden aan : geen 

Medewerkende instanties : geen 

Ondernomen actie : geen. 

972 • 300 • XII - '48 J 
IN WEEK OF MAANDOVERZICHT GEEN FEITEN
ONDERKENNING DER BRON KUNNEN LEID.cN. 

VERMELDEN WELKE TOT 



G E H E I M. 

' VERSLAG] van een op Zondag 27 Maart 1949 te Arnhem gehouden kadervergade
ring van het District Centraal Gelderland der C.P.N. 

Aanwezig:j 30 personen.

Spreker: G.G.Geelhoed, Den Haag.

De ver?adering, w�lke te 10 uur zou aanvangen, werd om 10,25 uur,
door de_voorzitter H.T.M.Jhof geopend met de mededeling, dat partrjgenoot 
Geelhoed ieder ogenblik kon komen, daar bij met de trein van 10.05 te 
Arnhem zou aankomen. Spr. kondigde aan, dat er een hoeveelheid brochures
en wel de laatste "Partij resolutie" voorhanden waren, die verkocht 
moesten worden tegen 25 cent per stuk./Voorts had men de eerste ver
kiezingsbrochure (1000 ex.), die men uit moest zetten. Er moet voora
de aandacht aan worden geschonken, dat deze brochure niet bestemd is
voor partrjgenoten, doch moet worden verspreid in de bedrrjven en huis
aan huis. 

�P,'IJ.1r,p�A.v.d. Berg zal de verkiezingsbrochure� verzor�en.. 
Op 1 Mei a.s. zal er een grote openbare vergadering worden gehoude

te Arnhem en te Apeldoorn. 
� In Arnhem zal de vergadering 's middags worden gehouden in Musis 
� Sacrum. Liever had men de avond gebruikt, doch dan was de zaal niet vrrj.

-

Wrj moeten hier een soort familiedag van maken. Reeds Zondagmorgen komen 
alle partrjgenoten uit het District naar Arnhem. Wrj zullen dan in het 
Hotel voor Ieder (Hovi), gezamenlrjk de lunch gebruiken en trekken na de
lunch naar Musis Sacrum. Partijgenoot Marcus Bakker zal op deze Mei-ver
gadering spreken. Kaarten voor de 1 Mei vergadering filjn hier al ver
krijgbaar. 

Inmiddels is partrjgenoot Geelhoed gearriveerd en ik heet jullie 
van harte welkom op deze kadervergadering. Deze vergadering is speciaal
belegd om de ernstige politieke situatie waarin wij zrjn, te bespreken, '
zoals dit reeds gedaan is door Paul de Groot. Door kameraad Geelhoed 
zal hierover een inleiding worden gehouden. Wrj moeten strrjden tegen de 
oorlog en strrjden voor de vrede. Deze strrjd houdt tevens in onze ver
kiezingsactie die de vorige week is ingezet met als achtergrond de 
strrjd tegen de oorlogsdrrjvers •. Aan de hand van onze ervaringen in de
Partrj en in de bedrrjven zullen wjj na de inleiding van kam. Geelhoed,
discussiëren en bespreken, hoe wij de strrjd het beste kunnen voeren. 

G.G. Ge elhoed.
------------

Kameraden, het is een feit, dat in Amerika maai:regelen worden 
beraamd om een gewapend conflict uit te lokken. Er is de laatste jaren 
een campagne om de weerstand van de massa tegen de oorlog af te stompen
"door een massa berichten over atoombom.men, oorlogsdreiging enz. Tenge
volge hiervan is geconstateerd, dat de massa van de bevolking en ook in
de Partrj een zekere onverschilligheid en lauwheid wordt waargenomen. 
Wat betreft de partij slaat}füi t niet op de kern maar wel op het grootste 
deel der partrj. Wrj onderschatten het oorlogsgevaar en deze onderschatting
is pet grootste gevaar wat de partrj bedreigt. Een der discussianten op 
het congres in Amsterdam toonde die lauwheid, toen bij beweerde, dat het
wel 1952 zou worden, voor er iets gebeurde. Dit is een gevaarlrjke ver
slapping. Wat wij nu nodig hebben is waakzaamheid. 

Nu spreekt het Amerikaanse Imperialisma over vredeswil. Dit is 
nog gevaarlijker, dan dat zij over oorlog praten. Wrj moeten ons door deze 
huichelarrj niet laten beinvloeden. Nu is er een nieuwe periode in de aan
Amerika onderhorige pers ingetreden en de imperialisten schrrjven over de
vrede. 

Het stelselmatig afstompen is nu vervangen door vredesphrases. 
Dit alles is huichelarrj. In Nederland hebben \�j een goed voorbeeld van
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deze huichelar:ij. In Indonesie zou den wij niet vechten, maar bevr:ij
ding brengen, rust en orde herstellen. Enkele dagen geleden werd 
nog in de Kamer gezegd, dat wij geen oorlog voerden in Indonesie. 

Zulke huichelarij speelt zich ook af b:ij de voorbereiding 
van de oorlog tegen de Sovjet Unie bv. met het Atlanti�sch Pact. 
Deze huichelar:ij die op lit:K wereldschaal wordt gebruikt om een oorlog 
voor te bereiden. De situatie in de gehele wereld is zeer ernstig 
en wij moeten niet nalaten alarm te slaan. VJ.ij moeten het Atlantisch 
Pact bestuderen en er tegen ageren. In Denemarken is dit met succes· 
geschied, wat jullie in de Waarheid van gisteren kunt zien. Wij 
moeten de massa in beweging brengen. Dit moeten wij vandaag zo diep 
mogel:ijk bestuderen en ook voor dit District de maatregelen bespreken 
die genomen kunnen worden ter voorkoming van het slagen van dit 
Pact. Als wij er in slagen de massa in beweging te kr:ijgen en overal 
herrie te schoppen zal het voor de imperialisten moeilijk zijn om te 
slagen. Het Amerikaanse Imperialisme kan al rekenen op sterke 
tegenstand in de satellietstaten (Enge land en Frankrijk),....-Hitler 
heeft ook altijd gebrald over vrede en nog eens vrede en de vredes
wil der Duitsers, maar wij hebben het ondervonden wat dat zeggen 
wilde./Hoe grote� het alarm is, hoe groter de beweging, te moeilijker 
zal het voor de imperialisten zijn om hun oorlogsvoorbereidingen 
met succes klaar te maken. 

Wat is wel de oorzaak van het oorlogsgevaar? Het is een 
ziekteverschijnsel van het stervende kapitalisme. De oorlog betekent 
uitstel van executie voor het kapitalisme. Z:ij zien geen oplossing 
voor de economische moeilijkheden in de Marshall-landen. De komende 
economische crisis in Amerika die zich reeds aangekondigd heeft 
en waarover feiten en cijfers beschikbaar zijn en de moeilijkheden 
in de Marshall-landen, hopen zich op.

De komende crisis zal alle voorgaande in omvang en diepte 
overtreffen, nu de productiemogel:ijkheid is vergroot en het afzet
gebied is verkleind.r".Gebieden van zeggenschap zijn de kapitalisten 
afgenomen en de koloniale politiek is mislukt. Er is een enorme 
crisis

/
te verwachten. Ik zal jullie enige cijfers geven. 

1 
De Amerikaanse begroting;bedraagt�l,8 milliard dollar. 

Hiervan is 21,8 milliard dollard, dat is 52% voor oorlogsdoeleinde� 
Dit wijst op een sterke actie voor bewapening. 

De productie in 1939 is 100%, in 1943 212% en in 1948 168% 
over de eerste 10 maanden. 

De export bedroeg in milliarden dollars gerekend over 1947-
13 en over 1948-11. Hieruit blijkt dat de verdienste sterk achter
uitgaat. De import in 1947 bedroeg 5 milliard en in 1948 was dit 
6 milliard. Er is derhalve een vermindering van het gunstige ver
schil tussen import en export. 

De prijzen stegen van Januari t/m Augustus met 38%. De lonen 
stegen slec�s met 13%. Stakingen zijn niet van de lucht en het gevolg 
is vermindering van koopkracht der arbeiders en een vermindering 
van afzetgebied. Terwijl de armoede in de arbeidersgezinnen toeneemt, 
stijgen de winsten der ondernemers. 

In 1946 werd 12,8 milliard dollar winst gemaakt, in 1947 
8,1 en in 1948 bedroeg de winst 20 milliard dollar. 

l 

De crisis in Amerika kondigt zich wel aan maar is nog niet 
ingetreden. 

De meest betrouwbare barometer is de werkloosheid. 
Eind� 1948 waren 1,9 millioen werklozen geregistreerd en 

18 millioen gedeeltelijk werklozen. Eind Februari was dit cijfer 
gegroeid tot 2 millioen (volgens links-Amerikaanse pers tot 5 
millioen). De werkloosheid neemt hand over hand tee. 

In West Duitsland 'Y/' reeds 1 millioen werklozen en in Neder
land is het officiele c:ijfer 65.000. De crisià kondigt zich met 
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kracht aan en de scheuring in imperialistische landen neemt toe.Bv. 
ondanks de Benelux is er toch nog.een havenstrijd tussen .Antwerpen 
en Rotterdam. 

De imperialisten trachten de crisis uit te stellen door een 
·oorlog uit te lokken. Zij trachten zich een uitweg te verschaffen
ten koste van de So�jet Unie, zoals Hitler dat ook geprobeerd heeft
ten koste van Europa. Er is een parallel tussen de Hitler-oorlog en
de Amerikaanse oorlogsdreiging.

Voor de oor log schilderden wij op de muren "Fascisme is moord" 
en wij werden beschuldigd van overdrijving. De tijd heeft ons echter 
in het g�lijk gesteld. 

Munchen zou het oorlogsgevaar bezworen hebben. Wij zeiden dat 
het de oorlog dichterbij had gebracht. Onze kameraden die met de 
brochures liepen werden uitgejouwd voor oorlogshitsers. 

En weer hadden wij gelijk. 
E.en tijger kun je niet vermurwen door hem de 10 geboden voor

te lezen en zo was Hitler ook niet te bestrijden. Als wij met zulke 
tegenstanders te doen hebben, moeten wij de vijand, die ons in de 
afgrond wil storten, met alle middelen bestrijden. Dus als er een 
oorlog uitbreekt moeten wij door een burgeroorlog tegen de kapitalis
ten strijden. 

Maar gelukkig is het zover nog niet. 
Er zijn partijgenoten die zeggen, laat de Russen maar komen, 

maar zij vergeten, dat dit E±E::t wil zeggen, dat Nederland tussen 
de hamer en het aambeeld komt en dat betekent vernietiging en 
ellende en dit is het offer niet waard. Wij moeten trachten de 
imperialiste1t;- de oor log onmogelijk te maken. Dit betekent niet, 
dat wij pas�ivisten zijn. Dit betekent niet dat als de oorlog uit
breekt, wij niet zullen strijden. Het betekent dat wij alles zullen 
doen om een oorlog te voorkomen en wij zullen elk middel aangrijpen 
om dit te bereiken. Elk jaar dat de vrede langer blijft gehandhaafd 
wordt aangetoond, dat het systeem in de Sovjet Unie het ware is. 

Wat moeten we nu doen? 
Wij moeten uiteenzetten dat imperialisme oorlog betekent. 

Socialisme is vrede. Wij moeten aantonen dat de Sovjet Unie de vrede 
wil en de oorlogshitsers aan de kaak stellen./In dit verband wijs 
ik op een artikel in de Waarheid van gisteren overgenomen uit de 
"New Statesman and Nation". Het bewijs is er, dat de s�y�e�; U+l.:i:,� 
nooit een oorlog is begonnen. Dit is een wapen tegen lien/(d��çäe 
Sovjet Unie een oorlogsgevaar is. 

De P.v.d.A. zegt:"Kijk naar Polen in 1939"• Wij zeggen: 
1938. Kijk naar Chamberlainn. Kijk naar liitler - Tsjecho-Slowakije. 
De Sovjet Unie heeft aan Tsjecho-Slowakije hulp aangeboden en zelfs 
troepen. Nee zei Benesj op aandrang van Daladier c.s. En Polen? 
In 1939 zijn er maandenlange onderhandelingen geweest tussen 
Engeland, Frankrijk en de Sovjet Unie. De vertegenwoordigers van 
Engeland en Fankrjjk waren echter zonder enige volmacht naar Moskou 
gekomen. Engeland en Frankrijk wilden Polen evenwel als barriere 
tussen Rusland en Duitsland uit hebben. In Polen was geen regering 
meer. De Duitse troepen rukten binnen. Toen zijn de Russen Polen 
binnen getrokken, en hebben de helft van Polen gered en daardoor 
hun eigen grenzen beschermd. 

In onze discussies kunnen wij met deze feiten de P.v.d.A. 
afstraffen. 

Dan zeg gen ze, Finlandl In het Finse leger was alles Duits. 
Duitse wapens, duitse vliegtuigen en Duitse instructeurs. Het was 
een zware stelling tegen Rusland. Vanuit Finland konden ze Lenin-

. grad, de 2e stad van Rusland beschieten. Finland was een onderdeel 
van het aanvalsplan van Hitler. Churchill heeft dit later erk�d_....-/ 
De Sociaal Democraten zijn overal verwaterd, zoals hier de Vorr1nks,
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Alberda's enz. De Russen hebben hun land en de stad Iàningrad 
moeten verdedigen en slechts een strook grond bezet om dit te 

1 
bereiken. Dit is geen grootscheepse oorlogsvoering geweest, maar 

( 
het was nodig. Het duurde slechts drie dagen en er zijn maar enige
bombardementen uitgevoerd. Ieningrad is hierdoor gered en later 
werd hierdoor de oorlog tegen de Duitsers gewonnen. Terwijl de 
Russen voor ons vochten waren Koos Vorrink en van Heuven Goedhart 
in Nederland bezig tegen de Sovjet Unie te vechten door geld in te 
zamelen en vrijwilligers te ronselen voor de arme Finnen. 

De Sovjet Unie heeft Nederland nooit bedreigd. Zij hebben wel 
een tijdlang niet met elkaar gesproken. Wij hadden geen diplomatieke 
betrekkingen maar wel een uitgeb:rei.de handel. Nu hebben wij wel 
diplomatieke betreltjcingen maar veel minder handel met de Sovjet 
Unie. 

Diegenen onder jullie die kennis genomen heb ben van de 
/legerorder van Kruls, hebben gezien, dat hij wil weten welke sol
daten de Russische of andere Slavische talen beheersen. Dit levert 
het bewijs dat de Nederlandse soldaten opgeleid worden om tegen de 
S.U. te vechten. Ook de oefeningen van onze soldaten in de Ardennen 
wijzen hierop. Waarom moeten zij in de bergen oefenen. In Nederland 
zijn gee� bergen, maar als je naar Rusland wil, moet je wel door 
bergen. Nu kunnen wij wel allerlei grapjes over Kruls ma�en, maar 
wij weten dat het een prul van een Generaal is./ 

Er wordt avonturiers-politiek bedreven. Dezelfde als in 
Indonesië. Er was geen enkel strategisch plan, nadat Djokja bezet 
was. Spoor zei: "Na drie maanden zullen wij het wel fixen11

, en dit 
bewijst de onbenulligheid van deze mensen. Het is een sprong in het 
duister. Wij zullen het in Godsnaam maar wagen. .. 

De Nederlandse troepen moeten niet alleen Indonesiw, maar
geheel Azie tegen de communistische invloed beschermen. Zo'n plan 
is er en dit�s in overeenstemming met de wereld politiek tegen de
Sovjet Unie. Wij mogen niet dulden dat onze soldaten aan Montgommery 
ondergeschikt zijn. Hij is een vreemdeling die hier niets te maken 
heeft. Het is beter om op het ogenblik in botsing te komen met de 
·mperialisten en de klassenstrijd te voeren, dan later als er weer
en oorlog zou zijn. De zaak van de vrede is zo belangrijk dat wij 
hans beter alle risico's kunnen lopen, dan dat er weer een oorlog 
· tbreekt. 

Het is niet waar dat de Nederlandse Communisten een z.g. 
aderlandsloze bende zou vormen, een z.g. 5e colonne. Dit hebben wij 

in de vorige oorlog bewezen. Wij hebben geen gekruiste-armen-politiek 
gevoerd. 

Zie daarentegen naar Vorrink, De Kat en anderen die ons 
voor landverraders uitschelden. De burgerlijke politie was een 
stelletje laffaards, zoals de gehele Nederlandse bourgeoisie. Onze 
_partijgenoten hebben in de oorlog bewezen achter de bevolking te 
staan. 

Generaal Duym�r van Twist was ondergedoken en werkte als 
arbeider in een centrale die de Westwal van stroom voorzag. Hij 
verzette zich tegen een aanslag op deze centrale omdat dit zijn 
schuilplaats in gevaar zou brengen. Dit was heldhaftig. 

De 5e colonne moeten we zoeken in de P.v.d.A. Dat is een 
spionnage-centrale. Koos Vorrink die in een prive vliegtuig van de 

ecret Service naar beneden tuimelde, wat maar gelukkig was, want 
oe hadden wij anders geweten klldo�R, dat bij een internationale 

spion was. . . ., . 
Kijk maar naar alle landen. Overal z�n het de Sociaal Demo-

craten die verraad plegen. 
In Nederland is het Drees die verantwoordelijk is voor de 

wreedheden in Indonesie. Nu willen ze het politieke gevecht tegen 
de Sovjet .Unie in een oorlog omzetten. Zij zijn het die de eenheid
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in het w.v.v. verbroken hebben. 
Het is de P.v.d.A. die naar oorlog drrjft, ze vliegen achter

uit.Kijk maar naar de verkiezing in Hoogenzand - Sappemeer. ze 
moeten oorlog om zich te redden. De politiek van Drees zal ont
maskerd worden en daarom doen ze alles om een oorlog met de s.u.

te ontketenen. Toch gaan ze naar de afgrond. Brj Hitler waren het 
de Joden die de schuld kregen, brj de P.v.d.A. zijn het de Commu
nisten. Hun invloed rent echter achteruit. Straks als alles duide
lijk wordt, is hun invloed naar de maan. Zrj weten dit en geen 
enkel misdrrjf is groi genoeg om door hen te worden gebruikt om 
zich te redden. Deze baantjesjagers hebben niets met socialisme 
gemeen. 

Wij moeten de openbare mening mobiliseren. Discussié'ren in de 
Partij, in de jeugdbevveging en in de bedrijven. Niet alleen agitatie 
voor loonsverhoging, maar ook voor de vrede. De partij moet echter 
de motor zijn om de actie te leiden. Wij moeten alle voorstanders 

.. van de vrede aantrekken, ook al zijn zij tegen het communisme en het 
moet mogelijk zrjn zulk een front tot stand te brengen. Zo goed als 
het in Denemarken mogelrjk is waar de Communistische Partrj maar 
klein is, moet het ook hiet mogelrjk zijn de massa in beweging te 
krrjgen. Wrj willen geen oorlog. Wij moeten ageren tegen het Atlan
tisch Pact, tegen het avontuur in Indonesi�. Wrj willen de oorlogs
haard doven, ook in Indonesiê./De oorlog is daar wreder dan in 
Europa door de Duitsers. Hieróver kunnen we lezeh in de Groene,
waar een brief van een Nederlands officier werd opgenomen. In het 
begin werden de soldaten door hun familie naar de boot gebracht. 
Het was immers goed voor hen, ze zagen wat van de wereld en ze 
moesten toch hun militaire dienst doen, het was maar een uitstapje. 
Wij wisten beter en hebben steeds gewaarschuwd en weer hadden wij 
gelijk. De

1,
onrust in Nederland neemt toe met het strjgen der ver

lieslijst. [.wij moeten niet alleen propaganda maken voor het terug 
trekken der troepen, wij moeten propaganda maken - en agitatie 
voeren - tegen deze regering. Deze regering moet weg en de Kamers 
ontbonden;i. 

In het vissersdorpje Bunschoten, waar maar weinig communis
ten �jn, is op een vergadering een verzoek aan de Regering gericht 
om 70 jongens uit Indonesië terug te laten komen. 

Wrj moeten agiteren en propaganda maken onder de soldaten 
en onder de ouders. 

Zie naar Chaam. De jongens zullen waarschijnlijk wel gaan, 
maar niet elke actie heeft omniddellijk succes. In 1916 - 1917 
is in Rusland de revolutie tegen de Tsaar ook niet mË direct met 

-
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succes bekroon . 
Wij moeten het A.N.J.V. steunen, dat zich practisch bezig 

houdt met de actie onder de militairen. Dit kunnen wij o.a. doen 
door ze aan papier en stencils te helpen. Er heerst onrust onder de 
soldaten. Er zijn herhaaldelijk inspecties door de officieren bij de 
jongens in hun kastjes, öedden enz. op staatsvijandig materiaal. 
Er zrjn arrestaties verricht. Ook �jn een jongen en een meisje 
gearresteerd, die pamfletten verspreidden brj een kazerne. Denk 
echter aan de les van 16 - 17, toen stonden de soldaten aan de 
zijde van het volk. Ik vraag de aandacht van de A. N. J. V. "meisjes" 
voor de soldaat. Er moet practisch werk gedaan worden en niet al 
te abstract, dus niet alleen in vergaderingen. Wel moet er voor
zichtig tewerk worden gegaan. Denk om politie-ingrijpen. Alles moet 
in het werk gesteld worden en wel onmiddellrjk onder de milmtairen. 

y.. 
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Daar�aast openlijke propaganda tegen het militairisme en de oorlog 
en voor de vrede. Wij moeten onze kennis daaromtrent versterken 
en nu in beweging brengen. 

Paul de Groot zegt: "Wie nu niet alle passiviteit en 
lauwheid afschudt is een plaats in de Partij of de Vakbeweging 
niet waard." 

Nu moeten wij verder de rechtvaa�dige strijd voeren, door 
eensgezind met terugzetting van alle persoonlijke belangen en 
passiviteit te strijden. 

De voorzitter H.T.Nïjhof kondigt nu de discussies aan en 
dringt er op aan dat vooral de ervaringen in de vrouwenbeweging, 
de jeugd en in de bedrijven zullen besproken worden. 

Discussianten: 
G.J.H._Minnaard. 

Als partijgenoot Geelhoed spreakt over de ernst van de 
situatie, valt het mij op, dat wij op deze vergadering een hoop 
partijgenoten missen, die �itife�anwezig moesten zijn. 

Verder kan spr. ziefi.�etenigen met de rede van Geelhoed. 

H.A.Benter. 
----------

In de bedrijven is reeds een ernstige materiaalschaarste 
waar te nemen. De arbeiders kijken elkaar aan en voelen dat er 
iets niet in orde is .• Het is onze taak de arbeiders in te lichten. 

Mijn dochter correspondeert met kennissen in Amerika. Pas 
kreeg zij antwoord op haar vraag hoe zij daar over het Marshall
plan en over de Sovjet Unie denken. Het Marshall-plan vinden
ze wel goed, maar de Sovjet Unie wil de wereld overheersen en 
Amerika aanvallen. 

Vanmorgen heb ik nog gesproken met een Hoofdbestuurslid· van de Nederlandse Vrouwenbewging. In Oosterbeek is voor de
Vrouwenbeweging nog wel iets te bereiken.

Ook de verkoop van de "Voorwaarts" moet b:ij ons beter 
worden. Tot nog toe worden er slechts 10 exemplaren verkocht. 
Wij zijn nu bij mensen.op bezoek gegaan, die zelfs onze krant niet 
lezen. Väj hebben vlot verkocht en prach tige discussies gehad. 

Ik stel voor de feiten en cijfers, vooral wat betreft de 
Sociaal Democraten in een brochure of boekje samen te vatten 
en dit ter beschikking van de functionarissen te stellen, zodat 
zij daarmede sterk staan bij de discussies. 

R.v.d.Molen.
-------Dë-zaak is dat wij, wat wij nu horen, in de praktijk beengen.
Een van de middelen bij het bedrijfswerk is de bedrijfskrant. Wij
moeten nu, zoals dat in Frankrijk is gedaan, bjsten met handteke
ningen verzamelen in de bedrijven. In ons district moet worden
onderzocht of het hier ook mogelijk is om een petitionnement
tegen de oorlog samen te stellen.

Wij hebben nu contacten in verschillende bedrijven in 
Centraal Gelderland. In Arnhem b.v. bij de Tin en de A.K.U., waar 
wij wel zeer goede contacten hebben. Wij moeten :md :mj: onderzoeken, 
wat wij doen kunnen. 

In de eerste plaats moeten wij contact met de massa hebben. 
Kameraden in de bedrijven moeten een onderzoek instellen en van 
Arnhem een pentraal punt maken. 

Kameraden moeten met de lijsten naar de arbeiders gaan,
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vooral op de bedrijven en in de schafttrjden. 
Dan wordt van de arbeiders een handeling gevraagd en dit 

is de eerste poging om ze actief te maken. Er moet onderzocht 
worden of dit lukt. In Rheden b.v. komt �olgende week een 
bedrijfskrant uit. Hierin zouden wij kunnen wijzen op de noodzake
lijkheid om de lrjsten te tekenen. De bedrrjfskranten moeten 
steeds in het teken staan van de dagelrjkse belangen der arbeiders. 
De la ste t ·d aat het steeds beter · · n krant Bij 
de A.K.U. b.v. vragen e arbeiders reeds naar de nieuwe A.K.U.
wekker. Deze kameraden moeten wij op hun plicht wijzen om hun 
handtekening te zetten. W� zullen de mogelrjkheid onderzoeken 
om nog deze week een bespreking te heboen met de arbeiders van 
de A.K.U. Zij moeten ons ook aan copie helpen. 

Vorige week Zondag was ik in Eerbeek en had daar een be
spreking. Daar zeggen ze: "We hebben wel een bedrijfskrant, maar 
we hebben geen copie". Praat je dan met deze mensen, dan komt 
er van alles los, wat zeer belangrijk is. B.v. de Directeur zegt 
tegen de arbeiders: "Het is toch vanzelfsprekend, dat jullie 
harder moeten gaan werken en zelfs moeten gaan overwerken." 

Dan wilde ik nog iets zeggen van het werk in het N.V.V. 
Jaap Brandenburg zei op zeer juiste wijze: "Ons v.erk in de partij 
·zal groeien, wanneer wij verstaan op de juiste WJ.jze onder de
arbeiders, maar vooral onder het N. v. V. te werken." Wij zijn door
de E.v.a. na de bevrijding het contact met het N.v.v. kwijt ge
raakt. Het zal een zaak van ons zrjn, om beweging in de massa
te brengen.

Partijgenoten hebben gemeend dit werk te moeten ondersteune 
Verscheidene partijgenoten uit het N.V. V. geven gezamenlijk een 
krantje uit om de arbeiders voor te lichten. Hiervoor hebben wij 
de partij nodig om cantacten te leggen en copie te leveren. Het 
grootste deel der arbeiders in Centraal Gelderland is in het 
N.V.V. georganiseerd. Er is veel ontevredenheid onder hen en het
is onze zaak, de arbeiders voor te lichten en contacten te leggen 9

ter versterking van onze strijd in het N.V.V.
Ook hieb moet het woord van de vakbeweging klinken naast 

dat van de Partij zoals dat in Frankrrjk en Italiëgeschiedt. 

S.F. Dulkenraad. 
--------------

De jeugd strijdt thans practisch mede voor de vrede. Het 
is echter nodig om te beschikken over strrjdmiddeleh. Wij moeten 
nulp hebben van de partrj. Het A.N.J.V. geeft nu ook bedrijfskran
ten uit en met de eerste hebben wij al succes gehad. 

Bij de firma van Dijk en Witte zijn de meisjes in hun schaft
tijd niet vrij in hun doen en laten en staan dan onder toezicht 
van een adjunct-chef. Wij hebben dit in onze bedrijfskrant gezet 
en hadden al direct succes. De adjunct-chef was het met ons eens 
en zei tegen de chef, dat hrj het niet meer deed. Het gevolg is, 
dat hij werd ontslagen. Wij zijn nu een actie begonnen om deze 
kameraad daar weer terug te krrjgen en zullen een protest tegen 
de Directie laten tekenen. Er zijn al kameraden van de Wolfabriek 
uit Oosterbeek bij ons gekomen om ook daar een bedrijfskrant uit 
te geven. 

Nu het militaire werk. Het is de jeugd, die het militaire 
werk moet aanpakken. Het is echter moeilijk om dit te doen, zo�der 
de huil.p van de Partij. Wij beschikken over militaire adressen die 
bezocht moeten worden, maar wij kunnen het niet af. Van een 
kameraad heb ik gehoord, dat in Oranje Nassau Oond, 150 militaire
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T.B.C. patiënten worden verpleegd. 
Dan wilde ik het nog hebben overfde laksheid van de 

partijgenoten. Het is gebleken, dat lfrele partijgenoten zich in 
de discussies niet meer durven te uiten. Ook over de Sovjet Unie 
wordt niet meer gesproken en juist de Sovjet Unie moeten wij 
naar voren brengen. Ik sprak gisteren nog met met een partij
genoot van 62 jaar en deze zei dat, als hij mee moest vechten, 
hij voorop zou lopen met de rode vlag. 

D.v.d. Voort.
------------

De arbeidersklasse is in staat om de vrede te handhaven. 
Ik denk b.v. aan de rede van P. de Groot, die wij verspreid hebbeh 
bij Thomassen in de Steeg. Ik heb tegen Henny Nijhof hezegd: nr.aat 
mij het nu niet doen, ik sta bekend als communist". Ik heb het 
toch gedaan en zie, de pamfletten vonden sympathie onder de 
arbe�ders en gingen vlot weg. Een stelletje opgeschoten jongens 
wildén de blaadjes verscheuren, maar de arbeiders zelf keerden 
zich tegen hen en zelfs een gemeenteraadslid van de P.v.d.A. zei 
hen dat ze dit niet moesten doen, maar eerst de blaadjes moesten 
lezen. 

Ik kan jullie nog wel een aantal arbeiders noemen die de 
"Waarheid" lezen en die nodig huisbezmek moeten hebben. Ik heb er 
geen tijd voor. 

Ik heb een extra-editie van "De Waarheid" verkocht aan 
Dr. Visser 't Hooft te Velp en ben met hem aan het discussiëren 
geraakt en hij gaf toe dat ook hij het beter vond dat er geen 
oorlog meer filYgW• Partrjgenoten zullen de discussie met deze 
dokter vooF�1�%�ten. 

� · Enige tijd geleden heb ik als enigste mij er tegen verzet, 
.·Ät· dat wij geen contact meer hebben met de oude S.D.A.P. Vooral

.J��Y
l.t'>
� Winterink heeft zich er toen tegen verzet, omdat hij dan in 

''T ç,· conflict kwam met zijn zoon en hij -..1an van de lijst moest worden
i,. "· afgevoerd. 

De partrj in Rheden is zwak. Er lopen echter veel sociaal 
democraten buiten de politieke partijen. \�j moeten deze mensen 
winnen en het kader uit Arnhem moet ons hierbrj helpen. 

Braakhekke, Winterink en Wissing moeten huisbezoek hebben. 
Dit zijn ex-S.D.A.P.ers en zrj zijn zeer gmed bruikbaar in de strijd 
voor de vrede. v\6.j hopen van het Districtsbestuur ondersteuning 

-î
--te krrjgen om deze mensen te bezoeken.

J.H. de Boef. 
------------

Ik wil hier iets zeggen over het onderwijs. We hebben nog. 
steeds de schoolstrijd tussen het openbaar en het bijzonder onder
wijs. v\6.j moeten strijden voor het op en,föaar onderwijs. Op de middel
bare scholen in Amsterdam zijn de militaire machthebbers al begon
nen om de jeugd te verpesten. Donderdag is er een ouderavond 
geweest van school 6. Door zekere van Gaasbeek werd een inleiding 
gehouden over het Rooms Katholieke gevaar. �� moeten eens een 
filmavond orgeniseren tegen de R.K. De R.K.-burgemeester van 
Arnhem en de P.v.d.A. wethouders gaan geheel accoord met het 
bijzonder onderwijs. 

(Van Gaasbeek, oud Inspecteur Onderw:;js te Utrecht). 

B. Strobos.
---------

Ik verzoek het Partrjbestuur meer aandacht te besteden aan 
de partrjgenoten die in de bedrijven in discussie moeten treden. 
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H. Enderink.
-----------

Geelhoed heeft gezegd dat wij ons tot de massa moeten 
richten. Nu worden er allerlei maatregelen getroffen voor het 
bedrijfswerk. Als er aanvallen op de partij of de Sovjet Unie 
w orden gedaan, moeten wij direct pareren met de brochures of 
pamfletten. Wij moet�n" deze manifesten verspreiden op de sport
velden, b.v. op het Vitesse-terrein. Bij de D. u. w. moeten wij 
er op wijzen, dat b.v. het Vitesse-terrein met bloedgeld in 
orde w ordt gemaakt. 

Duur(t2sema of Ruursema. 
Wij moeten meer aandacht besteden aan de manier van werken 

van onze tegenstanders. Wij moeten ons in hun org8J).isaties in
dringen. Daarvan kunnen wij dan gebruik maken vanr onze propaganda. 

J. Nathans.
-----------

De imperialistische oorlog is onvermijdelijk als wij zelf 
niet krachtig tot daden zullen overgaan. �� leggen ons teveel 
toe op het bedrrjfswerk en vergeten de massa. 

Wij moeten vooral de vrouwen en de jeugd in ons werk 
betrekken. Er moeten meer openbare vergaderingen komen. Wij moeten 
ook werk naar buiten laten zien. Openbare vergaderingen, al 
zijn zij nog zo klein, geven vertrouwen. De 1 Mei vergadering 
moet slagen en \�j moeten een werkgroep formeren die de gehele 
maand April intensief moet werken om deze bijeenkomst te doen 
slagen. 

Op deze vergaderingen moeten wij demonstreren tegen de 
oorlog. �j moeten naar vergaderingen van onze tegenstanders gaan 
en daar orize stem laten horen. 

K. van Cooten.
-------------

Hoe staat de partij tegenover de terugkerende militairen 
uit Indonesië? Wordt hun hulp geboden bij de demobilisatie? 

Voorts zou ik wil len vragen, of het niet mogelijk is om 
het bedrijfswerk landelijk te organisaren. 

Pauge van 12,20 uur tot 13,25 uur. 

J.C._Dreckschmidt.
Er is voor de vrouwen een taak weg gelegd. Zij moeten .onze 

jonge-0,.s, die naar Indonesië gingen om daar levenservaring op te 
cfoen en die nu wel genoeg levenservaring hebben opgedaan, die 
op hun verdere leven een diepe indruk zal nalaten, ontvangen. 
Zij moeten alles doen om onze jongens terug te krijgen. Zij moeten 
zich met de ouders en vrouwen van deze jongens verstaan. 

W� weten allen de verschrikkelijke dingen die er in 
Indonesie gebeuren. Het voorstel van Lily van Raay om onder de 
vrouwen en moeders met intekenlijsten te werken, zou ik graag 
wil len steunen-:-]Door L. van Raay is mij in het oor gefluisterd, 
dat er op dit--g'ebied en grote actie gaande is in Arnhem. 

Onze colportage gaat goed. In 4 dagen hebben wij 50 
verkocht. Wij hebben ze niet zomaar aan de deur afgegeven, maar 
ook gepraat met de mensen. 
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-.:, Voor. de Internationale Vrouwen Vredesdag was maar wein:i,_g
belangstelling, Er z�n maar 10 vrouwen naar de demonstratie in 
Deventer geweest, wat eigenlijk veel te weinig was. Weliswaar 
waren de kosten een bezwaar, maar we hebben daar een prachtige 
vergadering en demonstratie gehad. Het is de taak van de partij 
om hierbij te helpen. 

In een van de bladen heeft een poosje geleden een vies 
vuil stukje over de N.V.B. gestaan. Dit is een verkiezingsstunt, 
daar de feiten r.eeds enkele jaren oud zijn en nu worden opgehaald. 

--- Er is ook een bond van oud-S.D.A.P.ers. Onze secretaris 
moet trachten op de hoogte van de namen en adressen te komen en 
dankunnen wij trachten deze mensen te bereiken. 

A._van_Rooi• 
Onze taak is tot de aanval over tegaan. Met het Atlantisch 

Pact speculeren zij op het internationalisme, wat in de arbeiders 
leeft. Ook ik zie hierin een parallel met het Nationaal Socialisme 
van 1938. 

Ik heb vorige week het manifest uitgezet en heb ervaren, 
dat het niet het effect heeft bereikt, wat ik er van verwacht had. 

'Wij moeten de tactiek van een grote schep suiker met een klein
tikkeltje levertraan gaan toepassen. 

�
L._van_Raai. 

Wij hebben bij de jeugd een bescheiden succes gehad met 
W onze bedrijfskrant voor de jeugd. Er zijn ne.g een hoop fouten 

aan. De kranten zijn b.v. nog teveel gericht op het smciaile 

e 

( 
vl 
/ 

terrein en nog niet genoeg politiek georienteerd. Toch wordt 
er nu gediscussiëerd op de bedrijven. Veel meisjes komen uit een 
streng R.K. gezin waar ze opgevoed worden in het Evangelie van 
de haat zoals Pater de Greve dit verkondigt. Wij vragen voor ons 
werk veel hulp en het moet niet zo hortend en stotend gaan als 
tot nu toe. 

Het militaire werk gaat nog niet vlot genoeg. Wij moeten 
hierbij hulp hebben. De militairen komen tussen 5 en 5.30 uur 

it de kazernes en de meesten van ons zijn dan nog aan het werk. 
De scholing van de A.N.J.V.ers liep tot nog toe nog niet 

oed. Nu echter is hierin verandering gekomen en er is een goed 
cholingsprogramma en dit is gericht op het geven van voorlich
ing in de kazernes en bedrijven. 

Th. J.Kock. 
-----------

Er is nog steeds een antipathie tegen de comilfilnisten. 
Wij kunnen echter zien, dat de invloed van de communisten stijgende 

Binnenkort hebben wij op de Tinfabriek kernverkiezingen. 
In de kern zitten 2 N.V.V.ers, 1 ongeorganiseerde, 1 Katholiek 
en 1 E.V.C.er. De voorzitter is een N.V.V.er. Verschillende 
arbeiders zijn tegen de voorzit ter. Het bestuur der N.v.v. staat 
echter achter deze voorzit ter en de arbeiders lµ'ijgen opdracht 
om hem nu weer te kiezen. Ik spreek wel met de opzichters in de 
fabriek. Zij staan in het algemeen niet afwijzend tegenover de 
C.P.N.

Ik heb laatst een zeer fel gesprek gehad met enkele mensen 
in het bedrijf. Ik moest toen bij de baas komen en zou op mijn kop
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krijgen. Uiteindelijk kon ik hem nog een paar brochures aansmeren. 
Ook onze bo�khouder spreekt wel eens met mij en hij heeft al 

eens gezegd, dat hiJ wel een hele avond of middag met mij kon 
spreken. Ik heb direct gezegd, dat hij maar een tjjd moest bepalen, 
wanneer \�j eens konden praten, maar hij moet het nog doen. 

J 
Wij moeten voo.nal de R.K. arbeider bewerken, want deze 

groep is het makkelrjkste te bewerken. Het komt misschien wel 
omdat ik zelf R.K. ben. Een R.K. is gemakkelijker te bewerken 
dan een Ghristelijke arbeider. 

Dan is er nog de angst. Vele partijgenoten hebben angst om 
in het openbaar op te treden en dat is fout. Deze angst moet er 
uit. 

!I!.Y2���J2 • 
Waarom heb ik tot heden niets gehoord over de middenstand? 

oe moeten wij de middenstand in beweging krijgen? Ik werk zelf 
n een grossiersbedrrjf en kom veel in aanraking met de midden
tanders. Ik praat veel met ze over communistische politiek. 

Meestal zeggen ze, dat ze niet aan politiek doen; omdat ze van 
iedereen moe ten eten. 

Verleden jaar kregen wij opdracht om van de winkeliers 
geen lege jampotten meer aan te nemen, waar de etiketten af zijn. 
Dit is een rechtstreekse aanval op de arbeiders. Was je zo'n 
potje af,dan gaat het etiket er af. De arbeiders zrjn hiervan 
de dupe. Ik ben toen met de winkeliers gaan praten en heb gezegd, 
dat ze mij deze potjes niet meer terug mochten geven. Dit vonden 
ze heel g:mm: erg, maar ik heb gezegd, dat het veel erger was voor 
de huisvrouwen. De winkeliers vroegen mij wat ze moesten doen en 
ik zei: "Jij mot de jam van de Taminiau weigeren". Dit deden ze 
en al gauw kwam er een telegram van de fabriek, dat wij weer potjes 
zonder etiket mochten aannemen. 

Dit jaar zijn ze weer met de jampotten-geschiedenis begon
nen en wij moeten 9lle_p_�rtijgenoten opwekken om los_s� __ j?:m. te 
�o.�n. -,�- ·-·--·---·-- ·-··----

Wij hebben nu aan den lijve ondervonden, dat dit een aanval 
op de arbeidersklasse is en eerstdaags beginnen ze ook nog met 
de lege flessen. 

l 
Wij moeten de mi,denstanders trekken met hun belangen en 

niet met politiek. 

H.J._Hoogen Stoevenbeld.
Ik heb geconstateerd dat discussianten het wel met partij

genoot Geelhoed eens zijn. Toch vind ik nog zwakte in de inleiding 
en in de discussies. Wij nemen de richtlijnen van de partij zonder 
meer aan- dat is duidelijk - maar nu worden wij gedwongen om de 
practische situatie te bestuderen en te bespreken. 

Ik zie uit de discussie, dat het theoretische inzicht in 
de partijresolutie nog niet diep genoeg is. Weinigen raken de 
kern der kwesties aan u.:..tgezondere., Koek. en Nathans. Zij hebben 
hiervan iets aangestipt b.v. de tegenstelling tussen Nederland 
en de Verenigde Staten. Nederland wordt geregeerd door Washington. \1l Het Atlantisch Pact wordt straks met veel bombarie getekend en
de massa laat het gelaten over z ich gaan. 

Partijgenoot Koek sprak de vraag uit of er straks weer 
oorlog zou komen. Dit is op de scholing reeds herhaalde malen 
besproken. De actie voor oorlogsstemming is niet bedoeld als een 
afleidingsmanoeu vre, maar wel ge gelijk bedoeld om tot een oorlog 
te komen. 



e 

\.-) 
/ 

O· �.11�0 

-12-

De mensen vinden soms het Atlantisch Pact wel goed en 
zeggen: "Als de Sovjet Unie ons aanvalt is het toch wel fijn als 
ze ons helpen en mocht .Amerika de oorlog beginnen, nou ja, dan 
kunnen we nog zien wat we doen." 

Wij moeten aantonen dat ze Nederland 10.000 soldaten 
meer gevraagd hebben met het gevolg, slechtere sociale toestanden
voor de arbeiders. Nederland wordt een wapenarsenaal. 

Churchill hee�t zrjn mond voorbJgepraat door te zeggen 
dat Oost Europa bevrDd moet worden en dat heeft toch niets te 
maken met de verdediging van West Europa, Vertel dit aan de 
massa en dan zullen ze in de gaten krrjgen wat er aan de hand is.

Massawerk en het bedrijfswerk moeten wij aanpassen aan de 
practrjk. Wrj moeten aantonen dat wij de welvaart en opbouw in de
steek moeten laten om ons aan te passen aan de oorlogsproductie.
Van West Duitsland m�ken zrj een wapenarsenaal in de hoop datbde 
Sovjet Unie niet in staat zal zijn met zijn geweldige luchtvlent 
en tanks door de stoten tot aan de Noordzee. 

De investering van kapitaal in West Duitsland is natuurlrjk 
ook een uitweg om uitstel van de kapitalistische crisis te 
krrjgen. Van verschillende zrjden is nu gezegd dat er een oorlog 
dreigende is. Als men je nu zegt, dat de Verenigde Staten snel
draaiende motoren levert aan de Sovjet Unie, terwijl goederen voor
Tsjecho-Slowakije worden vastgehouden. Wat moet je hier nu op 
zegge n? Misschien kan partrjgenoot Geelhoed hierop antwoorden. 

Th.J. Koek. 
In verband met de oorlogsdreiging en de verhouding tussen 

.Amerika en de Sovjet Unie wil ik nog opmerken, dat door het 
bedrrjf waar ik werk, (Tinfabriek),wit metaal naan de Sovjet Unie 
wordt gestuurd. Dit zou toch niet gebeuren als er direct oorlogs
gevaar was, temeer, daar veel der ruwe grondstoffen uit de 
V.S. komen.

/Beantwoording der discussianten door G.G.Geelhoed.
Ik kan niet alle discussianten punt voor punt beantwoorden, 

en zal er dus enkele punten uit moeten lichten. 
Koek trekt in ti�jfel of er wel accuut oorlogsgevaar is. 

Ook in de discussie van partrjgenoot Hoogen heb ik deze zelfde 
twijfel bespeurd. Koek zegt, dat men wit metaal naar de Sovjet 
Unie stuurt en dat dit niet op direct oorlogsgevaar wijst. Tevens
is er gevraagd of de partrj met de stelling dat er oorlogsgevaar 
dreigt niet wat te laat is gekomen, daar zij voorheen juist sprak 
van géén direct oorlogsgevaar. 

Het is niet waar dat wij,communisten, hebben verkondigd, 
dat er geen oorlog meer zou komen, maar wij hebben in 1946 al 
gewezen op het oorlogsdrrjven. 

De communisten hebben beweerd, dat de arbeiders-de massa
niet meer zouden dulden, dat er oorlog kwam. 

Inderdaad heeft de Communistische Partij hier en elders 
gesproken over het niet accuut zrjn van het oorlogsgevaar, maar dit 
is ook een kwestie van tactiek en dat vereist een programma voor 
niet te lange duur. Wij zullen ook in de toekomst nog wel eens de 
ene stelling verlaten om een andere stelling te betrekken. 
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Volgens de Partrj is het oorlogsgevaar nû accuut. Onze 
vijanden zeggen  nu, dat het Atlantische Pact eën definitief pact 
i� en er geen oorlogsgeweld van hun filjde dreigt. Daardoor is de 
oorlogsdreiging nu nog veel groter. Nu is het direct gevaar van 
een oorlogi tegen de Sovjet Unie aanwezig. De komende crisis 
in de satellietstaten van Amerika en Amerika zelf wijst er op.

Wat moet je nu als communist dmen? Als je oude stelling als com
munist nu niet meer juist is, dan ga je in je nieuwe stelling. 

In 1946 was er nog geen vrees voor oorlog. Nu in 1948 en 
1949 is het oorlogsgevaar gegroeid. Indonesië en Berlrjn geven 
meer ach tergrond en aanleiding om te veronderstellen, dat er 
meer oorlogsgevaar dreigt. 

Als er nu nog wit metaal uit het bedrrjf waar Koek werkt 
naar de s.u. verscheept wordt, moe ten wij.dit zien als normale 
handelsbetrekkingen. 

Met Tsjecho-Slowakije ligt het wat anders, omdat met dit 
land de handelsbetrekkingen wat stroever zrjn. Alle meningen 
in de partrj die dit gevaar onderschatten zijn een gevaar op zich
zelf. 

Een kameraad op een kadervergadering in Hilversum vond, 
dat ik de toestand wat al te somber inzag. Je kunt de zaak echter 
niet te ernstig inzien, zoals de situatie er nu voorstaat. De 
Amerikanen met de crisis in de rug en geen ruimte om uit te

wijken. 

1 
Als er geen oorlog komt, dan zal dit �lleen te danken 

zijn aan de houding der Communistische Partijetter arbeidersklasse. 
Het blad "Trouw" heeft de beschikking over de beste mili

taire experts in Indonesië. Trouw heeft reeds van te voren be-
weerd, dat de militaire overheid niet verder zou gaan dan de

bezetting van Djokja en dat er geen maatregelen zrjn getroffen 
voor de situatie na de bezetting van de grote steden. � 

In West Duitsland is nog steeds een wapen::,industrie. "' 
In Frankrrjk zrjn zware bewapeningsindustrien en in Nederrug land zal de aanméàt van wapens en munitie rweer ter hand worden 

genomen met de nieuwste Amerikaanse machines. 
Er is hier een commissie benoemd die moet onderzoeken 

ho� wrj hier in Nederland de wapenindustrie het b este kunnen 
coordineren b.v.brj van Doorn in Eindhoven. 

De imperialisten en kapitalisten buiten elke positie 
uit in de strrjd voor he t behoud van hun klasse. De kapitalis
tische klasse staat onder druk en kan---ii°iet logisch oordelen en 
zrj is bereid de hele wereld voor haar standpunt op te offeren. 

Een der partrjgenoten sprak over de middenstanders en ik 
ben het met hem eens. Natuurlrjk is het mogelijk en ook noodzakelrjk 
om deze groep in onze strrjd te betrekken. Ook de R.K. arbeiders 
moeten wij in onze strrjd betrekken. 

Brj de laatste oproep voor het vredes-congres in Parrjs 
hebben een groot aantal mensen - geen communisten - zich toch 
bereid �erklaard steun aan ons te verlenen. Hierbrj zrjn mensen die 

alom in Nederland bekend zrjn, intellectuelen die onze actie 

willen steunen. Het zrjn veel schrrjvers, kunstenaars en ge�eerden. 
Hetzelfde zien wij in Frankrrjk met Prof. Juliot Curie, die voor 
de oorlog zelfs geen lid van onze partrj was en nu een onzer 
voormann en is. Wij moeten dus nietJalleen de middenstand, maar 
alle mensen in ons werk be trekken. 

Nu nog iets over de petitionnements-actie. 

µj �1 niet
q1 

De actie in Frankrrjk is gedragen door de vrouwen. Er werde 
alleen handtekeningen verzameld. In zo'n schrift werd 
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de naam. opgetekend b.v. zoon gesneuveld - lid geweest van een 
verzetsorganisatie - drie jaar in een concentratiekamp gezeten 
enz. Van ieder wexd een of andere bijzonderheid opgenomen. 

' 

Deze schriften zijn aan de president van Frankrijk aange
boden. 

Bij de Nederlandse Vrouwen Beweging is zo'n actie in voor
bereiding. De schriften zijn reeds gedrukt en eerd�s is deze 
actie te verwachten. Wij moeten hieraan echter meewerken. Wij 
moeten op de grote bedrijven werken met de schriften. De partij 
moet hierbij helpen. 

De vrouw is aangewezen om deze actie te dragen en te 
voeren, maar wij moeten haar vooral in de grote bedrijven helpen. 
Ik geef de Districtsleiding in overweging om deze actie scherp 
gade te slaan en waar mogelijk te steunen. 

Ik wil niet uitweiden over het bedrijfswerk maar nog wel 
iets zeggen over de bedrijfskrant. Dit moet geen manifest zijn. 
Wij moeten in de bedrijfskranten niet alleen voor hogere lonen 
strijden. Je moet de arbeiders in de bedrijven alarmeren en direct 
tot de arbeiders spreken over de vrede. De arbeiders stellen nu 
een zeker vertrouwen in de bedrijfskranten. Dit vraagstuk van de 
vrede moet in de'koppen van de arbeiders gehamerd worden. Sla 
groot alarm. Doe het direct. 

Van der Voort heeft een aantal fei ten genoemd over Velp en 
als deze juist .zijn is daar toch wel aanleiding om met een z.g. 
bloklijst uit te komen. Het District moet dit onderzoeken en kijken 
wat wij met de oud-S.D.A.P-ers kunnen doen. In de meeste plaatsen 
is de oud-S.D.A.P. een politiek siek stelletje, maar er zitten 
toch ook nog wel goede krachten tussen. Deze mensen moeten wij 
aantrekken en hier is een schone gelegenheid om iets te bereiken. 

In onze krant en in "De Voorwaarts" zal de geschiedenis van 
de wereldoorlog nogmaals grondig worden behandeld, zodat de 
uitgave van een brochure hierover m.i. niet nodig is. 

Nu nog iets over de beveiliging van de partij. 
Uit de discussies heb ik de conclusie getrokken, dat er 

partijgenoten zijn die het nodig vinden om in de bedrijven alle 
remmen los te gooien en openlijk als communist op te treden. 
Natuurlijk moet je wel als communist op treden maar niet de be
veiliging van de partij uit het oog verliezen.Een partijgenoot die 
zonder enige winst uit het bedrijf wordt verwijderd is een verlies 
van een goed contact uit dat bedrijf./Het ontslag van de assistent
chef was niet nodig geweest en.het was het gevolg van dom en 
ontactisch optreden. Met moed optreden wil niet zeggen dat je 
de voorzichtigheid uit het oog moet verliezen. 

De partijgenoten die bekend staan als communist behoeven 
zich niet meer te dekken. De overige onbekende partijgenoten 

oeten zich echter gedekt houden. Zij zijn de reservetroepen. Ook 
erben Wagenaar was yroeger onbeke�d en hij heeft prachtig werk 
edaan. Dit is nog steeds de opd.r�cht van de partij. Wij moeten 
orgen dat onze partij in de bedrijven vaste bases hoadt. 

Je moet natuurlijk als communist voor de belangen van de 
rbeiders opkomen, maar ieder op 1ijn plaats en op zijn wijze.

Ik kom nu tot de slot conc usie over de discussies. 
Wij hebben weer een schat van gegevens gehoord en ervaringe 

pgedaan en ik heb een grote vastberadenheid geconstateerd. 
Er zijn verschillende soorten van imperialisme. Het Engelse 

erschilt van het Amerikaanse en ook weer van het Nederlandse. 
Zonder de Sovjet Unie zou het socialisme niet denkbaar zijn. 

et is een levend voo ·eeld waar onze arbeidersklasse de macht 
eeft. Dit is het land waarmede wij met duizende draden verbonden 

- ........ 
. , "' 
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zzjn. Wzj hebben meer gemeen met Stalin dan met Drees en Spoor. 
Meer met de Sovjet arbeiders en boeren dan met de Nederlandse 
kapitalisten en uitbuiters. Meer gemeen met de arbeiders in 
Tsjecho-Slovakije. 

Onze betrekkingen met de Oost-Europese landen moeten nog 
meer geconsolideerd worden. Elke aanslag op de Sovjet Unie 
moeten wzj helpen afslaan. 

De Sovjet Unie wil geen oorlog. Ze heeft zelfs geen oorlog 
met Hitler gewild. 

Maar de Sovjet Unie wil zich wel verdedigen. Wij zullen 
al onze krachten inspannen om de vrede te bewaren •. 

H. T. Nijhof. 
Ik dank partzjgenoot Geelhoed voor ziJn heldere inleiding. 

Wij hebben weer een schat van gegevens en ervaringen opgedaan op

deze conferentie. Ook in ons District en vooral bzj het kader is 
een gro�e vastberadenheid. 

In de scholing moeten wij de verschillen die onder ons leven 
tot klaarheid brengen. In onze kranten moeten wzj de actie voor 
de vrede brengen. 

De extra-editie van de bedrijfskranten zou i� Doetinchem 
niet zo gunstig zzjn ·ontvangen volgens kam. van Rooy. Ik heb 
echter andere ervaringen en op verschillende bedrzjven werd 
de extra-editie met vreugde ontvangen. 

Nathans heeft gezegd, dat wij niet al onze kracht moesten 
concentreren op de bedrzjven. Dit is juist. Wij moeten ook actie 
op straat voeren en grote en kleine openbare vergaderingen 
beleggen. 

Ik zou onze grote vastberadenheid willen vastleggen in de 
volgende resolutie aan het Partzjbëstuur, 

"Het kader van het District Centraal Gelderland op Zondag 
27 Maart in conferentie bzjeen:i;i 

gehoord hebbende de inleiding van kam. Geelhoed; 
betuigt haar volledige instemming met de Partzj-resolutie 
en besluit: 
aan de kant van het partijbestuur staande .è.B.ar in de komende 
î�g�ÎetWJ.j��ltëno���i�rëR.de strzjd in ons district op

Te 15,15 uur sloot de voorzitter de conferentie. 

Bijlagen: 

Einde. 

1. Coniocatie voor de conferentie.
2. lste verkiezingspamflet voor Arnhem (waarop

foto van J. C.Dreckschmidt.)
. 3. lijst van namen van de in dit verslag voorkomend 

sprekers. 
4. kartotheekkaarten van de personen waarvan er

nog geen werd verzonden.
Einde. 
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ZEER GEHEIM. 

No• CV/G 422-49 • 

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
1 s-G r a v e n h a g e •
-----------------------

Ik moge U er op wiJzen, dat de be

richten in mijn schrijven CV/G 422-49 en cv/G 

421-49 elkaar geheel dekken.
Deze berichten komen uit bronnen 

die op geen enkele wijze met elkaar in contact 

staan. 

Arnhem, 

4.4.1949. 
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VERSLAG van de bespreking van de zgn. Bedrijfscommissie bestaande 
uit C.P.N.- en E.V.C. leden, ingesteld door de è.P.N. en 
belast.met het benutten van alle zich in de bedrijven 
voordoende feiten en omstandigheden waar de Partij en 
Vakbeweging belang bij hebben. 

De bespreking werd gehouden ten huize van Gerrit Hendriks, 
geboren te Arnhem 5-1�1890, machinist, wonende te Arnhem, 
Klarenbeekstraat 83,(1.4.1949). 

(Aanwezi� waren�eint � der Molen, geboren te Assen 17-5-1919, 
----r"iwonende te Arnhem Raapopseweg 33. 

1/Ql�O erri t Hendriks, geboren te Arnhem 5-1-1890, 

V t 
onende te Arnhem Klarenbeekstraat 83. 

v,I D, erend Verburgt, geboren te Arnhem 29-6-1905, 
/\� onende te Arnhem H. de Grootstraat 10. 

l""Cfl"Ä (';\Villem Cornelis van de Meeberg, geboren te Arnhem 
<J f11' · � §5-4-1920, wonende te Arnhem ''Mussenple in ll. 

. _\/1 Guilielmus Jacobus Henricus Minnaard, geboren te 8b� f. Turnhout (B) 10-4-1901, wonende te Arnhem, Johan 

!Bericht

de Wi ttlaan 101. 
Een nog onbekende vrouw, vermoedelijk Woudina 
=1isabeth Frentz, geboren te Arnhem 19-12-1908, 
1 onende te Arnhem P.C. Hooftstraat 18. 

� vel!b,inderin hadden gezonden: 
(Á D' erardus Reiding, geboren te Den Helder 23-5-1896, 

"'\_' onende te Arnhem Kapelstraat 92, wegens verjaar-
dag van zijn echtgenote. 

°)(I �ilhelmus Cornelis Koster, geboren te Barendrecht, 
�3-10-1905, wonende te Arnhem Bouwmeesterstraat 

25, monteur en 
\, �erdina Cornelia le l\Jlahieu, geboren te Arnhem 

/\ � 26-6-1921 wonende�e Arnhem Vondellaan 30, analiste 

De bespreking stond onder leiding van Reint van der Molen. 
Van der Molen deelde mede, dat het in de bedoeling gelegen had, 

0 Lj\dat ook aanwezig geweest zou zijn pgn. Y.de Jkng van het Partij-r 
�Bestuur. Te elfder ure zou er iets tussen ge omen zijn, dat deze

niet kon komen. 
f" Van der Molen zeide dat alle fabrieken in Nederland door 

�" �.!) f\.,li.._ 
de daarin werkzame pgn gecontroleerd moeten worden op de fabricage 

n J·\�
cl)
- van oorlogsmateriaa� Spr. zeide dat het zo jammer was dat pgn. 

� 1 �u· De Jong er niet was, anders zouden de aanwezigen van deze hebben 

e... � �/,1:,00
kunnen horen over welke fabrieken men reeds gegevens had • 

...,, r-voor Arnhem was hoofdzakelijk tot nog toe de A.K.U. van 
� p belang, volgens spr., in verband met de fabricage van verband-

� J) stoffen. Hierop moest nauwlettend worden toegezien en de verza
t{..,.�· f'\.� melde gegevens omtrent soort, hoeveelheid em. de plaats waar het 
t,..rD,� heen gezonden werd, zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan spr. 

" 11 Qb6, Bij de A.K.U. zou daartoe een groep personen aangewezen 
11.f �() zijn van 11 man. De ze groep moet maandelijks in contact komen met 
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de Bedrrjfscommissie, zo nodig vaker. 
Spr. noemde twee voorbeelden uit de omgeving n.l. 

le. Brj de D.R.U., emaillefabriek en rjzergieterij te Ulft, zouden 
twee afdelingen tljn, die omgebouwd tljn voor het produceren 
van oorlogsmateriaal, volgens spr. vermoedelrjk gietrjzeren 
huizen voor handgranaten. Deze afdelingen zouden maar door 
bepaalde personeelsleden betreden mogen worden. Spr. zeide 
binnen �ort daaromtrent nadere gegevens te zullen verstrekken. 

2e. De directeur van een fabriek te Rheden (naam onbekend), zou 
zich tegen zijn arbeiders uitgelaten hebben dat, indien er r�
volutie zou uitbrekenof de fabriek in handen van de arbeiders 
zoundreigen te kom�n, zoals in Tsjecho-Slowakije, hij de 
fabriek te voren zou vernietigen. 
Door de arbeiders zouden reeds maatregelen genomen zrjn dat 
te voo'rKornen, door de fabriek vroegtijdig te bezetten. (Nadere 
gegevens hieromtrent zijn onbekend. I.D. Arnhem). 

Spr. wees de aanwezigen dat de maatregelen welke de ar
beiders-pgn. moeten nemen, zijn: 
le. Sabotage van de productie van oorlogsmateriaal. 
2e. Het bezetten van de fabrieken en werkplaatsen ingeval van 

revolutie of binnenlandse onlusten. 
De voorbereidingen hiertoe zouden geen uitstel dulden 

want, zeide spr. , 0binnen twee jaar zitten we in de soesah". 
Volgens spr. zouden van de Philips-bedrrjven al zeer 

belangrrjke gegevens binnen zrjn. 

Van de in dit schrrjven genoemde personen werken brj de 
A.K.U.: 

""Hendriks; 
Jt Ve rburgt; 

van de Meeberg; 
Frentz; 
Reiding; 

vKoster; 
le Mahieu. 

Kartoth;ekk aa
î

ten, welke nog niet in Uwbezit zijn, gaan hierbij. 

,• 1 J., . 
Ein de.

V �. (;ri,�
(
,;,"� ----------
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B59500 DIENSTGEHEIM 

IJ• de Jong 
n.a.v schr. van Arnhem 59500 z. Co. 

III g/ III h 3 

Hiermede moge ik U berichten, dat de in Uv1 brief CV/G 
422-49 van 4.4.1949 genoBmde IJ. de Jong is genaamd. 

IJpe de JONG, geb. 29.11.1903 te Leeuwarden, wonende 
Herlijnstraat 1 III te Amsterdam. 

De Jong is propagandist van de c.P .N.

j 
i 

Het Hoofd v an de Dienst 
namens deze: 

fit /

De Heer Hoofdcommissrais van Politie 
te 

J .G.Crabben dam. 

ARNRffl 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
' s- G r _ a _ v _ e _ n _ h_ a _ g_ e •

�,r) 

1 NIET O.K. 
ACD/ L{C, 

1™='1.1/lt� 
PAR: 

1 

.fÎ 9 

/rn aansluiting op mijn schrijven

CV/G 412-49, d.d. 4 April 194.9 deel ik U mede, 
dat uit zeer betrouwbare bron bekend is ge

worden, dat op de A.K.U .-fabrieken momenteel 
geen verbandstoffen worden vervaardigd. 

Nader is bekend geworden dat de fabriek, 
bedoeld sub 2e van blz.2 van bovenvermeld 

schrijven, niet is gevestigd te Rheden, doch 

te Eerbeek. 

Arnhem. 
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VERSLAG van een bijeenkomst van de bedrijfscommissie van de A.K.U. 
te Arnhem, gehouden op 21 April 1949 ten huize van 
G. Hendriks, geboren 5-1-1890, le machinist bij de A.K.U.,
wonende te Arnhem, Klarenbeekstraat 83.
Er waren 11 convocaties tot het bijwonen van deze bijeen
komst verzonden. 

A v. · waren, behalve Hendriks:
xt A.M. Broekman, geboren 15-10-1916, wonende te Arnhem,

van Wageningenstraat 32, 
Xj W.O. van de Meeberg, geboren 25-4-1920, wonende te Arhhem, 

Mussenplein 11, beiden arbeiders bij de A.K.U. 

Bij ontstentenis van R. van de Molen, die de aangewezen 
man is voor het werk in en voor de bedrijfscommissies in het 

��District Centraal Gelderland van de C.P.N., was H.T. Nijhof,
..,...,geboren 21- 6-1911 Politiek Secretaris van de C.P.N. te Arnhem, 

aanwezig. 
Nijhof deelde mede dat er nog meer contacten moesten 

� �f'\ 
worden gezocht onder het A.K. U.-_personeel. Deze contacten moesten 

Jl\ � ,î(I niet - c .. P.N.-lid etj niet -__ Waarheidslezers zijn. In dit verband 
\�' deelde N]Jhof mede, dat er b1J de A.K.U., behalve_personeels-

. � leden, die lid zijn van de C.P.N. (het aantal noemde bij niet), 
� v-- � Q �5 Waarheidslezers werken, van wie dus aangenomen kan worden, 

\'- .\-1" dat zij sympathiseren met de C. P. N. Gezocht moet worden naar 
. 9ot·" _personeelsleden, die noch C.P.N.- of E.V.C.-lid, noch Waarheids-

�
""' 

1 
lezer zijn. Evantuele candidaten daarvoor zal de Waarheid onder 

.:J- couvert worden toegezonden. 

---r 
Hierna werd besproken wat er bij de A.K.U. moet gebeuren 

in geval van revolutie, burgeroorlog of een dreigende oorlog. 

l 
Hendriks deelde mede, dat het ketelhuis en de machine

kamer, de centrale punten waren, van waaruit een fabriek vol
komen stilgelegd kan worden. 

Hendriks zeide, dat getracht moest worden contact te 
-,maken met de machinist Bruins of De Bruin, van wie hij zeide te 

vermoeden, dat deze niet geheel afwijzend staat tegenover het 
communisme, althans veel begrip toont te hebben voor de belangen 
van de arbeiders. 

� oo ? Hendriks zeide verder nog dat zich wel eens de mogelijk-
t.Ua.itJ,t,,, heid voordeed dat hij "geheime orders" in handen kon krijgen van 

o crt4�. -lde hoofdmachinist Veltman ( ?) , die zo'n order wel eens ergens 
o neer legde. 

Nijhof droeg Hendriks op hem in zo'n geval direct inzage 
van zo'n "geheim order" te geven. 

Hierna werd nog gesproken over de nieuwe fabriek of 
werkplaats aan de Vosdijk, alsook over de C. IvI. C.-produ ctie aan 
de Kleefsewaard. Dit nieuwe bedrijf en deze _produ ctie moesten 
goed geobserveerd worden. 
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Medegedeeld werd nog dat de redactie van de laat ste 
A.K.U.-wekker onjuist was. De daarin genoemde kwestie, dat 
chauffeurs tot hulpmonteurs gedegradeerd waren, is onjuist. 
öok nog enkele andere in de A.K.U.-wekker gewraakte toestanden 
zouden niet juist zijn weergegeven. 

Nijhof zeide, dat in zulke gevallen een bedrijfskrant 
juist averechts werkte. Hij zeide dat er voor gezorgd moest 
worden, dat de zaken, die in de A.K.U.-wekker naar voren ge
bracht werden, eerst grondig onderzocht moesten worden, om 
geen flater te slaan. 

Hierna sloot hij de bijeenkomst. 

E I N D E • 



G.EHEIM.

Verbinding : 32

No. CV /G 6tJ -49.

\ V 61 6& 3\

\ 10 MEI 1949� 
1 ·-· ·-1

� i i.«t_:: 

Datum: .3 Mei 1949.

Onderwerp: { Mei-vergadering der C.P.N. afd. Arnhem op 1-5-1949.

Datum van ontvangstbericht: Ge en

Betrouwbaarheid berichtgever: zé ér betrouwbaar

Waardering bericht : idem

e Tevens bericht gezonden aan : P. G. Arnhem

Medewerkende instanties :
Ondernomen actie :

972 . 300 • XII • '48 

geen 

geen 



T 
d 

VERSLAG van de 1 Mei-vergadering der Communistische Partij 
Nederland, afd. Arnhem, gehouden te Arnhem op 1 Mei 1949. 

Zaalcapaciteit: 1000 personen. 

Aanwezig:+ 350 personen (inclusief+ 40 leden van de Socialis
tische Zangvereniging "ExeÏsior"). 

Ct,:1:) ,,;-se, XI Spreker: Marcus Bakker van Amsterdam.

/,,..,. 

Deze vergadering stond onder leiding van Hendrik Tiemen 
Nijhof, geboren te Apeldoorn 21-6-1911,wonende te Arnhem, Klaren
dalseweg 91, politiek secretaris der C.P.N. in het District 
Centraal Gelderland. 

In de zaal waren enkele spandoeken opgehan��n met 
communistische leuzen o.a. "Leve de Sovjet Unie, b� voor de 
vrede", tervajl enkele foto's van Nederlandse Communistische 

� 
leiders op het toneel waren aangebracht. 

Te ongeveer 14 uur werd geopend met het gezamenlijk 
zingen van de "Internationale", waarne enkele strijdliederen 
ten gehore werden gebracht door "Exelsior". 

Na dit optreden kreeg Marcus Bakker gelegenheid zijn 
feestrede uit te spreken. 

Hij begon met er op te wijzen dat de arbeidersklasse 
heden in Nederland voor de 60ste maal de le Mei viert. In deze 
60 jaren, aldus spr., heeft de arbeidende klasse een zware 
strijd gevoerd tegen haar onderdrukkers. Het resultaat van deze 
strijd is, dat heden op de le Mei, millioenen uit alle delen 
van de wereld opmarcheren naar het doel, nl. de overwinning van 
de kapitalistische en imperialistische wereld. 

De krachten voor de vrede over de hele wereld ver
zamelen zich. Het beste bewijs daarvan, aldus spr., is geweest 
het Vredes-Congres te Parijs. Aan de andere kant maakt het 
imperialisme zich op om de oorlog tegen de Sovjet Unie en 
andere vredelievende volkeren voor te bereiden. 

� Het Atlantisch Pact is een bedreiging van de vrede. · 
Wij, Nederlandse Communisten, zouden volgens onze tegenstanders 

\� geen goede vaderlanders zijn, omdat wij stelling nemen tegen dit 
�oorlogspact. De toekomst zal echter leren, dat� juist goede 

. :vaderlanders zijn. (Matig applaus). 

1/.NfJ.Jj, � 
Wij leggen hier tevens de belofte af, dat wij nooit ofte 

1-if,i� nimmer de wapens op zullen nemen tegen onze broeders uit de 
Sovjet Unie of uit andere vredelievende naties. (Krachtig applaus 

De Amerikaanse Minister van defensie Forrestal is 
kortgeleden afgetreden, aldus spr. Thans is het bekend geworden, 
dat deze oorlogsdrijver en bewapenings-ijveraar 1Negens krankzinnig
heid is afgetreden en een tijdlang in een gevangenis heeft 
gezeten. 

Ik wil niet zeggen, dat het in de Nesterse democratische 
regeringen over de hele linie zo is, maar het geeft toch te 
denken, dat mensen met geestelijke afwijkingen, dergelijke posities 
bezetten en ons in een vlaag van waanzin in de grootste ellende 
kunnen storten. 
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Sprekende over de Indonesische kwestie brengt spr. 
naar voren, dat ·de drie kameraden Eric Mol, Piet Langendijk en 
Gerrit van Praag, onschuldig gevangen zaten. Zij hebben de 
beestachtigheden, die in Indonesië geschieden, aan de kaak 
gesteld en daarom zitten zij in de gevangenis. Wij moeten echter 
actie voeren, teneinde hen weer de vrijheid terug te geven. 

De Partij van de Arbeid houdt dit jaar haar 1 Mei
viering op 2 Mei, tene:hnde de Zondagsrust te bevorderen. Maar 
de jongens in Indonesie moeten in opdracht van de P.v.d.A.
regering wel op Zondag moorden en branden en hun leven in de 
waagsch aal stellen. 

Spr. besluit zijn rede met een opwek.King tot eensge
zindheid in de strijd tegen kapitalisme en oorlog en voor de 
vrede. (Krachtig applaus). 

Vervolgens ·wordt orgelspel ten gehore gebracht. De 
0 Internationale" wordt door allen staande meegezongen. 

Vervolgens is het woord aan Sebastiaan Franciscus 
Dulkenraad, geboren te Arnhem 15-4-1922, wonende te Arnhem 
Beukenlaan 108, die de vergadering de teksten voorleest van 
enkele te verzenden telegrammen� n.l. een protest-telegram 
aan de Regering, waarin werd geeist, de vrijlating van de 
A.N.J.V.-ers Mol, Langendijk en van Praag; en een telegram 
van het A.N.J.V. aan de W.F.D.Y. (World Federation Democratie 
Youth), waarin uiting wordt gegeven aan gevoelens van solida-

- riteit met deze organisatie. Hij deelt voorts de vergadering
/geb.te Arn- mede, dat aan Lily van Raay/"""die ziek is, door de vergadering 
hem 26-2-1927,een groet zal worden verzonaen; vergezeld van een bos tulpen. 
won. te Arnhem, S 1 · d k Sonsbeeksingell. 147 Door y vester van en Hoe , geboren te Nieuwer 

1 ,i...fA.mstèl 9-12-1922, wonende te Arnhem Hazelaarstraat 68, wordt
IMIÎ'h.J IT'T.l� vervolgens een gedicht voorgedragen, getiteld:"Twente", hetwelk
vr--·v, '\ � handelt over de strijd der arbeiders in de textiel-industrie. 

Hierna volgt pauze. 
Na de pauze, die te ongeveer 16.f uur is beëindigd, 

wordt een Indonesische schets ten tonele gebracht, getiteld: 
"De Indische Verteller". De rol van verteller wordt vertolkt 
door Jacobus Marten Vellinga, geboren te Renkum 13-8-1901, 
wonende te Arnhem Nieuwe Plein 22, die in deze schets aan de 
ander� kampong-bewoners een verhaal vert

li
elt. Dit yerhaal sne���ten t�de van fiet gewapemd.H optreden van et Neder ands-Ina.1.s 

leger tegen het einde van de vorJg� e�g_w. Er wordt in verteld, 
hoe eérï arme landboüwër"�elkenmále zijn os wordt afgenomen, 
omdat hij zijn belastingen niet aan de regeringsambtenaren kon 
betalen. Zijn zoon gaat naar de stad, nadat hij trouw beloofd 
hee ft aan een meisje, om daar geld te verdienen, teneinde te 
kunnen trouwen. Als hij na drie jaar terug komt, blijkt dat de 
Nederlandse soldaten in de kampong zijn geweest en i�� , aldus
spr., is de hele kampong verbrand. ---

Zrjn meiste vindt hij, met haar vader en broers, op 
gruwelijke wijze vermoord, terug. 

In Nederland dankte men de Heer der heirscharen, die 
weer aan Nederlandse zijde had gestreden brj het verslaan van 
de opstandelingen in Indië. 

Vervolgens wordt door Johanna Catharina Dreckschmidt, 
geboren te Amsterdam 19-11-1902, wonende te Arnhem Vondellaan 31, 
pianomuziek ten gehore gebracht, terwijl de "balletgroep", 
bestaande uit 6 meisjes, enkele eenvoudige volksdansen ten 
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tonele bracht. 

Hierna treedt nogmaals o_p, de zangvereniging "Exelsior", 
met enke le socialistische liederen. 

In zijn slotwoord wekt Nijhof de aanwezigen, die iets 
voor zang voelen, op, om lid te worden van ''Exelsior". 

Na het zingen van de "Internationale", gaat de ver
gadering te l7t uur uiteen. 

Opmerkelijk is dat, terwijl te voren in de C.P.N. te 
Arnhem was besloten dat deze 1 Mei-viering in het teken zou 
staan van de a.s.verkiezingen, door geen der sprekers iets is 
gezegd over dit onderwerp. 

In de pauze werd wel een open schaal-collecte gehouden, 
vermoedelijk bestemd voor de verkiezingsactie. 

Ook ging men rond met lijsten, waarop handtekeningen 
werden verzameld, ter ondersteuning van de eis tot vr�lating 
van de gevangen genomen A.N.J.V.-ers. 

De stemming in deze vergadering was enthousiast. 

E I N DE. 

Bijlagen: 1. Aankondiging 1 Mei-vergadering C.P.N. Arnhem. 
2. Programma 1 Mei-vergadering C.P.N. Arnhem.
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In aansluiting op,schrrjven CV/G 617/49, dd. 3-5-1949, 
worden hierbrj nog enkele brjzonderheden medegedeeld over de 
l Mei-viering van de C.P.N. te Arnhem. 

Vóór de aanvang van de openbare brjeenkomst waren de 
leden uitgenodigd voor een gezellig samenzrjn in een restaurant 
te Arnhem. 

Om lOf uur waren daar in totaal 65 leden aanwezig. 
Er werd gezongen, gedeclameerd (Syl. van den Hoek) en 
gemusiceerd (Jo Dreckschmidt). 

Op kost en van de partrj mocht een kleine consumptie 
gebruikt worden. Een eventuele lunch moest men zelf ·betalen. 
De bedoeling "''as om tegen 13 uur gezamenlijk naar de openbare 
l Mei-vergadering te gaan, maar velen gingen tegen 12 uur 
naêlr huis om te eten. 

Tevoren was de kaartverkoop afgerekend. Verkocht 
waren 317 toegangsbewijzen á j 0,35. Elk lid dat de vergadering 
bezocht, moest een toegangsbewrjs kopen, ook de leden van 
de optredende zangvereni5ing. 

Voor de aanvang van de openbare vergadering werd een 

P ""· 
\lid gehuldigd, n.l. Wassen Damrningh, ge boren te viageningen., 

O·f<. d0-7-1871, wonende te Arnhem, Druckerstraat 31, die zijn
� �Oe l Mei-feest vierde. Hij zou geen enkele l Mei-vergadering 
� · overgeslagen hebben. 

Hierbij gaat een tweetal foto's van de openbare ver
gadering. De ontbrekende namen van de achter de bestuurstafel 
plaats 8enomen hebbende personen worden binnenkort toegezonden. 

I Na afloop van de vergadering werd de rekening opge-
maakt. 

Er waren aangeschaft 700 rode tulpen voor j 26.-. 
Brj de ingang werden tulpennverkocht. De opbrengst was j 37,40. 

Er werd een collecte gehouden voor het verkiezings
fonds, welke f 53,35 opbracht. 

Het totale tekort van de l Mei-vergadering bedroeg 
bijna j 170,-. 

Op Mei 1949 is de financiele controle commissie bijeen
geroepen ter bespreking van de recaire financiele 
in het district Centraal Gelderlan der C.P.N. Zie 

t
635/49, dd. 3-5-1949.

E I N D E. 
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VERSLAG van ee besloten vergadering van de leden van de vier 
nhemse afdelingen van de C.P.N., gehouden te Arnhem 

op 29 Apr il 1949� 

Deze vergadering was/belegd in opdracht van het Partrj-

l
bestuur �er C.P.N. om de goedkeuring te verkrrjgen van de leden 
der part� te Arnhem op een nieuwe candidatenlijst voor de C.P.N.
fractie in de Arnhemse gemeenteraadJ (Voor de samenstelling 
van de eerste candidatenlijst zie CV/G 479-49 dd. 13-4-1949). 

/.Aanwezig waren 30 per sonen./ 

De in dit verslag genoemde persone!J-. zijn: 
)( � den Berg A. geboren 14-8-1925; cp .D s-g öf 

,:lNïjhof H.T., geboren 21-6-1911; (f>J, 2!f 
XKock Th. J., geboren 24-5-1905;9.Pli�LI 
/ Vellinga J.W., geboren 13-8-190l;Q.'.I � 

A.. /.. ��Molen R., ge boren 17-5-1919;(->: �� 
� X Dreckschmidt Jo., geboren 19-11-1902;9.J) � 

X. Enderink H., geboren 30-1-1909; 9.f; �
>.. Papperse W., geboren 30-5-1905; 9D t':.>l.ib 

_.--;� 

)( de Ree J. Jr., geboren 1-6-1922; cyl) �
/'de Boef J.H., geboren 1-7-1906; cpp �
X Na thans J., geboren 2'1-7-1902; 0.[> 81-�
f... van de Meeberg W. c., geboren 25-4-1920; (PD � 
)( Hendriks Th., geboren 3-2-1918; rpf b190 --=- .
;,r- de Ree B. ,geboren 28-10-1901; geboren � de Meeberg; JO� 
X Zwienenberg W., geboren 23-8-1910; 
I.Minnaard G.J.H., geboren 10-4-190l;?DS64:t

I
A,v-! 1��1 Craanen J. B. G. , geboren 19-4-1920: 
�� X Kroes (welke onbekend is. 

{ 
Voor het Partijbestuur der C.P. N. was ad.mvezig J. Branden-

)<. �urg te Amsterdam. CJ> 0 jt::._ 
De vergadering werd geopend door - en stond verder 

onder leiding van A. � den Berg. 
Als /eerste spreker/voerde lNijhof/ het woord,( die mededeelde, 

dat het Partrjbest uur niet accoord was gegaan met de opgestelde 
candidatenlijst voor de Arnhem se gemeen teraad. Hij zei, dat men 
gedacht had een tamelijk sterke lijst te hebben samengesteld, doch 
het Partrjbestuur bleek een andere mening te hebben. 

Spr. zeide, dat Koek van de lrjst was afgevoerd, omdat 
deze ,een zeer belangrrjke plaats innam in het bedrrjfswerk. Hij 
zou een contactpunt zrjn in een zeer belangrrjk bedrrjf, een groot 
concern. Daarom mocht op Koek niet een speciaal stempel gedrukt 
worden. De Partij zou het ,werk in de  bedrijven belangrijker achten, 
d dat in de gemeenteraa];:7 

Volgens spr. was Hoogen Btoevenbeld van de lrjst afgevoerd, 

lb 
.. 
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omdat deze in Amsterdam werk had gevonden en binnen kort daarheen
vertrok. ''- ..- -

-� Iets anders zou het zijn met Vellinga, die ook van de
lijstrwas afgevoerd. Spr. lichtte dit toe door te zeggen, dat 
in het district Centraal Gelderland de laatste tijd een groei 
was waar te nemen en dat er jonge krachten naar voren kwamen. 
Vellinga zou blrjk hebben gegeven, met deze groei niet mee te 
kunnen. Vooral zou dit gebleken zijn uit zijn wijze van discussieren 
op de laatste districtsconferentie. 

De uitslag van de stemming voor het nieuwe districts
bestuur zou een duidelijke uitspraak geweest zijn. Vellinga zou 
op verschillende vergaderingen blijk hebben gegeven, ten achter 
te geraken en wantrouwen te hebben tegen de dagelijkse leiding.; 

Spr. zegt, dat een paar jaar geleden al maatregelen 
tegen Vellinga zrjn genomen, maar uit niets zou tot op heden 
gebleken zrjn, dat Vellinga weer toenadering tot de Partij zocht. 
Integendeel zou bij zich zeer gekrenkt voelen, zoals op de laatste 
districtsconferentie was gebleken. 

Spr. deelde mede, dat, in overleg met het Partijbestuur, 
en nieuwe lijst was samengesteld. Deze ziet er thans als volgt 

uit: . _ f 

1 /'1 R. van de Molen; )('i".,, �
2• J -D "'.:"Ï- hm·dt ) 9l l�L�5 
,3•

• o. rec.K.sc l ; ) G'\
l)�r;ïesbare plaatsen.A. van den Berg; ,., ..... 

4. Emîerfiïk; _ ) tp D 1318 
• • Papperse; ___. 

6. J. de Ree Jr.;
7. J.H-.- de Boef;
8. J. Nathans;
9. W.O. van � Meeberg;

10. Th. Hendriks;
11. B. de Ree, geb. � de Meeberg.

Spr. deelde �ede dat L. van Raay door het Partijbestuur 
was voorgesteld, doch af had moeten vallen, wegens een zeer 
ernstige ziekte, (T.B.C.) en haar vétrek naar Veenendaal. 

Hierna lichtte spr. de vier eerste candidaten nader toe 
en zeide, dat van der Molen, die wegens werkzaamheden verhinderd1 was deze vergadering bij te wonen, een zeer goede kracht was en 
b rj alle partrjgenoten als zodani

i
ekend stond. 

Jo Dreckschmidt was een de bekende, ook in de gemeente-
/.� raad en behoefde geen nadere.toe ichting.

f\,'V A. van den Berg zou, hoewel jong, toch reeds vele blijken

!heb ben gegeven, de juiste feeling te hebben om met arbeiders
om te gaan en met dezen hun belangen te bespreken, terwijl bij 
een belangrrjke plaats inneemt in de vakbeweging. 

!
H. Enderink zou op zrjn plaats zrjn, gezien de ontwikkeling,

welke hij de laatste maanden als gemeenteraadslid had meegemaakt.

�Hierna werd gelegenheid gegeven tot discussie.l 
/ De eerste d iscussiant,/ Zwienenberg/ liet zich laatd�nkend 
_yj.t over de dagelijkse leiding van de Arnhemse Afdelingen. HiJ 

�

critiseerde het optreden t.a.z. van Vellinga, die toch op de 
j

1 
orige vergadering, �onder �nig bezwaar van de �agelijkse leiding,

/)1 ls No. 2 op de candidatenliJst was geplaatst. HiJ noemde de 
agelijkse leiding een "stelletje" en noemde R. van der Molen 
en stakkerdJ 

/ ), Nathans brak een lans voor Vellinga.1 Hij zeide dat hier 

fen misverstand was en hoofdzakelijk een kwestie tussen Nijhof

1,ff'l, 
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en Vellinga. Nathans zeide dat Vellinga in elke raadsvergadering f blijk gäf' op te komen voor de arbeidersklasse. Wat de discussie
1 · van Vellinga betreft op de laatste conferentie, zeide Na thans 1 dat Vellin�a zeer terecht had gewezen op de verkeerde wijze waarop 

met het geld van de arbeiders omgesprongen werd. Voor actie en 
propaganda moest geld komen, maar niet van de. contributie van 
de leden. 

Verder stelde hij voor de Ree op de plaats van Papperse 
te zet ten, daar deze laatste buiten--de stad werkte en de raads
vergaderingen_ moeilijk zou kunnen bezoeken. 

/Hierna kreeg Vellinga het woordJ die zeide een enkel 
woord te will en zeggen over zijn werk in de gemeen te raad. Hij zeide 
dat zijn werk natuurlijk nog beter had kunnen zijn, maar meende 
zijn werk niet slecht gedaan te hebben, G�en en�ele partijgenoot 
zou dat kunnen ontkennen. /Hij v.boeg zich af, waarom men nu de 

�rvaring van een oud partij- en gemeenteraadslid weg gooid� 
nDan moet er toch wel iets bijzonders gebeurd zijn, vervolgde 
Vellinga en dat kan toch niet zijn omdat ik een keer ongelukkig 
gediscussieerd heb op een districtsconferentie." 

Hij zeide dat het Partijbestuur toch wel ernstige bezwaren 
tegen hem moest hebben, want destijds zou het Partijbestuur hem 
afgezet hebben als politiek-secretaris te .Arnhem en op de tweede 
districtsconferentie ook uit het Districtsbestuur. Vellinga zeide 

t dit niet wegens onbekwaamheid was geweesi}en herinnerde a9.n de 
woorden van Jan Bark bij die gelegenheid: "Als we hem (Vellinga) 
achteraanzetten in het Districtsbestuur, zit hij toch zo weer 
vooraan.", Vellinga zeide er trots op te zijn vooraan in de arbeiders
beweging te staan. Hij vroeg of het Partijbestuur klare wijn wilde 
schenken. 

(sprJ,vroeg niet enkel op zijn waarde� maar ook op zijn 
daden te letten. Hij tzeide dat, toen hij uit het Districtsbestuur 
as gezet, hij als gewonn soldaat zrjn werk had gedaan in zijn 

deling (Arnhem Centrum I) en met succes, naar hij zeide, gezien 
et resultaat van die afdeling in de Waarheid-obligatie- en abonné

ties, alsook nu weer in de 1 Mei-actie-;] 
Vellinga zeide dat de-onderhavige kwestie in de functiona

rissenvergadering voor het opstellen van de eerste candidat enlijst 
tot en met doorgediscussieerd was. Deze vergaderingen zouden op 
een hoog politiek peil hebben gestaan en elke partijgenoot was die 
avond tevreden naar huis gegaan. Op de daaropvolgende ledenver
gadering zou geen enkele aanmerking gemaakt zijn op de plaats van 
Vellin·a op de candidatenlijst. 

ellinga zeide, dat hij vier jaar lang practisch woord
voerder was geweest van de raadsfractie (wegens voortdurende 
zie kte van de overleden fractieleider le Mahieu) en nu een zekere 
npopulariteit zou bezitten". Hij zeide,dat nu de bourgeoisie 
weer wat te praten zou krijgen, n.l. Vellinga in ongenade gevallen 
enz. enz.;J 

Hij zeide dat uit politiek oogpunt gezien, het passeren 
van hem een fout was. Het Partijbestuur zou over hem, die zijn 
hele leven op de Partij gericht had, een verkeerd oordeel hebben. 

îB3J' zeide niets lievervte willen, dan homogeen te zijn met en te werk 
\in de Partij, in volledige samenwerking met het Districtsbestuur_:7 � 

Tenslotte �eide spr. dat, toen hij.de vorige week gehoord 
had, dat hij door het Partijbestuur geschrapt ""as, het geweest ;Nas 
of hij een klap in het gezicht had gekregen. Vier dagen lang zou 
hij naar zijn verstand hebben lopen zoeken.[Hij vroe? of het P�tij-

[bestuur bereid was mede te werken aan een compromis, om hem in de 
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gelegenheid te stellen, te bewijzen, dat bij het met de Partij goed 
voor had. 

Hierna kreeg de vertegenwoordiger van het Partijbestuur 
J. Brandenburg, het woord.

Deze zeide, dat Vellinga gevraagd had om klare wijn te 
schenken e�jtieide, dat de Partzj dat altijd deed;7Volgens spr.

f het liä"' van d� .� partij, hoe lang dan ook, geen recht op be
pae lde functies in of voor de Partij. De Partij zou profiteren 
van de kennis en bekwaamheid van haar leden, ongeacht of ze 
lang of kort lid waren. 

Spr. zeide, dat Vellinga's geschiedenis in de Partij 
niet altijd even gelukkig is geweest. Hele oude koeien zou bij 
niet uit de sloot halen. 

a de bevrijding zou Vellinga niet te klagen hebben 
gehad over het vertrouwen en de steun, welke bij van de Partij 
had ondervonden. Hij was in Arnhem toen de belangrijke man en 
Vellinga hoeft dus niet te suggereren dat het Partijbestuur 
iets tegen hem zou hebben. Vellinga is zelf de schuld vaD alles. 
Hij heeft de Partij in dit district achteruit gebracht. In elke 
vergadering was hier wat. 

Volgens spr. heeft het Partijbestuur vastgesteld dat de 
laatste districtsconferentie te Arnhem verreweg de beste was, 
die na de bevrijding is gehouden. Er was toen een duidelijk bewijs 
dat het district vooruit was gegaan en dat was alleen te danken 
aan de nieuwe districtsleidingl; 

Vellinga zou nimmer vrede gehad hebben met zijn afzetting 
a ls Politiek secretaris. In plaats dat Vellinga de Districts
leiding steunde, zou hij haar unfair becritiseerd heboen en haar 
verweten hebben, dat het haar schuld was geweest, dat bij de 
verkiezingen in 1948, het stemmental van de C.P.N. in Arnhem 
van 5500 in 1946 was gedaald tot 3300. Dit was verkeerd geweest 
van Vellinga, want bij wist dat de oorzaak van deze achteruit
gang was, de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowaltlje, waarop de 
Partij niet snel genoeg had kunnen reageren. Toen hadden we het 
politieke getij tegen, zeide spr. 

ellinga had zich, volgens spr., niet bij het afzetten 
als Politiek secretaris 11neergelegen", maar zou daarna steeds 
actie gevoerd hebben. 

Spr. zeide de laatste te willen zijn, die zou beweren 
dat Vellinga in �jn afdeling geen goed werk zou doen. Dit zou 
dan bewijzen, dat bij op zijn plaats is daar, maar nog niet, dat 
bij vooraan moet staan. Dat iemand zijn best doet in de Partij is 
hï als com.mnist verplich.!_J aldus spr., en ook .de anderen doen 
hun bAS 

Spr. zeide dat hier nog de oude en verkeerde opvatting 
he ers te, dat het gemeenteraadswerk het belangrijkste voor de 
Partij is. Dit zou volgens spr. onjuist zijn, het bedrijfswerk 
zou veel belangrijker zün,Jen daarom vond spr. het niet erg, dat 
-Papperse nie a J e-raadsvergaderingen zou kunnen bijwonen.

Spr. zeide, dat hetgeen Zwienenberg over van der Molen
zeide, toch een "beetje al te grijs" was. Hij zeide, dat van der
Molen een prima kracht was, dat zou in Amsterdam gebleken zijn en
ook uit het over hem uitgebrachte rapport. Spr. zeide, dat�
der Molen "om de donder niet gek was" en in het bedrijfswerk
zeer goed was. Daarvan zou de inhoud van de door hem opgestelde
bedrijfs an:t blijk geven. , ,1, "./' c, ,1 

---.__; Vellinga zeide, <lat de pourgeoisie, de politieke tegen
standers er over gaêill praten zouden. Spr. zeide, dat dit inder-
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daad het geval zou zijn, maar dat de Partij daarmede geen rekening 
hield. Hij zeide, dat de Partij de lijn aangaf en dit op haar wijze 
zou verantwoorden, tegen de politieke tegenstanders. 

Spr. zeide, dat Vellinga niet kan beweren, dat hij eens 
een keer ongelukkig gediscussieerd had. Volgens spr. wist 
Vellinga altijd heel goed wat hij zeide. De hele discussie was 
toen duidelijk tegen de districtsleiding geric�Nogmaals zeide 
spr., dat de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije oorzaak geweest 
waren van de a chteruitgang van het stemmencijfer in 1948. Hij 
zeide, dat als de Partij iets meer tijd had gehad, het verlies 
niet zo groot geweest zou zijn, ja, dat dit gebeuren misschien 
wel winst zou hebben opgeleverd, welke winst men nu met de 
geme nteraadsverkiezingen hoopte te kunnen boeken. 

Spr. besloot met te zeggen, dat een compromis niet 
mogelijk was, dat het plaatsen van Vellinga op een niet-verkies
bare plaats, niet juist was uit politieke overwegingen en dat 
dit een les voor Vellinga moest zijn, die nu kon tonen, of hij 
werkelijk communist was. J 

--���4 Hierna sprak Enderink, diemzeide, ni!Il1!1.er iets bemerkt 
te hebben van enig autoritair optreden van Vellin5a. Hi.j zeide 
bewondering voor Vellinga te hebben, die, nadat fu.j afgezet was 
als Politiek secretaris, evengoed ontzaggelijk veel he eft ge
presteerd. Hij vroeg waarom de Partij Vellinga dan wel gehandhaafd 

ee · et scholings- en partijwerk en in de gemeenteraad.
Hij zeide, dat Vellinga heeft bewezen, ook in de gemeenteraad 
goed werk te doen. Hij besloot met te vragen, waarom het nu zo 
moest, er was toch afgesproken, dat er van beide zijden water 
bij de wijn gedaan zou worden. 

,-----
--

� Minnaard zeide dat hem, sinds hij vorig jaar hier gekomen 
was, gebleken was dat er een kwe.stü�Ja"s in de leiding van de 
Partij in Arnhem. Hij zeide nu te horen dat dit al een oude kwestie 
was. Als Vellinga dan onjuist heeft gehand eld, is het Partij
bestuur toch ook in gebreke gebleven, volgens spr., want dan 
had het Partijbestuur dat toch op de hoogte is gehouden met 
de candmdaatstelling, vanaf den beginne, zijn standpunt t.a.v. 
Vellinga moeten bepalen en nu niet na de opstelling van de 
candidatenlijst, die op reglementaire wijze is samengesteld, 
bezwaren moeten maken. 

Hij vroeg ook om klare wijn in deze aangelegenheid, van 
welke hij, met Enderink, meende, dat die achter de rug was. Hij 
zeide ervaring te hebben, dat dergelijke kwesties vaak op een 
scheuri�uitliepen en dit moest tot elke prijs vopikome� worden.

rDe BoefJgaf toe,.dat het b�ter was geweesl) yellinga]
direct 'blJ de eerste candidaatstelling te passeren. HiJ noemde 
het plicht van elke partijgenoot voor de Partij te werken. Daarvoor 
behoefde Velli�a nu niet op zijn borst te slaan. 

Dat hijtfi.og scholingsleider waê) keurde spr. ook �f. �j 
zeide, dat Vellin�a de arbeiders bang maakte voor de_kapit�listi$h.e
krachtenfën dat hij 0zeer in zijn schik was", dat Vellinga niet 

(meer op <Te èandidatenli�t voorkwam. Hij noemde van der Molen 
�n veel bertere krach� 
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�aa�en zeide! d�t hij ov�rtuigd �as dat Vellinga de
(Partij.na� �Jn beste inzich ten diende. Hij zal wel eens een fout

gemaakt hebben, maar we zijn nu eenmaal allemaal geen Lenins 
en Stalins, aldus sp:éJ Hij zeide zich niet te kunnen indenken, 

a ellinga gezegd zou hebb en, dat de kapitalistische klasse 
sterker zou zijn dan de arbeidersklasse. 

Hoewel de burgerlijke pers het werk van de C.P.N.-raads
fractie zou �leiner�n,.bleek daaruit toch, dat Vellinga met
Jo Dreckschmidt alt�d in de raad voor de arbeidersbelangen op
kwam. Hij noemde het weglaten·van Vellinga van de candidatenlijst 
tegen het belang van de Partrj, een gevoelige klap voor de Partij 
en een averechtse reclame naar buiten. 

Pa
1

perse zeide veel respect te hebben voor het werk van
� der Mo en, doch uit ervaring te weten, dat Vellinga in de 
raadsfractie een zeer harde en goede werker is. Hij noemde hem de 
sterkste man in de raadsfractie en vond het zeer inconsequent 
hem nu te passeren. Hij pBotesteerde tegen de uitlating van de 
Boef, die zeide "in zijn schik te zijn, dat Vellinga van de ll'jst 
afwas". Deze uitlating noemde hij onkameraadschappelijk. 

Hij zeide te vermoeden, dat Nrjhof,al vóór de eerste 
candidatenlijst was opgesteld, wist, datt.G.et Partijbes�uur Vellinga 
niet zou accepteren en keurde het af, dat �ïjhof toch zijn goed
keuring aan die eerste lijst had gegeven. 

���__. Jo Dreckschmidt zeide de mening van het Partijbestuur, 
dat de tweede candidatenlijst sterker was dan de eerste, niet te 
kunnen onderschrïven.' Zij zeide Vellinga als mederaadslid nu 
bijna vier jaren te he bben kunnen beoordelen en .cli.t.oordeel zou 
onverdeeld gunstig zijn voor Vellinga. [_zij noemdeVnê'm'1îiaar leer
meester in het gemeente raads,erlG 

Zij zeide, dat van der Molen zeer actief was in het be
drijfs,,,erk en vroeg of het niet beter was dat deze zich daaraan 
geheel zou kunnen blijven geven. 

Wat betrof de candidatuur van A. van den Berg zeide 
spreekster, dat het alle partijleden bekend wa�dä°t"'Ber tusn niet 
goed van de tongriem gesneden was. Zij achtte deze nog te jong 
en te onervaren voor raadslid. Zij stelde voor Vellinga op· een 
verkiesbare plaats op de lijst te handhaven. 

Nathans, die voor de tweede maal discussieerde, zeide 
de districtsleiding niet te zullen afvallen* ��ar dat de b�zwaren 
tegen Vellinga direct naar voren hadden moet�fi g�bracht. �J gaf 
toe, dat Ve1Iinga wel eens fouten gemaakt had, maar dat hiJ aan 
de andere kant getoond had een eerlijk en trouw partijgenoot te 
zijn. Het ging er toch om, volgens spr., de beste mensen op de 
lijst te hebben en hij zeide nog steeds te geloven dat Vellinga, 
vooral om zijn ervaring, op de lijst moet blijven. 

�e Boef zeide hierna het met het gezegde van Brandenburg 
/êens te z13iy Volgens spr. moest men, om Vellinga te kunnen 
"oeoordelen, tot ver voor de oorlog terug gaan. Toen stondeE: w� 
altijd .?-.1 JTI.,�t de vuis;t;�n�tegfil,)..,..Ç>V�J;....§l�aar. Hij zeide, dat er ä1 
te veel kwesties met Vellinga gewees't=waren en vroeg aan deze, of 
hij nog wel wist hoe hij in 1945 op de lijst voor de noodgemeente
raad is gekomen. In dit opzicht heeft o���de districtsleiding 
"een stuk s chuldn aldus spr., die nogm��memoreerde, dat de 
Partij in Arnhem tijdens het "Politiek secretarisschap" van 
Vellinga, hard achteruit gegaan was-;J 

Een der oorzaken dat het stemmental in Arnhem in 1948 
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11'.�o hard was achteruitgegaan was, volgens spr., dat in 1946 p; zoveel buitensteedse arbeiders hadden meegestemd, die in 1948
weer weg waren. 
/ Spr. zeide dat bewezen was, dat Vellinga schuld had

/aan de achteruitgang van de Partij in Arnhem, Arnhem-Oost, de 
afdeling waarin spreker thuis hoort, was vooruit gegaan, terwijl
Centrum I, waarin Vellinga zit, juist achteruit is gegaan. 

Volgens spr. kan het Partijbestuur, uit de stenografische(?)
verslagen van de vergaderingen en conferenties beoordelen of 
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hijzel!?Jaldus besloot spr. deze discussi 

Nadat nog enkele aanwezigen te kennen hadden gegev en, 
dat zij voorstanders waren om Vellinga nog een kans in de gemeente
raad te geven, kreeg Brandenburf nog weer het woord. 

Hij zeide, dat het missc ien beter was geweest, dat in
...... A'il. de vorige vergadering de bemer�ingen tegen Vellinga gemaakt 
� ·� waren. Maar, aldus spr., al zijn er lijsten goedgekeurd op vier

vergaderingen, uiteindelijk beslist het Partijbestuur. En daar
gaat het om..J 

- ---·- � _., __ _ 

Voor drie jaar terug was het voor fiet Partijbestuur nog
moeilijk richtlijnen aan te geven, volgens spr. en daardoor was 
Vellinga toen nog op de lijst gekomen. En het was wel gebleken, 
dat dit fout geweest was, want in die tijd waren er heel wat mis
lukkingfn in iu>nhem geweest en verschillende personen uit partij 
en raad (Kopmels? zie CV/G 535/48 dd. 12-7-48) weg gelopen.

pr. zeide, dat toen hem bekend was geworden, dat 
V.ellinga weer op de lijst voorkwam, ��bij en anderen van
het Partijbestuur daar direct bezwaar tegeftr1��êmaakt heb

b

en. In 
de Partij had men de ervaring opgedaan, da�ellinga niet bindend,
doch destructief heeft gewer1:!:Jllij zeide, dat het Partijbestuur 
natuurlijk ook fouten had gemaakt, omdat alle bestuursleden in 
het begin ook nog niet politiek geschoold waren. Spr. zegt dit
niet achterbaks te willen houden. 

Vellinga en Nathans hebben be zwaar tegen de vrijgestelden

'

(gesalarieerde bestuurders), zeide spreKer, doch deze moeten er
zijn en of dat nu Nrjhof is of een ander, blijft hetzelfde. 

(Nathans interrumpeerde dat hij niet tegen het systeem 
van vrijgestelden is, maar de geldmiddelen daa:mvoor moeten gevonden
kunnen worden). 

Brandenburg zeide, dat, als Vellinga in de raad zou zitten,
het publiek zou menen, dat hij de belangrijkste partijman in Arnhem
was en dat was hij niet. Dit was overduidebjk gebleken bij de 
stemming op de laatste districtsconferentie. 

Tegen Jo Dreckschmidt, die zeide, dat van den Berg niet
goed uit zijn woorden kon komen, zeide spr., dat hij een partij
genoot in Ui tgee#st had gekend, die zeer erg stotterde, maar die 
toch een buitengewoon goede kracht was geweest. Het ging er niet
om, óf men iets móói zegde, maar wát men zegde. Van �en Berg
is als vrïgestelde in de E.v.c. een prima kracht gebleken. 

Spr. zeide, dat de Partij in geen geval water bij de wijn
wilde doen. Dat had de Partij tot schade en schande al te veel
gedaan. Aan het adres van Jo Dreckschmidt zeide spr. nog, dat

L men geen vriendjespolitiek moest voeren, maar dat we elkaar
eerlijk en open de waarheid moesten ze,_gen. 

Spr. besloot zijn beantwoord!i:ng met nog te zeggen, dat 
de Partij-en Districtsleiding verantwoordelijk zijn voor de candi-
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�nlijst van een der grootste plaatsen van ons land (.Arnhem). 
De Partijleiding was er zich van bewust, dat de candidaten, die 
op de verkiesbare plaatsen van de Arnhemse lrjst stonden, stuk 
voor stuk beter waren dan Vellinga. Hij zeide, dat men niet sen
timenteel mocht worden en persoonlijke voorkeur op zij moest zetten 
hoe een °goei jongen�' goeie spreker en ervaren raadslidu Vellinga 
ook geweest mocht zijn. 

De Partij was niet alleen verantwoording_vergchuldigd aan 
de Partijleden, maar aan de gehele arbeidersklasse, ook aan de dui
zenden niet-partijleden. 

Van de .Amsterdamse C.P.N.-raadsleden zouden sommige ook 
vervangen worden doo.r nieuwe krachten. 

Een lagere plaats op de candidatenlijst voor Vellin� 
keurde spr. af, omdat dit voor de buitenwacht een degradatie 
van Vellinga zou inhouden, waarvoor men hem sparen wild� 

E.en onbekend gebleven discussiant vroeg nog, waarom 
Fapperse als No. 5 op de nieuwe lijst voorkwam, terwijl er toch 
critiek op deze is uitge bracht. 

Brandenburg zeide hierop dat·1.de nu samengestelde lijst 
goed was en dat er bij de samenstelling rekening was gehouden 
met de groei van het District en met het belangrijkste front 
van de Partij, het bedrijfswerk. v as voorheen het district Centraal 
Gelderland een failliete boedel geweest, de laatste tijd was er 
een verbetering te bespeuren en werden de moeilijkheden steeds 

in 

"Aan mijn stellingname tegen Vellinga is niets te ver-
anderen, dit is de stellingname van de Partij", aldus Sfr.t:.I "1.,#>-- ..1. ; 

Kroes zeide, dat hij, gezien de uiteenzet ting van Branden
burg, als communist verplicht was, de nieuwe lijst te aanvaarden. 
Men moest nu tonen communist te zijn en de Partij zowel naar 
buiten als naar binnen steunen. 

Enderink zeide zich niet door zijn gevoelens te hebben 
laten leiden als hij beweerde dat Vellinga's werk een versteviging 
en versterking van het gemeenteraadswerk is. Daarom moet Vellinga 
· n de raad bli"ven Het bes te kon men dit beoordelen op de ver-
ga · gen van de raadsfractie ter bespreking van de raadsagenda,
maar men zag bijna nooit een partijlid of bestuurslid op die ver
gaderingen. En op de publieke tribune in de raadszaal, zou men
nooit een partijlid zien..

( 

Hierna nam Nijhof nog eenmaal het woord en verdedigde het 
standpunt van de dagelijkse leiding te Arnhem, n.l. dat zij inderdaad 
de eerste lijst had gesteund en aanvaard. Ook bij de dagelijkse 
leiding had den gevoelsoverwegingen gegolden. De zwakte van de 
eerste lijsthad men pas later, na overleg met het Partij bestuur 
gezien. De candidatenlijst moest een politieke eenheid zijn en dat 
was deze nieuwe lijst. Daarom moet de vergadering haar goedkeuring 
aan deze lijst geven en voor de volle 100% achter de·ze lijst gaan 

taan Spr. zeide, dat deze kwestie niet moch t leidän tot twee
spa t in de Partij in Arnhem. Hij, spoorde de aanwezigen aan bij 
de komende propaganda deze candidatenlijst met alle kracht te 

rdedigen. 
J-,·1.. "van den Berg vroeg daarop of er nog __ iemand tegen deze .. st was, hetgeen niet het geval bleek te z�n. Zonder hoofdeliJke
emming werd de lrjst daarop aangenomen. 

Hierna ging de vergadering, welke niettegenstaande d� 
stige meningsverschillen, zeer ordelijk was verlopen, rustig 
een. 
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/ [iJit zeer betrouwbare en wel-ingelichte bron is nog 
jfuekend g�w orde;i)iat de motivering V';1Il het schrappen van Koek 1� de liJst, ook maar een gezochte is. Omtrent de houding van 
, Ko�k zou men, vooral in de kringen der vakbeweging, in he� _ _J_� 

duiste r tasten. 
\ ·Koek is kernlid van het personeel van de Hollandse 

Metallurgische Bedrrjven (Tinfabriek) te Arnhem, bestuurslid 
van de E.V.C.-Metaal en lid van de Plaatselijke Raad der E.V.C. 

ï te Arnhem. Omtrent zijn acti vit ei t in het bedrijfs,'verk is opge

vJ vallen, dat hij nogal ingrrjpende tariefsverlagingen brj de Tin-
1fabriek eerst in zrjn vakbond ter bespreking bracht, toen deze
verlagingen reeds een feit waren. 

\ Actie brj de Tinfabriek zou hij steeds op de lange baan 
schuiven. Hierover is door Arnhemse functionarissen van de 

'E.v.c. gesproken met de Landelrjke Leiding van de E.v.c, te 
.Amste rdam. Dat de motivering van het schrappen van Koek camou
flage zou zijn, kan ook hieruit blrjken, dat van der iiKöTën een 
veel belangrijker figuur is in het bedrijfswerlcdan Koek en dus 
veel kwetsbaarder zou zrjn. 

�� 

l 'v ('_ Van der Molen is ook een belangrijke functionaris in de 
�, 1._E. v.c. Hi.J woont eerst sinds 23.10-tj..\C. in .Arnhem. 

ij 
Uit dezelfde bron is vernomen,[ä.at de reden dat men 

Vellinga niet op een lagere en niet-verkiesbare plaats op de 
,J"\I lrjst heeft gezet, gelegen is in het feit dat men bang was dat 

/�/� hi� d� veel voorkeur-stemmen zou krrjgen brj de gemeenteraadsver-
/ kiez1ngen. 

Zie in verband met de inhoud van dit verslag: 
CV/G 622/48 dd. 1'7-8-1948 blz. 3 en 4. 
CV/G 925/48 dd. -7-12-1948; 
CV/G 107/49 dd. 1-2-1949 blz. 5. 
CV /G 207 /49 dd. 21-2-1949; 
CV/G 266/49 dd. 5-3-1949 blz. 9-10-11; 
CV/G 382/49 dd. 29-3-1949; 
CV/G 479/49 dd • 13-4-1949 blz. 1.

( 

Op het "schrappen" van de eerste candidatenlijst van de 
toen gestelde candidaten Nrjhof, Tiernego en Minnaard, werd geen 
commentaar gegeven. 

EIND E. 

J)
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VERSLA.G,.--.... ....... 0..,,..,..�brjeenkomst van de bedrijfscommissie ·van de A.K.U. 
te .Arnhe�öuden op 5 Mêi 1949 in het kantoor v�a�n�-
"De Waarheid", Klarendalseweg No. 91 te .Arn1Ïem. 

' / 
/Aanwezig 8ruen: 

/ )(1- R.. � dEt' Molen, geboren 17-5-1919 te Assen;, 
.,,,... ><., -- G. Hendriks, geboren 5-1-1890 te Arnhem; '-/ ::D t19/ 
./ >q B. Verburgt, geboren 29-6-1905 te Arnhem;

N.O. � de Nleeberg, geboren 25-4-1920 te .Arnhem; <?%> 5"'1 JI
A.m. Broelrn.an, geboren 15-10-1916 te Arnhem; J'Y}7:, 
J. van Olphen, geboren 29-5-1922 te Meppel;
2 onbekenden.

Besproken werd de inhoud van de bedrijfskrant, de A.K. u.-

wekker. Hendriks zegt dat de artiicelen, v,elke de laatste tijd fnverschenen zrjn, niet altijd gelukkig gekozen zrjn. De arbeiders
eboen zo geen achting voor de A.K.U.-wekker, omdat de inhoud 
iet overe<:,nstemt met d e  v,ertelijkheid. 

Hendriks deelde mede, dat in d e  Spindop, het officiële 
bedrrjfsorgaan van de A.K.U., de laatste weken artikelen voor-
komen over het Marshallplan. Door van de Meeberg, BToekman en

Hendrik.s werd de noodzakelijkheid naar voren gebracht om een 
goed tegen-artikel te plaatsen in de A.K.U.-wekker. 

Van der Molen zeide dat bij dit wel wilde doen, maar zou 
liever artikelen zien over vraagstukken en feiten uit het 
bedrijf zelf. De arbeiders zelf zouden moeten schrijven, want een 
bedrijfskrant moet door de arbeiders zelf gedirigeerd worden, 
dan zouden de artikelen vanzelf met d e  werkelrjkheid overeen-
komen. 

Van de Meeberg en Hend riks zeiden dat dit praètisch 
onmogeb.�k was, zonder de bron bloot te geven. Ook al noemde men 
ge en namen, dan zou de directie toch direct weten, vrae.r het 
vandaan bJam, omdat men wel zo ongeveer weet wie in elke afdeling 
een dergelijk artikel zou schrrjven over misstanden in die afdeling. 
Hendriks zeide: "Als ik bijv. een artikeltje zou schrijven over 
het ketelhuis en de nachinekaJLer - en ik zou er vele kunnen 
schrijven - dan weten ze direct dat ik dat gedaan heb, want ik 
sta bekend als communist". 

HendriKs, van de Meeberg, en Broekman zeiden het beter 
te vinden in de bedrijfskranten, naast enkele actuele dingen uit 
het bedrijf zelf, de komende crisis te behandelen. Dit zou het 
meest to t d e  arbeiders spreken. 

Van der Molen zeide, dat dit niet de opzet van de bedrijfs
kranten has, maar dat hij natuurlijk de al[!;emene verschijnselen 
ook zou behande len. 

Van der J1'olen zette hie--rn-e--nB-g---een-e uite�n, wat de bedoeli 
wan de bedrrjfsco�is, zoals die er nu brj de A.K.U. is enrer 
binnenkort nog een in een bedrijf in Arnhem opgericht zal worden. 
Deze commissies moeten alles uit het bedrijf, wat maar enigszins 
van belang is voor Partij en Vakbeweging, vast b leg6en en 
bespreken. Hij zeide, dat dergelijke com..nissies brj de revolutie 

n Rusland van doorslaggevende betekenis waren geweest. �j zeide, 
at d e  Part.rj op zaterdag 7 Mei 1949 in Amsterdam een speciale 
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1 �gadering belegde met de districts-bedrijfswerkers uit hee� 
Nederland om het werk van de bedrijfscommissies te besprekeu..,J 
Hij zou hierover op de eerstvolgende bijeenkomst verslag uit
brengen. 

EIND E. 
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Op 24 Mei 1949 was �or de f

.:
P •ll

.:.;;.. 
�tl.i_t,s1:g_mml§.§li� een ver-

gadering belegd en huize van C.A. ter Beeke, geb. 9".11.1908, wonende 
te Arnhem, Dennenweg 141, om te komen tot de oprichting van een be
drijfscommissl§. bij de Roll. Metallurgische Bedrijven (Tinfabriek) te 
Arnhem." 
Hiertoe waren uitgenodigd: 
.J.-J,l!Ter Beeke Carel Antonius, geboren 8.11.1908;

.�J'1." -4,Gagliardi Pierre Louis, geboren 27.1.1902; 
.,11:Koops Jan Jacob Pieter, geboren 20.1.1921;
xr'Zwienenberg Willem, geboren 23.8.1910; 

? , Koek Theodorus Johannes, geboren 24.5.1905. 

\ 

Ter Beeke werd om 
Z
cht uur plotseling nanr de fabriek geroepen.

Gagliardi had aan �nenenberg medegedeeld dat hij niet bij Ter Beeke 
wilde komen omdat hij ruzie met hem had. 

uoor de c.p.N. waren aanwezig: 
)(1 van der Iv1olen Reint, geboren 17.5.1919; 
J<.f Minnaard Guilielmus Jacobus Henricus, geboren 10 .4.1901� 

Geconstateerd werd dat slechts Koops en Koek arbeiders van de Tinfabriek 
waren. Zwienenberg werkte weliswaar op het terrein van de •rinfabriek, 
doch voor zijn eigen patroon. 
Besloten ·1111erd met het samenstellen van de bedrijfscommissie nog even 
te wachten, totdat er ook met Ter Beeke en Gagliardi gesproken kon 
worden. 

Bekend is geworden dat Koops ge��E.,...12.,ij_q�. !f.!.A..!]! .. Hij_,,. 
is geabonnee"!'d. op D��.:l'J,eid.. 
Van der Molen geeft nog een uiteenzetting van het doel der bedrijfs
commissies, waarbij hij niets nieuws naar voren brengt. 
Hij vestigt .de aandacht op de bedrijfskrant 11 De Tinschuit 11 en zegt dat 
de redactie daarvan nog niet af is. J!;r moeten veel meer direct tot de 
arbeiders sprekende artikelen in voorkomen, die dus uiteraard van de 
arbeiders zelf moeten komen. 

Koek zegt schertsend dat de journalistieke begaafdheid van de 
arbeiders van de Tinfabriek niet op hoog veil staat. 
Besloten wordt, zo mogelijk, op Dinsdag 14 Juni 1949, nogmaals te ver
gaderen. 
Zwienenberg wordt uitgenodigd om ook op die vergadering tegenwoordig te 
zijn. 

.l!ïi n d e. 

l Een kartotheekkaart van Koops gaat hierbij.
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\VERSLAG van een beapreking, gehouden t.e Arnhem op � Mei 194�
waara�n deelnamen: 

1 H. '.F.'. Nij hof, geb. 2l. b. l�.ll, 
1 R. v.d. Molen, geb. l?.5.1919, 
1 'I'h. J. Koek, geb. 24.5.1�05,-
I G.H.J. Minnaard, geb. 10.4.l�Ql, -
\ H.J. Hussink, geb. 5.10.1918._ 

E Van der Molen deelde mede dat hij als leider van het BedriJ1s-
f �JC,;e Arnhem en omgeving van het Partijbestuur der C.P.N. OP

dracht. heeft; gekregen deze be s)2!'_eking t.e voeren met de coIIllllunis
t,ische leden van het best.uur der plaat.s.elijke afdeling van Dê 
Met.aal (E.V. C. ) t,e Arnhem. 
Hij zeide dat hij op een vergadering van het Partijbestuur der 
c.P.N., welke gehouden is op Zaterdag 7 Mei 1949 te Amsterdam, 
was geweest,. Paul de Groot, zou daar felle critiek gebracht. heb
ben op het bàdrijfswerk van de Partij. Daar zou niet alleen niet 
bereikt zijn wat bereikt, kon worden, maar ook niet gedaan worden 
wat, gedaan kon worden. Het district Centraal. Gelderland zou nog 
niet het slechtst.e figuur slaan. 

Op bedaelie verg�qering zo� het gedJ;.'.;j._j..f.swerk het �ll�tbelangrij
ate partiJwerk ziJn genoemQ. vooral. in de metaalbedr1Jven zou-
den bedrijfscommissies 0evormd moeten worden, waarin bewuste 
communistisch georienteerde arbeiders zitting moesten nemen. 
De leden van een bedrijfscommissie zouden in hoofdzaak bedrijfs
werk moeten doen en zo weini.g mogelijk ander part.ijwerk. Dit 
voor de veiligheid van die arbeiQers, die nog niet als communist 
bekend st'aan. 
Ni,jhof._ lichtte dit. nog nader toe en zeide dat veel arbeiders 
een zekere angst. hebben. Velen zouden nog wel sympathie voor de 
communisten hebben, maar alleen de angst, voor het. bekend worden 
daarvan zou hen weerhouden om daadwerkelijk iet,s t.e doen. Het. 
zou zaak zijn om een s m.et, deze arbeiders te spreken. De part.ij
genoten in de bedrijven zouden wel b.eoordelen kunnen welke ar
beiders hiervoor in aanmerking komen. 

\� Ook Nijhof legde nog de nadruk op de belangrijkheid van de bedr.ijj' 
Y commissies, waarbij hij als voorbeeld die bij de A.K.U. aanhaalda 

Hij ze ida er van overt,uigd t,e zijn dat, de bedrijfscommissies er 
zullen komen, vooral als de leden er zeker van zijn dat zij voor
hun patroon en d:e anders·denkende arbeiders veilig gesteld zijn. 

Na enig gediscussieer over de wijze waarop deze commissies ge
vormd zullen worden kwam men tot, de conclusie dat, voor zover 
het de met,aalnijverheid betrof, het, kan worden overgelaten aan 
het, best.uur van De Metaal t,e Arnhem, dat' geheel uit communisten
zou bestaan. 
Van der Molen zeide nog met; nadruk, dat: alle bijzonderheden, we.Yi
ke zich in de bedrijven voordeden en die maar enigszins van be
lang waren voor de arbeiders, direc� aan hem m.oesten worden 
doorgegeven voor de bedrijfskrant�n. 
Einde. 
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Hiermede moge ik U berichten, dat in de Eerbeekse-courant van 87

Mei 1949, de navolgende advertentie voorkwam: 
11 PROPAGANDA-AVOND C. P. N. (De WAARHEID) op ZATERDAG 28 MEI in de zaal
"van HOTEL NIJK te EERBEEK. Prachtige Russische Film 11 IN NAAM VAN 
"HET LEVEN". Spreker:COR FELS uit Amsterdam. Onder�erp: "A.s" Ver
"kiezingen". Entree f.0,50. - Aanvang 7.30 uur. - �aal open 7 uur. 
Zaalcapaciteit: 350 personen. 
Aantal bezoekers: 45; w.o. 26 mannen. 
l4 bekende personen waren afkomstig uit Eerbeek en Haàl, gemeente 

Brwrunen; 10 man maakte deel uit van het filmpersoneel, terwijl de 
overigen uit Zutphen afkomstig waren. 
De stemming was •t lauwu. 

0 
De bijeenkomst werd geopend en gesloten door: 

�1>·� Maria Versteeg-van Leeuwen, geb. 1-9-79, i.:rnn. te Eerbeek (reeds be
kend) die in het openingswoord haar teleurstelling uitsprak over de
weinige bezoekers uit de gemeente Brummen • 

• � 
0
.I.J. Vervolgens sprak Jan van der 111AL, geb. 18-5-84, won. te Eerbeek en · reeds bekend een enkel woord. Hij deelde mede jaren lid te zijn ge

weest van de s.D.A.P., doch na de bevrijding van Nederland lid te 
zijn geworden van de C.P.N., omdat hij zich met het beleid van 
laatstgenoemde partij beter kon verenigen. Hij sprak zijn hoop uit 
dat zijn kameraden, die hem bij zijn overgang in de steek hadden ge
laten, allen eens weer echte socialisten zouden worden. 
Van der WAL voornoemd komt als no. 1 voor op de lijst voor communis
tische candidaten bij de a.s. gemeenteraadsverkiezing in de gemeen
te Brummen. In 1946 �ehaalden de communisten niet het aantal vereis-
te stemmen, voor ee� el in de raad van die gemeente. 
Hierna werd het woor erleend aan COR FELS voornoemd. Deze sprak 
ongeveer 45 minuten I rer de a.s. verkiezingen. Zijn betoog bestond 
hoofdzakelijk uit het leveren van critiek op de huidige regering-,en 
de Partij van de Arbeid. Ook het woningvraagstuk ende oorlogvoering
in Indonesië werd door hem aan een beschouwing onderworpen. Over het 
communisme in het algemeen sprekende, deelde hij mede dat die overal 
aan de winnende kant waren, in verband waarmede hij met een enkel
�oord de communistische successen in China aanroerde • 
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�rummen, beiden reeds 
ekend, hadden zich belast met het verkopen van toegansbewijzen. By 

de uitgang hielden deze twee een collecte (de opbrengst hiervan is 
niet bekend) ter bestrijding van propaganda onkosten. 
De navolgende leuzen waren in de zaal aangebracht: "Leve de Sowjet
unie, Burcht van de Vrede1 i; 11 De Vrede voor alles" en "Beter wonen, 
hoger lonen''. 
Verder werd deze bijeenkomst bijgewoond door de volgende reeds be
kende peronen, allen wonende in de gemeente Brummen. 
1. B.T. van LAAR, geb. 3-10-04; 
2. K.M.BORGGREVE, geb. 20-7-88; K.kaart elicht en vèrnieti
... • • � • 1 � , ge • - - ; 
4. Zwa�ntje PAFENBURG, geb. 15�3-ü5;

(J .t_ ;< 5. Hendr. CORNELISSEN, geb. 13-8-99;
� 6. Dirk HOF'S, geb. 13-1-0.l; 

7. G.J.SLAGMAN; geb. 22-4-97; 
8. Jan NIEU'NEN1IUIS, geb. 4-11-25; 

H.J. zmnER, geb .• 9-6-02 en 
H. W.ZOMER, geb. 25-2-08., 
- - - - - - - - - - - - - - Apeldoorn, 6 Juni 1949.
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VERSLAG van een conferentie van de bestuursleden van het district 
Centraal Gelderland der c.p.N. met enige functionarissen uit 
de vakbeweging (E.v.a.), gehouden te Arnhem op Zondag 3 Juli 
1949. 

Aanwezig: 28 Personen 

Uitgenodigd: ongeveer 4o personen. 

Inleider: Jaap BRANDENBURG uit' Amsterdam. 

De vergadering stond onder leiding van H.T. NIJHOF, geboren 21.6.1911.
politiek secretaris der c.p.N. te Arnhem. 

Nijhof opende de vergadering met een woord van welkom en 
haalde een citaat aan uit een waarschijnlijk vóór 1940 door Georgé 
Dimitrof gehouden rede, luidende 
11 Wat kunnen wij doen om het aan de macht komen van.het fascisme te 
voorkomen en wat kunnen we doen, om, indien dit aan de macht komt, 
deze macht weer omver te werpen11

• 

Hij herhaalde de variant van Paul de Groot op dit .gezegde van Dimitrof: 
"Wat kunnen we doen om een 3e wereldoorlog te voorkomen en wat kunnen -
we doen, om als die oorlog komt, deze zo spoedig mogelijk te beeindigen 11

• 

Spreker zeide dat we deze oorlog moesten voorkomen en een tegen
offensief instellen, n.l. een eenheidsfront van de arbeiders. Een een
heid tot stand brengen en behouden in en door de vakbeweging. 

/
Hij wees op het reformisme en de scheuring door het Trotskisnie, wat 
hij een zeer groot gevaar noemde. Dit gevaar moet, zegt spreker ont
maskerd worden. Het eenheidsfront van het proletariaat is debeste ver
dediging daartegen. 
Met een paar woorden deelde Nijhof daarop de dood van Georgi Dimitrof 
aan de aanw�zigen mede, zonder daarbij enig commentaar te leveren en 
hij verzoekt de aanwezigen kameraad Dimitrof een ogenblik staande 
te herdenken. Hierna zegt hij dat deze vergader:ing speciaal belegd is 
met het oog op het a.s. congres der E�v.c. 

Hij noemt een viertal punten, welke op dit congres een onder
werp van bespreking zouden uitmaken, voor welke punten ook de partij 
veel belangstelling had, n.l. 
1e. de strijd tegen het reformisme. 
2e. de uitslag der laatste verkiezingen. 
3e. de strijd tegen het Trotskisme. 
4e. de viering van de 1 e Mei. 

Hij zegt dat voor dit congres onderlinge besprekingen geboerd 
moeten worden, waarover op deze vergadering gediscussieerd zal worden. 
Hij besluit zijn openingswoord met te zeggen dat het a.s. congres van 
de J:.J.v.c. :!,eter moet worden dan alle vorige en dat de partijgenoten 
daaraan met alle midd3:elen moeten meewerken. 
Hierna geeft hij het woord aan Jaap Brandenburg. 

Deze zegt, dat hij alvorens hij enige opmerkingen zal maken 

1 
ober de politieke toestanden, zowel landelijk als in de gehele wereld, 
hij eerst de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen onder de loupe 
zal nemen. 
Hij zegt dat ondanks het feit dat er tamelijk grote verschillen in de 
uitflagen in de verschillende plaatsen zijn, ondanks de geweldige 
het,e tegen de Communistische partij en de Sovjet Unie, "onze Partij 
niet slecht uit de bus is gekomen11 

• Sinds 1 \148 is er hier en daar 
zelfs vooruitgang te constate.ioen in de meeste plaatsen, vooral de 
kleinere gemeenten is een stabiliteit en in enkele plaatsen een terug
� te const ateren. 
gang 
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d J,,.Hij zegt: 11 Wij moeten de uitslagen niet zien zoals. de tegenpartij 
die publiceert, wij hebben als Partij een overzicht van de verkiezings
uitslagen gemaakt en hiernaar moeten we ons rich ten'. 
Hij zegt dat in sommige grote plaatsen, die in twee of meer kies
kringen waren verdeeld, de fartij niet in alle kieskringen heeft kunnen 
uitkomen, omdat door de terreur in enkele kieskringen niet voldoende 
handtekeningen verzameld zijn kunnen worden voor het indienen van een 
candidatenlij st. 

Daarom is ons eigen overzicht van groot belang zegt spreker. 
Hierdoor krijgen we een betrouwbaar beeld. Wij zijn nu eenmaal geen 
gewoneR parlementaire partij. Het werken met de zgn. blokli;sten is 
ook winst voor ons. De candidaten die van deze bloklijsten gekozen zijn, 
heten niet communist te zijn. De reactie zegt in die gemeente dat er 
geen communisten in de raad zitten, maar in werkelijkheid zijn al de 

;<," candidat en voor de bloklij sten communisten. - ·--= - ""' 

')\- --- �t' "de'Z-e' Ve't>lKie·zingerî:""·ziJn
"' 

CÎ.e·"bàa:n.tjesjagers er weer afgevalJ.en.
In Amsterdam, het hart van dE.\.revolut ionnaire beweging staat nog 24 a 
25 � van het volk achter ons en zijn wij ondanks alles, daar staande 
gebleven. 
Nu wij aan alle terreur het hoofd hebben kunnen bieden en de Trots
kisten er afgevallen zijn, zijn de stemmen die we gekregen hebben, meer 
ja driemaal meer waard dan in 1946. We hebben dus geen enkele reden 
om in de put te zitten, al zijn we dan ook hier en daar achteruitgegaan. 

ij staan in Hederland aan de vooravond van grote gebeurtenissen en 
tevens met het oog op de a.s. grote werkeloosheid zijn er in de naaste 
toekomst vele mogelijkheden voor de part ij. 

.at het District Centraal GËlderland betreft moet ik zeggen dat 
de methode en de werkwijze daar momenteel niet slecht is. En toch os 
juist in dit district het stemmenaantal nogal erg achteruit gegaan. 
Ditzelfde geldt bijv. voor de steden Groningen en Leeuwarden. îfen.zou 
zeggen dat daar, waar door de partij goed gewerkt is, het resultaat 
hiervan in de verkiezingsuitslag tot uiting gekomen zou zijn. Dit is 
niet het geval en hoe komt dat ? In Friesland z ijn we, ondanks het 
verraad van Roorda, toch nog vooruitgegaan, met uitzondering van Leeuw-

1 arden. 
We hebben geconstateerd dat in de plaat sen waar we vooruit zijn gegaan, 
we een sterke vakbeweging (E.V.c.) hebben. 
In Enschede is het partijwerk vooral niet beter dan hier ( in rnhem) 
en ondanks de fouten die daar gemaakt zijn, door de partij.,1 i.s het aan
tal stemmen er sinds 1948 toch nog vooruit gegaan. Hetzelfde geldt 
voor "m st erdam en in de 1landbouwhoek van Groningen. We zien fiat de ver
kiezi ngsui tsl�en in die plaatsen gunstig zijn geweest en juist in die 
1-'.LaaLsen vinden we een sterke E.v.c., waardoor de arbeiders met hun 
directe belangen dichter bij de partij staan. Dit is voor de partij
leiding aanleiding geweest dit vraagstuk onder de ogen te zien en we 
moeten alle krachten inspannen om de werkmethode van de Partij grondig 

\_} .. te wijzigen. �bE!langrijk_�.te 1,s nu _de_ va.lrbeweging �n..J.1et be_dr}_jfsweri.1
Ook moeten we een nec:hte samenwerking met andere landen hebben zegt 
spreker, waarvan hij een voorbeeld noemt, en wel het volgende: 

jlC Ver vóór de verkiezingen heeft de Dagelijkse Leiding van de partij 
het besluit genomen om daar, waar dit nuvtig en nodig zou bl�jken, 
bij de gemeenteraadsverkiezingen uit te komen met blokliJsten. De D.L. 
deelde dit aan de Partijmede. 
Op de betreffende vergadering werd dit goed gevonden. Maar je kon zien 
dat ze het er in d'r hart niet mee eens waren, zegt spreker. voor 
Amsterdam vonden ze het heel niet nodig. Van deze bloklijsten is niet 
veel terecht gekomen. Sommige bloklijsten waren eigenlijk geen blok
lijsten. N.l. partijgenotem met E.v.c.-ers, geen officiele doch wel 
werkelijke communisten. Er waren ook enkele bloklijsten die wel goed 
waren, n.l. communisten tezamen op een lijst met mensen dieh�,.eens 
waren met de doelstellingen van de c.p.N. en Moskou, maar die toch zo 
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tegen alle huidige Ned. regeringspolitiek gekant waren, dat ze wel 
·wilden s amengaan met de com..'Tlunisten. En juist daar, waar met derge
lijKe bloklijsten is gewerkt, hebben we vooruitgang geboekt. Kijk maar 
eens naar de boeren zegt spreker. Wat ze verbouwen kunnen ze niet kwijt. 
Maar deze mensen kunnen niet plotseling het communistische programma 
dndersclrijven, waarvoor we een middenweg moeten vinden en dab is het 
werken met bloklijsten. Hadden we dit voor elkaar gehad, dan hadden we 
de huidige regeringspolitiek veel meer afbreuk kunnen doen. Hierin 
hadden we onze zusterpartij in Frankrijk moeten volgen. Frankrijk ga:f 
het voorbeeld van de bloklijsten. Hier kwamen geen communistische 
lij sten maar met kwam men met republikeinse lij sten. waardoor we daar 
ons front verbreed hebben. Daar wilde de partij het ook niet, maar de 
leiding heeft het door weten te drijven. 

Zo moeten wij ook ons werk in de vakorganisa� zien.Ij;; acties 
moeten wel onder leiding van de E.v.a. staan, maar wij moeten vooral 

.� rekening houden met het feit dat er veel andersdenkende arbeiders waren,
� die met ons meegingen enveel oed werk gedaan hebben. 
&·.u.r..��Er is nQg,J;e veel centr�.;t.i.sme "in de Partij en de vakbwweging dat de

r goede gang van:· zälfen tegenhouát. 
� v,,.

Het syndicalisme in onze beweging moeten wij ernstig bestuderen. De 
W,�b E.v.c. moet nu eindelijk zijn naam eer gaan aandeen en de werkelijke

r;.l}o eenheid onder de arbeiders bre@D.an. Er zal echt er nog heel wat moeten 
r:.:::---; ande r en_J:' 

{
�, Hier een voorbeeld. De stomme reglementen zeggen, dat de leden bij sta

king 70 % van hun loon uitgekeerd krijgen. NU zijn er 3 soorten uit
/.lJ'-,i keringen: 70 % voor de E.v.c. leden, 60 % voor andersgeorganiseerden en 
1 (; ')

./ 
50 % voor de ongeorganiseerden. Dit is een staaltje van centralisme. 

_.,,,.....,.... z.Alles is met de beste bedoelingen gedaan, Maar ook met de beste be-
doeling.kun je zaak in de war laten lopen. Ook bij de stakingen 1n 
Amsterdam werden verschillende uitkeringen gedaan. Dit was verkeerd. Ook 

'\- de reactie maakt scheiding tussen gelovigen en ongelovigell!.lHet vak
bewegingswerk moet onder de joupe genomen worden om de mogelijkheden pe
onderzoeken hoe wij anderädenkenden naar ons toe kunnen halen. Nu het 

6) a.s. E.v.c. congres. Wij zijn het niet eens met de voorbereiding voor
het congres. Als de :a.artij er' rifet voor" zorgt dat het congres goed - ·
wordt voorbereid komt er.niets van terecht. De partij moet zorgen, dat
het congres een zaak wordt van alle leden van de E.v.a. De bestuurders m

-
moeten er voor zorgen dat alle leden van de E.v.a. betrokken worden
in de voorbereiding van het vongres. De Partij noet vooral alle &partij
genoten opwekken om del te nemen aan de voorbereind en het bespreken
van de resdlutie.

Waar het om gaat, is dat wij aam de vooravond staan van eem
crisis met scherpe klanten. Ver schijnselen wijzen al op overproductie
terwijl er teitel1gik aan bepaalde goederen bij bepaalde groepen een
tekort is. Het gevolg hiervan is, een moordende concurentie met alle
gevolgen van dien. Dit moet de arbeiders duidelijk gemaakt worden.
De confessionele vakbeweging houdt de arbeiders van de strijd af. Zij
zijn niet onafhankelijk van de ondernemers en verwe·rpen de klassestrijd.
Het kenmerk van de vakbeweging is onafhankelijkheid en de E.v.a. is de
enigste vakorganisatie die niet verkocht is aan de werkgeversorganisatie.
De E.v.a. doet alles om de belangen van de arbeidersklasse te verdedi
gen en wordt niet vanuit Den Haag ot Washington bestuurd. Ook de reactie
weet, dat wij aan de vooravond van gebeurtenissen staan die niet prettig
voor hen zijn. Zij zullen alles doen om de E.v.c. te ontmannen en te
ontkrachten. Daarvoor ds ook de P.B.o. en de wet op de werk-loosheids-

erzekering gekomen./worden nu bij de p.B.o. alle vakorganisaties toe
gelaten? 11 Nee11 , zegt Minister Joekes, alleen die vakorganisaties d4e
volgens de Minister in aanmerking komen. Je ziet atschoon hij geeh



Katholiek is, een Jezuiet is hij evengoed. Er is niet gezegd: 11 alleen de 
erkende vakorganisaties11 , maar je voelt wel dat de E.v.a. er buiten staat.
Dus iedereen die georganiseerd is in een niet door de Minister erkende 
vakorganisatie zal wel mee moeten betalen, maar geen recbten hebben. 

( 
Hieruit volgt dus eigenlijk het verplichte lidmaatschap van de

erkende vakbeweging. Niet rechtstreeks maar indirect. Daardoor poogt 
men dus van de zijde van de reactie.om de E.v.a. te ondermij�nen. 
En zo zijn er nog tal van andere bepalingen d�e moeten voorkomen, dat 
de E.v.a. de leiding neemt in de strijd van de vakbeweging. 

\ 
Zeker de E.v.c. heeft een groot leden verlies gehad. Het aantal leden is
170.000 geweest en thans zijn er nog maar 130.000. Het verlies is eûgen-

ç � lijk nog veel gro�ter daar zeer veel nieuwe leden zijn toegetreden. Ge
schat wordt dat er ongeveer 100.000 leden uit de E.v.a. gegaan zijn. IS de
invloed van de E.v.c. af te meten naar het ledental? Neenl Zie maar daar 
de verschillende kernverkiezingen. Er zijn dan veel meer stemmen voor de 

.v.a.-aandidaten dan er leden zijn in die bedrijven. Niet het aantal 
aar de ideologie geeft de doorslag. Lddmaatschap van de E.v.a. brengt de 

consequenties en dit alles speelt een rol. Als men bekend staat als E.v.a.
lid komt men moeilijk aan werk. De E.v.a. is echter de �leinste vakor

anisatie maar heeft de grootàte invloed. Wij moeten echter niet alleen 
ien naar de aanvallen van de Regering die wij moeten afslaanm mas� 
oeten ook rekening houden met de grote sympathie die wij hebben van de

arbeiders. die geen lid van de E.v.a. zijn. Neem b.v. Q� het spoorweg
personeel. �rvan is maar een handjevol georganiseerd in de E.v.a. Deze
mensen zijn ongeorganiseerd want dat ben je feitelijk als je lid bent 
van de E.v.a., omdat de E.v.a. niet erkend is. Dat is ook de reden dat 
de E.v.a. niet veel leden telt onder de spoorwegmannen. Zij kumnen niet
deelnemen aan de dienstcommissies en het is duidelijk dat dit een groot
nadeel voor deze mensen is. Zij kunnen b.v. ook :e:!� bepaalde diploma's 
niet krijgen als zij geen lid zijn van een erkende vakorganisatie. Dat 
er toch nog spoorwegmannen lid van de E.v.a. zijn is een bewijs dat er 

\ iveel sympathie voor de �.v.c. onder deze mensen is./ 
\_:_. Als de reactie er in slaagt om de lonen t�erlagen zal zij dit 

niet door een frontaanval doen, maar zal zij het achterom proberen, door
premieverhoginggn, werktloosheidsverzekeringen en allerlei andere 
methoden. Wij moeten de gehele �.v.o. van deze toestand doordringen. Wij
moeten een eenheid van actie krijgen. De leuze:"eenheid van actie door 
fusiw met het N.v.v. 11 is een alag in de lucht.-Bij eenheid van actie 

• moet onze leus zijn. "Eenheid in het w.v.v.11 Ook moeten wij nagaan wat er
met andersgeorganiseerden te doen is. Ik wil deze vergadering de vraag 
stelll!an� 11 wat weten wij van onze tegenstanders? Wie leest de vijandelijke 
pers? Wat weten wij van de p.v.d.A. en van het N.v.v.? Is er in de p.v.d.A.
geenJftceet, is daar geen weerstand tegen de Reg.politiek ? De vergaderingen 
en de conferenties zijn openbaar en toch weten we niets. Neem b.v. de 
kolenwerkersstaking in Arnhem. Dit was de enige staking in Arnhem. Hoe 
hebben wij getracht deze staking in de hand te houden ? Het is op niets 
uitgelopen. 

Wij hebben in de loop der jaren duizenden leden van de Uniebonden
in onze actie betrokken. Neem b.v. de atu�adoorsstaking, de lassers
staking ê.n de stakingen in de Textiel. Het is echter nodig de contacten 
te versterken. De stakingsleiders staan sympathiek tegenover ons en wij hi
hielden esprekingen met partijgenoten die de leiding hadden,/""rn En.schede 
h�ben wij geprobeerd om_i!e moderneorganiseerden bi� elkaar te roepen. 
Ik weet wel je krijgf ze niet all maal, maar toch ze er een deel. 
Doe het dan nog eens en nog eens. Niet om een spelletje met deze mensen 
te spelen, maar om de mogelijkheid uit te buiten om eenheid in arbeiders
kl�e te brengen. Het verzet dat bij de leden van de Uniebonden aanwezig 
is moeten wij registreren en uitbuite:ile""Er moeten gelijKe uitkeringen 
komen bij stakingen. �et z1:füïetje van 70 % uitkering, alleenvoor leden 
i]:Onz;!,p. Deze bepaling is in een ondoordacht ogenblik in het reglement 
gezet. Het is in de meeste gevallen ook onmogelijk. Neem b.v. het geval 



dat er 5000 stakers zijn en reken eens uit wat daar een kapitaal voor 
nodig is. Dit zinnetje moet er dus uit. Het is onzin. Dat kan bij een 
jonge organisatie niet want die heeft geen kas. Die hoeft ook niet. om 
te winnen is dit niet nodig. Wij moeten de mensen overtuigen dat ze niet 
moeten kijken hoeveel geld of ze krijgen als ze gaan staken, maar moeten 
zien wat de oorzaak van de staking is en wat het resultaat zal zijn. 

f'Wij hebben in Nederland enige lange stakingen gehad, b.v. een sta
lcing bfj de Chamotte fabriek in Geldermalsen. Deze staking duurde 1 1/2 

,jaar en werd toch verloren. Met geld kun je een staking niet winnen. Als 
er een staking uitbreekt moet er direcmt worden nagegaan wat er gedaan 
kan worden om de staking te winnen. waarom hebben wij voor de oorlog de 
st�1

ngen gewonnen evenals de strijd voob de werkelozen? omdat we gehele 
zaaY�1op zijn kop gezet hebben. Er waren demonstraties van duizenden in de 
stad. Het verkeer werd lamgelegd en er waren oploopjes en betogingen. 
Als je in staking bent dan ben je niet met vacantie. Dan neem je je 
stukje brood mee en ga je als staker je dag uitwerken, door de andere 
arbeiders te laten zien dat er staking is: Bij een staking mag je de 
stakers ni�a maar staken want de E:v;:a::. staat er achter11

:.-

Het moet zo worden. In de�ste week van de staking krijgen ze nietS. 
De t�e week krijgen ze i�s en de derde week b.v. f.20,- en de v�de 
week f .25,-. De arbeiders moeten weten dat ze staken maar zij moeten duide
lijk zien dat wij de strijd voortzetten en dat doe je door ze steeds wat 
meer uit te betalen. De financiële kwestie mag 1n geen geval de hoofdrol 

L spelen'"":l De E.v.a. moet een actievere en betere organisatie worden. Er 
J zijn vê'el leden verloren die z.g. politieke bewwaren hadden maar er zijn 

nog veel meer leden verloren door organisatorische moeilijkheden. Er 
is onverantwoordelijk gewerkt. Er werd geen contrclhatie geind. Nieuwe 
leden die zich gemeld hadden hoo.rden niets meer en dit alles werd uit:Se
buit door onze vijanden. De leden die bedankten werden nimmer bezocht. 
Wij moeten spreken met de partijgenoten ·om deze organisatdrisohe moeilijk
heden en tekortkomingen op te lossen. 

Dan de Trotskistische scheurmakers. Het is toch feitelijk een 
schandaal dat deze elementen die geen pest áé vertellen hebben 1n deze 
maatschappij b.v. 1n de stad Groningen 1�3 stemmen hebben gekregen en 
de arbeiders terroriseert. /'�-� .... :t-L,J 

De voorzitter van de plaaéselijke Raad der E.v.a. was daar ge
meenteraads-candidaat. Hoe is het mogelijk dat zo'n vent alle acties kapot 

� maakt en het is duidelijk dat dit de opdrachtis di� ze krijgen. ze moeten 
wantrouwen zaaien te�en Blokzijl of tegen ons in de figuur van Paul de 
Groot. Zij hebben elJe steun van de reactie die hen niets in de weg legt • 

. A:ails de resolutie door het congres wordt aangenomen is dit de em\§igste 
slag tegen de scheurmakers en dan gaan de listen en lagen van deze 
schurken niet door. Wij kennen allen de oude opvattingen van de II syn
dicalist en" en de II anarchisten11 • Dat klinkt allemaal heel mooi: 11 geen 
politiek 1n de· vakbeweging11 • Kijk echter eens naar de p.v.d•A• met het 
N.v.v., de K.v.p. met de K.A.B. en de Christelijke partijen met het c.N.v.
De scheurmakers zeggen: 11 geen communisme in de vakbeweging".

Waarom is Toon van de Berg 1n Rotterdam een actie begonnen? Omdat 
Rotterdam een belangrijkerhaven in West-Europa is dan Hamburg en Antwerpen. 
De Uniebonden hebben weinig invloed 1n Rotterdam en bij een ;erde wereld
oorlog zou de E.v.a. een te grote invloed hebben in deze btlngrijke aan
voerhaven. Alleen omdat Rotterdam zo'n belangrijke haven is mocht Toon 
van de Berg deze scheuring maken. Als het nodig is zet de bourgeoisie 
de betaalde knechten aan het werk, deze Trotskistische schorpioenjndie 
elke kleur aannemen die nodig is. 

Zij buiten de oude tradities van het syndicalisme uit. De arbeiders 
zeggen dat hij toch wel een goede jongen is en hij het alleen niet eens 
is met de communisten. Zij zijn alleen tot de E.v.a. toegetreden om te 
wroeten en te scheuren. In de E.v.a. is vrijheid van mening voor iedereen 
maar niet voor dit stelletje bandieten. 
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Beze schurken staan 1n dienst van de Intellegence Service, politie of 
Uniebonden. Deze elementen moeten wij bestrijden en wij moeten 1n onze 
eigen rijen de scheurmakers zien. �.v. van Toon van de Berg is het goed 
dat wij hem er uit hebben getrapt·. (In Opsterland hee.ft Roorda verraad 
gepleegd maar de arbeiders doorzien het niet. Deze elementen moeten ver
wijderd worden maar dit moet niet zonder meer gebeuren, doch openlijk, 
andàlrs krijg je critiek en ontevredenheid. Wij moeten bij elf lid de 
overtui�ing doen postvatten, dat deze kerels geen enkel platform krijgen 
om hun valse politiek te verkondigen. 

Nu nog iets over de Indonesische vrijheidsstrijd. 
De E.v.c. moet hier kleur bekennen en moet solidair zijn met de Indo
nesische vrijheidsstrijders. De E.v.c. moet zich niet door de praatjes 
van de Trotskisten laten leiden en zeggen: 11 daar hebben wij niets mee te 
maken". 
De Indonesische arbeiders zijn ook lid van het w.v.v. Nu de f�Meä
viering. De 1e Mei viering 1n Nederland werd voor de oorlog door de 
vakbeweging georganiseerd. Dit is na de oorlog veranderd. 

In alle landen ter wereld wordt de viering nog door de vakbe
weging georganiseerd met uitzondering van Nederland. Dit is een gevolg 
van het optreden van de Trotskisten. De viering van de 1e Mei is ont
staan op initiatief van de vakbeweging. De p.v.d.A. wil er graag van af, 
van de viering van de 1e Mei en gelukkig viel de 1e Mei dit jaab op 
Zondag en konden ze het op 2 Mei vieren om de Christenen niet te pesten. 
Komende jaar zien wij da t H.M. Koningin Juliana op Zondag jarig is. 
Dan zullen we zien wat die Calvinisten doen. Dat is natuurlijk weer een 

otief om de 1e Mei te torpederen. 
Op sommige plaatsen is toch de 1e Mei op Z.Ondag gevierd tegen 

et besluit van de PaPtijlei�ing der p.v.d.A. 1n. De arbeiders zijn 
ok vol wrok en wrevel, dat hun organisatie �et niet meer doet. Dit is 

een gelegenheid voor o�s om ons .front te verbreden. Wij moeten de 
omende 1 Mei viering organiseren met de c.p.N.- A.N.J.v. en A•B•O• 
ij moeten alle organisaties die een progressieve strekking hebben en 

die wel bereid zijn om de 1 e Mei te vieren,op de dag dat Juliana haar 
erjaardag viert, aanschrijven en opwekken tot gezamenlijke actie. 

Hoe kunnen wij als partij de ledenvergaderingen van de E.v.c. 
organiseren en deze de belangrijkheid èn de leden de belangrijkheid van 
het congres, van het a.s. E.V.c. congres, duidelijk maken. Dit moet een 
levende zaak worden. 
Dan nog het vormen van de delegaties. Ik kan geen directe richtlijnen 
geven, maar zorg er voor dat de destructieve elementen niet naar het 
congres komen. Dat kan voorkomen worden als wij (partijgenoten) hieraan 
mede werken. Een gedelegeerde behoeft geen partijlid te zijn, als het 
maar een�rlijke kerel is. Zorg dat de arbéddersvijanden er niet komen. 

Onderzocht moet worden o.f het mogelijk is, buiten de vakorgani
satie om, in de bedrijven hetaannemen van de resolutie te populariseren. 
Om dan per telegram het congres van de sympathie der arbeiders op de 

,hoogte te brengen. Spreker advdseert nog voor de leden van de Landelijke 
Raad der E.v.c. arbeiders en a�beidsters zo uit het bedrijf' te kiezen. 
Deze staan zelf in de dagelijkse strijd der arbeiders. Het hebben van 
vrijgestelden is bureaucratie en verburgerlijking. Wil men een werke
lijke revolutionnaire vakbeweging, dan moet de leiding mede bestaan uit 
werkende arbeiders. Hiermede besluit hij zijn inleiding. 

Bij de discussie merkt MINNAAR�D op dat hij tot nu toe in het 
bedrijfswerk en met het contact met andersgeorganiseerden droeve er
varingen heeft opgedaan. Als voorbeeld van de tegenstand der reactie 
ofi het Trotskisme zegt hij dat kameraad VAN DER MOLEN door zijn patroon 
ontslagen werd, tton Van der Molen voorkwam als c.p.N.-candidaat voor de 
Arnhemse gemeenteraad. In een ander bedrijf' heeft hij zel.f last onder
vonden van het gestook van een Trotskist. In een bedrijf is het ons ge
lukt een N.v.v.-er aan te trekken. 
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Wat het a.s. E.v.c.-congres betreft zegt Minnaard dat hij over de
resolutie weinig kan zeggen, omdat deze eerst enkele dagen geleden is 
binnengekomen en hij nog geen tijd heeft gehad deze grondig te be
studeren. Met wat hij er nu van Brandenburg van gehoord heeft, zegt hij
het eens ·te zijn. Minnaard noemt dit een tekort aan de leiding, want 
a.s. Dinsdag (5.7.1949) wordt de ledenvergadering van de afd. Metaal
al gehouden en hij vreest dat de mensen de resolutie nog niet bestu
deerd hebben en daarom geen belangstelling voor de vergadering zullen 
tonen. Hij zegt nog dat de convocaties voor deze vergadering zeer duide
lijk en opwekkend zijn gesteld en reeds verzonden, maar hij verwacht geen
grote opkomst. Er is in het algemeen weinig animo voor de vergaderingen. 

,DE BOEF zegt dat er z.i. te weinig aandacht aan de scholing wordt 
besteed. Op de scholingsavonden met aan de arbeiders op eenvoudige wijze
duidelijk gemaakt worden waarom bijv. acties als stakingen en dergelijke
gevoerd worden. 
Als voorbeeld noemt hij dat hem bij de collectes voor het Solfonds, ten 
bate van de s:a.kende stucadoors gezegd werd door meerdere arbeiders: 
"voor de stucadoors �eef ik niks, dlie lui verdienen zat". Ook zien- de 
arbeiders, volgens De Boef, �et gevaar van het Trotskisme niet •. zo bijv.
de bekend Arnhemse  Trotskist Gerrit Willemsen, die thans zelf patroon 
is. Deze trekt de arbeid��fl.Jn Arnhem aan om aan de weet te komen wat er
in de vakbeweging aan de� is. En de arbeiders doorzien dit niet. 
Een en ander moet, volgens De Boef, voor het congres op de vergaderingen 
duidelijk behandeld worden. Tenslotte vraagt hij of andersgeorganiseerden
het congres als gast kunnen bezoeken. 

� ROELOFS vraagt of het niet mogelijk is.dat de E.v.c.-leden tevens
partijgenoten, van de Partij de opdracht kri�gen de a.s. E.v.o.-ver
gaderingen te bezoeken. Op 5, 6 en '7 Juli 1949 worden dergelijke ver
gaderingen gehouden, resp. te Arnhem, l):)etinchem en Nijmegen. Er zijn 
nog te veel partijgenoten die menen dat ze in de Partij belangrijker 
werk te doen hebben dan in de vakorganisatie, maar het is juist andersom.
Met het bezetten van de bestuursfuncties moet lmrmede rekening gehouden 
worden. ' · 
De Boef wil graag de mening horen van Brandenburg over het feit dat goede
Partijgenoten lid zijn van het N.v.v. Als voorbeeld noemt hij...12artijg�
noot G ijs(?), gemeenteraadslid te Epe {of Vaassen o� Heerde) die 
voo·rz er van de N.V. V. afdeling gaar 1'3. Het ,mooie is, zegt Roelofs 
dat deze partijgenoot' de hele E.v�c.-afdeling daar zo 1 n beetje overge
heveld beeft naar het N.v.v. Ook in een andere plaats is een partijgenoot
maar rustig lid van het N.v.v. onder het motief dat ze belangrijk werk 
in het N.v.v. kunnen doen. Roelofs vraagt of de Partij de opdraaht kan 

p gvven de E.v.c. te versterken. 
� Ook wat betreft het Solfonds wil Roelofs dat in plaatsen waar geen

acties gaande zijn en de animo om voor het Solfonds te geven gering is, 
de Partij haar leden detoe 11opwekt11

• 

Hij merkt op dat Brandenburg niet gesproken heeft over het aandeel van
de jeugd op het a.s. E.v.c.-oongres. Tenslotte zegt hij dat de af�
vaardiging Bedrijfsbondsgewijze en niet Centraal dienst te geschieden 
om te voorkomen dat bij Centrale afvaardiging de grote bedrijfsbonden
een overwegende meerderheid in de delegaties zouden innemen. 

JANSEN uit Oosterbeek wil de kleine bedrijfsgroepen uit een plaats
bijeenrapen om gezamenlijk een afgevaardigde te kiezen en ook centraal 
ve�gaderingen te beleggen. want hoe anders te handelen als bijv. met afd.
van 4 of 5 leden. Dan wordt een afdelingegewijze vergadering weer hope
loos en je kunt de mensen er toch niet met de haren bijslepen. 
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VAN DE BERG wijst op de scheuring, die er 1n- Arnhem ontstaan is 
in de afd. Bouwvak door de Trotskist Jagers. De A.B.w.B.(Bouwvak �.v.c.) 
te Arnhem gaat nu weer langzaam vooruit. Bij de andere bedrijfsgroepen 
in Arnhem constateren we evenwel teruggang. we moeten deze bedankjes 
door huisbezoek weer terug zien te winnen, het is gebleken dat dit kan. 

�en grote fout is dat we met al ons werk niet de massa bereiken. 
Er worden prachtige bestuursvergaderingen gehouden, de bestuurders zijn 
druk met de ingekomen stukken en hun administratie, maar ze komen niet 
met de arbeiders in aanraking. 
De kracht van een partij ligt juist 1n de Dorresponde:l'BB!!l9:Z'ende vakorga
nisaties. De p.v.d•A• staat of valt met het N.v.v. Gaat het N.v.v. 
achteruit, dan is de P.v.q.A• straks geen bliksem meer waard. Zo ligt 
ook de verhouding tussen c.p.N. en E.v.a. In Arnhem is er te weinig 
contact tussen de verschillàende bedrijfsbonden van de E.v.a. In de 
Plaatselijke Raad, die bestaat uit bestuurders van de verschillende be
drijfsbonden wordt veel gepraat en hij staat geheel in het teken van in
gekomen stukken en circulaires. Maar goed onderling contact is er niet. 
In de eerste plaats moet er 1n de Plaatselijke Raad besproken worden 
wat er 1n de verschillende bedrijfsbonden gebeurd. Bovendien bereiken 
we alle bedrijfsbonden niet, want in Arnhem heeft alleen de A.B.w.B. 
(Bouwvak) De Metaal en A.T.E.K. (Textiel) een eigen bestuur. Van de 
andere bedrijfsbonden merk je nooit iets (transport, Tabak, overheid, 
voeding en Fabr.matige bedrijven). 

Dan moet er ook meer contact bestaan tussen de E.v.a. en het N.v.v. 
De grote fout is dat we niet vqldoende contact hebben met de ar

beiders, die hebben genoeg klachten en daar moeten de bestuurders naar 
toe. 
Als voorbeeld �oe� Van den Berg dat de Stucadoorssta.king practisch 
nooit 1n de Plaatselijke Raad besproken is. Alleen de A.B;W�B� stond 
hiervoor. Dit is niet goed. De hele E.v.a. moet bekend zijn met de afties 
van haar onder delen. 
In Arnhem zijn de A.B.w.B. en De Metaal oppermachtig eh de Plaatselijke 
Raad hangt er maar zo 1 n beetje bij. 

Bij een aangekondigde loonsverlaging in een b�ouwbedrijf te Arnhem 
kon de A.B.w.B. succes boeken, omdat de Uniebonden schitterden door af
wezigheid. Wij waren er toen als de.kippen bij. Dit is ook in Nijmegen 
gebeurd. Ook bij de T1nfabriek is hard gewerkt tegen de daar ingevoerde 

e 
verslechteringen, �agr door gebrek aan samenwerking is een loonsver
laging daar niet voorkomen kunnep worden. Als ry��P�...'t��d dat de A•B•W•B•
actief is noemt Van den Berg het feit dat het seB6aet van een avond 
werken 9 abonne 1 s op de E •. v •. c.-gidsen en het verkopen van een aantal 
losse nummers was geweest. Van den Berg zegt dat het geen chauvinisme 
van he� is, als hij beweert dat de A.B.w.B. (waarvan hij de man is) 
de laatste tijd suzessen heeft geboekt, want daar is gewerlët. 

De Partij moet dit werk steunen met raad en daad, De E.v.c. moet 
een werkelijk revolutionnaire vakbwweging worden en niet een tweede 
N.v.v.- Tenslotte zegt hij. da.t pien niet bang moet zijn nie�-irnrti.i-leden,. in
het bestuur der E,v,c. te benCBD.en. Tot nu toe zijn alle E.v.c.-bestuur
ders C.P.N• lid, met uitzondering van enkele bestuursleden van de
A.B.w.B.

NATHANS zegt dat de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem voor de 
Partij stemmen verlies heeft opgeleverd. EVenwel werd 1n sommdge wijken 
vooruitgang geconstateerd. Bij nauwkeurige beschouwing van de uitslagen 
blijkt dat 1n die wijken waar gelegenheidscommunisten woonden, de Partij 
is achteruitgegaan. Opmerkelijk is de vooruitgang in de goede arbeiders
buurten (Geitenkamp- Arnhem Oost). Hij zegt een achteruitgang�� 
geconstateerd te hebben in de zgn. hongerbuurten. Hij zegt te geloven 

.. 
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dat de betere woonomstandigheden een gunstige invloed hebben gehad.
Hij zegt dat het E.v.c.-cohgres goed voorber�id mo�t worden. 
Hij constateert dat het overgrote deel van de arbeider� waar de partij
wat aan heeft georganiseerd is in het N.v.v. we moeten alle contacten, 
welke we in de organisatie kunnen krijgen, benutten. Ook moeten we bij 
de K.A.B. en het c.N.v. zien binnen te dringen, zegt spreker. Hij vindt
dat er op deze vergadering nog te weinig gesproken is over de voorbe
reiding van het E.v.c.-congres. Hij hoopt van de E.v.c.-functionarissen
die hier zijn nog iets te horen. 

Hij zegt te weten dat het op ledenvergaderingen van De Metaal 
altijd bedroevend is, wat de opkomst betreft. Als dat bij de A•B•W•B• 
en de A.T.E.K. ook zo is,. ziet hij van de voorbereiding van het congres 
wat Arnhem betreft weer weinig terecht komen. 

wat het Trotskisme betreft, waarschuwt hij niet alleen voor Jagers
in Arnhem, maar ook voor de Uniebonden. Hij gelooft dat hier de grootste 
tegenstanderw zitten, zo besluit hij. 

VAN DE MEEBERG legt de nadruk op het Jeugddefilé. Hij vraagt de
medewerking om de jeugd in Arnhem hiervoor de mobiliseren, ook die uit

� de omgeving, om dan gezamenlijk m�t een, twee of drie bussen naar Am-
W sterdam te gaan. 

\ 
VAN DER MOLEN zegt.dat er meer contact met de massa en met de 

andersdenkenden gezocht moet worden. vooral met diegenen, die enig be
grip hebben voor de strijd der arbeiders. Op dit gebied hebben we nog 
steeds een lippenbelijdenis gedaan, de meesten van ons weten nog niet
hoe groot het belang daarvan is. 

Bij de propaganda voor de E.v.c. ontmoet men nog steeds bij de 
arbeiders de vrees voor het communisme. Ze zeggen: De E.v.c. en het 
communisme is een. we moeten op de een of andere manier deze gedachte-
gang weg zien te werken. 
De E.v.c.·neemt nog een te geisoleerde positie in. Weljkunnen nog niet dise

�in de bedrijven. we wo�den nog te gemakkelijk in een hoek gedreven. He 
komt nog veel te vaak voor dat discussianten hun rede op een papiertje
hebben. 

� Van der Molen zegt ook dat in Arnhen de verschillende bedrijfsgroepen 
/re...,_ te veel op zichzelf staan. Er moet meer gemeenschappelijk gewerkt worden.

De organisatie moet in orde zijn, zoals partijgenoot Harry verhey dat op 
de organisatie conferentie van 7 Mei 1949 heeft uiteengezet. De bestuur

� ders in Arnhem zijn elke avond druk bezet en zitten tot over de oren 
in het werk. Maar aan het einde van elke drukke avond moeten we consta
teren dat we eigenlijk voor de .arbeiders nog niets gedaan hebben. 

Wij zijn een politieke organisatie en we zijn bang dat we fouten 
maken. Di» is toch niet zo erg. Spreek vrij uit. We moeten tot klaarheid

\ komen in de zaak der arbeidersbeweging en properen de problemen klaar en
duidelijk te zien. 

In Centraal Gelderland zat er perapectief 1n het Bedl' ijfswerk. 
Maar we hebben de fout gemaakt dat we tijdens de verkiezingspropaganda 
het bedrijfswerk lieten liggen., juist toen er bij de arbeiders belang_. 
stelling daarvoor kw8:111• Dat was fout. Het permanente bedrijfswerk is be
langrijker voor de arbeider dan tijdelijke verkiezingspropaganda. We 
moeten zien wat het voornaamste is.Het is hier in Arnhem niet zo, dat het 
hier "mangelt" aan mensengi maar we richten het niet goed ia. We geven ze

de ene opdracht op papier na de andere en dat is niet goed. we moeten 
verantwoordelijke personen aanwijzen, het werk me�� zaakkundig verdelen

� en dan collectief werken. 
,yr// Watnde scholing betreft, zelf ben ik de man van het bedrijfswerk en lid

van de E.v.a., maar ik weet van de vakbweging geen bliksem ar. Dat is 
fout. De Marxistische opleiding is er op gebaseerd dat we dib alles 
kennen. De grote fout is dat we niet discussieren kunnen. Dus scholing 
en vooral "De Waarheidn lezen. we critiseren wel en doen wel aan zelf -
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l,critiek, maar we doen dit nog niet op. de juiste wij se. 
alles zetten, zal het mogelijk zijn om in dit District 
krijgen. 

Als we alles op
meer lijn te 

� Minnaard vraagt nog wat de E.v.c. denkt te doen als straks de wet
opde werkloosheidsverzekering en de Wet Publiekrechtelijke Bedrijfs
organisatie in werking treedt. De E.V.C.-leden komen dan buiten de daarin
genoemde medezeggenschap te staan, omdat ze als ongeorganiseerden be
schouwd worden. Hij voorziet een groot aantal bedankjes, want dan wordt 
het lidmaatschap van de E.v.c. merkbaar op de loonzakjes. Hij vraagt of
de Partij hiermede rekening houdt in haar toekomstige politieke lijn. 

� Na een korte pauze krijgt Brandenburg het woord om op de discussies 
Î in te gaan. 

Deze zegt het er mee eens te zijn dat het bedrijfswerk het belangrijkeste
is. De hele verkiezingspropaganda heeft ons geen flikker opgeleverd. De 
stemmen stonden toch al vast. We hebben er niks mee gewonnen. Je moet het
doen omdat de andere par�ijen het ook doen. Het is verkeerd geweest het 
bedrijfswerk daarvoor stil te leggen. (zie disc./Van der Molen). 

We moeten nu reeds beginnen met de actie voor der verkiezingen 
voor de Provinciä'Ie Staten. Daar moeten we niet mee wachten tot 6 weken 
voor de verkiezingen, De beste verkiezingspropaganda is het bedrijfswerk
en dan straks de verkiezingspropaganda baseren op het bedrijfswerk dat 
we gedaan hebbem. Laat de arbeider iri de bedrijven zien dat de commu
nistische partij voor hem in de bres staat. 

Wij vallen steeds weer terug in dezelfde fout, n.l. alles op een 
of twee man laten aankomen. Deze wordt dan veel te druk en kan niet vam 
alles op de hoogte blijven. En als iemand, zoals Van der Molen blijkbaar,
niets weet van het E.v.c.-werk, dan is dat hardstikke verkeerd. Hoe kun 
je dan zien of het goed gaat? 

e moet studeren. Je moet boeken hebben. KUn je ze niet kopen, dan moet
e ze lenen. (uit de zaal: en terugbrengen). Studeren en nog eens studeren.
n niet de weg zoeken van de minste weerstand. 

Omtrent Indonesië zegt Brandenburg dat de politiek van de p.v.d.A 
te dien aanzien demagogisch1Aan de ene kant keuren ze als socialisten 
het optreden van onze regering in Indonesië af, aan de andere kant praten
ze 'tHB de gruweldaden tegen het Indonesische volk goed, door te zeggen 
dat het zo moet om Moskou niet een kans te geven. De arbeiders moeten 

� evenwel de werkelijke politiek van Regering en p.v.d.A. weten en dit moet
� bestudeerd worden. 

wat de voorbereiding van het congres betreft zegt hij aan de 
adressen van Minnaard en Nathans, naar aanleiding van het slechte vergade
ringbezoek: ,,Het helpt niks al zijn je convocaties goed verzorgd, er moe-t 
meer gedaan worden. Onze verkiezingsmanifesten waren ook goed verzorgd 
en·toch kregen we minder stemmen. Alleen een convocatie is te klassiek. 
Je moet nieuwe methoden vinden. We moeten de arbeiders persoonlijk op
wekken tot vergadering-bezoek. zo nodig moet je op de vergaderingsavond 
nog even bij hem langs�open om te kijken of ze wel gaan, want ze beloven 
soms wel dat ze komen, maar als ze eenmaal thuis zitten doen ze het niet.

elangstelling hebben ze wel. want ze willen geen loonsverlaging en ver
lechteringen, maar je moet ze er zo nodig bij de haren bijslepen. 
it is allemaal nietz0 prettig en we zullen wel teleurgesteld worden. 

Communist zijn is nu eenmaal geen pretje.'' 
Me� De Boef zegt spreker het eens te zijn dat het Trotskisme een�

groot gevaar is. Stalin heeft eens gezegd dat er,�eel veel arbeiders nodig
zijn om een brug te bouwen, maar dat er slechts �en man nodig is deze 
weer in de lucht te doen springen. Als we in de vakbwweging zo'n element 
ontdekken móet die er uitgetrapt worden. 

Brandenburg zegt er geen bezwaar in te zien, dat er gasten op het
E.V.C.-gongres komen, maar de kosten daarvan kunnen niet ten laste van 
de E.v.c. gebracht worden.
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öi'('Mogelijk kunnen de afdelingen de kosten daarvoor bij elkaar krijgen�

·)Y' We moeten nu eindelijk eens een einde maken aan de ouderwetse 
ste1ling en opvatting dat het Paetijwerk voor het vakbewegingswerk ligt. 
Daar kan een partijgenoot zich niet op beroep"n. s geen. apar ,P._a�tj,j-
werk eD:. ':7a.kbewegingswerk _,:n vro�_wen'"!'erk _enz.;(zie disc. Roelofs).

e partiJgenoot E.v.O.-er doet partijwerk in de E.v.a., de partijg'?noete 
.v.B.-ster doet dit in de N�v.B. �nz. Er is geen afzonderlijk partij

werk en denk er om, dat het vakbewegingswerk het voornaamste is. In de 
vakbeweging kan men het beste en belangrijkste partijwerk doen. Dan sta 
je midden in de massa. Er wordt wel eens van de een of andere E.v.c.
funct ionaris gezegd: 11 Die rotvent doet niks voor de part ij11, ma.ar dat is
onjuist. Zo kun je ook partijwerk doen in sportvereniging, .buurtvereniging 

� enz (fi: '/ 
� • Gvat betreft het lidmaatschap van pgn. van het N.v.v. zegt BrandenbUJ:8

i,.;, er in het algemeen voor te zijn, dat de pgn. in het N.v.E. blijven, ten-
P zij er zo'n hell!i.e gemaakt kan worden da.t ze kans zien een hele N.v.v.-

�80 afdeling naar de E.v.a. over te hevelen. Wij moeten de invloed van onze
mensen in het N.v.v. niet onde rschatten. We moeten met deze mensen praten 

� om ons 
�

j-werk in het N.v.v., resp. K.A.B. en c.N.v. te kUI11!en ver
v richten. 

tt Het Sol onds is hierom belangrijk, omdat het de strij��tgeest symboli-
. seert en aanwakkert. Het gaat niet om het dubbeltje da.t gegeven wordt, 

maar het gaat er om dat het gegeven wordt. Dat is zeer belangrijk want 
dat is de eerste stap'"ïn onze richting. 

De Plaatselijke Raad moet het leidinggevend limiaam zijn, met con
trole en toezicht op de afgeingen. Hij moet de plaatselijke lijn be
palen, Op het congres moet de jeugd zo veel mogelijk vertegenwoordigd 
zijn. l!.l' moet evenwel rekeninge mee gehouden worden dat de E.v.c. niet 
alle kosten (bussen e.d.) kan vergoeden. 

De kleinere afdelingen kunnen, volgens Brandenburg wel 'gezamenlijk 
een afgevaardigde kiezen. In dit verband wijst hij ook nog op het stellen 
van de candidaten voor het Hoofdbestuur. Het is b:! st mogelijk dat in een 
kleine afdeling een uitstekende vent zit voor een hoofdbestuursfunctie • 
.l!il' moet gezorgd worden dat deze dan candidaat gesteld wordt. Brandenburg 
zegt da.t hier een taak ligt vddr het Districtsbestuur der Partij. 

A�ls antwoord aan Van den Berg zegt Brandenburg da.t de Trotskist 
Jagers in Arnhem toch maar lange tijd een funeste invloed heeft gehad 
een bewijs da.t deze lieden niet omderschat mogen worden. Hij noemt als 
voorbeeld Tomn van Den Berg in Rotterdam en ook een kwestie in de t N.B.o.P.(E.v.a.-overheid) (Niet is opgemerkt kunnen worden waar dit ge

...-,. weest is).�- ta.
1 tLo--· 

Het is heel mooi als de arbeiders bij de E.v.a. komen en zeggen 
dat er iets aan de èlèm.�hand is met het loon of iets dergelijks, maar 
als ze niet komen weet je niets. Je moet zelf de dingen zoeken en overal 
opzitten. over het algemeen rennen we achter de feiten aan, zoals op de 
Tinfabriek en bijv. in de Textiel-industrie in Twente waar het aantal 
te bedienen getou:ewen per arbeider werd verhoogd van 6 tot 8 en de E.v.c. 
net te laat kwam om de actie ·daartegen gaande te maken. 
wat de vemouding tussen Partij en vakorganisatie betreft, deze moet zo 
zijndat dè partij niet de baas speelt in de vakorganisatie, maar wel zo, 
dat zij controleert en nagaa» of de vakorganisatie haar taak verstaat en 
haar werk goed doet. Zij moet wel de richting aangeven. 

Spreker zegt veel heil in de ledenwerving te zien. De vakorgani
d.atie moet zo sterk mogelijk worden. 

Met Nathans is Brandenburg het eens dat er bestudeerd moet worden, 
waar bij verkiezingen gewonnen of verloren is. �eze studie is zeer belang
rijk. Spreker zegt te geloven da.t de invloed van de Partij onder de meer 
ontwikkelde arbeid�rs wat groter is geworden. Met deze d�en moet 
rekening gehouden worden, bij diverse campagnes, als abonnewerving e.d. 
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Hij zegt het �
t 

met Minnaard eens te zijn dat de communisten 
uit hun baantjes gestoten worden. Het aantal Communisten dat openlijk 
als zodanig bekend staat is nog niet zo groot. 

Wat betreft het indirecte verplichte lidmaatschap van de Unie
bonden als straks de Wet op de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties 
in werking treedt zegt spreker dat de E.v.a. toch in stand gehouden 
moet.worden, We moeten onze organi satie in tact houden en de kameraden 
uit het N.v.v. tegen de P.B.o. opzetten en onze gedachtengang in het 
N.v.v. zoveel mogelijk uitdragen. Dit geldt ook voor de bedrijfske�nen
Laten die maar aan het rollen worden gebracht. De P.B.o.-bedrijfskernen
hebben geen betekenis voor de arbeiders, daarin zitten toch alleen de
vriendjes van de baas. Daartegenover moeten wij in de bedrijven goede
op ons werk afgestemde fabriekscommissies (bedrijfscommissies) stellen.

Hij zegt nog dat k�� de E.v.a. niet het doel maar het middel 
moet zijn om boor de arbeidersklasse het ware sociallsme te verkrijgen. 

De kracht van de E.v.c. ligt dan ook niet geheel in haar numeri:ke sterkte 
doch in haar ideologie. Hiermede l:mluit Brandenburg zijnbetoog. 

In zijn slotwoord dringt Nijhof aan om de resolutie en de be
schrijvingsbrief van het E.v.c.-congres gro�dig te bestuderen en op 
doeltreffende voorbereiding van de ledenvergaderingen • 

. - Hij zegt nog dat Bob Giliéron door een misverstand niet op de 
kade rscholing van Vrijdag 1 Juli 1949 te Arnhem was geweest en dat zijn 

1 taak toen is overgenomen door kameraad Cleton üit Apeldoorn. 

� 
Op Vrijdag 8 Juli 1949 zal Giliéron aanwezig zijn. Trouwe op-

;.µ:,- komst wordt gewemst. 

EIND E. 

Opm. Van de afd. Velp der c.p.N. was niemand aanwezig. 

Bijlage: 1 convocatie 

De in dit verslag genoemde namen gaan op een aparte lijst hierbij. 

" ; 
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H.T. Nijhof, geboren 21.6.1911
J. Brandenburg, geboren 22.8.1899 wonende te .Am sterdam
G.J.H. Minnaard, geboren 10.4.1901

J.H. de Boef, geboren 1.7.1906
H. Roelofs, geboren 31.12.1 907, wonende te Wageningen

G.H. Willemsen, geboren 21.12.1911, (zie kartotheekkaart)

-xW"• Janden, geboren 29.8.1919 (idem)�� 
, , ��.rvrvii.."--4

A• v.d. Berg, geboren 14.8.1925 
A.J.F. Jagers, geboren 8.1.1895
J. Nathans, geboren 27.7.1902
w.o. van de Meeberg, geboren 25.4.1920
R. v.d. Molen, geboren 17.5.1919.

---------------------



CJ (l M M U N I S T I 8 0 HE P A R T Il N E DE R L A N D (De Waarheid) 

Dtstr'l.ot 
Seoretarta,a, t 

CENTRAAL GE LIB'RL/J.ND 
Klcrendaleeweg 91 - Arnhem - Telefoon 22515 

Arnhem 24 Ju:nt lP49 . 
. ' -

UI T N O D I G.I N G 

W a,a,rde Kameraad, 

Hterbf.j nodtgen wij je utt·tot bijwoning 1.)(1,n de 
zitting l)Q,n liet Distriots Bestuur op Zondag 3 JuJi te 
Arnhem. 

Voor dese zttttng die in overleg met het Partii 
Bestuur i 8 be.legd, komt JAAP BP,,AZ'vDENBURG naar Arnhem. 

INLEIDZNG: 

In ver'band met in J..:ug-Jdtua p.J.aata vtndende be -
langriJ' ke gebeurten.Zaeen uoor' de arbetderaklasse en 
voor de Va,kbeweging in het bi.zonder, is de aanwestgheid 
van betreffisnde kameraden utt de vakbeweging •eer ge -
wenst. 

Dtt was voor ons aanletdtng om naa,at het Diatrtats 
Bestuur, ook jou uit te nodigen. 

Aanvang van de zitting 's morgens 18 uur. 
Zaal wordt nog nader bekend gsma,a,kt. 

Met kameraadsoiiappelijke groet, 
O.P"N. De Waarheid
Centraal Gelderland

Seoretartaat 

· (Hennie iJhof)
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VERSLAG �Algemene ledenvergadering van de Arnhemse afdelin
�e� :an de C.P.N., gehouden te Arnhem op 28 Juli 1949.

/Aanwezig: 9 (�egen) personen.
,$'Nzjhoffopent deze vergadering en geeft een korte uiteenzet

ting van de opzet van het 11 Waarheidszomerfeest" op 28 Augustus 
1949 te Amsterdam. 

Hij zegt, dat zich tot nog toe 42 deelnemers uit Arnhem 
hebben opgegeven. Er zijn twee autobussen besteld met een capaciteit· 
van ongeveer 90 personen. Nijhof zegt te hopen, dat er nog een derde 
bus nodig zal zijn. 

Hij deelt mede, dat er reeds een aantal spaarkaarten uit
€:,ezet zijn en de aanwezigen nemen op zich, te trachten ieder nog 

� een tie�al spac:irkaarten uit te zetten. 
. / ��1"1 . l�jhof �informeeri}hiernarhoe het staat met de enveloppen-

ro�e�, actie tot dekRing van het tekort van het verkiezingsfonds van de 

"\__:.,, C.P.N. Het blijkt, dat er nog. geen cent voor dat doel is binnenge
tL. komen en Nijhof dringt aan op spoedige afwikkeling. 
)}' · Hierna brengt Nijhof "De Naarheid" ter sprake.· Hij zegt, 

A �t dat si_nds �e verkiezingen, �2 abonné' s OJ? "De ·-aarheid" hebben 
•Cl�

· bedankt. HiJ draagt de afdelings-secretarissen op, deze mensen te

tr� bezoeken, want de practijk zou bewezen hebben, dat na bezoek, on
:r:u- ?eveer 50% van de opzeggers het "bedankje" weer intrekken. 

In dit verband w�st Nijhof er op, dat er binnenkort weer 
een nieuwe werfactie voor Waarheidsabonné's begint, om een groot 
aantal nieuwe abonné's te tunnen aanbieden bij de ingebruikneming 
van het gebouw 'Felix II/Ieri tes te Amsterdam. . 

Hierna brengt Nijhof de film "Het geval Gouzenko" (The iron 
curtain) ter sprake. Nijhof deelt mede, te weten, dat de film onder 
de titel "Malle gevallen" naar Arnhem is vervoerd om sabotage aan 
die film te voorkomen. De film heeft, voigens rrijhof, in Arnhem 
proef gedraaid en over 3 of 4 weken zal deze film in een der Arn
hemse theaters voor het publiek gedraaid worden. 

Nijhof zegt zich af te vragen, of de tactiek, die de Pàrtij 
tot nog toe gevoerd heeft tegen het vertonen van deze film� wel 
goed is geweest. Hij zegt wel een voorstander te zijn van protesteren 
tegen deze film voor en in het theate�, doch nog belangrijker acht 
hij, dat reeds nu de protesten oplaaien tegen deze film, voorname
lijk uit de bedrijven, uit verenigingen en uit organisaties, welke 
aan de Burgemeester gericht moeten.worden. Bovendien moeten_ deze 
protesten ook bericht worden aan de directeur van de Arnhems e 
film maatschappij, de heer van Biene, daar deze een Jood is en 

, waarin hem er op gevJezen moet \1vorden, dat hij. toch geen propaganda 
mag maken voor het fascisme, dat "millioenen" van zijn rasgenoten 
heeft afgeslacht. 

Hij wekt de aanwezigen op, reeds nu te beginnen met het 
zenden van protesten. 

Brjlage: 1 ex. convocatie. 
B. ·vat betreft de film "Het geval Gouzenko'', wordt dezerzijds mede

---"ä:'eeld, dat deze film op Donderdag 21 Juli. 1949 in e�n der Arnhem-
bioscopen heeft gedraaid voor de autoriteiten� (Burgemeester, 

Hoofdcommissaris van Politie, cum suis). De vertoning hiervan is 
geheim gehouden en de film is onder de titel "Malle gevallen" 
van 's-Gravenhage naar .Arnhem verzonden. Het bleek echter dat on
geveer twee uur na de vertoning, Nijhof hiervan op d�hoogte was en
zelfs met de titel, waaronder de film verzonden was

./ 
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Dezerzijds is dat geval toen onderzocht en met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlrjkheid kan worden aangenomen, dat de operate1,2.r 
die de film gedraaid heeft, dit heeft doorgegeven, vermoedelrjk aan 
J. Nathans, geboren 27-7-1902, met wie die filmoperateur bevriend
zou zïn. Nathans heeft dit uiteraard doorgegeven aan Nrjhof. 

Ovèrigens blrjkt Nrjhof niet juist te zrjn ingelicht, of 
voorbarige conclusies te hebben getrokken, want er is tot nog toe 

en-- door de bioscoopdirectie geen besluit genomen tot het vertonen van 
deze film in Arnhem. 

De film is niet meer in Arnhem, terwijl na' het bekend worden 
van het bovenstaande, de camouflageti tel van de film is gewijzigd°":\ 

De naam van de betrokken filmoperateur is Leopold Oberiîöter, 
geboren 30-11-1912 te (onbekend), wonende te .Andelst, gem. Valburg, 

• Wageningsestraat ll. Deze is Oostenrrjker, doch-woonde reeds vóór
. ��1940 in Nederland. Zijn houding trjdens de bezetting zou goed geweest 

'1,N'" JV'zijn. Van hem is nog bekend geworden, dat hij indertijd een verga-
� dering b,eeft bijgewoond, uitgaande van de bedrijfsgroep van bioscoop

en theaterpersoneel van de E. V. C. 

e 
Volgens hier bekende gegevens is hij geen lid van de E.V. C. 

E I N D E. 



GOMMUNISTI'fl,.CBE öViTiv NED!pRLAND (De W.aa,rhe id) 

Amhemsahe afdeltnrzen 
Secretariaat: Klarendalseweg 91 - Arnhem - tele./Óon 22515 

Amhem 24 Juli 1949. 
AAN DE LEDEN. 

A 1 ge m e n e  le d· e n  v e r ga d e ri ng 
Waarde Kameraden , 

A.s. Do�derdag Jj> Juli beleggen wij .een algemene leden -
vergadering tn ons gebouw Klarendalseweg 91. Aanvang .7.�0� 

'· PÎJ.nt' van bespreking is'· h�t Waarheids ZQmerfee.<jt tn Amster
Qam op Zondag 28 Augustus. 

De .voorbereidingen htervoor.'zijn re&d<'3 th 'l)Olle gang en wiJ' 
zullen weer evenala bij het féeat ts-Birkhóven en Enaahede een 
echt Gelder8ahe uittoaht maken. 

Wtj rekenen op de aanwezigheid van vele kameraden. 

met kam. groet, 
namen� het searetartaat 

Hennie Ni}hof 
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VERSLAG van een vergadering van de Bedrijfsafdeling (C.P.N.) 
van de A. K. u. (fabriek Kleef se waard) te Arnhem, op

26-8-1949.

( 
Aanwezig:R. van �E Molen, geboren 17-5-1919; © fp ó''\t

�

·
�

H. Minnaard, geboren 10-4-1901; 
NK • __ Broekman, geboren 15-10-1916; 

�' 
_. ansen, geboren 29-8-1919, wonende te Oosterbeek; 

.)(1� . W";C. Koster, geboren 23-1_0-1905.
O·k, · Als belangrrjkste punt werd besproken de rationalisatie 

in het bedrrjf, welke thans wordt doorgevoerd. Verschillende 
arbeiders, vooral jeugdigen tussen 18 en 23 jaar, zouden over 
geplaatstworden naar de twijnerrj. Sommige arbeiders zouden 
hierte6en bezwaren hebben, in enkele gevallen geweigerd heb
heb in de t�ajnerrj te werken, waardoor reeds ontslagen zrjn ge
vallen. 

-� 
Van d er Molen adviseerde de arbeiders zoveel mogeliik 

· e beweir...ên �tegen deze rationalisai_ie te verzetten. Hij /
noemde dit een van de gevolgen van het Merîtrating-systeem, 
welk systeem in de beide laatste A.K.U.-Wekkers (C.P.N.-be-

� 
drrjfskrant) reeds is besproken en veroordeeld. 

Broekman gaf hierna een uiteenzetting over het brj de 
A.K.U. in te voeren of reeds ingevoerde spaarsysteem. De q.r-

• 
beiders zouden 3% �ente van de door hen gespaarde gelden krrjgen. 

Van der Molen keurde het sparen doOr de arbeideT'S op de 
fabriek ä::f'omdat daaruit zou bhJken, dat zij voor hun levens-
onderhou<1niet hun gehele loon nodig hadden, hetgeen voor de 
directie aanleiding was om b� acties voor loonsverhoging een 
afwrjzend standpunt in te nemen of zelfs over enige trjd loons
verslechteringen in te voeren. Tegen dit spaaT'systeem moes�en 
de arbeideT'S gewaarschuwdworden-.�-

Meer was er niet aan de orde. 
Van der Molen zeide, dat de bedriif'safdel i ng Kleefse

w�d nog è;;I'Otër moest worden en vroeg of de aanwezigen nog 
personen wisten die voor lid van de bedrrjfsafdeling in aamner
king kwamen. 

_ \© 
Opgegeven werden de volgende personen: 

�. iJV .. J einrich Joseph de Wal, geboren te Buer-Hassel (Dld), 5-12-1912, 
V'"' bankwerker brj de A.K.U., wonende te Arnhem, Alexander-

•. 0 straat 95. De .al, die tot 10-10-1945 werkte op de Staat
. O mijnen Maurits, stond daar bekend als communist. Ook in

.Arnhem 9.ntpopte hij zich a�s zodanig. (Abonné en verdere 

e financiele steu...D. aan "De aarheid"). 

·��
ilhelmus Richardus Johannes A. essels, geboren te R..h.eden, 

21-8-1903, machine bankwerker brj de A.K.U., wonende te
(;\ .Arnhem, Hertogstraat 3. Ook .:essels staat als comnunist 

bekend. (Abonné en financiële steun De vvaarheid). 
Nicolaas van Grieken, geboren te Amsterdam, 11-4-1897, elec

trfëien bij de A. K. u., wonende te Arnhem, Van JPieemskerck
straat 3. Van Grieken was in 1948 lid van de E.V.C. Hij 
is niet geabonneerd op "De ·1aarheid" of andere �om"J.u-

(7;" nistische organen. Vermoedelijk heeft hij indertijd als 
E. oJ. c. -lid bedankt, ,ant in deze vergaciering _;erd hrj
"oud-E. V.C.d!. genoemd.
Van der Molen nam op zich, �.ez e  mensen te bezoeKen, 

nadat zijaoor de aanvvezi3:en in het bedrijf daartoe bederkt waren. 
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/ 

Tenslotte deelde Van der Molen mede, da t het zeer ge-
0 D wenst was dat een Cl.er le·den van de bedrijfsafdeling onder een

' 
andere naam l id werd van het N.V.V. Deze aangelegenheid zou op

11J de volgende bedrijfsverg adering die voorlopig werd vastgesteld op
l!.i:_0 16 September 1949, behandeld worden. 

Bijlagen: 1 

E I N D E. 

exempl

j

ar va
: :

•
_

A
�

K
�

U.-wekker, No. 6 van Augustus 

At. p� 6. 
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VERSLAG van een vergadering van de c.P.N.-bedrijfsafdeling van de H•M 
(Tinfahriek) te Arnhem, gehouden op 18 Augustus 1949, � 
huize van W. ZWIENENBERG, geb., 23.8.1910. 
-

I 
Aanwezig, behalve Zwienenberg: 

i R. v.n. MOLEN, geb., 17.5.1919;
G.J.H. MINNAARD, geb., 10.4.1901;

kJ�.w�J\l·-:J:'h.J. KOOK, geb., 24.5.1905;
h.�:� -C•A• TER BEEKE, geb., 8.11.1908;
O,l\,C14l_D-J.J.p. KOOPS, geb., 20.1.1921.

(Opgemerkt wordt dat slechts de drie laatstvermelde personen Tinfabriek 
arbeiders zijn. Zwienenberg, een bankwerker, werkt voor een aannemers-

. firma op het terrein van de Tinfabriek. Van der Molen en I1dinnaard 
��zijn Partijfunctioraiarissen voor het bedrijfswerk.) 

ffJJ.'3 

e 

-

' Van der Molen vraagt of er adressen zijn van arbeiders, die in aan-
merking komen om in het bedrijfswerk betrokken te worden. Het blijkt 
dat e� emige adressen zijn om de Tinschuit (c.P.N.-bedrijfskrant) per 
post te ontvangen. Dit zijn mensen die niet in de gelegenheid zijn 
deze krant op het bedrijf te ontvangen en d�ie te kennen hadden gegeven 

/tocl:_l wel een bedrijfskrant te willen ontvangen.· Aldus wordt besloten,
waarbij Van de Molen aan Koek opdraagt deze mensen te observeren en zo 
mogelijk met hen te praten;'teneinde het zover te krijgen dat ze lid 
van de bedrijfsafdeling worden en abonné op "De Waarheid tt . 

Minnaard zal een opgave verstrekken van oud-E.v.c.-ers, die op 
de Tinfabnienerken. 

Wat het financiele gedeelte van de bedrijfskrant betreft, zal in 
het vplgend nummer een oproep gedaan worden dit werk financieel te 
steunen. 
Hierna komen de jongste maatregelen van de directie van de Tinfabriek 
ter sprake, welke er op neer komen dat er door minder arbeiders, meer 
geproduceerd moet worden tegen een wat hoger loon. 

Koek zegt dat het N.v.v. haar leden heeft voorgelicht omtrent 
/deze z.g.n. tariefsverbetering, "welke het N.v.v. bevochten zou hebben" 

Hij wijst nog op de "waarschuwing" tegen de E.v.c., in het slot van 
het desbetreffend schrijven vervat. 

Minnaard krijgt opdracht deze 11 waarschuwing11 te ontzenuwen, als
ook de �helë voorlichtin:g en dit per manifest onder de. arbeiders van 
de Tinfabriek te verspreiden. 

/ / 

Koek bespreekt de ontstane toestand verder en zegt dat door de 
nieuwe werkwijze 40 arbeiders op de keien.zijn komen te staan en dat 
dit eigenlijk de schuld is van de arbeiders zelf, die door hun egoisme 
de nieuwe regeling hebben aanvaard. Hierna komt ter sprake het feit 
dat Koek bij de jongste verkiezing voor de aanvulling van de fabrieks
kern, de E.V.c.)candidatenlijst niet tijdig had ingediend. 
Voorgesteld wordt dit geval uitvoerig in de e.v •. Tinschuit te behande 
len om de arbeiders daaromtrent de waarheid te doen weten (vergissing) 
van Koek omtrent de datum van indiening). Ter Beeke zegt dit niet no
dig te achten, daar het nu al11 hommeles11 is tussen de nieuw benoemde 
(Unie) kernleden en dat men beter af kan wachten of er niet binnen
kort een nieuwe kern gekozen moet worden. 

Besloten wordt om de volgende bedrijfsafdelingsvergadering te 
houden op 8 September 1949 ten huize van Ter Beeke. 

E i n d e. 
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Ver binding : 3 2 

No. cv/G /?.. f!J-49. 

GEHEIM. 

Datum: 7 .9 .19�9 • 

Onderwerp: Bespreking, gehouden op 27 Augustus te Arnhem. ( C.P .N. 

functionaris sen) 

Datum van ontvangstbericht: ge en. 

Betrouwbaarheid berichtgever: ze er betrouwbaar• 

Waardering bericht: idem. 

Tevens bericht gezonden aan: ge en• 

Medewerkende instanties : geen • 

Ondernomen actie : geen. 
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VERSLAG van een bespreking, gehouden op 27 Augustus 1949 te Arnhem. 

Deelnemers: H.T. NIJHOF, geboren 21.6.1911; 

A• v.d. BERG, geboren 14.8.1925; 
R. v.d. MOLEN, geboren 17.5.1919;
G.J.H. MINNAARD, geboren 10.4.1901.

Nijhof deelt mede dat hem vanwege het PartiJ]lestuur van de c.p.N.

deze bespreking is opgedragen. Hij zegt enkele opmerkingen te moeten 
� maken over het werk in ä.e vakbeweging en in de bedrijven.

0"' ?...08 Ten eerste zegt hij dat het manifest, dat aan de Tinfabriek 
,q.11> , 11 verspreid is, te zwak gesteld was. Het had in 11 radicaler toon gesteld 

moeten worden en de Tinfabriekarbeiders hadden daarin moeten opge-
roepen worden voor een vergadering om de hangende kwesties te be
spreken. 

Ten tweede zegt hij dat de Plaatselijke Centrale van de E.v.c.
te weinig aandacht besteedt aan acties en voorvallen in de bedrijven. 
Al die zaken moeten op de bijeenkomsten van de p.c. besproken en be
handeld worden. Minnaard en Van den Berg dienen daarvoor de zorgen. 

Ten derde moet alles in het werk gesteld worden dat uit fa
brieken en bedrijven begroetings-en adp.esietelegrammen worden ver

PD 1i 1 r zonden aan het E.v.c.-congres te Amsterdam op 1 September 1949. 
""' Ten vierde moeten i]l_�lk bedrijf c2ntacten gelegd worden V.Q.Q.r 

QIII' Jl/het bedrijfswer�, vooral op de A.K.U., de Tinfabriek en de Arnhemse
PD B��1 Sleep'iî.elling. Dit is zeer noodzakelijk voor de strijd van de arbeiders 

voor de zaak van de vrede. In dit verband vraagt Nijhof of de A•K•U• 
en de Tinfabriek, als zodanig, dus door een lid van de bedrijfsaf
del.ingen van die f'.abrieken, vertegenwoordigd zijn op het Waarheids
zorm rfeest. Hij zegt te moeten constateren dat op dit terrein niets 
gedaan is. Hij zegt dat de deelname aan het Waarheidszomerfeest uit 
ArrLQem ongeveer 100 personen zal zijn, doch hij noemt dit voor een 
stad als Arnhem veel te weinig. Hij klaagt over de medewerking van 

• 

1 • 

de beide grootste c.p.N.-afdelingen in Arnhem, n.l. Centrum I en Oost. 
Minnaard verdedigd hierna het manifest voor de Tinfabriek, 

waarvan h1.J de auteur is; en zegt dat dit manifest was bedoeld als 
een waarschuwing aan de arbeiders tegen vermoedelijke herzieningen 
van het premiestelsel enz. (vide CV/G 1228)49, dd. 30.8.1949), meer 
niet. Men wist niet wat er op de Tinfabriek zou komen en als men niet 
meerdere gegevens heeft kan men toch moeilijk een scherper manifest 
samenstellen of een vergadering beleggen. Minnaard zegt dat, zodra 
er feiten bekend zijn, er een nieuw manifest zal verschijnen en een 
vergadering belegd worden. Dit eerste manifest was-slechts bedoeld 
als een waarschuwing aan de arbeiders en een antwoord aan het A•N•N•B• 
(N.v.v.). 

Nijhof geeft toe de geschiedenis van de tot stand koming van 
dit manifest niet te kennen en zegt het verweer van Minnaard te wil
len accepneren. Nijhof zegt evenwel dat in de toekomst de copieën 
v8 n de te verspreiden manifesten aan hem moeten worden voorgelegd. 

Van den Berg zegt dat een der oorzaken, dat de voorvallen in 



• 

' 

2 

bedrijven niet in de p.c. besproken worden, de slecht opkomst der 
leden op de vergaderingen van de p.c. is. En van die leden, die 
a1len bedrijfsarbeiders zijn, moet het komen. Hij zegt er zicg van 
bewust te zijn dat hij en de voorzitter van de p.c. (Minnaard) 
geen enkele vergadering overslaan en dat er door de voorzitter 

-r practischonafgebroken op het slechte bezoek gehamerd wordt. 
Van der Molen zegt dat het bedrijfswerk door de vacantde

P5>ni\ tijd stil heeft gelegen, doch juist deze week weer is opgevat. Twee
vergaderingen zijn weer gehouden en hij zegt dat de perspectieven 

O.D 1t�8 in het bedrijfswerk gunstig zijn. Hij zegt dat het zeer moeilijk 

-'-r 
3111

' 
'PD "k

PD a,�\ 
Polo.• 

..L 

is om mensen vrij te krijgen voor bezoeken aan partijfeesten, con
gressen e.d. Zij moeten hiervoor snipperdagen opnemen, waartegen 
de arbeiders npgal bezwaren hebben. 

Ten slotte zegt Minnaard nog, dat hij niet kan oordelen
over de activiteit in Arnhem-Oost. Hij zegt te weten dat de activi
teit in Centrum I geremd wordt door een chronische ziekte van de 
afdelingsvoorzitter, J. Na.thans, geboren 27.7.1902. Hierover is al 
een bespreking gevoerd tussen Na.thans, Th.J. Koek, geboren 24.5.05 
en spreker ( Minnaard) • Door deÛkke werkzaamheëîëilvoor de vakbond 
(De Metaal) i.v.b. met het E.v.c.-congres hebben Koek en spreker
het werk in Centrum I nog niet kunnen regelen. � 

Ni1:)hof deelt ten slotte mede, dat er binnenkort ledenver
gaderingen van de partijafdelingen worden uitgeschreven, waar deze 
punten besproken zullen worden. 

E i n d e. 



Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
1 s- G _ r _ a _ v _ e _ n _ h _ a _ g _ e •

Ik doe U hierbij toekomen een verslag 
van een vergadering van het Districtsbestuur 
van ÖGntraal-Gelderland van de c.p.N. inzake 
de wereldvrededag. 

Aam deze vergadering is op Zaterdag 10

September 1949 een vergadering voorafgegaan, 
waar de richtlijnen voor de actie eerst zijn 
uitgestippeld. 

l 
Ik hoo met dit versla voor o 

Uw desbetre:trend schrijven, NQ. .82, dd. 6
September 121§ beantJm.D.I!d....t..eJlebb n 

\ - -Zodra meerdere gegevens bek nd worden 
als bedoeld in de 4E alinea van be oeld schrij
ven, volgen deze zo spoedig mogeli k. 

Arnhem, 
15.9.1949. 

!
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VERSLAG van een vergadering van het bestuur van het District Cen

traal-Gelderland van de c.p.N. met enkele genodigden, ge
houàen op Zondag 11 September 1949. 

/Aanwezig: 42 personen. 

@ x\ [voor het .t1art ijbe stuur was aanwezig: J. Schalk er.

• 

L moeten 

• 

'J.. De vergadering stond onder leiding van R. v.d. �olen, geboren,
17.5.1919. 

Te 10 uur precies opent Van der Molen de vergadering en zegt 
dat de opkomst goed is

t 
rekening houdende met het feit dat op Za

terdag 10 September 1949 te 18 uur eerst tot het bijeenroepen van 
deze vergadering is besloten. 

Hij zegt dat het doel van deze vergadering is de actie van de 
�artij te bespreken voor de Wereld Vrededag op 2 October 1949. Hij 

'f... geeft voor de inleiding hierop het woord aan H.T. Nijhof, geboren 
21.6.1911, voor wie hij ernstige aandacht vraagt • 

Nijhof zegt dat het Districtsbestuur deze vergadering nodig 
, , achtte, omdat men met slechts 3 weken voor 2 October voor de boeg, 

nog absoluut niet wist wat er gedaan moetworden, zelfs niet of men 
wel van plan was iets te doen. 

In opdracht van het Partijbestuur moet er nu aangepakt worden 
en ook in Arnhem moet er op 2 October 1949 een Vredesbijeenkomst 
worden gehouden, al dan niet voorafgegaan door een demonstratie 
voor de Vrede(' Spreker zegt dat er op zeer korte termijn een 
comité samengesteld moet worden, maar dat hieruit niet mag blijken 
dat de actie daartoe van de communisten uitgaat. Ieder, die voor 

e Vrede is, ongeacht politieke of godsdienstige overtuiging, zal 
ee moeten demonstreren. De st"appen daarvoor zullen direct genomen/ 

worden . Er moet een ve�antwoordelijk persoon voor worden aangestetd 
die niet als communist bekend staat en deze moet zich in verbinding 
stellen met diverse culturele organisaties. Wij zelf moeten er ook 
propaganda voor maken, doch volstrekt niet in politieke lijn.,..-
Er moeten zoveel mogelijk adressen van culturele verenigingen ver
gameld worden. Nijmegen, Oosterbeek en Velp zullen deelnemen aan 
de meeting in Arnhem. Omgezien moet worden naar een geschikt ter
rein, als bv. Sonsbeekweide, het Openlucgttheater of de Gemeente
Sportvelden. Hiermede b esluit Nijhof zijn inleiding. 

Uit de vergadering worden echter geen voorstellem gedaan, ter
wijl uit niets blijkt dat er veel enthousiasme heerst. 

Dit was aanleiding voor Schalker om het woord te nemen. 
/ $,,1,, It±j- zegt dat er te veel sectarisme onder· de partijgenoten leeft. 

Dit moet doorbroken worden, want bij mensen, die de Vrede willen, 
moet men niet aankomen met politiek. Hij zegt dat we1_1aar buiten 
uit ons niet moeten aanstellen, alsof het communisme het_ enige wa�
� al is het dat natuurlijk wel, maar men moet met-aTle mensen 
kunnen praten. Hij zegt dat de tactiek om andersde,.ni.kenden te over-

{tuigen zo is, dat men hen eerst eens moet laten uitspreken en hen
dan zo zoetjes aan met vergelijkingen gaat- overtuigen< (Hij haalt 
hiervoor enkele voorbeelden aan)/Hierna wijst hij op de weinige 
interesse die er onder de partijgenotem voor de Vrede bestaat. 
Er heerst onder sommige pgn. een geest van: 11 Laat de oorlog maar 
gauw komen, hoe eerder is het socialisme verwezenlijkt". Anderen 
denken; 11 Je kunt de oorlog toch niet tegenhouden'' en weer anderen 
zeggen: 11 We mo�ten maar afwachten wat er komt·'. 
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communist zijn.. 
-

J
Schalker zegt dat al deze meningen fout Z1Jn en hij wjjst er op dat 
2Q % van de wereldbevolking geen oorlog wil en dat deze 90 % niet-

Wat het samenwerken ten deze met andere-denkenden betreft, zegt 
• hij dat in Rotterdam een Vredescomité is op�ericht, waarin zelfs

��. Jehova's Getuigen zitting hebben. Dit comite bestaat uit 32 per
�Dt sonen van diverse, tt pluimage11• Dit kan ook in Arnhem, zegt Schalker 

1 en dit moet op zeer korte termijn geschieden, om ook in Arnhem de 
Wereldvrededag te doen slagen. Hiermede besluit hij zijn toelich

t ting. 
. Peeters uit Nijmegen zegt dat Schalker naar z ijn hart heeft ge-

• 

•• 

sproken.�Het sectarisme, waarover Schalker sprak is z.i. het groot
ste kwaa"s in de Partij. Hij zegt dat hij zijn beste vrienden onder 
P.v.d.A.-ers heeft en hij zegt kans te zien deze vrienden, waar
onder zekere VerheiJ, directeur van verscheidene zangkoren te Nij
megen, in di t comite te betrekken. Hij zegt met deze mensen vaak te 
discussiëren, niet sectarisch, maar menselijk, waarna zij van lie-

J 
ver lede overtuigd worden van zijn standpunt. 

/' J�·de Boef, geboren 1.7.1906 (Arnhem) zegt te zullen zorgen voor 
de adressen van de secretarissen van verschillende Muziek-Zang-en 
Sportverenigingen, Ondercornmissies e.d. 

f.. 1 J.C. Dreckschmidt, geboren 19.11.1902, (Arnhem) zegt, dat op
de We:reldvrededag bloemen gelegd moeten worden op à.e graven van hen 
die vilelen in de strijd voor de Vrede. 

-, H. Roelofs geboren 31.12.1907 (Wageningen) zegt dat de p.c.
van de E.v.a. te Arnhem in haar jongste vergadering besloten heeft 
zich met andere Organisaties (Ned. Vrouwenbeweging) in verbinding 
te stellen voor de wereldvrededag/Door de E.v.c. zal een manifest 
voor deze dag verspreid worden met een oplaag van 500.000 e�emplarerv 

't t Nijhof zegt uit de discussies te mogen opmaken dat het mogelijk 
is in Arnhem een behoorlicika meeting te houden. Hij stelt voor om 

� J Th. Hendriks ,(geboren 3.2.1918, won. IO.arenbeekstraat 83 te Arnhem) 
/' voor dit werk aan te wijzen. Hij zegt Hendriks daarvoor uitstekend 

geschikt te achten� daar hij niet als communist bekend staat en doon 
zijn ontwikkeling in staat is metiedereen te spreken. Hij moet zich 
in verbinding stellen met de verschillende organisaties, dokters, 
ingenieurs geestelijke e.d. Door onze organisaties, zoals de Zang
vereniging (Excelsior) moeten adhesiebetuigingen ��RG�H aan Hendriks 
worden gezonden, doch zo dat daar�:;i.:l;bij uit niets sympathie voor het 

,r communisme blijkt. Dit zal het werk van Hendriks vergemakkelijken. 
v Hendriks neemt deze benoeming aan en tot een en ander wordt al-

dus besloten. 
Nijhof zegt dat in Nijmegenm 'Vageningen Velp en Oosterbeek dit 

werk ook aangepakt moet worden. Perspectieven zijn er te over, zegt 
Nijhof. In Apeldoorn is men reeds op gang. Men zou daar reeds een 
toezegging hebben van een niet-communist die zal spreken op de 
meeting. Ook in Deventer zou alles al in kannen en kruiken zijn. 
Hij deelt nog mede dat het Amsterdamse comité een manifest zal laten 
verspreiden over het gehele land. Op 26 S�ptember 1949 zal de 
Franse geleerde Juliot-curie in A�sterdam een rede houden tot alle 
Nederlanders, die adhesiebetuigingen hebben gezonden naar het 
vredescongres in Parijs. Deze mensen worden ui tgenodigd daarvoor 
naar Amsterdam te komen. 
Sprkker eindigt deze toelichting met de woorden: ''En nu aan de slag 
voor de Wereldvrededag". Van der Molen sluit hierna deze vergadering 
met een krachtige opwekking om de Wereldvrededag in Arnhem te doen 
slagen. 
Hij deelt nog mede dat er nog gelegenheid is om te tekenen op de 
lijst voor het cadeau voor Stalin, waarmede alle pgn. wel op de 
hoogte zullen zijn. 

Bijlage: 1 ex. convocatie
1 
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00:MMUN"ISTISCHE PARTIJ NEDERLAND (De Waarheid) 
district Centraal Gelderland 
secretariaat Klarend.w.91-Arnhem 

se\i)r 1949

• 

Waacdo K�oraad, �
·��

In verba�met zeer belangrijke gebeurtenissen op korte· 
termijn� is·het noodzakel�jk 9 dat wij onze Parnijgenoten zo snel 
mogelijk bij elkaar halen en informeren. 

In opdracht van de Partij Leiding dringen wij er met ·de 
meeste klem bij je opaan, morgenochtend (zondag 11 September) op 
de 2e zittingsdag van het District Bestuur aanwezig te willen 
zijn in de 0pb ouw, Velperweg 13

9 
te ,lr-nhemc 

Dagelijksw Leiding, 
Centr, Geldorland 

I 

,H.Nijhof' 
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GEHEIM. 

Verbinding: 32 

No. CV /G /3)/ _49 Datum: 12 September 1949. 

Onderwerp: Verslag van een vergadering van de C. P. N. -bedrijfsa...tg.tli.D,.g an 
de Tinfabriek te Arnhem, geh ouden op 8 Sept"ember 1949. 

Datum van ontvangstbericht: ge en• 

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar• 

Waardering bericht : idem • 

Tevens bericht gezonden aan : ge en• 

Medewerkende instanties : geen. 

Ondernomen actie : gontact opgenomen met de Tinfabriek. 
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VERSLAG van een vergadering van de C.P.N.-bedrijfsafdeling van de 
Tinfabriek te Arnhem, gehouden op 8 September 1949. 

Aanwezig: 
.K G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901; 
XI Th. J. Koek, geboren 24-5-1905; 
J-.1 C.A. ter Beeke, geboren 8-11-1908;

xJ W. Zwienenberg, geboren 23-8-1910.
. Minnaard deelt mede dat R. van der Molen, geboren 17-5-

1 K. 1919, d� man van de bedrij:fsafdelingen te Arnhem, verhinderd is. 
Er blijlcën 30 adressen te zijn verzameld voor de bezorging van de 
bedrijfskrant "De Tinschuit". De meerderheid van dezen zouà,ea het 

rn 1,™> op prijs stellen, het krantje in en"'{�l,opJ?.e te ontvangen. Koek, 
\ \vy -i· die de adressen heeft, zal vo� 5een en an�er zorg dragen7"1Dezer
{r- P_D h2.1 zijds zal getracht worden op de hoogte te komen met deze adressen).

Besloten wordt, dat na de ontvangst van de tweede Tinschumt, 

• 
• 

de?.e mensen bezocht zullen worden. Hierbij zal dan ook de finl$l,-
-L ciele bï� besproken worden. P-

. Hierna wordt het Nie uwePremiestelsel op de Tinfabriek
besproken Koek zegt, dat de arbeiders er niet tegen zijn, omdat 
er iets me�erdiend wordt. Omtrent de bedoelingen van de Directie 
met deze regeling, tast men nog in het duister. Men is het er 
over eens, dat de hoofdzaak wel is: Meer produceren, met minder 
mensen in minder tijd. 

Besloten wordt alles in de gaten te houden en de arbeiders 
op de hoogte�te houden met hetgeen er gebeurt. 

Minnaard deelt mede, dat de Politiek Secretaris van de 
C.P.N. te Arnhem, Nijhof, critiek had op het laatste_Metaal-Manifest
deze aangelegenheid betreffende. Volgens Minnaard kèn dit manifest
niet verder gaan dan een waarschuwing aan de arbeiders en een
antwoord op de aantijging van het N.v.v. op de E.V.C.-houding.
De aanwezigen stonden hierin achter Minnaard.

/ Hierna komt ter sprake, het voorstel van het Partijbestuur 
der C.P.N. om, ter gelegenheid van de ?Oe verjaardag van Stalin, 

) t deze, bui ten het "grote" geschenk van de Nederlandse Communisten, 

4t ût> ock zegt aa verschi lende arbeiders yan de Tinfabriek 
Jh 

J 
door de arbeiders uit de bedrïven a art esch �n ,wm-_.t�. 

a 

1
0 denken aan een klein tinschuitje. De bedoeling zou zijn, dit te

,r Il vervaardigen uit tinnen gebruiksvoorwerpen (lepels e.d.) welke
door de.arbeiders bijeengebracht moeten worden. Het schuitje zal 
gepolij.st worden en van een insc+-iptie worden voorzien. 

Besloten wordt dat, zo er animo voor is, dat dit zal plaats 
vinden. 

� Critiek op de extra editie van "De Tinschuit 11
, welke in 

het teken van de Ronde-Tafel-Conferentie staat,\ heeft men niet. 

E I N D E. 
- - - - -

Bijlage: 1 ex. Tinschuit, Extra editie. 

r.· rt,,,.,.e.



Verbinding: 32 

No.: CV/Gl�}j-49. 

GEHEIM. ·SEP. 1949

ACG1' 'fo, �&. 
Datum: 20-�. 

Onderwerp: Verslag van een bespreking tussen enige C.P.N.-functionaris-
' t sen, tevens abonnementenactie voor "De Waarheid", gehouden 

op 12 Sep tember 1949 te ArnheI!l. (Afd. Centrum I). 

Datum ontvangstbericht: geen. 

Betrouwbaarheid bericht�ever: zeer betrouwbaar. 

Waardering bericht: idem. 

Tevens re richt gezonden aan:geen. 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie: 

geen. 

Geen. 



VERSLAG van een bespre�ing tussen enige C.P.N.-functionarissen, 
tevens abonnementenactie voor De Waarheid, gehouden op

12 September 1949 te Arnhem. (Afd. Centrum I). 
Aanwezig waren: 

J.M. Vellinga, geboren 13-8-1901;
J.Th. Koek, geboren 24-5-1905;
G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901;
B. de Ree-� de Meeberg, geboren 28-10-1901.

-r 
Als verantwoordelijke man voor de Waarheid-actie (opdracht

�Ivan het Waarheids-Zomerfeest), was aanwezig F. Luurtsema, ge
boren 13-11-1900. 

Iuurtsema had bij zich een aantal adressen van personen, 
die de laatste tijd als abonné van "De Waarheid" hadden bedankt. 
Hij lichtte uitvoerig toe hoe men het moest aanpakken, deze mensen 
weer abonné te maken. Zij zouden n.l. bij een bezoek daartoe met 
argumenten komen aandragen als, geen interesse, angst, geen geld 
e.d. Luurtsema zeide, dat men niet botweg deze argumenten moest
ontkennen, beter was hen eerst gelijk te geven om hen aan de praat 
te krijgen om hen dan geleidelijk te overtuigen, dat ze het mis 
hadden. Vooral moest er de nadruk op gelegd worden, dat "De Waar-r
heidn de enige krant is, welke het voor de arbeiders opneemt en 

. welke vóór de vrede, en tegen de oorlog is.
� · Besloten werd een drietal adressen te gaan tB zoeken, n.l.

��� /.de Marée, geboren 21-11-1895, Th. Uding, geboren 21-6-1918 en 
VW\ .vl{i.... /IJ°: Lustig, geboren 7-1-1895• (laatstgenoemde woont samen met zijn 
�. K .,, schoonzoon J.A.Ulrich, geboren �1�1922. Alle hiergenoemde per-

� sonen, waarvan kartotheekkaarten hierbijgaan, waren b:J_ijkens gege-
� 

1,,,,. vens dezerzijds, medio 1948 op "De Waarheid" geabonneerd. I.D.Ah. ). 
� Na een uur kwamen alle functionarissen weer bij elkaar en 
��f.C bleek dat men �een van �e drie bedankte __ abonné' s had kunnen bewe-
lAJ. w,��n gen ziCnweer als abonne op. te geven. BlJ de betrokkenen was acht'er
� gelaten de brochure: "óver de dictatuur van de volksdemocratie"., 

alsmede een Waarheidsfolder. 
Hierna werden lijsten uitgedeeld voor de inzameling van 

gelden voor het verjaardagscadeau van Stalin. 
Besloten werd om op Maandagavond 19 September 1949 weder

om bijeen te komen en om op Donderdag 15 September 1949 convoca
ties te gaan verspreiden vopr de openbar1 C. P.N.-vergadering op 
16 September 1949. 

EIND E. 

Bijlagen: 1 ex. brochure "Over de dictatuur enz. t.!-----, � f Q.,,..,. 6
1 ex. Waarheidsfolder. - � 'L Ll.{

1 ex. convocatie. - o D t'LI.\ 
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van�VERSLAG van een extra bijeenkomst van de C�P·N.-bedrijf_safdeling 

� � · 
de A•K•U.-Kleefse !aard, gehouden ·op-22 eptem er 1949. 

:a'�I,� Aanwezig: G.J.H. fUNN.AARD, geboren 10.4.1901;�,4iorJ . J. JANSEN, geboren 29.8.1919; uit Oosterbeek� 
f 

· R. van der MOLEN, geboren 17.5.1919.

e 

Minnaard deelt mede dat deze bijeenkomst onverwachts is belegd 
in verband met de actie voor de wereld vrededag. Hij zegt dat dit ver
moedelijk·wel de oorzaak zal zijn dat w.c. KOSTER, geboren 23.10.1905 
en w.R.J•A• WESSELS, geboren 21.8.1903, niet zijn gekomen. 

l Van der Molen ze�t hierna het doel van de Wereld-Vrededag uiteen 
1en zegt dan dat het de bedoeling is in de bedrijven Vredescomite(s te 
vormen en handtekeningen te verzamelen voor adhesiebetuigingen. Hij 
vraagt pt er een mogelijkheid is dit op de Kleefse waard te bereiken. 

Jansen zegt, hiervoor geen mogelijkheid te zien, want, zegt hij, 
er heerst angst onder de arbeiders om ergens aan mee te doen. Hij 
zegt verscheidene arbeiders te kennen, wier "hart wel bij de c.p .N .is", 
doch die alleem uit angst voor ontslag of achteruitstelling, zich niet 

�
in willen laten met de c.P.N. Hij zegt er van overtuigd te zijn dat zij 
ntimmer hun handtekening zetten onder iets, wat kennelijk �Sl!l de c.p.N. 
uitgaat. 

� 

Nadat van der Molen eerst nog gezegd heeft dat de Vredsactie 
officieel niet van de c.p.N. uitgaat, waarop Jansen antwoordi dat, als 
hij om handtekeningen komt de arbeiders al genoeg weten, zegt van der 
Molen dat hij wël,d.e-indruk heeft dat er van een Vredescomite bij de 
A.K.U.-fabrieken wel niets zal komen. 

Minnaard sluit zich hierbij aan en zegt dat dergelijke acties te 
openbaar zijn. Betere resultaten zijn er te bereiken door met mensen 
van man tot man te spreken over hun loon en dergelijke dingen. 

Van-der Molen zegt het daarmede eens te zijn, Daarom stelt hij 
voor met de arbeiders te gaan praten over de gevolgen van de devaluatie 
om hen duidelijk te maken wat dat betekent in hun loonzakje. 

Jansen zegt dat hij het daarmee eens is, däch dat hij zich nog 
niet in staat acht om een duidelijk.beeld van de gevolgen van de deva
luatie te geven. Ook Minnaard zegt nog niet voldoende ingelicht te 
zijn om daarover met de arbeiders te kunnen praten. 

h · Van der Molen zegt dit be zwaar te onderschrijven en dat hij van
plan is om de devaluatie als onderwerp van bespreking te plaatsen op 
de scholingscursus van 23 September 1949. 

Ter sprake komt nu het aanbieden van een cadeautje aam Stalin 
op diens 70ste verjaardag. Men denkt aan het geven van een model
baaltje rayon.-vezel, met de namen er op van de betrokken A•K•U.-ar
beiders. Jansen zal dit nader onder ogen zien. 

Ten slotte wekt Van der Molen op tot het verkrijgen van adressen 
voor proefnummers voor de A,K.u.-wekker per post. 

Nadat van der Molen nog meedeelt dat het moeilijk is actuele 
copie te krijgen voor de e.v. A.K.U.-wekker wordt deze bijeenkomst ge
sloten. 

E i n d e. 
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geen 
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VERSLAG van een vergadering van de c.P.N.-bedrijfsafdel�· van de
Tin.fabriek te Arnhem, gehouden op 28 September 19 9• 

til Aanwezig: J.J.p. KOOPS, geboren te Nijmegen, 20.1.1921 
_f C.A. TER BEEKE, geboren te Arnhem, 8.11.1908
�, Th.J. KOCK, geboren te Herwen en Aerdt� 24.5.1905
Y 0-� w. ZWIENENBERG, geboren te Arnhem, 23.ö.1910 
X ,G.J.H. MINNAARD, geboren te Turnhout(B}, 10.4.1901 
� / R. v.d.MOLEN, geboren te Assen, 17.5.1919. 

( 1/'Wl. t,- ; �.,/

:[.F Koo:gs deelt mede dat hij 30 exemplaren van. De Tinschuit 
l_per post heeft verzonden aan evenzoveel arbeiders der Tin.fabriek. 

0 .y[ 

1 

In zijn kwaliteit als voorzitter van het Arnhemse Comite 
voor de wereldvredesactie wekt hij op om zoveel mogelijk arbeidêrs 
te interesse1'en voor deze bijeenkomst. 

Van der Molen ondersteunt deze opwekking en draagt dit aan 
Koek, ter Beeke em 'Zwienenberg op, terwijl hij Minnaard aanspoort 
hetzelfde op de A.K.U. te doen. 

Koek deelt mede dat de directie vah de Tinfabriek toege
stemd �ft dat een verkleind model schuitje tin aan Stalin als ver
Jaarê!agscadeau wordt gezonden. 

l 
Hierna wordt gezegd dat er thans op de fabriek veel en op 

"1L velerlei manier over de devaluatie en haar gevolgen voor de arbeiders
.J.J- wordt gesproken. Van der M olen ze t toe d�t hi��e�.1,kel 

zal wijd�n _•in q&_e .v. Tinschuit. 
over rt algemeen is men het er over eens dat er nog steeds ! een zekere lauwheid over de arbeiders ligt en dat belangrijke ge

beurtenissen, zoals de devaluatie, geen merkbare invloed op de ar
beiders hebben. Het blijft hoogstens bij praten. 

j 
Koek zegt nog een arbeider te kennen die hij geschikt acht 

1 l;
ls lid van de bedrijfsafdeling, speciaal voor het jeugdwerk, n.l.

0 K
y.:
, .L.w. ANDRIESSEN, geboren te Arnhem, 31.7.1925. 

- tld � mo &J:.� 1/M le 9 

s� ""1./î.t- l)á. ,,Jlk.. �tk
'13 t ,t_ ,tli ·- ez,
(tk J.u !) .?� 7 

#.· I I I I /., ll 

��o.. �.) i:... kÁo...Jc..L.4 Sm:._

EI ND E. 
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VERSLAG van het gesprokene op een bijeenkomst gehouden op 20 Sept. 
1949 te Arnhem, waarvoor waren uitgenodigd: 

H.T. NIJHOF, geboren 21.6.1911; pb l'bJS'° 

�

.v.d.MOLEN, geboren 17.5.1919; ---� 
l.J,. h.J.KOCK, geboren 24.5.1905; 

� , .1. w.c. v.d. MEEBERG, geboren 25.4.1920;
� •J•H• MINNAARD, geboren 10.4.1901.

e 

Niet verschenen waren: ThjJ.KOCK, wegens beroepswerkzaamheden 
w.c. v.d.MEEOORG, geen reden opge·geven

NIJHOF bracht ernstige critiek uit op het feit dat de plaat
selijke edri fsafde ingen in de C.P.N. (A.K.u •• oude fabriek, 
A.K.u •• :iÏeef;e waarà en Tinfabriek) nog niets gedaan hadden voor de
actie in verband met de wereldvrededag op 2 October 1949. 

Juist uit.de bedrijven moeten adhesiebetuigingen binnekomen 
bij het Vredescomite en het is juist de taak van de bedrijfsaftlelingen 
daarvoor te zorgen, zegt Nijhof en hij vervolgt: 
"De betekenis van die dag schijnt niet voldoende door te dringen 
tot de partijgenoten en juist deze dag is van onschatbare waarde 
om de steeds gepropageerde eenheid te bewijzen. Immers de eenheid 
alleen kan alles bereiken en vooral het voorkomen van een oorlog, 
want als de massa niet wil, is oorlogvoeren onmogelijk. En onder alle 
omstandigheden moet een oorlog voorkomen worden 11

• 

Na discussie, waarin de beide· bedrijfsafdelingeB functionaris
sen zich verontschuldigen met het antwoord, dat, gezien de korte 
tijd dat de actie te Arnhem aan de gang is (sedert zondag 11 Sept. 
1949) er nog geen gelegnheid geweest is de bedrijfsafdelingen bij 
elkaar te roepen, terwijl beiden beweerden op ander terrein ten dezj 
wel actief te zijn geweest. wat het bijeenroepen van de bedrijfs
afdelingen betreft zou het feit dat de leden daarvan bijna allen in 
contd.nubedrijven werken, ook moeilijkheden opleveren. 

De afd. van de A.K.U.-Kleefseward zal op 22 September 1949 bij
eenkomen. 

NIJHOF wijst nogmaals op het belang van het slagen van d e  
vredesactie en zegt: "Begrijp eens wat het zeggen wil als bijvoor
beeld eens een 4o-tal arbeiders van de A•K•U• aan de  Vr�desmeeting 
zou deelnemen. En dat kan, want op Zaterdag 17 September 1949 waren 
alle organisaties, instellingen en bedrijven, ook de A•K•U•, ver
tegenwoordigd bij de Airborn herdenking. Daar was eenheid, want rechts 
en links herdachten daar de he.lden van September 1944. De vredes.. 
meeting moet een zelfde karakter en omvang krijgen". 

Van der Molen zegt dat hij zich direct in verbinding zal�tel
len met van de Meeberg en Koek, teneinde ook de afdelingen A•K•U•
oude fabriek en Tinfabriek bijeen te roepen. Tevens zegt hij een reeks 
adressen van proefabonne' s voor de ver schillende bedrijfskranten te 
hebben, welke op korte termijn bewerkt moeten worden. 

E i n d e.
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VERSLAG 

iY 
/fb. 

van een bespreking, 
bestuur yan de afd. 
functionarissen van 
1949. 

gehouden tussen enige leden van het 
Arnhem van De Metaal en een tweetal 
de c.p .u. te Arnhem, op 16 october 

Allereerst is aan de orde de contributieschuld van vele 
leden van de afd. Arnhem van De Metaal. verschillende gevallen 
worden 11hopeloosu genoemd. Er zouden achterstanden zijn van 20 
tot JU weken contributie. 

Minnaard zegt, dat hieraan een einde moet komen, want 
hi erdoor is het ledental van de afd. erg geflatteerd. Dergelijke 
leden·zijn eigenlijk geen leden. Hijstelt voor om deze leden 
te verzoeken hun schuld te betalen en anders het royements-artikel 
op hen toe te passen. 

Koek wil deze leden de gelegenheid geven hun achterstand 
met een ëiü6oel t je of kwartje per week in te lopen, 11 want, zegt hij, 
we kunnen g� l!_d meel' rriissen.11 

Besloten worëre""'deze leden, alsmede de leden, die recht
streeks bedankten, te bezoeken, om te trachten ze te behouden 

-� y 

resp. terug te krijgen. 
Nijkof deelt mede, da_t het bedrijfswerk flink aangepakt moet 

worden. van de bestaande bedrijfsafdelingen zou nog niet voldoende 
uitgaan. Daarom heef t de partij verantwoordelijke mensen in de 

X bedrijven aangew�zen, namelijk J.J.P.Koops, geboren 2v.1 .1921, 

i.. 
voor de Tinfabriek. 

A•M•Broekman, geboren 1,.10.191b, 
voor de A·�·U.(Kleefse waard) en 

� w.o. van de Meeberg, geboren 25.4.1920
Á. 

voor de A.K.u. (oude fabriek). - - • 

(""), )Y Get�acht zal worden ook een dergelijke man te vinden bij 
Y 11 Rijnstaal'1 te Arnhem. Deze mensen moetèn onderling contact onder

houden om dezelfde lijn in de verschillende bedrijfsafdelingen te 
behouden. v6ór de respectieve vergaderingen van de bedrijfsaf
delingen moeten deze mensen bij elkaar komen om de onderwerpen te 
bespreken, welke zij in de vergaderingen moeten behandelen. 

, e  

4� . van de.r Molen zegt dat hij, met het oog op zijn raadslid-
,y maatschap;""riëf-bedrijfswerk moet neerle�gen, zodat er dus een ver

4 

vanger voor hem moet komen. Hij zegt dat het Partij bestuur ontevre
den is over de gang van zaken in de bedrijfsafdelingen te Arnhem. 
Een of meer van de eerstvolgende vergaderingen ·zal meegemaakt 
worden door de voor het bedrijfswerk door de partij aangewezen 

� 1man, Jaap Brandenburg. (Jacob Brandenburg, geboren te Amsterdam,
22 • tl • 1 89 :3 • 

Besloten wordt dat de bedrijfsafdeling A.K.U.-Kleefse waard 
op 27 october 1949 zal vergaderen. 

Namen 

E I N DE. 

der aanwezigen: 
H.T. Nijhof, geboren 21.6.1911; 
R. van der Molen, geboren 17.5.1919;
J.Tli'":-Kock, gebor�n 24•?•1905; 
G.J.H.-,;ni:ïnaard, geboren 10.4.1901;
H.J. Bussink, geboren 5.10.1918.
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n/ VERSLAG van een buitengewone Kadervergadering van het District
� centraal Gelderland der c.p.N., gehouden te Arnhem op

zondag 23 october 194�. 

Aanwezig: 75 personen, afkomstig uit Arnhem, Nijmegen, Ooster
beek, Renkum, wageningen, Velp, :rx>esburg, Doetinchem en
A,peldoorn. 
Hoewel deze vergadering ais kader vergadering was aan-

. gekondigd, richt.te de convocatie, ZOWt:!l die in" "De Waarheid 11
, als

die, persoonlijk aan de leden, zich tot alle partijleden. 

)( Inleider was Fr. Baruch, lid van het H.B. der c.P.N. te
Amsterdam. 

, Á De vergadering stond onder leiding van A. � Rooy,
)<'geborén 24.e.1915, uit Silvolde. 

van de Arnhemse afdelingen waren de bekende functionaris
sen ,en leden aanwezig. De stemming was nogal enthousiast. 

van Rooy spreekt in zijn openingswoord zijn voldoening uit
over de g'öëde opkomst en zegt hieruit te constateren dat de 
belangstelling van de leden door het politieke gebeuren de 
laatste tijd toeneemt en zegt tevreden te zijn als dat de reden 
is voor de betere opkomst. Hierna geeft hij het woord aan Baruch.

Deze geeft een uiteenzetting over de opmars van het 
volksleger in China en de betekenis daarvan voor het wereld
gebeuren. In de eerste plaats de houding van Amerika daardoor. 
Japan, dat Baruch een Amerikaanse kolonie noemt, moet voor zijn
industrie veel producten uit China betrekken en daarom zal 
Amerika moeten overgaan tot erkenning van de Chinese volksdemo
crat ische re1-1ubliek. ook de "kooplieden uit San Francis co" 
oefenen grote druk uit op de Amerikaanse reger ing om het China
van Mao te erkennen. Maar tevens houdt deze erkenning in, een 
erkenning van de overwinning van het Chinese proletariaat.·Dit
is de grote politieke verzwakking van Amerika. Ook Nederland 
zal moeten overgaan t9t erkenning van d e  Chinese democratische
regering. Zo krijgen de imperialistische landen en de kapita
listen nederlaag op nederlaag te incasseren zegt Baruch. wat 
deze machten van plan waren blijkt overduidelijk uit het proees 
Rajk, het mislukken van het Marshallplan en straks uit de-nïi er
laag van de Tito-kliek, die absoluut komt. De grootste necf'l"riaag
van het imperialisme is echter de erkenning van Truman çlat 
Rusland ook de atoombom heeft, zodat het imperialisme én kapi
talisme zich niet meer veilig voelt achter het verme de Ame
rikaanse monopolie op dit terrein. De Sovjet-Unie ·n ft de 
atoomenergie in elke vorm in haar macht: in �947 rd er geen 
aandacht aan geschonken toen de s.u. dit medede e, mae.r we '-v
moeten de oorlogsdrijvers-dit toch erkennen. ch noemt het· 
feit dat, nu het openlijk bekend is dat· de s. de atoombom
heeft, ,een stap dichter bij de vrede, maar hi zegt dat de 
oorloghitsers nog alles op alles zullen zett n om de oorlog, 
die zij nodig hebben om uit de crisis te ge ken, tot werkelijk
heid te maken, zoals blijkt uit de toegezegde steun aan Tito. 
Maar door de Chinese zaak is hun kans daartoe zeer verminderd. 

Als bewijs van de grote economische crisis noemt Baruch
de devaluatie • .!:'rij sst ij gingen zijn aan de orde van de dag. r,_en
wil, om uit de impasse te komen, de arbeiders voor hetzelfde 
loon (door de devaluatie echter minder loon), meer produceren,
zoals de president van de Ned. Bank (Holtrop), zich heeft uit
gelaten. De arbeiders zijn evenwel tot de conclusie gek�men



,.. 

) 
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dat se een nog grotere armoede tegemoet gaan dan ze al hebben en 
zullen zich hiertegen te weer stellen. 

Plannen en nog eens plannen worden beraamd door de grote 
11 koppentt die de naam van professor dragen. ])Och alle listig op
gezette plannen komen niet tot uitvoering. Het kapitalisme is in 
laatste stadium van zijn bestaan gekomen. Amerika tracht dit nog 
te redden door de 'atoomenergie aan te wenden tot vernietiging der 
mensheid; de sovjet-Unie daarentegen wendt die energie aan in 
dienst der· welvaart • .l:!,'.n. straks zal blijken. dat het land met de 
sterkste economie -en techniek, ook. het sterkste zal staan, want 
de s.u. heeft van al' de moeilijkheden waarmede Amerika· en het 
daarmede verbonden blok heeft te kampen (crisis, werkloosheid, 
devaluatie e.d.), geen hinder. De plannen van .Amerika zijn in 
duigen gevallen, want het heeft milliarden besteed om de Chinese 
bevolking als soldaat te gebruiken tegen de Sovjet Unie, doch nu 
staan 450.000.uou Chinezen aan de zijde der s.u. 

De economische plannen, ook die van Nederland, falen 
volkomen, gezien het fiasco van de Benelux. Dit is een wassen neus 
geworden door de devaluatie :, aldus Baruch. Hij zet hierna uiteen 
wat devaluatie eigenlijk betekent, n.l. dat de schuldenlast in 
dollars 43% ge st·egen is, hetgeen door de arbeiders moet· worden 
opgebracht. Devaluatie betekent nog grotere armoede, door de 
onvermijdelijke prijsstijgingen, die niet door verhoogde lonen 
opgevangen mogen worden. Maar de kapitalisten in Amerika, zijn 
in de nacht, toen de devaluatie in EU1•opa een feit we1rd, millioenen 
rijker geworden. 

Hierna besprak Baruch de verhouding tussen Nederland en 
Indonesie met de overbekende critiek. Eén lichtpunt is er, zo 
vervolgde Baruch, n.l. dat door dit alles de persp�ctieven voor 
de vooruit strevenq.e klasse, ·waRrvan de c.p .N. de rechte repre
sentante is,rDoor de algemene situatie heeft de partij de wind 
in de zeilen gekregen en nu blijkt dat de partij, die altijd 
ha�r waarschuwende stem heeft laten horen, door de �eiten in 
het gelijk gesteld is. Dit moet voor alle partijgenoten, van 
hoog tot lasg, een aansporing zijn om op de ingeslagen weg voort 
te gaan. En er zal nog meer onrust onder de arbeiders komen, 
als de aangekondigde verslechteringen als huurverhoging en de 
daaraan vastzittende verhoging van de personele belasting, als
mede vele andere prij sst ij gingen, in zullen gaan. De werkloos
he id neemt toe, de. regering rekent voor 195ê reeds op een getal 
van· 4ou .vOO. Er zullen 3u .000 ambtenaren ontsla.gem wor_den. 

Het is de taak van de hier aanwezigen, aldus Baruch, 
hierovèr te praten met de kameraden in bedrijf en werkplaats, 
want er is maar één middel am tegen deze verslechteringen, namelijk 
de eensgezinde actie. Er moet actie gevoerd worden om een alge
hele verpaupering tegen te gaan. 

Er zijn tekenen, die er op wijzen, ·zo vervolgde Baruch, 
dat de strijdgeest onder de arbeiders toeneemt. In 28 textiel
bedrijven in Twente heeft men geprobeerd verslechteringen in te 
voeren, doch door eensgezind optreden.der arbeiders, zijn deze 
afgewezen. De rol, die de Unie be stuurde rs in de ze strijd hebben 
gevoerd, is niet anders dan verraad a.an de strijd der arbeiders. 
Ook dit zien de arbeiders steeds beter in. De eenheid van actie, 
wat niet alleen staking behoeft te zijn, komt in steeds meer 
bedrijven naar voren.. 

Het is duw een gebiedende eis aan de partijgenoten, 
overal paraat te zijn. Dat de geest in de arbeiders nog levendig 
is, zegt Baruch te constateren uit·de gro-lt.van het ledental der 
c.p.N., maar vooral ook uit de abonné-winst van en de grotere
belangstelling voor "De ·waarhe id 11

• 



" 
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Met een propagandawoord voor de uitbreiding van De waar
heid en een oproep tot uiterste activiteit van alle partijgenoten, 
be sl ui� Baruch zijn rede, die enige malen door applaus werd .onder
broken en ook onderstreept. 

Na een korte pauze krijgen de aanwezigen gelegenheid te 
discussiëren. De discussie, waaraan 'door een vijftal aanwezigen 
werd deelgenomen, behelsde hoofdzakelijk het vragen van ophel
dering van e11-k:ele feiten uit de redevoer).ng· van Baruch �n inlich
tingen over de toestand in Griekenland, waarover Baruch in zijn 
rede niet had gesproken. 

R. van der Molen, geboren 17.5.19·19, houdt in zijn discus
sie een bet'ëiög Ovër het werk van de bedrijfsafdelingen der c.p.N., 
waarmede hij de rede van Baruch eigenlijk aanvult. 

f ,':)'-\ O J .M. vellinga, geboren 13-8-1901 brengt critiek op de 
inhoud van de bedriJf'skranten en noemt als voorbeeld de laatste 
A.K.U.-wekker, die geheel gevuld was met een artikel over de 
laatste Partij-resolutie. Vellinga zegt dat de doorsnee arbeider 
daar toch niets van begrijpt en dat de niet-communistische ar-
beiders daardoor direct worden afgesloten van het bedrijfswerk. 
In zo'n bedrijfskrant moeten alleen de noden en behoeftien van 
de arbeiders besproken worden en de misstanden in het bedrijf, 

� dus zaken, die alle bedrijfsarbeiders direct raken. 
·,- Bij de bean tw@ording der discussianten blijkt ook van de 

grote waarde,' die Baruch hecht aan het bedrijfswerk en de ver
sterking van de E.v.c. Hij zegt volkomen de critiek van vellinga 
te onderschrijven. 

-'§. · wat de toestand in Griekenland betreft, zegt Baruch dat de
vrijheidsstrijders daar het geweer aan de voet hebben moeten 
zetten, als gevolg van het verraad dat Tdto aan de zaak der vrij
heid van het Griekse volk heeft gepleegd, door de troepen van 
de Griekse fascistische regering door Yoego-Slavie te laten trekkén 
om de vrijheidsstrijders in d e  rug aan te vallen. verder commentaar 
·op de G1�iekse kwestie g�eft hij niet.

Hierna sluit van ROOY, deze vergadering, die hij zeer 
leerzaam en belangrij1ërioemt; 

Bijlage.: 1 ex. -convocatie. 

EI ND E. 
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VERSLAG van een vergadering van de C.P.N.-bedrrjfsafdeling 
A.K.U.-Kleefse haard te Arnhem, gehouden op 27 October 
1949. 

Aanwezig: _ . 
R.� der Molen, geboren 17-5-19ili9, leider; 
G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901; 
A.M. Broekman, geboren �-10-1916;
J. Jansen, geboren 29-8-1919, (Oosterbeek) •

.Afwezig met kennisgeving: 
W. C. Koster, geboren 23--10-1905;
J. van Olphen, geboren 29-5-1922.
Op deze avond werd in hoofdzaak behandeld het inschrrjven 

op de Stalin- biografie. 
J 0� 

Bekend wordt�emaakt dat 13 arbeiders van de A.K.U.-
� ·V· Kleefse Waard en 3 arbeiders van de A.K.U.-Oudè fabriek, op 

tt J�b\l deze biografie hebben ingetekend. (Namen en adressen volgen ' 
nog, zo mogelijk). _ 

· 

n . fu 
Van der Molen dee

·
l

.
t mee dat de bedrijfsafdeling A.K. u.-

0·1 Oude fabriek---rraan 't aftakelen is0
• 

�ol*. -:( G. Hendriks, gebor.en 5-1-1890, zou zeer onactief zijn 
)(de laatste trjd, terwijl W�E. Frentz, geboren 19-12-1908 en G.C. 

x:,tle Mahieu, geboren 26-6-1921 ook met moeilijkheden zouden zitten. 
1 ;4'MeD. Frentz heeft van het Partijbestuur bericht gekregen dat 

ze officieel als lid van de C.P.N.moet bedanken. Zij zou een
voorname rol bekleden en moet "beveiligdttworden. ·ook mej. 

1t 
le Mahieu mag niet meer openlijk in het partijwerk betrokken 

.,, )Y wo' rden. 
Geen overeenstemming kon nog bereikt worden over het

soort cadeau wat" de A. K. U.-v,rerkers" Stalin zullen aanbieden 
op diens verjaardag. ') 

,7 lj
Broekman brengt nogmaals het Meritrating systee:m.-t.er 

� sprake en zegt dat dit nog steeds ernstigè ontevredenheid wekt
onder de arbeiders. Besloten wordt dit onderwerp ter sprake 
te brengen op de vergadering van bedrrjfscontacten op 28 Qctober 

1J 1949, waar een lid van het Partijbestuur aanwezig zal zrjn. 
Aan he°t' slot van deze vergadering drukt Van der Molen 

de aanwezigen op het hart op de fabriek elke kameraaa:-die zich
over het een of ander ontevreden toont, aan te trekken en met 
hem te praten. 

EIND E. 
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/ VERSLAG van een vergadering van bedrijfscontacten, 
Arnhem op 28 October 1949. 
De vergadering werd belegd onder auspiciën van de C.P.N. 

te Arnhem en stond onder leiding van R. van der Molen, geboren 
17-5-1919. . - -�,( ""7�·t

l).
,�I>""' 

or: !'�;� Aanwezig waren: ·
�� �1•,:" o-'�IY"" 

.. x Voor het Partijbestuur: Zekere Sanders� Amsterdam?. 
X Voor de A.K.U.-Kleefse Waard: A.M. Broekman, geboren 15-10-1916;, 

)( G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901; _ 
x Voor de A.K. U.-Oude fabriek:W.�. � de Meeberg, geboren 25-fll-1920 
x Voor de ·Tinfabriek: 
x I Voor de Rijns taal: 

)(. 

C.A. ter Beeke, geboren 8-11-1908; _ 
N. Peters Jr., geboren 11-8-1921;,
N.H. Enge len, geboren 10-11-1917. � 

t, Van der Molen opent de bijeenkomst en zet het doel dezer 
vergadering uiteen, n.l. het zoeken en leggen van contacten in 
alle bedrijven van betekenis te Arnhem, om de omstandigheden, 
welke zich in de bedrijven voordoen, (verslechteringen, ontslagen 
enz. enz.)·te kunnen uitbuiten. Hierna geeft hij het woord aan 
Sanders. tu'--"t:tM O,.ÎM.. �1).-tµ/\. Lu.vvn Wvt, '1.4. T �111',lr..q�, �h-��l ó�. /o8tJJ, 

Deze geeft een uitgenzetting over de toestand en zegt--

dat deze hoopvol is voor de toekomst van de Partij. Het geeft een 
overzicht van het ontstaan van de Russische revolutie, waarbij 
hij speciaal de nadruk legt op het feit dat deze in de bedrijven 

� ... � begonnen is en dat de arbeiders daar destijds zeer goede bedrijfs
afdelingén hadden. Hier moet ook de strijd.beginnen, dat is een 
eerste vereiste, ook nu, zegt Sanders. In �lk bedrijf moet een 
bedrijfsafdeling komen, dat is de taak van elke pg. in de bedrijven. 
Men moet zijn oor te luisteren leggen en als men een kameraad 

-�

) 

· ergens over hoort "kankeren", dan moet men diens naam en adres
zien te pakken te krijgen en doorgeven aan de plaatselijke Partij 
functionarissen, die wel zorgen dat die kameraad bewerkt wordt.,
Vooral nu wordt er allerwege gekankerd en hiervan moet profijt ge
trokken worden, aldus Sanders en hij vraagt de aanwezigen wat voor 
feiten er in de bedrijven momenteel in aanmerking komen om be
sproken te worden. 

Broekman en Van de Meeberg brengen het Meri trating-systeem 
�oij de A.K.U. ter sprake. Hierover wordt breedvoerig gediscussieerd, 

waaruit blijkt dat de arbeiders er niet veel mee zouden ophebben. 
Men stelt evenwel vast dat, als men dat systeem wil 

bestrijden, men er een ander en beter systeem voor in de plaats 
moet stellen. 

Sand-0rs maakt enkele notities over het huidige systeem 
1 naar gegevens van Broekman en Van de Mee berg en zegt dat dit door 

de Partijleiding bestudeerd zal worden om plannen uit te vverKen 
voor een beter systeem, dat men dan naar voren wil brengen, om 
de huidige wijze van waardering te bestrijden. 

Volgens Engelen ligt er bij Rrjnstaal momenteel alleen de 
kwestie van de fabriekskern, waarover verschillende arbeiders 
ontevreden zijn. Ook hem wordt aangeraden deze ontevredenheid uit 
te buiteh. 

Bij de Rubberfabriek, waar een ontslagkwestie aan de orde 
is, blijkt men, volgens mededeling van Van der Molen� niet over 
een contactman te beschikken. Volgens Sanders moet in zo'n geval 
gespeculeerd worden op het solidariteitsgevoel van de niet-ont
slagen arbeiders. 



- 2 -

Van der Molen deelt mede da!eBve r 14 d'agen wederom 
v'bij elkaar �alJ{()men ten huize van J.H. Jans en van Galen, geboren
� 31-8-1906, een arbeider van de Arnhems e StoomsTëë'phelling 

Maatschappij, waar dan ook een kameraad aanwe zig zal zijn van de 

Continental Tool Compagnie. 
Aan het einde van de vergadering maakt Sand ers de aan

wezigen nog lekker met de meded eling dat in de Sovj et-Uni e 

binn en kort brood, suike r en vlees kosteloos aan de bevolki:gg 
wordt verstrekt. � 

Enkele aanwezigen merken op dat zij dit niet geloven en 
dat het toch betaald moet worden, daar de boe ren toch ook leven 
moesten. Sanders zegt niet te weten hoe dit in e lkaar zit, dmch 
zegt het wel mogelijk te achten door de maatschappijvorm der S.U • 

. E I N D E. 
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VERSLAG van de scholingscursus van de Arnhemse afdelingen der 
CPN, gehouden te Arnhem op 4 November 1949. 

JAanwezig:H.T. Nijhof, geboren 21-6-19ëlil; 
-J... R. � der Molen, geboren 17-'.5-1919;

Il 

},. '

)( f 

G.J.H. Minnaard, geboren 10-4-1901; 
J. Nathans, geboren 27-7-1902;
J.N. Vellinga_, geboren 13-8-1901;

)<. 

\;(I Leider:

J.C. Dreckschmidt, geboren 19-11-1902;
F. Iuurtsema, geboren 13-11-1900.
nBob" Gillieron, geboren 12-8-1909 uit Amsterdam.l /(1 De leerstof voor deze avo�d was een voortzetting van de

behandeling der stof uit het boek, de K.P.S.U. Hierbij werd niets 
nieuws na.ar voren gebracht. 

Tijdens het nuttigen van het kopje koffie kwam het gesprek 

, 1 
op de a.s. begrotingsS).ebatt�n in de Arnhemse gemeenteraad. Er is
in de C.P.N. te Arnhem e en commissie gevormd om het communistisch 
debat voor te bereiden. Deze commissie bestaat uit: 

,. / H.T. Nijhof, 
�n P,D l'!ir(// J.M. Vellinga, 

fO l�o,�. Y.§E:. der Molen, 
�01� 1�- .,,--J.C. Dreckschmidt. 
f..t:> 1')�� (Beide· laatstgenoemden zijn, thans zittende raadsleden). 

'Van der Molen werd aangewezen voor de C.P.N.-fractie in de raad 
het woord te voeren bij de behandeling_ van de begroting.· Van éer 
Molen stond er o.P, een beslis sen de stem te hebben in de voor-
bereiding, doch de anderen wilden dit gezamenlijk doen. Hierover 
ontstond een langdurige en nogal heftige discussie; waarin Van 
der Molen moest capituleren. 

Gillieron onderbrak ten slotte de discussie, door te 
zeggen dat niet elke scholingsavond in-een praatavond mocht ver
anderen en dat men bij de stof moest blijven. Ook de geringe opkomst 
werd door hem gelaakt. De scholing zou zeer noodzakelijk zrjn, want 
de Partij kon momenteel niet over voldoende krachten beschikken, 
die, "indien het nodig zou zijn", leiding ko�den geven. 

Na het vertrek van Gillieron werd wederom een boom opge
zet over de "begrotingscommissie". 

EIND E. 
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VERSLAG van een vergadering van de (C.P. N. )-bedrijfsafdeling 
van de A.K.U. (Kleefse Waard) op 29 November 1949. 

/("" t; Als eerste punt van bespreking wordt de laatstversche-
1 nen A.K.U.-wekker genomen. Vastgesteld wordt, dat het artikel.,;,-- over de Textielverstrekking brj de arbeiders ingeslagen is. 

Onder het personeel zou een dertigtal exemplaren van 
de Stalin-biografie zrjn verkocht. 

)( f Van d er Molen Reint, geboren 17-5-1919, Wijst er op, 
deze mensen vast te houden en hen te bewerken in de eerste 
plaats financiee 1 bij te dragen in de kosten van de A. K. U .
wekker en voorts het zover tien te krijgen, dat ze een feli
citatie-advertentie plaatsen in "De Waarheid", ter gelegenheid 
van de verjaarda� van Stalin. Het onderschrift van die adver-

.tentie zal dan l�iden: "Namens een aantal kameraden van de 
\/fA.K.U." Broekman, (A.M., geboren 15-10-1916), wordt met een 
J,\ en ander belast. 

Het volgende punt van bespreking is: de afvaardiging 
van iemand, die het A.K.U.-personeel moet vertegenwoordigen 

� op het Vredescongres te Amsterdam op 10 en 11 December 1949. 
• Van de aanwezigen isniemand bereid te gaan, doch Van der Molen

zegt er op te rekenen, dat nog iemand gevonden wordt.�
Hierna deelt Van der Molen mede dat hij, wegens drukke

werkzaamhedenen, nietrneer in staat is, leiding te geven aan
het bedrijfswerk in .Arnhem. Hij zegt dat Broekman, die geen
enkele bestuursfunctie bekleedt, door het Districtsbestuur
tvan de C.F�N. is aangewezen, hem op te volgen. G.J.A. Minnaard
geboren 10-4-1901 moet, als E.V.C.-functionaris, VJ?rjgehouden
worden voor het vakbewegingsv,erk. Broekman gaat met deze
benoeming accoord.--�- De aanwezigen wordt opgedragen, steunbonnen te ver-
kopen voor het Vredes•,,1erk. Uit de opbrengst van de steunbon
ne·n, moeten de kosten van de afgevaardigden naar het Vredes
congres worden bestreden. 

K r J. Jansen, geboren 29-8-1919 (Oosterbeek), deelt 
mede, dat hij als afgevaardigde van de�P.N.-afdeling Ooster

-,-- beek, het Vredescongres zal bezoeken.f�oekman deelt mede, dat 
/ rf. / W.C. Koster, geboren 23-rl0-1905, wonende Bouwmeesterstraat 

A !-rrr 25 te Arnhem, zich teruggetrokken heeft uit het be drijf swerk, 
,., .JJ.1- omdat, naar hij zegt, hij het nut er niet van inziet en ook 

geen resultaten ziet. Van d er Molen zal Koster bezoeken, tenein
' ..:1- de hem te be,,egen, op èT:[[ besluit terug te komeE:J Ten slotte J. zegt Van der Molen, dat de bedrijfsafdeling op de Oude (A.K.U.)-

--nr fabriëF;" die aöor het zich terugtrekken van G. Hendriks, 
.J..L geboren 5-1-1890, ll:lej • .• E. Frentz, geboren 19-12-1908 en 

f Mej. G. c. le 1'.'lahieu, fseboren 26-6-1921, practisch ontbonden 
was, binnenkort weer zal functioneren met nieuwe krachten. 

Besloten werd, zo mo�elrjk over 14 dagen weer te ver
gaderen. 

E I N D E. 
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VERSLAG van een instructievergadering voor het bedrijfswerk van de 
c.p.N., gehouden te Arnhem, op 9 December 1949.

De vergadering stond onder leiding van: 
'91R. v.d. Molen, geboren 27.5.1919. 

X J 
Ve�:der waren aanwezig:

,. 
.xtA.111. Broekman, geboren 15.10.1916;

G.J.H. Minnaard, geboren 10.4.1901; .1 

�� 

�lw.c. v.d.Meeberg. geboren 25.4.1920; � 
b( C.A. ter Beeke, geboren 8.11.1908; 

/�

tf.-.

1 

J.H. Jansen van Galen, geboren �,**,*��ij 31 .B.1906.
/ 

Voor het Partijbestuur der c.p.N. was aanwezig: Sanäers uit Amsterdam. 
-

Sanders hield eeerst een referaat over het tempo van de ontwikke-
ling van het wereldgebeuren en ook in Nederland van het, wat hij noemt, 
stervende kapitalisme. Italie en Frankrijk met de algemene werkstakingen 

' 
passeren de revue, waarbij hij zegt dat het Amerikaanse grootkap italisme 
nederlaag op nederlaag te incasseren krijgt. Daar Italie en Frankrijk, 
volgens Sanders, voor Amerika weggevallen zijn, wordt West-Duitsland 
voor het .Amer_ikaanse doel, een oorlog t�en de s.u., gebruikt. Doch 
ook dit zal volgens Sanders mislukken. îH:ij noemt de perspectieven voor 
de arbeidersklasse momenteel zeer gunstig, het is zelfs zo, aldus San
ders, dat de snelheid waarmee het wereldgebeuren zich voltrekt, door de 
�artij niet bijgehouden kan worden. Dit tekort moet ingehaald worden 
want volgens Sanders kan er ieder ogenblik een situatie ontstaan, waar
in de Partij leiding zal moeten geven. Het werk in de bedri ven is 
daarvoor het voornaamste, in de bedrijven, in de bedrijfsarbeiders ligt 
de grote kracht van de Partij. Hij brengt critiek uit op die kaderleden, 

/ 

zowel van partij als vakbeweging, die hierin niet de juiste tactiek 
volgen. Zij moeten steeds met de urgente wereldproblemen en nationale 
problemen, zoals de Indonesische kwestie, bij de arbeiders voor de dag 
komen en hen er bijv. op wijzen dat onze regering nu gebruik maakt van 
de satelieten Hatta en Soekarno. Zogenaamd wordt Indonesie nu onafhanke-
lijk, maar volgens Sande-rs is het zo, dat onze regering van genoemde 
heren gebruik maakt zoals Hitler destijds van L1Ussert en Woudenberg. 

:.à 
1Ql dat alles op bevel van Amerika, dat aan de touwtjes trekt en naar 

� wiens pijpen onze regering moet dans�n. 
Hij wijst voorts op het gebrek aan voldoende geschoold kader om 

alle bedrijfsarbeiders op de juiste wijze te bewerken. Er moet een 
goed kader gevormd worden, waarvoor vergaderingen als deze dienen, op
dat er veel meer arbö.ide1�s, vooral K.A.B.-en N.V. V .-leden aangetrokken 
en in het bedrijfswerk ingeschakeld wo rden{Het ge sprok ene van Sanders 
in in wezen niet anders dan een verkorte weergave van de inleiding en 
het behandelde op de Districtsbestuursvergadering van het àistrict 
Centraal Gelderland der C.P.N., gehouden op 4 December 1949 te Arnhem, 
(zie desbetreffend verslag) waarop R. v.d. MOLEN, die nu aan het woord 

-r,- komt, dan ook wijst rDeze zegt dat op die vergadering scherpe critiek 
�

l'fJ6is gebracht op de pgn.-funct·ionarissen van Partij.� vakbeweglng en be-
'J..I drijfsafdelingen. Ook hij zegt dat het kader in de bedrijven uitgebreid 

01)1'1,lcs> moet worden. Hij zegt dat hij een plan heeft uitgedacht,. dat zo in el-
l IJPJJl..o kaar zit, dat de leden· van de bedri · fsafdeling van de Tinfabr iek bijv.

arbeiders van de A•K.U. gaan bewerken en actief maken en omgekeerd AKU
mensen de Tinfabriek-arbeiders gaan bezoeken. zo kunnen er verschillende 
groepjes gevormd worden en dit heeft het voordeel dat de mensen dan in 
hun eigen bedrijf niet opvallen en er tevens meer propaganda van uitgaat 

-

Be E.v.c-functionarissen mogen hieraan echter niet meedoen, aldus 
Van der Molen, die hebben in de vakbeweging hun eigen taak, want het 
werk van de vakbeweging is te belangrijk om niet de volle aandacht aan 
te be steden. ( Dit is in "Gegenspraak met zijn be\"1ering daaromtrent in 
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Î zijn inleiding op de Districtbestuursvergadering van 4 December 1949,waar-
/ in hij juist de E.v.c.-functionarissen te Arnhem verweet dat zij te veel 

1 

aandacht besteedden aan en zich te veel orienteerden op het Vakbeweg�s-
werk, waardoor het eigenlijke tledrijfswerk wat het voornaamste Partijwerk 

� was, op de achtergrond kwam te staan.) 
,,-�Jansen van Galen deelt mede dat hij er voor zal zor.e;en, dat er een 
� ·bedrijf sardelrn.g gevormd-zal �,ord.,e__n op. ae Arnhe� Sleephelling. HiJ�emt 
OK tals eersTë medewerker .B": Verhek, generen 1.8.1887) en zegt dat hij boven-

DIEN nog een ze stal mensen we et, die daaraan wel willen medewerken. Hij 
il"'('\ zegt en juist nu vooral, de -noodzakelijkheid van het bedrijfswerk in te 
�u zien. Hij erkent dat hij een tijdlang verzuimd heeft in de strijd voor de 
Il&& arbeidersklasse op de bres te staan. De oorzaak daarvan zou geweest zijn 
e,....� dat hij, met Verhek, op de Sleephelling zo'n be"'t je eenlingen waren ge
P.b, {weest. Nu echter, door de prijsstijgingen en dergelijke, ontpopuen meer
�q"deren op de Sleephelling zich als ontevredenen. 

r 
Van de I•/ieeoerg vraagt ophelèl3:'ing over hetgeen De Waarheid van 6 December
1949 heeft gepubliceerd over een conflict in de bankwerkerij van de 
A.K.U.-Kleefse waard. Ook Minnaard vraagt in'zijn functie van Voorzitter
van de Plaatselijke Centrale der E.v.a. en als lid. van de bedrijfsafd. 

tt van de A.K.u., hierover inlichtingen, waarbij hij er op wijst dat hij 
eerst door het be1•ichtje in De Waarheid met het'geval bekend werd. 

fü•oekman deelt daarop mede dat in de bankwerkerij äe arbeiders zgn.
accoordbonnen kregen, waarop te weinig werkuren zijn betaald. De arbei-

K 
ders derfden hierdoor soms meer dan 50% van het hen toekomende tarief. 

IJ. Jansen (geboren 29.8.1919, wonende te Oosterbeek) heeft daarover een 
brief opgesteld, welk schrijven door een 1 '.)-tal arbeiders is ondertekend
en daarna aan de bedrijfsleider is overhandigd. Dit heeft tot resultaat 
gehad dat er dan ook verandering ten gunste van de arbeiders is gekomen.
Volgens Broekman was het grootste deel der ondertekenaars van het desbe
treffende schrijven er ontst0 md over dat de inhoud van dat schrijven in 
De Waarheid is verschenen, maar hij zegt niet te weten hoe dit berichtje
in De Waarheid is gekomen. 

l 
Van der Holen deelt hierop mede dat Jansen met dit probleem bij 

Hijhof (H.T. geboren 21.6.1911) Hi gekomen en laatstgenoemde heeft op
eigenhoutje dit geval aan de Waarheid doorgegeven. 

Sanders merkt op dat deze handelwijze van Nijhof verkeerd is ge
weest, maar dat niet alleen, het hele geval is niet voldoende uitgebuit. 

• Men had de E.v.c. moeten inschakelen, die ifi,t een manifest had moeten 
W verschijnen, waarin dit geval als voorbeeld had moeten dienen van zoveel 

andere gevallen. Dan had men de kans gehad dat dit tot een massale actie 
geleid had. gok had dit in de bedrijfskrant besproken moeten worden, hoe
wel dat nu nog wel geschieden kan. (Ook hier wordt de E.v.a., in tegen
stelling tot de inleiding op de D.B.-vergadering, weer op de voorgroYJ6..,; 
geplaatst. Door een der aanweägeri, die de D.B.-vergadering had meegemaakt
werd dit dan ook naar voren gebracht, maar Van der Molen redde zich er 
uit door te zeggen dat het niet hinderde welke instant ie het aanpakte, 
als het maar aangepakt werd. Hij was het er echter mee eens dat het onder
havige voorval niet voldoende uitgebuit was. vooral had, gezien de om stan
digheden, De Waarheid haar cachet er niet direct aan mogen geven.) 

Van de Meeberg zegt de mening te zijn toegedaan dat men zeer voor
zichtig moet zijn met het betrekken van niet-pgn. in het bedrijfswerk. 
Broekman zegt clit te onderschrijven doch zegt dat 0._vr nog wel progressieve
elementen zijn. In dit verband wijst hij op 

}! Hendrik Boonstra, geboren 30.4.1901 te Enschede, wonende te Arrü1em, Jo
han de Wittlaan 287. 
Ook zag hij in een niet met name genoemde tekenaar van de A•K•U• een ac
tief werker, die nog aangetrokken kon worden. 
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Van der Molen zegt dat men, door dergelijke mensen aan te trekken, ook
al zijn ze geen lid van de Partij, toch tot resultaten komt. Juist om 
dat men de eenheid van actie mo�t bereiken, is dit zo noodzakelijk. 
In dit verband wijst hij op de werkwijze onder de D.u.w.-arbeiders, 
waar vooral contact tot stand gekomen is met N.v.v.-leden en waar enige
acties gezamenlijk zijn ingezet. 

Sanders verlaat, na nog opgewekt te hebben tot harde strijd voor 
de belangen der arbeiderklasse, de vergadering. 

Hierna wordt ter Beek weggeroe�en voor een bespreking met een twee
tal leden van het Actiecomite tegen huurverhoging van Arnhem Oost, nl. 

� lJ.Hde Boef (geboren 1.7.1906) en zekere� Br
�

man (zie OV/G 1�25-49, 
�"' d.d. 1.,.12.1949. � 

Door deze onderbrekingen besluit men d ergadering te Btsluiten
en om over 14 dagen weer bijeen te komen. Jansen van Galen krijgt nog
enkele instructies voor zijn werk op de Sleephelling. 

Ei n d e.
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Hierbrj gaat een verslag van een 

op 4 December 1949 te Arnhem gehouden 

Districtsconferentie van de C.P.N. 

Door omstandigheden was het moge lijk 

in dit verslag woordelijk weer te geven, wat 

er op die conferentie is gezegd. Het is ge

bleken, dat het verslag hierdoor aan duide

lijkheid heeft ingeboet; met een verkorte 

weergave of resumé had, zonder het doel te 

schaden, kunnen worden volstaan. 

Door het gesprokene woordelrjk weer 

te seven, valt evenwel het juiste licht op 

de betreffende personen en op de toestanden 

in dit District. 
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VERSLAG van een uitgebreide 
Centraal Gelderland 
4 December 1949. 

Aanwezig: 
28 personen. (aantal convocaties: 43). 

1 FOTO 1 No.)f.$9', 
� � 

an het District 
nhem, op 

- t 91 DEC. 1949

Het Part�bestuur der C.P. N. was vertegenwoordit:,d d or· 
//_: 

.
0 

�( • Baruch, geboren 17-2-1905, uit Amsterda!i. S-o@ ' 
. 1-- -

De vergadering werd voorgezeten door: 
)(.l J.A. Cleton, geboren 15-12-1913, wonende te Apeldoorn. 

Inleider· 
x._ l H.. van der fäolen, geboren 17-5-1919, wonende te Arnhem. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de districts
bestuurders en die kameraden, die �een lid van het districts
bestuur zijn, doch die in opdracht van het Pärtijbestuur aanwe:,üg 
zrjn (afdelingssecretarissen en E.V.C.-functionarissen), op deze 
belangrrjke vergadering welkom en gaat dan woordelijk verder: 

"vVe voelen, zoals partijgenoot Paul de Groot dat zo duide
lijk heeft ui te enge zet, dat wij leven in een tijd van stroomver
snelling, wrj kunnen allen, vanaf de tijd van de opkomst van het 
Hitler-fascisme, het versnelde tempo zien in de wereld. vJe hebben 
meegemaakt de strrjd van de Partrj tegen het opkomende fascisme, J
de strrjd in de verandering van de hele wereld, waarna het ver
snelde tempo zich heeft verhoogd en het is zaak dat de Partrj 

'zich aan deze stroomversnelling, of beter gezegd, het tempo van 
deze stroomversnelling niet alleen meemaakt, maar dit opstuwt. 
We hebben in de afgelopen tijd in dit district, de ontwikkeling 
verschillende malen besproken, maar het is gebleken dat, in ons 
district in ieder geval, de Partrj de ontwikkeling niet kan mee-

D

maken/ En een van de grote taken, die het Districtsbestuur zich 
in de afgelopen tijd gesteld heeft, .. is .wel de kwestie van de 

(J/J_1; Vredesactie en dat is ook een van de belangrrjkste punten die op 
t�r deze. conferentie besproken zullen worden� Ik hoop dat de kameraden 

allen, in volle belangstelling, deze discussies zullen meevoeren 
en aan het einde van deze vergadering kunnen ze6gen, deze districts
bestuursvergadering is een vergadering, waarin op dit moment 
in dit district, een nieuwe wind gaat waaien. Dat wil zeggen dat 
wrj in rjltempo de achterstand, die wij in dit district gezien hebben, 
zullen inhalen. Het is zo, dat kam. Van der Molen de inleiding 
zal houden, die zal niet te lang zijn, maar het is de bedoe ling 
dat alle kameraden, die op deze conferentie aanwezig zrjn, allen 
in discussie treden en het nodige brjaragen om deze districts
bestuursvergadering te doen slagen. n 

De inleider, R. van der Molen, zegt woordelrjk: 
11Ja, kameraden, deze uit ebreide districtsbestuursver

gadering is de eerste etappe in het organi-seren en voorbereiden 
van het Partijcongres dat wij volgend jaar in Februari zullen 
houden. En daarom, kameraden, is de grondstellingvan het Partij
bestuur, dat hier de verschillende vraagstukken niet alleen 
besproken in de Dagelrjkse Leiding, maar de bedoeling is juist 
dat ook jullie en vooral alle kameraden,aan deze besprekingen 
zullen deelnemen en ons een duidelrjk beeld zullen geven van de 
verdere ontwikkeling in de afdelingen. 

De strrjd der arbeidersklasse, kameraden, heeft zowel 
nationaal als internationaal nieuwe mogelijkheden geopend. De 
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ontwikkeling zien we op 't ogenblik allen gaan in een versneld 
tempo en dit zou, kameraden, waar zonet onze voorzitter over 
sprak en wat Paul de Groot heeft geschreven in het artikel: 
"Stroomversnelling", dit tempo, kameraden, dat is zo snel ge
worden, dat wij momenteel kurmen zeggen in Nederland, dat de 
Partij niet in staat is dit tempo bij te houden. �te zullen daar 
straks nader op terug komen, maar het is deze belangrijke conclusie, 
kameraden, wanneer vlij de stemien horen uit de verschillende 
afdelingen, dan merkt men ad.11 de verschillende uitlatingen dat 
dit een feit is. Het is nodig, dan ook zeer ernstig te onder
zoeken, wat dit voor de Fartij betekent dat deze Partij niet in 
staat is, het tempo van de versnelling van de ontwikkeling in 
de wereld, nationaal en internationaal, niet weet bij te houden. 
En dit gevaar, kameraden, is onget\lv'ijfeld niet meer denkbeeldig. 
We hebben dat ook kun..r:1en zien in De Waarheid, in de artikelen 
van Paul de Groot, tStroomversnelling", waarin duidelijk naar 
voren kwam in wat voor situatie de arbeidersklasse in ons eigen 
land en ook daarbuiten, is gekomen. 

In de artikelen, die wij hebben gelezen van kameraad 
Baruch, die hier aanwezig is, van 25 en 26 November over �ultsland, 
waarin we zien dat ook deze kwestie een levensk:Vi1estie is geworden 
in de ontwikkeling niet alleen van de hele wereld, maar vooral 
van West-Europa. 

Het catastrofeplan van iunerika, kameraden, wijst op de 
zeer critieke positie van het kapitalisme internationaal. De 

/
arbeidersklasse moet van de oorlogsplannen van het Amerikaanse 
fascisme niets hebben. En we moeten duidelijker dan ooit deze 
zaken aan de arbeidersklasse vertellen. Duidelijker dan ooit 
te voren moeten w:ij ook nauwgezet de artikelen volgen, die in 
grote stroom vanuit De .aarheid tot ons komen van het Partijbestuur. 

Kameraden, de situaties die in ons district aan het 
ontwikkelen z:ijn, ontwikkelen zich vaak zo snel, dat wij noodzake
lijkerwijze ook in ons eigen district, maar op onze manier reageren 
op de richtlijnen, die komen vanuit Amsterdam. 

De oorlogsstemmen van het Amerikaanse fascisme zijn nu, 
vooral de laatste weken, luider geworden dan ooit te voren. Met 
grote sprongen gaat het levenspeil van de Nederlandse arbeiders
klasse naar beneden. En zoveel gevaarlijker is het op 't ogenblik 
dat w:ij verschijnselen waarnemen als een schijnoppositie van de P. 
v.d.A., zoals het zeer terecht gisteravond (3 December 1949) in
De Waarheid in een artikel stond over de ontwi:k.K:eling van de 
sociaal-democratie in Duitsland van Schumacher. Deze dingen, 
vrienden, moeten we zo nauwgezet, zo streng mogelDk en zo scherp
mogelijk de ontwikkeling daarin volgen. #e hebben dan ook ge zien 
dat de schijnoppositie zich aan het ontwikkelen is in de P.v.d.A.
hier in Nederland, dat vele arbeiders daar niet meer intrappen. 
Maar het zal de taak van ons zijn, kameraden, onder alle arbeiders 
te werken en dat moeten we ongetwijfeld doen. 

De op het Partijcongres gestelde taken, van het vorig 
congres <ins, over de vakbeweging en het bedrijfswerk, hebben wij, 
bijzonder in ons district, in de afgelopen maanden een gunstige 
ontwik..�eling kunnen waarnemen. En dit vindt ook zijn oorzaak, en 
dit is natuurlijk gemakkelijk te combineren met de verscherpte 
aanvallen van de reactie op de arbeidersklasse. Het is daarom 
ook, en dat zien we op •t ogenblik dagelijks weer dringender dan 
ooit, dat wij de arbeidersklasse hierin leiding geven en richting 
geven wat zij doen moet en hoe zij dit doen moet. il/ij zullen daarop 
aanstonds wel weer nader terugkomen aan de hand van enkele pract
tische voorbeelden die�� in dit district hebben. 
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Het feit is of de arbeidersklasse, kameraden, is in de 
eerste plaats zover te komen, dat wij de e enhe id van de arbeiders
klasse bereiken. Wij, leden van het Districtsbestuur, afdelings
secretarissen en vakbewegingsfuncjüonarissen, moeten onze eigen 
omgeving leren kennen. En zeer terecht, zoals Henny Nijhof het 
gezegd heeft, moet ook iedere districtssecretaris zrjn district 
kennen. Maar evenzogoed geldt dit ook voor de secretarissen van 
de afdelin5en. anneer een secretaris zijn afdeling en zijn omgeving 
niet kent, hoe wil hij dan in zrjn omgeving, in stad of dorp werken? 
In de eerste plaats is dan noodzakelijk dat de afdelingssecreta
risben op de hoogte zijn van de bedrijven van hun afdeling. Dat de 
leden zijn geschoold in de vakorganisatie en zij moeten vooral 
een goed inzicht hebben in de verhoudingen onder de arbeiders 
zelf. Wanneer zij met deze dingen niet op de hoogte zijn is het 
zo klaar als een klontje, dat je je niet kunt bewegen in de 
arbeidersklasse en dat je niet in staat bent om leiding te kunnen 
geven acln de ontuikk eling. 

Onder deze verhoudingen in de vakorganisatie, kan ook 
de kennis van de functies en dus ook de kennis van de mogelijk
heden voor de functionarissen en het is vooral daarom juist het 
contact met de diverse organisaties. Zonder dit te weten is het 
vanzelfsprekend, kamerade!il, dat we niet in sta-:1t z;n, de diverse 
organisaties te leiden en te stuwen en het komt voor, kameraden, 
het komt voor, partijgenoten, dat, wanneer wij de vraag stellen aan 
een afdelingssecretaris, "welke bedrijven zijn er in jouw afdeling, 
hoe is de verhouding in jomv afdeling, hoe zijn de toestanden 
eigenlijk"?, dat deze afdelingssecretaris daarop geen antwoord 
kan geven en als hij wel een antwoord geeft, dat dit onvolledig 
is en daarom, kameraden, daarom hopen we dat daar straks in onze 
discussies ook antwoord op wordt gegeven. 

Het is een typerend antwoord, wanne er je vraagt wat voor 
bedrijven, wat voor industr:iren zijn er in je afdeling, dat er vaak 
het typisch antwoord komt: "Och, er zijn wel bedrijven, maar be
langrijk zijn ze niet". En doordat ze dan natuurlijk niet belangrijk 
zijn, weten ze er natuurlijk niets van, want als je geen belangrijke 
bedrijven hebt, wat moet je er dan gaan doen? 

Maar het blijkt, en we hebben hier esn hele lijst gemaakt 
van verschillende bedrijven in ons district, dat het district 
Centraal Gelderland ongetwijfeld vele belangrijke bedrijven heeft en 
zelfs bedrijven heeft, die wat dat betreft, een belangr�ke plaats 
in Nederland innemen. 

Om daar eigenlijk een overzicht van te geven, is niet zo 
gemakkelijk, want het aantal bedrijven in ons district is geweldig 
groot, maar ik wil toch enkele cijfers, enkele getallen wil ik 
noemen van Arnhem, in de omgeving van Arnhem, waar meer dan 
500 arbeiders werken, dat alleen in Arnhems gebied een aantal 
aanwezig is van 75 bedrijven. 75 Arbeiders, (hij bedoelt waar
schijnlijk 7500 arbeiders), werken op 't ogenblik in bedrijven, 
welke groter zijn als 500 arbeiders. Hiervan werken 1200 man op de 
Hevea, bijna 600 man bij de Edy, 4000 man op de A.K.U., 1000 
arbeiders bij de P.G.E.IVï. en 800 man op de bedrijven van Van Gelder 
te Renkum. Hetzelfde zien we ook in de omgeving, dus de Veluwe 
zelf, wanneer we daar getallen gaan noemen van de Velmve, waar 
dus Apeldoorn buitenvalt en ook Arnhem, komen we alleen op de 
rest van de Veluwe, tot een getal van 1900, die 1900 worden 
grotendeels ingenomen door de A.K.U. te Ede. 

In het gebied van Nijmegen, dus het gebied wat zeer be
langrijk is op de ontwikkeling van ons district - de kamerallen, 
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die in de bedrijven werken weten hoe snel de ontwikkeling is in ons 
district - het gebied van Nijmegen, daar wer�en op 3 grote bedrijven 
2400 man, waarvan, daar staat hier 700 man op de transformatoren
febriek van Willem Smit, dat is geen 700 man meer, maar dat is 
1000 geworden, 500 man op een fabriek van allerlei soort automa
tische takken, er staat een Engelse naam, maar ik kan die naam 
niet uitspreken, maar het is een metaalbedrijf, de automatic Deruis 
Burns staat er, geloof ik, 1200 man werken er op de Nijma, dus we 
willen alleen maar aantonen, en d�. getallen zijn min of meer ver
ouderd, hoe belangrijk de industriele ontvvikkeling in ons district 

De Achterhoek werken ook, waar men zou denken dat er maar 
kleine bedrijven zijn, werken 3400 man op bedrijven die Broter zijn 
dan 500 man. 500 Arbeiders werken op een steenfabriek, 600 man bij 
Vredestein, 1000 man op de ijzergieter ij van de D.R. U. en we weten, 
we horen dan, dat dit inmiddels al weer sterk veranderd is. 1200 
Man op een textielveredelingsbedrijf in Eibergen en 700 man op een 
tricotagefabriek in "interswijk. Maar dit, kameraden, zijn alleen 
de grote bedrijven. En dan zullen we Apeldoorn nog noemen, daar 
werken 1409 man op bedrijven boven de 500 arbeiders. En dan weten 
we dat, \vanneer we dit getal noemen, dat dit getal sterk verouderd 
is. dant hier staan 700 arbeiders op N. v. Industrie ••.... (hier 
wordt spreker onderbroken door een interruptie, waarbij een getal 
van 2000 arbeiders genoemd wordt). Spr. gaat. verder en zegt: 
"en 600 man bij Van Gelder. Tenslotte werken er nog 800 arbeiders 
op een conservenfabriek in de Betuwe. 

Nij krijgen we, nu zullen we nog enkele dingen noe2en, dan 
kunnen jullie vergelijken, bedrijven van 250 - 500 man. Dan krijgen 
we eerst Apeldoorn, daar werken op deze bedrijven 2200 man, 400 
man op <le Talens, 300 man op de Apeldoornse messenfabriek, 400 man 
op de ijzergieterij de Vulcaan, 500 man op de textielfabriek van 
Kram.er(?) in apenveld en 400 man op de nettenfabriek, dat is al 
niet meer juist en dan 250 man op de vleesfabriek van Linthorst. 

Gebied van lrijmegen krijgen we ook weer 2200 ·man, 300 bij 
Robinson, 300 op eenzelfde schoenfabriek van Montana, 250 man op 
de gloeilampenfabriek Splendor, 250 man op een scheepswerf en 350 
man op een oliefabriek te lrij megen. 

De Achterhoek, daar werken 2300 man, 300 man op de, weer 
zo'n vreemde naam, de Dutch Button ,Jorks (celluloidwarenfabriek) 
te Bredevoort, 250 man op een metaalgieterij, 300 man bij de.Becon 
te Doetinchem, 300 man op de ijzergieterij van Louis Termaten (?) 
300 man op de weverij De Batavier te ,iinterswijk, 350 man op de 
Vrijheid ( ?) te vvinterswijk en 250 man bij de TurmacTsigaretten-
f abriek te Zevenaar. 

Dan krijgen we Arnhem en omgeving, plm. 1000 man bij Rijnstaal, 
metaalwarenfabrieke.:a. en constructiewerkplaatsen, sleephelling en 
machinefabrieken, 100 man op een papierfabriek te Renkum, 200 man 
op een tricotagefabriek, 200 man. op de Gasfabriek te Arnhem en 300 
man op een zuivelfabriek te Arnhem en een sigarenfabriek te Nage
ningen. 

Zo zouden we door kunnen gaan en we zouden nog meer getallen 
kunnen noemen over de industriële ontwikl�eling in ons district. 
We willen daarmee alleen maar aantonen, welke mogel"jkheden en welke 
perspectieven dit werk van de Partij in ons district heeft. 

Hieruit blijkt ten slotte, kameraden, hoeveel bedrijven er in 
ons district zijn en hoe -vveinig we eigenlijk invloed en con�act, en. ook zelfs maar moeite doen om leiding te geven aan de str�d. En hier
bij krijgen we dan langzaam maar �eke� de oude�wetse �erklaring van 
velen: "Ik ben overbelast, het is nuJ onmogellJk om dit te doen, al 
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dat werk er bij te nemen, het kan niet, want we hebben meer dan
voldoende werk". 

Maar, kameraden, wij weten, wanneer wij deze dingen onder
zoeken, zoals ik in het begin reeds heb opgemerkt, wanneer we 
deze dingen onderzoeken, dat er ongetwijfeld de mogelijkheden naar 
voren springen, dat we overbelast zijn en dat we eenvoudig we 1 een
periode krijgen dat we geen tijd meer hebben al deze mensen af te 
fietsen. Deze perioden hebben we hier in Arnhem ook wel gekend. 
En indirect, als wij de politieke ontwikl:eling van al deze ge
beurtenissen in ons district volgen, het ons duidelijk zal zijn, dat
zonder de leiding van onze Partij in al deze bedrijven, niet veel 
zal gebeuren. En als er wel \,at gebeurt, dan gebeurt dat steeds 
zonder leiding en we zien steeds weer dat verschijnsel dat er niets
van terecht komt. 

De vraag komt nu, waarom zal ik, naast mijn beslomm.eringen,
mij dan bemoeien met het bea..rijf sv,erk, met het vakbewegingsNerk? 

Ja, kameraden, waarom, en het is tenslotte nu toch wel 
duidelijk e:;e1i1orden, waa rvoor we hier gekomen zijn. En we willen hier
terug grijpen op het6een wat het E.V. C. -congres als taak gesteld 
heeft. En dit, kameraden, wat nu komt, is ook voor ons allen weer

�
eer belan6I'ijk/Het E.V.C.-congres stelt als taak, de strijd tegen
e t  fascisme, tegem het bureaucratisme en strijd vop..r de vrede,.,

!En we moeten dan de ze opmerking maken, dat de E. V J.Jt. zeer ge
slaagde G.B.-avonden geeft, het cabaret nGemen�de Berichten", 
en we hebben verschillende leden gewo11-Den en ook Gids-abonné's
en we juichen deze activiteit van harte toe. Maar, kameraden, 
waar het op aan komt, wat we zo even hebben opgemerkt over de 
bedrijven, dat geldt ook voor de vakbeweging en we moeten weer de
vraag stellen: "De taak, die gesteld is op het E.V.C.-congres, 
wat is hiervan terecht gekomen uiteindelijk? Hoe hebben de af
delingssecretarissen en ook de districtsfunctionarissen gerea
geerd na de ontwikkeling op de taakbespreking van het E.V. C. -
congres ?u 

En dan moet gezegd worden, we hebben hier weinig van 
bemerkt. In plaats dat deze kameraJ.en, die terugkeerden van dit 
congres, overal deze dingen hadden gesteld, vergaderingen hadden
belegd, waar deze dingen besproken werden, hebben we daar eigen
lijk heel weinig van bemerkt, behalve, en dat moet gezegd worden, 
de Bouwvak in .Arnhem, maar het is zo, zoals helaas de Dagelijkse 
Leiding heeft vastgesteld, en dat is een zonde die een algemeen 
intreden heeft gedaan in ons district, wij geringschatten nog 
steeds ons eigen werk. En we verstaan nog niet voldoende de 
collectiviteit, zoals we wel vast kunnen stellen, en dat is ten 
slotte verheugend, dat de Dagelijkse Leiding, en ik spreek namens
de Jagel�kse Leiding, deze inleiding grondig en herhaalde malen 
heeft bediscussieerd en critisch heeft onderzocht of het wel 
juist was, of het wel juist was, wat we stelden. Daar wil ik nu 
niet mee zeggen: ik breng deze inleiding hier en dat ik ze breng 
zonder bespreking, en daarom juist is het zaak dat jullie al deze
dingen aan een critisch onderzoek onderwerpen. 

De afdelingssecretarissen, zijn die op de hoogte met het
geen er in de Vakbeweging gebeurt? Ik zou je zo afdelingssecre
tarissen kunnen noemen, die niet op de hoogte zijn en die niet de
mogelijkheden en verbinding zien, die hier blrjkt. En het geldt 
voor iedere districtsbestuurder in het bijzonder en voor iedere 
afdelingsbestuurder en dat heeft met de grootte van de afdeling
niets te maken, hoe deze zaken in hun af deling li6b en. 
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Hoe staat het met de bouwwerken, kameraden, met de 
D.U.W.-objecten; wat weten onze afdelingssecretarissen in het
algemeen hiervan? Nietsl Hoe staat het met de eenheid van actie,
die daar per slot van rekening uit voortvloeit? We kunnen
prachtige voorbeelden geven van deze eenheid in Frankrrjk,
waarvan we in de afgelopen week van hebben gezien, of eigen
lrjk in die week daarvoor, op welke uitstekende \�jze de Franse
arbeidersklasse het parool heeft opgevölgd. Ieder parool van
de zgn. socialistische vakbeweging, die ten doel had om juist
de scheuring en de eenheid in de arbeidersklasse kapot te maken;
ma ar hoe juist de C.G.T., aan de hand van de gezagsverhoudingen
in Frankrjjk, hier leiding te geven had in de strijd van de
arbeidersklasse en hoe ze juist op deze wijze eigenlijk de Franse
zgn. socialistische vakbeweöin� heeft ontmaskerd. Deze getuigeT
nis van kracht van de arbeidersklasse in Frankrrjk, kameraden,
geeft ook ons wat te denken enwe zien dan ook hier in Nederland,
en het is ten slotte logisch dat de ontwikkelin,; zich verder
voltooit in het afstervende kapitalisme, dat de regering als
op een presenteerblaadje op het o�enblik de verslechteringen
geeft aan de arbeidersklasse. .rn zien ze op het ogenblik aan
de lopende band. En de beide Partrjresoluties na de verkiezingen,
waarin dit zo juist is vastgesteld, en waarin zo zeer terecht
de kleinste belangen van de werkers moesten behartigen in de
strrjd te�en de verslechteringen.

vVe hebben gezien, hoe deze dingen zich ontwikkelen in 
ons district. Ne weten, kamerauen, in de Da6elijkse Leiding dat 
deze zaak dringend nodig is. Noodzakelijk is, dat we weten, wat 
er leeft en wat we kunnen doen in de strijd van de arbeiders
klasse. 

Kameraden, we moeten niet afwachten tot er ergens 
spontaan een actie uitbreekt en dan er achter aan lopen. We 
dienen te steunen, arbeiders te polsen en te vra6en waarom en 
door wie de verslechteringen ,mrden opgewekt en daarbij de weg 
te vajzen, hoe zij door ei6en strrjdgeest verandering kunnen bren
gen en vooral de wijze van voorbereiding zal veel brjdra6en in 
het slagen of niet slagen van de acties. #e weten, er is grote 
ontstemming onder de Unieleden, o.a. bij Van Geld er in Apeldoorn. 
Welnu, kameraden, dan 1,;ordt het de hoogste tijd dat we hier iets 
aanpakken, dat de Partij-afdeling dus die maatregelen gaat nemen, 
die nodig zrjn om de ontevredenheid, die steeds groter wordt, 
richting en leiding te geven. 

Wij vechten(?) kameraden, omdat er makkers zrjn die zeg
gen: "Wij verwachten acties l", maar wij moeten goed onder zoeken 
en zien hoe deze dingen zich ontwikkelen en dan weten we dat 
het vaak van k�eine omstandi6heden kan afhan�en, dat de arbeiders� 
klasse ons be rijpt. 

En zeker onjuist is ook de opvatting van de kameraden 
die zeggen dat ze geen t.rjd hebben. ,tij verspillen juist enorm 
veel tijd, omdat wij, zoals in het begin is opgemerkt, niet vol
doende de ontwikkeling kennen, niet voldoende kennis van de 
mensen die we hebben en van de mogelijkheden die er in de be
drijven zijn. En ve hebben hiervan sprekende voorbeelden in ons 
district. En dat zijn Eerbeek en Dieren. Dat zijn de kleinste 
afdelingen in ons district, die een totaal ander beeld geven. 
Zij besteden wel aandacht aan het bedrijf s"erk, dus ook aan het 
vakbewegingswerk. We zien da� ook dat de sympathie voor de 
Partij daar groeit en we boeken succes. we hebben met de ver
kiezingen in Eerbeek stemmenwinst behaald, we hebben daar e en 

' 
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stabiel lezerscorps van De �vaarheid en contact met het N. v. v.

De steunacties daar, overschreden de gestelde taak nu reeds. 
De ge lden van de afrekening en de hand�ekeninglrjsten tijn binnen. 
De Stalinbiografie-actie, om een voorbeeld te noemen van activi
teit in Eerbeek, die had zich tot taak gesteld, 25 exemplaren 
te verkopen en ze hebben er 26 verkocht en afgerekend. .vij willen 
daar alleen maar mee aantonen, dat, wanneer een afdeling zich 
met deze dingen bemoeit, daarmede bewijst wat voor mogelrjkheden 
er zijn. We willen nog eventjes teruggrijpen op de gemeenteraads
verkiezingen. De bloklijsten in Eerbeek. ,1e hebben, net als overal 
in het land, getracht bloklijsten samen te stellen, d.w.z. van 
partijgenoten en niet-partijgenoten. Alleen, we hebben het in ons 
district niet verstaan om werkelijk die lijsten samen te stellen, 
die noodzakeL�k waren. In Eerbeek waren ook, uit de bedrrjven, 
meer kameraden. Deze kameraden, die kwamen natuurlijk op de lijsten 
voor, maar even zo vrolijk, in plaats van deze lijsten namen te· 
geven van: "Voor Vrede en Opbouw" of iets anders, gingen we 
rustig door, in plaats van te trachten de. Eerbeekse bevolking 
hier in één front te krrjgen, te trachten haar in één front te 
betrekken in deze strrjd, gingen we heel rustig door om hier de 
na am aan te geven van de Communistische Partrj. Dus, kameraden, 
ook in Eerbeek, ondanks de steru�enwinst, hadden we oók in Eer
be-.:::k veel betere resultaten kunnen boeken, wanneer we hier op 
de juiste wijze de strrjd van de arbeidersklasse hadden geleid. 

Afdeling Dieren en dan mogen we partrjgenoot Trentelman 
wel noemen, en als de Partrj leiding �il geven aan de strrjd van 
de arbeidersklasse, kamer au.en, dan he boen ,;ie de laatste weken dat 
zeer zeker in Dieren gezien. Hij heeft onget��feld ondervonden, 
zoals wij allen reeds he bben vast6esteld, dat het v,erk in de vak
be,,,eging, het ,,erk in de bedrijven, dat hij taaie volharding nodig 
had. Hoe v1einigen in ons district boksen dat voor elkaar. Maar 
in Dieren hebben ze er blijk van gegeven dat na taaie volhardings
arbeid, de mogelrjkheden voor de arbeidersklasse ongeKend zrjn; 
de mogeli3kheden om de strrjd van de arbeidersklasse te ont�ikkelen 
en ook de resultaten daarvan niet uitblrjven. 

Reeds lange tijd tijn we nac....r de Edy toegevveest. Voor het 
overvánnen van de weerstand, kameraQen, om de Edy-trom (bedrijfs
krant) er in te werk:en, om die in het bedrijf te krt6en, en zo 
is het in vele bedrijven in ons d.istrict ·eweest. \,ant je weet 
dat ze in het begin deze kranten aanpakten en weggooiden en nu, 
wat ee n verschil of daar is, dat �eten op het ogenblik alle be
drijfsarbeiders in ons disl:ïrict, zoals ze hier op 't 0 0en blik 
aanwezig zijn. 

In Dieren, ook in Dieren, en daa:i? vüllen we juist op 
iNijzen voor de kameraden die d:nken dat ze geen tijd hebben, willen 
we aantonen wanneer je het werk aanpakt zoals in Dieren en heb 
je geen tijd meer, dan hou je tijd over. Deze kameraden hebben 
onderzocht, v,erke lrjk cri tisch onderzocht, welke mogelijkheden 
liggen er in het bedrijf, wat kunnen ,,e doen. En toen we hier 
begonnen met het uitgeven van de bedrijfskrant, toen hadaen we 
daar één partrj0enoot in het hele bedrrjf zitten, verder contact 
hadden ,1e niet� vve wisten eigenlijk van het hele bedr:ijf niets af. 
Ja, nou ja, daar waren misschien wel een paar mee lopers. e hebben 
dat onderzocht en 10 dage_.c later, in een periode van 10 dagen, dat 
we dit bedrrjf hadden onderzocht naar de mogeL�kheden die er waren, 
kwa.::.en er naar voren, 10 partij6enoten en 20 E. V.C.-ers..;\ Ik wil 
a lleen maar aantonen, welke mogel_�kheden er in de bedriJven liggen. 
Want als ik hier de vraag stel aan verschillende kar1eraden: 
nHoe is dat in ons bedrijf ?n en v,e hebben het ze allemaal gevraagd 
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hier in Arnhem, wat voor mogelijkheden liggen er in onze bedrijven 
- het is toch een eenvoudige vraag, is 't niet? - 14 dagen later
krijg ik dit antwoord: "In Arnhem zijn ge en mogelijkheden". 

Kameraden, laat ik je nu zeggen, dat er op 't moment 
in Dieren 30 E.V.C.-ers zrjn bij de Edy, waaronder 18 waarheids
lezers. En we moeten leren die zaken te bestuderen, welke kame
raden wel en welke kameraden niet De Waarheid lezen, die in de 

..J.. bedrijven zijn en :we zien de mogeliJkheden onget1A11jfeld bij Edy. 
Wij gingen, toen wij in Dieren contact kregen, zagen we 

meteen ook de andere mogelijkheden. Via Dieren kregen we contact 
met Zutphen, met een tweetal leden, die ook Naarheidslezer waren. 
En meteen bLJkt weer de geweldige mogelijkheden die er bestaan 
voor de arbeidersklasse, wanneer zij werkelijk de strijd aanvoelt. 

Hier in Dieren kwam een kameraad naar voren, zoals wij 
die zo graag in ons eigen district zouden hebben, nee, in 
Zutphen kwam een kameraad naar voren, zoals wij er zo graag een 

1N in ons eigen district zouden v,ensen, ter1rvjjl de kameraden in 
Zutphen somtijds nog critisch staan te�enover deze kameraad. 
Je weet het hè, niet helemaal safe geweest, die kameraad heeft 
bewezen voor het werk en de manier waarop hij de strijd aanpakt 
voor de arbeidersklasse, wel te verstaan. Deze kameraad, en ook 
andere kameraden van de Edy te Dieren, als ze 's morgens uit 

T 

de nachtdienst kwamen om 6 uur en nog uit de nachtdienst komen, 
dan gaan ze niet naar huis, naar Zutphen of Dieren, maar dan 
komen ze heel rustig met de bus naar Arnhem, om de zaak weer 
met de Dagelijkse Leiding te bespreken,. om het materiaal weer 
te schiften, wat nodig is voor de strijd en dan gaan deze kame
raden 's middags weer naar huis of, vanneer het niet anders kan, 
dan gaan ze even ·zo vrolijk 's avonds de nachtdienst i-veer in, 
zonder geslapen te hebben. 

Ik bedoel, en ook deze kameraad in Zutphen geeft er dus 
wel duidelijk bliJk van hoe wij de strijd moeten voeren voor de 
arbeidersklasse. 

Door deze samenv.,erldng in de afgelopen maanden zijn drie 
1
1Edy-troms11 uitgegeven en drie manifesten van De Metaal, waärïû 

gesteld werd het6een in Dieren bekend is van die 2% uitkering 
van het winsta""ndee 1, waarin deze k,,estie gesteld werd. 

Ook De ,,aarheid verscheen in dit bedrijf met een, geen 
extra editie, maar een extra aantal, kranten uit Amsterdam toe-
6estuurd om hier in dit bedrijf uit te zetten en we hebben deze 
kranten in het bedrijf uitgezet en we hebben de uitstekende 
reacties van de kameraden in dat bedrijf gezien. 

e 0eveLL uit, de bedr:iJfs."tl:ranten, dat gaat van de Partij 
uit. Voor het nauwere contact met De ]'etaal zor::::;t ook de vak
bewe6ing, om deze strijd mee te strtden. Nee, ze6:::;en wi...j, 1.i.; doen 
no meer. Daornaast is zeer belanbrrjk De aarheid en ook De 
�Vaar heid is uitgezet, zodat de :ttamer aden 'hierdoor nog meer 
leiding, nog meer stu-wing konden geven aan de ontvükkeling in 
het bedrijf • .ve hebben dan ook ongehlijfeld bij de Edy een basis. 
En nu, op het o5enblik nu de ont,.,ik.'.: eling verC.er gaat bij de Edy, 
zien v,e dan·ook zeer terecht dat N.V.V.-ers en E.V.C.-ers aan 
ons vragen: "Beleg met ons vergaderinben, waarin vvij de tarieven, 
de tariverin van het bedrijf, kunnen bespreken ?n ,,e hebben n.l. 
bij de Edy de zgn. tariefcommis�ie en de arbeiders v,eten niet 
precies hoe ze daarmee aan moeten, maar ze stellen zoveel ver
trouwen in onze kracht en in onze leiding, dat ze aan ons vra6en: 
n1at moeten we er mee aan? 11in plaats van naar _iet ·;.v.v. of naar 
de K.A.B. te gaan. 
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Zo zien we dan, kameraJen, hier brj de Edy, wat zo nodig 
is voor de strijd van de arbeidersklasse en wat we in Frankrijk 
zo duidelijk gemanifesteerd zien, de eenheid. 

We ontvingen verschille nde brieven op de bedrijfskrant 
bij de Edy, die zo lieten zien dat de kameraden, die door de ont
,likk eling daar in dat bedrijf reageerden en op de juiste manier. 
En als äe reactie gaf de directie van de Edy ook nog een manifest 
uit. Die directie, die had zo bang geworden, die was zo in de 
wiek geschoten, die wist niet hoe ze het met dat zaakje hadden 
en daarvan haalde die de stoiliLiteit uit, ze gingen een manifest 
uiteseven, waarin uiteen gezet werd, dat ze di

°

e 1% gratificatie 
nog niet konden geven omdat er geen geld was. 

De arbeidersklasse, die daar werkte, heeft gereageerd 
op dit· manifest, die heeft elk uiteengezet, elk in dat bedrijf, 
wat de betehenis van dit manifest en hoe onjuist dit manifest 
van de directie gesteld was. 

Daarnaast krij.sen \ve na, ellJk, zoals het bij elke actie 
gaat, daar wercien bedrijfskranten uitgezet en er kwam een poli tie
agent aantuimelen op de fiets om het uitzetten van bedrijfskranten 
bij de Ed.y te voorkomen. Toen die knaap er was, was het natuurlijk 
al gebeurd, maär ik vertelde natuurlrjk niet(?) hoe dat nou 
gebeurd was. 

Maar i.r. bedoel maar, de manier waarop zij dacht en deze 
ontwikkeling bij de Edy te voorkomen en hoe bang de directie van 
de Ed.y is. 

Deze actie, kameraden, gaat verder vanzelfsprekend ,niet? 
Dit is geen actie die wordt afgesloten. 'Ne gaan steeds verder, 
kameraden, in de ontvvikkeling van de maatschappij en ook in de 
ontwiF..keling van alle dingen die wij kennen, dat is niet blijven 
staan, maar de ontwikkeling gaat verder. 

we hebben dan ook in de afgelopen week vergaderingetjes 
ge zien van de verschillende vakorganisaties. e hebben gezien 
dat het N.V.V. daar een vergadering organiseerde, onder druk van 
de arbeiders bij de Ed.y en we hebben ook gezien op welke vunzige 
manier zij daar trachtte, en op welke manier zij de arbeidersklasse 
daar in de rug aanvallen om daar de strijd te breken. Het N.V. V. 
breekt daar, organiseerde een vergadering, vanzelfspre.1..ênd wat 
er in de opzet van deze heren, van deze N.v.v ...... ,Vant dat moeten 
we ook weer vaststellen, en dat lezen we uit de strijd die op het 
ogenblik gestreden wordt bij de Edy, leren we dit, op welke �anier 
of de belangen van de arbeidersklasse worden verdedi -d. Dat 
hebben v,e zeer terecht weer bij de EiJ ge zien, bij de Edy hebben 
we dit gezien, dat het N.V. v. met opzet de strijd bree� .... t. En dat 
wet en i,�e allen dat dat ÈSe oeurt, mac:1.r het is ook zeer goed om dit 
vanmor "'en nog weer eens vast te stellen, om te zien hoe deze 
zaak in elkaar zit. 

Het is allen be.,..end, om die 2% uit te keren, dat na 15 
November en tussen 15 J·anuari ma§, geen extra uit.Kering word.en 
gedaan. Dit is een re0eling, die hebben ze �etroffen door "e 
regering, maar daar hebben we ten slotte niets mee te maken. 
Maar het is een regeling, waarvan het N.V.V. op de hoogte is en 
het N. v. V. saboteerde stelselmatig, door een bespre ... ing te houden 
met de directie en daarna een bes9re11..ing met de arbeile rs, die 
viel na deze datum, ter,,ijl zij 11et de ont111ii<lcelin§, geheel op de 
hoogte waren, tervv.ijl ze v,eten dat deze aanvra0e en deze ui t.l'Cering 
van die 2 % in deze 9erio1...1.e uit�esloten was • .Nee, zeg0en ze, dat 
moeten we niet doen, dat is onze bedoelin6 oo�'\. niet, onze bedoeling 
is, de strijdwil van de arbeidersklasse te bre.J.ren en c1aru1eer we 
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dus komen na 15 November met deze verklaring, dan is er geen 
mogeLJkheid en dan zijn we wettig gedekt. Dus m. a. 1v. , wanneer 
we het zo re6elen, dan krtjgen de arbeiders niet de 4%. En daar 
was het hun om te doen. 

De E.v.c. ging ook afgelopen Vrijdag (2-12-1949) een ver
gadering or6aniseren, de 11. V. c. ·1etaal, om de arbeiders bij de 
Edy verder te voeren in deze strijd. En de reactie probeert van 
alles, ov alle mo�elrjke wij�en wordt getracht om vergaderinben 
in de war te· sturen. Toen de kamer au.en daar kv,a.nen, zagen ze 
op de deur een stukje papier: ".,egens ziekte esloten". Ik 
weet niet of dit juist was, misschien is het wel zo, maar wel 
liep het in de war en ik wil alleen maar aantonen, w elke moei
liJkheden vve steeds in het dagelijks werk voor de arbeidersklasse 
meemaken, op welke manier de reactie tracht deze eenheid, die 
in wording is, te breken, want zij weet, en zij weet veel beter 
Jan de a rbeidersklasse, dat wanneer de eenheid van de arbeiders
klasse is gesmeed, dat het met haar is gebeurd. En daarom zal 
zij voor geen middel terug deinzen, OIB deze eenheid te breken. 

Het werk in de afdelingen, kameraden, is dus vaak moei
lijk, maar wij hebben weer gezien aan de hand van een bespreking 
in Zutphen, dat bij Bekkerson ( ?) , dat is een metaalbedrijf in 
Brummen, aan de hand van de kernverkie-z±ngen hebben wij de kame
raden gewezen, dat zij een manifest moesten gaan uitgeven om meer 
leiding te gaan beven aan de strijd van de arbeidersklasse. Aan 
de hand van deze ontv,ikKeling hebben wij nu in Brummen, dus naast 
de laatste actie in Dieren, hebben�� in Bru4-luén, zijn we er in 
�eslaagd de eerste bedrijfskrant ook voor het district IJssel
streek uit te geven. Dat wil dus zeggen dat nu de IJsselstreek 
zelfstandig een �drijfslr..rant gaat ui t6even in Brummen, terv,ijl 
Bru1nmen in ons district ligt. Brummen ligt net op de grens 
tussen het district Centraal Gelderland en district IJsselstreek. 
Wat niet wegneemt dat zij de meeste contacten en de meeste invloed 
in d� bedrijven daar hebben en het is vanzelfspreRend en wanneer 
het mogel�k is, als een ander district deze mogelijkheden heeft, 
zoals de IJsselstreek hier, waruieer zij de bedrijfskranten V>iil 
uitgeven, v,ij dit toejuichen en dat dit district ook is om van 
het belangrijkste 0edeelte van de belangrijke taak, die onze Partij 
heeft, uit te voeren . 

Wij zien hier, kameraden, dat - wij gaan hier gauw weg -
dat wij toch met dit snelle tempo door het andere heen moeten, 
zodat wij kladr komen. Want naast de Edy, waar vvij dus ge zien 
hebben dat de kameraden 1% wordt uitL,eKeerd en wat zo bel�ngri:-:k 
is, kameraden, wat we vast moeten knopen in dit district, dat de 
kameraden daar hebben geleerd en daar hebben gezien, i;,ie hun be
lan6en verdedi6t, hebben zij duidel�k kunnen zien, deze arbeiders, 
wat het N.V.V. doet, wat de K.A.B. doet en wat de E.V.C. daar
naast doet, en hoe hun standpunten moesten zijn. Ik bedoel dat 
we goed be rijpen de ontwikKeling in Di.eren, in de arbeidersklasse 
in Dfueren, datgene wat weer gewonnen is en onget11,ijfeld, wanneer 
deze actie zijn verdere ontwikkeling krijgt, zullen we zien dat de 
arbeiders bij de Edy door hun 6roter klassebev,ustzijn gemaki-,.elijker 
komen tot de verdere strijd in die bedr1:ven, waar we no niet in 
deze ontwikkeling zijn. De arbeiders hebben hier geleerd wie of 
hun ka,neraden zijn, wie naost hun staan in hun d!:agelijkse strijd 
en wie de ze strijd stelselmatig en SJste.J.atisch torpederen. Van
zelfspreKend hebben wrj deze, het N.v.v., het K.A.�., die andere 
organisaties, aa.n de kaak gesteld en hebben wij duideL�k ge.:aa kt 
aan onze partijf5enoten �) in het N.V. V. , Lietaal en de 'Jhriste
l�ke 6roepen, wat onze taak is en wat hun taak is, zo'at ook 
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hier de strrjd van de arbeidersklasse blijKt (?) en dat de bour
geoisie in Dieren ontmaskerd is. 

�n, ka;i,erac...en, die weg moeten ,,e op en het 1,.ordt ons 
op6egeven, dat we a lleen via de klassenstrijd er kunnen komen, 
tot die maatschapprj komen. De hele mensheid wacht. 

Het bedrijfsvverk bij de A. K. U. Ook weer een voorbeeld 
van hoe wzj moeten reageren. De juiste wijze biJ de Edy, waar ,:ij 

'
wél verstaan hebben, waar wij vandaag mee zitten, kameraden, hè

i,. en dat Hennie (H.T • .Nijhof, gebore-i;;i 21 G=J:'7ti) én Bertus, (A. 
,rv.{ J van den Berb, iseboren 14-8-1925) 's nachts de kranten klaar 
/J IT � ma.teen om de volbende mor::,en er in te zetten, in samenwerking 

• 

met de kailleraaen van Dieren en Zutphen, maar dat vve, biJ de A. I\.. u. 
benutten �e kansen niet. 

Brj de A.K.U. lag de kwestie van de bedrrjfskledin�. e 
zetten dat in de krant, onze bedrrjfskrant. Twee á drie dagen 
daarna kv,am een dingetje aan het bord, het publicatiebord bij de 
A. K. u., dat er weer bedrijfskl edin16 verstrekt werd en onverwijld 
kweekt het vakblad (bedoeld wordt vermoedeljjk het officiële 
bedrijfsorE:,aan van de A. K. u. , de Spindop), st em_u.ing bjj de arbei
ders omdat de textielverstrehl:ing weer .KVvam bij de A. K. U. Nu is 
deze ontsteIT1LJ.in bij de arbeiders, ·wijten (bedoelt vvaarschijnlijk 
danken) wij aan onze bedrijfskrant, die ontstem...ing had opge,,ekt. 
De directie heeft deze stemming afgereageerd door weer textiel

.J.. voorziening te geven in de vorm van vakkleding. (Zie A.K.U.
wek..�er, brjlage van CV/G 1718-49 dd. 23-11-1949. Zie ook CV/G 1789-49 

Ne hebben deze zaak niet vo�doende aangepakt, we hadden, 
via de vakbeweging een manifest moeten verspreiden en de zaak 
warm moeten houden. Als , e er nu mee beginnen, lopen,ve achter 
de feiten aan. Hier ligt de grote taak van de vakbe,11eging die 
had moeten protesteren brj de A.K.U. tegen de slechte voorziening 
van vakkledinb. 

Zo sta2.11 ook de kameraden brj de Rijnstaal in Arnhem in de 
strijd te!:!;en verslechterin0en die de directie daar ·,1,il invoeren 
en dat de arbeiders daar niet krijgen waar ze recht op hebben. 
)Spaarsysteein). ,e moeten De tretaal op de huid zitten, opdat 
Metaal gaat doen wat nodig is bij de Rijnstaal. Dit is allemaal 
de taak van de vakbeweging. De kameraden brj de Rijnstaal moeten 
de noodzaak voelen om hun doel te bereiken. 

-r Bedrrjfskranten. In het voorjaar gaven we 9 of 10 bedrrjfs-
� 

/ 
kranten in ons district uit. Er zijn er weer een paar afgegaan en 
nu zie je, dat in die bedrijven de arbeiders ons vragen: "Jongens, 
wanneer komen de bedrijfskranten weer uit?' En vraag nu eens aan 
de arbeiders in die bedrijven, waar een bedrijfskrant is ui t::,eko,nen, 

.l 

wat ze dan zegé:,en? Zo zie je, hoe belangrijk de bedrijfskran ten 
zijn •. e hadden de vo1gende bedrijfskranten, de A.K. u.-v·ek.ker, 

J
de Meteoorsteen bij· de Meteoor in Rheden, De Ha.ara b�i de D.R. u.,

S de Gemeen-'ëeambtenaar te Arnhem, De Tinschuit tri.j de Tinfabriek, 
de Spinner-bij de Nijma en de Kiepkar bij ëie D. u. N. Ma.:.r de bedrijfs
kranten gaven�� nog niet voldoende blrjk, de juiste dingen naar 
voren te bren6en, die van beLmg zijn voor de arbeidei1sklas :ie. 
Het kunnen kleine dingen zijn en ze moeten van de arbeiders zelf 
komen. De laatste tijd is dat wel iets beter ge,oJOrden, ma@ het 
is zeer moeil:i,:;k een krant te maken als hij nu geworJen is. 

Toch is het bedr�fswerk in ons district niet slecht ge
weest, doch onze bedrrjfskranten hebben de zaken nog niet voldoende 
belicht. Vooral de Vredesactie had juister gesteld �oeten worden, 
hoewel de bedrijfskrant geen vreu.eshrant mag ,,,orden. Kaar bedrijf 
·moet het belangszjkste zDn· Zie maar weer brj de Edy, daJr hebben
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--rwe goed succes gehad. Ik moet zeggen, wij hebben nog niet eerder 
een dergelrjke actie gevoerd. En zo kan het overal. De mogelijk
heden zrjn er. Daar heb je de Tinfabriek te Arnhem. Op het ogen
blik staan op de Tin een aantal kameraden, die nog geen partrj
genoot zijn, maar die noodzakelijkerwijze pgn. moeten worden. Die 
zelf ook reeds zeggen dat ze pgn. zijn, alleen zij moeten nog worden 
ingeschreven. En· zo is h et op het ogenblik ook bij de Waarheids
lezers. De 10.0 00-den bed.rrjfsarbeiders die in ons district zrjn, 
geven grote mogelijkheden om ook het werk van De 1aarheid te ver
sterken. De vorming van het kader, kameraden, dat hebben we nou 
gezien in de ontvvikkeling van dit ,,,erk,. is het belangrijkste �. 

In Nijmegen hebben vv.i.j enige malen "De Spinner" uitgegeven 
bij de Nijma en hoe�vel deze krant werd ontvangen, hebben de kame
raden daa:r het besluit genomen om "De Spinner" niet meer uit te 
6even en over te gaan naar de transformatorenfabriek van Smit. 
En deze strekking, ·kaDJ.eraden, die hier zo even wordt gesteld, is 
voor het bedrijfswerk ernstig. Ik bedoel, d.e ka1u.eraden daar moesten 
daar een zeer zwaar besluit neL!en en dat hebben ze ook gedaan 
om met het bedrijfs�.erk, waar je jaren mee t,er1<:t in de Partij, 
@,ezien de ont,vi.r<:.J:{eling en de mogelijkheden, over te gaan naar een 
bedrijf, waar je denkt beter contact te hebben en meerdere moge-
lijld1eden. vlij hopen dan ook dat hierover door de kameraden uit 
Nijmegen nog verschillende d ingen Horden gezegd, verschillende 
feiten en materiaal wordt aangev oerd, waardoor vrij nog beter en 
nog duidelijker zien dan wij al gezien hebben, waarom zij dit be
langrrjke besluit hebben genome n. 

Zoals wij zo even al hebben opgemer.e;:t, zijn er verschillen de 
kame raden, die ge vraagd hebben aan ons om een bedrrjfskrant uit 
te öeven. Kameraden, dat. is wel mogelijk wanneer zij in deze be
drrjven zorgen dat zrj, zoals ik zoeven heb gezegd, in staat zijn 
dit zelf te redigeren en vvij weten dat b.v. bij de Rijnstaal, om 
een voorbeeld te noemen, deze kameraden eigenlijk in staat zijn, 
om het zelf te doen. Een belangrrjke uit�ave van bedrrjfskranten 

is op het o6enblik ook nDe Kiepkar" bij de D. U. W. "De Kiepkar" 
bij de D. U. vV., kameraden, bll�kt ook op de j uiste wij ze te v,orden 
geredigeerd en op de juiste ·wijze die argumenten naar voren te 
brengen, die nodig zijn om ·.de verbinding tot stand te brengen 
tussen de D. u. ·.,.-arbeiders en de partijgenotenL De D. u .... -arbei
ders staan natuurlijk, en dat is het belangrijke, regelmatig in 
contact met de vakbev,eging. Kameraad van den Berg, (A. van den 
Ber�, geboren 14-8-1925), bezoekt re6elmatig de objecten van de 
D.u.w. en dit, kameraden, is \,eer zo �langrjjk om aan te tonen,
wat voor mogel�Jkheden er zijn, wanneervv.1.dl.e D. u . .. -objecten be-
zoeken en Qit geldt dan ook speciadl voor de buiten afdelin6en, 
om zich ook voor de buiten afd., om zich ook met dit D.U.vV.
werk te befüoeien, door re�elinatig te bezoeken, door contact te 
leggen met deze kéh1eraC.en en zelfs over te gaan tot ver6act.erin
getjes, w aar de D.U.W.-werkers van verschillende objecten bij 
elkaar ko,nen, krij0en we mo6eli�kheden om niet alleen deze kamera
den te binden, madr om de�e kameraden ook verder te voeren in 
de strijd voor het dageLjks bestaan. Wij moeten het vertrouv1en 
van deze ka meraden v,innen. Deze kameraden staan vaak aan de zelf
kant. Er zijn verschillenct.e kameraden bij in de D. U. W., die geen 
uitzicht meer zien, die zeggen: nHet moet nog veel slechter en 
veel rottiger v1iorden, voordat er verandering ko11t". \Jij kunnen 
begrijpen dat deze stemming daar leeft, dat neemt niet v.eg dat 
we in de opschietende, de Duwkrant, op 1 t ogenblik in staat z�n 
om zelfs stukken str�d b� de D.U.W. te beleven en ook in deze 
strrjd het succes te verhogen, wat ten slotte het belangrrjkste is 

�voor deze kameraden. 
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vVij hebben hier nog verdere combinaties gema-kt en v,e 
hebben ook het gemeenteraadswerk bij het D. u. '.,.-werk in betrokken 
en verlopen week is een var1 de kameraden van de Gemeenteraad 
van Arnhem, die is net Bertus (van den Berg) op bezoek geweest 
op een D. u. vV. -object hier in de o:rng;eving en we hebben weer ge
zien de mogel..Jkheden die hier liggen op dit gebied. Dit is ook 
alweer een aanwijzing, wanneer wij ergens mee beginnen, en we doen 
het op een goede wijze, welke mogelijkheden er in ©ns District 
en in de strijd van de arbeidersklas.;;.e liggen. MaarvWij moeten 
dit op de juiste wijze doen. 

Een van de tekorten van het bedrijfswerk is momenteel, 
dat onze bedrijfskranten niet goed behandeld v,orden en ernsti6e 
critiek is hier zeKer op z'n plaats. vvant, kameraden, 11Jij weten 
het allen dat, wanneer wij de vrede willen �vinnen, willen hand
haven, dat er nog heel wat moet gebeuren, en dat onze bedrijfs
kranten in het teken moeten staan van de vrede, zoals op het 
ogenblik onze gehele Partij in het teken moet staan van de vrede, 
zal ongetwijfeld gewerkt moeten ,Jorden, dat ook onze bedrijfs
kranten in het teken van deze actie voor de vrede staan. Dit wil 
natuurlvk niet zeg

0
en, dat we dan weer het andere geval krijgen, 

dat onze bedrijfskranten, vreaeskranten worden, want een actie 
als in Dieren, want de actie bij de Edy in Dieren heeft onge
tbijf eld de arbeidersklasse meer gele6enheid �en om zich te 
ontv.iJ.rJ:celen en zich te harden in deze strijd, dan dat wij bij de 
Edy al tijd met de vredeskrant waren uitgekomen. Dan hadden wij 
die ac�ie voor die 2:7/o niet kunnen voeren. Dan hadden wij daar 
ook in die arbeidersklasse in Dieren op een hoger plan van 
ont1vikkeling kunnen voeren • 

En daarom dus ook ons zelf, laten wij het critisch vast
stellen, dat wij door de strijd in Dieren ongetwijfeld ook onze 
eigen lering hebben getrok.l{en en zelf critisch hebben vestgesteld, 
dat wij nog nooit eie;enl�jK een dergeli.jke actie hebben geleid 
noch gevoerd en doordat hij nou bij de Edy is gevoerd, onget�,ijf eld 
bij andere bedrijven in een sneller tempo en nog beter en op de 
juiste wijze- zal "'orden gevoerd. 

Willen nog enkele dingen zeggen, wat betreft de Unie
organisaties, � een beeld te geven van de sterkte van de Unie
organisaties, hebben wij hier een getal staan van het N.V.V., dat 
omstreeks 40.000 georganiseerden in Gelderland. Deze getallen 
zijn gegeven door de vakbeweging van het N.V. V. zelf. Maar wij 
v,eten ook, gezien de sterkte van de P. v.d. A. in ons district, 
dat deze getallen ongetwijfeld een bee ld geven van het aantal 
mensen, laat ik het zo zeggen, dat in deze vakbewesing zit, en 
ook de geweldige belan6rijkheid voor ons om hier ernstig a8.ndacht 
aan te schenken en vooral ook bij onza aandacht, steeds te trachten, 
contacten te lebgen·rnet N.V.V.-ers, wa"rdoor ,.ij de mogelijkheid 
krijgen om mensen, die werkzaam zijn, of athans lid zijn van het 
N.V.V., om ook deze or�anisatie str:ijdbereider te kr� 6en. En ·Bj
hebben het hier i11 Dieren weer �ezien, ka.c1.era·1en, hoe eze
functionarissen in het N.V.V. ieder stuk strijd niet alleen
scnu"en, maar s1..eL,elmatig saboteren en dat wt dus de kameraden,
die uaarin werkzaa'.0. zijn, wel nauwer en zeer goed moeten in
strueren, de taRen die zij hier hebben.

Dan de E.V. J. 111ij "et en het niet precies, .. ij VJ et en niet 
precies de 0etallen van het aantal leden van de E.V.C., leden in 
ons district, maar volbe11s onze e,:;egevens zal het acilltal ...!:. V.C.
leden in ons discrict 01lltrent 1500 à 200_.9 0edraben. l)aartez;en
over staat het N.V.V. met 40.000 leden.fDe belangr�kheid van het 
werk dat wij on,::,evra gd moeten leveren in het f,. V.V. en daarom 
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zeggen wij ook in ons bedrijfswerk en in ons vakbev,et:,ingswerk, dat 
wij contact moeten hebben in het N.V.V., spreken wij hierover, 
omdat het juist zo belan�rijk is om in deze massa-organisatie, 
zonder een daadwerkelijke laiding die daar de strrjd wil voeren, 
hoe noodzakelijk het is, dat v,,ij in het ÏIJ. v. v. onze contacten heb
ben • 

De E.V.C.-functionarissen, kameraden, ja en h6t is eigen
l�k logisch dat de E.V.C.-functionaris�en zo zijn, die voelen zich 
meer vakbe"e§,inss-functionarissen dan functionarissen van de 
strijd van de arbeidersklasse. Zij zien vaak te en6 hun omgeving, 
denken te veel aan de E.v.c. en verliezen daarbij de strrjd van de 
arbeidersklas3e uit het oog. En ook deze din0en, kaineralen, 
moeten wij weer cri tisch onderzoeken, want dit zijn verschijnselen 
van de reformisten. Deze reformistische verschijnselen vinden 
wij ook weer in de vakbewe6in6• En waarom? En wanneer wij deze 
ontwikkeling nagaan, kameraden, is dat ook logisch en daarom 
juist moeten vûj zo scherp en critisch deze dingen waarnemen en 
onderzoeken. vvant wat is het geval. Je hebt verschillende E. V.C.
functionarissen, die willen alleen maar iets organiseren, �anneer 
het binnen de E.V.C. 6ebeurt, of wanneer het een vergadering of 
een feestavondje of zoiets is, maar wanneer het in vajder verband 
moet - ebeuren, dan voelen zij er niets voor en i.vanneer zij een 
keer een avond hebben georganiseerd, een G.B.-avond bv., en er 
wordt hun dan gezegd: nwij hebben nou een avond, een vergadering 
voor de Partij in het algemeen1t

, dan zeggen deze kameraden: "Ja, 
het is wel heel aardig, maar wij hebben ons best al gedaan voor 
de E. v. -ei:. en v,ij kunnen het nou niet weer doen voor de Partij". 
Ik bedoel dit, kameraden, dit zijn verschijnselen, die wij critisch 
en scherp moeten waarnemen en ernstig moeten onderzoeken en is, 
door de ontwikkeling die zich vele kameraden die onder de S.D.A.P. 
behoorden, is het logisch, dat deze elementen naar voren komen. 
En daarom, kameraden, want wij geven het voorbeeld van de strijd 
van de arbeidersklasse, moeten wij deze dingen bij ons zelf �ritisch 
vaststellen en onderzoeken en steeds dagelijks weer cri tisch vast
stellen en deze dingen mo�en in ons werk niet voorkomen. De E.V.C. 
als vakorganisatie is een onderdeeltje van de gehele strijd van de 
arbeidersklasse en ongetwijfeld een belangrijk onderdeel. Maö.r dat 
·wil niet zeggen, wanneer 11vij onze volle krachten blijven geven aan
de E.V.C. en daarbij al het andere uit het oog verliezen, dat vaj
niets doen. Dan doen wij w el iets, maar wij doen het verkeerd. Wij
moeten bij al onze stri]a die wij voeren, moeten wij ongetv,ijfeld de
E.V. C. zien in het raam en in het verband waardoor wij onze ont
wikkeling kre6en. 

En dan mogen \aj nooit vergeten dat naast die 2000 E.V.C.
ers die ons District telt, er 40.000 N.V. V.-ers telt en waarschijn
lijk iets minder dan 15.000 K.A.B.-ers en misschien nog een kleine 
10.000 C.N.V.-ers en daarnaast de 10 duizenden ongeorganiseerde 
arbeiders, en dat de E.v.c. zich niet opsluit als E.V.C., maar 
breed en royaal voor de massa spreekt. 

Op uitstekende w�ze hebben wij in Dieren, kameraden, in 
Dieren hebben v,aj die prachtige samenwerking gezien van al die 
velen, die als een geheel, v;aa.rdoor de strijd van de arbeiders
klasse ook op e en veel betere en juiste \Nij ze geleid herd. 

De actd.viteit van de E. V.C., kameraden, in de va.rs:::bei.,eging, 
ja, wij hebben het zo even al genoemd is het niet, in verband met 
het bedrijfs,,erk, ,ij moeten precies zeg2:,en, waar het o:;i staat. 
Alleen

.., 
zeer terecht in de vakbev,ec:,ing is de bomNak onderdeel, 

in de Krant, de bouwva__lc heeft het verstaan om althans de strijd 
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als zodanig te leiden en te organiseren. En we hebben ook ver
schillende Iilalen in "De Naarheid u daarover het een en ander kunnen 
lezen, wanneer in dit verband in Apeldoorn en in Arnhem, deze 
kameraden zich bev,o6en en steeds bev.eben naar de ll!.assa, die ten 
slotte werkzaam is in dit verband bij de boU\"JVakKen op de bouwwerken. 

Er is ongetwijfeld meer contact en er is een verbetering, 
ekomen in het werk, in de samenwerkins tussen de E.v.c. als vat

beweging en als partij. v\lij zien herhaalde malen, vaker als voorheen, 
de kameraden van de vak be,, e6ing op bezoek koinen aan de Klaren
dalse weg, maar dit bezoek is veel te 6ering, kameraden, Nij 
moeten tot een veel betere vvisselwerking komen, tot een betere 
gedachtemásseling van al deze din,.:;en, zoals wij Jat zo schitterend, 
en dan grijp ik steeds weer terug op die Edy, en waarom, omdat wij 
hieruit zeer veel geleerd hebJen en hebben gezien de samenwerking 
tussen de functionarissen van de E.V.C. en de Partij, de samenver
kin · tussen de vakbev1eging, ook dus de N. v. v., van de N.V. V.-ers 
bij de Edy en de Partij, waarbij steeds ,1eer te zien is in Arnhem 
en ook in Apeldoorn, ,vanneer deze sam.envverking er is, kameraûen, 
dan zie ja dat die samenwerking bij Edy in Dieren, die mogelijk
heden schept. Terwijl deze zelfde conflicten op het ogenblik zijn, 
ook in Arnhem, waarbij �aj het niet verstaan, de arbeiders duidelijk 
te maken, hoe de situatie is. Hetzelfde kunnen v�j zeggen over de 
taak van de plaatselijke Raad. Hoe vaak hebben wij in de Dagel�Kse 
Leiding besproken en ook in het Districtsbestuur zelf, kameraden, 
wat de taak is van de E.V.U. De taak van de E.v.c. is, kameraden, 
de acties, die g aande zijn te bespreken, maar steeds vervallen zij 
weer tot reformistisch gedoe om over kleine din�etjes, over orga
nisatorische dingetjes te gaan spreken, dat de contributie niet 
goed loopt, of andere placttselijke belangetjes, maar de belangen 
van de strijd van de arbeidersklasse, die vergeten wij steeds, kame
raden en herhaalde malen is er o� aangedrongen om dit te onder
zoeken. En het typische is dan, wanneer je er met de kameraden 
over spreekt en ik zeg dit in het algemeen en je hebt er critiek 
op, dan doen ze ineens, doen ze een a<.illval op jou, hè, en dan 
komt er dit verwijt en dat verwijt, dit heb jij nièt gedaan en dat 
heb jij nièt gedaan. Ja, kameraden, het gaat niet om die persoon, 
het gaat om je eigen. Je moet niet direct in de verdediging 
springen, maar je moet luisteren, wat voor critiek er is en deze 
critiek onderzoeken, is die juist, dan zelf critisch vaststellen 
of het wel zo is en dat er fouten zijn, en als jullie dat doen, 
kameraden, dan zullen wij ongetwijfeld ook de vakbeweging nog verder, 

· nog nauwer kunnen verbinden aan de Partij.
Kameraden, wij zijn dan gekomen tot een van de belangrijkste

onde.,:delen van ons werk dat de Partij op het ogenblik heeft, dat
is de vredesbe11,e ging. En wie de kranten van de laatste dagen heeft
gelezen, en ik hoop dat jullie dat ernstig bestudeerd hebben,
omdat het vanmorgen voor mij een onmogelijkheid is om hele kolommen
lang voor te lezen, maar dan hebben wij natuurl�k vanzelfsprekend
de kranten van Vrijdag en Zaterdag, "De ,aarheid" van Vrijdag en
Zaterdag ernstig bestudeerd en vooral de artikelen die in de krant
stonden van Vrijdag, waardoor wij dus onze discussie van vanmorgen
en vanmiddag op een hoger niveau kunnen brengen als op de ver
gaderin

0
en het geval is. Maar wanneer het informatie-bureau met

deze gegevens kom.t ·over de ontwiJ:rs..keling nationaal en internatio
naal en zoals �� vanmorgen in het begin reeds hebben aangekondigd,
héél in het kort, maar eventjes terloops, alleen maar genoemd,
he t artikel van Paul de Groot "Stroomversnelling" en van hoeveel
waarde die twee artikelen waren. Jamme:e genoeg kan ik er slecht op
ingaan, want dan zou ik een politieke inleiJin0 moeten ho�den.
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) Kameraden, dan wijst dit op het ogenblik op de ernst ongetwijfeld 
IJ' van de internationale situatie. En laten vvij elka&r niet 1-,ijs maken, 

kameraden, dat deze oorlog niet komt. Deze oorlog komt niet wan
neer '@j het verstaan om de arbeidersklasse, zoals in Frankrijk en 
Italie tot eenheid te brengen. 1,anneer , . .ij het verstaan" zoals de 
vredesbevvebing het heeft verstaan in Frankrijk en Italië om de 
massa te bereiirnn. ,1anneer ook wij hier in ons district, komi?n uit 
ons isolement, wanneer VJij het ook versta3n, zo ze het ook daar 
hebben verstaan, om de arbeidersklasse en niet alleen de arbeiders
klasse maar ook de �ehele bevolking te orcaniseren voor de vrede. 
En wij weten het a llen, stuk voor stuk, is het niet, aan wie je 
het ook vraagt, ik heb nog nieüand ontmoet die zegt: nrk ben v oor 
de oorlog 1. Dat toont de belangrijkheid en de mogelijkheden van het 
werk van de vredesbewe!:!;ing. En wanneer vr.i.j dat v.eten en het zien, 
dan moet het t och moc;;ellJL zijn om invloed te krijgen op de arbeiders
klasse. En wij zien het we er, kameraden, daar, waar de kameraden 
positief aan het werk zijn gegaan, er niet tegenop gezien hebben 
en zee;;;en: 0 \1\5.j zien de mogelijkheden, wij kunnen het aan, daar zien 
wij ook, dat er resultaten zijn. Vaak zijn de resultaten niet zo 
15root. Maar daar, waar aangepakt v,ordt, kameraden, daar zien wij, 
dat het vredes.,erk in bev,eging komt en wat zo belangrijk is, nieuwe 
kameraden zijn daar aan het ont,;;ikkelen en zelfstandig acties gaan 
leiden. En dat juist, kameraaen, is zo nodig. Het Par�se vredes
congres, dat kennen vaj allemaal. Wij weten ook van de hantekenactie 
die � daarop hebben gevoerd in verband m t de bedrijven en de 
actie die wij hebben geprobeerd door de verkoop van de vredes
krant van ongeveer een 1000 stuks. Ik sprak in deze periode met 
een hoofdbestuurder van de E.v.c. van Metaal en die zei toen zeer 
terecht: nKameraad, ik heb de indruk dat deze actie te veel nog 
van boven af wordt geleidu. En wat bedoelde deze kameraad hiermee? 
Hij bedoelde�er dit mee, de leiding begrijpt en ziet hoe de situatie 

�
s. Zij ziet de noodzaak om dit werk te organiseren, zoals onze
artij al een heel jaar dit vredesv,,erk aanmoedigt. I\/iai::l.r wij zien ook

de trage manier, waarop de Partij reageert. Dat bevajst dus, hoe 
olitiek ZvJak de Partij is • .Bn dit geldt niet alle n voor de vredes-

1beweging, maö.r dit geldt, herhaalde malen heeft de Partij verschille, 
de vergaderin�en uitgeschreven, leiding se0even aan deze acties. 
Wij heboen deze acties niet bec,;repen, wij hebben niet verstaan om 
daar ons voldoende rekenschap van te geven. En dat moeten wij 
cri tisch vaststellen, kameraa.en. ,,ant de vrecî.esbe ,e0ing is maar 
niet zo e n be e J'ing, maar het is een beweging met het ;:;rote 
vraa§,stuk, wel of been oorlog, wel of geen vernieti6ing van een 
groot 6edeelte van de mensheid, wel of geen materiele of alle 
andere verliezen die wij geleden hebben in de oorlog'39-'45. En 
,,anneer vvi.J deze dingen de revue laten passeren, kameraden, ten 
opzichte van de vred.esbe.1eäing en u.e dingen die wi.j cedaan heboen, 
ja, dan krijg je ei6enlijk op een gegeven moment het idee, snappen de 
kameraden wel de belangrDkheid van dit werk en dar, begrijpen ze 
het wel, maar toch is het politiek niet voldoende doorgedronben, 
de geweldi__,e bela11gr1;j�d1eid en alles wat er van afhane,;t van dit 
vra..:16stuk en 0eJ.oof ongetv,ijfeld, \Janne er vvij dit zien en be grijpen 
en wij kunnen weér komen tot die cornbinaties die wij vanJ1orgen nog 
hebben genoemd, de mo6el�kheden die wij hebaen in de bedrijfskrant 
en in de vakbev,ebin6 en in alle andere contccten die váj bezitten, 
om dit vredeswerk op dezelfde, ma�sale wijze te kunnen organiseren 
als in FranlITijk. Dat oo:L Nederland een belangrijke steen kan bt
dra�en voor de internationale handhavin6 van de vrede, 2 October, 

}
kamenaden, hebben r,ij dat 001.. gezien in ons Distr�ct. 

In Arnhe m kwam een vredescom..--==i té. ,rngenin6en or. aniseerde 
op dezelfde v�jze, NDmeäen ook een vredescomi�ê';' peldoorn ook een 

. � -r ·� m
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� 
vredescomité. Daorna krijgen we de verdere bespreking van de orga

' isatie, van de demonstratie op 11 December. En, kameraden, en nu
oeten jullie straks allemaal een antwoord geven in Nijmegen en 

Apeldoorn, wat hebben jullie, ondanKS herhaald aandringên van de 
Dagelijkse Leiding van het Districtsbestuur, ondanks de richtlijnen
die we op iedere instructie-vergadering weer hebbeh gegeven, wat 

ebben jullie uiteindelijk van dit werk terecht gebracht. Dit, 
kameraden, moeten v,ij ernstig, heel ernstig onderzoeken. wij weten
de belangrijkheid van dit vractgstuk en het verplicht en de ernst 
die hier mee samenhangt, wanneer wij eens ernstig onderzoeken en 
cri tisch moeten vaststellen, wat hebben wij het vredesl/erk georga
niseerd in al haar geledin�en die mogeljjk waren, wat \\tij zo even 
hebben genoemd in het bedriJf, in de vakbeweging, in de V. O.I��. o. � 
enfin, in alle andere acties die op het ogenblik plaats vinden. 
Hoe hebben v,ij die weten te organiseren, hoe hebben v1e daarmee 
contact gekregen. Dan zijn we er alleen in Arnhem gedeeltelijk in 
geslaagd om iets daarvan te organiseren. En dat is jammer, kame
raden. .vant Nijmegen, dat heb ik ook te6en de kameraden in Nijmegen
gezegd, Nijmegen heeft grote mogelijkhed2n, zulke mogelijkheden dat, 
als zij hun aandacht bepalen mp het vredesverk en bv. een bestuurs
ver6adering, een avond alleen weiden aan het bedr��fsvverk, met el
kander van gedachten gaan verwisselen, jongens, wat kunnen wij op 
dit punt organiseren, zijn de mogelijkheden legio. 
J Ik heb bv. ook een tip, en ik heb tegen de kameraden gezegd,
;stuur mater.iaü over de hoogleraren van de HogeoSchool. 1,anneer 
het bv. mogelijk was ge,;eest om zo'n kameraad te betrekken aan de 
mand van het materiaal wat we de kern gestuurd hadden, bv. 3 of 
j4 maal en hij was in staat te zien, de politieke richting die wij 
:hem hadden gegeven en zenden hem een kwartaal "Politiek en Cultuur",

, \dat deze kameraad, deze man ook via "De ,,aa.rheid", het vredeswerk, 
,wat zo uitstekend geaorganiseerd is, via het vredescongres, wat ge
fweest is, van J.ie hoogleraren in Utrecht, "Onder1,üjs en Vrede". 

I
\Dan zien wij, kameraden, wat voor mogelijkheden hier liggen om naast
de arbeidersklasse, ook anderen in dit werk te betrekken. En waren

� lzij er in Nijmegen in geslaagd om een zo'n professor, waar vaak de 
arbeiders zo'n beetje half lachend tegen aan kijken, zij waren er in 
geslaagd om zo'n kameraad naar het congres te krijgen of te betrekken
in dit werk, dan hadu.en wij in Ni.jme6en een doorbraak gekregen, in 
het Katholieke Nijmeben, onget .. ijfeld. want het blijkt uit de reacties 
die wij hier in Arnhem krijgen, dat ook over het algemeen de Katho
lieken lang niet zo fanatiek staan tebenover deze zaak, als de 
P.v.d.A. 

Zelf de in Apeldoorn, kaL.eraJen, waar ook mo6eLjiLh.eden 
waren bij een 11.postoliscl1e gee.stelijl:e. Je moet steeds weer d'r 
achteraan, steeQs weer onuerzoe1rnn en steeds de mo6eL.;kheJ.en 
aanpakl:ten, want die mogelijkheden z�n er, maar 1� zien ze vaak niet.
vfaarom niet? Omdat v,,ij zogenaamd overbelast zijn. ,aarom zijn vvij 

. overbelast? Omdat wij niet zelf voldoende tot klac..rheid zijn gekomen
1
over de ont\.ikkelin"' van de nationale en internationale toestand. 

j vanneer we daar voldoende klaarheid bij ons zelf hebben gekueekt 
fen voldoende klaarheid he bben over de mogelijkheden, dan zien we 
look de noodzaak van dit 1,,erk. Kameraden, na 2 October hebben v,e
I althans in Arnhem, zijn hij er in 6eslas.gd. In October haaden wij 
1 hier in Arnhem ongeveer 1000 handtekenin0en in de bedrtven en in 
!de buurten hebben ,Jij toch ook nu op 't ogenblik een aantal af6e-

1\vaardi5den, die naar het con6res gaan, maar het aantal afgevaardig
�lden is nog veel te ��iRig.gering. 
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J,Op 't o6enblik, naar wij weten, vier. 

W Bij de Tin is een kameraad die naar het congres gaat, die 
via steunbonnen 71 gulden brj elkaar heeft gehaald. Brj de jeugd 
is een kameraad, we weten alleen niet hoeveel geld of daar op
gezameld is. En er is een kameraad bzj de Edy en ik meen dat op 
o6enblik ook een candidaat is gesteld door de vrou,venbew��;i.A� 
Maar daarnaast, kE@eraden, moeten wij de ze zaak organiseren in de 
bedrijven. 

Bij de A. K. U. hebben v,ij deze mogelljlrJieden, bij de Rijnstaal 
hebben wij deze mogelijkheden en in de buurten,ook deze mogelijk
heden zijn ongetwijfeld aanwezig in Zuid, bij de Rijn en noem al deze 
diverse arbeidersbuurten op, 1Naar wij contacten hebben, waar hand
teheningen zrjn verzameld, trjdens de actie voor 2 October, waar wij 
deze mogelijkheden hebben. En dan moeten wij het vredescomité hier 

�n .Arnhem een pluim op de hoed steken, dat deze kamera�den 2 

�

�ctober heboen georganiseerd door de Partrj, maar dat ditzelfde 
edescomité in staat is geweest, zelf de zaak te organiseren, 

elf een manifest heeft laten drukken, zelf steunbonnen laten dru 
n en zelf deze actie is gaan leiden. Dat we dus via de dage
kse leidin en via de werkers van .Arnhem in staat zrjn geweest 

m dit comite zelfstandig aan het werk te krijgen • 
On een voorbeeld te noemen, van de voorzitter van dit 

ft comité, kameraad Koops, (J.J.P. Koops, geboren-20-1-1921). 
Vorige week isdeze kameraad, die heeft de manifestjes laten druk
ken, dat heeft ht zelf verzonnen, uitgezet in het bedrijf. Hij heeft 
het niet voor de werktijden gedaan, maar in de werktrjden, in de 
schafttiJd heeft hij die manifestjes in de schaftlokalen, bij elk 
der kameraden, voordat hij klaar was, een manifest je gelegd en na 
die tijd is hij met steunbonnen gaan werken. Ja, hiJ heeft het zelfs 
in we rktijd geda2.1i en in werkj;_ijd en doordat hlj het in werktijd 

/
deed, moest ie bi:î de Directie op het matje komen en vvera:--he-Iil. ver

. zocht om dit werk niet .Yl-YJerktij.d te doen. Dus het vredeswerk 
!mocht hij rustig mee door gaàn in het bedrijf, als hij het maar niet
meer in werktijd deed. Kameraden, dit bewijst, wat voor mogelijk
heden er zijn en hoe bang vaak onze eigen mensen zrjn, of waar onze

1 eigen mensen vaak niet toe in staat zrjn. Deze kameraad verstond,
om daar zelfstandig en ook door bemiddeling van andere kameraden,

·de namen zrjn mij helaas ontschoten, maar er zrjn ook nog andere
kameraden, die hem daar op 't ogenblik mee helpen om dit werk
zelfs in het bedrijf te consolideren. En ook, zoals jullie

'
merken, niet zonder resultaten.En hoe was het mogelijk? Doordat
hij de leiding heeft gekregen en dat hij ge1nstrueerd is door de
Partij. Steeds weer he bben vJe controle en steeds weer contact met
deze man. Ma.:,r wat bij de Tin mogel �k is, is zeker langs een andere
weg ook ongetVv.i.jfeld mogel�k brj de A.K.U., maar wjj moeten er mee
beginnen, net als bij de Rijnstaal en brj de Sleephelling en al deze
bedrijven. l'Vij moeten er mee beginnen. Al de kameraden die daar
werken, zijn ontevreden. En er zijn kameraden bij, die ongetwijfeld
de noodzaak zien om dit werk te beginnen. En dan kunnen ·\\Jij daar
naast dagelijks hier ervaren en er is een schrijven gekomen van de 
vredesbeweging te A""sterdam, dat het aantal afgevaardi6den in
verband met de grote ruimte van de vergaderzaal, tot het dubbele
kunnen opgevoerd vvorden en dat wil zeggen, dat in ons district,
in plaats van 15 afgevaardibden, 30 kun...r1en sturen, dat v,ij ook
hier in ons di0trict, nog meer mensen moeten afvaardi�en. En je
ziet, zoals wij dit gezien hebben bij de Tin, dat deze mog,el "lr..heden
aanwezig zijn. Bij de D. u.,., waar i;.,ij nu enige maanden mee bezig

\1 zijn, hebben zij ook een af6evac1rdi3de, uit Ederveen, en de , kame-
1 raden hebben er daar blijk van gegeven, hoe het wel en hoe net kan. 
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), En waarom is het nou mogelijk brj de D.U •• ? Waarom is het mogelijk 
V brj de Edy en waarom is het nou mogelijk brj de Tin? Da�rom, kamera-

J
den, omdat deze kameraden, die hebben iets geleerd en deze zijn 
een ervarin6 rijker geworden in de strijd tegen de bourgeoisie. En
door door deze ervaringen hebben zij ook geleerd onders cheid te 
maken in de propaganda van de bezittende klasse en de feiten die
wij als arbeidersklasse stellen, dat is ze duidelrjk geworden. 
Kameraden, dit moeten wrj niet veronachtzamen. � zien hier weer, 
waar wij vandaag reeds vaker over gesproken hebben, die overkoepe
ling, de moge lijkheid om via verschillende gedeelten, die elk een 
eenheid vormen, te komen tot het resultaat dat nodig is. 

� Nijmegen, kameraden, •vat wij nou van Arnhem hebben gezegd,
is dus eigenlijk ondergeschikt aan deze resultaten, ongetwijfeld. 
En gezien de noodzakelijkheid en de belangen van dit werk, moeten
wrj zeggen, dat op dit ogenblik hier in Arnhem misschien een 3, 
ja laten we zeggen, een 3000 in totaal, een afgevaardigde hebben
gekozen, op een stad van 100.000 inwoners, dat wil dus zeggen, 
dat 2 à 3% van de im.oners van Arnhem bewerkt zijn en weten, wat 
of dit congres inhoudt. En waarom of dit gebeurt, terwijl de rest 
hiervan niets weet. Och, als je het ee nmaal weet,o� de manier •
zoals net mij zeer sportief op eDn bedrrjf, waar ikzelf met die 
din6etjes ging werÁen en dat een Lameraad van de P.v.d.A. zegt: 
"Ah, al weer een propagandist van het communistisch vredescon5res",
en waarop i1� zeer terecht tegen die kameraad heb geantwoord, waar 
al die andere bedrijfsarbeiders bij stonden: nKameraad, dan vaar
digen wij deze kameraad af naar Amster�am. Dan kan deze kameraad
als lid van de P.v.d.À., die kan zelf de controle uitoefenen, 
of dit een coIIl.!llunistisch vredescongres is, ja of nee." En toen 
hij daar voor die feiten werd gesteld, toen trok hij terug, maar 
het was niet mogelrjk om indat bedrrjf daarna een kameraad te ont
dekken, die wèl wilde gaan.' viij zien dus, kameraden, de noodzake
lrjY.-heid voor de organisering van dit werk en wrj zullen dus ook 
vandaag en vandaag zeer zeker dit deel en dit belangrrjk deel van
dit werk van de Partrj voor de strrjd voor de arbeidersklasse, aan
een ernsti2_· onderzoe k )].oeten onderwerpen. vlij moeten vaststellen 
wat hebben wij wel en wat hebben we niet gedaan om deze ramp, 
deze vernietiging der mensheid te voorkomen, gezien d e  huidige, 
moderne middelen, waarover de reactie beschikt en gezien de angst.. 

• _,; van deze reactie, kameraden, dat moeten ·.111ij nooit vergeten. Wij 
�. moeten niet vergeten dat deze bezittende klasse ziet, dat haar 

V 1f krachten, zoals het Vrijdag werd gesteld in de krant, haar krachten 
tJ �' zienderogen ziet afneinen, en ziet met an.gst de geweldi.:..e groei 

Jti en de 9ev;eldic.;e o.t1t,,1i.k..�eli1.tg van de krachten van de arbeiders
·1.Uasse,1 En daar ten opzichte van staan wij in zekere zin vaak 

cri tisch of zelfs, en.zelen Zlj.l} z.o ontzettend down. Maar wanneer
wij deze ontv,ik._eling zien, ook in Nederland niet te verzeten, 
v,anneer w1j cLeze ontt1ik�:eling zien, dan kan er geen sprake van 
z1Jn, dan .kan er alleen maar spra __ e no6 z��n va11 verho6in6 van 
ac ti vi tei t, van een nog meer intensiever vverk. Maar ja, kameraden,
wij he bben het al 6ezegd, de sla6vaardigheid en ûe strijdvaardig
heid van de Partij is niet voldoende. ,l'at ook reeds o.9ge,ner.t1..t is, 
de kaILeraden volgen niet voldoende de ont ik.t1..elinw, nationaal, 
vooral nationaal, op internationaal kom ik aanstonds nog even 
terug. En ve�redesvrienden, kameraden, zrjn al verder als pg. 
De ontnikh.elin · van vele vre1..cesvrienden, a.ie \l'i:oor de vreJe strijden,
hun ontwikkelin1.:, is al verder als de ont1 ikkelin0 van hen, .ie 
zich noemen, de voorhoede te zrjn van de arbeidersklasse. 
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Ande..::e organen, kameraden, weten dat vaak beter te orga
niseren en beter te ont.eikkelen als vvij. Nij willen alleen hier de 
namen maar noemen van het Wereld Vakverbond, waarvan Berend Blok
zijl als vice Preàident is gekozen. Om alleen maar aan te tonen, 
hoe belan&rijk het Wereld Vakverbond, Nederland als onderdeel 
ziet van Gl:e internationale ontv.ik.h.elinb. ,ant CÎi t is maar niet 
zo, dat 2e Berend Blokzijl vice president maken van het Nereld 
Vakverbonà, omdat zij weten hoe belangrijk de bijdra6e is van de 
organisatie waarvan hij voorzitter is, hoe belangrijk de bijdrage 
zal vvezen van r,!e E.V.C, van de Partij en al deze organisaties, 
om de vrede te bewaren en de vrede te handhaven. Wij •.veten ook, 
kameraden, hoe de reactienaire vakorganisaties en hoe de re
actionaire andere organisaties in dit opzicht er tegenover 
staan. 'ij weten, kasüeraden, en dat moeten wij weer vaststellen, 
want er zijn verschillende pgn., wanneer die met je spreken over 
de belangrijkheid van Nederland, dat ze zeggen: "Nederland, ja 
Nederland is misschien wel als landje belangrrjk, maar wat is 
dat nou van, inv.J_oed op het internationaal geheel". Kameraden, 
Nederland is als kleine imperialistische mogendheid ongetwijfeld 
heel belangrijk en ,Je zien daar aan de hand van verschillende 
dingen van het zgn. overkoepelingsorgaan van de reactionaire 
vakbe weging, die ook wel degelijk de aandacht vestigt op Nederland, 
maar w� zien ook, hoe belangrijk Nederland is, voor 100% met 
Indonesië. Vüj hebben er ook vaak op vorige kadervergaderingen 
over gesproken, hoe belru1grijk Nederland is met zrjn vroegere 
kolonies. Dat, kameraden, moeten wij onderscheiden. Wrj moeten 
wet en dat, wanne er de Nederlandse arbeidersklasse zo bewust en 
zo strrjdvaardig was als de Franse en ook de Italiaanse arbeiders
klasse, ook de politieke ontwikkeling in Indonesië een ander 
beeld had gekregen. En dat, kameraden, moeten wij v,el degelijk 
ons herinneren. Vïj zien hoe ernstig wat de vredesbe,,eging de 
toestand is, dat nu de reactie onenlijk er toe over gaat, openlijk 
in de kranten als "Trouw t'. en elke andere krant kun je dit lezen, 
trouwens "De ,vaarheid" schrijft er dagelijks over, openlijk over 
te gaan tot oorlogsvoorbereiding en dat een krant als "Trouw" 
schrijft, dat de eerste voorwaarde voor handhaving van de kapi
talistische vrede is, dat ·.,est Duitsland wordt bewapend of, 
zoals Baruch dit ook zeer terecht in zijn artikel heeft geschreven. 
Kameraden, dat nooit! Wij willen wijzen op het cynisch optreden 
van de U. N.o., op welke manier zij daar eigenlijk de Sovjet Unie 
trachten te belasteren, hoewel het hen niet lukt. Maar, kameraden, 
wij moeten dit vaststellen om te zien, welke krachten trachten de 
oorlog te ontwikkelen en daartei:!,;enover, de rustige en zelfbe
wuste houding van de Sovjet Unie, net als het voorbeeld: Een 
grote hond die door een dorpsstraat liep en al die keffende 
hondjes, die liepen er op toe, maar die hemd die stoorde er zich 
niet aan, die ging zijn weg. Zo gaat de Sovjet Unie ook zijn ·v.eg. 
Zo gaat de Sovjet Unie op 't ogenblik de weg die leidt naar de 
uiteindelijke handhaving van de vrede. 

Maar hoe belanè!;rijk ook dat deel van Nederland is, om 
deze vrede te handhaven. En daaraan kunnen we direct verbinden, 

aan de vredesbe.,eging, kameraden, zoals het bedrijfswerk en het 
vakbell',egin�s .erk alles er aan verbonden wordt, de actoe Schoon
hoven. En dan moeten v�j zeer critisch vaststellen, kameraden, 
dat hebben wij vanmorgen al half en half gedaan, maar het moet bij 
wijze van spreken in onze koppen worden doorgehamerd, wat hebben 
wij gedaan aan deze politiek zo belangrijke actie, kameraden, wat 
hebben wij er aan gedaan? 
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Toen ik het las kreeg ik een opwelling om een Jrotest te 
schrijven. Een brief of een briefkaart. Dat was mijn eerste op
welling, maar ik was zo druk met al het partrj-�erk, nou ja,-dat 
komt mor6enavond wel. Maar wat heeft de Partij in het District 
Centraal Gelderland uiteindelrjk gedaan aan deze actie, die toch 
duidel .. k is be zHüd door de Partij. Iedere dag opnieuw en zelfs 
zodanig, dat verschillende jonge kameraden, soldaten en andere 
mensen, die je trjdens de colporta6e aantreft, interesse hebben 
voor "De .aarheid" en die kopen we, en waarom? Omdat die kameraden 
zich bewust zi:;n of ten dele bewust zijn van de belangrijkheid van 
deze actie, waar ze zelf ten slotte in betrold�en zrjn. 

Maar v,at heeft de Partij, ja wat heeft de Partij in het 
algemeen er aan gedaan, naast het Hoofdbestuur, naast het Partrj
bestuur, is steeds weer deze te6enstelling, de Partrj heeft niet 
gerea6eerd genoeg op deze zo uiterst politieke belangrrjke vraag
stuld�en. Nee, kameraden, want het gezags - en machtsapparaat van 
de bezittende klasse was hier in beroering, hier waren kameraden 
van ons, die weigerden om de wapens op te nemen voor het behoud 
en v oor versterking en handhaving van de bezittende klasse en de 
hele reactionaire dictatuur. "))_ zo, kameraJ.en, moeten wij deze 
zaak stellen. ,vannee r wij denKen hoe deze zaak zich heeft ont
wikkeld, àls vaj denken aan een Ratio Koster, die allemaal in de 
voorontwik.trnling van deze actie hebben geleefd, aan Eric Mol en 
Piet Langendijk, kameraden, dan moeten wij vaststellen, hoe heeft 
de jeugd, die heeft een belangrrjk deel, dat een onderdeel is van 
de dagelijkse st:r;:Jgedaan. Ja, de laatste paar dagen, de laatste 
week is uiteindelijk onze jeugd hier in Arnhem, het A.N.J.V., 

i begonnen met pamfletten en is zij ook begonnen aan dit zo bijzonder 
". belangrijke ,erk, om dtt __ _g_�-�§g§.�)2}:.?.!.aa_!; .. J� ei .. � r�_ê,Çj2,;Î,/L.t.e. .. ,QQQ,.�r

gf'..sLY�n en het fundämênt waar zij op oerust, te ondermijnen. Wanneer 
wij daaraan koppelen, kameraden, hoe onze pgn. de bolsjewiki dat 
in de Sovjet Unie hebben gedaan in 1903, in 1904 en in 1905, met 
de re volutie daar, die zoals gezegd wordt, de generale repetitie 
voor het jaar 1917 is geweest. Kameraden, de arbeidersklasse in 
Nederland komt niet aan de macht, zolang dit machtsapparaat gehand
haafd blijft, wij moeten dat duideLjk voor ogen houden •. Maar hier 
vindt dit apparaat een verzetsbev,eging. Onze Partij heeft het niet 
verstaan • . aj hebben veel gediscussieerd. Deze soldaten verklaren 
dat zrj het gevoel hadden, dat zrj alleen stonden, alleen en ver
laten, waardoor zij niet in staat waren om van uit 11,elke richting 
ook het te bekijken. '.Jij hebben hun rustig hun gang laten gaan, 
zonder als voorhoede van de arbeidersitlasse, want het is de 
communistische partrj, die �eeft haar leiding aan deze strrjd. 

En dan zien wij ineens, in plaats van die downe ste mming, 
die vaak heerst in de partij, het perspectief, de mogelijkheden. 
vve zien op het ogenblik, dat is een feit, kameraden, dat het 
Nederlandse Volk op 't ogenblik onze Partrj is voorbrj6elopen. 
Wij zien op 't ogenblik dat op allerlei terrein acties al ontwikkel 
zijn, waar wij geen ving er in de 9ap hebben, waar wij practisch 
gesproken buiten staan. En zo is thans de situatie.In de Sovjet 
Unie ginben zrj over tot het vormen van kernen van soldaten. De 
soldaten, wij �lillen niet zegsen dat de ont,,,ikkeling in Nederland 
misschien ook nu althans in ons district op 't ogenblik aanwe-
zig is, maar wij moeten cont&ct hebben met deze ::ensen. Het is 
mogelijk, \i\.ij moeten nooit ver0eten dat wat \li.ij elke dag in de be
drijven, wat w1J elke dag in de vakbe.e

'-'
ing, \!,at v.e elke da6 in 

de vrou1,enbeweising en noem al die organisaties ruaar op waar de 
de jonge kaueraden, waar ik voor deze organisatie s�rak, die daar 
werkten. Ik kan mij herinneren, dat verschillende jongens, dat die 
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naar Indonesië moesten en dat wij bij ons in het bedrijf zeiden: 
"Potverdorie, nou, jij boft ook dat je naar Indië moet"! 1ieet je 
wel, dat is de al6emene stellllliing die onder het Nederlandse volk 
leeft. "Hij moet er ook heen, dat is ook zo'n ongelukkige duvel". 
Deze stemming is in het Nederlandse volk aanwezig. Dat wij niet 
hebben verstaan om deze stemming voldoende op te voeren en om 
deze uitbarstingen, die·wij op 't ogenblik zien hier in Nederland, 
om deze op de juiste Vilijze aan te pak.Ken en organisatorisch vast 
te legë:>en. 

Maar wij weten, ka"1eraden, dat de actie Schoonhoven, die 
stond niet alleen. Wij weten dat voor die tijd verschillende acties 
hebben plaats gevonden. Ik wil jullie in herinnering brengen, a'.gs 
wij ons niet vergissen, in Steenwijk en waarin vele kameraden in 
de frontlinie ook aan gewerkt hebben, in samenwerking met ande re 
soldaten in Brabant. Ik bedoel, het is niet zo, dat deze actie 
Schoonhoven zo m.at.r in e ens is gekomen, zonder voorafgaan. Dat 
is juist, waarop onze Partij zo scherp op moet letten, iedere dag 
van de dagelijkse strijd, dat er zich dingen ontwikkelen, die je 
direct, het begin vanaf dat je kunt zien, vvaär je de gele;;enheid 
krijgt om mede tot ontwi.k.keling te komen en doordat vvij dat niet 
verstaän, is er een begin van actie en ineens hier voor het feit 
komen te staan, dat wij iets moeten doen, zonder dat je de voor
gaande ontwikkeling ook hebt verstaan. 

'ij mo·eten dus in de eerste pla,,ts, wat wij vaker hebben 
gezegd, die contacten opzoeKen, waarmee het mogelijk is, om deze 
organisatie verder te leiden en te ontwikkelen. En dit, kameraden, 
houdt weer nauv verband met de v.o.M.O. De meesten van jullie 
weten wel wat de V.O.Ivl.O. is, maar de meesten van ons weten niet, 
hoe deze V.o. I/i. o. zich in ons District al heeft ontwikkeld. Ik 
denk niet, dat er velen hier aanwezig zijn, wanneer wij hier noemen 
Arnhem, op 't ogenblik 60 mensen waar ik contact mee heb. ivanneer 
we noemen Renkulll, comitté·van 20, Oosterbeek, een comité van 80 
en dan ten slott e nog een comité van 16 in Wageningen. Ik denk niet 
dat veel kameraden dit weten, terwijl toch de gehele partij hiervan 
op de hoogte moest wezen, waardoor de gehele Partij in staat was. 
iant ten slotte wij niet alleen als roepje, maar als hele Partij 
in staat v,as, die leiding uit t:e geven en die mensen te instrueren, 
die in staat waren om te leiden. Dan, kameraden, dan is het moge
lijk om ook deze v.o.� .. :. o.-actie verder te ont1vikkelen. En wij zien 
dan ook dat deze V.o. M.o. -be,,eging ontstaat van de ont. ikkeling 
van Schoonhoven, de ont"ikkeling in de vakbewe ing, in het bedrijfs
werk en al de ze organisatie, dat is een complex in de nieu,)e jeugd. 
En wij zien ook de mogelijkheuen en ook weer het perspectief dat 
hier ligt. �ve weten ook, deze jon6ens komen aanstonds terug. Ilila"'r 
de jonsens die te.rugkornen, wat wordt er mee gehandeld, hoe v,orden 
deze behandeld? Dat .�j ook deze mensen direct 9aan bezoeken en
met hen contact opnemen. Dat de v.o.I-.O.-comite's uiteindeLjk een 
orgaan zijn, die strijdt te�en dè ne_ering, die str�dt teüen de 
coIILaunisten, dat zal de meesten van ons wel duidelijk zijn. Maar de 
meesten van ons hebben niet de ont,viJ.è._eling gezien in deze V. o.r. o. 
's, zoals Henriy (H.T.I�jhof), op een vorige verüadering terecht 
duidell;jk hee ft gemaa�_t, dat de kameraad..,. die daar sprak, die Jaet 
zei: "Die ene jongen, die moet terug komen, dan kunnen ze die 
andere wel krijgen"., maar O) een t.,reea.e ver_adering zei: nook de 
jongen à.ie er heen moet, krijgen ze niet meer't. Ik bedoel, de ont
wikkeling die ook deze mensen meemaken in .i.e V.O. r • o. 's en de ont
wiltitelimg die al deze mensen meemaken in actie voor Schoonhoven, 
waarin duidelijx 1,,ordt, ,.ie of je vijanden z� n en vvie het niet zjjn, 
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waardoor het mogelrjk 
strtjd niet alleen te 
ltjker beeld te �even 
klasse. 
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is om de klassestrDd te verscherpen en klasse
verscherp en, maar om deze kensen een duide-
van de verhoudingen die liggen in de arbeiders-

-, 

En naast de V.o. m.o. 's en Schoonhoven krijgen wij de huur-
comité' s. En ik weet, wanneer wij dit noemen en je noemt deze dingen, 

-1.T\ 9- dat er verscheidene kameraQen zeggen: "Maar je begrijpt toch zeker
�1 wel, dat het voor mij onmogelrjk is, om achter de huurcomité's aan 

/ te fietsen, achter de V.o. I ,. O. 's en het bedrijfswerk te doen en al 
die dingen te orsaniseren.Nee, kameraden, wanneer de Dagelijkse 
Leiding zelf critisch vaststelt en dat hebben wij persoonltjk ook 
critisch vastgesteld: wij zijn nog niet in staat om ons eigen werk 
te or6aniseren, dus laat staan .dat wij dan in staat zijn om dat werk 
te organiseren. Als wij niet in staat zijn om zelf een duidelrjk 
beeld van de ont\;ik.keling te vormen, hoe wil je dan een duidelijk 

�beeld overdragen aan je medekameraden. wanneer je ergens over 
spreekt, dan moet je de stof zelf beheersen. Net zo goed als van 
de week de Dagelijk se Leiding te�n mij zei: "Reint, jij houdt die 
inleiding Zondagm.orgen 11

• Ik zeg: "Ja, dat is wel heel aardig en
het is wel ftjn dat je het materiaal krrjgt van de Dagelijkse Leiding, 
maar je moet er zelf in zitten en het was ongetwijfeld met een zekere 
schroom, dat ik hier spreek en het niet net als andere kameraden 
ga at. En wil je met al die dingen op de hoogte zijn, zie de politieke 
lijn, zie de ont�ii, eling, zie de perspectief in de arbeidersklasse. 

En wanneer wij dat kunnen zien en weten, kameraden, waarop 
een ieder van ons dit zelf kan vaststellen, zien wij het zelf dui
delijk, dan is het mogelijk om hier de leidende beweging in te 1'..rijgen 

..,,... dan is het ook mogelijk om andere kameraden te instrueren/ ,vant 

�
ullie weten wat een werk wij hebben moeten verzetten om werkelijk 
uurcomité's te krijgen, om hier be.,eging in te krijgen in Arnhem, 

dat we uiteindelijk hier een huurcomité hebben gekreben. En waarom? 
Ook al weer, omdat de kameraden de politieke noodzaak hiervan zeg
gen te zien, maar het in feite niet zien. Het is makkelrjk, een huur-
coilllÎlté in elkaar te zetten en zeggen, jij komt in het huurcomité 
te zitten, we· zullen een districts comité maken, een in Nijmegen, 
daar hebben ze ook een comité, dan kunnen wij wel drie comité's 
hier in Arnhem maken, daar gaat het niet om, maar het gaat er om, 

'
dat de Partij contact heeft met de massa en dat deze massa zelf, 
door ons 6einstrueerd, de huurcomi té 's sticht. En wij hebben op
't ogenblik dan huurcomi té' s bij de Rijn (Rijnwijk), we hebben een 
huurcomité in Zuid en w� hebben één contactman in Oost wonen, een 

l'bedrtjfsarbeider van de Tin, die daar secretaris van is. (C.A. ter 
Beeke, geboren 8-11-1908). 

,.,,---- En hier zie je meteen weer, wat zo nodig is, kameraQen, de 
verbinding van het bedrijf met de buurt, dat het zo nodig is, dat 
vvij weten, v11at er in de bUL,rten leeft, wat er in het bedrijf leeft. 
En ook deze .::araeraad, 'lkaa.r i� bister avond was en waar ik mee 5e
praat heb, die zei ook te en r:rifj: ' 1Reint, zec::t ie, dat huurcorüté
werk valt niet mee, want je wordt mete""n ui t0eKreten als c0Illu1unist. 
En gisteravo.nd, in een korte J.a6ell.;..t'Cse leidinö, waar we even bij 
elkaar kvva;Jen, na de bes:preking van de colportage en waar we eigen
lijk zo'n beetje in een jo.Li6e stemmin6 waren en waar 1;,e ei5enlijk 
niet ernstig verschillende din6en hebben aangenomen, die daar be
sproken zijn, kwam weer de richting en de leiding die we moesten 
geven aan de comité's en wat deze kameraad, die dit gistere� tegen 
mij zei, ik, kameraad, je zegt, kameraê.'-l, bij de mensen waar Je 
komt, die huurcomité's z�n coJIBnunistisch. Je ze6t, is di��iet te 
doorbreLen en meteen, dit 1herd door lle .:)a""ell)cse Leiding vast�e
steld is, jullie moeten luet elkaar, die huurcomité's hebben nog 
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geen eens contact met elkaar, jullie moeten eer,ttot een geza.Tu.en
lijke bespreking komen, waar ze het besluit nemen, om hier iets 
tegen te doen, een manifest, waar duidelijk in 1vordt gesteld, een 
manifestje, dit hoeft niet direct een grote oplage of zo'n dure 
oplage te zijn, maar waarin duidel�k wordt gesteld, hoe deze zaak 
zit en dat de communisten als zodanig er wel mee te maken hebben, 
maar dat de reactie als hoofdzaak heeft, alles als communistisch 
te bestempelen, waardoor ze meteen de rem op de noodsprong zetten. 
Maar met wie je ook praat, ja wie is er nou voor huurverhoging, 
er is niemand voor huurverhoging, dus zrjn ze er allemaal voor, 
of d'r tegen./Maar dat de mensen, dat blijkt uit de ervaring van 

'
deze kar.ieraad, dat de mensen van de P.v.d.A. en die daarmee in 

� 1 �s� verbarid staan, er daar erg afwijzend tegenover staan, maar dat de 
Roomsen daarentegenover, wel willen tekenen en dat geeft weer een 
richting bij de indeling van ons werk, maar dat wij ook in de kortst 
mogel�ke tijd om deze huurcomité 1 s, die dus uit de massa zelf 
moeten voortkomen en die weer het bewijs geven, hoe s lecht wij uit
eindelijk nog in de buurten zijn verankerd/En dat zien we ook in 
de bedrijven, daar zien we ook, hoe slecht het nog lukt, misschien 
is daar een ander woord voor op zijn plaats. Maar ik bedoel alleen 

• maar, kameraden, wanneer deze huurverhoging door deze huurver-

f
hogingscomi té' s te onderzoeken, dat we daar ernstig door weten,
zoals bv. in Nijmegen, waar kameraad Spansier tegen mij zei: "dij
hebben grote mogelijkheden in die huurcomité 's".Dat zei die van
de zomer al, van de zomer, in Augustus zijn we. al begonnen met •
het organiseren van huurcomité 1 s.

En iedere discussie-verBadering, die iedere 14 dagen in
de trant van deze be·ve-ing heeft gestaan, dan zie je weer �dezelf
de verschijnseJe,n,dat er 1,,vel over gepraat wordt, over deze actie.

De Stalin-actie en de vi/aarheidsactie, kameraden, zijn de
twee laatste, die hier vanmorgen moeten worden besproken. En in
de Stalin-actie zie je weer dezelfde verschijnselen als in alle
andere acties, daar waar je de bedrijfsarbe iders, daar waar je de
ont\<iikkeling van de Partij van de arbeidersklasse op hoog niveau
ziet staan, zijn de resultaten ook in de Stalin-actie het grootst.

Zoals jullie weet, kunnen de pgn. door middel van een
advertentie in "De Waarheid", Stalin gelukvvensen. In ons district
is daar nog niet genoeg belangstelling voor. Hetzelfde is het met
de verkoop van de 5talinbiografie, dit vertoont hetzelfde beeld.

� Maar wat zie je nu! Die af�e�lQin; en, die in andere din�en zeer
actief zijn, die blijk hebben gegeven de ontwikkeling te kunnen
volgen, die verkopen het bes�. Ik vermoed, dat er hier verschil
lende kameraden aanwesig zijn, die de Stalinbiografie niet hebben.

Zoals mk straks al gezegd heb, in Eerbeek zijn ze goed uit
de bus geko�en met de Stalinbio6rafie. Daar hebben ze meer dan
de gestelde taak volbracht. In Arnhem heeft a�d. Centrum I de
meeste exemplaren verkocht. Het is nu zo, dat in het district
Centraal Gelderland in totaal 342 biot:;;rafiën zijn verkocht, maar
dit 6etal kan en moet veel groter worden.

T 
Zo is het ook met de actie,voor de uitbreiding van "De

vVaarl1eid". ttDe .aar heid II is uiteindelijk het or0aan, waarmede de
massa bereikt moet worden. Hiermede moest eie:,enlijk huis aan huis
gecolporteerd worden en ik moet zegben, en dctt seldt voor ons

�)s\Q/ district, maar· er bOrdt niet hard 2;enoeg óe.,erkt, de kameraden
beseffen blijkbaar niet, waar het om ga :,t, n.l. het bereiken van 

�P,1i..� de gehele arbeidersklasse. En we hebben ,el enkele nieuwe abonné 's 
6eli,onnen, maar de laatste ttd is, b�_v. in Arnhem, het aJntal 
abonné' s teru66elo_Jen. Er zijn wel enkele pgn. die trouw colpor-
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teren, die je stee._:s weer op de straat ziet, maar het z��n altijd 
OJ)Jfl e,,. v,eer dezelfde. De Partij heeft _moeten concluderen, dat het gros

der pgn. , zijn ta '"'k nog niet versta� Nu is het zo, dat de Partij 
nog steeds niet voldoende kader had, om het werk te stu,ven en 
leiding te geven. Er is nieuw kader gevormd, dat deze taak op
neemt en met dit niem,e kader, kaineraden, is het niet mogelijk, 

• 

in eng contact te komen met de arbeiders, maar zonder jullie, 
zoals jullie hier brj elkander zitten, zonder gemeenschappelijk 
onze schouders er onder te zetten, zonder de Partrj, valt de ar
beidersklasse, ook in Nederland, dat moeten we goed begrrjpen. 
Daarom is het nodig, deze bespreking, zoals wij die vanmorgen 
hebben gedaan, dat zonder de leiding van de Partrj het niet mo
gelijk is, om de acties te ontvvikkelen. De geschiedenis van de 
arbeidersklasse heeft ons geleerd in haar ontwikkeling, dat 
zonder leiding van de Partrj, zonder de communistische Partrj, 
het onmogelijk is om de strrjd van de arbeidersklasse te organi
seren. Omdat de communistische Partrj het hoogste orgaan is, dat 
de arbeidersklasse kent in de strrjd voor de arbeidersklasse. Het 
is, zoals btalin h_:__eft gezegd, Stalin heeft het wel niet waarde lijk 
zo gezegd, maar ik geloof wel dat Stalin het zo bedoeld heeft: 

"Wij zijn hard en medoe:,enloos tegenover de vijanden van de arbeiders". 
En het is, zoals I De ':Vaarheid II van Vrijdag en Zaterdag heeft vast
gesteld. Kameraden, dit is een gevaar voor de arbeidersklasse en 
dat van niet te onderschatten belépg is. Maar dat neemt niet weg, 
kameraden, dat, vva:nneer wi.j niet hard en meedu0---enloos tegenover 
de vijanden van de arbeidersklasse, dan moeten wij dit beslist 
worden. En dan, wat kameraad Van den Berg (A. van den Berg,geboren 

1
14-8-1925) zei, toen hij van Amsterdam van de scholing kw__am, toen
hij daar een week was gev,eest op de scholing, Van den Berg zei: 
'Wij moeten hard worden, ja, kameraden, dat moeten we, dat hebben 

v;e gezien in Noorwe6en. Maar dat komt doordat we, althans velen 
van ons, komen uit het kamp van de S.D.A.P. en doordat de klassen
strrjd in on� District nog niet met die felheid is ontbrand, zoals 
wrj dit in vele andere districten wel kennen, hebben wij nog niet 
dat klassebewust gehalte en dus dat harde, medogenloze in ons, 
wat vele andere partijgenoten hebben. Dat neemt niet we6, kailleraden, 
dat ook w� strrjd voeren, maar ook, dat Vil� dat werk meer zelf
critisch moeten zien. En zoals dat prachtige voorbeeld brj de Edy, 
kameraden, van de ene kameraad, dat hij zonder meer uit de nacht
dienst naar de partij komt en zegt: "Kameraden, dat en dat ligt er" 
en dat hij even zo vrolijk dezelfde avond weer a0.n het 11'ierk gaat. 
Ik bedoel, dat is natuurlrjk niet mogelrjk voor alle kameraden. Ik 
vvil alleen maar aantonen, en dat is niet alleen deze kameraad, 
maar ik weet dat op 't ogenblik ook vele kameraden uit de Dagelrjkse 
Leiding hard werken, maar dit is een voorbeeld voor jullie geweest, 
ook voor jullie, dat wrj dezelfde harde en medo0enloosheid in de 
strrjd voor de arbeidersklasse en daardoor aantonen, dat wrj vrienden 
en strrjdma�Áers zijn van het proletariaat, maar ook vaak is onze 
St,rijd tever.:Seefä en waarop wij scherp en verbitterd zijn, te__;enover 
de arbeiders, die hun strrjd no5 niet be6rrjpen. 

Kameraden, wanneer wij dus aan het einde van deze inleiling 
deze z a.Ken sa�-envatten, kunnen wij on6e t,:.ijfeld vaststellen, dat 
ook het District Centra0.l Gelderland in goede richting zich ont
wikkelt, mac:-.r dat deze ont ,i.K.,.,..elin.0 aanzienl �k moet versnellen, 
willen wij de nationale ont"ik....elinö van de Partij bijhouden. 

Kameraden, tot zover". 

Applalh.s. 
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Voorzitter Cleton zegt thans, dat er nu een korte pauze 
zal v,orden g ehouden, in we lke t�id de partijgenoten gelebenheid 
krijgen om zelfcritisch vast te stellen, waarin �j tekort zijn 
geschoten, om dan na de pauze te discussieren. 

Van 12 u. tot 12.25 u. wordt gepauzeerd. 
Na de pauze vraagt de voorzitter de adllwezigen, zich 

op te 0even voor de discus,::,ie en geeft het i,,oord aan: 
)i-1 G • .B'. Peeters, uit Hijme'""en, óeb oren 25-12-1888. 

Peeters zegt, dat het hem 0enoe0en 6edaan heeft, deze 

inleiding van�. van der: olen te hebben gehoord, maar wil en
kele opmerkingen maken, .speciaal \iat het i:erk in N1jme__;en betreft. 

T ttEr is aoor _partiL;enoot van der ï olen ges)roxen en 
cri tieL -·eweest over ons besluit om de bedrijfskrant op de füjma
niet meer uit te even, en om ons te begeven naar de fabriek 
van ,'::lmi t. Pg. van der I1 olen had daar nog een woord aan toe 

moeten voe6en en dat is n.l., dat vrij besloten hebben om voor
lopig "De 0pinner 11 niet meet uit te t:,even. De actie is momen
teel O;) de fabriek van Willem Smit zeer begrijpelijk, dat i.vij daar
gingen achter staan. Er heerste grote ontevredenheid in die 

metaalfabriek en wij hebben daar enkele leden zitten, geen partij
genoten, maar E.V.C.-leden, die inderdaad bereid z:ijn om ons te 
helpen. VVJ.j hebben op de Nïjma 8 partijt!,enoten en daar is er gee

d een bij, die bereid is om ons te heloen, noch met het versprei en, 
noch met het opinie-onderzoek te doen plaats vinden. Nij krijgen 
nu van de mensen die bij Smit werken, daar krrjgen vaj nu een aantal 
adressen van, van personeelsleden, ook al zijn z:ij ook bij de Unie 

geor;;aniseerd en die critisch gestemd zijn over de inhoud van hun 
loonzakje. Het is ons plan om met deze mensen schriftelijk in 
contact te treden en daarnaast als bestuur te Droberen het opinie 
onderzoek te doen plaats vinden. Dit is ons besluit geweest en 

-1.vaj me eê!.en, dat w:ij ons besluit niet anders konden nemen. 
/' Dan zegt R. van der Eolen, dat wij het vredescomité in

:rojme6en alleen hebben laten staan. Inderdaad, partijgenoten, 
�maar wij hebben gedaan, datgene wat de da6el:ijkse leiding ons 

\geadviseerd heeft, n.l., vvij moesten proberen mensen te vinden, 
miet partijgenoten en daarvoor hebb en wij, het comité wat v,�j heb
�en, zijn twee mensen katholiek en een partijloos. Als men ons 

îvraagt: "Is de activiteit naar wens?", moet ik eerlijk erkennen, 
�at wij dan ze&::,en: 11Necn 11

, en vve zullen deze achterstand moeten 
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k�en;·�omä."ä"t'':t1r"'nff�:-�aal op het sta�dpunt
g

sta, dat wij acties, 
waar v"ij met hart en ziel achter gaan staan, om die in handen te 
geven, die niet de directe zin van het woord tot ons behoren. 
Ik heb gisteren nog geïnformeerd b:ij de secretaris van het 
vredescomité, hoe staat het er mee. Hij zegt, dat hij met schrifte
lijk werk bezig is. Hij schrijft mensen aan in ::Nijmegen, om mensen 
aan te trek...ken en hrm bekend �,ordt gemaakt met het vredeswerk. 
Ik Vr(?_�e;.., ... h�:!2.J���d�.?r _5\� .. ,J;,ê9JJ.ltaten. v.anr maar dat h9cd hij__nJ:e.�. 

'"" E".c is -door part1Jbenoot van der I:Iol en gesproken over 
het bedrijfswerk. Partijt?;enoten, wanneer men de omstandigne en 
kent en de Da5elijkse Leiding kent ze van Nijmegen, ik bedoel ç!gt 

t er dit mee, dat wij 300 leden in de E.V.:::. hebben, maar dat v,ij 
n og ge en vergad.ering kun...1en houden met 10 mensen, , ant geen 
enkele zaal is tot onze bescnik_:in.c,, dan voelt men, dat het 
a nkweken van de activiteit en het contact houden met deze u"en�en 
.. 
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zeer moeilijk is. 1 Vil dit nu ze6�en, dat er niets gebeurt!" 
Spr. geeft dan als voorbeeld, een lid van de E.V.C. die 

werkzaam is op de gloeilam)enf abriek te Nijmegen. Er werd daar 
tariefverlaging toe6epast. Twee jongens werden afievaardi6d. Zij 
werden afgevaurdi5d naar de Directie. Zij werden afgebulderd en 
kregen tevens ontslag, ook mijn zoon. In de ontsla6brief van mijn 
zoon stond, dat hij ontsla6en was wegens opstoken van het perso
neel. Door bemiddeling vari de beurs heeft bij nu een ontslagbevájs, 
waar alleen in staat, dat hij is ontslagen. 

"L"k: wil hier alleen maar mee aantonen, dat het in Nijmegen 
dus zeer moeilijk werken is voor onze mensen en zich inderdaad uit 
te geven en zich te ontpoppen, hoe hun inhoud is, omdat daarmee 
gelijkertijd mee vast staat, dat de mensen ontslagen worden. v'llij 
hadden hierover onmiddellijk een besloten vergadering van de af
deling. Ik heb nu het afdelingsbestuur nog niet gesproken, maar 
stel mij voor dat morgen een circulaire aan al de personeelsleden 
van die fabriek moet worden uitge0even. 

Partijgenoten, wanneer wij in Nijmegen vrij konden werken, 
ben ik er van overtuigd, dat wij organisatorisch veel meer konden 
lbereiken, want die an st voor de boterham, die kweekt defaitisme,
ook in onze eigen gelederen. En de Dagelijkse Leiding is bekend, 
dat wii in die stad van 110.000 inwoners op het moment met niet 
meer dan 10 mensen zijn, die alles moeten Öpknappen. De mentali
teit van de bevolking die is n.l. in Nrjmegen voor ons zeer gunstig. 
Wij spreken iedere week een avondje af, dit kleine groepje� dus, 
om voor ''De v\l'aarheid 11 te werken. En wij . worden niet als een hond 
van de deur gestuurd, maar dat wij overal in Nijmegen sympathiek 
worden ontvangen, ook daar, waar men niet koopt en dat ligt veel 
aan het persoonlijk optreden. Als w ij maar een groot aantal werkers 
konden krijgen, wij in Nijmegen zeker vooruit zouden gaan. 

Door kameraad R. van der IV1olen is cri tiek ui tg;eoefend op 
het feit, dat het bestuur in Nijmegen maar steeds beloften hebben 
gedaan, er zal dit worden gedaan en er zal dat worden a31lgepakt, 
maar dat het steeds bij beloften is gebleven. Kameraden, vv:i.j hebben 
7 dagen in de week, maar wij werken geen 6{, maar wij werken 7 
dagen, zonder meer. Maar dat wij tekort schieten, daar kan niemand 
beter over spreken dan wij zelf. Als ik dan zeg dat twee actieve 
werkers van het bestuur Maanda morgen Nijmegen verlaten en pas 
Zaterdag weer terug komen, omdat zij in Nijmegen geen bo:berham meer 
kunnen verdienen en dat deze mensen deze Zondag, de enige dag dat 
zij thuis zijn, de hele dag op stap zijn voor het innen van contri
buties, voor boeken, brochures enz., eventuele in hun 1�jken het 
bezoeken van bedankjes van abonné's van "De ,aarheid 11

, dan voel 
ik het aan als een grdief, wanneer men daar op dat kleine groepje 
no� critiek heeft. · 

Ik zeg rekeninb houdende met de moeiL�kheè.en, ,,,ant ik 
ken wel het ant ;oord v,at men JI1ij g,e,.,ft, men zegt: ,rJullie moeten 
niet alles zelf doen, maar je moet ook andere partij0enoten aan het 
werk zetten.i. Tu,a,;.r 1;va-11.neer door de omstandigheuen de mogeL.�kheden 
daartoe niet vofleLtig aanv1ezig zijn, dan zeg.:c:,en wij, er mag niets 
versla bakt \,orden, leaste v,at kost, �1ij doen het zelf. Dit is echter 
niet eenvoudig. Nu stelt men de vraag: ttproberen jullie het dan 
in geen enkel opzicht, om niem,e partij6enoten of nieuv,e "er .1:ers 
te vinden?" Ja, kameraden, hoe doen vvij dat. .ij :prooeren d.edere 
3 weken Zondagsmorgens bij mij thuis, scholingsbijeen��ou.sten te 
houden, 1.1et onderwe.J.'pen die alle ur6ent ziJn. Vooral achten v,ij het 
in Nïjmee;en noodzakelijk, inleiding te houden over de volksdeï..ocra
tie, de strijd in de kerk, over het hWuanisme enz. en in zo'n bij
eenkomst krijgen wij een stuk of 10 of 11 partij6enoten en niet 
partij0enoten bijeen. m daaruit pro·o:�ren .Jij dan weer me nsen te 
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... ITijgen die ons helpen. Dit werk is dan ook zeer belangrijk werk 
en daarmee houden wij onze organisatie in Nijmegen zeer gezond. 
Partijgenoten, de Dagelijkse Leiding is ook bekend, dat wij in 
Nijmegen nu al vier maanden in moeilijkheden zitten, inzake de 
bezorBing van ons blad.En het gebeurt, dat wij zowat om de 14 
dagen op nieuwe bezor0ers moeten over6aan. En dat betekent dat 
dan dat kleine groepje, dat het bestuu� vormt 's avonds ook nog 
op stap moet gaan om de abonné's vlug de krant nog te bezor�en. 
Het Dagelijks bestuQr moet dus weten in wat voor moeilijke omstan
digheden wij verkeren. Ik meen dat, als de Dagelijkse Leiding 
he en gaat en doet wat ze nu van plan is, n.l. elke 14 dagen met 
het bestuur van de afd. M.jme�en contact te onderhouden en de 
bestuursvergaderingen te bezoeken, dan hoop ik dat het Dagelijks 
Bestuur de organisatie zo zal doen plaats vinden, dat wij geregeld 
een ander ;ezicht zien, zo�at het gehele bestuur in al zijn ge
ledingen van onze moeilijkheden op de hoogte is. Ik wil er op 
wijzen dat, wanneer wij besloten hebben om "De Spinner" voorlopig 
niet meer uit te geven, v,ij dit niet gedaan hebben omdat Wij die 
krant niet klmnen samenstellen of dat de Nijma ons geen stof geeft, 
maar wel, dat wij rekening moeten houden met de riemen waar we 
mee moeten roeien, ook in financiëen opzicht. vanneer wij voldoende 
vrij armslag zouden hebben in fin anciëel opzicht, dan zouden wij 
het ene niet hoeven te laten omdat vlij het andere willen doen, 
maar nu moeten wij dat wel en de ervaring heeft geleerd, dat het 
van ons ook niet zo verkeerd zou zijn, wanneer wij de bedrijfskrant 
van ons dp een algemene basis zou stellen en ook in de kleine 
bedrijven proberen da�r contacten en invloed te krijgen. 

Er is door partijgenoot Van der t olen over gesproken, dat 
de E.V.C. zich een beetje afzijdig houdt van ons werk. Ik weet 
niet, welke motieven daarvoor aanwezig zijn, m aar ik weet, dat de 

1.( E.V. c. volledig. staat achter de vredes be ·Neging. De E.V. C. is een 
l organisatie, drie maal zo sterk, misschien wel iets meer, dan de 

partij en/ik heb mij wel eens afgevraagd, kan nu de E.V.C. nu eens 
p gezett? tijden datgene doen, waartoe wij niet bij machte zijn. 

Ik bedoel er dit mee, zoals bij het vredesvraagstuk, .�á.:i;;;"�1aire,ssamenstellen, welke wii in de arbeiderswijken kunnen uitgeven. vvan....,,_r:-� 
.riêërvi.l.'j"'"ä:aarop even verder doorgaan, dan komt de cri tiek van 
partijgenoot Van der Molen over de huurcomi té' s en ik vraag mij 
af, is dit niet in de lijn van de E.V.C., die met haar groot aan
tal leaen, .dit werk gemakkelijk zou kunnen doen, dan wij als partij. 
Niet dat wij, als partij daarvan terug moesten houden, maar wanneer 
het van hun ui t6ing en v�ij er achter gingen staan, dan zie ik in 
de vredesbev,ee:,ing en de huurcomi té' s een grote stimulans en 
grote mogel�khedel]...,t, Het is momenteel zo, dat wij van de E.V.C. 
op dit !:!;ebied te weinig zien. Bij de E. v.c. staat het strijdvraag
stuk nie t  op de voorgrond. Het komt er toch niet op aan, of een 
arbeider lid is van de E.v.c·. of van·het N.v.v., het komt aan op 
de strijd die er voor de arbeidersklas�e gevoerd wordt. En die 

Á
l
strijd vind je bij de E.V.C. niet. Zoals ik al gezegd neb, zijn er

Yin Nijmegen 300 E.V.G.-leden, maar het is haast onn:01::,eli:k, een 
bestuursverwaderin6 tè beleg6en. Er is niet voldoende interesse 
en dat we daarmede niet die strijd kunnen ont i.r.d:elen, die nodig 
is, spreekt vanzelf. 

Onder de leden van de E. v.:J. moet op gezette tijden gewerkt 
worden, ze moeten bewust 1.·orden, dat zij ook de strijd hebben te 
voeren. Daarom moet hun gezegd v,orden, op welke kant ze zich 
oriënteren mo.et. Ik vind dat hier een taak ligt voor het districts 
bestuur 11• 
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Hierna kr�gt H.A. Benter, geboren 12-6-1904, wonende te 
Oosterbeek, het woord. Deze zegt: 

1 tpartijgenoot Van der Molen heeft gesproken over het be-
11. drijfswerk. Hij zegt, dat er aan de ene kant wel wat is gedaan, en

/ aan de andere kant niets 6edaän is.Dit zijn tegenstrijdigheden en 
/ dat komt m.i., omdat in het ene bed.rijf de arbeiders makKelijker 

PD�vlr tot actie komen dan in het andere. Dat neemt niet weg, dat de 
(ffi118e actie bij de i:dy .�n Diere:r:i- van harte is toe te juichen en ik wil 

\o/fe.�w. 

rv'( 
op deze plaa s IDJ.Jn compliment brengen aan kameraad Trentelman, 

\ t .�. f�s--(Theodort1;s Johannes Trenteli.:;,an, 6eboren 24-8-1903 te Doesburg,
v ,v v,onende e 1eren , die rac isch alleen in dit be ïf staat. 

, Ik zit in een bed.rijf, Rijns aä in Oosterbeek, waar een 
, zeer _politie-"- achterlrjk personeel is. L"'1 zo'n bedrijf is het zeer 

•• 

• 

- --Lmoeilijk werken. 11 

Spr. badt dan verder met aan te tonen, hoe moeilijk het 
·is om met poli tieL on6eschoolde arbeiders te praten, en vertelt
dat hij tivee arbeiders zover heeft gekregen dat, als de Sovjet 
Unie wordt a.s.ngevallen, zij het gesprek al over nemen, om de Sovj.et 
Unie te verdedigen. Nu is er door de radio afgekonen, dat wij een 
loonsverho6ing lr..riji::;en. ,vij moeten de arbeiaers wijzen op de demogie
van de P.v.d.A. en vooral van het J\T. J.V. De loonsverhoging wordt 
op0eheven, doordat er v1eer subsidies worden in6ehouden. Hierop 
moeten WiJ de bedr1Jfsarbeiders �IJ.j zen. Ook belan�ijk is het om de
arbeiders te wijzen op de vredesactie. Dan zullen wij de arbeiders 
moeten wijzen op de a.s. te verwachten oorlilig, die door AmeriKa 
gevoerd zal worden en waarbij \#. Duitsland een grote rol zal 
spelen. En zij hebben steeds gesproken over de bewapening van West 
Duitsland. Da�r moeten wij de arbeiders terde6e van in kennis 
stellen, maar wij moeten er hun 001 op wijzen, dat er een vredes
congres is geweest in Parijs. En nu is door de radio gezegd, dat 
' est Duitsland niet bewapend zal worden. vVij moeten de arbeiders 
er op wijzen, dat de plarm.en van de Amerikanen en Engelsen na
tuurlijk niet van de baan zijn en dat zij misleid worden en dat die
oorlog, wanneer zij er kans toe zien, doorgaat en dat het van de 
arbeiders afhan6t, of deze oorlog al of niet doorgaat. 

Dan kunnen wij ze wijzen op de grote manifestatie op het
Parijse Vredescongres, waar 600 millioen mensen zich uitgesproken 
hebben, bij monde van afgevaardigden, dus dat practisch wel een 
groot deel van de wereld er tegen is • 

En dan kennen wij d'r ook op wijzen, dat de reactie zo'n 
vreselijke an�st heeft door de groeiende strijd en de eenheid van 
de arbeidersklasse, dat het scheuren van het .v. V.V. een van de 
oorzaken is van de oorlog, want zij weten dat, als het ,. V. v. niet 
gescheurd wordt en wrj zouden deze oorlog willen doorvoeren tussen 
de com.r.1unisten en de bourgeoisie, dan zal het gebeuren als in de 
Russische revol utie, dan zullen de havenarbeiders opgeroepen 
worden om geen munitie meer te vervoeren en al de arbeiders in 
de staalbedrijven zullen hun taak neerleggen. Daar hebben ze reuze 
angst voor, daar moeten w� vooral die mensen op wijzen, dat dat 
zeer belangrijk is en dat zij ook de oorzaak is, dat zij het ,V. v. V. 
gescheurd hebben. 

Van de nieuwe arbeiders-internationale die ze nu weer te 
Ionden gesticht hebben, kunnen zij niets anders verwachten, dan 
de tot nog toe 6evoerde politiek, die voor de arbeidersklasse 
zeer funest is. 

Dan kennen wij ze w �zen op de belangrijke sta1 ing die in 
Frankrijk is geweest vori6e week. Dit is zeer belangrijk, omdat de 
socialisten daar noodgedwongen mee hebben moeten doen en ae staking 
is geslaa6d. 
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Hiermede staat ook in verband, de niet be�apening van 
West Duitsland, want deze arbeiders van Frankrijk, die niet meer 
bereid zijn om de socialistische politiek te helpen doorvoeren en  
te ondersteunen in Frankrijk, die bourgeoisie van Frankrijk en van 
Amerika weet dat zij deze arbeiders niet meer kunnen vertrouwen 
en dat onze Hollandse arbeiders in de bedrijven zich bewust moeten 
worden, dat wij deze str �d moeten ondersteunen door ons in deze 
vredesactie te plaatsen. De Franse bourgeoisie is daardoor ook 
destijds gedwongen beworclen om schoorvoetend in de bewapening van 
iest .Jui tsland te0emoet te komen en ze he boen deze nou uit kunnen 

stellen, omdat zij 1,veet dat, wanneer het Franse volk werkelijk in 
verzet gaat komen en verder gaat ageren en de bedrijven stil gaat 
leggen en zo meteen de communistische part� de juistheid van hun 
visie kan bewijzen, dan is de oorlog in Vietnam ook afge lopen, wat 
een verstreF..k.end 5evolg kan hebben voor de vrijheidsstrijd van de 

.Aziatische volken, waarmee de bourgeoisie internationaal juist 
zo ban5 voor is, dat deze strijd zal komen. Dit juist moeten wij 
de arbeiders in de bedr�ven duidel:i.�k maKen. 

De vredescomité� in Oosterbeek werken ui tstekeiid. Er 
v�orden geregeld kranten, vreQes�a:anten met succes door vrom,,en 
verkocht. 

De verkoop van de Stalin-bio0rafie verloopt oo� heel adr
dib. Ik moet ze0w

en, uat partzj enoot J. Jansen (6eboren 29-8-1919) 
hierin heel actief is. 

Het enige i,,at we in Oosterbeek nog moeten hebben, is een 
goede sch0line,slei-1.er, een, die op de scholing niet te hoog grijpt, 
maar een, en dit is van g�oot belang en ik hoop dat het districts
bestuur ons �vil helpen, een die door de arbe;i.ders begrepen i,ordt". 
l . Hierna volgt F. Luurtsema, geboren 13-11-1900, die zegt, 
dat de vakbe\-re�ing nog steeds niet in de volle strijd staat. De 
vakbewe0ingsfunctionarissen moeten hun taak, het vat krijgen op 

1, de arbeiders, nog beter verst aan. De vredesbet1egin;; is volgens 
spr. in Arnhem heel slecht voorbereid. Het werk is te veel e
centraleerd op één groep. Zo bereik je niet senoeg mensen. 

f 
In de V.o. �11. o. -actie is in Arnhem ge �,erkt door partij

�enoten, die voor dit verk totaal ongeschikt zijn en het is zaak 
rflf hierop te letten bij de samenstelling van de huurcomité' s. In 
tï"l dergelijke acties moeten partijgenoten inzitten, die de zaak aan 

kunnen. De Dawelijkse Leiding kan niet overal achteraan zitten • 
Volgens spr. ligt er een groot werkterre in braak onder 

hen die afhanke lrjk zijn van de Stichting 1940-1945. iVIen kan nog 
altijd met succes werken door op de verzetstijd terug te komen. 
;at de Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen (in de 

�- bezettin5st:ijd) betreft, zegt spr., dat besloten is, een doel-

' 

matiger bev-vec,;ing van verzetsmensen te krijgen. dan de N.V.E.P.G. 
'\\ Spr. verzoekt de Partij en de aam,·ezigen, dit werk te steunen en 

de mensen van het verzet tot het toetreden als lid van de nieuwe 
vereniging aan te sporen. Ze kunnen zich dairtoe met hem in ver-
binding stellen. 

Volgens spr. gaat de verkoop van de Stalin-biografie in 
Arnhem nog niet hard. 

Over "De .avrheid" is spr. erg pessimistisch. Hij zegt, 
dat trots de acties voor "De ,aar heid" in dit district, het aan
tal abonné's nog steeds terug loopt. Maör ook de actie ga�t niet 
hard. In Arnhem zijn in de lao.tste 3 weken, 3 niem,e abonné 's 
gewonnen, dat veel te weinig is, want er hebben er in diezelfde 
t�d veel meer bedankt. e gaan achteruit, nog wel niet direct 
verontrustend, maör toch achteruit, aldus besluit spr. zijn dis
cus sie. 
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Hierna Wvrdt het woord gegeven aan F. Baruch. Deze zegt: 
"We zijn hier bijeen gekoillen om de politiek van de Partij en 

de activiteit van de partrjgen oten te bespreken, zulks met het oog 
op het aanstaande Partrjcongres. Het is de taak van de Partrj, 
steeds te reageren op de feiten die zich voordoen en tevens de 
partijgenoten hierin leiding te geven. ,.e doen dit aan de hand van
de jongste resoluties van het Informatiebureau de Communistische 
Partrjen. De periode van propaganda voor de anti-oorlogscampagne, 
is achter de rug. We hebben nu te maken met de voorbereiding 
van de vrede. ifij moeten hieruit onze eigen conclusies trek.�en. 

r,e hebben nagegaan, hoe de ont ,.'ik.Kelin ·r in de v,ereld 
is. We hebben geconstateerd dat we met reuze schreden vooruit
gaan, hoewel �.e dat hier niet zo bemerken. Maar zie eens om u 
heen • .,e gaan niet alleen in aantal vooruit, maar ook in macht.
Natuurlijk reageert daar de reactie op en we zien dan ook, dat 
Amerika zich steeds meer voorbereid op een aanvalsoorlog tegen 
de Sovjet Unie. Lees hierover de artikelen van Paul de Groot maar 
op na. Trurnan wil nu hetzelfde als Hitler indertijd. Er is even
wel nog geen sprake van oorlog,�an v,eet zeer goed dat 
een nieuwe oor log het einde van het kapitalisme betekent, maar 
hij tracht de Sovjet Unie ui t te lokÁen tot een oorlog. Jrj moeten
ons daar te5enover stellen en alles mobiliseren voor de vrede. 
Mensen vaD alle richtingen moeten zich daartoe aaneensluiten. 
, e hebben dan nu ook de Vredescomité' s en het is mo

0
elijk, dat 

er mensen zï:in, zoals kameraad Peeters (Nijmegen) zegt, die niet 
v oldoende ac · f zijn. ,Je moeten natuurlijk samenwer.t:en met me nsen,

ie nie brj onze Partrj behoren, ja zelfs met tebenstanders. we 
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lëîä'.îng van de v.o.� .o. reactionair is, maar toch moeten ve in 
die actie T er hen. ,v�_ê-9.§..:.t.fill_biLi,:iEJ. m.��.l1.S�Jl.l1i�t" m�tt .co.P.c.r"e:t.e 
com�unistische voorstellen _omen, m?a� .12r.:a:t;.�g ,-,P:9§_ .. kUP.,neg V!E/. g�
zar-7ë111JJ1f ce····v.reête''·ttre:rren,/Alïéê'il''oVêr·�c1ït"" énè Dunt möêt'èiï"-ivë . �"'
1:rr1:rt"en:··· ./Ef'möetèn dîsC ... Û.Ssiëren, die mensen leiding geven, zoals 
die Apostolische ·eestelijke in Apeldoorn of wie dan ook. Je moet
met ze praten: hoe kunnen wij vrede be <1aren, hoe kunnen ,,e de 
oorlog voorkomen. �foe kunnen ,,e er voor zor.:sen, jullie intellec
tuelen bijv. jullie werk kunnen voortzetten in dienst van de we
tenschap, hoe kunnen we er voor zor�en dat ze hun v,erk kunnen 
houden, zonder an5st voor hun familie, om hun vader, zoon of 
ecl1.t6enote. Over dit ene punt moeten we spre�_en, in de verhoudin
gen waarin de mensen leven, die wij ,"iille.ri benaderen. Of ze in de 
werkplaatsen in de \.ijk of zoals hier direct is aangestipt, op de
universiteiten, of waar ook. 

In dit verband, partiLenoten, moeten we ook verstaan, 
die geluiden, zoals de ka.ueraad daarnet heeft verteld. Dat komt 
niet alleen in .Arnhem voor, maar ook in andere delen van he t land.
Maar wat is het geval, ik geloof dat vele partijt,enoten de indruk 
hebben, dat dit een soort ongepaste persoonsverheerlijking is. 
Nou, ik moet zeggen, partrjgenoten, ik ben op deze persoonsverheer
lijking van btalin niet zo gesteld, maar ik zeg tegelrjkertrjd dat 
deze campa6ne ter herdenking van de verjaardag van Stalin een 
diepe politieke betekenis he eft. 

,rj herdenken de ?Oe verjaardag van Stalin niet omdat die
man 70 jaar is, maar omdat de ze man de leider is van de wereld
vrede, omdat deze man aan het hoofd staat van een volk dat het 
meeste gedaan heeft en in de toekomst het &eeste zal doen voor 
het be,varen van de vrede, omdat in Stalin alle krachten 1:,econ" 
centreerd zrjn van de vooruit�ang van het behoud van de vrede en
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van het socialisme, partijgenoten. 
Daarom is het van het uiterste belang dat v,e deze zaak, 

de verjaardag van Stalin, ook bebruiken om de vredesbeweging om
hoog te heffen, te versterken, uit te breiden, de arbeidersklasse
in Nederland te doordrenken van het bewustzijn, dat er maar één 
groot land in de wereld is, dat het socialisme heeft, de Sovjet 
Unie, dat vv:i.j niet, nooit mogen toelaten dat dit land wordt aan
gevallen, omdat het alles belichaamt, wam.1"voor de arbeidersklasse
hier in Nederland, sinds tientallen jaren heeft gestreden en 
nog strijdt. ive moeten de sympathie voor de Sovjet Unie, die 
moeten we wekken, verster.&:en en verankeren in het bei,ustzijn van
de massa van ons. Dat is eigenlijk de kern van deze campagne. En
jullie moeten dit dus ook zien als een onderdeel van de actie 
voor de vrede, die vvij op het 00en·blik voeren. 

In dit verband moet ik ook nog een opmerking maken over 
de nchoonhoven-actie. Ik weet niet of Reint van d&i' Ti':.alen de zaak
zo bedoeld heet't, maar ik.ben van geheel andere mening: Is de 
zaak Schoonhoven te bezien als een actie tot ondermijning van het 
gezag, tot vernietiging van het .gezag van het kapitalis e. Dat 
kan hij natuurliJk doen. Dat is ook een kant van deze zaak. Maar 

i
voor rmj is het .niet de hoofdzaak. ,.ij moeten ook deze Schoonhoven
campagne, die moeten we in de eerste plaats zien als een camp •...
als een onde.rQeel van onze vreJescampagne. 

vrnar 6aat het bij deze zaak nu om. Het gaat er om, het be
.<("d,:wustzijn, de ,1ens van d� massa te versterken, de strijd van de massa, 
Y>' fom de troepen uit Indie terug te halen, de jongens sparen voor 

1 Indië, Indië mee te hel:::ien hun vrijheid te verv,erven. De actie 
jvoor de amnestie, voor de reeds veroordeelden of die mensen, die 
1 met veroordeling bed.rei0d worden, uit te breiJ.en en ik kan, en ik 
\weet dat jij het niet zo bedoeld hebt, iK kan niet inzien dat dit 

een actie is, �ie alleen de Jeu0d aangaat. Het feit dat de V.0.1".0.
bestaat, dat deze organisatie zo. 1 n grote weerklank heeft gevonden 
in het Neu.erlandse volk, be"ijst, ds.t de gedachte van het terug
roepen uit Indië leeft. Dat wij hier spreken uit naam van de 
millioenen mensen die in Nederland, J.ie raet hun gedachten in Indië
zitten, in naam der honderdduizenden die familierelaties in Indië 
heooen, die hun jon02ns teru6 1.illr-.n hebben. Dat, partijgenoten, 
zijn zo enkele opmerkingen, die ik als aanvullin6 no6 even ,.ilde
maken. 

4I C) Ten slotte een korte opmerking over de bedr�fsactie. Ik 
0 . - vveet niet of ik, L: heb zo de indruk, dat hierin no6 verv1arring 

�� heerst. 

/;),C� 
Ik zou het bijv., om het heel scherp te zet,u"en, zo kunnen

fT'i Gl1.J_ ze66en, b..j soïn:.,_ige partij6enoten bestaat de opvattin5, dat de be-
V . . d.rijfskerlilen, voor zover die bestaan, of de partij het ,erk van de .,t..r.W/1/1,. E.V.C. mmet uoen, maar er zijn ook stemmen in de partij die ze6gen,
ro;�

5 
�tS' dat de E. V.O. het \,erk van de partiJ moet doen. En beide, dat 

, -�. spreekt vanzelf, dat is verkeerd. Ik kan ook niet van de E.V.�. 
().i).12.Be ver lan15en dat ze h.uurcomi té I s opricnten. Maar ik han ,;el van de 
fJ'1Jl10 leden van de l!i.V.C. verwachten, dat ze de huurcomité 1 s steunen, 

�-!) /l'IO dat ze daarvoor werken, v,ant de huurverhoging geldt ook y-oor de .. v· · leden van de .t!J.V.C. Maar aan de andere .eeant 11ordt OOA, rn1Jne part1J-
6enoten, vaak de taak van onze Partij in de bed.rijven niet juist 
gezien. .e t!;aan teveel op de stoel van de E.V. C:. zitten. 

Ik zou biJV. \,illen ,,eten, kijk kamera.ad...Peeters, die heel 
belangrijke zaken aon<:Sesti::it heeft over die gloeilaa.ipenfabriek in 
Jllïjme6en. Ilt zou \,el eens vvillen weten, wat heeft de E. V.C. er aan 
gedaan. Dat is toch geen zaak van de Farttj in die zin, dat de Partij
de leiding van zo'n actie moet nemen, maar op het o6enblik is het 
een zaak van de E.v.c. De E.V.C. organiseert economische acties. 
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wat is de taak van de Partij in al onze economische acties? ,v:ij, 
de arbeiders die lid zijn van de Partij, die dus als zodanig een 
indruk van de Partij in de economisc�e acties moeten vertolken 
en overbrengen en zo op deze manier leiding geven aan de acties, 
maar naar buiten is toch eigenlijk economische actie, is de taak 
van de vakbei:.ee:;ing, maar niet van de Par·tij. 

En ik neem bv. deze zaak van de gloeilampenfabriek t;;dens 
de strijd voor de arbeiders voor de vredespoging qf tegen de terug
name van het ontsla· van deze p.g., want deze E.V.C.-eis heeft 
met de E.V.C. te maken. Als door de E.V.C. niets wordt gedaan, 
dan is dit een tekortkoming van de E.V.C., maar deze tekortkoming 
valt terug op onze eic;en p.g. Want wij ziin verant woordelijk voor 

J. wat er in de E. v. C. �ebeurt. En zo moeten 1Nij de ze zaKen zien. 
Nu, wat daar in .NÏJmegen en omgeving gebeurd is, dat 0eldt natuur
lijk op elk ander gebied. 

En tenslotte dit, partijgenoten, er is hier gesproken over
bedrijfskranten. Nou ja, ik moet je zeg -en, we zijn erg trots op 
de goede bedrijfskranten die vvorden ui twe ·even, enfin, iedereen 
weet dat. Inderdaad, dat filjn v oorbeelden voor andere delen van
het land. Maar Koos van de Brink(?) heeft er over gesproken, 
dat er in zijn bedrijf geen bedrijfskrant is. Het zou b.v., niet 
waar, in Nijmegen niet nodig ge weest.tiijn om de uitgifte van de 
krant voor de Nijma te staken, india1 de Nijma een groep bestond 

�van partijgenoten, die het werk konden leidBn. 
r,...r En wat het bedrijfswerk betreft, er moet dus in de aller-

eerste pl aats op aangestuurd worden dat in de bedrijven, waar nu 
reeds bedrijfskranten worden uitge0even, ook inderdaad bedrijfs
groepen ontstaan. Zo lanb dit nog niet het geval is, blijven we 
met onze kranten, al filjn ze nog zo goed, in de lucht hangen. 
Een enkel stootje zal een eind ma.Len aan het bestaan van een 
dergelijke krant. Dat zijn toestanden die wij op '-'-e duur niet kunnen

4"duldenJ. Ik wil jullie een voorbe6ld stellen, partij6enoten. vvij, 
Re int xan der Molen heeft ter loops gezegd dat we toch eigenlijk 
nog geisoleerd zijn. Ja, partij6a1oten, tot op zekere hoogte is 
dat wel het öeval, maar dat li6t aän ons zelf, J it li6t volkomen 
aan ons zelf. ,vij moeten van de gedachte uitgaan dat vvij "elisdaar,
laat ik zeg�en in Nijineöen, Oosterbeek of in ,a6eningen of Ede of 
waar dan ook kum1en verwachten dat er moeilijkheden komen, maar, 
zoals ik gezegd heb, wij een onderdeel zijn van een le6er filjn, van
een lei;er dat de overv,innin.::, zal behalen. iVanneer wij de vredes
ca,:npa6ne ore:;arliseren, dan doen ,,;ij dat niet, o.u1dat v�ij als commu
nist en sarhen een nieu,e oorlog gaan vrezen, ja kijk, als je de 
\morden van Mal enk.of letterlijk neeLt, dv.n zou je moeten ze0 __,en: 
"Nou, laat dan de oorlog, maór komen, niet?, want weet je wat die
nieui.:ve oor log zou bete_t\_enen dat wij, nou ja, nou goed. Maar zo is 
het niet, want die oorlo6, die bren0t ellende, die bren ·t een 
mensenslachting op een scnaal, die zelfs bij de slag om Sebastopol,
(dinkamol?, dit is niet duid�l�K te versta3n), ver�eleken in de 
tv,eede 1,vere ldoor log, die bren ·t een verneuering voor ï.ederland, 
smartevol land(???). cJallt ons land zal dan bezet land woru.en. Dat
is ongetwijfeld net 6eval. 

/ V.i.j moeten ons aan het hoofd stellen van de nationale 
krachten in ons la11d. Nij moeten laten zien dat de reöering Drees

��,O een landverraderlijke �eg�rin6 i�, die d� Lelangen van o�s volk 
l� r verkoopt aan een stell et Je bandieten. üJ moeten laten zien, dat 

,J
./

, de politiek van de Re6ering Drees uitloopt op een catastrophe, 
?,

_y 
iet alleen voor deze mensen, L,aar voor ons volk en dat v,ij, de 

� oillliluni�tische partzj, deze catastrophe kunnen verhinderen, door
ns aan het hoofd te stellen van de massale vreJesbe .,e.:;ing. .ij 
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moeten niet alleen onze ei5en mensen, maar ook de massa van het 
volk doordrin�en van het bevro.stzijn, dat wij ster�er zijn als Drees 
en zijn baas in.� wall-street. En als kameraad Peeters, ik hoop 
dat hij mij niet kwalijk neemt dat ik op zijn discussie inga, als 
kameraad Peeters hier alle mogelijke moeilijkheden opnoemt die in 
Nijlliegen aam.1ezig zijn, hij zelf moet niet ver€:,eten, dat hij over 
twee, drie of vier jaar misschien bur6emeester van Nijmegen is. 
(Gelach). Ja, partijgenoten, zo is de zaak toch op het ogenblik. 
Zo is de situatie op het ogenblik. Ik bedoel het alleen maar, 
symbool, om de situatie te karakteriseren. Als jullie moeilijk
heden hebben, nou goed, dan moeilijkheden, maar wij weten wat de 
toekomst ons zal brengen. Ja, accoord, ik verzeAer jullie, partij
genoten. 

Wij moeten amders staan tegenover onze moeiliJkheden van de 
dag. Wij moeten er anders te6enover staan. \Jij moeten onder de indruk 
komen, ( interrumptie van Peeters: "Mag ik es eventt ), nee laat mij 
even uitspreken, moet je onder de indruk (tegen Peeters: "Het 
gaat niet te6en jou"), het gaat tegen alle partijgenoten, tegen 
iedereen, aanwezig of niet aam1ezig. i.vij moeten er anders tegenover 
staan, te0enover de ze moeilijkheden. dij moeten er ons van bewust 
zijn, dat ze van t ijdel:ijke aard zijn. vVij staan boven het t:,eval. �Jij 
staan ook boven de L.assa, hoe\,el te midden van de massa. En omdat 
wrJ dat be,füstzijn, uat wij de toekomst in onze hand heboen, daarom 
kunnen ,Jij ook een kracht ontvvi.Kl.elen en zelfbewustzijn, die ons in 
staat stelt om deze moeilijkheden van de dag te over\dnnen en de 
partij tot een massaorr;anisatie te maken, die inderdaad het volk 

Q kan helpen. tt 

./f 
Hierna geeft de voorzitter het woord aan S.F. Dulkenraad, 

J1'o,.. geboren 15-LJ--1922. Deze zegt:
(1nKameraden, het is niet nodig om enkele feiten aan te 

halen b�treffende de jeugdbeheging. lVIaar één ding onderschat de 
Partij en dat is het v,erk van de jeugdbeweging. Ik hoorde Reint 
van der 1,11olen noemen, dat er pas eén militair manifest is ver
spreid onder de militairen, mäar de contact met de Partij ontbreekt 
met de jeugd. Dat komt n.l. zo, dat drie maanden 6eleden is onze 
bestuurders, Lily van Raay (L. van �aay, geboren 26-2-1927), die 

, op enomen as in ae Dagelijkse Leiding, ziek geworden en na die 
tigd is er nie,�a

1 
van ons in de Dage lrjkse Leiding van de Partij 

terecht �ekoILen Ik heb er herhaalde malen op gewezen, dat die 
man voor de jeu d in de Da6elijkse Leiding aanwezig moest zijn, 
maar tot nog toe is dat zonde r  resultaat. Ik wil enkele dingen 
opnoemen, 1ivat de jeu0d voor de vrede gedactn heeft en nog doet. 

Op 27 November werd in Bloeillend�al onze medestr�dster 
Hanny Schaft herdacht. :Er zijn vier afgevaardigden van de jeu2;d 
naar toe 0estuurd door geldinza.J.eling van de bevolking. Ook naar 
het a.s. congres v,orat een af ;::;evactrdi6de van le jeugd wegtsestuurd. 

Dan werd a .ngemer1d, dat één j euDdlid liep te colporteren 
met de krant, maJr dan kan ik er op toelichten, dat he t niet één 
man is die loopt te colporteren, maar dat wij in w�ken lopen te 
colporteren, omdat vv:ij ons ei6en niet concentreren op een punt, 
wij he boen ooi,: kazernes en andere diverse din_;en, waar wij onze 
leden voor noaig hebben • ..m omdat 1r1ij te kort ko en aan leden en 
kader, is het zo, dat wij prac ti sch soms all een sta'"'n op een vájk, 
dus dat vvij wel eens lopen te mui teren, ja, L:. loop alleen, maar 
het feit li"-'t in de PartiJ ook, \,e komen lrrachten te kort. Ik hoop 
dan ook, dat de Dat::,elij1.rne Leidin6 dit punt in a..illdacht zal ne_.,en, 
dat een van de jeusd in de Da,:;eL)::se Leiding opg,eno�p wordt, 
vooral om contact te houden met de Partij. Ik dank u:;J 
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T _/ 1 
Cvervolgens geeft de voorzitter het woord aan kameraad 

r; van der Pol. (J.P. van der .rol, geboren 21-5-1901, wonende te 
FI . Deze spreekt als volgt: 

r, w�,..,, , ,tPartijgenoten. In de eerste plaats 1/'1il ik het dan hebben 
J over het part:ijwerk in onze afdeling. Er is zeer terecht doqr Reint 
f '; }J)/ van der lv1olen opgeuerkt, dat onze afdeling ingeslapen was. Dat 
"'.ft.l?.

.. we ingeslapen waren, wil ik nou ook niet direct zeggen, maar toch 
v 

6 
ging het niet zoals het moest. 

�-.1 ·. '3
2
sif Wij zijn o_p het ogenblik zover, dat wij kunnen zeu 6en, in 

v N Velp is alles ·weer op volle toeren. Het Dagelijks Bestuur weet, 
dat w� in Velp veel moeite hebben gehad met de kranten en de 
kranten bezort:;er. W:ij hadden ee n kranten bezorger, die totaal 
ongeschikt was voor zijn werk en die ook vee 1 te veel geld kostte. 
Wij z:ijn er in geslaagd om een nieuw agen�tschap van de krant te 
kr:ijgen en w:ij hebben van de oude krantenbezorger hebben w:ij 71 
abonné 's overgekre0en en als wij er de laatste dagen er niet de 
hand aan hadden gehouden, zouden wij op het ogenblik nog geen 
60 lezers heboen gehad. ·· 

In onze afdeling hadden we 30 Stalin-biografi� gekre6en. 
We hebben er 36 verkocht. we hebben van het proces Rajk, hebben 

• er 25 gehad en we hebben er ook 25 verkocht •• .ij hebben bij ons
ook een scholing in elkaar gezet, waar Henny (H.T. N:ijhof) ook een
paar keer geweest is, maar die is op het ogenblik te druk en nu 
komt er een plaatsvervanger. Verlopen Zondag hadden we 15 mensen
op de scho .... ing en wij hopen op 15 December 20 mensen te hebben. 
Wij hebben een scholing van part:ijgenoten en niet-part:ijgenoten. Op
de laatste scholingsavond is er iemand naar voren gekomen om voor
de kinderen iets te doen. Het zou eerst voor de Sinterkaaas zrjn, 
maar daar was de t:ijd te kort voor, om nog iets te organiseren 
en nu zullen we iets voor de k�nderen met de Kerstdagen doen. 
vi/e zaten natuurlijk met financiele moeilijkheden, maar die zijn ook
tevens opgelost, want wij kwamen tot de ontdekking, dat wij twee 
zaalhouders in ons midden hadden en dat wij op het ogenblik daar
de zaal kosteloos van krrjgen en dat we op zo'n manier voor de 
kinderen kunnen doen. Het is dan nu de bedoeling om de kinderen 
de pa rtijg,enoten, van de E.V.c. en de ';,aarheidslezers bij elkaar 
te krijben. De ene zaal is dat voormalige gebouw wat in Velp achter
het postkantoor staat, daar wonen een paar partijgenoten en een 

• 
daa.rheidslezer. Daar hebben ze een grote huiskamer, die toch nog
iets te klein is. Dan hebben ze een slaapkamer, die nog groter 
is, maar je kunt toch moeilijk de kinderen op een slaapkamer brjeen
brengen. Nummer twee die zei: tl.Als het bij jou niet lukt, dan kun
nen ze bij mij wel terecht".

Ik wil hier mee aantonen, dat in Velp de zaken weer lopen
en met het partij werk voorui tgao. t. Dan zijn wij nog van plan om naast 
de ontwik.KelinL,savonJen, ook nog ontspanningsavonden te gaan 
organiseren en daor zoveel mogel�k de niet part:ij;enoten na�r toe

_l_ te halen en zodoende contacten te l::rijben:J 
Op onze laatste scholin�sbijec.nko"ust zaten wij met mani

f es ten die verspreid moe r,ten worden en we haalden daaruit een 
niet-partij6enoot die bereid .,as te helpen om de anifesten te 
verspreiden. Die fee stavond voor de ;,;:inde ren wordt ook georgani
seerd door partijgenoten, die anders ook niet help en bij de gev,one 
dingen. Alles 9aat op het ogenbli.L-c 6oed. 

Er is eén ding wat b:ij ons zéér slecht gaat en dat is wel
een beetje §Chreiend, dat is de vakbevve0 ing •. ,at kun je er doen? 

4
1 

Je kunt met je kop te;;;en de muur aan lopen, maar je kunt er niets 
in te wee� brengen. 

Ik heb de laatste 14 da6en heb ik 4 mensen doorgegeven 
als lid van de E.V.C. Er is er eentje lid van 5emaakt en de andere 
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lopen nu nog rond. En of je dat nu doorgeeft a�n het bestuur of 
niet, het helpt je niet, ze nemen er gewoon geen notitie van. Ik 
heb zelfs Voskamp in Velp gewaarschuwd, ik zeg, ga jij even naar 
die jongen toe of informeer er eens naar. 

Er zit op 't ogenblik althans een element brj ons, zo r�) 
straks heeft Reint van der Idolen een keer het woord Trotzkisme V 
ge bruikt. Ik vvil direct niet zeggen dat die man Trotzkist is, 
i� zou het haast kunnen zeggen, maar ik ben bang dat ik eiges 
niet goed weet wat Trotzkist is. Allenig weet ik dit van die 
man, .§:_��at hij op het ogenblik moeGwiIIig de E.V.C. in Velp 
saboteert, op een schandalige manier, want hij doet letterlijk 
niks en je krrjgt niks anders as klachten van de andere bestuur
ders, maar er gebeurt absoluut niks. Of je een lid doorgeeft 
of dat niet of wel doet, bij maakt he m niet .lid, hij zal er niet ® a chter heen zitten. En zo gaat de boel brj ons kapot. Met deze 
zaak is Roelofs (H. Roelofs, geboren 31-12-1907 won. te Nageningen)
van a tot z op de hoogte. En als ik dari zo over'zie, wat nier 
vandaag is besproken, dan ben ik wel van mening, dat w�, als 
partij6enoten, achter de E. V,. C. moeten staan. Als je dan met deze 
mensen moet werken, dan gaat je de moed wel eens zakken en wanneer 
dan een bestuurder van de E.v.c. zelfs een Districtsbestuurder 
dergelijke mensen de handen boven de kop houdt en een partijgenoot
E.V.C.-er als het ware gewoon �egdouwt, �an zeg ik, dat is een 
grote fout, die bij ons niet mag voorkomen. Als wi_,j bij ons zien, 
dat er mensen mjn, die absoluut niks doen en nergens voor in 
beweging te krrjgen zijn en die dan nog altrjd de handen boven de 
kop gehouden worden, al denkt men, o, we krijgen ze wel eens een 
keer, o, wij vangen ze wel eens een keer voor dit werk, dan zeg 
ik, schei er a.u.b. uit, want dergelijke personen, je vang ze 
nooit voor dat werk, ook al doe je er nog zo je best voor. Ze 
beloven je koeien met gouden horens, maar ze blijven gewoon bij 
de kachel zitten en ze gaan nooit van huis af en zulke lui v.orden 
zonder meer nog gesteund. 

D'r is een jonge van Engelenburg, die lid zou worden van 
de E.V. C. Ik heb er met mjn vader over gesproken en die zegt: 
0Je hoeft niet bang te mjn, dat hij naar het N.V. V. gaat en als 
je hem krijgt, heb je er een goed bestuurslid aan". Ik ga er 
zelf niet graag naar toe, als p.g., maar ze doen er niks aan • 

we hebben pas weer een flink lid voor de E.V.C. en een 
goed lid aangebracht. lij werken in Velp net zo hard voor de E. v.c. 
als voor de ·partij. .áj willen de E.V. C. in Velp net zo goed op
bouwen, als de Partij, maar dan moet ook in de afdeling Velp van 
de E.V.C. grote schoonmaak worden gehouden en doen wij dat niet, 
dan hoeven we er niet aan te beginnen. rr 

-1-j 
Daarna geeft de voorzitter het woord aan J.M. Vellinga, 

/ geboren 13-8-1901, die zegt: 

T "In de eerste plaats zou ik dan iets willen zeg6en over 
het bedrijfswerk. Ik heb al me erder·e malen cri tiek gebracht op 
de inhoud van de bedrijfskranten en inderdaad zijn er, ik he b dit 
met voorbeelden aan6etoond, bedrrjfskranten verschenen, die slecht 
van inhoud waren. Daarte6enover moet ik ook erkennen, dat er be
drijfskranten waren, voor zover ik kan oordelen, die vrrj goed waren. 
Maar toch geloof ik toch, dat over het algemeen nog het materiaal 
voor de bedrijfskranten te veel nog komt uit nDe ,1aarheidn, uit 
trpolitiek en Cultuur" en andere geschriften en te weinig nog 
uit de bedrijven. Ik geloof dat vdj moeten leren, onze bedrijfs
kranten moeten schrijven in een strjl dat zelfs analfabeten ze kun
nen lezen. Partij�enoten, ik geloof ook, dat betreffende de 
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T organisatie van deze bedrijfskranten, dat daar heel veel critiek 
op te leveren, in deze zin, waar ik met alle respect en waardering 
wil spreken over het vele werk, wat vooral Reint van der 115olen 
in deze verzet, hij toch m.i. zijn taak niet helemaal goed begrrjpt. 
Ik geloof, dat hij teveel het werk op eigen schouders laadt en te 
weinig de afdeling er in betrekt. Het is inderdaad zo, dat voor 
zover ik het beoordelen kan, hij inderdaad wel besprekingen voert 
met de arbeiders, maar dat hij de afdelingen daarbrj passeert. 
Ik ben zelf secretaris van een afdeling, w..a.ct, .. n. l. een belangrijk
bedrrjf is, de Tinfabriek en als afdeling worden vnj nooit gemoeid 
in het vverk van de bedrijfskranten. Ik geloof toch, dat dit nood
zakeljjk zal zijn, ook al, omdat toch deze afdeling met hun bedrijfs
mensen deze, dit bedrrjfswerk zullen moeten gaan leiden en uit
voeren op de duur en ik geloof toch, dat het vooral de taak van 
Reint van der f1,olen is, om richtlijnen te geven, om een stimulans 
te zijn, om mensen aan te trekken en voorlichting te geven enz. 
enz. Dan eerst zal het ook pas gelukken om in de talloze bedr�ven 
die hij vanmorgen genoemd heeft, bedrrjfskranten te doen verschijnen. 
Ik geloof dat dit meer de taak is van Reint van der Molen dan 

.J... uitsluitend en alleen al dit werk op eigen schouders te nemen •
Ten aanzien van de vredesactie, kameraden, wat een be

langrjjk onderdeel is van het werk van de directe taak van de par
trj, meen ik toch ook, dat wjj belangrjjke fouten maken in die zin, 

.dat wij al te zeer ons gezicht verbergen. Ik weet natuurlijk wel, 
dat het aanbevelings.,aardig zou zijn, als je tal van mensen uit 
andere richtingen zou kunnen interesseren voor dit vredeswerk. 
En het Districtsbestuux heeft daartoe ook alle pogingen in het 

4 werk gesteld. Het voorlopig comité heeft tal van organisaties
en individuele personen aangeschreven, maar heeft b.v. nie t  aanT 
geschreven, de E.V.C., A.B.C� en dergelijke meer, met heE gevolg 
en bovendien werd het parool uitgegeven om aan de p.g. om zoveel 

� mo6e lijk weg te blijven op deze oprichtingsver �adering. 
Partrjgenoten, ik ben toch bang, dat wrj op een dergelijke 

wijze al te zeer dit belangrrjke werk aan anderen overlaten met 
het gevolg daarvan dan ook, m.i., dat aanvankelijk het vredesv,erk1hier in Arnhem zeer slecht is georganiseerd geworden. Het was 

·. zelfs zo erg, dat namens het vredescomité op die 2 October, niet
-eens een oproep, niet eens een enkele publicatie heeft gegeven
· waar en i01 anneer of die vredesvergadering zou plaats vinden. Het
is te danken aan het initiatief van de vrouwenbev;eging, die

ftoch gingen 6000 manifesten verspreiden, zodc"t toc.b. nog een 
groot deel van de bevolking werd berei�:t en de bevolking werd 
ingelicht over daf, en uur, Vvaarop deze vergad.erin6 plaats zou 
vinden. 

Het cor.i té zelf heeft. een enkel manifest verspreid aan 
de beurjjven, maar dit was geenszins voldoende. Part�genoot 
Baruch heeft duidelrjk uiteengezet, hoe belan6rrjk of juist dit 
vredes,,erk is en dan geloof ik dat wij niet mo6en volstaan en ik 
wil hier dit Districtsbestuur geen vervajt maken, maar vooral de 
tekortkomin0en le66en op d.i t vreJescomi té, maar waaraan v.ij m.i. 
weer schulu.ig zijn, doordat wij al te zéér ons 6e�icht hebben ver
bore;en. vvant 11et is toch zo, dat de communistische partij, de 
E.v.o. en alle andere progressieve organisaties, dat dat het
meest strrjdbare deel is voor de strrjd voor de vrede. En als wjj
nu het initiatief voor de strrjd voor de vrede totaal in handen
le gben van �ensen uit andere ricntinben, dan kan het niet anders, 
of er wordt zeer slordig geo:bganiseerd, en ik uil het I)istricts
bestuur dan ook waarschuwen, J.at de voorzitter van dit vredes-
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comité dezer dagen heeft verklaard, dat hij niet wil werken met 
de nieuwe vredes.Krant, omdat er een foto in staat, waarop een 
transparant van d e  E. V. c. voorkomt. Dit zijn wel belangrijke dingen, 
waar we wel op moeten letten. 

Ten aanzien van de huurcomi té'1 s is het inderdaad wel zo, 
dat e r  hier en daar te hooi en te gras met e En lijst is gewerkt, 

,maar er is nog steeds geen sprake van intensief werk. Ik geloof 
ook, dat dit, daar kom ik straks even op terug, ook al door 
0ebrek aan J:,.ader, viordt er wel te hooi en te 15ras wat aan gedaan,

·maar intensief 6e,1erkt aan een actie tegen de huurverhog,ing,
daar is in feite geen sprake van.

Voor wat onze afdeling betreft, hebben we geluk..'l{ig wel
v�at gedaa n inzake ''De v1aarheidu en onze afdeling heeft dan ook
zeer belan0rijKe successen geboekt. ,Jij gaan regelmatig 's Maan
dagsavonds op stap om nieuwe abonné 's te winnen. Wij gaan in de
eerste plaats de afvallers af, die ons direct ,,,orden doorgegeven
en het mag ons gelukken, meestal 75% soms 100% van de bedankers 
terug te winnen. Ook buiten deze bedankers hebben w:ij andere
adressen be werkt. Ook van de zijde van de E.B. c. een lange lijst
van E.V.C.-leden, niet ifaarheidslezers gekre6en en wij zijn ook
daarmee begonnen en de eerste twee adressen waar we afwerkten,
mocht het ons ook gelukken, om ze allebei te abonneren op "De
Waarheid". Ik ,,il hier slechts mee zeggen, dat als we er maar op
uitgaan, dan lukt het .-,el.

Ten aanzien van de colportage volgen we op het ogenblik
deze methode, dat v<lj nauwkeurig straat voor straat af colporte
ren en overal waar we een krant verkopen, nauwkeurig dit adres
note ren en de volgende wee k weer bezoeken in de hoop, en dat lukt
ons nu ook, ,vij zijn nu vier weken aan de gang, om daar vaste abon
né Is te krijgen en dan nemen wij weer de vol ende straat om zodoende
vaste Zaterdag-abonné's en verder va ste abonné's van te malten.

iat betreft de Stalinactie, hebben we wel wat gedaan,
maar oo k nie.t voldoende. 11e hebben wat geld opgehav.ld en we
he ooen van de 120 boe ken, hebben 'we 50 definitief verkocht en
inderdaad, dit is niet voldoende.

Vrijdagavond heb ik op een huishoudelijke vergadering,
een le denvergadering van onze afdeling, ten overstaan van die 
partijgenoten, die meenden dat de Partij in deze Stalinactie aan
persoonsverheerlijking deed, hetzelfde standpunt ingenomen als
partijgenoot Baruch. Ik heb ook inderdaad tegen die partijgenoot
gezegd, er is geen sprake hier van persoonsverheerlijking, maar
dit is een k, estie om Stalin als een verpersoonlijking van het
socialisme, van de meest vooraanstaande strijder voor vrede en
socialisme te populariseren.

Partijgenoten, wij hebben •,el het een en ander gedaan, maar
nog me er nagelaten. En waar nu eigenlijk hier het kader van de
Partij bij een is, vind ik het toch viel nodig om de oor zaken op te
zoeken, v,aarom wij nog in zo grote mate te kort schieten. En dat
is vol!Sens de mening van onze afdeling het volgende. Nadat onze
Partij na de omslag(?)een hoge. vlucht had genomen, is zij onder de
mokersla6en van het anti-comamnisme, vanuit Amerika, min of meer
ineengezakt. Dit anti:-colIL..tu1lisme heeft bij tal van p artijgenoten een
defaitistische stemmin� te,.eeg gebracht. En L. meen dat het
jonge districLsbestuur niet wet het noai�e élan te;en deze
defai tistisc11e ater·· uing heeft gestreden en er niet op voldoende
ma te op hee ft gereageerd. Te.:5elijkertijd kregen wij het parool,
dat onze partiLenoten krachtcladi6 in de E. v.c. moe::iten gaan werken.
En ik moet helaas vaststellen, dat tal van partijgenoten eigenlijk
deze E.v.c. hebben bebruikt ;3.ls een onderduikadres en ik geloof
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-r dat wrj daar niet genoeg op gerea6eerd hebben en dat wij niet in 
voldoende mate er in geslaagd zrjn om de partrj6enoten tot de orde 
te roepen en deze defaitistis che stemming de kop in te drukken, 

1 
met het gevolg, dat wij in de drie afdelingen die wij hier in
Arnhem hebben, met gemiddeld een 60 à 70 leden, als wij een leden
ver0adering uitschrijven, het kan voorkorr_en, dat er 4 of 5 leden, 
het is zelfs gebeurd dat er maar één lid verscheen op de convo-
catie. Ik geloof dat het Districtsbestuur hier krachtdadig zal 
moeten in..;rijpen om het werk van de Partij op een veel hoger plan 
te brengen, v,ant het 1c"as goed, als wij eens met elkander bedis
cussieerden een artikel van Piet Klerks in Politiek en Cultuur, 
waar hij er de vinger op legt, dat wij in hoge rriate nog slordig 
organiseren. 

Maar, kameraden, ik kan mij begrtjpen dat het gelopen 
is, zoals het ge lopen is. vJant het is voor een afdelingsbestuur 
deprimerend, a ls je een ledenvergadering uitschrrjft en er komen 
van de 60 man, 2 of 3 man op de vergadering en dat �jn altrjd 
dezelfde. Dan verval je gemakkelrjk in de.fout om te zeggen, het 
0

eeft ons toch niets, het kost maar moeite en papier en wij 
knappen het zelf maar op. Wrj knappen zo echter meer af en af, 
zodat er op het ogenblik eigenlrjk sprake is, we hebben wel een 
generale staf, maar we heboen geen troepen meer. 

En ik 6eloof, dat wij hieraan alle a�ndacht moeten besteden 
want in onze afdeling is het ook 2 - 3 man, die het werk doen 
en dat kunnen we niet. ive moeten, ten koste van alles, nieuw 
kader hebben, vvillen wij de grote taken, die wij nu weer hebben 
gekregen, tot een goed einde brengen." 

Dactrna krijgt A. van Rooy, geboren 24-8-1915, wonende 
te Silvolde, het woord. 

Deze zegt, naar aanleiding van Van der Molen, waarin op 
de tekortkomingen van het kader werd gev,ezen, toch ook iets 
van de moeil{kheden die er zrjn, iets naar voren te willen bren5en. 
Vooral ztjn er moeilrjYJieden in de.kleine afdelingen op het platte
land. Doetinchem heeft 45 exemplaren van de Stalin-oiografie 
ontvangen, maar iA weet niet of ze allemaal verkocht worden. 

f'I 
Met de huur comité' s �jn \'ie de ze week begonnen. Maar in

cJP..�
°'I 

Doetinchem is het moeilijk werken, iedereen kent je daar en
11i" /. bovendien is het daar zo uitgestrekt • 

Van de v.o.rvT.O.-actie hebben we in Doetinchem nooit iets 
t:;ehoord, wel in de krant gelezen, dat deze beweging opgezet is 
door d e  bourgeoisie. 

De Schoonhoven-actie hebben we intern besproken, maar ik 
moet tot mijn schande zeggen, dat ik er verder niets aan gedaan heb 
De Dage lijk.se Leiding weet even vvel wat ik allemaal doe. Ik zeg dit 
niet om schuilevinkje te spelen, maar je kunt toch niet alles. 
vi/e had den een lijst met 12 namen er op, van mensen, om die aan te 
trekken voor het vredeswerk. Daar zouden we mee op stap. Maar 
:qri.jn zoon(?) heeft een zenuwinstorting gekregen en moet nu 2 
maanden rust nemen en daar zit je weer. 

Á De vakbev,eging in Doetinchem is uiterst zv,ak. Practisch 
')! geen enkele. bedrijfs6roep is er. l.Ietaal heeft wel eens een ver-

5adering gehad, maar ik hour er practisch nooit iets meer van. 
Maar we zullen hier nog een kracht achter zetten. 

T Het bedriJfs�verk is op het o6enblik een tere i.v.estie. 
Op de .J •. a .. -u. is die bear"Jskrant enit::,e m0.len verschenen, ma ar die 
liep toch niet. Ik \.il niet ze._;gen, dat het bedrijfs erk van de 
baon is en een g,oeCJ.e krant zou 6een kwaad kunnen, 1.ant de ar
beiders lezen hem \•.el, maar het wil toch niet. En .ve lopen ons 
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,(' gek en als je dan. een bea.r1jfsgroepje hebt, dan krijgt dat weer een 
r klein stootje en de zaak lic,;t weer in puin. 

En met de bedrijrskranten moet Je ook voorzichtig zijn, 
wat je daar inzet, daar zal ik je een voorbeeld van geven. In 
een afdeling brj ons aan de fabriek (D.R.U. te Ulft), hadden ze 
van de directie onder uit de zak gekregen, maar waarover het 
precies gin6, daar kijk je niet achter, daar �jn ze zo ge heim
zinnig mee als ik er naar informeer. En nu kun je daar wel een 
stukje over in een bedrrjfsY..rant schrijven, m aar dan ben je er 

0,.,-.r\, ·. 
soms net naast en dan schiet je een bok. Momenteel hebben ze 

� _}tV-: • me aan de fabriek uit0eschakeld, door me aan de voorzitter van
'�

o--

; i de fa bri ekskern te koI)p el en, zo lat ik nog geen twee min ut en weg 
tl'� Y'. r'L kan 1

�
011, om eens te gaan discus sieren in het beJ.rijf."

<) .• 
1
--:\' -Î Hl . J. Bussink, geboren 5-10-1918, zegt het volgende: 

')� ... " '\ 1 7'-- -----

'S)"\ - "Ik heb nog iets te zeg6en over het Vredescomité in

• 

• 

0: Arnhem. Maar daar zijn ook fouten gemaakt, want het vredescomité 
\ /I&.V' in Arnhem had een �anbev-eling bij zich van :professor Ji tus 

• r Brandsrna, maar die was al _lang dood. Dan sla je een flater, En
dan, ik begrrjJ niet, wat is nu de oorzaak, dat er meer werklozen 
komen, want er komen in ons district toch steeds nieu;;,e bedrijven 
bij. Ook komt het nog te veel voor, dat de ene partijgenoot loop-
jongen is voor de andere. Maar die partij2;enoten zelf, duiken 
onder in een of andere organisatie en voor de arbeidersklasse 
kunnen ze niets .doen". 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan A. van den Berg, 
geboren 14-8-1925, -vwnende te Arnhem • 

.,. 

Deze spreekt over het werk der E. V.C. onder de D. u. Vv.
arbeiders. Hij bezoekt gere!Seld de D. U. 1/.-objecten en spreekt 
daar met de mensen. Spr. vertelt zeer uitvoerig de gesprekken 
die hij met de D.U •.• -arbeiders heeft en hoe hij langzaam aan enige 
mensen voor het E. V.C.-werk weet te winnen. 

Enige N.V. V.-ers, D. u. v .-werkers, wil.den zich zelfs als 
lid in laten s chrrjven van de E.V. C. , maar dit werd geweigerd, 
omdat men wil proberen, deze .mensen actief te maken in het N.V.V. 
Op verschillende D.u.�.-objecten is reeds een begin van actie 
geweest en heeft men reeds besprekingen met de D. u. Vv.-inspectie 
gehad.Er zijn handtekeningen verzameld, om een gezamenlrjke motie 
aan de Minister te zenden. 

De besturen van de bou�vakken werken wel, maar een kader 
van werkers is er niet. De D.U.w.-werkers hebben nu gevraagd om 
te Arnhem een openbare vergaderin6 te houden en dit zal nu ge
beuren op 2j December a.s. vv'anneer de D. U. ,/,-arbeiders in actie 
komen, kan dit mogelijk over5ebracht worden op andere bedrijven. 

"Op Mariendaal bij Arnhem, v"Jordt een v.erk ui tsevoerd 
voor de Gemeente Arnhem. De jon6ens stelden daar de eis van een 
grondloon van f 40 ,- en er ,;as een in de gemeenteraad die zei: 
•wat maken jullie je druk, je weet er geen bliksem van, va:g_ wart

de jongens krijgen een loon van f 42, 5m1 Maar een feit is, dat
de jongens op Mariendaal een lo on verdienen van f 27 à f 28,-.
we zijn ook naar ze toe geweest en a.s. ·voensdag krijgen we een
aan tal· loon zakjes en dan gaan we met enkele jongens, gaan we naar
de publieke tribune om te lu:isteren, wat of besproken "ordt in
de Gemeenteraad. Dank U 1.1el".

(Zie ook verslag ledenver __:adering A.B •. 1. B., CV /G 1837-49 
dd. 14 December lS,49, waarin van den Berg on6eve er hetzelfde zegt)
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1 Jan H. de Boef, seboren l-7-1S06, ze6t het niet eens te 
zijn, dat verschillende acties, zoals nu het Vredescomité, ui t6aan
Vdn niet-_par��J i:,enoten. e zijn ve-1 te bang, ,e moeten ons 6ezicht
niet ve.cberwen. 1'Tu heb ik van anderen moeten horen, waar het 

/
�ecretariaat van het Vredes�omi té. in Arnhem wa_s. Nat helpt het, 
Je moet toch op zekere dat, Je gezicht tonen. Ne moeten zelf d.er
celijke zaken in handen nemen, want je hebt van verschillende 
svrekers nu Gehoord dat er niets van terecht komt, als anderen 
het doen. 

Bij ons in Oost gaat het met de vladrheidsactie niet best.
De oorzauk da&rvan is, dat je 6een werkers kunt JITrjGen. Je kunt 
nien"and vinden, die nou eens iets voor de zaak i;ül doen. Het zijn
alttd weer dezeJfden die werken. 

Zo is het ook met die man in Velp, die Van der Pol noemt.
Is dat een Trotzkiot? Van der Pol, die zelf voorzitter is van de 
E.v.c. in Velp, kan hiertegen toch wel optreden? 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan H. Roelofs,
� geboren .51-12;._1907, 1 onende te .,a6enin2,en. Deze spreekt: 

"Ik wil nog iets zegl::';en over de kwestie Velp. Van der 
• Pol komt met van de .t:Srink o_p die Jlao.tsel��ke raadsvere;adering en

V t.J rÎZiet Y.gorhgf als ;ilaatselijk secretaris daar zitten en stelt de 
. dvv, w-�' eis: 'w.anneer deze uan hier niet verdwijnt, zonder enkel motief, 

nietv,aat, om b.v. iets, (van der Pol wil interrumperen), kameraad,
ik heb je uit laten sprehen, ik hoop, partrj�enoot dat ik uit mag 
sl."re.b.en, (v,eer interrurnptie van van der Pol), wel waarom?, omdat 
straks de ze zaak zo gesteld is 6ev1orden (interrumptie: Dit is een
kwestie van de E.V.C.), waarom?, want die zaak heeft men hier 
gesteld en jullie zouden geen enkel motief aan kunnen halen om 
b.v. van der }ol te be antvïoorden. (Interrumptie: Kijk, deze kv,estie
krijgen we straks, in de beantwoording door de inleider van deze 
vergadering). Ja maar de inleider weet van deze zaak niets af. 

anneer van der Pol nu zegt, dat hij vier mensen aangegeven heeft
als nieuwe leden, van der Pol is een belangrijke functionaris 
van de E.V.C. in de afdeling Velp. It._ heeft het voorzitterschap 
op zich 6enomen, waar hij nog niet schriftelijk voor bedankt heeft
en het :bechtskundig bijstandsbureau van de afdeling Velp. En dan 
zou ik toch , illen zeg6en: "Piet, wanneer je dan vier nieuwe 

•
lelen hebt, vva rom schrijf je ze niet in. (lviot je goed horen wat 
i� hier geze0d heb. vander Pol). Deze secretaris die daar zit, 
die is ao.n__;enomen weer als secretaris van het Hoofdbestuur van de
Bouwvak. En dat is de enige. (Interrumpties). Partrjgenoten, ik 
heb jullie allemaal laten uitsJre�en en.i� hoop dat jullie zoveel
discipline zouden tonen, dat je ook mij laat nitspreken. Dat is de
eni0ste Lan die op het moment nog het vakbewe6inbswerk in de 
afdeling Velp door baat voeren. Daarom had ik toch gedacht, dat 
v,anneer van der Pol hier ze t een Districtsbestuurder, deze Voor
hof de hand boven het hoofd houdt, dan moet ik dat doen, wil ik 
de afdelin, Velp nog enigszins laten marcheren, maar de partrjge
noten die zitten (interrumptie voorzitter: op deze ��ze komen wrj
op interne zaken van de E.V.0. en het is onbe ·on.nen werk, om 
daarover hier te discus ,ieren. Stel je in verbinding in deze met
de Da5elJ.Jkse Leidin6 van de Partij en geef je meningen weer als 
.8, V. C. -lid en als partij-lid en 1 aat deze zaak even uit zoe.Ken. We
gaan hier niet in OD mu6benzifterij en laten ,,e de zaken zuiver 
pÓlitiek zien. Als kameraad Roelofs nog wat in verband met de 
kwesties, wie door J.e inleider gezegd zijn en de zaak politiek 
stelt en niet ingaat op discussies die door partrjóenoten gevoerd
ziJn, laat hij dit dan doen.) (De ver<:.>aderinw roept en schreeuwt 
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en diverse actnv,eziben trachten het woord te nemen. Ook van der 
Pol probeert nog het i;ocrd te ne�en). 

Roelofs gaat ver er: "Voorzitter, in de inleiding van van
moróen is dan ook ezebd, deze E.V.C.-functionaris2en orbani
seren wel G. B. -avonden en in mindere .maten het bedrijfS\·. erk. Ja, 
in zekere zin is dt1t waar. dij 1ebben in ons district G. B.-avonden 
geor0anis eerd, maar wanneer wi� onze krachten even aan het ene, 
dan worut het anaere weer enigszins op de achtergrond gedreven. 
IÁ kan het daar toch niet mee eens zrjn. Ik zeg, dat de Cabaret
avonden en de filmavonden zeer belan6n.jk zijn. :ij hebben daar 
nieuwe leJen meEo 6eV11onnen en ik wijs hier op de belanfS'.['ijkheid 
ook van Jit \1erk. Er zijn ook moeilijkheden, want de meeste mensen 
willen de film liever op Zaterd a0avond en dan is het bezoek ook 
inderdaad beter, maar dan kunnen v.re ge,:m zaal krijgen en daarom 
moeten we het oy Donaerd.ag of op een andere avond doen, maar dan 
is het be zoek mindern. 

Hierna volg,t de beantvvoording van de discussie door 
Reint van der oi en. 

''Het is mij onmogeLjk om op alle kleine puntjes van jullie 
discussie in te gaan. I-iaar er is één din" en dat zullen jullie 
ook v1el hebben op�emerkt, één ding is toch wel duidelijk geworden 
in deze discussie, er ztn vele parttgenoten, die de grote lijn 
v1el kunnen volgen, ma<.IT er zijn ook vele partl0enoten, die in 
het moeras van de moeiL:kheden en docr al die bomen het bos niet 
meer zien. 

Ik moet zeggen, kameraden, en, ik bedoel en ih hoop 
dat dit volkomen duidel...jk is geworden vandaag, en dat geldt voor 
alle aé:!Il,ezige mensen die in de partij zijn en elke andere or6ani
satie, dat wij o_ veel betere wijze georganiseerd konden zijn dan 
nu het 6c:val is. Bn wanneer 1raj dan ook hier op die verschillende 
din�etjes zouden in6aan, waarvan ongetw�feld, zoals Baruch al 
zei, b.v. die kv1estie van Peeters over dat ontslag. Baruch heeft 
het al heel duidel:.jk 6eze._.d: ",�an.neer v,ij in staat zijn om de dingen 
te zien in hun proporties in hun verhoudingen, dan zullen wij 
ongetv,ijf eld tot een betere zi ensli.ij ze komen. n 

1\1.ij merken het aan verschillende partij�enoten die lauwe 
dovmachtit::,e stemming, terwijl vvij op het o6enblik moeten vast
stellen, zoals Baruch dat ook doet, dat de hele nationale en 
internationale ont· .. ikkeling maökt, dat wij zelfbewust en vooral 
rustig in alle segeven situaties naar voren moeten kowen, waar
door \aj dus als districtsbestuurders en als mensen die de leiding 
hebben in de verschillende afdelinben, die indruk weten te vesti
ben bi� de partij6enoten, waardoor zij ook diezelfde rustige vast
beradenheid krrj5en en ook bewuster de situatie gaan zien. ij 
laten ons door SOIIlJli6e dingetjes te vaak ontmoedi�en. Net als 
ik het zoeven heb op5eruerkt, W1J zien dan door de bo ,1en het bos 
niet, wij zijn niet in stac.::. t de gehele ontvvik.r..eliü6 te volgen. 
Dan lrrijg je het typische verschijnsel, dat je niet meer in staat 
bent om de füOc.oel_.khed.en te onder zoeLen en andere mensen in te 
schai:..elen. Het is irr1..;.iers een feit, .,anneer je met het partijwerk 
bezi6 bent, dan kom je iedere dag met mensen in contact. En 
iedere aag merk je weer O!:)nieu,,, dat vele mensen bui ten onze 
part.:j zijn, die vra,;en er om, wat zullen "e samen doen, i,at kunnen 
we samen or0anis�ren, en. hoe or ·aniseren 1,e het. anneer wij dus, 
in plaats van geisoleerd van de massa, in de massa staan, zoals 
het hele oede voorbeeld van �talin uit de tijd van de Grieken, 
dat hij .i1et ziJn beide voeten op de grond bleef staan, omdat hij 
anders vernietigd werd. Als wij het zo zien, kameraden, dan zijn 
de mogeli�kheden legio. Ma& het is zo, v,anneer wij iets gaan or-
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ganiseren, grijpen wij steeds terug op het kleine korpsje mensen 
wat wij menen te hebben. Maar in feite is het zo, we hebben het 
vanmorgen ook duidelijk genoeg gezegd, met de vredesbeweging is 
het zo, dat er andere mensen te over &jn. Alleen, wij verstaan het 
niet om ei6en werk te organiseren, en zo l ang wij niet in staat zijn 
om ons eigen werk te organiseren, laat staan dat wij dan het werk 
van een ander or6aniseren. Ja, kameraJen, er zijn veel dingen die 
Peeters heeft wenoemd, die m.i. veel beter besproken kunnen 
worden op de instructiever6aderin5, als dat wij hier ve rder naar 
voren brengen. Bijv., kameraad Peters, die spreekt erover, dat zij 
steeds met dme 10 mensen zitten in �ijille6en. Op de laatste instruc
tieverQao.ering hebben wij zelfs a8.Il6e boden, ondanks dat wij in de 
Da""eli:jkse Leiding ook zo weinig, tijd heboen, hebben wij ae.ngeboden, 
v�� willen een avond 1uet jullie O'? stap en vvij zullen er onget�Jijfeld 
in sl%en om naast Jullie korps van \,erkers, nieuwe .ne nsen aan 
te treki,:en. Ik bedoel, 1i,anneer je er zelf van overtui6ed bent, 
dat het mo0elijk is en je komt bi� ie tand, dan moet het a l, bij wijze 
van S)re.Len, ik weet niet hoe ik het ze0cen uoet, maar dan is het 
vaak vanzelfs_;re,,.end dat, als je .LL.et die kar1-eraad spreekt, dan 
sprinGt die van de stoel af en dan loopt h_ zelfs �et je mee • 
Maar dat komt, je moet hem be;..:,eeste�'en, je mo et he m enthousiast 
n.aken, je moet he1,1 zien laten dat e.c ook wat gebeuren }:an, dat er
ook v,a t gebeurt. En als je · at doet, dan krijg je de mensen L.e e.
Maar ,.anneer je bt iemand koint en je bent maar zo en zo, hoe v,il
je dan nog die mensen enthousiast maken, hoe wil je die mensen
dêlll stm,en, hoe i.il je deze rn.ensen nog in staat lITijgen tot werken.
Het t-"<JPische is altijd, .,anneer je bij de i.0.ensen komt, tenminste
dat is mijn ervaring, bij de partijgenoten en vooral ook bij niet
partijc,enoten, zie je deze ervarin6 altijd. Je komt bij deze menc;en 
en iK heb no6 nooit een kameraad aangetroffen, wanneer je daarmee 
sprak, die een lelijk ge zicht zette, omdat die werk kreeg, maar wel, 
omeen voorbeeld te noeIJ.en, van de A. :i\ .• U., van een bedrijfsarbeider, 
van een partij6enoot die ze0 t: "Ik zie ge en zin meer in het be
drijfswerkn en wat ze::Pï hij er bij? en dat is nou juist, kameraden, 
dat wij ons oor zo nauv, moeten te luist eren leggen bij hetf:!,een wat 
er dan Ge zeud v.ord t: nomdat we toch niets doenn . En daar hebben 
we dan de kern van het vraa€:,stuk. Doordat Viij in het bedrijfswerk dan 
deze kameraad niet betre.:..ken in het werk, ziet hij ook geen per
spectief, maar zo gauw deze kameraad nu in het werk wordt aange
trokken, ook nacJ.st de andere kameras1.en ook zijn taak krijgt, wat 
die doen :noet, dan ziet hij �,el perspectief en ook mogelijkheden. 

Haar -wij zijn, om weer terug te kom.en op het be2;in, niet 
in staat om deze mensen i,,erk te :6even en Vvallileer vvij daar niet 
toe in staat zijn, J.eze mensen zelf zien het waarschijnlijk niet. 
En dus blijven ziJ :net hun ei6en rnoeilUctteden zitten, maar zo gauw 
zij in gesprek Kor:....en met andere 1ensen, zien zij de mogeljjkheden 
wel weer. Bijv., als wij de discussies willen gaan vergelijken van 
kameraad Peeters en de discussie van kameraad Benter, dan merk je 
direct het grote verschil OJ de v�jze waarop kameraad Benter dis
cus�ieert en de wiJze vvaarop Aau:eraal Peeters discus�ieert. Ik 
weet niet of jullie dit.ook opsevallen is, maar het is de manier 
waarop ka.illeraad Benter discussieerd, is positiever. Hoe komt dat? 
Dit is geen critieR daarop ) maar m.i. komt dat, omJat Benter zelf 
midden tussen de industriële arbeiders zit. En doordat hij midden 
tussen deze zgn. achterLjke industriële arbeiders zit, zit hij 
midden in de striJd van de arbeiderskl asse en voelt hij daardoor 
aan, ,•iat er 6eJe uren n,oet en is hij ook in staat, de ze mensen te 
stimuleren en te stu,. en. Daarmee is natuurlijk geen cri tiek ge
bracht op de v,oorden van Peeters, maar v1el, dat wij ons oor veel 
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nauwer te luisteren moeten leggen brj de massa. 
Zoals bv. het vredesv,erk dito, wat in zekere zin in onze 

inleiding vanmorgen, in het algemene raam gezien, de belangrrjkheid 
van dit werk, te kort is geschoten is het niet. Dan is het onge
twijfeld, wat voor gesprek of je op dit punt ook aanknoopt, je 
ziet steeds weer hetzelfde, er zijn geen mensen die oorlog wensen. 

IAlleen, wij moeten het verstaan om de mensen in de juiste banen 
�te leiden naar dit punt. 

En wat ka�eraad Benter opmerkt, is ook weer een zeer 
juist din6, is 't niet, in die zin de ont.,ikkeling in ons bedrijf 
is, in die zin bedoelt hij, is niet zo ver als de ont,dk.eling 
nationaal en internationaal. Kameraden, wij moeten hierin 1ne r r 
vvisseh,erking zien en wij zijn de mensen, die die Vvisselwerking 
over moeten bren�en om ook hier de mensen t� laten zien, wat er 
gebeurt, nationaal en internationa 1�. Zijn wij zelf volkomen ge
informeerd, zijn wij zelf voldoende geinstrueerd, dan zijn wij in 
staat om ook deze ,ensen dit te doen. En ;,,e hebben ook 6ezien, 
vanaf die tijd dat kameraad Benter werkzaam is op de Rijnstaal, 
dat moeten we hier vaststellen, is het ,erk in dat bedr�f beter 
beorganiseèrd en beter geregeld. In een tijdsverloop van nog geen 
jö.ar, heeft hrj daar belangrijke succes,-en voor de partij weten te 
boeken • .liin 1,;ij hebben aan de hand van het .,erk van Bent er, ook 
111eer veru.ere contacten '-'ekre0en L1et de andere Kamera1...en van de 
Rijns taal, aar v,e voordien, practisch gesproken, weinig van hoor
den. Ik bedoel, -loor deze 1,is...-,el1i,er"-ing zijn we ook hier gevorderd, 
dus moet en WiJ niet ze6gen, dat die ont ,ikLeling daar misschien 
lan'""za.n.er gaat als de gehele onti,ikkeling, maar in feite is het 
zo, dat jul�ie mEtgrote schreden je achterstand hebt ingehaald 
en dus zeer nabij het punt bent t;sekor.ien, dat wij gelijk kunnen op
marscheren, ook met het bedrtf. 

Nou, ko.,J.eraden, bv. Luurtsema. Ook het zelfde eigenlijk 
m.s..6 ik ze0cc.en, v,at vele partijgenoten vertonen, ik vind eigenlijk 
niet duideJijk die t eeslachtige houding tussen het bedrijfswerk en 
het vakbewegingsv,erk. Het is natuurlijk mogelijk dat v,ij ons, wat dit 
betreft, niet duidelijk hebben uit�edrukt, maar ik geloof toch 
wel, dat in doorsnee, de partijbenoten duideltk is, dat het vak
bev,e6ingswerk niet hetzelfde is als het bedrijfswerk en dat het 
vakbev,e0in0s11 erk het economische gedeelte omslaat, terwijl het 
bedrijfswerk juist de poli tieKe r ic�'lting, de politieke stuwing moet 
i;even aan het werk van de bedrijfsarbeiders, en daarom dus, in 
haar stuwing, ook de vakbe,,ebing het 11Vijde perspectief kan openen 
in haar econo�ische strijd. 

Ja, v, .. at de ver zetsoróanisatie.,, betreft, Luurtsema, het 
S)ijt mij v,el, het is miss chi en e n fout van de Dage 1-:.jks e Leiding,
ih. kan hier-over heel weinig zeb6en, omdat ik zelf verder ook van 
deze verzetsorbanisatie heel weinig weet. En ik 0eloof ook dat, 
voor zover mij bekend is, al thans in ons district, deze groep van 
mensen ook niet erg groot is, 1,at natuurlijk niet. weg neemt, dat 
deze mensen, voor zover in die verzetsorganisatie als zodanig, 
wjj moeten trachten hierin leiding en stmving in te geven, terwijl 
wij het een grote onrechtvaardigheid is, v,at er ook met de andere 
mensen is 6ebeurd, die (interrumptie). 

Nou, wat Dulkenraad heeft 5ezegd, zal de Da�eL�kse 
Leiding bediscussiëren. 

·van Piet van der Pol was het prettig. Dat is altijd een
prettig geluid in een conferentie weer, wanneer je merkt, dat 
een afdeling in staat is om 001- weer na een z.g. aderlating, als 
we het zo ,villen noe1nen, weer gezond \:;orden. En onget,Jijfeld zien 
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we op 't ogenblik, waar ewerkt wordt, kun je zeer zeker resul
taten verwachten. Dit verschijnsel zie je OIJ 't ogenblik in Velp. 

Nou, kameraad van Rooy heeft een duidelijk beeld gegeven 
van de ontwikheling in .ûoetinchem en wij weten ook dat Doetinchem 
niet stil he.::ft geZiten en wij hebben dan ook zo te zien, en wij 
verVvachten dan ook VB-"11. hun, dat, v1at dE:. vredesbevveging betreft, 
vooral zrj de contacten met de intellectuelen als zodanig, of 
misschien anders gezegd, in staat zrjn om dan ook het contact 

iddels die intellectuelen, het contact met die andere kameraden
e leg6en. En dat geldt natuurlijk ook voor .Nijm.3gen, wat zo net 

is gezegd, vooral wat is gezegd over de vredesbe ·eging, kameraden, 
is het van brjzonder groot belang, dat wij hier de grootst mogelijke 
aandacht aan schenken, dat wij deze zaak op de goede manier aan
pakken. Nou vraa6t kameraad van Rooy van de Edy de practische 
resultaten. En nu is het op 't ogenblik zo, brj de Edy, en daar 
zou eigenbJk Henny Nïjhof zelf nog meer en nog beter over kunnen 
vertellen, dat vvij eisenlijk van directe practische resultaten nog
niet kunne n spreken. De actie brj de Edy is nog niet zo ver in 
haar ontwik.rnling, dat v,ij op 't ogen blik, zoals bv. bij de DRU, 
dat �rj te8en de arbeiders kunnen zeg6en, of eventueel in een be
drijfsver0adering of eventueel, laat L\. ze6'-' en eçn korte stal.ing van
een half uur, de directie duidelrjk te maken, hoe de houding van 
de arbeiders in het bedrijf is. Maar . el, dit is ook vanmor.é:,en 
uuidé L.., .r. nas.etr vo_ e.n gebracht, is de poli tie�"e ont ikkeling van
deze arbeiders brj de Edy, die op een zeer snelle vTijze ge6roeid
is, door ontru.askerin;s eii..:,enlijk van diege.aen, ..u..e tot nog toe 
ste ed.s 0etracht hebben hen te misleiden. 

Ja, kc:,meraJ.en 1 dan komen we aan de discus�iant Vellinga. 7 

Ja, Vel ..... inc;;a heeft cri t_:_e:;: ol:-' a, beä.rijfs.tITanten en dat vinden wij 
natuurlijk _t1rettig • .Jij vinden het altrjd prettig, in tegenstelling 
m-3t vele andere partijgenoten, als d.ie critiek horen, dan springen
ze op, dan illen ze .... iet een in de aanval, v,ant dan willen ze zich
verdedigen, ,:1ant die critiek is niet 6erechtvaardigd, maar ik zou 
toch tece:en kaneraad Vellin6a dit 1.,ilien zeggen. Hij moet met zijn 
cri tie�� op de bedr'jfskranten, zoals ik al eens eerder tegen hem 
n b 6ezei:;d, voorzichtig wezen. Hij moet in dit geval eens naar de 
Klarendalse"e c..::aan en•daar eens vragen of hij de diverse bedrijfs
.1:.ranten ter inzat$e kan krijgen, �11aardoor h::.j dus een beter gezicht 
over de o.i:it vik..elin6, over het bedrijfsv,erk in ons district. :ant

het is natuurl )c zo, dat het niet mogelijk is, om van de Klaren
dalse ,eg van elh. I!,anifest, van elke bedrijfs rant die wordt uit
bebeven, een exemplaar aan elke afdelingssecretaris te zenden. 
Dat zou een te kostbare óeschiedenis ,orden. 

vvat betreft het oprichten van de vredescomité' s met niet
- partijóenoten, ik zie dit niet als een verber6ing vari ons gezicht • 
. Ik bedoel, er zitten ook an eren in,die zitten ook in het v,1erk 
en komen iedere da6 met het �.erk in adllraking. En, kameraden, er 
zitten dan ook l of 2 partij0enoten in. 

Hiet in Arnhem is het co�ité geheel zelfstandig opgericht,
de voorzitter is van het N.V. V. 1,0 kriJg je een mengin0 van ver
schillende uenin0en. En je kunt hiervoor, als de �ensen zeg0en, 
als ze zeg en dat dat Vredescom té communistisch is, dan moet je 
met ze praten en op die dingen wijzen en aantonen, dat die comité' s 
niet op het standpunt van de Partij of dat de E.V.C. niet com
munistisch is. Je moet uet deze mensen spreken, want het zrjn geen 

l.par�ji::;enot�n, ze zien de dingen a.J?-ders en hebben een :t?ur6erlij1: 
/inzicht. �v1J moeten de Vredesbeweb1ng zo massaal moöeL]k ort;;ani
seren, ik bedoel, in zo ruim mogeliJke vlucht ont,vikkelen, maar 

� zien laten, dat wij er als Partij acht er zitten. Hier liggen 
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geweldige mogeliJkheden, maar laten we vooral zelf cri tisch vast
stellen wat v1e zelf doen en daarna wat anderen doen. 

Kameraad Bussink vroeg wat de oorzaa.k was, dat het aan
tal werklozen, ook in ons district, toeneemt, daar toch vooral 
ook in ons district, zoveel nieuv,e bedrijven opgericht zijn en de 
werk�ele6e11.heid dus eigenliJk moest toenemen. Kijk, kameraden, 
kuist door die industriële ont,. ik.eling in ons district, is het 
aantal werklozen toegenomen. Om een voorbeeld te noemen, de 
A.K.U. breidt niet alleen in Arnhem, maar ook in Ede uit en 
zo zijn er zo vele bédrijven en ni eu,-e bedrijven. Maar hierdoor is 
ons district, en ii. heb vanmorgen toch de aantallen arbeiders 
genoemd, daardoor is ons district ook zoveel cultuurgevoeliger 
t:;eworden, zodat het aantal •r,erklozen toeneemt en dat blijkt hier
uit, dat brjv. Nrjmegen in 1948, 1200 en nu in 1949, 3000 werklozen 
heeft en in Arnhem in 1948 800 en nu 2000. 

Jf[......lt __ J . f Je ziet, kameraden, dat de positie van de kapitalisten 
"i"' .�- :f �� 'met de da6 slechter hordt en de reactie zal het werklozenprobleem 
� binnen de kortst mogelijke tijd van zich af v,illen schuiven, door 

middel van een oorlog. Kameraden, hier zie je dus, welke ge
weldi6e LlOgeliJkheden hier ligben. 

• 

Kameraad De Boef meent dat het niet nodig is, je gezicht 
te verber6en bij acties als bijv. het Vredes .. erk en de zaak zelf 
in de hand te nern.en. Maar je kunt v,erken, zonder je gezicht te 
laten zien, .. ant er zijn toch ook anderen, je staat in dit werk 
niet als enKeling. (De Boef interrumpeert: "Je moet op een zeker 
moment. toch de consequenties van je werk aanvaaruen° ). Van der 
Molen vervolgt en ,.,egt: "Ja, dit is zo, maar nu moet je de strijd 
voeren en in al deze dingen tot eenheid van actie komen en we 
moeten ons door de omstandibhe�en niet laten neerdrukken, maar 
\.e moeten onze kameraden, onze arbeiderska:�eraden begeesteren 
en L'- moet er nogma .... ls opa&ndringen, waarmee ik ook begonnen be n 
en .... at kameraad Baruch zo ui tste :end geze6J. heeft: "Laat je niet 
beinvloeden dovr de o.,standi0he ..... en, maar trekt voordeel uit de 
nationale en internationale gebeurtenissen". 

,rn moeten de arbeidersklasse er van doordrin6en, er ou 
wijzen, o� uie ideale maatsc1apprj, die ons voor ogen staat maar, 
kamer aden, als ·,e daar zelf niet van overtuigd zijn en je brengt 
dit naar voren, daar het leeft niet in je, den ben je ei6enlijk 
een ..:&ntast, Daarom moeten we eerst zelf overtuigd zijn en d.an 
pas anderen stm.en. Je moet je zelf bewust zijn van de grote rol 
die de Partrj, ook hier in Nederland, speelt en je moet er van 
doorC.ron6en zi.Jn, dat alles 1,Jat je opmerkt om je heen, dat je 
daarop reac;eert, i:" bedoel dat je Jit ziet als een klassebe�ust 
arbeider. Dat moet alles vlees en bloed van je �orden. 

Ben je zelf positief en bewust van de grote rol die de 
Partrj speelt, dan kun je de reactie veerstaö.Il. �r zijn nu al teke
nen die O) an6st van de reactie v,ijzen. Ik heb gehoord dat de 
Directeur van de papierfabriek in Eerbeek al v,eg wil gaan, 
omdat hij 'm al knijpt. 

Je moet zelfbe•-ust worden om de reactie te 'i-1eerstaan, 
v,ant je ben sla), dan krijgt de reactie va:t op je en dan ben je 
weg, want die knapen zijn vaak beter bevmst dan 1ij". 

Hiermede besluit Van der "olen de bèant /Oord.ing der 
discussianten. Dit is tevens het eindè van de conferentie. 

De voorzitter zegt nog: 
'Kameraden, hier nede zijn v-,e aan het eind van de ze con

ferentie en ik geloof dat w e, 6ezien de taak die 1,e ons hiervan 
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gesteld hadden, kunnen zegGen, dat deze conferentie gesla agd is. 
Ik hoo_ dat jullie allen overtui6d zrjn van het belang 

van on s v1erk voor de a rbeiderskla sse en vóor de vrede en dat 
jullie met enthousia sme hieraan verder zult werken. n

Brjlaben:l ex. brief. 

E I N D E. 

1 ex. convocatie • 



Commu:ciistieche Partij Nederland (De. Waarheid) 
' 

District Centraal Gelderland \ 

Secretariaat Klar�ndalsewag 91-Ar:nb:'ëmi.1 t�L 22515 

Arnhem 22 November 1949, 

afd�ling: 
betreffende: 

s"cretariaat 
uitgebreide D�.vergad9ring 

Waarde Kameraad
9 

Eind Februari 1950 zal het d�rde :oa--oorlogs Pa:::·tiJïZo.o.gres 
."'.r i!ld e:n. 
I:o. vorba:r.d hi<!rmee ligt het in de b �doel ing om op 23 en 24 
s. �nf!. Partij C O'!'..:fere:o.tie te houden.

Ter voorbareiding van daze P.co.riereQtie beleggen wij e3n uitge -
breide Districts bestuurs vergadering op Zo:o.dag 4 December a. So 

4 

Aan:irang 1ra:n deze 1rergadering 1 s'morgens 9.15. 
---

Zaal w·ndt :c.og fl..ad·�r b::ilr".?nd gemg,ak.t. 
Wij rek3��n erop, dat dezs dag door je genote�rd wordt en voor de 
1;ergad:iring wordt ,rastgalegd/ f. � N VANG·; N EG EN J:[QE .1.Jh. ·! 

. 

De iD.leidi.!.',g op dez8 Yergad,•ri.r.g �m dus ook de discussies zullen 
zich mo.et�n! bew�gen RuNDüM DE ACTIKS VAN DIT MuMENT en IJVER DE 
vRGANISA TIE HIERVAN; . l, 

Vakbewegi!'.gs en bedrijfswerk 
Vred1sbewegi.rg en voorber�iding voor het Vredescongres 
Acties rondom Schoo:nho,renf 
V.voM.J.
Huu:tc omi te I s
Stali:c.-campagne (ha.r.d teken:!:ngen, g,üd i:o.zame lio.g 

9 
cadeaux�

biografi�,. 9!'.Z.) 

Ber�id ja dus voor op discussie 1ovBr de�e punte:D .• ·,:n zorg iroor 
g egev,.rn.s, 
Nag,s t, de L,d,,m va:n 
f w.ct i onar is Yan · lie afde li:o./'1:. W · · 

spoedig mogelijk mede te 
g3n:woord ige:o .• 

Met kameraadschappelijke gro�t, 
nam�ns de dagolijkse laiding

P 

Secretariaat �� 

(Her,.ni-a Nijhof) 



CuMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAN (De Waarheid) 

District Centraal G elderland 
Se en tar iaat Klarendalseweg �1-Ar�..hèm

9
tel. 22515 

Ar!'.hem 28 November 1949. 

u IT N üD I GING /c uN V \.)CAT IE 
,, tt u ,, n H " tt 11 1t ,, t1 if ., H 1111 if n u ,, 11 L, ,, u t1 H H tt u ,, u j' ,1 n u 1t n \f a il 11 u 

W. K. 
9 

Hierbij ncxiigen wij je uît tot bijwoning van de uit
gebreide District best'uurs Yergaderfrg op Zondag 4 Dec. 
te. Arn..1-i�m. 

Z aal üDEüN KerkPtr9,a t 29., Aan:vang 's mo:r;:ge'.ns 9. 15 

Name;ns het P.B. is pg. Fried,el Baruch aanwezig, 

Ag�nd.a: 

Precies kwart ovgr NEGEN 

Inleiding dodt aan dar leden van d� 
Dag.Leiding. (zie schrijven 

van 22/11) 
Discussie 

PAU�E 12 u. - 12.30 

Voortzetting der discussie 
. ' Beantwoord 1:ng.

Sluiting. 

-o-

/PARTIJJ30EKJE EN DEZE UITNuDIGING MEEBÎ\ENGEN/ 

Met Kameraadschappelijke gr.,.,oe-� 
Namens d9 dagelijkse l}à"d 

Secretariaat 
, 

1 
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