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Verslag v2;n ::: r,n o�i Ze. terdag, 12 ()ctober 1946 te L2'.: uwar

dEn gEhoudEn r,ropr0.gs.nda f2:::s·tavond door dE C.P.N.(De 

Wfa2.rhe id) .. 

In den nvoni v2.n_jaterdag, 12 Octo1Jer 1946,

we r·o. :..n II Zalen SClLl\.,,.F 11 9 liiî\Ydfu<ffi: C. P. N e ( De Wezrhe id) 9 A.f

de 2 lj_ng Le'=uw!'n-den, een i:,rops,:;1.-J,r;da. fe ::f:' -t;avond f:,ehouden 9 

w2lkc fe-:·f:tnvond lJc�oobt werd ö. oor circr.� 900 nere one n . 

:pe oijenko ,-ist w2s +;oeg.ankelijlr tece:n betaling van 

f.- e 75 per re�soon� 
Te omstrH0 ks 3.15 1J.1T y,2rd de f2i=:Etavond ge -·

Oi_èrid. door Ko :.".'fl<:lis J on,·•,nnes :::;cHL:i;.,·.��-J,,._ï,D, be,,;aker vlieg

vsld� wo.r:.end.e te L::.Gu.wardens /'lie ve:rvo:.f..'.en2 hEt woord 

gaf aan /'.:\EP j.Crfii:ü:..}Tï 1.ü-'G Himv"ersum�J.'.secretari2,1).fdéE ...

lieg 3 der c,r.N� 

� 

Des� 2pr�ter b�t oosd�, dat �e C.P.�. 9 na ee n 

1Jsl:-'ngrijke ,J.:::rkzc ... Jlb.eid o:i:, '.i.U-e:::-·.;::.l ·ti:n:::ein !<:durenè.é'.

dé . béze t t ins ü f:E? L1 de :01.ü tscr:,ers, hs.d. ;z:_i-J.2,r[)::: sr2: ld1 on

dr:nl.;:s tC::.�·::rn•;(:rki.ng :r-.r: :ü;.E 1'.\:c•.ntEn9 sterk v . .::rt0�·:n'.'!Oor

cJigcl t.:: �t:iü i.1 1 \c'; l':Hl!ê:è.D.Ent,n.Lrr:Et t ien ,-,,etels@NiEt 

alleGn vur.ë.. ,1-c C,f .. N.�·!,ijD c'.:.L1h,::.n.::.-E::s in ,:L:.(n :;ElE::d<:rs;l:·

doc�1 oe:l·� è"'".r ouikn.Dit zou lüj ê.c protestste.king o:;;i 

24 ti.::l)tc:·111:er t. 1. te 1:.: 1:� L::rd:?.!i.t or: ondLÜJ 'El zin.i.,i;e "!ij ze

zi jr, 6201t.ken;�_;é:lfulle-c r)ere o r�Eel en de le::t.rli112;en van 

ë2D Ch:rL:1i(lijkE E!.mbacl-:.tsschc.,ol }12.délen hL1.n '.':erkza-. !!L'lEU.E.tl 

ne2rgelesd en z,ich - .. _.n d.E '7,ijde d.Er E�;bkcrs geech&:'.rd" 

Spreka· �eide9 dat ·;iet vc.·,.n groot �ch:.ns ·fic-.q dat dE uit-·

z2nëd.n6 ven trospen rn1P.r ·�:ndon,:,s i � geEta�-;.kt ,nerd, orn.dc'.t 

verdE re troc� e nt0evoer onherr o,:; pel ijk tot een kolonü.'. -

len oorlog zou leid8n,In tebenstellin� mEt de :Ouitschers

, die nü,ts ds.n te·. onà.2r5.oG. voor uniformen e n "milit·-:.ir 

g� c7Loe11 hsb\K n, E' tc::z..:,,n de Nséi.,, rl, .. nd2 rs s'.fv1i j zend te 0enover

wcp(n;cweld.AlleEn v·r.n�eer het i� t voor s2n �ettig doel

z1.üï.cn dE:: co:n :u.n::..::ten mili t8-ir o __ trcc1.cn v, rst�::.an, aldus 

.b..2-.:.:ikAJ\T hekt:lde verdEr dE: boL1.êtiD:s van de Partij

van den Arteid 011d::t dez,1: �;ctrtj_j zich ;-;"·nv�:,.nkëlijk tEJE:n

t:COi.:}J6nu:-_tzending DP.'.:"r I0done2i1:. ;iad vcrk1 n,'.:'rd, terv;i jl 

ze ·nu bé"r.:e2:rt, dat trocpè nuitz2nd.ir�g· o.1,solutJ.t noodzak2-

lijk ie.Beh�lv2 dat de u�t��ndine vsn �rocrE n storEnd 

zal TI2rk0n op 1ë besrrEkiog�n i n Ind.onesi! 9 worden te -

vene du:.tc.:ndcn voer den ·r.·at•::ro�1Jouv1 v.·:.�1 Nr::d,:::r-ln.nd onmis

bs.re arb:: iàf.!JU'é::1.Qhtèn él-'11 be t volk onttroldt:En9 he: tgeen 

hers �Gl tE.:2,E:n-.0�2rkt,J1eende srn.;k2r. 
�1:::-·rek.=::::· vsrvolcde mc:t të zegGen� dat de mr •. tr-e-

sel var verhoo:ins der prijz�n v�n v�r�chi1l�nde nood

zé:kelj_jke lt::V':ê:rJt-':,ü.d'.:.Elen (mclk9 ootEr) door d.s Rege-,ring

BGel noodz�k�li1k to t gevolg had, dat d2 �rbLidcrs zich

voorta.rm :noct;2n :redc,E n iüE -� mar02.rinE 9 ,'![ •. :.cvan de prijs ;E:

li_j k 1)lijft.DE: v2rk'.:;:.rint; v::-..n ds.è Re:;e-:rinf, de.t dE totn

le uit..::2.ven vo,)r levE:n2111j_dde::len niet zoudE:" stijgen, orn

dat aardep.·els en ,: .. ndere .:-..rtikele n :i.n prij::- :zoudt:c d:',lcn,
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ko11 d,�:,r sfreker n5_et , ... 1::: een afdoende o·. losr: ir.12, inzLlJff 
het vrs :stuk der leven�middeleoprij�en norden �ezieno 

Hij betoogde 9 dat de c.�.N. niet terug wil naJr het pe i� 
der a�rdnr�eleters v�n 7o�r den o�rlogf ma�r dst zij wi:. 
vecJ'.,ten vo.ör w.elv.� ... rt .. J=+ v.;�ede. 

T�t slot spbIDrde '.:=:ireker els :·, owezi::::,en a.-rn tot 
vrijhuié!.E.zin en solidan.i:eit en tot eteun nan de C.P.W, 
om è.sn reacttc•nm.1j_ren o,nlo?· tet-us te è,rin[.E-:n. 

De ::.wonè. werd .l'='vnï.d ,1f,t :r.u.zi2k en z2.ng, 
I.n de l'f,.QZC werden l0ten verkoci1t • .A.an ��et ei·1dE: 

van· deo avond �erden de 1r, ��in:�ars v&n de ze loterij 
aan?ewezen do1.,r m·i_Qc:.el vi:rn }12 t !{'.cl van Avont::t:1-r.De • priji�en bEstoncl_:n il�.t éiivt:ree _3:eb.rtJ. '..' .,.f?VOJrv1ET: ::n.Scbel-· 
l c ,,·,--.ld o�y,-1\ 1:"''' r..l11 .; ti··1•J-''··:·,,·•a' / ·--\...IIC.. 9 '-l G.,J.\.. -'--'� ),_._...,, . .!.. 1.-:.:"-'·t., .. L e 

l:a ê_E °J.OL·'- "t� v:erd. to·� 2 uur ]EéL·.@t. 
Le lJ:� jee n i:;:J ;llr- t '1.(,,6. E ,.- .11 r uE t i:_' v::: rloq: • B:;_ j zonder-, 

heden d26en �inh ni�� �oor.· 

---·-· - �-- ....... - ... ---·-·----------
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VERSLAG van een openbare ve:r&;adering� gehouden door 
de afdeeling Sneek ��n de d;�.N, te Sneek op, 4 No
vember 1946� Deze vorgaderinc;, Y1elke (oor ongeveer 
40 personen vvercl bezocht, werd te 20;-, uur door clen 
afd.eelings-voorzitter, s.K; van den Molen, geopend. 
In zijn openingswoord wees dese er bp, dat de verga.
dering wa.� beêlóeld als den, nwijdingsbijeen}.rnm.st1

• ter 
gelegenheiq. Vf-l.11 den 29 st:m verj;.o.ardàg van de Sowj.et
:r.evolutie i Hierna gaf hij hüt woord aan Comello uit 
Heerenveen. 

Deze gaf eerst een korte beschouwi�g over de mo
tieveh, v, oll:e tot a.e revolutie hadden e:eleid en meno
reerde voorts dun i:1vloed daarvan op de poli tio}rn-, 
sociale- en eco:nomi3che str:wtunr van de overige Enro-
peescl1e landen. Daarna à.vmalclc spreker va.n zijn oor
spronkelijk onderwerp af; hij trachtte ee::'.1 uitleg to 
geven aan de buitenl,.::.né'.::;clw politiek zooalG c1ezo d.cs
ti jds we rel gevoGrc.l door cl.en Rus si �:Je.hen · ::fgevao.rdigcle 
Litwinof bij de conforantie te Gen�•e. Vervol�ens wees 
hij op de overeenl�omst, ·welke er zou bestaan tusschen 
dez� politiek en die welko thans wordt gevoerd door 
don Sowjetgudelcgearie Molotoff bij do ver�adering der 
Verce1,ügê!.c Naties, Gen politiek, well::e ge::r.icht wa,s op 
gcli�keg�rechti�heid VGn allo volken, den wil tot ont
wn.pcr..ing 1:.in het bevorc1-�ren var1 den vrede i 

Hij wa2,rschuwde zijn tóehoorà.ors voor het ont1rn�·-. 
te:1de en geotimulGerdo gevaar V2XJ. een nieuwen oorlog, 
wa;:u-tegen zij }Üch behoorden te verzetten, en op deze 
wij:rn t,) trachten het ware socialisme te ve:i.·we"enlij
Jten, waa.J'.'bij hij zich Ïel lrnercL� tegen 11 de reactie". 
Hij cri tiseordo dar:Lrbij de uitlatingen van C�nrchill in 
zijn yorsohillend. e re.clevoorin:gen, wijzend op ('8 r'Jé.:.c ... 
tionnairo tondonzen, \•f31!.::es da&aan ton gronclslc,g 12.gen 
en stol.de daar tegenover de: ë!.oor Stalin gedane ui tla
tingen i:.1 él.ic:ms redevoeringen. 

Daarna besp1·alr hij het bel8iél. van de H.o,c:;eeTihg, 
vrnll:c hij �ag als e8n ,;, erkt:üg van II de reactie", een 
poli t:i,.eL waé::.rme0.e hij zich niot kon vorconigen, 
Voorts bop1ei tte hij een goede verstandl10uding met de 
oootelijke landen van Europa, in togenstellin� met de 
thans gevoerdo poli tiolr. van de Regee:ting" w s}kc op het 
Westen .,rnn �ijn ingr)St':..!ld. In dit verband kantto hij 
zich tegen het vormen van oen Europeesch blok, hetgeen 
door hem 1ivorc1 gorüen als oen belcmi.aering voor cle door
voering van het v:arc socialisme. Ook wees hij nog op de 

. houding van een er-oot deel van de Engclsche o.rbeidero, 
die zich :1ad<len ui tge spro}:en voor een hechte samem•:er
_king, mut ue Sowjct-UniG. 

na deze r'.odc1 v, erd g:üegenhoïd gog<Jven. tot het stel
len vm1 vra::en, waarvc..n sl(ichts een spaar::;a.::.m gebrui}: 
werd gem.,1a)�t, Bij c1c boa.:-:i;".'7ooraing yan d.e gestolde vragen 
beplei ttc · sl)rolrnr nog cle natiorn,:J.iss.tie van de bedrijven, 
medezoggr01rnchap van de arb0iders daarin,hetwell: à.oor hem 
11 economische democratie" wercl gsnoemd. 

De vergadering had een rv.stig verloop. Onrcgelma
tighed·en doden sich niet voor.In de pauze werd t;ecol1)or
tcord met cornmunistischo geschriften, 
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7ersL.ig her<hmking J1u.s:Jische :i.JVolLttîe op 7 ::oveu1be:;..·_ 19'1,6 
te Leeuwa.rcleri.. 

In dc:m avond van Donder<�é:1.g, 7 · Nov.Jnber 1946, v-errl i_n 
Z-�1c.n �,.. l1c:. "'.L

.D te . .L. 0 e u···,-, -,i' C· ··1 ,:., r-.o ,.. ,a_,,. C ,.:., ·1·r ( ·� ,::, ·i,,fn 'rho1' d) C.., - !.J-'- (..,l,C,\, • 't ,.,..L -...i.. .L \) .. � � i...., •� � f..: LLt.., .,, c....,L..� . ' 

· District Frioslo.nd o,;ü bij e0nlumst cehollclo.n t8r herdenking
van de :::lussische �-�evollltie v,:m Fe brua.ri 1917.

· · De bij e,Jnkorrist, (°.ie toeg:::1.nlrnlij k we,s te ;.�n bot::üing var..
f.0,50 per po�soon en b3zocht.word door 0n3ov�or BO_bezoekerE !

werd ·te omstreeks 20.15 ULU' {;ooj,)end cloor Arj 3Il v :s11 der Wo.l,
Gr:n1,hverker, ij1Qnend9 to Leouv-10.rden. m:i.dc.t ge•0:..:.nenlijk hot ·
RussiE;;che v:ükslied w:?.3 gcz::mgen (ITeuerL.,,11J3c.1:10 woorden van·
Th:::lli1 <).e .Vries) kreeg clo sprolrnr vc.n den av011'1, Wim v.3xtor 
ui..t Venlo; het 1;1oord o

· · 

Spreker schetste c1e moo:i,l.ijko omstandi6hudon, N:1n.ronder 
het ::-1.ussischo v.::>lk vo:n., l9l 7 ond.or het Ozar0ifu0nin'1 lco:fd.o·, 
hotgeon tot b0volg had de :;)'.Jbruari-:�{evolu"i:iîo in 19l 7. dij 
betoogd.o, :1N;.1, een o�'lt:.z:.1.glij lwn strijd slt1.s.6den do monochen 
van de rlieu·.vo socLüisti3cho s,troominb n.l.,, cl0 3.Jldn. ten, .-:..r- · 
boidors on de boeran, el' in ·zich vnn rl0 ro[:;oerin6 1110 ;:)st.Jr te 
lil.8.ken en v,m to0n üf ·am1 1vorll 0:;_· gestredofl voor vrc:Hlo, brood 
voor ied.or on land. vooi, ë�o bo(:)ron. Ih heel voel · ;J.Ooi to gelulc'.�u 
het nog in c:c :RegooTillG c..:mwozige 7orlrnordo olomunten Heg to 
workon. :I!}r wa:r'on in lÜ) rc,30 oring Cho1·insky n.l. lioc10+1, dio 

· in �rnrlwlijk.h.oid clor� oorloJ t1,-.,chtten voort tu zot·cen. U.'.l he+,
Ooi1::;::-os v.J.11 Pnti,o;:_gt.èC:l i.n 1-:mrcmb0r 19l.ï luid.Je ll0t parool: neer::
zol:f Uw. lot. in h:-1.nclon, w0lk p .. \:i:.·ool c.1.oor l�usln.ncl ook inc1erclo.é1.c't
w�rd. opge7olgJ" '.Revun:::: w:,u (li t oon. o];Jroep tot allo voll:011 do
imperir.üiatischon oorlog te st:.'.lrnhj. 3ed.oolde oproep vms de
grondpijler bij elko poli·tieko cla.('.c.1, clio de· Sovjet Unio sodcrt
dien in practijk br_tctlt- Do Sovjot Unie is stc0J�:3 goblovon ·· ·
0011 burcht van 1e me.-Jst, v-r0c.1eli.ovcrn.1c 1i.1unschen tor ·;10relcl.
Hot cconomioche, culturoolo on poli tioko io'r0n· in Husla:nd •;:rord
in de vol0onclo j a.r,.m ::mol opgu bou-r1cl ·Jn geho0l vcrniou·,và. •. In
l.927 ho.cl raon hot v.Jor-oorlog:::JC.'.1q pro,luctiopoil ;::,oor b..Jroilct on
c1at, tor'id.jl hot W3rk mooqt worclon verricht zonder <10 voraL.Jchte
m.o.chines an, .soroJdochappon ... Vo1,vol0'.Jns. lc,1,.�m d0 ro:_;ouring mot
het oorste vijf-j2.ronpl:11u nl. l.linnon vijf jaron :,.�uoLmd eon oi
gen _ba.sis te goven, C!'.1/J.:i:ha.nlrnlijk v,.m do omrinsonc1o lrn.pi tr.lis
tische rogeoring. Con legde v0rder 0011 b::1.sis vo0r zw:-�re il1c1us-

. tri:o., _ legde mij non ar:m, hoogovens, grooto oloo t1'ioi toi tscon
tr:J.lo o.cl. Hot volk zC".g zich e;opla.:�tst voor do kouze clon wog 
tot indu,strtg:J,.iso:biu t-J gacm do:)r hJt .J.fslu.i ton· van lo,nlin�-;on 
Q!Ct d.e kcqü tc:listisclw wereld of uit eiP"en kracht e1i onor··ie 0 . 0 

2.J.los op te .bou\rnn. lfün koos <'lon lrn:-,toton · Hog. De k:.\pi tnliGti8C;i·" 
woreld schroouwdo, d,:i.t er vcm het Yijf-jo.ren pl..:m l'li.uts terecht 
zou komen. �von:üs to,::;on';'/Oor.J.ig w::.>.r..:rn hot voor 19'28· ,loz,üfde 
figuren ·(Bo.ldwin 011 Chu:rchi-11), clio '.lo volkoren tegen do 
Sovjet Unie opzotton .un opstookten en ophi tstcn JGOt o·Jrlo'� ·• 
Dl vier j_nron wo.s hot oors·to vij f-ja.ron plan eclrl;er vcrw0�on
l�jltt en giJi;'.; raon over tot, hot two3do vij:t' jaron pl�,n: voa.r-. 
ui tbrongen dor lichto inJ.ust-rio, int3nsiovor bèwcrkin.:s v,,.n 
hot L:mcl _ e.·d� Tor,:7ijl ov0rcü 0lc.1ers tor wereld criois hoorscb.to 
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was er iri Rusland welvaart on vooruitg1:\ng. ·i!orkloosheid wao 
daar onbekend •. stàeds g.töot0r aLmdacht werd cm wordt er be
steed aan soci�le vor�orging in dch ruimston zin van hBt 
woord, terwijl dit in dci knpitalistischo wereld �erd en wordt 
afgobrolrnn. Na het twcoc1e vijfjaron plan 'N'.Jrd ho_t duid.olijk; 
dat er in de wereld. tWt;e systee;:mon zijn n,, l. lwt socic.ili·stisèhc 
on het ko.pitalistischo. Hot eerste botdok.cnt vroudzamo opbouwf 
Vl@lvo.ci.rt on volkszorg, hot lo.::..tsto beteeku:r>.t crisis on grooté
ro nood voor hot volk. Pers en rndi� worden gcnruikt om do 
VoJ_kpre.n·-, V0Jl'K8@rdc, ëµ :VRlSCb.eiijlc in' ·tç·, li.ó'ht-o:..'l ootrof:fe:ndé do 

'sovjet-Unie. In de S0vjet..:.un1o 1Toord0 l'.tlGn eeLhnrden strijd 
tegen fascistische invloeclon. Mot s:pionno:a van ::lllerlei soort 
mankte men korte 1I1ottcn: na 6ponb,J.r8 V8roordoc_1_j_ng ,,,ertlen zo 
kortweg dooclgoschoten, omdat· dozo hond.on 'ootc!.' c1ood konden zi�n 

1 

dan dat honderden Gcrlijko arboidors het s2.8-c�1.toffcr w0rd.,.m. 
In andere landen liet men de fa�cistische nachten echter veel 
tG veGl hun .sang gaan, met �üs gevolg do oorlJg v�n'.I. 1940-1945" n
Spreker schetste vervolgens het enorme aandoul, dat Rusland 
in de overwinning van c1ezen oorlog hooft gehad,. zonder wLms 

. hulp eon zege op hot fascisme. tot de ontnoe;olijkhedon zou hebben 
behoord. J.u.sln.nd wc.s vorder ook hot moest getroffen land van 
alle aan don oorlog doolnomonde mogonQhodeh. In b6doolden 
oorlog· v-ms oon bondgonootsohnp ontst.1.cln tusschen Amerika, Eng(:,·
land·; en de -SovjGt-Unio en' dank zij dit bondgenootschap was 
hot mo0elijk te ·zeGovi.eron over Dui tschlnnd. 1U.lcon door dit 
bondgenootschap en ho� voortbestaan daarv�n zou ook eon blij-

. vende v-redo. moreiijk zijn .. ·:Jprok:or vervolgdoi 
"Na ·don oor'log is de. vhrcd.<.J. voorui ts.trevondot' geworden, In 
veel lanrlon ,- vo,)ral :i.;::. do J}J.llrnn, ontwikkelt zich oen nieuwe 
domocratie on rae:'lig l.s.i.1d hooft oen communistische, al th�ms 
linkscho rogeerL1g. DJ re2.ctie ziot dit met loclc oogon a.a.n" 
Zoodra eon �ànd zijn i�vlood ziot tGnon gebruikt hot lougen 
en intrige om zijn r.1ac�1.t ·co herstcülrm. Vanuit Engeland en 
.Arnorika doet men mooi t,1 om de voorwa.:..rtsontwikkoling der mensch
he:Ld togen to gaan. Di vorkiezir.J.88Il in .à.morika zijn con duide
lijk bowij s l Jat.c,·�le . .roactie trz-:cht ho.ar macht turug to winnen. 
Hoover had persooniijk in hot 0penb3.ar gezegd: "Do linlcscho 
regeering hoei't 0ofnàld, wij moeten or voor zorgen, dat we. 

· de kar wee-.:: in l:j.o·t goeae spoor krijgon". Dit hdteekent, dat
het .AmorikCtansch3 kapi t:1.lisi.:10 C>ngc brui duld haa:r invloed zal
gebruiken riem andere lr;:n1den voor te schrijven hoe zo moeten
dansen naar de pijpen vc::.n het Am.orilc.iansche grootlcpi ta.:ü.

. RuslEmd. hor-stelt zich snol. Do regoering is gekomen met
een niauw vij.f'-jaron. J�Lm 1945..:..1950. Einde 194 7 hoopt mon de
:productie in clo Sovjet-Unie 11oor o:p het peil te he bbon ge--

bracht van 19401 terwijl in 1950 de productie· 505� hooger zal
.zijn clan.in 1940" De distributie zal binnenkort gohool worJ.0n
opgeheven, tei�wijl de� loonon aanmerkelijk zullon stij6on-
Mn sociale,vQorzioningen, verzorging dcr-oorlogsslo.chtoÏfors
etc. ze:1l al -hot mogelijke worden gedaan. Sprek0r hekcüde ver
a.er de toesto.ndcn o •. a. -in ons land, wc.ar het brood steGds
slocht0r wordt, de prijz_Gn van a.llo productJln stoB'ds hooger
worden 8n do l.:)onon goJ.ijk b:J_.ijvon.

D@ Sovje-t UniG 

•• 
• 

' 
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De ·sovjet Unie heoft den la;:itsten tijd met verschillende la.na.en 
groote handelsverdragen afgesloten, o.a. mot Zweden, terwiji 
het a.lles contant betaalt, dit laatste ir.. tGgenstolling met 
veel andere landen, die hun betalingen trachten te voldoen 
met vereffening van de in don oorlog gemaD.ktc kosten. Nederland 
is nog steeds één der landen, die clo $.U. niet wonschcn te 
erkennen. In don oorlog is de Rogoorin3 te Lon.ëwn ·vvellicht 
gedwongen door d'e Engelsche regeerir .• g de f.3" U •. wGl te erkennen 
en thans wordt zij door dezelfde rogcering gc�wongen haar niet 
te erkennen. Spreker hekelde verder hot boleié.. der Ncderlandsc.c1l' 
Regeering, die de deviezen, door de bevolking üit den mond ge-· 
spaa.rd·, gebruikt voor aanschaffing van oorl08&mo.teriaal voor 
gebruik tegert Inddnesi'e,, terwijl ze de handolE:totrek:kingen raet 
Rusland volkomen zou verwaarloozen11. 11 Dc Sovjet Unie kan echter 
zeer zeker de· eigen pro blemon oplossen zonder :Nederland; het 
is de vraag of Nederland ç1i t kan zo�dor hulp v2.n de Sovjet Unie•; i 

zei sprèker. 
, Hij betoogde voorts, dat Rusland het plechtanker is voor d.G"t'L

werk�lijken vrede e;n de vriandsc.h.:1ppelijl.rn v-erhoud.ing tusschen 
de verschillende volkeren. Lieden vBn het slag Churchill zijn 
echtër weer bezig met ,·oorboreidingen ·v-oor een nieuwen oorldg. 
Mvmenteel bestaat er echter nog geen gevaar vqor oorlog, omdat 
do landen met een reac-t�iom10.ïre .regeering economisch nog te 
zwak zijn. . 

11Cok Nedcrlnnd zaJ. a.a:..1gowezen zijn op een linksche regeer:i.:.,·: 
op socialistisclwn of cówmLmistischen grondslag. Dit socialis-
me •behoeft niet ic.1enti.c;k ti.3 zijn met dat in Rusland; men zal 
rekening moeten houden met ïwt nntionale karakter en gebruiken 
van het Nedorlm1dsche volk" .Allo..:in aan zal m.on succes hebben, 
Namwer de nrboid.e·rsk:l.u.ase bescltlkt o-,,-or een gedisciplineerde 
socialistische of commmistisc·h0 pc.rtij. Sprokor OGfendo schGrpe 
critiek uit op d� Par�ij v�n don Arbold

1 die hij bij de politieke 
partijen het vij.fde rn.d. aan de wagon noemde. Hij riep nllo 
loden dor C.P.N. ·o:p tot meor activiteit, maande niet-leden aan 
tot diep nadenken en acmsltri tin0 bij de C.P�N • cm besloot mut 
het brengen va.n broederlijke groeten aan de volken VGn· de Sovjet 
Unie, die aangaven hoc het socialisme tot sto.nd kon komen en a.an 
den grooten figuur van St2..lin, �ll::gwij zer naa.r .!::et socialisr;ie voor 
alle volkoren. · 

Voor en na è.o rede van v. 3x-iïer werd Eiuziok en docl�lll['. tie 
gegeven. In ve.fbnnd mot hc·b geringe o...cmta.l bGzoekers, w2.arvnn in 
de pau.z� �ok nog een gede0lte de bijeenkomst verliet, werd het 
programma niet geheel afgewerkt. Te onstroeks 22,45 uur sloot vnn 
der W2.J.. de bijeenkomst, welke ec:p. rustig verloop hacl. 
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D ezc opende zijn rede met eon ui toonzetting van hot ontstar.! . • van den eersten wereldoorlog· on den str:ijd vrelko de. werkende klaow d�artegon had gevoerd. Hij betoog�e, dat do kapitelistischo rorbo:.· 
r1 ng0n dozen oorlog lmc1élo n ontJ;:otor"d. toi·,,;rillo V2.J."1. do vïinst 011 J�o:.c· 
boGtondiging van . de onderdrukking van do ,vorkenéLo kl2.sso. Hij ver-
volgde: "I n Rusla.nd w2.ren onè.er bowirnl v2.n den Czaar c�o linl'.:sohc 
socialisten in verzet gokomen on in Novc:übo:r 1918 kwsm dit verzot
to-t; uitbarsting. Nadat or aanvanl:::olijl: een schijn domocratioche 
ree;ecring was ingestold� die opniov.'.,7 mot do 1?osterscho Ref;oorin,3cn 
heulde, namen de links-sociéüiston r.,l ·spoedig do leiding 011 11ar.�k
ten claarbi j eon oinde aan den eers·Gon wereldoorlog, dio reeds vo:i.'_ 
km1eraden hot loven had [,;eko::d;. Do 1./estorsche mogendheden, 'Clio do-
zo nieuwe Russisch0 rogu!�'l'inc; vorafschuwdon, daar zij sich 2.llonr;(: 
de macht zagen ontgaan, cntkotónèlon o.aarop een oconomischon oorlo·. 
tegen Rusland� Ook hierin mocoton zij ondan.1.cs hun veF�achtmakinglnt 
en bedrog het onderspit folvon. Rusland weerstond dozo isqlatie 
met glans. Daarop word :met stoun d.or ";/osterocho mo:;end.hodon � waa:!."-
onder ook Nodorla11d, hot fascisme in Duitschland, Itali� on Spanjr:: 
op do boon goholper� on word -.rorc:tor doolbo':mst op don tweeden we
reldoorlog ar.,,ngostuurc1" 

& Hot voortroffolijirn Roorlo Loser hooft ook dor�on aanval fi-
W' naal afgeslagen, cli·t ho o1t och'i:ie:r oen offo:-c van zeven ::iillioon k2.

m.oradon gekost. 
Thans gooft Ruslanél don toon aan , dit is don laatsten tijd 

herhaaldelijk i:n do Vro:'l.esconforo ntie c;oblekon. Hot is aan Ol1s, 
lmmoradcn , or voor to zorgon 9 dat do kc:·.pi talistischo rogooringon 
0'0''n kans kri J .. r"on onniouv1 eon 00Tlo 0."" te ontkotonon. ?.oods vorkon-
b ...... 0 .1: . • 

t 1· di9'on - zij luide hot bezit dor atoo:raboilli!l.On on tr2.ch en do. 1nkscho 
rogooringen c10armodo te intimideren, �i J g?lukt �chtor _niot_/-i:eor. 

Ik ben overtuigd de.t Rusland noz wol 10 es in P?t uO hooft, cLt do 
Westorscho moscndhod.on clon lust tot oorlogvoor1n;'3

. 
doot vorGrt�,n •. 

Y.:amcradcm, wooct op Uv1 hoede, voegt U achter c1o lnu::sc:?-o �r ncit;,li �
tcn on beschouwt do vorooni1;ing als U'.7 oogappel. LaD..t tJ n10·�. inti-;· 

mi doren c1oo:r vorc1achtmaking on bedrog. =·Ji t is ��ccl?t� oen UJ .. ·cvloo1.

ael van vroos dor togonpar-tïij • ·�oon . �aadV1e�kcl1Jl: /o-cs 
1

V??,r 
, 
G0:1 ��:.

tere samenleving ovor to hebben. Bc1JVO�� U voor a? ?a1�1J on �O-�L 

ocm voorboclc1 voor diegenen, dio nog tvnJfclon". H10_,.1uoco 'besloot 

spreker zijn rode. . ,.. 
t t ,1,•"-,·1:'-J.G"' o·-,,·ovorord. 'î'o O.ü :voor 

Voorts worden woo oonco '" u� \<� "' J.- s.., .. V � . .  , 
• e-;' -nk ;·,, t 

!4 ,uur sloot de voorzi ttor mot_ oon op,crokkond ,mo.cd do b1J co o_s ·
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Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie afschrift aan -
u 

te bieden van een verslag van een op 11 Januari 1947 te Leeuwarden 
gehouden openbare vergadering van de Communistische Partij Neder
land, naar den inhoud waarvan ik moge verrvijzen. 

c.v.n.

Z.E. den Min. van Binnenl. Zaken 
" 11 " " Justitie 

het Hoofd Sectie III M.I.D., Marinestàf 
het Hoofd Afd, III B v.d. Gen. Staf 
äen Com:n. der Kon. in de Prov. Friesland 

Il 

Il 

Il 

H.�. van Politie te Amsterdam
11 11 11 t1 Rotterdam 
11 11 t1 t1 Den Haag 
11 11 " t1 Utrecht 
" " 11 ' t1 Groningen 
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. Verslag van een op 11 Januari 1947 te Leeuwarê,=,:1 
geh0:uden openbare contact-vergadering van de C.P.N. 
("De Waarheid"). · 
. . Te omstreeks 20.15 uur opende de voorzitter, L, 

..van der Wal, geboren te Opsterland, 30 rJei 1900, wonend� 
Insulindestra�t 98 te Leeuwarden, de vergadering met ee11. 
kort inleid.end woord, waarin hij· .gewaagde ·van de ernst d.s 1. 

t"ijfü;m, waarna h_ij._a-ls sprekers aànko·ndLgde: 
Láiri:mert 'J:iekstrEJ.,. gebören te Urete.rp, 7--2�1912, thans set·1-· .• 
taris District-sraad .der C.P·.N., wonende- Voors·treek 106 t.s,
Leeuwarden, en 

· · 
. _Jacobus Johannes Agenant, <gebo-ren· '"te .Amersfoort, 12-9-19C-::. 

wonende te Hilversum, Eertin�swe g 220, die zouden spreken '-' ·,-- · 
de doelstellingen der C.P.N. 

Tiekst;a begon zijn rede met er op te wijzen 1 (. ·. 

zich na de beyrijding een sterke partijstrijd had ontwikt�·a··, 
met aan de eene kant de rea.ctie en aan de andere kant de 
steeds sterker worderlbC.P.N • "De kapitalisten, Anti-Rev-o1 ':. 
tionnairen, dhrist�lijk-Htstorischen en dergelijken banen 
zich een weg il.aar de ma·c.rit, zoo rïep hij uit. Indië in no'.:" 
�eggen _ze, in.aar· zé bedbeien de bourgeoisie in nood •. Indië 
ging gebukt onder dezelfde uitbuiters als vJij en wij zijn 
verplicht onze bruine kameraden te ondersteunen. Wij makel'
een mabhtsposi tie uit. De reactie onderschat ons niet. G:.": i_' __ :. 

zou ze maatregelen nemen tegen ons, o.a. onze pers onschn·.1• • 

lijk .maken, maar ze weten wel,· als ze ons in de illegalj_<�·,', ;: 
drukken, d_at we nog grooter gevaar voor hen worden. Het :; :' 
rtoodig, dit wij ons zoo sterk mo�elijk consolideeren. ra�r · 
voor hebben wij jullie noodig. Er staat voor de partij e(:V'.

massa werk voor de deur. Eers't onze krant die plaats gevL1P 
die haar rechtens toekomt. Vervolgens het aantal abonn5tG 
opvoeren erl leden werven. Wij moeten hier menschen voor nu·,1-
ben._" 

Vervolgens we�te hij de jonge kameraden en vrm�·· 
wen op, om de kaderschool des Zondagmorgens te bezoeken en 
zich op te geven voor �choling� "Onze functionnarissen staan 
te allen tijde voor U :}(laar" ? zoo vervolgde hij, waarna hij 
zijn rede besloot met de woordon:"Wij zijn de machtigen der 
aarde. De partij moet naar buiten worden uitgedragen. Mil
lioenen werkers slapen nog. Het "Ontwaak, ontwaak" moet de 
kreet worden van alle partijgonooten. 11 · 

Vervolgens gaf de voorzitter een beschouwing ovs:� 
het nieuwe D.U.W.-contract, "Ik wil U vertellen, zoo begon 
hij, wat onze socialistische minister van plan is met de 
D.u.,.-arbeiders. Wij weten, dat er eenige milliarden to k���
zijn. Wij weten ook, dat die gehaald moeten worden, waar n,_,·;

niet is en deze keer btj de D.U.W.-arbeiders. Na de bevriJ}�!.
werd ons ge_zegd 9 dat de. toestanden van voor 1940 niet ter,;.,_-,,
zouden komen. Eri nu komt .er weer een werkverschaffing. Do,--;·:



, 1 

- 2 -

het Militair Gezag werd ons gezegd, dat er geen werkverschaf
fing weer kwam en ook geen stempelen. To�n kwam de D.U.W. 
Maar dit is op dezelfde leest geschoeid, alleen de loonvoor� 
waar.den waren iets beter. Wij, als communisten, hebben ons 
altijd·principieel verzet tegen accoordwerk, want het gevolg 
hiervan is een afjakker-systeem. De tarieven zijn gebaseerd 
op voorQor·10gs'èh'·".pe--iJ::•- En •d:e" ar�e.iders, zijn nog niet zoo goe� 
gevoed, om dat zware grondwerk te verrichten. En niemand 
brengt het boven 50 %, ·In de ·derde groE.:p zullen geplaatst 
worden, diegenen, die door eigen schuld weTkloos zijn ge
worden. Dan kom je. in de werkverschaffü1

•6. Het is het oude 
recept weer:"Verdeel en heersch 11

• Ik wil de arbeiders, die 
hier mee te maken hebben waarschuwent "Loo::_:, de kantjes er 
niet af, want zij die dat doen, zullen 08.n in werkverschaf-

•
. 

fingsobjecten geplaatst worden. 
En dan is het hek van de dam. Wij moeten hier 

_direct protest tegen aantoekenen, want anders gaan we weer 
naar den vooroorlogschen tijd terug. Dan zal men geen geld 
hebben, om te koopen, wat op de bonnail. verkrijgbaar wordt 
gesteld. 

Partijgenooten en E.v.c.-ers maak de E.v.a. sterk, 
want deze moet straks tegen dezen toestand den strijd aanbin� 
den, nl. tegen de react-ie,_11 

Na de pauze, welke werd opgeluisterd door muziek,' 
nam J. Agenant het woord, die zijn rede begon, met vast te 
stellen, dat de C,P.N• het plan had bm tot een groote partij: 
te geraken, die men n:j..et in een hoek kon drukken. "De C.J?.N , .. 
is niet aan het eind Vf),n zj_jn krachten. Wij gaan als arbei
dersklasse in de richting van het socialisme. Het hangt ech
ter van de partij zelf af .6f wij zullen komen tot een gedi
ciplineerde con!mub.istische partij, die deh $trijd kan aan
binden tegen de kapitalistische klasse� om te komen tot een 
zonnigen tijd,' waarin plaats voor ons al:).en is. ,1 Vervolgensa 
wees hij op .de reactie, waarmede hij bedoeld de A.R., C.H.u•
en dergelijke,, die hun christelijke beginselen in de steek 
zou laten en op de P. -v.d. A,, die "vlee·sch noch visch" is 
en die de arbeidersbeweging zou probeeren tegen te houden. 
"Wij moeten een nieuwe maatschappelijke orde opbouwen, het 
kapitalistische stelsel verbreken en de maatschappij van dit 
alles verlossen. De redding van de wereld hangt af van onze 
socialistische partij en van de mannen en vrouwen, die zich 
vereenigen in de C.P.N. 9 zoodat wij in staat zullen zijn om 
een nieuwe maatschappelijJreorde in het leven te roepen. Er 
zijn nog veel tekorten in onze partij, Ik doe dan ook een 
beroep op U, georganiseerden in onze partij, om enthousiast 
en een waardig lid van onze partij te zijn en de idee naar 
huiten uit te dragen. 

Onze partij heeft reeds veel gedaan op economisch 
terrein, nl. de actie: "hooger loonen en lager prijzen". De 
ondernemers voeren de prijzen op boven de wettelijk vastge-
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stelde maximum priJzon, zoo dat men niet meer in staat is.· 
datgene te koopen, wat voor het levensonderhoud noodzakel�:i. 
is. 

Verder verlangen wij van onzd partijgenooten, ��� 
ze z.ullon strijden voor aansluiting van E.v.a. en N.v.v. -,-,·

dat ze zullen beseffen, dat dit do j u.iste politiek is. E·. · 
kan ,niet langer worden toegestaan, dat or enkelen zijn, :;_._, 
zeggen 9 dat eij daar niet voor zijn. Di� verzwakt do par�! 
Deze menschen moeten dan liever de part�� verlaten. Er�� 
te. voel individualis�e. Hier moeten w� tegen strijden t0�� 
einde to komen tot een grootere discipline in de partij.P 
Tenslotte wekte hij een ieder der aanwezi-�on op om leden L,. 

- werven on in hun naaste ·omgeving iemand der sympathiseer,.,.-.
don er toe te brenren om lid to worden van de C. P. N. , do;_· .1• 

welk stroven zij zich veilig zouden stollen.

(• 

{� 

-�
r 

.L 

Te ·omstreeks 11 uur sloot de voorzi·:;-tcr de ver�'.;
dering,;wclke door ongeveer 150 personen word bozocht. Ei
de.den zich geen byzonderhoden voor·.

:r 

}- • *.-0:: 
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Vergadering C.P.N,. 

28 Januari ?o 

Hierbij heb ik de eer·uwer Excellentie afschrift aan 
u 

te bieden va.n een verslag -van een o'p -11 Januari 194 7 te He eren ... 
veen gehouden openbare vergadering van de Communistische Partij 
Nederland, naar den inhoy.d waaryan ik moge verwijzeno 

Aan: 
Z.E. den Min. van Binnenl. Zaken 

n 11 11 11 Justitie 
he�Hoofd Sectie III M.I.D., Marinestaf 
he Hoofd der Afd. III B v.d. Gen. Staf 

Comm •. der Kon. in de rrov. Friesland 
H.C. van Politie te Amsterdam 

Il 

Il 

Il 

" 

n " 11 11 Rotterdam 11 :: ;: 11 Den Haag -11 11 Utrecht 11 J\ 11 u Groningen 

c.v.n.
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Verslag van een op zaterdag 11 Januari 1947 te omstreeks 
20 uur in "het Posthuis 11 te Heerenveen gehouden opfmt·a:i:e 
ver7,adering van cl.e C.P.N. 

· Toen door den voorzitter Willem Comella, ·3eboren ta
Aengewirden, 10-10-1903

? ·.'lonende te HeEn'enveen, de ver-·
gadering werd geopend, waren er ongeveer 65 personen a��
·,-,ezig, hetgeen ·hij g;eer betre1J._::rde. Tevens r,ï,n·\·
hij zijn spijt er over uit dat zij in doze ook niet àe
med�werking hadden ondervonden van den Burgemeester en de
Inspecteur van Poli tie, die het a2nr:::c1rnnc.h,crde "bal na"
hadden verboden. Daarna gaf hij het· W')Ord ·aan den spr3�rn�·
Willem van Exter,. geboren te .Amsterdam 3-10-1906

? wone::;.d.n
te Eemnes •

Spreker, die tot onderwerp had gekozsn "Wat· willen élo C'.J,',·· 

munisten" begon met een korte schets tè G;Gven van het pi:-
nierswcrk van Domela Nieuwenhuis voor de &,rbeidsklas:=io.
Hij vervolgde met een uiteenzetting over de groei van hst
comi'llunisme I vooral na den laatsten wereldoorJ.oP, ? hetc:;ecx�.
in Nederland ook �81 tot uiting wus gekomen.bij de lant
ste verkiezingen. "Ook in het bui t'é:nland was de groei v.c_·,-.:i
-het communisme niet twijfelachtig� Vooral in de Balkan
Staten met name,Joego SlavH! 

9 wasr e9n Ti to aan het hooft'.
stond ? een man uit het volk en geen minister-president
gelijk Minister-President Reel", aldus de spreker.

De wederopbouw van Nede:::-land liet veel. te v:r:mschen ovr�'l' ..
aldus de spreker, Groote kapitalen v,ar'::m hiervoor reec.' s
uitgegeven, maar in verhouding was er slechts weinig t�t
stand gekomen. Wel werden er onkole krotten óf noodvrn:r.ü: -
gen gebouwd, maar die bleken al v:i?ij spoedig voor beYTotü:.?;
ongeschikt te zijn. Ook werden de groote fabriekon ing'.'J':' -,;·,u
keld bij den wederopbouw. Spreker noemde een a�:r;-dewerk
fabriek te Maastricht. Deze fabriek zou inr�eschak:eld z�.j1'.'l. ·�
om het Nederlan�s-che volk te voorzien van de noodige huis-·
houdelijke artikelen (kopjes,. schotels en borQen). De ar
tikelen kwamen tot dusver sporadisch voor doch wel ve:J_e
luxe artikelen van dezelfde grondotoffcm vervaardigd, hooG
in prijs en voor de arbeidersklasse niet te betalen.

Nederland had voor den wederopbouw alle beschikbaro ar
beidskrachten noodig 1 mae,r tengevolge ;ran het streven v2.-:i 

de oorlogophi tse rs werden de beste arbeidskr:�chten ui trr,o
zonden naar InctonesH!, Hom daar in een dwae.s avontuur te,
worden gestort." Volgens spreker kon de ui tslar;, indien h-:.·t
tot een oorlog mocht komen, niet twijfelachtig zijn •

. Indonesi� had een zielenaantal van 60.000,000, Nederl2Ló
ruim 9,000.000,zoodat dit een ongelijke strijd werd, die
in het voordeel van Indonesië besli st zou worden. 



,. 

- 2 -

"Indonesi� vecht voor z1Jn onafhankelijkheid, waar WlJ� 
Nederlanders 5 jaar voor hebben gevochten en wae.,r de COIL·

munisten ook het hare toa hebben blj gedragen. Het moest l'lnu 
zeer begrijpgl.jk zijn dat IndonesiEl ook naar zel:Zstandif::I,o::.,_1 

verlangde." 
Vervolgens wijdde spreker veel aand2-cht �.an het feit OYl'r 

de aanbieding van .Amerikaansch Kapitaal ao::;_n Nederland 'vo'�:t' 
den wederopbouw. Spreker keµrde deze leening ten zeerste 
�f. JI:i,j,,.s:te.lde -d-eze �leenirt'g - �e::i..ij k ·10.et- de!l toe stand van 
vo·o'r ·de·:n oorlog, toen kleine boeren geld konden opnemen v�·-:, __ 
een of andere bank voor het kooperi van eon boerderijtje 
om na verloop van eenigen tijd geld en bc·erderijtje a�� Je 
bank te laten, omdat ze hun verplichtinguy,_ niet na konden 
komen. "De kleine boer kwam daardoor in 3J_Jn hemd te stam1 1' • 

zei·spreker� • 

Tenslotte mem.oreerde spreker de prestati,-1 's va.,1 de arbeLi,;�··�
die alles deden en gedaran hadden tot den vrnderopbouw ve.r.. 
ons "Na tionaa.l Huis" • 
"De prestatie 1 s in de m1Jnen was wel ec� vsn de sprekendu�s 
voorbeelden. Het'meest noodige ont�rek de arbeiders ecbtui, 
.Aan een machine werd veel zorg bestcuc.1., betreffende srrierin�s 
en onderhoud, voor de arbeiders was geen �eld beschikbaar 
om hen van het noodi.ge vet te voorzien. 11 Spreker besloo� 
zijn rede :met eon kort :i_)l'opaganè.isti::J cho ,TO ord, daarbi ;, 
diverse uitlatin�en van.Lenin aanha�cnde. 
Van de gelegenheid töt het stellen van vragen werd geen 
gebruik geBaàkt. 
Te ruim 22 .1 5 uur sloot ü.e voorzitter Cor2.cllo de ver6ar:c..1:.L11 ., 
daarbij aan niet-leden de gelec,;cnheid geYende zich bij c;.:..:, 
uitgang van de 3aal op te geven als lid V3n de C.P.N. Vo�� 
zoover bekond w0rd va.n dezo g8legenh8id 133en gebruik ge11-.•.,0 .. \·· 
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GEHEIM� 

VLRSLAG van een op Dinsdag 28 Januari 1947 door de 
C.P.N. ( De Waarheid) in den Schouwburg te Harlingen gehouden
feestavond.

Medewerking werd verleend. door het cabaret van Willy 
Cardoni. 
Deze feestavond werd door ongeveer 350 pe�sonen bezocht, onder 
wie zich veel jeugdige personen bevonden. Do bijeenkomst werd 
te plm. 20.00 uur door Cornelis HOI.;KsTRA, geboren te Franeker
adeel 8-4-1903, wonende to Harlingen, Havenweg 69, voorzitter 
van de afd. Harlingen der C.P.N,, die de aanwezigen van harte 
weikom heotte en voorts speciaal. de schippors bedankte voor éLm 
aanvoer van kolen voor do verwarming der zaalv geopend • 
Spreker wekte voorts de aariwozigen op om.steun un medewerking 
te verloenen aan R'.adio Werkend Nederland. 
"Zodals altijd, wanneor hot de belangen van de wurkonde klasse 

betrof, vereischto ook do oprichting vah de R.W.N. strijd, 
Maar ondanks do t@gonvrnrking van Minister Giolon mooton do ar
beiders zich aaneensluiten om hun omroepvereeniging in den 
aether te krijgen h, aldus spreker, 

Hierna trad ·het cabaret ihliy Cardo:rii op, dat voor het 
grootste deel muzieknummers ten gehoore bracht. 

Vààr het optreden van een krontjong--band hield Carcloni 
beschouwingen over de regeeringspolitiek vah het kabinet-Beel 
ten opzichte van Indonesie, waarbij hij zei, dat de bewoners 
van de II keten van rubber en smaragd, die zich slingerde om de 
evenaar " zich met recht niet langer wilden onderwerpen aan de 
eischen van het groot-kapi taalo Hij wekte de aanwezig·en op de 
"Waarheid" te lezen, daar deze courant de eenige zou zijn, welke 
betrouwbare voorlichting gaf betreffende het Indische vraagstuk, 

vàèr de pauze besprak Cardoni nog de positie van Raûio 
Werkend Nederland. "In den tijd van Radio Oranje was men nog 
hoopvol", zoo zeide spreker, ·n ten aanzien van de oprichting 
van een nationalen omroep. Na de bevrijding word de oude toe
stand echter hersteld en namon de oude of!lroopvoro,migingen him 
plaats weer in. Thans betaalt het volk radiobelasting om de stom 
van de reactie to hooren". Hij riep daarom allen op tot het 
betrachten van do grootst mogelijke eenheid en m0dowcrking om te 
komen tot do oprichting van Radio \forkond Nederland. 

. Na de pauzu volgden wederom muziol:o.u.mmors, waarna Hook-
stra met een kort woord de bijeenkomst sloot. Vorvolgons werd 
staande do "Internationale " gezongen. 

Na afloop werd tot 2.00 uur gedansto 

< 
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GE H E I M, 

Verslag van een op 25 Februari 1947 te LEMMER 
gehouden openbare vergadering van de Communistische Partij 
Nederland. 

Al-s spreker trad op Hendrikus GORTZAK, geboren te 
.AMSTERD.AM, 29 Juni 1900, wonen�e. te .AMSTERDA1'I, 
.: 

De ·vergade!'.ing werd omstreeks, 8.15 uui- (20.15 uur) 
geopend __ cl.oor: HESSEL .. ·v1,. de· :Vries" geboren; ifo Rot·sterhaule, 
2T Noyembe:r lBS�,- wonende. :te Oo-ste!'-zee, die een korte rede 
hiel.q,, waarin hij- cie: verga�ering· medëdeeld�, dat- "kameraad 
Gortzak" zou spreken over de Indon,esische kwestie, Gort:zak, 
die daarop het podiu;n _be,trad, zei:, - dat h.et·, Ind,'o-nesische. 
vr-äagstuk: in het hr�.hdpü.nt. van .. de. b.elangstolli,ng stond. 
Hij zei o.m. : .i,rn . de tij den· vrui -11.6 ,Oost Tnfii s che Oompagnio 
kwamen de·Nedorlanders'ih Indië om handel te drijven on 
lat.er om te roovon •. Nog later werd e-1'2 ·oorlo·g _·g_evoerd, woli.ke 
door de Nederlanders- ,wQrd gewon.nén en w�àrdoor.�Indil! word 
bezet, het zoo goeq als .wij ·in:de· jaren 1940...:.1945 door de 

· Dtii tschers� · De IndonesH!rs beschouwden de Nederlondors toon
als hun ttToenn" of "Hoer"� Men oritde�to,: dot IndiU rijk
was .aan grondstoffen on ·daardoor zijn in Nodorland enkele
monschcn on lichamen rijk geworden., .�onder dat dit aan het
geheele Noderlandschö volk ten goede kwam. IndH! werd uit
gezog�n en zoo zngon wij, dat Indi� in 1936 in é�n jaar
tijds ev�nveal opbracht als ton tijde van do Oost-Indische
Compagnie in twee eeuwen.

Toen in 1942 da oorlog mot Jnpnn uitbrak, verwachtten
do IndonosH:!rs dot de groote Toean do kleine J'opanner bui tor.
hun grenzen zou houden, doch het �look, dat de Nodorlondors
daartoe niet in staat waren� Spreker memoreerde voorts nog
even den moed van Schout bij Nocht DOOHMAN, waarbij hij
zeide dot hij voor dezen porsoon con groote bewondering
had, doch dot men moest bedanken, dat DOORMAN mot zichzelf
eon groot nontal jonge monschon moe don dooél had ingedreven.·· 

"Toen de Japanners Inditl bezetten, vervolgde spreker,
zagen de Indonesiërs, dot de groote Toean huns gelijke werd
en mot hen werd opgesloten in concontratiekcunpon. Dnor word
een geest van kameraadschnp geboren en na hot hooren van
de Koninklijke rede vnn 1942 hoopten de Indonesiërs, dot die
gee?t vnn kamornadschap 1ook nn de bevrijding bostondigd zou
blijven cn-Indiä geheel zolfstnndig zou worden. Toon werd
het zelfstandigheidsgevoel geboren. Na de cnpitulotie v�n
Jnpr.n trnd tlo Noderlrmdor echter weer '.'1.ls den "Toean" n�nr
voren, hetwelk verzet van den Indonesié!r ten gevolge had."

Sprekende over Soekarno, zoida spreker, dot de
reactie in Nederlnnd beweerde, dnt deze de hnndlonger van
Jnpon wcis geweest. "Wie kon echter Soekarno beter booordoolen
-dan hot Indonesische volk'? 11, nldus spreker. 0En als Sjnhrir
en zijn medewerkers hun vertrouwen schonken nn.n Soekarno,
dan hebben do Ncdorlandcrs dnnrover niet te oordoelen,"

-. Spreker -
•



2 -

Spieker wos een voorst�nder v::iri hot terugtrekken vctn 
· nllo Noderlcndschc trQopen uit Indië,. wnn� dnn kon alleen

een vruchtbare bqspreking tussohen de regoeringo.q. pl:::t1ts
vinclen > meende hij_. npe tro: open in Indil! kosten NGdorland : • 
veel geld on jonge menschen, die bei'de hier to lé-lndc .beter·
kfil1:rien war.den gebruikt • .". 

Nf'.d'.:'lt Gortznk zijn be:f.:-wmde. reis' n�:a;r:, Indi� hnd bespro1�-
werd vi.jf :minuten gêpnuS'eer.çl, w:;1örn:i: gelcge,r:th©id. w13rd. gegovt.
tot het stellen van vragen, Hie.rvfln' y,rord goo_n gebruik g?m1rtk1_

..

. . . J:?e vergadering werd · d'1arna onder' dnm:zegging vnn den • 
Heer Gortznk m�t oen korte rede, wnhriri werd opgewekt om lic'.L
vnn do: C.P.N. tp worden, door Hessel de Vries gesloten.

De vergndering werd door ongeveer 200 personen bezocht.
Hi e.rondor bevonden zich drie. mili tèdren in unj,form.

, , 
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Verslag van een 
propaganda-feestavond 
land, ter gelegenheid 
ling Oldeberkoop. 

G E H E I M. 

op Zaterdag, 5 April 1947,Lgehouden 
van de Comm.unistisphe Partij Neder
van het éénjarig bestaan der afdee-

Aanwezig waren ongeveer 200 bezoekers, voor het 
grootste gedeelte afkomstig uit Oldeberkoop, Donkerbroek, 
Makkinga, Ha�lerwi jk, Oudehorne, Jubbega, Wijnjeter-p en 
Lippenhuizen. 

Bekendheid aan dezen feestavond was gegeven door 
- middel van'propaganda-biljetten, waarvan een exemplaar in

afschrift hierbij is gevoegd.
De leiding berustte bij den afdeelings-voo�zitter,

Bloem. Deze opepqe de bijeenkomst met een propug�nda-rede,
waarbij hij opmerkte, dat het voor de arbeiders�lasse no�d
zakelijk was dat de colilI!lunistischc partij ZQC steT.k mogelijk
is • .:Allerwegen steekt de reactie haar kop wi:_ 6r o�-i en in de

· Vereenigde Staten staan de communisten zelfs &an vervolging
bloot", aldus spreker •

Vervolgens voerd,e Hage�au uit Leeuv,2.:::ûc.i:-� het woord.
Hij besprak de troepenuitzendingen naar Ind�.ê en teelde mede,
dat de kosten voor het leger en .de vldot f.3.�co.oco.-- per
dag bedroegen, nwelke enorme bodr agen door ons 7orarmd volk
moeten worden opgebracht ten· koste van den ·arboiê.E..r 11 • De
troepe,nuitzondingon vonden-, vol,gens hom, plaats om +,e trach
ten nog �ooveel mogGlijk van de verouderde verhoudingen to
behouden; dit ton· koste van. de I:nq.onesi�rs, · die hun vrj. jheid
wenschen, met wolk. streven de C .P .N. volkom.on inst.omt •. i;op
grond hiervan sta8. t de C "P .N. dan ook· .afwijzend tegen do
troepenuitzending naar Indit!", aldus HagenaJ..

Tenslotte bcsprà.k hij hc.t mislukken vo.n do fusiç van
het N.v.v. met do E.v;c. S:Prcker zc.ido, dat het N • .v.v. goon
fusie wenschto. omdat er dan •1 teveol ka:pi t11liBr.is0ho belangen
in hGt nauw werdon gobro.cht;i .._ Als roden worc,. evenwel opgege
ven, dat de E.V.C. onder communistischon in-vlood staE,t •

"In werkelijkheid echter, aldus Hagonau
i 

is het do re
actie tegen he·t ni-ot,. t.o. s :till.iten communisme en de .voortstu
wende arbeidersmassa, die do ft�sio niet door dood gacn. Deze
reactie loopt over do lijn Kupors (leider N,VoV,) - Trumctn
(Prosid�nt V.S.)".

Vervolgens sprak Willem COMELLO, geb. 10-10-l,'�03, to
AongwirdE.m, won. to Heerenveen, die de afdeeling Oldeberkoop
geluk wenschte mot· haar jubileum en de beho.nldc resultaten.

In zijn rede wekte hij voorts op con voorboold te ne
men aan ;,het o.anvo.nkeli jk Leninistische, later communistische
en thans socialistische Rusland, war.r ton behoeve vc.n de wer
kende massa reeds zoo ontzaglijk voel goeds tot stand was gc-
bracht11.

Do voorzitter Bloem dankte de beide sprekers, waarna
word overgegaan tot hot feestelijke godeolto ven aon avond.

Op zijn verzoek word staande de 11Intornationc.lo;; gezon
gen, voorts worden twee tooncelstukjos opgevoerd, welke geen
poli tioke strekking huddon. ·

L te Oldeberkoop (gem.Ooststellingwerf),- 2 -
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Nadat nog tot· 1.00 uur werd gedanst, sloot Blo8m de 
bijeenkomst met do opwekking do vergndoring v2..n 11Ré1è.io wer
kend Nederlandn op 17 April a.s. in caf<!i Hof to 'Jldoberkoop 
bij to wonen. 

Nadat nogmaals de 11Internationa1en wus geZ:)!lgon ging 
men uiteen� 

INHOUD BIJLAGE·� 

C .P .N. DE WAARHEID. 
Afdeeling Oldeberkoop. 

FEESTAVOND tor gelogen.heid vnn het· �ênjar'ig 11cst,·u .. m vnn de 
afd. Oldeberkoop, op Zaterdag 5 April a.s., in ce,_fè hof, 
Oldeberkoop. Aanvang half 8. 

Wij hebben gcmoond deze dag niet onopgcmo.1-·!ç:; t.o moe
ten ·laton voorbij gaan, dcor het juist nu, 1� hot hslong 
is van do arbeidende bevolking dat or con sterk(: 1�0:-11:Dunis
tische po.rtij is als voorhoede van de werkende rn.aGD� .•

Daar do reactie zijn kop weer op gno.t stol<::n
} 

gelijk 
dat vt!lc!lr 1940 _het goval was. 

Bezoekt daarom do 
PROPAGANDA-FEESTl"VOND VAN DE C.P.N: Afdoeling Oldeberkoop. 

Hier zullen do 10 Vroolijko Gasten uit Fr.iosh_nd. nc.n mode 
werken. 
Do heelo avond 1·achon on nog eens lachen. 
Toegang 50 cent per persoon. 

BAL NA. 

Typ.: TZ" 
Cbll,,:Z/W. 

Hot Bestuur. 
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Onderwerp: Fraotie-vergaderiog O.F •• 

• 

Verzonden aan: 

Op Dinsda" l. Juli 1947 is vao:tege het Districts..
bestu.ur der c. .N., I.t>zartstraat no.50 te Leeuwa:rde , 
Te1efoon 4464, een Fra.otievergaderillg uitgesobreve . 

· · Deze vergadering wordt gehoude in het Gebouw 

der C.P.N. aan de Voostreek te Leeuwarden, terwijl dèze 
vergadering zal aanvangen o 10,30 uur·des voormiddags. 

Na -afl.oop van deze vergadering, wordt dad.r een 
besnreking gehouden mei1 i'emaud, naam onbek�nd., v an de

la.atselijke Ràad der ii.v.c. betreffende een speciaal. 
unt, unt 25 -genoemd. 

- - - - - - - .... - - - - - ...
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SUeek 26 Juni 1947 • 

De Heer Hoofd van het :Bureau Inlichtingen te eeuwarden. 

De Heer Hoofd van ile•,Oentral.e Veiligheidsdienst te 's Gravenhage, Javastraat 
No.68 • 
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f 1 NOV. 1947 ; 

J,(-11-·1.JJ UJf ). 
:,,h:j is mê9-egedt;eld, dat OQ 30 October 'Î�4-7 

te Marssum een vergadering van de C o P.N. is gehouden 
met het doel aldaar een afdeling op �e richten. Als spre
ker trad op zekere heer AG.i;NANT. liiens rede werd mij als 
zeer gematigd betiteld. 
Aanwezig waren 12 mannelijke en 6 vrouwelijke pP..rsonen, 
Het waren,voorzover bek�nd: 
SL\IION VAN DER I\IDI:UL�N,geb.17-4-1902 te Langezwaag,landar
beider,wonende te Marssum no.308 en diens vrouw PETJE 
KRO�S,�eb.15Gll-1905/te Schoterlando 

DIHK P0Sl'M.t1.,geb. 9-3-1392 te üosterzee,dorpsreiniger, 
wonende te Marssum no.10 en diens vrouw 3LISABE1.I'H D.J:I: 
JJi\iG,geb.12-3-1$98. 
THOMAS VAN ,HE:S.b;N,geb. 18-3-1914- te Marssum,veehouder en 
zwarthandelqar,wonende te Marssum en diens vrouw: AlfiifA 
JASEH:R,geb.3-2-1918 te Leeuwardeno 
JAN D8 v-qIES,geb.16-9-189.9 te Oldeholtpade,landarbeider, 
wonende te Marssum nooigl2. 
ARJEN HOV�NG.à, geb. 7-5-lfü36 te Marssum, grondwerker, 
wonende te Marssum no.232·. 
PI3TER TOUSSAINT,geb. 24--3-1900 te Marssum,landarbeider 
wonende te Marssum no. 322. en diens vrouw: BOUKJE Dr)IDvIA, 
geb.25-6-1900. 
HAITJ� VAN DIJK,geb.21-3-1892 te Marssum,zuivelarbeijer, 
wonende te Marssum no.137. 
GERB.IT H.tlRJ)ER, wonende te Beetgum, wel Dek ende 
Er werd geen afdeling oygericht,omdat niemand zich opgaf 
als lid" 

\ 

W 6 r_ovt.-1.z.1.ch�o 

r . __ , ,H d à t Ull.L. I O tJClV 1947 
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op een zaal in het Café gehouden door den Heer :rilstra te Holwerd 
gemeente 1iestdongeradeel met vergunning van de Heer Burgemeester 
de film "Belofte" werd vertoond. 

" Voor de aanvang van· de films werd een openingswoord gesproken 
rr� door Thomas van Duineni

g�boren io Januari 1910 wonende te Holwerd
Ng: 16. Deze riep de .! 00 bezoekers namens de Jtfdeling der c •. N. 
een hartel�k welkom toe en sprak enige woorden over de te vertonen 
film• 

Eerst werd in een voor film journaalnieuws, "Het Wf.l.a.rheids zomer 
feestagehou4en op 7 September 1947 te Birkhoven,vertoond. 

Genoemde Thomas van Duinen sprak daarna enige woorden over die 
film en noemde het feest te Birkhoven een enorm succes vo6r de 
C.P.lî

Hierna volgde de vertoning van de film "Belofte".
Geheel deze vertoning,was Russische propaganda voor de Col.ll.mU.= 

nistische p�rtij. 
Er werden voorstellingen van de ontwikkeling van het v:ijf jaren 

plan,ná de dood van Lenin in 1924,toen Stalin de leiding over nam. 
van de Communisten in Rusland,vertoond. 

De opbouw v�n gro�te fabrieken,waarin een groot aantal land
bouwmachines werden vervaardigd; Het bewerken van grote uitga-' 
stEekte percelen bouwgrong door de in die-fabrieken vervaardigde 
landbouwmachines en de daartegen gevoerde sabotàge,door het in 
brand steken van die fabriekeu,stakingen e.d.waardoor veel mensen 
werden geiooxd1werden op het doek gebracht.

Het was duideljjk te zien,dat men daarmede de uitvoering van 
het V'.ijf jaren plan door Stlàlin perso_onlijk ontworpen, en de ont ... 
wikkeling van het communisme in Rusland, wilde aa.n tonen • 

Daarna volgden vertoningen over de gevolgen van de oorlog. 
Hoe de Dui tsche strijdkrachten op rukten tot bij Moskou en ten 

slotte de str�d in en èm Stali.ngrad,de terugtocht der Duitsers 
en de overwinning der Russen. 

De vertoning had een ordelijk verloop,eR vielen geen bijzonder� 
heden voor. 

Nadat de film was afgedraaid,gingen de bezoekers rustig uit 
elkaar in de richting van hun woning. 

Verder waren er in de m�and October 1947 in de gemeente·, est
dongeradeel geen Uiterst links georienteerde politieke vergade
ringen,bijeenkomsten of verwiickelingen • 

N.27.

Weekoverzicht 0 
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�E L�tr.•'TL."...,-���.----=-a 

3p1·eker: Jé:..cobus Jo_c_<. .. n:.1es.Age.ac1.,.."lt, ,ëbo:..·en te 
ter.1bLr 1909, woon:,Jl&.c.�cs ve:r0JoedeliJk Eil v ..,1·sur.;1. 

l Volgno. 

M:ece--i7erke::i.s: Het z ..... ngkoor II De 3iode :...an0ers 11, onc...er leic ir.g vun 
'1./-.. J ;1 ac..s Ad.er,ia, 0eu. te Rolwe�. d, 29-7-19U9, wor...� ä.e askL:i.str&c..t 13 

V �\e �� ywdr.c.i.e�, eun -�on:el
0

ez1:;�sc...1a.p o�d.._� .Lf.:ic.ing v .... �1 -Jou: re 
""'· 11ii.2,tl,h1.1s l.)'orl,.._,r, 6eb. t,€ -ron11J.,::;en, lo-6-19.Ll, wonende ·Sacrament-

� y. 11
1
s-
7

c.,_a<..'\.t 22 ;te Leeu1·:v.rden, en Uilke Snit, ._,ebor2;n te Oucega, 
-3-1898, 10:o.Iirnende Jc..cob Ma::cis�rcrau.t 63 ·ce Lseuwarcleri. 

'l1e o .strecks 20 .15 uur opent de voorzitte1· cler �ergadeJ:ing
Cornelis ll-lim2:ae.cve"n, 

0
ebo11:;ll te Ler.:;uwarden, 4 :·ovember 1919, 

1ïoncnde Cam:i·ü:ughastrc..u.t 61 te Le uwarden, d.e bijcen'-or.1st. Hij 
Ö.clvlde mede, dat è.eze f'ecstv-�1�gaà.eJ.�ing oeleLd ·wu.s ter ...1ei·d.en�in,
Vél.n à.e Oct�b E..r-revol1.üie in 1917, en sprak er ::..ijn volaoeninc;.; 
ove:c ·uit dat de zac.l zo 0oed bezet was. 1 ad.at li.et zant;l.:001� eni1..,e 
liederen ten 0ehore had 0ebracht, hi€ld .A.0enant 1;,,.,n ko:bte pro)a
g8,nd.arede. tliJ bee;;on mE::t een koi·te uitee�1Zet·�ing, vu.n het ontsta n
van het socialisme" vrn .... ,:cbij hij L1 net oijzonder net werk van 
Robeit Owen en Karl Marx besprak.- Vei--volgens sc.D.etste hij de 
str·ijd tussen de stromin6en in het socialisï.µe tijdens de :cus
si.sche revolutie. Hadat hió de Kominform vei·heE-rlijkt had., deed.
hij een u.t.nval op de regering-Beel, die tot niE.:ts.anders dan 
prijsverho6ing en loonsv..:rlaging in stti.dt ,ms. S:ot slot wekte 
hij de aanwezigen op lid te uorë..en Vá.n het zangkoor " De :Lode 
Zangers "en verzocht hij allen in te tekènen op ö.e obli0u.tiele-
ning van " De 7fo.ar.heid " • 

'· 
Na de rede van Age.ngn.t declame�rde lill.nie �eldenrust ( ver-

dere personalia onbekend) enige verzen. , K ve <J • 
In de pauze werden alle aanwezigen bewerkt om op de obliga

tielening van " De Waarheid " in te tekenen • ...\.ó.n het einde van 
de pauze deelde Agenánt 111ede" dat er voor f 200. ingetekend was.

Na de pauze voerde het toneelgezelschap Gorter een klucht 
op, getiteld " Engelse thee 11• 

Te omst�eets 23.45 sloot de voorzitter de vergadering. 
Opmerkelijk was dat de za ..... l versierd was li1e-c de Engelse en 

Amerikaanse vlag. Een Russisclle vlag wc1.s niet L.nnwezig. 

·'---��7-/-��?

\XJ a kov �rzicht 0 
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Rijkspolitie Gewest Groninge
i

�
,;1

H erenv�ën, 
District Heerenveen · ? 

....:::' Commandant · 
r. -No. 182 R. GEHEIT-1/PERSOONLIJK O .., 5 DEC _79,17 .

Aan: De Heer Hoofd Centrale Veiligheidsdi,en,st ��- .
te 's-Gravenhage • .(/J�.Z

Onderwerp: Vergadering C.P.N. Lemmer_ op 27-11-1947.. 
BURCf_! J B 

• 

- _A.enwezig:. O�eveer 100 personen. . ��.1. �·':/J ZaBlcapac1te1.t: ongeveer 350 personen. :7 /
\Sprekers: Jan Johannes Duim, geb. 20-8-1910, 

won. te Lemmer, Turfland no. 3; 
1 Bork, won. te Amsterdam. 

Fada.t Duim een kort welkomstwoord had ge
sproken, gäf hij het woord aan Bork. 

De spreker gaf een beschouwing over de 
tegenstelling in de rnreld tussen Oost en ".'lest. 
Volgens hem werd Nederland geregeerd door Ameril 
terwijl het zich beter op de Oosterse Staten 
kon oriënteren. Rusland zou de dollar niet 
nodig hebben, reden waarom Amerika in Rusland 
niets te zeggen heeft. Spreker stond uitvoerig 
stil bij de ontwikkeling wm Rusland gedurende 
de laatste 30 jaren en wees er óp, dat de 
wereld rekening houdt met Rusland, getuige de 
houding ven ''lisjinsky in de verg1:1deringen van 
de u.N.o.

Verder besprak Bork uitvoerig de stakingen in 
Frankrijk en Italië, waarbij hij tweemaal 
applaus oogstte van het publiek. De Nederlandse 
politiek in Indonesië werd door spreker afge
keurd. 

Na beëindiging van de rede werd gelegenheid 
gegeven voor het stellen van vragen, waarvan 
geen gebruik werd gemru:ikt. 

De vergadering had een rustig verloop. Met 
een kort dankwoord sloot J.J. Duim de bijeen
komst. 

De Districtscommandant, 
De Officier 

�
r Rijkspolitie 

' 1 IJ\ 

Wet-d-tov ._ ..t?.i ch OJJ.)� � 
'V. C. Bij 1 de Vro e 

Parul-1 �,at� ... .u 1 nr.c 194V 

le kl. 
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DO�. No.: .... �.JLl.. tf .Y 
CRî. :cit...Wo.t\ Il�, N. N. 
DAJUM: ..... . 8.:-: ll,·'�lt···-,, ....... . 
PAlt: ............................................ . 

Districtsconferentie 
C.P.N. Friesland

Het district Friesland van de CPN 
hield Zaterdag zijn districtsconfe-
1entie ter voorbereiding vari het 
partijcongres.- Daar Gerben Wage
,naar, die de inleiding zou houden, 
!verhinderd was, werd deze taak nu
door Jan Haken v<ervuld. 
!Hij hield een inleiding over de ta
ken van de partij en ove:r het ver
slag van het partijbestuur' ter voor
bereidin$ van het congres. Zonda�

· erd naar .aanleiding hie�àn' een:'
itgebreide discussie gevoerd, die 

.een opbouwende geest ademde. Het 
fongres sprak zijn vertrouwen uit in 

e politiek van de partij en partij- 1 
eiding. F.en aantal partijgenoten · 
erden voorgedragen voor het par-

ijbestuur . 

t! 0 DEC 194ï . _



VERSLM FILMVOORSTELLING C.P.N. te NOORD1.lüt!JE1�geme1nt
;\TBS�_STii::t:.J..INGVJERF) op 25 No��mber 1947. f r 
Aanvrnzig: 150 -;ersonen0 ' • "t' BURE,L'.\LJ B'.. - S DEC t!Ji/ ' f 
Zaalcap:aciteit: 550 personen. f-1J.-''IJ · 1 / 

._ I - "":rt1!:> 1Sprekers:I Johannes Mooi, geb. 3-6-1888, won.Noordwoläë 

:/ Muis (verdere gegevens onbekend) 

Nadat J.:Mooi een overzicht had gegeven van
het progremma van de avond, werd de Film v:an het 
Waarheids-zomerfeest te Bilthoven gedraaid. 

Hierna hield M:Uis een toespraak met als onderwerp 
.obligatielening van het dagblad "De 11a;:irheid 11

• De. 
eerste 1 ening was geslaagd en men had nu ei:i:ri eigen pers.
Ook de tweede obligatielening moest slagen, opdat er 
ook een eigen gebouw zou komen. Zijdelings besprak hij
nog even de toestand in Indonesië en wees hij op de 
bloei van het Communisme in verschillende landen, wB.,.ar
het �apitalisme zou zijn uitgeroeid. Volgens spreker 
zou ook in het Westen v�n Europa die tijd eens aanbre
ken. Spreker hoopte, dat iedere aanwezige zou mede
werken aan het slagen van de genoemde obligatielening. 

Hierna volgde een pauze, waarvan gebruik-werd gemaak
om een aantal oblieaties te verkopen aan het publiek. 

Na de pauze werd vertoond de film "De Belofte". 
De vergadering, die omstreeks 20 uur was aangevangen

werd om 22.45 uur door Mooi gesloten. 
Bij de uitgang van de zaal werd nog een collecte

gehouden, met het doel,d� meergenoemde obligatie
lening te bevorderen • 
. �e vergadering had een rustig en or�el�f 

verloop.

��· -�.:�
t,J l/.j � 

�- /��



Gmi.1:UJi. _.�.' : 
I.Beuwarden, 16-1. - 194,. 

----·-·-----l 

ONI$BVI� :Toezending ve:r1U.a.gen 1 7 OEC.194) i
van ve:rga.deringan. BUREàU 8 __ - ·

IJ-1:io/_ ,l .'W"1'�\
fk moge O nter'bi·j aanbieden een 2-t.al 

wr-slagen t.w • 
.2Jll'3') l!.& v'1:rsi.ae i,·,11.mvoorstel.ling c.P.N.te Holwerd en 
2'vêloi:!.a- yerslag openb�re Vergadering c.P.N. te 

- �waaev,esteinde •.

• A'a.n 
Hoofd c.v.D" 

· en
B.I.L. 



• 

VERSLAG FILMVOORSTELLING "DE BERGEN VAN JOEGO-SLAVIE" C.P.N. 
TE HOLWERD OP 22 NOVB:&1BER 1947. 

Aanwezig+ 61 personen. 
Zaalcapac eit: 150 personen. 

· Holwerd.'
Spreker: A.i..d�ies. J, van Duinen, geb. 2-8-1904, wonende te 

A.J. van Duinen opende de bijeenkomst, door de aanwezigen wel
kom te heten, e.nIDge woorden te spreken over het verzet van Joego
Slavi� onder leiding van Tito, tegen de Duitsers, hetgeen in de 
film zou worden vertoond en maakte in verband daarmede propaganda 
voor de C.P.N • 
Nadat genoemde film was vertoond hebben de aanwezigen de 
laten, zonder een woord van sluiting. 

N. 27.

we.: kov�rzicht 0 
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Rapport betreffende een openbare vergade- ,. t.� • __ 1 

r_ing te Zwaagwesteinde, gemeente Dantum�deel, i'tRÈAU B I 2,,c/'ro ' op Vrijdag 28 November�ekoverz1cht 0 

VV '(D 
1, t r · *8/,t• ·�/J . 

Ij.. TJ dat wr1. 
,. t 1 AN , 

// 
Qilót\.t.G 

- .èiI .. ,..1. 
De ondergetekende ,heeft dei eer U het navolgen-

de te rapporteren.naar aanleiding van eey,te Zwaagwesteinde,ge-
�eente Dantumadeel,op V�ijdag 28 Novemb�r 1947,gehouden openba
re vergadering van de Q...P.N.afdeling./Zwaagwesteinde. 

- ---

1'0p Vrijdag 28 Noyémber 1947,des na.middags te 
omstreeks 19.30 uur,had in het café "Ons Huis"te Zwaagwesteinde, 
gemeènte Dantumadeel,een openbare vergadering plaats van de"Com-

- 6-.. 
, 

munistische Partij Nederland" .Als spreker trad op de Heer ...L• 
� Broek afkomstig van' J.i.msterdam,met als onderwerp: "Indonesië en

' 
de loon-en prijspolitiek van de regeering Beel-Drees" .Nadat de 

�N�voorzitter de Heer J���zin a wonende te Zwaagwesteinde,de ver
gadering teg?n ?ngeveer 20.30 uur met een kort woord had geopend 
{Men had steeds gewacht dat er meer bezoek zou komen),nam ge

��� noemde spreker het woord.Hij deelde aan het publiek mede,dat hij 
.. 11: •. 00 i�\ · gezien het weinige publiek.maar een gezellig praadje zou houden. 
�

..---

.:::;:::::::::: Hij oefende daarna veel kritiek uit op de huidige regeering en 
op de toestand in het wereldgebeuren.Verder op de avond werd 
nog wel even de Indische kwestie aangehaald,doch dit had van wei 
nig betekenis.Europa is verdeeld in twee blokken,namelijk een 
socialistisch - en een kapitalistisch blok,waartussen een ijze
ren gordijn.Dit gordijn zou volgens de spreker de schuld zijn 
van het kapitalisme.Achter bedoeld ijzeren gordijn zou dan de 
Sovjet liggen,doch deze was niet meer te keren,wat men kon zien 
in Frankrijk en Italie,waar het ijzeren gordijn reeds was opge
trokken.De nieuwe minteDer-preOident in Frankrijk wilde de sta
kingen aldaar direct bedwingen,door de arbeiders 20 pr9cent loon 
verhoging te geven,doch wat was het resultaat,nog meer stakingen 
(Getrappel in de zaal).De kapitalisten geven de communisten van 
alles de schuld,doch wij als communisten willen dit niet langer. 
De oorzaak van diy alles ligt in de reactie.De afgelopen stakin
genhebben bewezen,wat er mede bereikt wordt.Bedoelde strijd word 
thans in Nederland gevoerd en hierbij denk ik aan de stakingen 

in Tilburg en bij de Maatschappij nliolland" te Amsterdam.Verder 
deelde hij mede,dat onze troepen uit India terug moeten,het kost 
Nederland per gezin flO.-,riep hij uit.Nederland krijgt dit geld 



Î 

' 
. 

L 

uit Amerika,daar onze schatkist leeg is.A.merike wil dit geld 
wel kwijt en doet dit graag,maar wij komen onder het kapitalis-

' 
t 

tische Amerika te zitten.Zij kan Nederland in de toekomst ge-
heel opslokken en wij komen er niet weer bovenop.In Polen zijn 
haveninstallatie s nodig en deze kan ons land het beäte leveren, 

< 

doch het mag niet�Frankrij� heeft me� de Sovjet-Unie een handels 
' u 

v�rdMag gesloten,waarbij Era.nkrijk 80000 kilogram. graan zal 
v�ngen in ruil voor machineri�ën.'Nederland is hier het land � . . 

do�h mag dit niet doen onder druk van het kapitalisme." 
Tegen �ngeveer 22 uur sloot genoemde voorzitter deze 

' . 

gadering,welke met inbegrip van het bestuur,uit ongeveer 18 
< . • 

sonen bestond.Bijz?nderheden deden zich niet voor.Wel werd nog 
een kleine collecte gehouden,voor dekking van de onkosten,daar 

< • 

. d§ vergadering niet uit kon en de. kas flink bij moest sringen. 

6 

l 

1 

. 
" 

-

En is hiervan door m�j opgemaakt dit rapport,gesloten 
December 1947.

No.92. 
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VERSLAG vergadering C.P.N.te LEMMER,gemeen"te LEMSTERL.Ai® 

ánwê.i1g 2 · personen waarondè·r 2 militairen in unit·orm.. 
2 ei 1948. 

� OPGaE6D Zaalcapacitert J�O per_S) nen. . . , � 
\ 

Sprekers;�,INT ,HLLEM VlS...,ER"geb. '7-10-1904 wonende te ""°.---
HES�EL W de VRIES,,geb.2'/-11"1882"wonend.e te 00 i'ERE.
J.AGE�ANT,vermoed.elij� wonende te HILVERSUM. 

rkende .Gezelschap GOl:1.TER uit LEEUWARDEM"bestaana.e
DOU\VE -GORTER.- r · 

(: J fF � �. .ANN:EE ZELDENRUST. 
' .. "t = Jt ''· r JE•LLI·E DAS ' ;;-1"-" ë; � c><..: l'' § 

d�t948 

,ACD/JS-tï ! 
� 

___:_ �· lvlARTH.A GORTER. c 

fL�tü � L 
'MIT en 2 accordeonisten vermoedelijk ·GORTER� 

'{/l,T 'omstreeks �0.00 uur werd. c:1.e vergaa.èring,c:1.ie een reesteliJk karaxter 
had in verbana. met het �5 jarJLg Rftêlfl:AA van a.e af'deling Lemner van e1.e ,:_P- C • .J:>.N.,door M.w.yISdER geopena..ln zijn openingsrede bracht spreker 

V, ,dank aan c:1.e nog in leven en op à.e. vergae1.ering �anwezig.& zijna.e gprich
'\; rs van á.e Af'deling n. l.HESSEL Dl'� V-.tUES en JAN DE BAAN .Deze personen 

1-1 \..}1 erct, een bos ro-de "'tulpen uit erken'teliJkheia. ange"boden. 'I'evens her
·,}).� dacht spreker het in het concen-cra-cie.K:amp overlea.en 11.a. JACOB Dl!; ROOS

'r die opk veel voor d.e par"tiJ had. gedaan.Hij verzocht o.e aanwezigen 
t, staana.e twee minuten s-cilte in acht te nemen waaraan werd. vold.aan nadat 

het ggrdijn voor het poc:1.rum was geopena. en c:1.e vergrote foto van Jacob 
d.e R0 · zichtbaar werc:1..Nadat spreker d.e aanwezigen had opgewekt om tot
d.e C • .J:>.N.toe te treden gaf' hiJ de leiding van c:1.e verdere avond. ovàr 
aan kameraad. .iJE HA.AN"a.1.strictsbestu.urc:1.er van Friesland voor de C.P.ï�. 
Deze,de leiding overnemen e"wenste c:1.e af'd.eling Lemmer geluk'1Ile� dit 
jubileum en bood. namens het Districtsbestuur aan de afdeling een rode 

9,î) vlag aan die onder het zingen van de "Internationale" door c:1.e v or it
,""' ' ter M. W. VIQQER in ontvangst werd. genomen.Hierna vroeg de leider of' er 

,s.... 
nog personeW'w:_aren die de Jubilerende afc:1.eling wensten toe te spreken. 

U 1/-�Namens de vrpuwen-af'delin� te Lemrne� van de C • .1:'.N. werd door ROELOFJE 
JY" DE VlUES"geboren te n'l'ERLAND��b April 1893,wonena.e te LE:h!TunER,.1:'ol-

derdiJk nr.'7 een bloemenm aangeboden; 
Voorts werd nog een bloemenman: aa.ggeboden namens de af'd.Lemmer van de
C • .1:'.N.door de dochter van de v. · ROELOFJE VlSBER,geboren te 
Lemsterlana.,) Maart l9�9wonena.e te LE:Mhli; .l:'arkstraat nr.102. 
Bij c:1.eze aanbiea.ingen werd niet gesproken. 
Vervolgens werd. het woord. gevoerd door HESS�L W DE VrtlES.dpreker wens
te de Jubilerende vereniging gelUk en verheerliJ.K:te et communisme als
c:1.e enige partJ.J a.ie de belangen van d.e arbeiders behartiga.e. r--

(
Hierna werd het woor

.
d verleena. aan kameraaa. J.AGE�ANT,die werd. aan.ge-

�, kondigc:1. als de instrncteur :van het Distric't Frieslana. van c:1.e C • .I:' .� • 
,.,, ft- Deze spreker begon ziJn rea.e met ziJn iJa.sc ap ui't te spreken c:1.at hiJ

PI l vl·� op a.eze Jubileumavond was ui tgenoe1.1gc:1. om hier enige ogenblikken het 
,v-r�p» l woord. te voeren.De voorzitter"zeia.e spreker,heeft al gewezen op a.e 

pionniers van de af'a..Lemmer van de C • .P.N. ,doch ik wil hier even d.e aan
a.acht vestigen op de 6rote communist LENlN,waarbiJ niJ wees op het 
portret van Lenin hetwelk aan de wand. hing.HierbiJ memoreera.e spreker 
de grote doorbraak van het comr.a-w1isme in Rus.1ana. ona.er de le�ding van 
Lenin.Daar had. in 19.l'/ het proletariaat c:1.e overhand over het kapitalis
me gekregen en tot heden was het nog niet gelUkt om he't communibme er 
weer ona.er te kriJgen.De toestand is op dit ogenblik zo"zeic:1.e spreker, 
dat de kapitalisten het communisme als een gevaar zien.�n dat dit ge
vaar bestaa-c is te zien in c:1.e gebeurtenissen in 1'J echo .:llowakiJe en d.e

andere Oost Europese sta'ten.�elfs biJ c:1.e Jongste verkiezin6en in 
1ta1ië.wera.en nog duizenden s'temmen uitgebrac.h't op a.e communisten. 
Hoewe.1 het communisme in 1 talië niet a.e over.hand had. bliJ 1''t men c:1.aar 
toch nog met a.at b.loK van a.uiaen�en coIIW1unisten zitten zeide spreker.
Zoals c:1.e communisten in al c:1.ie land.en tegen c:1.e regeringspolitiek ge
stema. .hebben,z·o moeten wiJ strai"s biJ c:1.e a.s.ver.lnezingen ook stemmen
tegen a.e regéring Beel,zeia.e spreker. 
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� Háuà� Cre spreKer'er nog lop hau gewezen ua� ue ·c.P�N.alleen een 
construct.ieve po1l-itiek voerde béëindi-gde hij (z-ijn re.de. 

jfàdat door de voorzitter M. vv. Visser ·a�, sprèk'e/s waren bedankt 
h:i.j het officieel tgedetlte .Lvàn de tavond waarna het 'optr,eden werd aan-
.gekondigd van het gez.è>lschap--GOH.TER.t. 

Dit gezelschap braGht mu_ziek,zan-g en dec1amatie naar voren. 
1 .Eén van deze stukjes had tot motto "Arbeiders als uw machtige arm 
fhei Jil,staat heél het raderwerk stlLl;,terwijl in éen ander stukje het 
plad "De Waarheid" ter lezing werd aanbevolen.Overigens nadden de 
ten tonele gebrachte stu.kken geen pàliti��e insl�g. 

Om 1.00 uur werd de vergadering,die een rustig en ordelijk verloop 
had,.door M. \lI8_SER gesloten. r ( 

- \..1 \, 

,, ,, 

Betreffende. de "vrouweri.a.f'à.eling" . (N. V ;B.?) worden na.à.ere 
inlichtin,gên' ingewonner,t. ' · · · 

t. 1 

r • < 

r 
' 

, r " 

( :) .· 
r.:. 

C. 

\ (' 

• 

• .L. • 'I.. J., ' - ... .

\J 

-...; L. J. - o..::

\. c.( l. J_.r::·. 

( 

l. 

l • 

< .  t ' 

l -

'' 

' l 

LL u 

\ -

C -

(' l. 

\' . 

'' 

J... ,. • \..� ....... 

.) 

• l 



No.65/1948. 

Op Vrij�g 25 Juni 1948, nerd alhier
da der C.P.N. gehouden per geluidswagen. 

Deze �ro_aganda viI g aan te ongeveer 19.�.w.iw..J.taa.__li.A!�_....�
te ongeveer 21.30 uur. 

Omschrijving geluidswagen; 
Grij s-6ro-er,e geslo �en �uto (verrr.oedelijk o· de le ,erauto), mo
del bestelauto met z.g • .fronthesturinr.;, g1;kente'rnnd B-6872. 

an de voorzijde v:rn dit mot.01•1•ij ui6, ter hoogte van de bUT!!-
,. er was een los motortje ""e •. tontcerd voor de ,10rking van de ge
lluidsinstallatie. Op de auto bevonden zich ,rie lt..idsprekers. 
Aan de. voorzijde v1.n de auto './as een rode vla6 beve� igd, ter
wij 1 op verschillende� nlaatser op de carrosser e, verkjezi 
recla.ir,ebil,jetten aer C.P.1'!. Vléi.I'en aange· racht. 

L , '-� Blijxens bekomen inlicht:.116en is r1et provincb.al nummer 
tAI��,�� ,, B=6872, afgegeven aan Johan.nes de Beer, wonende t Li penhui-
-� '"11,v.cl, (lP>O zen. Voornoe!".de Jobmnes de Boer, was estu ·r·der van dit r,otor

ri,jt.uig. Hi.j reed met deze geluièsjnsta1latie'.vagen voor e · n 
re· ening. -,oor zover bekend, is betrokkene niet lid van de 
C.P.1 •• Hij is echter een persoon, die zich ove1·al voor leent,
als hi� maar� verdiênen kan. 

• 

cor s zat naast e11oem e Johannes de Boer, in ä.e cabine
van dit motorrijtuig, nog een onbe:{end vrouwspersoon. 

Gescheiden van vorenstaande nersonen, zaten in deze auto 
eni:._;e leden van àe C. P .1.r., afr el i np; Sr.�ek en eni ,e. vrotHTCn van
leden Ger C.�•'•, Ooa• 

"'' Cornelis Feij er, ,;eb. lf.-12-14, faurieKJ3 r'..leider, rionende te 
Sneek, Frederik Hendr�kstr. Fo.25. 

,t. \Kloas 3cha )er, geb. te I e ... si..erland, l-G:-11, ..;chec .... stimmerman,
. ·.vone .Je te .3r_ê!e::, S.1artsbuurt Ho .4. 
I\.IT:-ï.::�.k§!e .iJant,w ·-4i �e • te 3ncek, 24-8-22, dien.::tbode, wonende te

.�::.!. .• ,::, ls ""o::!'.err" _ ... uurt . ..'o .26. 
:dAal tj e Toln._ t1, ._:ei). te Béw.rcteradeel, 22-11-14, cchtf;'Enote van 
l(IKlaas Scha-c �, 'JOt "( � te Snee::, J\iartobuurt "ro.'1. 

, !Sij tsche ··rntter-�::r c.:eo. te Barradc-1, 15-6-11, ec} tgenote van
.... ,·1q Sijbren Klaas van der .olen, '.loner.de te 3n Ci:, Itîlcterkaue 24.

Op ve:c.:.chilleJde ,laatsen in de stad werà een pro agAnda
s, eech 6ehoï.....den voo ..... e a.s. vcrk ezir, e , ,,er.:ijl tu::;sentijds
de II Internationc.lc 11 Nerd ter. Le ,,ore 0e ·,rac n., .,elke op �en 
gramo. hoon, laat was va.st,-i;elec:;d. 

Voor deze seluids·,mgen î'edcn on0evcer 5 ' inderen (j o ens
en me is.jes), ieáer 6ezeten o:::, ee ri "<riel. Dit .1a.ren kinderen 
van C� ·e!. leden. enter deze auto re1en eve.eens .er rJJwiel 
onLcveer 7 1,ersonen, :maronder 1 vroT:la_ ersoon, o.a. 4 1 Ruth Koolrr;oes, ç.,;b. in u.e . 0e.�coute �arlerr.er "eer, 1�-7-1899,
los ;.erk: .. an, wo:ienàc te Gnee.�, :::Je Zo:-. err '<buurt No. ll, 

IX 'i,jbe ·:'louda
.!. 

ee�. ,te T;ernster��nd, 23
,:-

5 11, loopknecht bloemist,
. • o .er,:Je tn ..;i"ee,<, Jan der i:.re1.Jbm"rt .To.15, 

k,,U. i< arrr.en Hu ... srr .. ::m, gej. te Sneek, 4-5-ol" o· err,an, .,roncnde te
, Sn.eek, KJ.c o·,ter.:i.:arsstrac.i.t. _;o.·�5, 
"\,d Lieui.1e Dantt.;I .a, [;0b. te Sneek, 2-12-1896, .ic•a.'1tenbezorger, wo

\ ne n11e te 1necL, ;.o ... o "rrakb urt To .26 en 
,-1'f,.� S.joerd.je Bootsi a, geb. te Sneek, � -}.2-14, echtgenote van Cor-

1'1elis � eijer, "J,,nend.c te Snee· 9 !<'rcdcrilc endrikstr. No.25. 
Bovensenoe .f!e r lj ,ri0J en ·J1-1ren �lle voorz · n �!an. enige verkie
zingsreclamebiljetten der c • •  �r. 

. De ro ag,::rnèas eech 11erd van .r:-,apier geJ ezen, hextwelk 
"1-� � "j).l) Je "1ee.1t 6edaa.c. .verd door bovenaar"f"ehaalde Cornelis 'ei.jer en at:

en toe OOK door voornoomde Kl:ir�s ·cha er. 

Verzo·1de:1 aan: • • • • • •. 0.1de.L··.1erp. • • •• 
De Hee::> Hoofd van het Bi.:.réaU Inlichtingen te Leeuwarden. 
DP. Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, Javastraat 68 
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�€ Vclgbla.5.. 

Onderwer:1 propat::,ra.ndaspeechs 11 Rood is Troef;,! duur 8 minuten 
Inhoud:: 

Volgens deze speech verbood r.1en de C.P.H. haar mening over het 
regeringsbeleid in het openbaar uit te spreken, aangezien men 

de vrees koesterde, d t het volle de waarhei.d zou horen. 
Ver·voltJens gine dit onderwerp over grote industrie�n en 

rr.aatscha 11pijen, ,velke erot0 ·vinsten me.akten, terwij 1 de anis
ter van Socialezaken, Drees, voor de ·1rbe:i.ders een locristop 
had i.n.:3"es e J d. ;"T-: (lrhi j 'lCroen uerschi lle nC e .r • ns t edragen van 
deze ondernemingen genoemd. Ook ·rnrd 0es. roken over et verzet 
ti,jdens de bezetting, w"o.rbij zeo: � era •,;erd, dat de C.P. r. ·as 
voorgcga.a'1 en alle illê ·p.len Ladden gestreden voor vrijheid en 
recht Verder ,1erd eer.. korte ul teenzett:.:1.c ,egeven over de 
kwesti.e Irdones..i.ê • .iJit . crd �ekenschEctst ald een ·rote misluk
!dng, omdat t1Rood Troef' was•• in de ·,v<:reld. r. cri kon tlit zien 
aan China, Pakistan, India en ander·c landen. Ook ·ie1,d over het 

•. lan r.:aarsl..all ,;Gnproken 9 '<T1arbij nu Q.an het licht k 1am, ,v· • · 

om A! e:rika dçze hul, verleende. 11rederland zou vernllcht \IOI'-

1

�

en oei leger te v�r en om nede de Gtoot op te vangen v�n de 
W�'J, "ovjet legers. Gesp!l1eken Nerd, dat hierbij een rout d.S óemaak 
_,_ .A.i •.. ,,,. 

na ,cnL ... ik, dat 1.'.'.cn nic t be&('eep, dat de anti-co: . .r.mnistische po 
IIPlflPl"'t litiek 6evaarlijk was. Hitler en .. u.:.,solini ho.dden de.:.c 1)olitie 
;, . .l!let de dood moeten bekopen. Vo".)rts werd ges1 roken ov �1 de a.s. 

verkiezingen, \1aarbij n en moest beseÎ:fen, .'laar het orr ging, 
o"a. om de ·:1erkcli�.�e derr.ocr tie en Let ·1crkelijke socialisme. 
Verder werd 2.angevocl:ad, dat àc. c.r.1-r. niet ,lilde, dat onze jon 
.:::;ens naar L_diV" estu rd ,1erden or oorlog te voeren o 

Tenslotte \ïerden clc aamiezigen opg W"'kt om h"n st.em uit 
tt' urenJen op de C • .P.1 •• 9 aat dit de enige artij ·aas, welke 
gee! oorlog v.·ilde. 

Idorm werd de §peech bce'ndj_gd. 
Vooi '1()t vorcnstcande was QD de -,:.aatscn in de stad, vnar 

de ,;,eluis-,;agen .;e:rd OjFresteJ,d, ·ueinig bel"n.sstell'..ng. De aanr-1e 
zigen hestonoen _;rotendecls uit p rsoue11, die reeds terr,laatse 
vraren, terwijl het "sant 1 ze0r �8ring v1aG. 

Het bovcnstaandn had een rust:!.g verlcoo • 
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l Vof�!!tO-

Te Bolsward werd een vergadering van de Communistische Partij 
Nederland gehouden. 

Deze vergadering,vas openbaar en werd gehouden op oensdag 30 
--tJuni 1948 in het ca�e van .Th.Zijlstra aan de Stoombootkade en wel 

in de bovenzaal. 
�.....a Te ongeveer 20.30 uur werd de ver�adering geopend dor de apre-
-"1ker voor de avond, Jan van Rensen, candidaat der Tweede Kamer. 

Spreker betuigde herhaàlde malen Zijn spijt dat er niet meer 
mensen aanwezig waren en dat het da�rom weinig zin bad e n  red t 
houden. Hij zou zich dan ook maar bepalen tot het houden van een 
korte speech en indien er dan verder nog vragen arej, wou hij die

4lll gaarne beantwoorden. "j wees op de ondemocratische toestanden di 
" er in ons volk heersten. Immers de nvloed van de arbeiders was 

practisch nihil, wat wel in hoofdzaak te wijten , as aan de slappe
houding van d� arbeiders die zich achter de Partij van de Arlteid 
stelden.Speciaal Koos Vorrink moest het ontgelden. Deze erkte 
vooral ondemocratisch daar.hij als vertegenwoordiger v d arbei
ders een inkomen van /25.oo genoot. De ware democratie is een rege
ring door het volk, zo zeide spreker, en daar het volk op de aZ'tiJ 
beiders drijft moest het vplk alleen door de arbeiders geregeerd 

worden. 
Verder werden nog enkele voorbeelden aangehaald van arbeiders die 
door hun patroonsuitgebuit.werden, oodot die hen zomaar konden 
ontslaan wat vooral voor de ongeschoolde arbeiders die een gezin 
achter zich hadden, �eer duperend was. . · 

Ik wil gaarne toegeven, aldus de sprekeJ," dat 1ifoderlund arm is 
maar laat mei_ dan die armoede gelijlc verdelen. Ook dient zo spoedig 
mogelijk een einde t.e kome� aan het Indisch avontu�.r daar dit 
schatten gelde kost en de vrijheidsdrang van de Indonesische volken

tomh niet meer te temmen is. 

•
Hierna werd er door de aan ezigen·nog wat heen en .eer gepraat

zonder dat eigenlijk ie s belangrijks te temme_p_is. 1,
_fth,d:a

�
· Door mij. rapporteur, wordt nog opgemerkt dat in totaal 9 man-

�o·- >< \ \ 
nen en 4 vrouwen aanwezig waren.Totï de aanwezigen behoorde _Jan

!t/'J.,� ::: 1 A�1 (Jan itte), Dju1tre van der Èems. een zekere Van outeren 
met een vrouw� die vermoedelijk een kleintlochter van hem �s �n ee 
onbekende arbeider uit .Bolsward, ongeveer 23 jaar oud. 

De overige aanwezigen kwamen vermoedelijk uit Sneek ev nals de 
spreker, die zijn rede in het Sneker dialect hield(Stadsfries). 

Ongeregeldheden hebben zich niet v oorgedaan terwijl er ook 
opruiende taal is geuit. 
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�� 1y Op Dinsdag ..liL.Q.ctober werd in de zaal van 
Café Bozenberg, Korte Veemarktstraat te µneek, een 
propaganda feestavond gehouden, uitgaande van de At:ge
Ii� 3neek der C.P.N. 

PD.)lW Y1 De voorzitter der Afdeling ->neek, Klaas 
'---- ''f Schaper, sprak een kort velkomst Hoord waarns. onmiddel

Lk1( 

lijk begonnen werd met een Non-Stop- progra: ma, hetwelk 
gebracht werd door het Cabaret L.K.K. uit Leeuwarden. 

Dit cabaretgezelschap bestond uit 7 �ersonen. 
Voorzover bekend zijn deze nersonen gena;,und; Ans Teunis, 
I�,artha Hendriks, De 1\.atriks( 3chuilnamen); Ulbe ? , 
Eddy en Henny(Schuilnamen.) 

Het programma bestond hoo:fczakeli,j k uit z.q,ng 
en muziek. Bovenbedoelde Ulbe trad op als conferencier
e sprak J:t'ries. -

Ve0 ·schillende nurru11ers ,,raren pro.i?:..g __ ndistisch 
getint en in het bijzonder werd propaganda gemaakt voor 
het da6blad ,,De :la0.rheid" en de bekende obligatielening. 

De �eestxavond, die omstreeks 8.30 uur begon, 
eindigde omstreeks 24.00 uur waarna er tot 2.00 uur 
gedanst. werd. Voor het bal was opvo.llend ·,reinig belang
stelling. 

Ongeveer 200 personen waren aanv,ezjg. Vrijwel 
alle aanwezigen waren lid of sympä.tbiserenêi'en van de 
C.P.�. Zaal ca0aciteit 200 oersonen •.. -

.......... � De stemming was luuw. 

Jneek, 21 October 1948. 
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Aam,ezig: 15 per�onen. 
i��lcapaciteit: 60 pe:sonen. 

Vei no 

·2a,o r.1943

Jacobus Johannes AG·E-:l'um, .o.:ebo�.,_· ·n te r1- c-"'oo,,t û'J.L t, ... v.l.,.;,� .i.. , 
12-9-1909, \Ton::;nèe te Hilversum.

· Voor ö.e vergad<:;rin.:; een aamtung had ge110·11en, b"sp1·t•.l:::en
, enkele a�n rezi;;en cle door .,ien beha,.lde resultaten voc:;_' 
de obligatielening voor cle .lau:rheid. den · c. c" het er ov�r
eeils, dat de opbrengst onder de 0e·vone arueiders slecht 
-WélS. 

. -

. r.::e ongeveer 9. 3l, nDr opende de · L oli ieke leid0r van 
het district Friesland, J.J ... A.c;enant, de verg&dering. 
Allereerst weid de inteTnationale poli1,ielce situatie oe
sp::.oken. In Elsevi�rs ..!e

': 
k�lad stond eni ;-e ueken {;eleden, 

dat de .i:tussen natff Azie terug moe;., ten. l.ae,.,uit bleek vol-
3:ens sprelrnr, dct. d� bedoelint { van de reactie is, een zo-

. daniGe. kracht te on"mik':::elen, dat de jov jet- r.ie uit 
Duitslànd. zal vrnrd.en teruggedron�e�1. TTi t de l:'res-cie-.,Jer
lijn blijkt echter '. el, dat de : u� �en ..,ic_1 niet in eCln 

. hoek laten d..,.ingen . .,. eze k.,estie zul t.c. ns opnie 1.w à.oor 
1 7 , de 1...·rote Vler. \rorclen besproken.· 

(!'(��.. u.iWi,t;;. e. situatie in Frankrijk zal van doorsla ,e;evende 
: b_etékenis worc en voor :est-�uropa. Ie das:r door de arbei

d;;.;:r s met de :reactie ,.,evoerde strijd zul de politieke ont
\ril:teling in· 6e1ieel :est-Eu1·opa be:Învloec en. In China en 
Ind.onesie word, cl.e toef.. t ..... nd voor de reactie ,.;tet:ds slech
ter .. : e· reactie voe:;.·t o-\re1 de ë..,ehele .rC.L �ld een c,,elc..i
._,e ..,'L-1ijd_ o· haal' positie te ,�ehouCJen. 

De toestand op politiek �eoled is th�ns vorr de 
., • ::? •• r. .1J.nst_ig Tfl 0p::eker hoo:. t, dat clez� si"�uatie zie� 
no0 rie2r in de door. de C ...i: ._ • 0ehoopte richt.1.nt; Zu.l 0111,
\'likkele·n. Loo:..· cle p1ijss-tiJ

0
in, n , orden ook in e �!'l'.::._d 

cle kansen voor-dcc. ::.r. uns·ci rer. 
ÎJe partiJV ir6aa(; __ inCTen in :·eèe; end worèen ov Jr et 

ulzerieen slecht bezocht; de .,, a:ssa is beu van 1e� vergade
ren. �oor de vele ,ricven, di� er onder te arue1de�� be
stc.,.an is er nu lu . .J1s 01 door et-n c::.. ootscheepse ac:.ie, 
.v. è;_1 _;;,,titione-·,ent pet .::;elJ.jk,.;:tijd uc·�ie L J.c 'C���n-
te1aden de �and cht o� de ;.� .• te ve�t1 en.� r1,lJ 

.. ' .l! ..1 .,. • Zul zich �e..;r rat de� SSa �oeGbil VorDlD�eL. 
'1Je krruit ( ue " :.�l...cid 1 be :ft veel. �e ·.,á_üg nien:,_ �. 

over dé �tfijd v�n de roeiders. De ac�ie r_� ue -� 1,lJ 
rf!oet ve 1 1 ..,er nuur bui ten word.en bericht. 

Een ande: e spI'cl er "ïïenst eer i,olitie':e scl:iolin · 
in de ·.1é.lrheid. In unéek gaat de :a� tij act.teru:...t 0"1c�t 
á.e-. bestuurders teveel .runctie!. .., bel:lec'en in j.:;u dbe e-



t. :i,nts en der3elijke Ol\_,u.nisuties ., 
.!!!en ""ndere spreker zebt, dat ,,anne01° er in He renvecm 

op �ondag een karlorve1·gade1·ing wo1·dt gehouden, nie··, .... nd 
a;:,.nwezig is, onddt ':.be Lenst:ca '.::i ·midda .s v )eto--1.l t . 

.!!ien sprekvr ·uit Sn k SLelt vo.or L.1 het istrict 
.1 i'iesland c..:irculaires te v rsp:ceiden o� d.e a ndacht op 
de ��rtij te v6stigen. &ij leest een door het ��t lin s
bestuu.r "e , ne"k ontirnrpen tekst voor 1:.-1::n1 dei elij'-e c:ircu
laire voor. Hi�iin wor0t gerezen op Ge rote prijsstij in
c::;en, die in st. ijd zijn 1 et de voor de ver iezi:nuen door 
de IEl_ucr·ingspt,rt�jen vedane oel;of'ten. Verder 1.ro1·cLen uit de 
r1illioenennota ve-r0elijki.n[.;en ( eno.é...kt tussen de ui-:: ,aven 
voor voedsel en die �oor militaire actie. Er Moet IBEr 
actie komen, ze0t deze ::,preker. G-eloof ,,, .... ar 11i8t, dat de 
lifeè crlandse bour0eoisie ons zal spm:ren, even in · .ls de 
Jt:. anse bourgeoisie dit de F� anse aroeië:.e: �1:l&sse doet. 

l 
�en andere spreker klaagt over het eTin ;e verQade

rin0bezoek, dat volûens her1 te wijten is E-an de ,reinige • 
pI OJ. a0anda à['ie voor de ver\_;ade ingen ,, ordt é:,er�u.akt. 

Een volbende spre�er rn��kt enige op�erki��en ov.r ae
bouwkassen. Vol._,ens deze spreker Zc4l e�n arbeider, die 
do or het b ouvrb:1ss" steel"J een eie.-:en q, onin._ he ft verkregen, 
deze bij werkloosheid ee:cst roeten ·verko"rJen, ;roorá.at hij 
door 'ociale ��ken wo�dt �esteund . 

.Ki:;ena.nt · zegt dfü.rop, · dat de· 1:.ia_-:·tij no._ niet in ..,tc..at 
is 0ewe ..:st de· aroeid.ersklc.sse er van te doordringen, dnt 
alleen de C-.P.N. voo:c··de arbc.:idfü·s striJdt. i&'r ziJn me
ning zal de - art ij zich meer 1 oeten 1°ichten tot de aroei
ders· in de beëtrijven. : ·en °zs.l · trb.chten een adnLal J:)�,ni1·1ct-

. ten tl= ve1s:preideL in }11·iesl' nd, vooral in de inè.ustr±ect;n
tr • Le poli tie te 1 .ide1·s v �\n de ai'ci:elin._;en zullen zove 1 
rio0elijk contact 1'1et de �roeiders in-de üec...1 iJven ;-1oeten 
boe -en ... ij 0·1oeten hn:cdnekkiu volhoud-en o ... , de ra:. tij tot 
6rotere·bloei.te bren�en, zet� s�reker. 

Vooral· onder d.e· v:. omren· noet ne r pro_ ac,'- .,_1de \;orden 
0ev�:..rd. 1.Je-v_rou:1011 r1octen ook rheer in tiet .re:.·;.;: in de af-

.delingen vrord·en oet1 okken. . · . 
Vei volc.eï.cs .:_,ec;·ft sp1 c.��r _ eJ-11 ui-t0cnzct tini; over �� 

om"tc1nëiigheèen, die ertoe geleid hebbeh, dè.i.t het y.artiJ t.l

oouw /oor streek 106 te LeBu, u.:1.:C:en,· doo:c e C ••• is ont
'.ruind. Dit :perc2'"1 1iaS door de af'..: �li:-'é.; Le ciwe.:. ren VOOI 'e 
tijd vc.m 5 jaren ,,ei.murd. Aan huur eL nd�re on:..:os·ce� ue
tc ... lde' -·1en on�evc�r f. 35-pe1 �re-ck·. <et ,r, s c € -\.eli ..... 
l:.e uwardf:/11 'ni'et ··1e r ··,o elij-k à.e;:;e · :o...,tt..n te ...,e1..c1.le::.1. 
Spn:. \. r __;cf' d"'- .rna e"n uitvoe� ig ovc zic:...t van de 01�c:e.r-
2.1aridelinc.... en Vc..'n ·.,_ie�t a:fd ilin ·sbesthc11, r et J.e L ........ u a:.c.:.E.'r 
v� �anscnap, die �r t�Lslotte coe el •id' ooen, �at e 
Lc..,u _è.cr ue e::;nschap c'e huû.r vL...11 h�t ebouï OVvlll�ll1 . 
Vooi, cle in11i'cn-dn0 van de Zt.le:>.l. L etc ld.....:. de Le �uwa-_ c er 
ue· 8v:..'1SC1l8::p no,e; 81:;ll bcdl'é.l[; Vull :f. • )ÜC- • 

Je schillen,e s:;:ire � l'S 001,::..em.:>ä.:::n .1 t v -:·li.;S vc...n 
evn èeirciG.c..l punt v_,.,_1 bije 111:o·-,st. 

_ en,.mt v -:;_ tel è d ro:;:; no.:_, c.:. t e : 't lin, r,et_ a Jlt 
�,lek;h. � l _1. .... c.l c...e '--" zalen 011ë:er te verhuren, och c.i c ... i lu�:,ce, o· 'Lat 

1)\1,>l<!A<t().;;f;��� 1üe··1t.11d L ..iet cor-r1u:..1i..,vi...:che "ebouw wilde ve:._;e.d.,. n. 

�h•- .I>0 .. '1-,. • . .:.iCll,S de, sr'aelinc I.e .u ,arren Vó..n ( 8 v .I .. · • "'1 0,.:..,t ir �-
� 1 ê":r·e �euomren vó�L;a0c� n, o ciat ,o '1'Yli ,t � .,ij ,enot m e:>: 

�v,A'.,.1 ..... ,tc.�IMQ�� t1:J nop zé. en :htn botu voo:::-st:ce lt h.G binnen te ,:aa,1. 
(';,;:,:,� 

' (. <J • b, . -1- . 

J--�·-· uvv:r de :re...,tütLttèn v r. c 8 ac1:;1e voor c'1e o .... 1 a"ie-
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lenin:::; voor de , 3.c,.rheid, \l:ê.G ·,en niet erg enthou. i . t . ...1C

afdelin._en 1, 01 c en o: ..... mrn!:t i:1 : ove1'11ber o _penb o.rc VP::!"[;ac e,�ir..
gen te bcle'-; .,on, w ..... _,J voor de otJlir;atiel8nint,; :p'.!.'opa , nd9. 
::,e111aakt moet ,, or,· en. A-1_ c ec:,n r;eschikte sp:;cakeT voor er�e
lijl:e ve:c._:;a(," · inc.,'en \ïOl'c't "'Cnoem.d: Jaap Bl'é.llden >Ul'c__;.

Ve: vol...,ens \iO::ë:.t l e c"± ipline i::.1 te Pa1·tij ;; ,r,p1·0 en. 
•1i •r: �••p1•e'rp1•s 1-1.r en "'1 0

1 vn-,• da2l, ,r 1 C · -tr . · I Ot .,.., ïll. et _..;_JJ. -vv 0_ '-- --1 --� -"-
._

., -- \,;;__ 
._,_, ...... _ c. .. � _. .r. .;..I. -

,·,e ff YQOr hun 1'oli tie ::e OVel'tui ;i._, 7 u:" ... ven uit ce :ilCW· 
..:,On u.fd.elin ,SVOOl'Zi tter, ..,Rll ,-�d Re:;_•·•13.n ( .[.Cht "/ 1 q ·,· V! .... s 
niut ve:.stcJ.,mba ... ,r) Cc..:'t .;e.n i.;_ljet voor èc c._ . .  · r 
voor de ra�en v�n zijn �o�in� te l�n en. 1el:s v-r ;aderin-
6en be""oek:t hij :::_i,t 1·c..:r . .. ,,enant z"l r·t, c.J.t ··en ·11ct cle rer
litoit :cekenin.3 ,,.,oet ho cl_en. JJoo è..e C:_c': vun r _ :i.· r-w·cie is 
�1et voor Vt.lan ,·0oeilijk voor hun r oli-l,iel;::e ov :..· t.. , i. ill.'.; uit 
te co�en. �en spreker vertelt, dat ia 1ac�t..en, de 75-J• i_e 
afo. ,li /.,:pen:nin, m ster '-'1;,.ndstra ( e _::_ ri11cl vol ,cl· D v U1

L "'1€:.la iîieu,18nhuis) in rle n c�-t van ,u.t:n·da.::., o:p ...,0_1aari; door 
5 poli "iea .::nten ve:J1002.·d ' .. e�c1.., te::.T . i�l sij ... ,. oni::i do:)r-
zocht ,, �::...cl. :;_,oor c"'..e T,Oli-rie TO!C> (. ·et\é..Chi, V �� ,_ ll'. ns1·,>lu�·..-,_.,........, 
in u.e � 1.11- 1 j_ l,e Kl'l j _,1.;n. In . ;;1'11� t0:i.·cli.F, i �; e > _3_:r. , "a een 
partij f'm!"c io11fü.'Îs ê.t _n ë. e 1,01 i tie inlic:-i��in,_;cn ::.�, �� ve::rs .:-. ;_ t. 

'"in :)ner-;k liëëf.f-�il.e� ""L:.rl - rt�st'"e p1 v, n ,1e uo1,·--uüis-
�ten.:,_:'.Ji t hn ·eon nn�.,j�no.o...t v:an.. � "1 _ oli-cie···�.n •3.noor •

. ;;1· !6< 1 ·1ocr Gecon�.:;::ol · �:d ·noe i,311 ,,orden --·et tie rJe pa.rtij
._enoten Oï1i.__;a11.s heb1Jc11 ... peciau.l z&l 1r>oet�r. \,O ë'en ,·cl ·t o, 
,t1-.-:1•.3oncn, die- in rle veJ. ._,ö.dv·in.:en c iscu�rnieo 1.ütlo :'-en. 
be·c_LdL,n-, e de 1·0 a p.da o l' "e ·olitie ,·,e::kt 1.."el_Qnt 
op, d.at "en das.:rbij 7.8-J.:.� voorzie�, �i._; te "1èr·�: --,oet ..._,ac. n. 
Loo::.� de ;,,lechc n:-e er;,p.o.9--,isc�1e toeft _néLm in die L:;_'�ü en L, 
prona anda miwschie� .91 �o ,elijk. 

1.....,,..,;.=-...:�=-----rt'Ofö:·""cfo :...;-êholi:.lLSL,iJ..JJllrn--11,.,.,c;n L)c.;;:::,t u.-':; ov ::...· b.�t.. ' e-
"181..ill Z6-I' ' .. Ci'ÜG ani--10, bin:nenko:;:t Z l '"18'u r'e llill. sbe-
oturen in l:'ricslcnd e3n 1JiJecnko··,st ,.o:i. -en E.Jlio-, en 0· 1 l',e 
scholili.c; te besp:;.eken. In LrLl.chten is 1·,en vun :::.. ... n op 
, oensda, avu_1cl een scholL. ,suije ... ,nko1"'st te '1.0J.l en. Enl L-

0p:rt,kc.1 s .1ijzc.:n er op, dat er rie,r e�nvoudic.>e 011è0 __ .c1. en 
op clc scholiu. ,sbijeenko·,-.,t� ten ,oe\ .. en ,. OHlen ehoudea. 

_ e. unt kl ..,. .... ·t ·rov 01, du.t men ë'e �.,cl1olL1 1Jije �nkol'""
sten cilrnijls 

0
ebiui::t 0111 Cl:i t.iek O:;:' ( .J J. Ttij to Oe.'e. v·'l: 

In . ...1ijl1je vrerd. sp:r-e�;:cr do r uerri t ::: .. 001�da vo ,l' s rJo·.:;_ur · - t
.c;escnolc: en . .J:ij bedanl.::te ervoor o--- du�.r no.::, <.: ns te ..,In e�,_en. 

� · IJ iibl Het i� lrn.1·d r.odi.::_;, dc.t L. J.ij1:2-je e1n u. .. ld"r c1t'c ,liL s1esl, 1� 
f � ·VAJ/'40· � ..... "'1.. ko' t, d •. a1: · -,et _ et te, em·oord�t e ni'"t s, --·-n ,e v,d ,.,:.11 is, 

,...taJ'v"11'-
.v,vf,fW11....- L1 _ ... l,t uijsondvr door d.e o in" van 1.. 10:;.·da. 

"l)�;� 0 Ji.,l Ha .r c.1n te A_r,:::::t, _cl, ... ;m te houden vroun::nv : c... c:,1inw 

P,11-'1 ,nnJiP'-? zullen de c..a·,,es Dijk,::,�l'a, u· �tb.of en ve. ·10- elijl- no e�n
yr(IIN W · cv1de v .omr .:tl ;cvd..:.:::di, d 110I'Qen. 

. 
. wi,�· ·"' c ruin1 lJ uur UdS c..e ver.._,ade1in�, '--;eëi.1d: d, 

,1Wl-&»' al,; ,Mlo/1.)l:�, rr �-i- . 
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\Verslag van de 'districtsconferentie van
�riesland van de C.P.N., gehouden op 19
in hotel P. de Jong te/Leeuwarden. 

t 

\ 
zaalcapaci tei t: ongeveer 200 personen. 
Aanwezig: 67 personen. 

. . 

( 

. . 

Sprekers: 

het ä.istrict 
en2� 

RT1949 

IOPKAART 
ACD/X tl:> 
OAT:I�,,-� 
PAR: 

Jacobus Jonan?es AGEr1!\.!ITT, _geboren t'e Amersfoort, 12 ,ep
tember 1909, ,vonende Eemne·sserweg 220 te Hilversum· 
Jan van '.;ieri:ngen, 6eooren te Haa:l.'lemmermeer, 23 L�i 1921,
wonende te Amsterdam; 
Arjen van der ?AL, geboren te Opstèrland, 30 Mei 1900, 

. wonende Insul1ndestraat 98 -te Leeuwarden;
)( 1.L. van Duinen, verde1\� personalia onbekend, 1rnnende te 

Holwerd; 
j., . . K. Schaper, verdere ·personalia ónbekend, wonende te Sneek· 

,.P. Dijkstra, �e-rde1·e pérsonalia onl:lekend, \1onena.e te
,

Beets· ' , . 
, • ' • 1 

��.A. Schaper-Tolsma, ve�dete personalia onbekend, echtgeno-
'. te-van K. Schaper, wonende te Sneek; 

�f.C._Opper?,.wonende te Haule�ijk, verdere personalia onbe-
..- · kend;

�I d,-/r. Kars.X' Bonnema, gebóren te Fr�neker, 13 l.1J.ei 1918, wonende 
, van nlomstraat 3 te Leeuwarden; 

· - j C. Meijers, verdere personalia onbekend, wonende te
j Zwaagwesteinde;

'11 1:: {j. 'ff.. Hi;p_e• Bi.Jl:3m�, _ geboren te Leeuwa:r;den, 27 Uct.ober 1911, 
w.onende:: M.H. Tromp straat 7 te Leeuwarden; 

.,� �\("J,s" Lageveen, verdere personalia onbekend, wonende te
Terwispel; 

· � 
Kf.L. d$ Haa.p,, verdere persortaiia ·onbekend, wonende te zwaae-

. , westeinde; 
-0(- 1,. (), C "Frederi� Tij�en Dijkstra, gèboren te Leeuwarden, 21 Lecem-

. · ber 1914, wonende baljeestraat 9 boven te Leeuwarden; 

t .-

Harrie Verhe-iJ, vercîere personalia en woonplaats onbe-
kend; 11.)u:a. ad>t,c.;�""""

.J 
ç....t.. J.6· ... �1911 q. tt-'· "',. "'· ""- 1

• .., 

Hendrik :O:ijthof, geboren te Leeuwàrden, 7 li1e1 1906, 
wonende ,Ha;rlingertre!D>teg 76 te Leeuwarden; 

,·,de tTilde, _v�rder� personalia en ".'"oonplaats onbekend;
, lv1eindert Visser" ve1;der personalia en woonpla.ats onbekend·

De conferentie zou .op Zaterdag 19 .ü aart 1$A9. te
16 uuT aanvane;en. Doordat versch��len<'?,e afgevaardigden
nog niet aanwezig waren op het.tiJdstip van aanvang, 
be6on men pas te 17 uur. Einde-22 uur. . 

Op Zondag 20 Tul.aart 1949 begon de conferentie te
10 uur en was geeindigd te ruim 17 uur. 

Op 1� Maart werd de vera;adetint:; voorgezeten door
1: • van der· .ial. Op 20 lJJ.aart. was 1J1.evr. K. �chaper van 10
tot 13 uur voorzitster; van 13 tot 17 uur deed s. Laeevee
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ais voorzitter dienst. 
Agenant opende op 19 1.daart.l;l49 de bijeenkomst en 

heette de aanwezigen welkom" in het bijzonder J. van 
Wieringen uit Amsterdam. 

. . Op voo.rS'.tel van he..t districtsbestuur werden de ver-
schillende commissies al� vplgt samengesteld: 

VoQ;rstellencommissie� 
,(' Pieter de Gr�ot" geDoren te Leeuwarden" 12 J�nuari 1901., 
f. wonende Camminghastraat 40 te Leeuwarden· 
�IJ. Krol" Knijpe;t. 

' 

L. van Duinen" Holwerd.
Candidatencommis�ie: 

A. van q.er tlal, Leeuwarc.en;
L. de :áa:an" "i.waag.1esteinde;·

--: Ivieindert Vü;'ser. , -
Stemmingsc·ommi'ssie: 

P. de Groot" Leeuwarcen;
; · ' '<t �.oepJès,_ Lellll'.ller·; 1

(�},,1 "- f.a.e ,7.rt., ·/ubbega. •· Presidium: 
�-

0 
Mevr. A. :Schaper;Sneek; 

,,'l (}.r,P:. • L. van ,Duinen., ·Holwerd; · 

f. 

( . S. Lag�veen" Terwisp'el;· , -:,
l(f.A. Zandstra, Jubbega; 

A •. �an der ·.lal. -- -

,.. Vervolgens nam A. v-an d.er .ral de voorzi tersplaats 
in ên·gaf het woord aan J.J. Agenaat voor het houden 
van een inleiding. 
1 � . Agenant b�gon · op ��e me:rk�n, dat het afgelopen jaar
riJk,Wl}S aan gebeurtenissen die een grote invloed hebben 
gehad op de'politieke·ontwikkeling-in de wereld. Hij 
leest daarop een gedeelte-voor van de resolutie van het 

''Partijbest:u,ur van de C.P.·N. ( blz.-7). Een van de balang -
rij,kste· f),.c·toren van d.e· gToei van het socialisme is ge
lègen in cîe verhoging van h�·t levenspeil in de So-ejet -

" , .
!
Unie. Stalin 1:1,eeft verklaa�di dat de Sovjet-Unie na 3 .. 
vijf ja1�e:mplanrten in het S<tadium van het communisme is W'-

. gekomeri._ De verhoging van het -levenspeil in de ,Sovjet
Upie' èn de vBrlaging daarvan in de Kapitalistische lan
den lèidde tot. verste�king tVan het socialisme. De Sovjet
Unie staat onvtrikhaa� in de strijd voor vrede en opbouw. 
Z�j staát op nakoming van de be.palingen van Jalta, zoals 

' · het' ver.strekken van ,herstelbetalingen aan de landen clie 
� doo� de oorlog hebben gèleden en de ontmanteling van de

· Duitse oorlogsindustrie. I:ia., 1947 zei Ïliit::>lotof, dat het 
�toömgeheim geen gekl.ei:Iil meer was en hij stelde voor 6.e 

Jbewapening met een derde te verminderen • .Later stelde 
Stalin voor alle geschillen aan een bespreking te oncer
werpen, doch de kapitalistische landen wezen è.eze voor
st.ellen af. � ustig kunnen vrij zeggen, dt.. t de Sovjet-Unie
niet mee.r .terug te. dringen is en· dat zij alle a_nvallen 
op haar 6ebied zal afslaan. De ·grote kracht van de Sov-

. 

.1. } 

jet-Uni.e ligt in de solidariteit van de a:cL>eiders in de
gehele we:reld. De 2e we·reldoorlog h1:;eft in tal v&n lan
den de arbeidersklasse aan de macht gebracht, b.v. in 
Polen" Roemenië, Tsjecho-Slowakije, �ul6arije. �n al 

'' deze -landen heeft d� cor.L.unistische partij de macht ste
vig in handen. Loal� ook in ande:t·e L:i.nden, hee::.. 0 t in 
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deze länden een geweloige klassenstrijd. Ie garantie voor de 
overwinning van de arbeiders in deze landen ligt in de samen
werking _met de S0vJet-Uniey1.Vervolgens leest spreker een ge
deelte voor uit een brochure van Lenin • 

. . - In �lle Oost-1.,'uropese landen zien wij · processen tegen 

li·eden die, met steun van .Amerika, de ongergang van het kapi
. talisme proberen tegen te houden. 

Ook in Indonesi�, China en ]nalakka zien wij een strijd 
van de volksmassa's voor de vrijheid. 

In toenemende mate kriJgen de imperialisten tegenslagen

te incasseren •... 
Wij brandmerken Ramadier, die de volkeren van Vietnam 

tracht te onderdrukken, maar wij brandmerken evenzeer Drees 
die het Indonesische volk van de vrijheid wil öerovenT 

De autoriteit van de Govjet-Unie wordt thans door grote 
aantallen arbeidei·s ondersteu..'1.d; daardoor wordt het uitbreken 
van een nieuwe. wereldoorlog belemmerd. ·dij mogen nooit de 
woorden van Jean Jaurès vergeten, die zei, dat het kapitalis
me de oorlog in zich bergt, als de donde�wolk de bliksem. 

De Italiaanse partij, Qie grote stakingen en pro�est
demonstraties organiseert, moet VOOT ons een voorbeeld zijn 
in de strijd tegen het Atlantische pact. 

In de 2e wereldoorlog waren Duitsland, Italië en Japan 
·_ de bondgenoten, van,net internationale p.apitalisme, dat het 

land van het socialisme vfi.lde vernietig�n. I'e nederlaag van

de�e landen was de nederlaag van de internationale reactie. 
Door deze oorlog zijn vele lan�en verzwakt, zoals Enge-

. land, F.r:a.nk.ri.jk en N ede,rland. L i t komt doordat deze landen 
hun gi•ote inkomsten uit hun koloniën moesten missen. Ook 
Amerika is 'verzwaat, weliswaar. niet financieel, doch door 
de interne. tegenstellingen die groter zijn geworden. 

, , Door· de over�roductie is Amerika afhankelijk geworden

van de buitenlandse markten. Door middel van het l,arshall
plan wi..1 Amer±ka de wereld overweldigen, waarbij het in de 
kapitali-s-cische.landen gewillige dienaren vindt. Lit ïv.1ar
·snall-plan is tevens tege� de Sovjet-Unie gericht. Door het
Amerikaanse stelsel van: "liever kanonnen dan boter" staat 
een nieuwe economische crisis voor de deur. 

Vervole;ens hield spreker een philippica tegen de Partij 
van de Arbeid, die een le1,1gen- en lastercampagne tegen de 
Sovjet-Unie voert, _ , 

Het ï ederlandse volk wordt opgeoffe· d aan de .. �merikaan-
se belangen, zegt spreker. De Nederlandse soldaten sterven 

in Indonesië voor vreemde belangen. 
. :[n, de C .P .l\T. zijn ernstige tekortkomin��n . ge�leken. 

In vele partijafdelingen heerst gebrek aan a:isnpline. Boven
dien is men dikwijls te passi.ef .. lij denken nog �E: veel, dat 
de �erlangens van de arbeiders vanzelf �erwezenliJ�� �ullen 

· worden. ."ij moeten komen tot een volledige ontplo:oi�ng van 
onze krachten. . ... 

De geweldige betekenis van onze . contacten in de.�edriJ-
1 ven rnrdt dikwijls onderschatr In Fr�esland hebb�n WlJ 

contacten bij Halbertsma te G-ro1:!-w ,. ��nkhorst te 0neek, 
op de werven te Harlingen, bij de LiJempf te Leeuwarden 
en'bij de Batavusfabrieten te H�ere�v:en. �E:ze contact�n

moeten tactisch te werk gaan. Niét zoal� biJvo?rbee�d in 

Gorredijk. is gebeurd, waar wij b�j e:� 1ncus�r1e en�ge_c�n
tacten hadden. Dezen laramen te openliJk voor hun principes 
uit en gaven daardoor hun patroon de kans hen te ontslaan. 
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· poor •hun houding hebben zij veel bedorven. rergelijke con-
.otacten moeten b.un verstand meer gebruiken en zich niet te
veel bloot geven •. He-t :i:-s in het belang van de partij, dat 
de contaèten in dergelijke inè:.ustrieën niet ontslaP-en worden. 
Zij moeten er veeleer op letten welke arbeid"rs ontevreden 
zijn èn aan het partijbestuur doo�géven wanneer in hun be
drijf de tijd rijp is o� een Qctie te voeren. 

Vele partijgenoten, die lid zijn van de E.V.C., stellen 
zich op,�et standpunt dat de E.V.C. politiek neutraal is. 
Deze Pê:1-rtijgenoten zien zich niet in de eerste plaats als 
communisten, doch als E.V.C. ers. Lit is fout. 

De belangrijkheid van het solidariteitsfonds wordt ook

nog teveel onderschat. De V.ele stakingen die nog zullen 
\., volgen zullen gesteund moeten woTden en zonder geld is geen

· staking te winnen. 
In de gemeenteradén gaan onze partijgenoten nog teveel 

samen met de led.en van de P.v.d.A. 

1 
< Verder, acht sprekér een actie onder de kleine boeren.

- en landarbeièLers noodzakelijk. 
Door te strijden voor loonsverhoging s�rijden wij voor 

de vrede, eindigt s-preker. 
·Na de pauza.werd gelegenheid ..gegeven tot discussie. 

- t . Voorzitter van d.er1 '�al sprp,o.rd-e de discussianten aan 
. q.,e: cri :ti-ek ni-et te sparen, dooh 2iich niet teveel in kleinig
. heden te verliezen. Jij moeten de in het verleden begane 

f'outen op�poren om .ze in het vervolg te kunnen voorkomen, 
p zegt hij. 

Van .Duinen· zegt, dat de-P.v.d-..à.. z.;ï.ch niet meer op het
s_tandpunt van Marx stelt. Hij acht een grote actie voor de 

t - Waarheid noodzakelijk om de arbeiders van de beginselen van 
de comnmnistisc-he partij te d.oordringen. ·zijns inziens moeten 
de partijgenoten. beter geschoold worden, zodat zij ook wer
kelijk in s--taat ·Zijn propaganda te maken. 

< K. Schap�r(uit Sneek stelt vast, dat het papitalisme 
bezig is een derde-wereldoorlog te ontketenen. De arbeiders� 
klasse"alleen is in staat de.oorlog te keren. re afdelingen 
'hebben critiek op de passiviteit van het districtsbestuurA 
vïj moeten de arbeidersklasse ervan overtuigen, dat slecht-,p'" 
door een grote actie een derde wereldoorlog is te v�rhinde
ren, zegt spreker. Daartoe is_het noodzakelij k, dat wij in 
vele bedrijven contacten krijgen . 

. He"L levenspeil van het Nederlandse volk is laag, ma.ar 
dit zal nog wel veel lager word�n. Het spook van de ,erk
loosheid·waart ook in Nederland rond. Spreker oefent daarna 
critiek op het Vrije Volk en.de P.v.d.A. In Sneek zullen 
de partijgenoten die bij Lankhorst werken beter geschoold 
moeten word�n. Ter gele6enheid van het St. Nimola�sf��st 
gaf Lan_khortt zijn personeel gesc.uenken. Velen van. ziJn per
soneel vinden hem daarom een goede �erkgever. Het is de taak

van de cornmunL"ten om dit per:soneel meer strijdlust bij te 
brengen. Verder oefent spreker ci�i tiek op het dist1 ictsbe
stuur, omdat ·het te weini·g cant-act houdt met de gemeente
raadsleden. Daarna bespreekt hij de scholing, vraarvan �ot 
nu toe weinig resultaat is gebleken. De partijgenoten in 
dê E.V.C., in de N.V.B. en in de jeugdbeweging moetem beter

·geschbold wor�en om hun taak in deze·organisaties te kunnen
vervullen. 
P. Dijkstra, die in het Fries spreekt, vindt dat er meer
propaganda voor de Sovjet-Unie moet woro.en gemaakt. H�t 
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kapitalisme heeft de arbeidersklasse niets te bieden dan oorlog en armoede. Het sociG.lisme van de P.v.d.A. is niets.dan ee:q. middel om de arbeiders te onderdrukken . Door hungemakzucht zijn nog vele arbeiders lid van de P.v.d.b.. Van Schermerhorns verdelinë; van de armoede is niets terechtgekomen. In de vako1"ganisaties moeten wij steeds de stTijdaan de orde stellen. De strijd in Italië moet vo r ons een stimulans zijn. Onze tegenstanders zeggen, dat wij strijd
yoeren op last van 1v10 skou. .ii j stri jden echter tegen het
Marshall-plan en het Atlantische pact omdat de heerdende
klasse ons daarmede tracht te onderdrukken. Elke :ulden 
loonsverhoging die wij krijgen is e3n gulden mind�r voor 
het militarisme. Spreker wil niet teveel communistische 
propaganda in de bedrijven maken, ·daar dit de arbeiders af
schrikt. Wij hebben echtèr geen beJ:ang bij een arbeidsvrede, 
m��� a�leen bij een menswaardig bestaan. Velen in de partij 
ziJn niet genoeg doordrongen iuan de balangriJkheid van de 
strijd onder de. N .V.V.- leden. Op vergaderingen moeten wij 
ons niet teveel in de hoek laten drukken door vakbondsbe
stuurders. Dijkstra spreekt dan nog langdurig over de scho-
ling. ·· 

· 1•11evr. Schaper ·.;ijst er vervolgens ·op dat �e opbouw van 
de ·Sovjet-Unie voor een groot deel is te danken aan de vrou
wen, die·éiaar·hun capaciteiten ten volle tot ontwikkeling 
konden brengen. In Nederland werpen de vrou\'ren zich nog te

<weinig in de politieke strijd ; D it is mede cle schuld van 
de mannen die hun vrouwen m�estal alleen geschikt achten

voor de huishouding. D e taak van de vrouw ligt hoofdzake
·_lijk in de vrouwenbeweging. Op de duur moet het hier gaan 

· als in Italië, waar de vrou"en vooraan staan in de strijd.
e. O�pers vindt, dat de partij er in het afgelopen

jaar op-vooruitgegaan is. De eenheid en dlieipline is veel 
beter geworden, hetgeen ook uit de hier gevoerde discussies

· is gebleken. 1Vij zijn er echter tot nu toe niet in geslaagd

onze politiek tot gemeengoed·voor de massa te maken. Van 

de scholing.is echter weinig terecht gekomen, ondanks de

· vèle moei te-' cil.i·e·· er gedaan is. Ve-el te w:èinig aandacht wordt
er be�teed aan de propa6anda onder de kleine boeren.
Ook onder de D.U.W. arbeiders moet meer propaganda gevoerd
worden.

" Op 20 Maart 1949 kreeg K. Bonnehla het eerst het woord.
Hij vertelde, dat op de Lijempf ·enige ue�en geled�n een 

zekere Kalverboer die tiJdens de bezetting ook niet hele
maal zuiver was, :pro-paganda kwam mak�� voor St�un ·�ttig 
Gezag. Hij beloofde de mensen, dat ziJ een mooie uniform 
en e2n revolver zouden krijgen en dat er verder kaarta�ond
jes zoude:µ worden gehouden. Slechts 3-personen gave1;- zich 
op . Ook spreker wees OJJ" het gebrek ��n geschool��id ten

_ aanzien van politieke vraagstukken biJ vele partiJóenoten.
Van :1Tieringen sprak :vervolgens over het vraagstuk 

van de kleine boeren . 1:i.tet het blad de Echo van het �and

kan veel nieér·propaganda gemaakt worden. Eet is nodig de
massa achter de P.v.d.A. weg te halen en achter onze 
partij te krijgen . 

. c. · eijers acht meer·contact tusse1;-_ae gemeenteraads-
leden en de partijbestuurders noodzakeli�k. Zijns inziens 
moe�en de comJ)IUilisten ·niet meer aan geheime zittingen van 

de gemeenteraden·deelnemen. 
van der .·a1 acht het nodig de arbeidersk asse in be-

weging te brengen voor loonsverhoging. Het werk in de vak-
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beweging is van het .grootste belang. ,·:ij weten, dat er 
grote ontevredenbeid onder de arbeiders heerst. In Fries
land zijn.wij met acties zeer achtergebleven. 
In discussies moeten _wij zeer tactisch te werk gaan . 
Spreker leest da�rna e�n gedeelte uit de partijresolutie 
voor( blz. 13). . . 

In 30 afQelingen in �riesland .is in het geheel niets ge
daan voor·het solidariteitsfonds. Hierin is Friesland dus 

. <schromelijk te �ort ge.:.:,choten. In de komende pe1iode is 
scholing noodzakelijk; de beste scholing is echter de 
stri.jd. In alle l,a.gen der bevolking heerst ontevredenheid, 

· zodat er mo'gelij.khe'den genoeg zijn om strijd te voeren.

!
Fe ac.tie van de n .u . .T. arbeiders zal moeten worden ver-
.scherpt • · · · 

:a; •. Eijlsma acht een nieuwe oqrlog niet onaf\yendbaar. 
Spreker acht de strijd in de bedrijven v�el noodzakelijker 
dán.de actie voor de .laarheid. O:qze vijanden ze6gen dik-
Wijls, dat -..1ij landverrade:çs zijn, omdat wij ons achter A. . de verklai·ing van Tnorez plaatsen. Door een oorlog te v�•
hinderen tonen wij echter de beste nationalisten te zijn. 
Oud-minister de �Tilde zei làatsi, dat· 957; van het Neder

landse volk �een oorlog wil. Het.hangt van ons af, de mening 
van deze 9510 tot uiting te late:Q komen. ,,ij moeten in onze 
partij een vechtstemming krijgen • .A"-e-rder moet er propagan-

J
da"gevoerd worden onder de mil

.
itail·en: 1:

_
'anneer wij merken 

dat militairen niet naar Indonesië willen, moeten wij bij 
h\;;n i;Jropagándè maken. Eet leger moet voor de reactie onbe
trquwoaar worden./-:-ij moeten a.e ouders van de leerlingen 
van Middelbare.scholen organiseren om te protesteren tegen 
de lessen in krijgskunde. Wij mogen ons niet door radica
lisme uit de bedrijven laten sturen. 

1 . ·De k';taking van d� scJ:ioonmaakstem in Ams erdam bracht op:
160 leden voor de E.V.C.,84 leden voor e N.V.B., 52 abon
né t s ·op de "ilaarheid en 16 leàen voor de C.P.N. 
Ook in het. N.V. V. moet meer P,Î'opaganda worden gemaakt . 

. In Sneek zijn '15 7!aarheidlezers lid van het N .V.v.· In Rot
•·, terdam zij� 80 p�rtijgenoten-in hei N.V.V. georganiseerd. 

Met à.eze- mensen kunnen wij ïn het N'.V .V. strijd organisee .. 
: 'iVij mo..:ten contact zoeken met alle mensen die in vereni

gingen voorname plaatsèn"innemen. 
S. Lag�veen zegt, dat het Hitler, die door het inter�

nationale kapitalisme vverd gesteund, niet is gelukt om

Rusland op dê knieën te krijgen. Opnieuw ,rnrdt thans ge
.tracht een oórlog met de Sovjet-Unie te ontketen. Spreker 
oefende verder critiek op'de loon- en priJspolitiek der 
regering. Het ligt in de bedo.eling van de E.V�C. in Fries

-;- . 
land grote ve�g�der�ngen te be�eggen om o?k hier meer striJ�
gee�t te krijgen. Onder de kleine hberen is voor onze partiJ
nog veel te beréiken, zegt hij. . . . 

, L. de Haan, die vervolgens net woord verkriJgt, zeÉ:�t,
dat de reactie bezig is achter een nevelgorC:ijn een nieuwe
qorlog te ontketenen. De P.v.d.A •. gaat bij c..eze oorlogs-. 
voorbereidingen vooractn. ,'lij moeten echter wel onderscheid
maken tussen de reèhtsë leiding van de P.v.d.A. en de leden
van die partij. Hij verdedigt zijn optreden in de gem� nte
raad van J,;.antumadeel, waarin hij samengewerkt hee:t't met 
leden van de P.v.d.A. Se.aper h"'eft wel critiek �eoefE;Ild
op het distriçtsóêstuur; doch volgens spreke�_had uchaper
meer reden tot zelfcritiek gehad. In de k:vYes�ie-van der 
·,olen in Sneek vait het optreden van 0chaper niet ooed te
praten. Van der'· IG:olen, die notabene uit de J>artij was ge-
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zet, bezocht gewoon de ledenvergadering en gaf scholing 
aan partijgenoten. Toen het districtsbestuar aan Schaper 
opdracht gaf van der H!olen de'toegang tot de ledenver
gaderingen en scholingsbijeenkomsten te verbieden, dorst ·�' Schaper dit niet te doen. De laatste ·3 weken is het 
éistrictsbestuu� wel 10 kee� in 0neek geweest om de zaken 
daar wat in orde te maken. �preker vindt, dat de commu
nisten wel moeten de�lnemen aan de geheime gemeenteraads
zittingen. 

Verv.olgens vrac.gt ::ichaper het woord, maar op voor
stel van Agenant, wordt hem dit door de voorzitster 
( Mevr. Schaper) niet verleend. · 

F.T. Dijkstra zegt, dat nog teveel E.V.C.ers bur
gelijke bladen'lezen. Voor de verkiezingen moet naar 
zijn·mening meer propaganda worden gemaakt. 

Na de pauze fung.eert.s. Lllgeveen als voorzitter. 
, Hij deelt med.�, dat de afdelin6en: Harlingen, 3t. 

Anna
.

:parochie� G_iekerk<:, Har:_kema-Opeinde, Tjalleberd, Olde
. en Nijehorne; Noordwolde, Appelscha en Oldeberkoop niet · aanwezig zijn . 

· Aan de c'andidatenlijst voor het districtsbestuur
word,en op yoorstel van de afgevaar.digden toegevoegd; 

• - b<: f ·. ·K. $:ehap:er� Sneek;.IG. d-e 2.1!�n; Jubbega en C. l:ieijers, 
<. ·, , , Zwaagwesteinde. , .,,,. . · · 

� · Vervolgens ,bespreekt L. de Haan in het kIDrt de
· .. · � · candi dat en: · � · · , · · 
. r•�'tiflJ:J_·l. J.J. Agénant, cüe zeer veel voor·d.e partij doet,

. ·. Y. 1 L,,.,'J. döor ·het dist1 ic:tsbe
.
stuur. ze.er 1:-�nbevolen; 

�i� �2, L. de ·Haan,, ·Zwaagwe�teincte, Qi to; 
, 11s:n>· H. ·Uijthof,- Leeuwarden, 'dito; . · 
y. �4, A. van der 1Iàl, ·die ·een bèlangriJke functie in de·· -vakvererlibirig vervult, ·.wordt aantievolen; 
� '?:.!JJ 5. _Jan v�1:1 :1.-enssen, Reerei:iveen, dito; 
�· , .6. Henk Visser, Lemmer, dito. . 

�, � 7 :B'�'P. Di·Jkst.ra,. t.i'.lan� secret'3.-r1s van è.e afd. Leeuwarden, 
t • • C r \i°OTG_ t eveneens a�.nbev:olen; 

,� :..., � _; · ;, 8. Ja.n de Boer·, :·raneker, ·,rnrê:.t aanbevole1;1, al lopen 
• < de zaken in Franeker niet zo als· gewen...,t is. 
1>G; �llb,v 19. J. Jorigsrua, sec1etaris� afa..Drachten, a1:1nbevo�<;n. 
��� t lü N. Pultrum, Eoutigehage, jo�ge par�iJgen?ot Qie secre-

� 1.1' taris van de afd. Houtigehage is, wo1·dt aunoevolen. 
Y t

�
� J ll. Piet Di.J kstra, Beets, wordt aanbevolen. 

)< $..Lageveen, Tenrispel, vorèlt aanb�volen. 
'/.. 13. Kees Meijer, �neek, heeft het Jeugdwerk eraan 

�en îs thans secretaris af�. �neek, aunbevolen. 
)( tBl.&

<
i.4. ·c. Oppers, aanbevolen . 

.,.· ;i,�t 15. T. Vonk te Gorreo.ijk, . aanbe�olen. 
�· lö. Krol, Kn�jpe, heeft zich v.1Jgemaakt·van het Jeugd-

werk, aanbevolen. 
/117. B de Jong Ei�ehorne, aanbevolen. 

'i;ï , 1.1.."l'l 18 :1.b� z.,andstr�, Jubbega, ,, orè � è!.C.nbevol<;n. In Jubb: _·a, 
� � · c p v e-n ·,ote afdeling heeft is de bevolkinu 11aar c.. e- . •.L', • ..... e,-

zeer anarchisti�ch. 
'/.. � 19. iv.levr. A. Scha:pe:i;:,, Snee�, ac111bevolen, daar zij hoofd-

. bestuurslid van de L. l . .L. is• 
x, 1 20. L. van t.uinen, Hoherd, a,mbevolen. 

J.!.!� 21 0ietsma, Berlikum, aanbevolen. 
22. c. li1LUlder,'Uieté1p, aanbe olen. 

[)(...'3oS': .23. L. Dals c.ra, L:oel8nS15.an, aélllbevolen. 



24. C. Meijers, :2,\7aa&,"ï'?jestcinde, is physiek niet sterk en
. wordt daarom niet aanbevolen. · · 
�125. 'Johannes de Jong; rremrik, wor�t niet a�nbevolen. 

2t>. 1C Schaper, Sneek, '\T01?r t nie,t 2..�.nbevol8n. 
/f27. P. de Haan, Jubbega, wordt niét aü.nbevolen. 
I( 12-8. Îli.le;i.je_r, Lángezwaag,_ ûorC:t, ni"et aanbevolen, daar hij te

oud. wordt. 
�I �t 29 Her;i.crik van de Berg, Tijnje, is wel actief, doch wordt 

niet aanbevolen. 
N. ' r Harrie. Verheij, merkt op, dat het hem Le\:enst voor
V/' 1t komt ook ilil.evr. J?ijkstra o;, à..e candidçi.tenlijst te zetten .
· � · i f P. ).;ijkstra stel i voor ookt.Jan Das uit l;J:_oordwolde 
/'-, aan d.e candidat:enlijst ·toe te .vqe:gen. 

· , 'Beide ca:o.d,id�ten ,-:orden daarna aan de lijst toebevoegd .
. ,,'. .Tijdens de stel!llll-ing brengt H. U:i;jthof d.e be61 oting

voor het jay.r "1949 uit. 
. . :Er wordt. �en �ekor_t._geraamd van f. 910. 46. SprekerAJ 

: .. r ·s·teJ;t · dq,arom voor, 'dat de afdel�ngen maandelijks 10 cent ... '") 
'pe,r""lid extra aàrf het dist':rict,sb.estu1;1r afdragen. Ha enige 
discus·sie worcfi dit voor:siel aa.:qg'ènomen. 

De st,e1:111I1ir_ig ove1� de candida�en had het volgenè.e re-
sultaat: ,, 
Agenant, �9 s.temme:q; �; de Haan, 4e gt.;Uijthof 49 st.; 
A. van der · ral 49 st.;' J •. van Rens sen 49 st.; H. Visser 48 
st.;F.'I'. Dijkstra 41 st.'; J. cie Boer. 49 st. J. Jongsma 49 
st.·; 1'J. Wuitrum 49 st �; P. 1-ijkstra 47 st.; S. Lageveen 49
st.; C .• l�ijer.- 4.8 st.;.�-°' Opp.eri:l {6. :::rt·.; T. Vonk 49 st.; 
_J. Krol, 45 st_. B. de Jong 49 �t.; ,_;fe.., ::.iandstr�;: 49 st.; 
A, 

0
�c�ap_�r-:t'ql§ma, 4? st.;,�L· ·yan :Qui11e;n 48 st_;;·��ietsma 49 

st.; c" lvmlder- 48 st.; L. Lialstra 48 st.; C. Ll€lJ· rs 12 st. 
fJ _ • '" ri·, J. de_ Jong 5 'st.; _K. /lchaper 9 -st�; �; de Haan 3 st.; 

. Lv.;.eijer ,§ st.;. H., tvan è.e .Berg 11 st.; J. D&s 46 st. en 
IX_ f lv19,_vri. D\j_ks�ra-:bet�ehem 40 st. , 

-��. �.&,J.. Het q.i,striqt?besi;u�r vre]'.'_d dé3.aro:g samengesteld uit de
. ticc 

L '.(i�-
n t:; nuTm.Q.er� 1, tot _en met _ 23,.,. 30 en JJ.... . 

rrp�t.!f'- P · . 
De numm�rp l,"2,3:-2î,5.,b,8,?,,ll,12,13,1'7',�5�18,20,22 eiiM,\

l' 

• f... 
' \ 

. ' 

' { 

� _ 31 maakt en ,re�ds eerder.deel uit van.het discrictsbestuu� 

l 
, Ag�na:pt

. 
sprak vervolgens een �lotw

.
oord, Wö.arna. besloten 

werd aan het Partijbestuur een motie te zenden wa�rin de 
tdistriêt�confer�ntie zicfi solidair vérklaart met de verkla-

... '--'-

ring ya� de 'par�ij in�akè ·de houcing �n geval de Sovjet-
Unie yvordt- aa:i;igevall�n. · · . 
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f eeu�a-r�en, 21 IJ.taart 1949. 
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Onderwerp� ,v'eekoverzichten. 

Het heeft nu.Jn aandacht getrokken, 
dat in mijn ressort verhoudingsgewijs 
veel meer vergaderingen van extremistische 
aard worden gehouden dan elders in den 
lande. 

Ik zou het zeer op prijs stellen van 
U te mogen vernemen of de activiteit in 
mijn ressort verhoudingsgewijs groter is 
dan elders of dat dit misschien aan andere 
oorzaken moet worden toegeschreven. 

De Procureur-Generaal, 
vfgd. Directeur van Politie, 
... 

De Zaaijer. 
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27 April 9. 

G E ll E I

Ik mo�e de beant\toörding v n UW nevenvermeld schrijven 
aanv ngen met U mijn dank te betui en voor de ontv r� at daarvan. 

De rèdactie Vc n U\7 in de eerste alinea gest�lde opmerkin 
is van �ien nnrd t dat ik meen, te mo�en concluderen, dat de toe
�ezonden rnekoverzichtnn niet alleen vtorden gelezen, ma r ook 

·bestudeerd en U materiaal verschaffen voor ver elijkingsdoel
einden.

Voor de beantwoording Vfm do tweede alinea OP'e ik het
ondersta.,-nde ·op"·erken. Ik ben Dij bewust, dat een deel er van
U.stelli'g niet onbekend zal zijn, doch volledigheidsh lve heb
ik de vermelding van een en ancler nuttig g?ooràee_ld.

) 

Het karakter van de bevolking vr>.n het noordelijke deel van
ons land is algemeen bekend als meer ui tgesprol�en progressief
dan hHt zuidelijke bevolkingsdeel. Aan het.einde der vorige en
het begin vn.n deze eeu 1 vonden de nieu·ne gedachten van de toen
· Pli�e Sociaal Democratische Partij speciaal in Frieslands
zuidooothoek en de Groninr,oer en Drentse veenkoloniëh reeds sterk
ingang. De oorzaken rnlke daartoe mede werkten m=> ,,e ik hier bui
ten beschou ing laten.
Ook op confessioneel gebied bleek speciaal de Friese bevolking
in de loop der tijden een zeer persoonlijk standpunt te kunnen
innelilen nie.t allen, maar ook de góslachten door to kunneri hand
haven. In dit verband denk ik o"m. aan het .in die provincie
sterk vertegen1oordigde vrijzinnig-Protestantis e, het rote a n
tal Doopsgezinden en het ver boven h.t lands gemiddelde gelogen
percentage van Friezen, die als lid van de "Kerk van Jezus
Christus "Van 'de Heilige der Laatste Dagen" ·( 1ormonen) naar
A.merilm e. igreerden.
Deze ontvankelijkheid voor progressieve gedachten, ook op poli
tiek terrein, heeft zich m.i. tot op het huidig moment gehand
haafd" D a:r:·bij is opLterkelijlc, dat de ebondenheid an de �
boortestreek daaraan niet inlmerent is, hetgeen mor;e blijlcn
uit het feit, dat bijv. in de mij1atreek een groot deel v n de
daar woonachti�e extremistische mijnwerkers, eboortig is uit
Noordelijke provincies.

.Aan de Reer �rocureur-Generaal 
.f. d. Directeur van Politie 
·te
LEEUW ARJ)EU •

.;;.;;:;:.;;;;;,;;.....;.,_ 
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De ui tslaRcn van de sinas de bevrijding chó · en verki .. -
z ingon tonen aan, dat de provincie Drenthe beneden, Friesland 
ongeveer gelijk en Gronin en sterk boven hèt landelijk exlliddel
de k.omt. Volledirt.heiclshe.lvc moge ik deze percenta es voor de 
c�.r.n .-ui tsl "en hier vermelden.

1946 1946 1947 1948 
2eltamer Pr.st. r,em.r den 2e er 

I.e.ndelijk 10.56 11 41 1 o.ao 7.73 
Friesland 10.06 11.43 10.52 7 .14 
«.roninflen 14.56 16.44 15.00 11.26 
Drenthe 7 .12 7.53 6.83 5.41 

In het mède aan u, na de in 1948 gehouden verkiezingen voor 
de 2e Kamer, gezonden overzicht deed ik een tabel opnemen van die 
gemeenten, waar bij minstens één der na de bevrijding gehouden 
verlciezinpen een C. P.N .-stemm.en-percenta. -e 1rnrd boreil'::t dat boven 
de 20 as .�ele en. Van de 57 gemeenten in het p.;ehele land blelen
daarvan gele�on in Friesland�, Groningen 14, cnthe 1, Over
ijssel 4, �elderland 2, Noord-Rolland 27, Zuid-Holl nd 5 en 
Limburg 2. 

xxxx 

X XX 

Teneinde de aantallen in do door mijn dienst verzonden î1 rk
overzichten v1rmelde verr:aderin en onderling vcrgelijkb ar te 
maken met a ndere provincies heb ik onderstaande cijfers doen 
verza�elen 

.Frresland 44 33 11 113 
Groningen 57 31· 

10 1/3 
Drenthe 34 15 3 1/5 
Ov�rijssel 52 27 10 1/3 
Gelderla.n<l 112 34 14 ":/7 
Utrecht 66 20 2 l/10 
Noord·'.'·Holland 120 135 29 

�î 73 29 3/7 
Zuid-Holland 173 90 31 54 31 3/5 
Zeeland 101 3 
Noord-Brabant 143 7 1 '/7 
Li�burg 111 3 10 3 

- - - - - -

Totaal' 398 121 3/3 300 121 2/5 

1)e eerste kolom·vermeldt het aantal gemeenten in de provin
cie. In,de 2e kolom is aan egeven het aantal mij bekende afde-
lingen van de c.P.n�

.J 

!n de 3e kolom vindt U het aantal in het eerLte k1i arta l
van 1 g49 gehouden c.P.N .... vergaderingen, wn rvan mij versla.gen 
bereikten en die in aet weekoverzich�en werden op enomen. 

- Teneinde -
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Teneinde een vergelijkingsll18.atstaf voor deze etallen te 
verkrijgen, 'lerd perpprovir1cie het aantal afdelin�en edeeld 
op het aantal vergaderingen. De ver�regen breuk nó eik hier 
als vcrga.derin,.,.sooi:f:ficiënt aandttlden. Landelijk blijkt deze 
ongeveer 1/3 te .zijn. Frieslrnd en Groningen ,even dezeltde 
coëfficiënt, Drenthe blijft er beneden. 

De bovenstaande vergelijking geeft na.ar mijn mening oen 
enigszins gewring n resultaat. In aanmerking d'ent stellig 
genomen, dat in de aantallen afdelingen voor de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland mede zijn opg,nomen de grote 
aantalle.n· afdelingen in de steden Amsterdam, Rotterdam en 1 s-Gra
venhage, resp. 62, 16 en 20. Uiteraard wordt in deze geneen-
ten, waar de C.P.N.-leden voor de diverse neven- en mantel
organisati,es eveneens mecrun'.).en ter vergadering worden opge
roepen, door de C.P.N.-afdelin�en zelve verhoudingsge�ijs 
minder vergaderingen belegd dan zulks ten plattelande het 
geval is. Bovendien komt in die ge�eenten meer het houden van 
besloten (leden-)vergaderingen voor, welke, Jok indien en voor 
zover zij aan mijn dienst wel worden gemeld, geen vermelding 
in het weekoverzicht vinden. 

Ik heb het daarom juist geoordeeld in de tabel nog 3 
kolommen te doen opnemen, waarin vermeld werden de aantallen 
afdelingen in de' provincies Noord- en Zuid-Holland, exclusief 
de drie genoemde gemeenten, de overige aantallen gehouden ver
gaderingen en,,, dé daaruit verkregen vergaderings-co@ffici!ntena · 
Wanneer met behulp van dez.e cijfers de landelijke verRaderings
�oëfficiënt wordt vastgesteld, blijkt deze 2/5 te zijn. Verge
leken hiermede, en vergelijking op deze basis komt mij voor

juister te zijn, blijken de coêfficiënten voor de noordelijke 
provincies .enigszins daaronder te liggen. 

Nog afgezien van de daartoe al of niet voldoon<lc sterkte van 
de inlichtin, ... and:i,.ens� en in de drie grootste. gemeenten, is hei 
vanzelfsprekend ondoenlijk om bijv. in Aiilsterdam regelma'ig de 
vergaderingen VPn alle 62 stadsafdelingen te doen bijwonen. 
Zulks ms bovendien grotendeels overbodig, oodat het esprokene 
op deze vergaderingen in nog sterker mate dan elders, vrijwel 

, gelijkluidend is en dus ten aanzien van de gevolgde c.P.N.

tactiek voor mijn dienst geen nieuwe inzichten brengt • 

• 1 

Ik heb voorts een ov)rzicht doen samenstellen vnn alle ge-
- durende het 1 e kv1a.rtaal van 1949 in de weekoverzichten vermelde
vergaderingen. Dit leverde de vol ende cijfers.

Friesland 24 , Noord-.Holland , 113 
Groningen 35 Zuid-Hollnnd 91 
trenthe 12 Zeeland 2 
Overijssel 29 Noord Braba;nt 5 
Gelderland - · 30 Limburg ' 7 
Utrecht 14 Totaal j62 

- DeZ$ -
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Deze cijfers, uiteraard ook weer sterk be!nvloed door 
opname vnn vergaderingen in de drie grootste gemeenten doen 
wel duideJ,.ijlr uitkomen, dat de extremistische partijen met 
inbegrip van de neven- en mantelorganisaties in sterke mate 
aandacht schenken can in het byzondcr de provincies Friesland 
en Groningen. Nadrukkelijk tekent zich deze activiteit a� in

do 1erkzaamhf.den vnn de Eenheids Vak Centrale en de Nederlandse 
Vrouwen Be1eging. 

Van de 24 vergaderingen in Friesland waren er 7 bele d 
door de E.v"c. ·en 2 door de N.v.B.i voor Groning�m van de 35 
vergadflringen niet minder dan 12 door de E. v.c. (nog meer dan 
de c�P.N.)er da2r hield) on 4 door de d.V.B.

XX X X 

X XX 

Resumerend kom ik tot de volgende conc usie. 
Wanneer U, met het oord activiteit in de 2e zin van Uw 
schrijven doelt op de activiteit van de extremistische organi
saties, meen ik op de vraag of deze in UW ressort verhoudmnt.?S
gewijs gro.ter is dar1: elders, volmondig bevestigend te kunnen 
antwoorden, daarbij afgezien van de activiteit bmnnen de drie 
grootste gemeenten. 

Vanzelfsprekend zijn .de extremistische organisaties even
eens bekend met de in de aanvang van mijn schrijven aangeduide 
grotere progressiviteit van de noordelijke bevolking. Alleen 
alt de groei van de marxistische groeperingen r,edurende de laat
ste halvq eeuw heeft hen stellig dit inzicht bij,..ehra.cht. 
Vanzelfsprekend houdt men daarom voortdurend n op politiek 
terrein èn op vakbewegingsgcbied zo el als ten ten aa�zien van 
jeu d- en vrouweno;rganisa.ties,. Stterk het oog gericht op de pro
paganda voor elk dezer onderdelen onder.de noordelijke bevolkingo 

Gezien het bovensta�inde zal ilt het u.i terma te op pr,ijs stellen 
wanneer deze activiteit in de noordelijke provincies minitieus 
!!'eobse'rveerd 'blij.va. U,v medewerking daaraan atel ik op hoge aarde. 

Het Hoofd v n de Dinnst 
namens deze: 

J.G. Crabbendam. 
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No i t.t G�h�"'r�. 

Onderwerp10nefhR�..kelijke groep 
v�n de Comm.P0.rtij. Állt/ 

(t 

.. 

Il.-: �eb da a.?r U' t� 'te.richtee.,, êhr� e�n e�-

ö.se1"ce v:nn d�. lei,Jil ·1i:tJ1 i!e O :llil•l'..1Ui;!t1�--h� Fart1 j ?-!1r.derlf.tnd 
in dé s�meente Opsterland zich �eft fge�cheiden vPn de 
Pe.rtij/en zich heeî� ve.ceui5t tot ee.a ilfzc.nde1'11j!w groé:p 
onder de mu-.m VAn "O?lnf.bro:lkelijlte groe VF'll de Co1mr.u.ni1:.tisc· 

. . . . � :.-.. 
Pnrti.j': 

Rnti"iTer:l. l�d�n z1<;1h vnn �.� !.l@'T't:f 1 b&��rm P..!'�eschf!iden
is 1108 ni.èt 'b0k(!n:i,.. o.n,ltfl: 'h·,n. !1·:· z.J.":t h.1:3��-,f.n r:""gE>r;oheiden. 
behoren èêhe,:•er.t c1r:i.e led�?l ( de he 1ft) v�m de re� dsfra-c tie
der C .P .N .in de2e giemeente, t .. �,. 
Glffi.B.I�: 1:t(KRD " gebor�n 4"9.9-0,f'.t'J.l!l'l&mer,,wonend@ ,;e Tijnje
nr "8� '!''�thou.ê.êr du· =3.1m .OpsterlArid en l1tt �rn d provin-
(ÜF.J.P. �hig, t':!!1 'f!.8."'l '.F:l":1 ,:>�ll'l!;'l/1 J JI, 

:2'I:?'.r1'JR �.)E !.il:!?�\'!, gebc:��:1 2).7 .C9,:v1ç:t-venpr i w0n0nde to �jnje 
!JNZE DE 1.tLlB3: s geb"l).9.C3, v.;;;ehcndm.",,,1;:ucndc te Ji�t0.rs
wat1d6 1:u• r-298. 

De oor��ro 1t, �-ei lte ·tot· d &ze 9.fseh�i d.,ding heett geleid, 
raoP.t in h<H.fd,;,;��k .g��ooht worden in h�i, te:5.t,dPt de h��l" 
Ro0rd.t:: doo:e 1� JR. tij:}.�1.H� e . de nch-te:r.-.f,�nd wo�1t ,!;$-
2o�oven. 

Op 21 �p:;:.•i.l 194�, ·t5: oUJ.e ti•"*el:E 2C. Ql u.u.r, kw�m ee.n 
l'tt ;1 J.+Hien '\l'P'il deze ni·:,,ûrl•� grcf:p tiJf•�li iu hc ïtvl 
••))e !O.ok0 te .:&eteter2'WtHHf. 

Da biJeenkol'hst aton.d 011d,:r 16:ld�.t!B v�n Pieter de 
Lar-:Uw voc::nnerq;t. !fi:j v,n·k1?r•rd.,, tfo.t de 1::;rr�;tjle� d1.n!'; 
reeds sede�·t d� be-v.ri.jHng 1>ei"t.1g 'GR5 <"nkf'le vo,·,rrprn.oto.rntle 
i";Lgu;�en u.i t t'!.e 3)3:rt.ij op d.� t,o}; ->;ert:�t"l!d ·?:e rchutv�,:1. Do 
lai:d;Gte "t;ijd rieht.!.t? ziol'l ,'tü�f. Eivtit. 1n hf: y bij�ondor tegen 
d.e J1eer Roord�.;. Op de redenen, v.elke hiertoe geleid hedden,
"3.'enate hij niet in te g�,;>n. Deze w,:,�:>P.tl genoeg.eapm 'bekend. 
Ali Qen no�md� hij in d:i.t ,çtrbM'J<\ he,t �P.?>euri!,g in de. 
?.rovinQi1f-l1:1 fl·f;:3 t�:1 V:"!:n Pri �zlend isr1 de .A:;:p;igende vetma"'
bei<le:i:•ss tek.ing :tn •1De Deelen� in 1947. Roc�de wfz-d ver
weten, de.t hij de2.e st�kin� de l:·op in6edrul�t hod,h��geen 
n1.et juis·t •�s. 

ROQ:rd111 wilde f nldus spr.êkl:",r,e;,,m ,,�l'rtP,eldheid en re.edde 
-,.,1.lrzet ef .Mir. -r wij m�nen, tfat ,s;i,1 ! nu T'l�U tr�cht .Roor<i.q 
ook e.l ai t de gemeentr•reed r;eg te wer:::en, ons er nle 1; 

. langer ·t'lij neer te h.lnn'.;n leggen • .Alhomto1. l11j de stap 
betreuren en hepen, de.t déze- 21"ap :;i!.o�h'.7;:r v;,11 tijdelijke 
�1.e.rd z0l �ij.n* m�nen �tij th�n� ".tCH.t' da a.�.geu.ieonte.ra.�ds-

• 
1,:-4 

.l;. a Il 
het Boofr.. �ron de C .v. te •s-G:r�vénb�gè 1 
cle He er Proo;1,....-ew."-Ge11eraal, :r gd "D1reo teu"r• vr,,n ?oli tie t� liee1..{W" rden. 
de He<ir CommieB�:-:·is '�tr Ko:ï:i.:tngi_11 :î.n d•) p:t'OV .i1:iesl�nd 't:f:! Leieu e.,·d�:ti. 



verkiezingen met een.eigen lijst uit te moeten komen. 
lliarna gaf hij het woord &An de heer Roord . 
»e�e beapr�k erst de groei van het conflict en we<rr

legd.e de 'baschtû,di� .. ng ,.,_1 zoi.1 �j d� 9.etie VBn cle veen
�rbei�ers in 1947 hebben gebroken. 

Det het ccmflict n!.ct eerde� u.itg�broken 11r�a, kwem, 
aldus spr.eke�,omdnt ��n �o ln�g ;µoael13k de eenhei� h�d 
tl°SU�htëá te Q'1tWQI'N,. ::Ji:t is �oht�:- uiu·� l�,1�er !I.Clé;Llljk, 
hetgeen �preker ·,en i.earst1::1 l.f. 'tJJt:t.U'de.:)e aft.tche.idin.g is 
er,aléi,,:,.e �preke:t', ;liet op gericht om tweespalt te maPien 
m�r?!' cm dl? oenhe-!d t� , em•n. Wij willen recht 600.r Eee 
6�:?.:n in ûn&:.!: s"71"'13d te�!i!n de rooct1e. 

:Ct2;e pfeche1111nt.{?,ld;..o s p.t<üJ::or 1 be".:e1:t nt r"1e t�dst 
11,il r.:tc.;1� in 0psti..n::l�:ul of in :Jx-icsland ei;;a �:'..gen 1:s.r"t;ij 
w·illfrî. S JijiOl\te·n en g:r,.u 'Vi'J.I:i !!oL,.snd. w:l:....:;.au tifsoht;:idor.-Men 
n.eeft cns :5.n Ro:n1ar.�d wrü ,afflfl de Chinek!en ·ven Iiede:rland
5r,nomnd o E'u rro0rl. ,. 1?�r'ii�n in �et liciht v�.n wat 1n China
..3eij�t'C:'t ,. '='illtn w:'i.j t"tr;:; C1·1tr,rm,s.n �,nm. Ne�_ó1.lrini' zij'l'l·.en <Se 
�ut.H;�-i ir1. oc sp'.!.'1;.r;.l·, <kt �1 e�ml n .. �t vou· t:.cnt�f)fl ;.:n:J len, 
t, t wr.m�he:i<l rtl!lr1:er... 

ftnn het slQ't ir,111 de varg ·e:.:-·iug,welkE-J 6-en ru.s'tig 
v,•:l':'l.Oc!:) had tw.;?l.'d b�h1Gten op '1 ii,.,i 1'.s.�e"rl openbare ve:r
{Jt><11�r.ine: -r:o toud;n te '.Beetr. en op 8 M�i.··r..s.de o��di
fi!\·�ev.lij r; ·t vo•.;:'C t1H !.i .. � .. 1or,1,3e'311't+rr.'1J,· ,!3n,dd.ar:d.ng�n �.r.�:tni ... 
titif vaiöt ·te ;;;t{,llon� 
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Verslag van een op 7 Mei 1949 te Beets,gemeent- Opst-rland, geh.0u4e 
openbare vergadering van de 110nafhankelijke Col!_l'""'uniste Pa.rtij 11 Cr.c'O• :, 
Roo;_•da.) 0 r-. ,}Î l A,r ' 0-0-0-0-0-fJ-O-O· -o

J., .._iv 1 
------

Op Zaterdag, 7 Mei 1949, werd te Beets de eerste opGnl:.c.re v::1'[ntk:r-in,_� 
6choudcn van de HOnafhai.-ik'.llijke c mrnuni-Mishà.e ')9.. tij 1' .:; 'OB�ï • .<J) ·d ,; • 
De vergadering werd gehouden in het cafe Huisman te Beets en ving plm.. 
20 000 uur aan" 

De vergadering stond onder leiding van Piet�r de Leeuw, wonende 
te Tijóje, conrruunistisch raadslid van Opsterland. Deze opende met een 
woord veµi welkom tot de aanwezigen de vergadering en sprak verder ongeveer 
als volgt: 

"-1rwanneer de communisten in Opsterland iets te zeggen hadden ge'n' 
over de samenstell:�g van de candidatenlijst van de C.P.N 0 ,dan was daarop 
de rnan,die door het partijbestuur' naar beneden is getrapt, als nr.l 
komen te staan. Als Gerrit Roorda fouten heeft gemaakt, dan hadden wij 
in Tijnje dat geweten en danzouden wij hem er op gewezen hebben. Wij 
heb -en die fouten echter niet kunnen ontdekken. \lij moeten de leer van 
Lenin,dat het socialisme moet wortelen in de massa, toepassen en niet 
wachten tot het socialisme vanuit het buitenland geimporteerd wordt, ter
wijl sommigen hier alvast hun plaatsje bezet houden om straks het heft 
in handen te kunnen nemen. Het socialisme, dat ons volk ligt, m:>et het 
zelf :i:m bevochten hebben. De vraag is gesteld of wij ook voor de 
11Waarheid11 moeten bedan,,rnn, maar dit moeten wij niet doen. Wij blijven 
namelijk hopen op een spoedige hereniging met de partij • 11 

Hierna las spreker gedeelten voor uit binnengekomen brieven van 
SYillt!athiserenden buiten Friesland. 

Vervolgens werd het woord gevoerd door Gerrit Roorda, wonende te 
Tijnje, wethouder der gemeente O:::isterland. Deze begon zijn rede met 
aanhaling van een uitspraak van wijlen dr.Abraham Kuyper: 11 Nederlarrl is 
land van religie en negotie. 1

1Hij spr� verder ongeveer alsyolgt: 
"Tegen de doodgepreekte religie en de negotie van het kapitalisme 

stellen wij het ideaal van de scheppende, dienende arbeid waar het 
communisme van Lenin en stalin van uit gaat" baar zo goed als het ware 
Christendom bijna geheel in handen is gekomen van de negotielui,zo 
trachten ook thans de negotielui zich van de collli. unÁische partij 
meester te maken. Als wiû. ons daar niet tegen zouden verzetten, zouden 
wij ons socialistisch zelfrespect verliezen en de namen van de pioniers 
als 1,foltatuli, Domela, Wijnkatp, Lou de Visser en anderen niet meer op 
de lippen durven nemen. Gestreden moet er worden tegen allen die de 
partij in het isolement willen brengen. De eerlijke strijders tegen 
de lage negotiegeest moeten verenigd worden. 

Tot slot werd het ·woord gevoerd door Jan Groen, geboren 25 .tt·ebruari 
1893 te Nijetrijne, veehandelaar, wonende te Tijnje 314. Deze wenste 
niet over de politiek te s preken, ooar het woorld voeren als klein vee
houder tegenover klein veehouder. In zijn humoristisch getint betoog 
waarschuwde hij tegen het stellen van het midcel boven het doel, waaraan 
z.i.meerdere partijen en corporaties zich schuldig maken.In dat licht 
meende. preker te moeten pleiten voor de candidatul.J' van Roorda, die 
het heeft beiverkstelligd, dat na verloop van jaren de invloed van ae 
arbeiders in Friesland is verdub'.eld. 

Na een korte pauze werd geleg,:mheid gegeven tot het tteL.en van 
vragen. De eerste vragensteller vroeg ophelderi.�f, waarou1 Roorda uit 
de partij was getreden • De tweede vragensteller, oOUKE D •' GROU\,, 
wonende te Beets, cow'unistisch raadslid der gemeénte Opsterland, 
stelde eigenlijk geen vraag maar viel in felle bewo0rding_n Roorda 
aan. Hij verueet hem 0 0 a0 een saboteur in de rijen der connnunist n 
te zijn.Hij betoogde, dat wanr:.eer Roorda zich niet aan de partijdis. 
cipline wenste te onderwernens hij zich moest terugtrekken. 



Roorda beantwoordde de vragenstellers ongeveer als volgt: 
0 "up de vooravond van het eerste partijcongres na de oorlog m Amster

dam ontstond er meningsverschil tussen � Paul de Groot en mij O De 
Groot verweet mij toen,dat ik voor w.ijn vrijlating in het internerings
karrq::i te Schoorl aan de bezetters mijn erewoord zou hebben gggeven. Hierop 
antwoordde ik hem:11 Jij schurk, dat zul je waar makeno 1

1 Dit deed hij niet, 
maar wel dreigde hij mij uit de partij te zullen trappen. Dergelijke 

eerrovers kunnen de partij niet opbouwen. Wat De Groot over onze vrij
lating door de Duitsers zei,was niet alleen een belediging voor mij, maar 
voor alle 27 Friese com.mnisten,die met mij zijn vrijgelaten. Waarom 
wij toen zijn vrijgelaten is ons tot op heden nog niet bekend. 

I 

7< 1 
Na de bverijding werd de leiding van de C0 P.Noin Friesland toever-ltrouwd aan Jan Lamners,van wie later bleek, dat hij een aantal kameraden 

aan de 0.D�had verraden. Toen deze niet bleek te landhaven kwam de Hollan
der Jaap Agenant, een man van hetzelfde caliber als Lam ers. Het devies 
was toen:"Roorda zal er uit,al zullen er ook maar 1000 com:mnisten in 
Friesàand overblijven.Agenant liet geen gelegenheid voorbijgaan om mijn 
reputatie bij de Friese arbeiders door het slijk tehalen. Zo verweet 
hij mij,dat ik als loco-burgemeester een maatschappelijk werkster in de 

l echt had verbonden,die weigerde communistische gezinren te helpen. 
Ook in de Statenfractie zocht Agenant een stok om de hond te slaan. 

Toen cêe subsidiermg van het Chr.Lyceum te Sneek in behandeling kwam, had 

de connnofractie met instemming van het partijbestuur besloten tegen te 
stemmen. Agenant heeft dit tegensterrn:r.en steeds en overal voorgesteld 

als een fout van mij. 
Nu heeft het Partijbestuur nieuwe lichten opgezocht , maar het blijken 

niet altijd grote lichten te zijn. Mensen als Paul de Groot en hun ogen
dienaars kunnen de arbeiderspartij niet opbouwen. Ik ben het met de Grouw 
eens: verdeeldheidbrengers zijn misdadigers. Zij trachten oP de ruggen van 
de arbeiders omhoog te komen en kopen mensen zonder capaciteiten om. Ik 
heb van mijn vader een opvoeding genoten,die overeenkomt met, na.ar een 
Indonesische vriend mij eens vertelde, de wezentrekken van de 1,Jnang
kabauwers: Zij permiterenzich er een eergevoel,op na te houden. 

Zij,die het werk van de Rook en steringa door het slijk halen, kunnen 
niet alle mensen altijd bedriegen, al nemen zij de tactiek van de Hyena 's 
Wallstreet over als Amsterdamse kooplui van de slechtste soort." 

; 

De vergadering werd hierop te omstreeks 23.00 uur gesloten. De ver-

J gadering,welke door omstr�eks 50 personen werd bezocht, had een ordelijk 
verloop" 
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Verslag van een op 20 Mei 1949 te Gorredijk t , gemeen e �..&ter-lBf d gehouden openbare vergadering van d' Onafhankei:f;jke
Groep Communisten (Groep Roorda.) 

1 _ l;r f 
o-o-o-0-0-0-o-o- l '" I /,J, èYJ '/' 1 

Op V�jdeg, 20 Mei 1949, werd in hote�h.ansbur te Gorre<i Jk een ��enbare vergadering gehouden uitge.anfevan de Onafhankel.;Jke Groep Communisten (Groep Roorde.). 
' 

� vergade :o.ng werd te omstreeks 20.00 uur geopend 
�NK 

'tf...- door Pieter de Leeuw,wonende te Tijnje, comm.re.adslid der
\.''-") 

gemem te Op ste ne.nd. Hij heette de aanwez :igen welkomE en noende in het kort de feiten, welke er toe h8à.den geleid om voor de a.s.gemeenteraadsverkiezingen met een eigen 
�ijst uit te komen, welke feiten reeds werden ae.ngehaE.ld 
in het verslag over de openbare vergadering van deze groep gehouden te Beets op 7 lVIEi. j.l. 

� Hierna leverde hij felle oritiek op Bet door de c.P.N �,l..t �lin deze omgeving verspreide pamfl et: "Wat doet G.Roorda?" •
�e.o.6i8'J..b. (.Een exemplaar van dit pamflet gaat hierbij.)Spreker wees 

er op dat de onafhankelijke communisten �oopten,dat de 
af sohe iding slechts van kcr te duur zou zijn. Dergelijke 
psmfletten zouden er e chter wel eens toe kunnen leiden, 
dat de afscheidin g  wat langer zou duren. 

Spreker stelde tenslotte. ve.st,dat men niet moest menen, 
dat de onafhan,klijke communisten geen eohtex communisten 
waren. Men zou gewaar worden,dat de 2.rbeidem v6Il Opster
land nog steeds de volgelingen warm van Domela en dat zij 
nog echte Fr:ËSe etiljfkoppen waren. 

HieJ:na nam Gerrit Roorda wonende te Tijnje,comm.wet-
houder der g anee?J.te Ops,te J:Land,het woord.Hij memoreelde 
uitvoelig de gebeurtenissen in de prtij gedurende de 
ja ren na de be vrijding rondom zijn persoon, wae.1.·bij hij 
o.a.noemde het gebeurde op het e erste partijcongres na de 
m vrijd.iDg te Amsterdam; het gebeu- de in de provinciale 
staten van Friesland e.a.Fel hekelde hij de houding ve.n 
het partijbestam::, in he t bijzonder Paul de Groot en 
Agenant die èem vier jaar lang door latei' laster en be-
drog hadden getracht hem onmogelijk te maken. 

Hij verweet het, partijbestuur, da.t si$ het meeme, 
dat het socie.1isme een export-artikel wee, dat na verloop 
van tijd ook wel eens nae.r hier z ou overwaaien. Zij, de 
.leden van het IBrtijbes illurà, hadden Diets anders te doen 
dan tot zolang hun baantjes m; zet te houden om dan het 
heft in handen te àouden. Hij noemde dit verraad van de 
arbe:idersklasee en de mgedach-mnis van mamen als L<?u 

de Visser, Wijnko cp, Steringa, de Rook e.a. Waar bliJven
de protestmeetings -çegen de Ul. tzending van onze jongens 
mar Indi&, riep spreker uit. De Waarheid doet in dat op
zicht. go eà. werk, uaar ande:rs gebeurt er niets. 

ils eentypisch voorbeeld van de houdi� van de partij 

noemde spreke.r o.a.lB t feit, dat het partiJtes�� dÎ" 
coam raadefraotie in deze ge:mente had verwe en, a z � 

inderlijd hadden tegengesteilà,dat voor ieder schoolkind

75 cent werd ui 'tgetrokken in ve rb �d met cl:l inhuldi. g�ng 

van Koningin Juliana. Hij . noemde dit een bewijs van e 

koopmansgeest in de partij. 



Na e en korte pauze werd gele gEllheid gegeven tot het 
ste.1len van vragen • .&' en der aenwezjgen, een inwoner van
Jubbega-Schurega,zeide Roorda reeds lange jaren als een
ee:dijke communist te hebben gekend. Hij kon zich niet 
voorst Ei len, dat Roorda anders zou zijn geworden. Hij be
treurde het echter, dat Roorda zich had menen te moeten 
ai schei. den. 

y... f Een andere aanwezige, 'Sake Lageveen, wonende te Terwispel
tha.IlS lijstaanvoe J:àer van de c.P.N.voorde a. s.gemem teraade
verkiE:zingm in deae gemeente hiema het woord verkrijgende
hield een korte redelil, waarin hij he t optreden van Roorda 
hekelde en hem allerlei verwijt&ngaa deed. 

Bei.de spreke re werden door Roo:rda en de Leeuw beant
woord. Lageveen, die nog alax eens interumpea- de, vond 
weing bijval. 

Te omstreeks 23.00 uur werd de vergadering gesloten. 
De vergadering,welke door plm.�9=::Rermnen was bemhlLt, had 
een ordelijk veil.oop. 
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Versla van d(d openbare vergadering van de 
ON�'.d<t\NK.diLIJK.tii GH0.t1.P U0.1:.,. U ... 1_;;:,'l'.r:,N Ir 

-

gehouuen op Zaterdag,21 Mtii 1949�in café"On de 
te Ureterp. ( ,1 J 
bprekers:le.PI�T.L!!rt �� Liii�Uw te Tijnje,onderw� _____l 

"Boeren en arbeiders tegen oorlog en reactie. · ,.J 
ëe. G.ii.;.i:w.I'J.' rtOO.tüi� ttd Tijnje, ona.erwerp: � 

•
11:>ocialisma 01' kapitalistische chaos." 

Aanwezig wartdn .:!.? personen,w.o .plusminus 10 comnunisten. 

In zijn openingswoord,te omstreeks ëO.-uur,herinnarde de 
eerste spreker aan de diverse actie's tegen rtoora.a( o.a.ver
slagen van a.(d gemeanteraadsvergaderingen)en aan bet slot yp�
hier-eantoen er van Roordap niets goeds meer te zeg en viel. 
\,ij, aldus spreker, hebben ons afgescheiden van de li .P .N., omdat 
wij het absmluut oneens waren met de actie' s tegen Roorda, 
maar hopen op hereniging in é�n partij en.)Jerkenning van 
Roorda en diens streven.De afscheiding betreft geen politiek 
con!'lict,maar een persoonlijk conflict tussen Roorda en Paul 
de Groot, welke laatste verdere samenwerking met .ttoorda weiger 
de.rtoorda beert echter steeds gevochten voor betere levens -
voorwaarden voor het werkende mensdeel en wij schaarden ons 
aan zijn zijde. 

. . / 
2.llk O' )'» 

,,,.._��T�'e ë0.05 uur,begen/de Leeuw zijn rede en sprak als volgt:
Dat wij bier komen spreken is eigenlijk fout en overbodig 

Wij betreuren met Hoorda,een man bekend en gewaardeerd door 
de arbeiders van Opstèrland,de afscheiding van de c.P.N. 
Reeds voor ë jaar terug ging het verkeerd in de partij,toen 
meerdere goede voormannen ümt de partij werden weggewerktJ. 
Couranten( o.a.de Waarheid)schrijVtdn over opportunisme van 
hoorda,terwijl de reactiorfaire pers zich waarderend over hem 
uitlaat.Tegen de laatste gaan wij niet in want wat waar is 
moet waar blijven,wij'blijven eerlij�eerdere vertrouwde 
mensen werden door personen in de partij vervangen,die ik 
niet gaa.rne nader wil noemen.Ons werd gevraagd waarom rt. als 
fractieleider in de �taten moest verdwijnen en zijn plaats 
werd ingenomen door een perso0n,die lang niet berekend is 

· ,JJ'{J- deze taak.R.maakte nooit grove fouten en Den Haag weet,
dat Opsterland het meeste verzet leverde tegen militairisme
en onderdruk�ing van de arbeidersklasse.Op critiek,ook in
onze partij heeft niemand iets tegen,ma�r waarom moest R.die
het communisme opbouwde,verdwijnen?R.he1ft disciplinair ge
zwegen,maar waarom hij j,-p�h!, moest zwijgen,kan or wil nie
mand zeggen •. Tenslotte bleek�dat tt.niet op de candidatenlijst
voor de a.s.gemeenteragfü; verkiezingen was g(dj)laatst.,,ij be
treuràen dit en noemen het misdadij>.Nooit hebben n.en ik ons

�, in de geme�nt� raqd na�r wens kunnen uitspreken,maar toch
.'� stemde .A.R, soms op .ttoorda. hierop konden wij niet langer met

_____ de partij samengaan,maar toch hopen wij straks wedr verenigd 

*� ·t l 

te zijn in één partij.Ook op andere plaatsen(o,a,wnsterdarg,
.L" en rtotterdam)vol trekt zj,.çjl eenz�J 1de scceurin5 in e ' � 

lt.bl, • en bedau., en ta van nart leden e Waarheid f{egt verschrik-
..,,,,,.-, kelijk met betrekking tot tt.en spreekt o.m.over slechte zaken· mensen.Hoe zou de uitslag zijn van de a.s.verkiezingen voor·

de gemeenteraad zonder n.als candidaat?Onze partijgenoten
zouden blanco ot op een andere partij stemmen.�n aat,terwijl
de U!P.N.thans zoveel haa. kunnen doen in verband met de Indo
nesische quaestie,als de u.P.N.öerlijk gebleven was.Opster
land echter zal als eerlijke mensen stemmen op eerlijke men
sen(R)Reclame is overbodig,de verkiezingsuitslag zal het be
w�js duidelijk leveren[!feze candidaatstelling is niet meer

Q(dmocratisch •••• 



e 
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ijemocratiscb.Is er één arbeider in Opsterland �ie invloed 
beeft kunnen uitoefenen op het opmaken van de cand1daten• 
lijst?.1.�een de lijst Wé:1.1:l or' vil wu.;,ot Z.O!lu.\JL' ID�-r· b-c:.uu-p

i:.:=.�.1.:u �;o ... c.:on • ...,i t was ons te Hi tlerachtig. Later zag het par
tijbestuur in,dat het ontbreken van H.op de lijst ven aJn
merkelijk stem,nenverlies tengevolge zou hebben en op een 
vergact.er1:1E, i:;telde men voor om J.{. alsnog op de lijst te 
pla�tsen,ia r dan als no.5.R.zou op die wijze als no.5 tot 
zwij;;eYJ. worc.e-ri 13dwongen,de ,,,,�n die na de bevrijding 70 
partijarct�lingen opr:.C(it Je.J1:1en partij Cii ctatu r willen wij 
niet • .l:!ien stom e rout beging d� G •• :r .donr par::ifletten te ver 
spreio.en,wa. rin rren de bevo1'-:::L1E, v ,n Opster-:: �nd laster 
tracht t� vertellen over de 7.0 gunstig bekenä.e R.:�een,wi.lle 
wij �ederland voeren naar socialistische levensopvattingen, 
dan moeten wij niet als de C.P.N.trachten ons volk te mis-
leiden,maar eerlijk blijven als Lenin,al zouden we dan ook 
maar 1000 leden overhoudenfln �jecho-Slowakije bracht het 
eerlijke communisme de grotf:l omwenteling,zulks in samen
werk ng met de links socialisten.Zo kan t:1n moet ht,t bier 
ook Wij moett:1n werken in en met de massa,maar door baar 

J e van handelen stoot de C .P .N. thans talloze leden ar. 
Dit za,g R. reeds voor 5 jaren tt:rug i:çi., maar to1;;1n .r·"' �us wila.t;; 
men hem uit de partij gooit:1n ornaat zijn critiek te et;riijK 
wa/;;l. ,ons komjJ het ware socialisme binnen van over de grt:1n" 
zen, want "het gaat best .. "a.enk slechts aan China, Griekenland, 
.l!'rankrijk, enz.Di t moeten we echter nooit vergeten, het wart:: 
socialisme is geen export artikel.Hitler wilde het wel ex
porteren maar moest uiteindelijk erkennen,dat üit niet ging. 
Ht::t ware socialisme moet door ons eigen focie:rlanase volk be 
echten worden, desnoQ_ds met opof 1ering van alles. 

Aldus beeindigde de Leeuw zijn rede,n te .:!O. 40 Aur en gar 
direct het woord aati�errit Roorda,� sprak 'äi.a volgt;) 

Reeds lang moest ik van het poli ticK tc.c·.r:t1in va.i:·u.wJ.jBBll 
en bij de opst&lling van de laatste candidatenlijst voor· 
a� gamc;cnt ... r·a."'.ubV-.,rtüezing zou men mij de genaa.,:;1:;lag g,;,..ven 
omdat ik mij niet zou willen onae.r'Werpen c:1,ö.n u..; partijdis

. lin)(e. v Glt:n bi:;t.c ..... u.cu ... n mij
. 
n hf:lengaan, ma.ar meenden a.at 

zo mo_;st • .i.Je tijd zal het teg.;nuec;it bt::1wi jzaöl...,,en bescbul 
gt mij van eerzucotig te zijn,ma r Qls ik namens arbeider 

moest spreken in de gemeenteraad, in df:l btaten or waar ook, 
voelde ik'mij steeds een klein mannetjf:l en hij die met 
critiek kwam was mijn vriend.Ik moest met mijn medestaan
ders zwijgen en de goede kant van onze actie is wel,dat we 
ons nu weer kunnen laten boren.Wij willen een eigengekozen 
disciplirü'e in de partij,masr geen cadayer disciplirµ'e. 
Onze actie zal uiteindelijk de partij ten goede komen,als 
mf:ln zijn routen wil inzien.V ij strijden voor het ware soci
alisme, tf:lgen mogelijk fascisme.Wij leven thans op een vul
kaan in erger mate aan in 1959.Toen wilde men 't niet in
zien en nu evenmin.Maar vergeet noo1t,dat rlederland in de 
volgende oorlog, ontketend door de kapitalisten van Wall
Street�loeiend bij is als bu!'f "=rstaat.-iîi j willen strijden 
tegen het komend fascisme,want de groot

.
st

�
churken liet , 

men los om ze straks nog eens te gebruilten s.Boers scbreer 
m j een brie1',die n1.t::1 w on ouden. j scbreef:Thans 
meer dan ooit is het de tijd voor·1proletariers van alle lan
den, verf;jnigt u .De rijken zullem bang zijn voo1· a.e ona1·hanke 
lijken,want ook zij kennf;jn het bijbt::1lwoord vele tersten zul
len a� laatsten zijn en vt:1le laatsten de eerstt::1n. �t::1 ontwik
kt::1llng der partij gaat voort en is wet;verloren is hij,die 
zich aan deze wet niet onderwerpt.Nif:lt na ons,maar straks 
met ons de zondvloed,waarin ieder ondergaat,die niet dereu
dende band grijpt van het communistisch socialisme.van pas 



vervolgblad no.5 • 
•••• kan en zalalles goe� in orde komen.GE:;ën opvoering van het 
mili tairism1:; en fabricage van atoombommen, geen Atlantisch 
logspact en moordend Marshallplan,welks geheel g1:;richt is 
het Oostelijk bloc,met aan het hoofd .tûlsland.Htit machtige .Hus
land bestaat reeds 51 jaar en heeft van de laatste jaren een 
staat van dienst,die alle andere landen op alle terrein volle
dig verslaat.Deze macht bl�kt in tal van buitenlanden en juist 
hiertegen blaast Amerika e.a.verzamelen.Maar een volgende oor
log kan en zal ttusland met zijn aanhangers voJrkomen,Het vrede 
congres,gehouden te Parijs waarborgt vrede,maa.r opl1:1tten blijI 
geboden.Daarom nu in het bijzoncter,eenheid en vereniging van 
de proletariers aller landen.Aldus ds,Boers en deze woorden 
zijn ons uit het hart gegrepenZlGeen verueeldheid,ook niet onde 
e ons.Maar wij willen "'tëm!en,dat die VE:;rdeëldheid in de 
u.P.N.reeds jaren aanwezig was en dat in een tijd als de onze
nu wll de jnternationale storm in de zeilen hebben(Z,e verkie
zingen zullen bewijzen, dat het anders moest worden. -nj zijn
er van overtuigd, dat in de gemeenten zonder een ··ona.rhankeli jk
cahd.idatenlij st ", de t.: .P .N. tal van stem11Jen zal. verliezen.Dan is
het bewijs er en zullen,ja moeten wij na de verkiezingen de
fouten opzoeken en wegwerken,waarna wij moeten herenigen in
één parti om samen te stri den te e de oorlogophitser .iij

• s eeds bereid om met tegenstanders n en ui en e partij
te spreken en andersdenkenden willen wij omze beginselen op 
tactische wijze duidelijk maken.lk heb in de btaten gezweg�n 
omdat ik meende dat ik dit disciplinair verplicht was en dit 
in het belang van de partij zou wezen.Maar het gevolg was 
dat tegenstanders profiteerden en er een propaganda object van 
maakten.Ieder mens heer·t iets van de duivel in zijn binnenste 
en het kapitalisme wakkert dit weinig duivelse aan,in eigen 
voordeel.Ik meen niet eerzuchtig te zijn maar heb wel eerge
voel.Mijn broer is al lë janen in Indonesie als ona.ërwijzer, 
maar ik beschouw hem als minder;aerdig,omdat hij lia is van 
de P.v.d.a}üp het eerste communistisch congres ba de bevrij-

ontstond er al direct verschil van mening,in a� ze1rc1e 
tijd toen ook de vommintern werd opge�even.verschil van m�ning 
is niet erg, ma·-1 r wij moeten ons ui te1na6li jk aan de besluiten 
va.n CLB m,:h:lrd.(:;)rnt>ia. ona.crwerpBn.Ik VOCL1t op a.at con5r0s voor 
lange discussies oo hoop dat we overeenstem ing zouden berei
ken,maar P�ul de Groot trachtte mij tot zwijgen te brengen,doo 
de laster te verkondigen,dat ik in 19�1 .uoor de duitsers zou"1'" 
vrijgelaten op mijn erewoord.Grover leugens bestaan er niet. 

� kreeg de kans om op een vliegveld te werken,maar heb er 
niet anders gedaan,dan steeds de vele kamera.(d'.en overal op het 
terrein verspreid op te zoeken en moed in te spreken.�at wij 
uit ue pë:li"'tlj zijn g1::t!·uu1::1n is fout,maar buitengewone omstan
digheden wettigen buitengewone middelen.Mogelijk worden wij

..... rn,.-, straks geroepen om hc::tz.;;11·ue in 1�eder1and te c1oen als vorig
jaar onze kamaraden in '.cs: echo-S1owakijebe66en gedaan.ÀlaJilj 

str ks de kans krijgen om n ons and e ro e e tie te 
ontketenen moeten wi onze rac en daar e�ns ezind voor 
in�nnen en zo de handlangers van Wall-Street ten onder breng 
en.Gerbrabdy en Walter zijn oorlogooh1tse�s en zij dwingen on
ze jong�ns in lndonesie tot dezelfde daden,die in de bezetting 

ijd door de duitse jongens hier werden gedaan.Zij moeten ech-
ter niet denken,dat de handlangers van het groot Kapitalisme 

Communisme kunnen keren bij de grenzen van Indonesie. 
Koos Vorrink en anderen sturen onze jongens naar Indonesie om 
daar te moorc1en en vermoord te wordèn. ·r�g�n c1eze rnisa.aden 
strijden wij met alle macht en ook daarom onze onarhankelijke 
candidatenlijst. ij willen spreken met iedereen ook met de tet 
gen a ers n eigen partij.Wij moeten bij elkaar komen en zo 
onze partij sterker maken dan ooit:;): 

Aldus eindigde Boorda zij�rede,�tP te �1.50 uur,die met 
applaus •••• 



applaus van enkele aanwezigen werd beantwoord. 
Hierna werd een korte pauze gehouden,waarin werd gecol

i�c\��ra voor de kosten van de te voeren propagamda en werd 
�'1},legenheid gegeven voor net stellen van vragen, 

lwa rvan 2 personen 6ebruik maakten. ' 

1eJPultrum van Houtigehage(lid C.P.N.) � 0 -,,,,..,I 
a.I$�ist,dat men in Opsterland ge�n invloed heeft

kunnen uitoefenen op de opstelling van de candidatenlijsv
ln ömallingerland was dit wel het geval.

b.Als er een candidatenlijst was opgesteld met op no.l
ttoorda,no.2 de Leeuw en no.3 IJnze de Vries,zou dan de
scheuring in de partij zijn uitgebleven?

c,1tomt het handelen van Hoorda niet veel overeen met het� 
lgeen in de bezettingsjaren door Paul Kies ia gedaa� 

d. Wordt in de Communistische partijen in het buitenland 
ook een dergelijke actie gevoerd? 

2e.Blom van vrachten. 
Kü'rînèn de omliggende gemeenten ook 

over h�t conflict 1n Opsterland? 
nader worden ingelic� 

tl� 
/ Roorda beantwoordde de vragen le-a,en ö en ëe.heel kort 

met de stelling dat het bestaande conflict althans voor
lopig al 1i.en Opsterland betror • 
Op vraag b.en c.gesteld door Pultrum ging hij zeer uit
voerig in,speciaal om de lasterlijke vergelijking en het 
o één lijn stellen Roorda-Paul-hies,waarop tenslotte{êen
ne1·tig en rel debat volgde, hetwel uoor de e.anwezigen,
deels met span üng en genoegen en deels met v.:,ro11twacirdi-

ging werd gevolgd. 
Tot j maal toe nodigde Roorda zijn tegenstand�r uit om, 
or zijn woorden terug te nemen,dan wel het door hem naar 
voren gebrachte tegen Hoorda waer te maken.Pultrum weiger-

echter ook maar iets terug te m:men, waarop rtoorda hem 
zeide niet meer als een goed partijgenoot te wilHin erken
nen. 
ttoorda hield tens1ot1·e het woord tot ,t,.-uu.r- en oenam daaP 
door aan ieder de kans om nog te spreken,hoewel meerderen 
dit wensten. 

u� vergadering,die verder een rustig verloop had,werd 
te 23- u.ur gesloten,waarna de aanwezigen zich direct ver

wijderden. 



�okO ,[:.:;.,_ :c,;_ c• 4-1/tt � Verslag van een op woens ag,23 November 1949 te orredijk
gemeente O sterl��. gehouden vergadering in cafe Schansburg van de Onafhanke ""ke Cummunistische Partï o ste nd.

1 0 NO\/. 1949 
_ Op Woensdag, 23 l'iovember l949 te omstreeks 20.00 uur werd 
Ac 1 

,/ 
in de �aal van Schansburg te Gorredijk een vergadering gehou-

1 ,}__tl{, 1 den, uitgeschreven door de Onafhankelijke Communistische-= Partij Opsterland, - - - _ 

e 

/hem 

e 

I' X \ . _T� omstreeks 20 .O<? uur opende de voorzitter P. de Leeuw te 
TlJilJe deze vergadering en heette de 23 aanwezigen van harte 

Jg> wel�om. Hij w�kte de aanw�zigen op om in de toekomst gegel-
1�,� matig dergelijke vergaderingen te bezoeken. Hij voorzag voor 
'«Il hun partij een druk seizoen, daar het bestuur voornemens was 

ettelijke dergelijke vergaderingen over geheel Friesland te 

X 
houden. -

Hiern� werd h�t woord gegeven aan l,.Ildries Holt/i>, wonende 
te Terwispel, die als onderwerp had gekozen"Democratie op. 
politiek en economisch gebiedtt . 

Volgens hem bestonden er feitelijk twee dem&cratieën . De 
democratie op politiek terrein schetste hij in een verhou
diz:ig als 90 voor 10 of 10 voor 90, waarbij in het laatste ge
va.j bedoelde tien niet uit het oog mochten verliezen, dat 
h un aantal langzaam maar zeker moest en zou stljgen. Volgens 
spreker moest er contact worden gezocht met anders politiek 
denkenden met terZ:i.jde stelling van haatgevoelens, opdat 
over en weer van gedachten kan �rden gewisseld, teneinde 
de welvaart onder de bevolking te bevorderen en de vrede te 
bewaren. &J>i·eker zei het te moeten betreuren, dat hij nu 
reeds, slechts enkele jaren na de tweede grote wereldoorlog, 
al weer moest constateren, dat er achter de schermen werd 
gewerkt om een nieuwe oorlog voor te bereiden. Hij verweet 
het groot kapitaal en de groot industiëelen , dat z� het 
doel bewust op een nieuwe oorlog aanstuurden om zelf grote 
winsten te kunnen maken. De democratie op econo�h gebied 
ver�eleek hij met een grote coöperatie, waar allen voor één 
en eén voor allen werkten. Volgens/kon in een land als 
Nederland, met een zo dichte bevolking, dat er voor de land 
bouwende bevolking en speciaal voor de kleine boeren zo 
goed als geen cultuur grond meer vrjj was, alleen een inten 
sief en economisch gebruik van de beschikbare grond een 
sober bestaan opleveren. Hij kon de verdeling van de nieuw 
gewonnen gronden in de Noord-Oost polë•r niet goedkeuren, 
omdat er hoofdzake]jjk grote bedrijven werden gevestigd en 
daardoor de kleine man werd uitgeschakeld. Hij eindigde met 
de aanwezigen op te wekken hun krachten in te spannen om 
te komen tot een sterke organisatie op politiek en econo
misch gebied op de grondslag van een werkelijke democratie, 
waarin voor ieder gelijke rechten zouden gelden, ter bevor
dering van vrede en welvaart. 

t Daai'lla werd het woord gegeven aan Gerrit Roorda, wonende 
te Tijnje. 

Roorda sprak over de democratie in de gemeente Opsterland 
Langs een grote omweg kwam spreker eindelijk op zijn onder
werp terug. Hij begon met de opkomst van het communisme in 
Rusland(l917) te bespreken. Toen was,volgens hem,daar het 
volk de ogen open gegaan, nadat ze hadden moeten consta
teren, hoe de toenmalige keizer 'äe Tsaar van Rusland"' in de 
oorlog 1914-1918 tien millioen Russische soldaten in de 
oorlog had gestuurd, daartoe financieel gesteund door 
Amerika en andere oorlogszuchtige landen. Toen reeds een 
g1·oot gedeelte van deze j:onge mensen waren gedood en ver
minkt, was het volk in opstand gekomen en was er een re
volutie uitgebroken tot heil van de arbeidende klasse. 

Hij schetste Rusland en andere Oost-Europeese staten, waar 
de regering in handen van de zogenaamde volksklasse was, 

(als) 



2. 

ais landen waar een ware democratie heerste, omdat ieder 
daar evenveel rechten had. Zulks in tegenstelling met Neder
land, waar ieder gelijke verplichtingen, doch geen gelijke 
rech'ten had. Als voorbeeld noemde hjj de verplichting tot be
taling voor een luistervergunning bjj de radio, doch waar de 
communisten het recht was ontnomen om zich via de radio tot 
het volk te wenden. Hij uitte felle critiek op pater H. de 
Greve, die in een van zijn wekelijkse praatjes het communisme 
als een dictatuur had betiteld. 
Volgens spreker was het in de volksmond zo besproken "IJze

ren Gordijn" niet iets zoals het door de kapitalistische we
reld werd voo1·gesteld, daar er in het geheel geen jjzeren 
gordijn bestond. Volgens hem zagen de kapitalisten alleen 
IDB.ar een gordijn van angst, daar zij bang waren dat de in Rus- i 

land en andere Oost-Europeese landen heersende toestanden 
ook in anders politiek denkende landen zouden bekend werèan. 

Immers, wanneer dit zou gebeuren, zou het met hun macht 
uit zijn. Hier kon men een voorbeeld nemen aan China, waar 
de zogenaamde volksklasse de schellen van de ogen waren ge
gaan en nu bezig was de regering in àanden te nemen, iets, 
wat,volgens hem, in vele andere landen in te toekomst nog te 
verwachten was. Wanneer het eenmaal zover was zou men ook 
in Nederland kunnen spreken van een ware demecratie. Dan 
zouden

i 
volgens hem, de à.ementen, die in de raad der gemeente

Opster and bij de We�houders verkiezing te kennen hadden ge
geven, dat ze niet met de communisten wilden samenwerken, 
pas tot bezinning komen en moeten constateren, dat zjj nog 
nimmer enig begrip had.den gehad van een werkel.jjke democra
tie. 

Hij wekte de aanwezigen op de vergaderingen van hun part� 
trouw te bezoeken en te tonen, dat zij voorstanders waren van 
een democratie, zoals die in Rusland bestond en in meer an
dere landen in opkomst was. 
Nadat hij de aanwezigen de gelegenheid had gegeven het door 

hem meegebrachte fotomateriaal, betreffende de ontwikkeling
in Rusland, te bezichtigen, was deze vergadering, die een 
rustig verloop had, ten einde. 

0-0- o-o- 0- 0- 0- 0- 0- 0-0-0- 0-0 
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l ACD/ &,,., ,P

,<:'\./.. Ifa2rt 1950
\)\\ X:, vinden bij 

I>,iedegedet.::ld 'Hordt, dat op Zaterdagmidc..ag 11 
te half vier ee11 orG;anlsatiebes·1re"üL1g zal plaats
D.Bruineü,.,erg, Schai1s 124 Terbaüd bij Heere.avee11. 

bes:r-re"üng 
De navolwe�de personea zijn uitseuodigd deze 

bij te wonea1: 

S.Krist �J.s6,J 
1 · - • v2 . .1 der H.0�ü11g 

C .!:!e _;_j er 

p. 
:
1
-iir/.,

1
' G .Broersrna

IJ -:;{tl A. Visser 
K' D .Brui11eL1"uerg 

Knijpe k, �lwv� 
Tjalleberd .., .. 
s_ eeJ:C 
Joure �Ht:1fl�vv--� 
Le:runer � Cwvw"vvv\.M.A./1/'. ;,. 

Heereavee11 

C.Meijer heeft de leidiüg vaü deze vergadering. 
De vergaueri11g is ui tgeschrev�11 na1.1e�1S het 

Districtsbestuur der C.P.tl. door Y.de Jo 6, Pavi Krugerstraat 
43 te Lee J.wardfü1 

Einde. 

Afsct1rifte.a verzo 1den aaD: 
C. v .P. te Le� J.warde11 /

. /:Jistr.Cctt. der Rij.rnpolitie te Heere,1ve_n 
I.v.P. te Heerei1vtoell./
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Feestavond voor abonnes 
van de waarheid. 
no. 

VERBINDINGSNUIVIMER 60. f:i 5 JAN. 1951�

A" .J I /O/éf? 29-
J!�l,p-�r 

Op Zaterdag 23 December 1950 te 20 uur werd te Heerenveen op 
de bovenzaal van het cafe "De Veehandel" aan het Breedpad een 
feestavond gehouden voor abonné1s van de Waarheid. De zaal bood 
plaats aan ongeveer 100 personen. Aanwezig waren ongeveer 60 per
sonen, waarvan een vierde gedeelte minderjarigen. Er waren even
veel mannen als vrouwen. 

De meeste belangste+lenden kwamen van buiten de plaats Heeren
t veen, onder anderen uit Nieuwebrug. 

De avond werd geopend door Dirk Bruinenberg (geboren 16.1.23 
bekend) • 

.. µ,. .•. 
In zijn zeer kort openingswoord gaf hij het woord aan zijn 

verloofde Jacoba Maria van Renssen, geboren 17 Januari 1927 te 
Delft, kani""oorbediende, wonende ten huize van haar broer J.H.C.van 

7 Renssen, Sieger van der Laanstraat no.74 te Heerenveen (onbekend, 
� informatïêîcaart wordt toegezonden). 

• 

Zij sprak een korte propaganda-speech uit, waarin zij het 10-
jarig bestaan van de "Waarheid" herdacht. Zij liet daarin uitkomen 
dat dit blad aanmerkelijk beter was dan welk dagblad ook, door haar 
b�tere politieke voorlichting. Zij trachtte dit met enige voorbeel
den duidelijk te maken. 

Zij wekte verder op om op de obligatielening voor "De Waar
heid" te tekenen, ten behoeve waarvan in de pauze een lijst circu
leerde. Haar korte speech werd met een matig applausje beloond. 

Hierna trad voor het voetlicht Mr.X,goochelaar,die verschi�-

û
ende trucjes vertoonde die bij de aanwezigen wel in ä.e smaak 
ielen. Deze Mr. X was Nicolaas Friso geboren 13-5-"13 in Schoter
and,wonende te Heerenveen Baûweg (woonwagen). Het is� bekend 
at hij lid is van de C.P.N. Hij is kermis-varietéartist. 

Verder werd de avond gevuld met sketches,declamatie en liedjes 
bij de guitaar van het gezelschap" De schijnwerper II van Groningen. 
Deze hadden voor een deel een politiek-propogandistische inslag • 
Hun optreden lokte eveneens applaus uit. 

1 Het gemeenteraadslid J.H.C. van Renssen geb. te Delft 4-2- 11 11 
(bekend) kwam later op de avond ook nog en sprak eveneens een korte 
propaganda-speech uit,die in grote trekken overeenkwam met die, 
uitgesproken door zijn zuster. 

Na afloop werd nog enige tijd gedanst. 
Het geheel had een ordelijk en rustig verloop. 

einde. 23-1- 1151 • 
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VERBINDINGSNUMMER 60 • 

Samenkomst i.v. 
thuiskomst van de dienst
weigeraar c.Helffrich te 
Jubbega Schurega no.275. 

Op Zaterdag 3 Maart 1951, te omstreeks 20 uur werd in het 
cafe van J.O.de Jong te Jubbega Schurega, zaalruimte ongeveer 
150 personen, een gezellige avond gehouden in verband met de 

,,.,...,.- thuiskomst van de dienstweigeraar Cornelis Helffrich • 
Hij had geruime tijd in het kamp 11 Bankenbos11 doorgebracht. 
Op genoemde avond waren ongeveer 45 personen aanwezig, 

waaronder familie en kennissen van genoemde Helffrich. 
Het woord werd gevoerd door Jacoba Maria van Renssen (geb. 

17 Jan 1927 bekend) en diens echtgenoot Dirk Bruinenberg (geb. 
16 Jan. 1923 bekend). 

• 
� 

Deze personen spraken hoofdzakelijk over Cornelis Helffrich 
die,door te weigeren �n militaire dienst �e gaan, voorgesteld 
werd als een vrijheidsstrijder en zodoende meegewerkt had de 
vrede te bevorderen" 

Pl> Il O si> 
. ( Door Marten de Vries,Qgeb. 2 Dec. 1907 bekend) werden 

�oordrachten gedaan. Het g eheel moet worden beschouwd als een 
communistische propagandaJ 

De avond had een rustig verloop. Alcoholhoudende dranken 
werden niet geschonken. Er was voor deze bijeenkomst vergunning 
verleend tot 1 uur, doch om 0.30 uur werd de bijeenkomst geslo-
ten. 

In de waarheid van 1 Maart,1951 is een berichtje 
waarin de bijeenkomst werd aangekondigd. �it berichtje wordt als 
bijlage bij dit schrijven gevoegd. 

Viering thuiskomst 
(! .., 

BBEGA, 1 Maart. - De th 

st van Kees Helfrich uit het k

kenbos zal op Zaterdag 3 M

telijk gevierd worden bij J. O.

g. Dit is georg�ise&d door

ruitstrevende orgamsaties van J

a en omstreken. Iedereen is

Einde. 

6 Maart 1951 
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III. H.B. 
25 Juli 
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13et-reit . Ve:cgactering. ,rnlvega, 9 Juli 19?1. 
Zaalruimte 
Aanwezig 
Spre�ers 

• 

• 

.. 

• 

• 

plm. 100 personen 
b3 pe,:sonen 
Schurin.�,Hóut en Koning. 

PAR: ...u, 

uil Liv()
'\XTeèlrove . c.ht.. 

Op �a"teraag, 3o "'Juni !9'.Jl, 20.00 uur wera een vergade-
ring genouaen in· ae kleine zaal van né L. earJ oos"terhof i;a 
rotiro.wolcte, gemeen-te ,].e.s.i.s.tellingwerI·. Als voorziti;er trad 
op Jan Das • .Jeze me�:�"Ge in ziJn openingsrede op, dat hiJ 
aangezocnt was ozp als voorzitter op "te -c;reaen, daar de men
sen die ue vergadering hadJen belegd, zich niervoor nie't in 
staat achtlïen. JJeze vergadering diende - volgens Jan Das -
om hei; goraiJn van leugens en laster omi;rent ne"t leven en 
.net wezen a.er SowJet Unie, neer te 11alen. Als spreKers zou
den op1,re aen enige leden van een a r:l)ei cte1·s-Cielegatie, a.ie 
ongeveer een maana geleaen een oezoek aan ae S0v1Jet Unie 
.nactden gebr ac.nt. 

Als eers'te spreicer wera aangekondigd een zekere Scnu-
� j.l r:j,nk.Deze Ï)enana.elae ne-c onderwi J s en de l :ei viering al

daar. Volgens spreker was het onderwiJS in Rusland ideaal en 
stona .net op een zeer hoog peil. �en ieaer die over een �e
hoorliJke aosis nersenen bescnik"te, kon - ongeacht ziJn 
maatscnappeliJke en t'inanciële positie - in staat 1norden ge
stela. ZiJn kennis te vermeeraeren om zoctoencte de .noogste 
ambten 'te kunnen bekleden, zulks in schrille tegenstelling 
met :Neaerland• � an de l Mei viering wera a.oor een ieder deel 
genomen en zulks met zichtbare vreugde. 

}/ · l VervO:gens trad als sprèker op een zekere Hout, die naar
hiJ beweera.e arheiaer op een gasTabriek hier i:;e lana.e was • 
.Deze benanoelcte een be zoek, .nei:;welk a.e a.elegai:;ie had gebracn 
aan een miaa.el grote rabriek in de SowJet Unie. De omstandig 
neo.en waaronder de ar0eia.ers daar werki:;en, ws:cen veel beïie:r 
dan in he-c vaderland. Ieaere rabriek van enige omvang had 
een eigen mea.iscne staf, aie de arbeiaers elke week onder-
z ochi:;. 13ovenc1ien waren aan een I abrDek sportvela.en en schouw 
burgen verbona.en. Tussen een a.i:rec-ceur en een arbeia.er was 
geen verschil, een ieaer· spanae zien in om ae p:rouue"tie zo 
noog mogeliJk op i:;e voeren. De arrieiders waarmede Hout ge
sproken naa., hadden telkenmale gezegd: "V,anneer JulJ.ie 1ierug 
in Hollana ben-c, vertel a.an de .&:ameraden a.aar, noe OI ne,; 
biJ ons ges"Gelo. is en .naal het gora.1Jn a.er leugens over a.e 
n .s .s .R. neer." 

Na de tweeae spreker wera een kleine pauze genouden.Juis 
voor ne't aankondigen van a.e pauze .nield een Jongem� vermoe 
aeli Jk genarnna Gerrit van ae.r- .lallE:l, wonenue te Leeuwaraen, 
een kleine propagana.a. speecn. tliJ sprak o..aarbiJ over ne1., 

,,, maanablaa. TulJ. Een aantal exemplaren van cti ·t; olaa. was voor cte 
aa.nvang van de vergadering aan ae bezoekE:l.t'S ui ,;gereikt. Te
vens wera gelegen.neid gegeven om scmrteliJk vragen in te 
dienen. 

Deze vragen weraen na de pauze 1)ean1,woora dàlor o.e a.erde 
spreker, ctie wei·a. aangea.iena met de naam Koning. Voor zover 
kon wora.en vastgestelct werd door 2 of j personen .niervan ge
oruik gemaakt, die naar scnati:;ing een 10-tal vragen inge
o.ienct. hadaen. 

- Deze vragen -



1 
�eze vragen werden door Koning uitvoerig beantwoord, 

waarbiJ bleek d at Koning zeer goea van de tong�iem gesnecten 
was, .i1etgeen van ct.e beide vorige sprekers ·mei;· gezegd kan 
word.en. Naar aanleio.ing van d.e gestelde vragen; oe"toogae 
spre1eer onder meer, aat in Rusl ana., ge zien ae t?norme bouw
werken d.ie men e1aar ili. ne-c; kader van ·ne1, viJI Jàren plan 
aanpak"lïe, men niets ancters d.an vrea.e wilo.elii, Voo.r i;s beweera.e 
sp1:eker, aat er in Rusland geen conceni;ra"tie-kampen waren, 
aeze 0esi;a.nc.1en alleen in he1ï brf:lin van ue 1,esterse, kapi ta
lis"tiscne s"taten • 

.De a.rie sprekers waren gekomen me1; een kleine peTsonen
au i;o, gékenrnerkt ND 95-12! Aan ae s p raak der zogenaamde cte
legatie-.Lea.en te noren, zi Jn ze alle a.:r:ie atkomsi:;ig ui 1i Am-
S"lieráam. 

·ren slot 1,e kan woru.en opgêmerki;, aat heleaigingen i;egen 
a.e .Koningin OI ne-c KoninkliJk Huis nieii ne1)11en plaats gehad 
en aat ct.e vergadering een zeer rustig verloop heeI i; gehad, 
terwiJl er nie"lï-tectebateeru *erct. 
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Op 14 en 15 Juli j.1� werd, volgens pablicuties in "De 
1aa.r.1eid n, de "Leeuwarde Courant" en de "Heerenveense Koe-
rier" een conf-erentie gehouden van het District Friesland der 
C.P •. l.

Ik moge U verzoeken mij, zo mogelijk, over de conferentie 
en. het verloop daarvan te doen 1nformerena 

Aan de Heer HET HOOFD VAN DE DIBNST 
namens deze:Commissaris van Gemeentepolitie 

te 
Le euw a rde n. 

� L. V-an L · - - ae�,,, 
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V_e_r_t_r_o_u w e 1 i_j_k 

Onderwerp: Districtsconferentie 
C.P.N.-Friesland.

Antw _, ord op: 
0chrijven no. 115643, dd. 11-8-1951. 

6 c Sï 
�l

·-------·- --,

1Us antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven, heb ik de 
eer U te berichten, dat van vrij betrouwbare zijde de volgende 
inlichtingen werden verkregen: 

Op 14 en 15 Juli 1951 werd in de bovenzaal van hotel P. 
de Jong te Leeuwarden de districtsconferentie gehouden van 
het district J:t'riesland van de C .P.N •• Op deze bijeenkomst wa-
ren� à 40 personen aanwezig. 

voor de conferentie een aanvang nam, werd door en�ge af
gevaardigden onderzocht of zich achter of onder het toneel 
soms personen bevonden die de conferentie wilden afluisteren. 

( De inleiding werd e::;ehouden door Lieuwe de Haan, geboren 
Lte Dantumadeel, 6-4-1921, wonende te twaagwe0teinde. 

In zijn rede besprak hij in hoofdzu.ak de eenheid in de 
partij. Door de onvvldoende kennis van de Marxistische theorie 
van vele partijgenoten gelukt het Roorda nog steeds leden 
van de I!. ll*_aflrallig..t.e..ma�. Spreker pleitte daarom voor 
éen versterkte scholingsactie. Ook voor de strijd voor de vre
de is het noodz�kelijk, dat de partijgenoten geschooJdzijn. 
Zij vorden daurdoor actiever, daar zij dan weten waarvoor zij 
strijden. 

In de daarop volgende discussies werd o.a. gezegd, dat 
in de Z.O. hoek van Friesland de beste mogelijkheden voor de 
C.P.�. liggen, indien daar goede, geschoolde leiding aanwezig 
is. De arbeiders willen daar wel actie, doch er is nog te veel 
verdeeldheid, wa.arvan de kapitalisten profijt trekken. De anar
chistische tendenzen zijn in die omgeving nog sterk en daar
door hebben de Titoïsten van Roorda er nog zoveel invloed, ook 
onder de leden van de C. P .N •. Dit is een gevolg van een gebrek 
aan politieke scholing van de leden en hiervoor moet de lei
ding verantwoordelijk worden gesteld. 

Volgens L. de Haan is het 0ebrek uan scholing een gevolg 
van het ontbreken van geschi�t kader. 

De invloed van het Titoïsme komt vooral tot uiting in de 
passiviteit van vele partijgenoten. De colportage met de .iau.r
heid geschiedt slechts in weinig plaatse:µ en met te ,reinig 
mensen. In Z.O. Friesland b.v. waar ongekende mogelijkheden 
li6gen, wordt slechts door enkele partijgenoten gecolporteerd. 
Dit wordt de laatste tijd beter, doordat enige bestuurders 
het 6oede voorbeeld hebben gegeven. 

De huis- non huiscol�-·ortage heeft in de meeste afdelinpen 
geen ,_:;unstige resultaten afgevrorpen. Bij de straatcolpo1·tage 
verkoopt men wel veel kranten, doch de hoofdzaak moet zijn 
het winnen van vaste abonnè's. Dit moet vooral door middel van 
proefadressen worden gedaan. De partijgenoten dienen het afde-

1 lin6sbestuur opmerkzaam te maken op personen die sympè�hiek



• 
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tegenover de ,7aarheid staan. Het afdelin6sbestuur moet dan voor 
bewerking van deze adressen zorg dragen. In Leeuwarden, �rachten 
en Heerenveen had men met dit systeem goede ervaringen opgedaan. 
Vooral bij arbeidsconflicten moet men de kans aangrijpen om le
zers voor de vlaarheid. te winnen. Enkele afgevaardi6den hadden 
critiek op de beril:htgeving van de daar.heid. Aan sportgebeurte
nissen wordt naar hun mening te veel a&ndacht besteed, terwijl 
er te weinig Marxistische theorie uurdt geplaatst. vestreefd 
dient te worden naar een Friese hoek in de krant. 

Een van de grootste taken van de partij �as vol6ens de mees
te afgevaardigden de strijd voor de vrede. De partijgenoten moe
ten hierin voorgaan en als het enigszins mogelijk is moeten zij 
zich de steun verwerven van niet- communisten. De wijze waarop 
in 1950 enige vredescomité's in Friesland werden gevormd werd 
afgekeurd. Deze wijze van optreden heeft de Vredesbewe;�ing in 
.l!,riesland veel afbreuk gedaan. Jelukkig heeft de partij hieruit 
6eleerd. 

Het aantal.verzamelde handtekenin6en voor een Vredespact 
van de 0-rote Vijf bedraagt. in E1iesland reeds meer dan 10.000, 
te1-vvi jl voor de Resolutie van Stockholm in totaal slechts 12. 000 
handtekeningen werden verzameld. In verschillende afdelingen 
wordt nog veel te weinig aan het vredeswerk gedaan. De oorzaken 
hiervan zijn ve1schillend; in sommige afdelingen heeft men wel 
een comité, doch zijn de leden niet tot activiteit te brengen, 
in andere afdelingen heeft men zelfs g·een corni té. Als voorbeeld 
wordt gesteld de afdeling Leeuwarden, waar elke Dinsdagavond 
een 6roap wer\ers op stap gaat om handtekeningen te verzamelen. 
In andere plaatsen, b.v. Harlingen en de Bildthoek( de semcente 
Het Bildt) was de activiteit vrijwel nihil. Ook in de Z.O. hoek 
1v&s men tot voor kort weini actief, doch de laatste tijd wordt 
dit beter. Partijgenoot Pultrum is daar actief. l Door 3uke Lageveen, geboren te Tervrispel, 21-1-1917, ',1onende
te .,_E;rwispel, ·,, erd gewezen op het neg�ren van de kleine boeren 
door het par Lijbestuur. Bij deze mensen is veel te bereiken, 
wanneer er propa6anda onder hen gemaakt wordt. !::>preker wees op 
de b1estie van de vaststelling van de melkprijs, die door de par
tij had moeten worden uitgebuit. De or6anisaties van de grote 
boçren hebben hier nu hun kans gehad en deze met beide handen 
aangegrepen. Ook andere afgevaardigden menen, dat aan deze bevol
kings

0
·_ oep meer adl1dacht moet worden besteed" evenals aan de 

kleine zelfstandigen. Besloten v,erd in elk onderdistrict een 
persogn te belasten met dit werk. 

(E;et ledental van he-c district bleef vrij constant; de laat
ste maanden gaLt het i:ets vooruit. Door toedoen van de Titoï�ten 

aan no6al eens leden verloren, doch door de :..cctiviteit van en
kele afdelin6en komen er .;;tecds weer nieuwe 1 �den b i,Ll De arbeids 
conflicten, die door de oorlogspolitiek van de rege:.ing zeker 
zullen uitbreken, bieden 6oede kansen voor ledenwerving. Reeds 
de stakin6en te Jub uega en l,rachten brachten nieuvre leden, doch 
de uinst had veel 62·oter kunnen zijn. In enkele afdelingen o.a. 
in uneek, is het een dooie boel; vaak is er slechts één bestuur
der die het werk doet, tcr"ijl de rest er maar wat bijhan6t. 
In so·n:11ige afdelint:,en werd slechts één ledenver6adcring gehouden. 

�eeds mee1malen is �ebleken, dac de reactie spionnen in de 
partij tracht te krijgen. Dit wordt door vele afdelin

0
en te veel 

onderschat. Er dient wel goed op het doen en lctten v�n de partij
genoten te worden gelet. 
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(Door Rohan Hendrik Coenraad van Renssen, geboren te Delft, 
4-2-1911, wonende te Heerenveen, vrerd een som geld ( vermoede
lijk ruim f. 1000.), die hij onder zich had voor het dagblad
de daarheid, in zijn gezin verbruikt. Hij heeft zich daarvoor

11 
moeten verantwoorden voor ee1: _commissie ��staande o.a. uit:

· Q�)< L. de Haan, N. Pultrum, H. BiJlsma, H. UiJthof en A. Schaper
� ftiii I IJ 

J 
Tolman. Hoewel de commissie veel respect had voor. de capaci-

V'' teiten en de activiteit van van tlenssen, was zij �och van me
ning, dat v �-n ilenssen uit de partij moest ,vorden gesloten. 

t V· nij de discuusie betreffende deze zaak laaiden de hartstochten 

. �· · tl" 

soms hoog op. van üenssen zelf verklac.Tcè, dat hij fout gehan
deld had, doordat hij in financi-ele moeilijtdleden verkeerde, 
doch hij me�nde, dat de door de com2nis�ie geadvise�rde straf 

• 

inderdaad juist was. Hij gaf de verzekering, dat deze straf 
)ht.m niet zou afhouden van de strijd voor de arbeiders en hoop
Ue, binnenkort weer als lid te kunnen worden aangenomen. 
r-----De verdelin6 van het district Friesland in�onderèis-
1 t1·icten blijkt een 6oede greep.geweest te zijn. :Ce samenwer-

kin� tussen verschillende afdelingen is verbeterd. voorlopig 
is vast6esteld, dat het.ond.distrLeeuwarden de volgenèe ge
mee11ten zal .omva-c;ten:. Lc . .;U\ arden, -Leeuwarderadeel,• Menaldu1m. .. -
deel,, Bac1rderadeel, ·Rauwerderhem en-Idadrderadeel. Het or{d.distr.·: 
� .. r. F1 iesland omvat de Gemeenten, .ronseradeel ,· Hennaarderadeel 

· di jmbri tscradeel, · Sneek., ·Doniawerstal, · Lemsterland ., · Ga� ster
land, .Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,· Staveren,. Hindelo
pen,. vloten,. IJlst,· Wo:rkum en-Bolsward. N.H. Fr·iesland omvat
de bemeenten-Franekeradeel,·Franeker,,Barradeel,-Het Bildt,

· J?erwerderad8el .,· vlieJ:a.."'ld,•Terschelling en·},.meland. N.o. Fries
land omvat de gemeenten•Jest- en Oostdongeradeel, ·Dokkum,

. Dantumadeel,· Kollumerland en, Nieuw KI·uisland,· Achtkarspelen, 
··i'i etjerksteradeel en .Jchiermonnikoog. Z. 0. Friesland omvat
de uemeente. �mallin6erlancl, · Opste.,:land, ·Heerenveen,· Hasker

and en .est- en üoststellin6werf. 
. Tot districtbestuurders we:.'den o.a. gekozen: 
· .aBdriLUi�1h.?f, 6el)Oien te Leeuwarden, 7-5-1906, wonende

1t l,e Leeuwar en; 
. (k.(\\ Lieuw e de Haan, 6eb oren te Dantumadeel, 6-4-1921, vonende te 

V>1 r.•\I ., . .-waL.6 rns i..einde; 

0 ,t. Hc�lacts ?ul!:um,_"gebor�n ·�!=l"SJ!lallingerland, 16-3-1927, 1rn-

j,Ç 
nenae te Houl,i6ehage; 

) • Bruinenb erg, wonende te Heerenveen; -
i_t. Aardema, wonende te Bovenknijpe; -

J.Anne van den Berg" geboren te 0neek, 9-3-1921, .ronende te 
Le 81.nrarden; 
Fred.rik Tijmen Dijkstra, gebo1en te Leem1arden, 21-12-1914, 
v,onende te Leeu\rarden; 

�bake La�eveen, �eooren te Terwispel, 21-1-1917, wonende te 
1-]Wispel; 
C:ornelis Mèijer·, geboren te Sneek, 18-12-1914, ï,onendB te 

.::ineetc; -
C:rer:r:it Hoorn, 6eboren te LJct,.mdam, 10-7-1915, von:::nde te Leeu
wa:rden; 
Aaltje Schàper-Tolman, geboren te Baarderadeel, 2�-11-1914, 
vonende te Lneek; 

JLouw van Duinen, c;eboren te Holwerd, 6-1-19.23, wone11de te 
Holwerd.-,.,- ·. � .,-

De conferentie ,erd bijgewoond door J-erben ,'fagenac-.r, 

� {H\ 
6eooren te -lms l,erdam, 27-9-1912, wonende te .dmsterdam.

, •• ·�. t. \'Leeuwarden, 16-8-1951. 
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G�7 ���� .4CO/ /.f,1Yt31 �- ..;1
� Ik deel U mede, dat op Diasdag, 16 October 1951, te omstreeks 

20.00 uur, werd geconstateerd, dat een aantal vooraanstaande perso
nen, wonende in de gemeente Franeker en behorende tot de a.P.N. en� E.v.a. kringen, zich ophielden ten huize van lVIORK VIJVER, wonende
aan de Tuinen no.l te Franeker. 

Voorzover kon worden nagegaan w aren aldaar aanwezig: 
�le. bovengenoemde Murk Vijver; 

� 2e. zijn vrouw Hitje ten Hoeve; 
i I 

s
ieter van Zwol, Zevenhuizen 19 te Franeker; 

,,v x � edde ten Hoeve, Herengracht 1 te Franeker; 
l >- .t..: ipke van Sluis, Dr. Jelle Ba-ngastraat 55 te Franeker; 

x 6e � Jan de Boer, IJpeysingell 7 te Franeker; v.h. Zevenhuizen 4; 
..... �'fi:;.,)(. 7e. Josina Anna Spruit, vrouw van Wijtse Vlietstra, Godsacker 34 te 

Franeker; 
� 8e. Cornelia Alida Nieuwenhuizen, vrouw van Arie Prins, Noord 20 

te Fra.neker; 
X 9e. Sijke de Lang, vrouw van Fedde ten Hoeve, Herengracht 1 te 

,1.1 !,5" Franeker ; 
xi1$e. Ruurd Tichelaar, Juliana.straat 34 te Franeker. 

Van bovenvermelde personen werden U reeds informatie-kaarten 
toegezonden. 

• 
_., Het is uiteraard niet bekend geworden wat voor soort bijeen-
! komst het hier betrof, doch kennelijk wam �et een sa.menspreking tus

sen bestuursleden van de a.P.N., E.v.a. en Nederlandse Vrouwenbewe-
ging, afd. Franeker. Ook is niet bekend, welke onderwerpem daar zijn
besproken, doch het vermoeden bestaat, dat gesproken is over een
te houden St Nicolaas-feest voor de kinderen.

�c 1 

� In de avond ·van Woensdag, 24 October j.1. werden namelijk
in deze gemeente huis aan huis verspreid, uitnodigingen voor een
St Nicolaas-feest voor de kinderen, dat op 8 December 1951, door de
Nederlandse Vrouwenbeweging, in samenwerking met de Eenheidsvakcentra
le, in het N.V. Gebouw alhier, zal worden gehouden. Een exemplaar
van deze uitnodiging gaat hierbij.

Hierbij wordt opgemerkt, dat als vertegenwoordigers van de 
C.P.N. in bovenbeda:ld gezelschap moeten worden aangemerkt Jan de

� Boer en Ruurd Tichelaar; als vertegenwoordigers van de�· zijn 
vermoedelijk opgetreden Pieter van Zwol, Fedde ten Hoeve, Murk Vijver 
en Sipke van Sluis, terwf;jl de daarbij genoemde vrouw.en, de e er
landSe vrouwenbeweging, afd. Franeker, hebben vertegenwoordigd. 

Franeker, 25 October 1951. 



-�.9 �� �:.;: .f:Seknopt verslag van een gehoudr n o:penbare verP-0��.:,,,,'!"'ff'�t.î°�� 
deling Liwaagwesteinde van <1.e 0.1 .L1 • op 1 �·ebru ,r:Î. 8'-·
te Zwaagwesteinde. . C '1 �},..overzicht• 

l1p l �·ebruari l952�'Ï"tr�li1�·r(Î�#efi �ol:"'.J
e
r.5�����"':.': 

in " û.ns Huis " te 2twaagwesteinde, welke v.ia,s uit esc reven door de Afdel in 
ZiWaagv,1esteinde der �ommtUli stische ..=:.arti j _!!ederland • .n.an wazig waren ongevee 
�b verwassen persopnen,waarbij e 1 vijftal vrouwen.ue leider der Afdeling 

�.1.Jieuwe de liaan genaamd, heette in zijn kort openingswoord, gesproken in 
zijn moedertaál,de kameraden en aanwezigen hartelijk welkom,in het bijzon 
der rartij genoot .henk \.:tortzak, d.ie,naar hij zei straJrn het woord. zou nemen 
en een overzicht zou geven van de politieke toesta.na. in het al gemeen. vm_ 
trent de werkloosheid ,:;e uwaagwesteinde,deelde a.e haan med.e,o.at deze ver_ 
sleuhterde,dae.r û.e k:&dingfc.br.Lck n -:ti.l::I. 11 juist deze v-JePk i:ll;;!l yeertigtal

• 

pcröOnbn m,:;itij 1:.1� J onJl>slag h:::.d. gEigeve.u .:Di::,,....,r.u.a traà. K· .meraad lienk. Gort_

J 
zak 'V'oor het :voetlicht, ie begon ttl :tieggen dat de C • .i:' • .Lv � ten aan ien 

van e aans1:i�ê:1!lue k�m�rverkiezingen geen minuut zend1iijd had verKregen om 
voor de radÏ)o propaganda ûe maken,zod.at �e aangewezen waren op eigen pers 
wat inhield., cl.at ieder de naarheid moest lezen om dr waarheid. te kennen. 
verder trachtte spreker de tegenstelling �merika en �usland naar voren i;e 
brengen.�merika we?Ste oorlog,omdat er grote winst moest worden gema�kt 
wat betreft cl.e oorlggsindustrieën.nusland daar en tegen was altijd oezig 
voor de wereldvrede • .ttndere partijen doen altijd. voorkomen,dat het bar_ 
bar.rse nusland oorlog wil en het besdhaafde Amerika vrede ,maar in werkeJ.i. 
lijkheid is het juist and.ers om.verder verzette spreker zich fel tegen de 
opgedrongen bewapeningspolitiek van .n.merika, welke ook in ons 1an·d duide_ 
lijk tot uiting 1{wam in de begro'liing van .l\tinister .uieftinck,die d.2..P,rin 
met millioenen gooide.net was beter dat in plaats van grote kazerne_com_ 
plexen � woningen werden gebouwd. of de werkloosheid doelmatig 1 werd bestreden doo r  werkverruiming tegen normaal loon.ûok het 1'.arshal1_ 
:plan ontkwam niet aan de critiek van �ortzak.uit plan boorde uederland 
f1nantieel in df gronct.,want hij vergeleek dit plan bij de geldwoekeraars 
in .amsterdam, die tegen hoge renten en vl'lil.gge aflossingen de kleine man 
de put hielpen.�eruggekomen in intiemere kring kreeg de rartij van de 
.arbeid een lik uit dP. pan,welke partij zich socialistisch noemde,maar 
geen socialistische politiek voerde,want ze liep aan de leiband van de .e:z 
K.v.r.Voorts verontrustte spreker de voortdurende stijging d.er werkloos_
heid, vvaartegen a.e regering hièr te land.e geen afdoende maatregelen nam.
:Uat de arbeider s ni e:b graag de stempellokalen opzoeken blijkt wel uit de

� 
houding, welke d0 arbeiders te rioutigehage aannemen. "ï'erugkerende in eigen

..,... partij zei spreker,dat de Communisten er altijd op uit \varen om de wei_
vaartspolitiek in ,1.,eéterland te b:i:;-engen,mac.r dat dit altijd door and.eren 

verkeerd werct. VO'.Jrgestela..ÏVlen kon in de bezettingstijd gepn vomrr!llnisten 
vinden, die met de ·bezetter hadden meegeheuld,hetwel1i: helaas van de zoge_ 
11a2mde goea.e L,ederland.ers, die thans nog leidende functies ·oekleea.den,niet 
altijd gezegd kon worden.�r is een fotoin onze hanct.en,alct.us spreker,waar_ 
op onze tegenwoordige n'li.m.1ster van Just1tie,.1.r.rtaf,staat afgeoeeld,zit_ 
tenct.e op ePn hek met noskam,de uitzending van arbeiders naar .LJU.island. be_ 
sprekende.Voorts zijn we.in het bezi1ï van een foto,waarop de gemeente -
rav,d van .t1.msterdam staat, met' de pink op dio naad van de broek, tijdens de 
intocht der .LJU.i tsers in Ivi.ei 1 Y4u; Ten a['Jlzi en van de a. s.kamerverî:iezingen 
wekte de spreker a.e aanwezigen op Óm_ met alle middelen propaganda te ma
ken voor de 0om1:1un1sten,vooral 'bij- die:- lelen van de atij van de .tirbeid 
en het 111 ederland.s Vak'verbond.rii ermede eindigde nenk liortzak zijn gloed_ 
volle,maar niet stijlvolle, rede, wellte ongeveer een uur duurde.in de pauze 
welke nu wolgde, werd d3 gelegenheid opengesteld om vragen schrifte ij 1

'.: 

in te leveren,welke dan door crortzak zouden worden beantwoord.uolr moch_ 
ten mondeling vragen worden gesteld.Alhoewel de liae,n tot d.riemae.l toe 
aandrong hiervan druk gebruik te maken, was het resultaat uiterst gering, 
want met veel moeite werd de volgende schriftelijke vrarg naar voren ge _ 

_ brach1;_ 



• 

bracht: 
':vaarom worden de vor.irmnisten in de openbare lichamen geweerd, 

liortzak d0 ze vraag beant\loordende,zeide,dat de communisten uit de 

openbare lichamen moesten worden gestoten, opdat de and� re partijen 
vrij hun spel konden spelen.·.l'hans werden zij door d.e comr::i.unisten al_ 
tijd op de vingers getikt. 

in een vlot gecproken sluitingswoord,stijlvoller dan de rede van 
Gortzak,dankte de tlaan Kameraad �ortzak voor de gesproken woorden en 
we]rte de aanwezigen op om op elJ-:e manier propagan d a te ma1rnn voor de 
J.r.r1 

• • 

vmstre "-ks ��.uo uur ·erlieten de aanwezigen de zaal,daarbij de col_
le�te a31l d.e ui tgp.ng gedenkend.e zonder diep in de beurs te tasten. 
misechien heeft nenk Gor1izak wel indruk gewekt and.er de aanwezigen, 
doch verder à.an een : vvhat '.tin hy prate,net jonge lrwam dit niet tot 
ui tct.ru1:::_-:ing. 

in d"' za<.l �.;varen gedurrnd.e de vergadering en .ele strijd.leuzen op 
hangen o.m. n\eg met ct.e werkloosheict..'1 en i:\ieen .uuitseweermacht.n 

�en lijst vermeldenáe d.e namen van verschillende persoaen,die deze 
vergadering bijwoonden gaat hierbij • 

I.D. 1952. No. 4 2 .  Vertrouwelijk.
6=================================

Bovenstaand verslag op 7 Februari 1952 ontvangen en doorgezon
den.De zaal capaciteit van "Ons Huis" waar de vergadering werd 
gehouden bedraagt ongeveer 200 personen. 

Noord- Friesland, 7-2-1952. 



" 

tJLAGE behorende bij verslag van openbare vergadering 
!>tl de ;afdeling Zwaagwesteinde van de C.P.I. l. 
�b.t"U.illl'i 1952 in u Ons Huis'' te Zwat.gwesteinde. 

üi.jst vermeldende de namen van personen die de in margine dezes bedoelde ver-
gadering bijt,roonden. 

geb. dd. 

Elzinga. Johrulnes. I i< _,..7-93. i

do Haan Ideuwe. , 1/ ' -21. :,:. 
Bruining Bernurdus. 17-2-ll. '/-
de Roos Bra.nt. 1 Yl .30 � 

de Roos Wijbe. 6- 7. "'
J'ilderda Kla.:1.s. 1 }\ 24-5-13. ><.. 

DljkstrD. .sbr l y.:, é-4 • )1.. 

de Bruin Fokke. I/Vll-1-92. x 
de Bruin mdrios. 1 6-22. -,<.

Prins Sist�e.. 1 ), 7-lS. :,1,.
Boslnna Sije. · 12-7-le. -i.
\J ga Jan. 24-12-19. x

. on Jan S juk.� ,2 3-19. , 
Visser Jacob. 

I 
27-l l. '!

-Visser Hermanus. . 6-2-25. f
Visser 1t0elof. 1/ \A 19-9-2�/. 
Visser Hidzer.. '1 28-2-29. 'f, 

. Visoer lil.na. 1

1 
\r25•ll-34. r. 

Visser Durkje. 1 "V 6-7-26. l<'..

!Durens .unne. '} V 12-9-13. � 
de Jong Brant. lJ $9. '( 
de Jong RUlll'd. ]4.-2-26. � 
Post.ma Jan. onbek. < 
V ecnstra, voornae.m UJ onbek. 

onbek. 

Woonplaa.te. 

Z.waagwestcinde :oo.250c. 
Zi,ra.a.gwesteinde ho. lJ.3 
Zwn.agwest.einde :o. 508. 
Zwaaguestei.nde r10. 1+54. 
Zua.r;gwestoinde ï:o.440. 
Zwa.�esteinde c.475. 
Zwa.agi,restcind� .24�. 
Zwaagt-resteinde .ro.3S9. 
. twMg,;esteinde to • .321. 
Zwaagwesteitide No. 260g. 
L.vro....gwestein e oo.6a:;. 
iwa.agi.,resteinde Do.4Cltt,a, 
Zwaagwesteinde to. 261 • 
Zw-d.agt--rosteinde ·-o. 247. 
iwa�gwestoindc tïo • .380. 
:ti-ra.ngwesteinde No.247. 
:Gtmaguesteinde î� • .247. 
t.1:.m.:: gt·ms·<,einde ,o. 247. 
Zt·ra.agitesteinde No.1+22. 
Zwa. ·· gwesteinde · 'o. .385. 
tuaa.gt1estci.nde :o. 266. 
Zt-m"gwesteinde no. 266. 
Verm. twagcrbos No. ?. 
V arm. 'htljzelorheide 

�o. ?. 

\ 

... -

Gehuwd mat. 

Pietje Heidst,ra.,geb. 22 • 
Maaike v.d. Ploeg,geb.28-720. 
lrukje Post.ma.., geb. 6-4-13. 
Taetske Icurens, geb. 23-3-0S. 
Ba.ukje Di.jkstra,geb. 14-9�. 
Eelkje :Plant.inga., geb. 31-7-14. 
Gelske , ouc.h.djk , geb. 21- ll. 
Jai1ke Visser" geb. 24-7..112 • 
sa.apke Bosua,· geb. 19-ll-26. 
•"tjc de Vrles,geb. 10-3-18. 
Geertruida.. v.d. �raag,geb. 7-ll-20. 
leeft gescheiden. 
Eitje Prins,geb. 19-ll-22. 
Barbora Boelens,gob.23-2�. 
01 ,chtw. 

id. 
id • 
id. 

. Jun Elziriga.,geb. 3-11-'Zl.
Jitske van .\lthuis,geb.12-3-16. 
Cornelia de Bruin,gob. )-l0-96. 
ongehm·ni. 
Zoon van .lit\Ile Postmn.. vorder onbek. 
Is jager. verdere gegevens onbek. 

�I 
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� \.JV-e.:::kov�rzichto 
D_i_e n_s t g e h e_i __ m_ /f p ...

islag van een openbare vergadering, &eor6aniseerd door het 
onderdistrict Leeuwarden van de C. P .N ./ op 5 April 1952 in 
hotel P. de Jong te Leeuwarden. 

Zaalcapaciteit: ongeveer 200 personen. 
Aanwezig: ongeveer 150 personen. 

.i:Fi-t ,IJ" I 
-

1 '/1:U.,:J., tJr. ;,t; 
6 
-

P.J 
tr-J t -

<// 

b.t.r/ -· r ..., ... '"I 

,� KAARTI � ,- 1 APR. �52.
P/;Yf �

Ste1D1J1ing: geanimeerd. �� IDA,:dk/r-41 
. _ 

ACI/ /.}1oó-v

'1--. fsprekers: 

(2,!:_ � ,_, � e�-. • .,_ ,l..
;/ 

6'

Dirk Iutkens, beboren te Leeuwarden, 24-3-1918, 
wonende Brèdeplaats 2 bv. te Leeu.. arden; 
Hendrikus Gortzak, geboren te Amsterdam, 25-4-1908, 
wonende te Amsterdam. 

Medewerkers: het zangkoor" De :'..1.ode Zangers 11 onder leiding 
'X. 1 van Klaas Adema, geboren te Holwerd, 29-7-1909, 

wonende Gijsbert Japicxstraat 66 te Leeuwarden; 
de arbeiderstoneelg:coep nvoorwaarts II onder regie 

Xlvan Hendrik Uijthof, geboren te Leeuwarden, 
7-5-1906, wonende Harlingertrekweg 76 te Leeuwar
den;
Klaas van è.er Veer, geboren� Leeuwarden, 26-2-23
ronende Jan Lievensstraat 26 ie Leeuwarden, accor
deonist (beroepsmusicus ).

Op de middag van 5 -pril 1952 was door een 10- tal perso
nen, onder wie H. Gortzak, een colportagetocht door het Ooste
lijke gedeelte van Leeuwarden gehouden . 

In de zaal waren spandoeken opgehangen met de leuzen: 
"Alles voor de Eenheid, Alles voor de Vrede", 11 Voor een V:aies

pact van de Grote Vijf" en" Nationale Zelfstandigheid, Vrede, 
,lelvaart ". 

Aan alle bezoekers van de bijeenkomst werd een blaadje 
met de tekst van 5 liederen, uit6egeven door de Bond van Soc. 
Zang- en Muziekverenigingen in Nederland, grá!.tis uitgereikt. 

Voor de aanvang der vergadering werd gecolporteerd met 
sluitzegels, waarvan 1 exemplaar bij dit rapport wordt gevoegd. 

_·e omstreeks 20.20 uur opende D. Rutkens de bijeenkomst. 
Hij heette de aan.ezigen welkom en sprak zijn voldoening uit 
over de goede opkomst. Ondanks de ernstige toestand waarin de 
wereld verkeert ( spreker wees hierbij op de bacteriologische 
oorlog, die door de Amerikanen in China en Korea wordt gevoerd) 
meende het bestuur van het onderdistrict Leeuwarden van de 
C.P.N. toch een feestelijk kai�akter aan deze bijeenkomst te
moeten geven. Alles wijst er immers op, dat de overwilLing van
de arbeiders niet lang meer za� duren. Hoewel de reactie alles
probeer·t om de C. P.N. weg te vagen, zal bij de aanstaande ver
kiezingen wel blijken, dat de C.P.N. in het hart van het volk
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ieeft. Spreker deed een beroep op de aanwezigen zich in de 
komende Vvrkiezingsstrijd tot het uiterste in te spannen, op
dat aan de reactie een duidelijk halt wordt toegeroepen. 

Vervolgens voerde het zangkoor de" Rode Zangers" een 
drietal koorwerken uit. 

Hierna hield H. Gortzak zijn rede. 
Spreker merkte op, dat op een feestvergadering als deze, 

van de spreker in de eerste plaats wordt geeist, dat zijn rede 
kort is. Evenals 4 jaar geleden staan wij weer voor de verkie
zingsstrijd voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
De sprekers van alle partijen gaan weer op het pad om alle goe
de dingen van hun partij naar voren te breng�n. Toch is er een 
groot verschil met 4 jaar 6eleden. Toen konden de sprekers van 
de arrti-C0'11llunistische partijen werken met de strooppot en de 
azijnfles. Zij vertelden de arbeiders van alle zegeningen die 
hun partijen zouden brengen: op��effing van de woningnood, op
heffing van de werkloosheid, vrede, enz •• In die tijd werd ge-

. zegd, dat het er eigenlijk ni·et zo erg op aan kwam, welke par
tij men koos, als men maar tegen de communisten stemde, want 
die waren tegen elke vooruitgang. Zij waren tegen het Marshall
plan, omdat zij zo bang ware·n, dat het de arbeiders in Europa 
goed zou gaan, wat voor de communisten, die het immers van de 
ellende moeten hebben, een strop zou zijn. De pot was zo goed 
met stroop gevuld, dat de sprekers de azijnfles bijna niet no
dig hadden. Maar nu is de strooppot leeg en de bodem is er 
zelfs uitgevallen, toen er een straaljager indonderde. Er 
blijft voor de sprekers van de andere partijen niets meer over 
dan de azijnfles, want van hun beloften is niets terecht geko
men. Voor de communistische sprekers is het gemakkelijke� ge
worden. Zij behoeven slechts 1:-e .;:ijzen op de resultaten van het 
door de anti-communisten zo hoog geroemde Marshall-plan. De 
communistische sprekers behoeven geen Klaas Plantinga, alias 
Klaas Gulle ten tonele te voeren. Zij kunnen volstaan met de 
bespreking van het verkiezingsprogram van de C.P.N., dat ·wel
isvaar niet door profes:.,oren is opgesteld, maar dat voor een 
ieder duidelijk te lezen is. Het eerste punt van dit program 
spreekt voor zichzelf. 'ilij willen Nederland onafhankelijk maken 
van het imperialistische 1merika. Ook in niet-communistische 
kringen be6int verzet te rijzen tegen de Amerikaanse invloed 
in Nederland, zoals blijkt uit recente uitlatingen in v�rschil� 
lende bladen en tijdschriften. Spreker behandelde daarna nog 
3 punten van het v�rkiezingsprogram van de C.P.N., waarbij hij 
nog wees op het belang van het vormen van werklozen-comité's 
zoals in Houtigehage. Verder VGrgeleek Gortzak de economische 
toestanden in Nederland en de Sovjet-Unie. Hier een stijging 
v�n de prijs van het brood tussen 1948 en 1952 met ongeveer 
80 %, daar een daling van meer dan 100 %. In Nederland stegen 
de prijzen van de bra,ndstoffen sinds 1948 met meer è.an 100 %·
In Rusland daalden de prijzen. Hier steeg de woningnood, daar 
werden nieuwe steden uit de grond gestampt. 

Het verkiezingsprogram van de C.P.N. is het voornaamste 
wapen· in deze verkiezingsstrijd en het is daarom naodzakelijk 
dat alle mensen dit in handen krijgen, eindigde spreker. 

Na de pauze werd door de arbeiderstoneelvereniging" Voor
waarts " een toneelstukje getiteld " Als alles duidelijk wordt " 
opgevoerd. 

Vervolgens was er tot omstreeks 1.30 uur ge]fgenheid tot 
dansen. 

\
Eeeuwarden, 7-4-1952. 
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Verslag van een vergadering, georganiseerd door het 1 �ei-comi
té van de C.P. N. en de E.V.C. op 1 Mei 1952 in hotel P. de 
Jong te Leeu,.a1den. 

�aalcapaciteit: ongeveer 250 per0onen. 
�anwezig: ongeveer 250 personen. 

\V .J�kovc.rzicht• 
Stemming: geánimeerd. �,/'�? -

{ upiekers: Dmr�utkens, 6eboren te Leeuw�rden, 24-3-1918, 
wonende Bredeplaats 2 boven te Leeuwarden. 
.::iieuwert Geugjes, 6eboren te Zaandam, wonende te 
Enscnede. 

Medewerkers: het zangkoor de Rode Zangers onder leiding van 
-,.1 Klaas .Adema, geboren te Holwerd,29-7-1909, wo

nende Gijsbert Japicxstraat 66 te Leeuwarden; 
de arbeiè.e2.stoneelvereniging Voorwaarts onder 

ifre6ie van Hendrik Uijthof, geboren te Leeuwarden, 
7-5-1906, .ronende Harlingertrek:weg 76 te Leeuwar-
den;

/)Klaas van der Veer, geboren te Leeuwarden, 
26-2-1923, wonende Jan Lievem,straat 26 te __ Leeu
warden.

In de zaal waren spandoeken opgehangen met de volgende: 
leuzen: " �,erk en ':Yoningen 11, " Niet schieten. maar praten en 
zakendoen 11, " Steun voor jeugdige werklozen '! Het podium was 
versierd met rode tulpen en een doek met het rnord II Vrede " . 

..:e omst.ceeks 20.20 uur opende een ... ot nu toe onbekend 
gebleven per0oon, namens het 1-Meicomité de bijeenkomst, waar
bij hij de uam.ezigen welkom heette. 

Vervolgens zong het zangkoor de Rode Zangers een drie
tal liede:;.�en. 

Hierna sprak D. I-iutkens als vertegenwoordiger van het 
Verbondsbestuur van de E.V.Ç •. 

0preker meende in de�e feestelijke bijeenkomst toch 
ook een ernstige klank te moeten laten horen. De toestand in 
Neder·land is imrriers verre van rooskleurig. Het aantal' werklo
zen in onsRand bedroeg op 1 Maart 1952 officieel 165 .000. 
Thans wordt weer bekend 6emaakt, dat de heren.confectie-indus
trie waarscniJnlijk enige ma�nden seheel zal vorden stopgezet. 
Dit zal voor ongeveer 12.000 personen weer betekenen: honger, 
armoede en ellende. De confectie-industrie heeft gebrek aan 
orders, tervijl de arbeiders in Nederland ullen gebrek hebben 
aan kleiing. De woningnood is schrikbarend en toch lopen er 
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35. 000 bouwvakarbeiders werkloos rond. v olge�1s de cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de kosten
van het levensonderhoud met 28% gestegen. Hiertegenover
staat slechts een loonsverhoging van 15 ;, die zelfs duizen
den arbeiders ook niet eens hebben ontvangen. De plannen
maker van de P.v.d.A., Ir. H. Vos, heeft berekend, dat door
een consumptiebeperking van 5 %, ongeveer 400.000.000 gulden
minder wordt uitgegeven. ;Janneer er 100 .000 .000 0ulden min
der vïorc., t uitgegeven, schat hij het aantal werklozen, dat
daardoor toeneemt, op 30.000.
G·elukkig kan spreker toch ook nog een optimistisch geluid
laten horen. De eenheid van de arbeiCers is goeiende. De
werklozencomité's in Houtigehage en Jubbega waren van deze
eeIL�eid de eerste uitingen. Over geheel Nede1land wensen de
w�rklozen de eenheid. Di� zal het beste �ot uiting komen op
de grote werklozenconferentie op 24-5-1952 in de Houtrust
hallen te 's-Gravenhage.Deze conferentie zal een dam opwer
pen tegen het Romme-fascisme.

Hierna sprak S. Geugjes namens de C.P.N. 
Spreker begroette namens de C.P.N. het Russmsche volk, 

dat voor de vrede strijdt, het Chinese volk, dat werkt voor 
de opbouw van zijn land, het Koreaanse volk, dat vecht voor 
zijn behoud, het Indonesische volk, dat evenals het Neder
landse volk voor zijn vrrejheid strijdt en tenslotte de man, 
die hier niet aè:1.nwezig kon zijn, omdat hij de vred.e liefhad: 
Piet van ütaveren. 

Ruim 4 jaar geleden meei�de het eerste schip met Marshall
goederen aan de kade te �ot�erdam. Op die kade stond een Ne
derlandse minister, die toen namens de regering sprak en o.a. 
zeide, dat Nederland er dank zij de Mu.rshall-hulp weer spee
dig bovenop zou komen. Jat zijn nu die resultaten van de 
Marshall-hulp na 4 jaar?,vraagt spreker. Is de woningnood 
minder geworden, is er geen werkloosheid meer, ... s er meer 
welvaart gekomen ?. Neen, de woningnood en de uerkloosheid 
zijn gestegen en de welvaart is nog verminderd. Dit alles 
is gekomen, doordat Nederland ;zich door de Harshall-hulp aan 
handen en voeten he8ft laten binden door Amerika. Daardoor 
v,erden 1,ij mee0esleept in een krankzinnige bewapeningswedloop 
die ons volk nu al 9 milliard, 300 millioen 6"Ulàen kost. 
Onze tegenstanders ze�ben, dat dit noodzakelijk is, omdat 
de :tnssen tot de tanden gewapend klaar staan om Nec:erland te 
overvallen. Die Russen zouden toch wel erg stom zijn, om zo
lang met die overval te ,achten, totdat wij voldmende bewa
pend zijn. Onze tegenstande1s wijzen dan op Korea, waar de 
Noord-Koreanen een aanval zouden zijn be6onnen. Spreker ci
teert dan een stuk van de Amerikaanse journalist Stone in het 
tijdscJ. rift "Nation ", waaruit zou blijken, dat de Noord-Ko
reanen d2 aanval niet zijn be0onnen. In deze verscl11'ikkelijke 
oorlog hebben de .:-illl.e1 ikanen, na hun zv1are verliezen, nieuwe 
divisie' s in de st1ijd gev10rpen. Geen divisie' s van mensen, 
mctar van besme�te spinnen, vliegen, vlooien en ratten. Deze 
moeten pest, cholera en typhus onder de bevolking verspreiden. 
Hieiuit blijkt dat de z�ak van Amerika er in Korea zwak voor-
staat. upreker wekte allen op tegen deze bacteriologische 
oorlog, die nog gemener is dan de strijdmethoden van de Duit
se�s. te protesteren. H�t beste protest was het stem,en op de 
vertegenwoordigers van de C.P.N. op 25 Juni 1952. 

Spreker deed tenslotte een hartstochelijk beroep op de 
aamrn zi_g_e_p_ 
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aanwezi6en om zich geheel in te zeti.;en voor de strijd voor de 
vrede en tegen de werkloosheid. De werklozenconferentie in 
den Haäg moet slagen en daarvoor is ieders steun nodig. 

Tijdens de pauze werd gecolporteerd de E.V.C. brochure 
voor ,ierk, . onin.3;en en .ielvaart, en met de tijdschr·iften 
Jeugd en Vrouwen, voor Vrede en Opbouw. 

Na de pauze werd door de arbeiderstoneelvereni6ing 
Voorwaarts eèn toneelstukje opgevoerd en voerde het zangkoor 
de Rode �angers enige liederen uit. 

Daarna was er gelegenheid tot dansen tot 2.00 uur. 
Tijdens de pauze werd gecollecteerd voor uitzending van 

een delegatie naar de ae1klozenconferentie in den Haag. 

}
LeeuFarèen, 2-5-1952. 
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Op Donderdag 1 Mei 1952 is te Jubbega, door de gezamenlijke 
afdelingen van de C.PoN., E.V.C., N.V.B. en de zangvereniging 
"Zingend Voorwaarts" langs verschillende wegen een demonstratie 
gehouden. De tocht werd gemaakt op rijwielen en duurde bijna één 
uur. Voor deze tocht was door de Burgemeester der gemeente Hee
renveen toestemming verleend; er werd door een 60 tal personen, 
waaronder een groot aantal kinderen, aan deze tocht deelgenomen. 

Daarop werd te 20.00 uur, in zaal Brinksma te Jubbega (zaal
ruimte ongeveer 150 personen) de 1 Mei viering voortgezet. De bij
eenkomst stond onder leiding van het C.P.N. raadslid A o Zandstra 
(bekend), wonende te Jubbega. Na de opening werd door genoemde
zangvereniging onder leiding van de plaatsvervangend dirigent
A. Klijnstra (bekend), aldaar een aantal zangnummers ten gehore
gebracht. De in de Waarheid aangekondigde spreker liet verstek
gaan.

Vervolgens trad als spreker op Marten de Vries,Lwonende te 
Hoornsterzwaag. Deze begong met het overbrengen van de groeten 
van het Hoofdbestuur der E.V.C. en het Wereldvakverbond en be
handelde verder de opkomst van het socialisme. 

Hoe de voorouders voor een beter levenspeil hadden moeten 
strijden en welke rechten onder geen beding verloren mochten gaan. 
Daarnaast schetste spreker de werkloosheid van thans, waarbij de 
arbeiders noodgedwongen bij de aanleg van vliegvelden moesten wer
ken. Ook hekelde hij de grote textielfabrikanten, die de arbeiders 
met ontslag dreigden, omdat geen grote winsten .meer konden worden 
gemaakt. Door alle ontslagen groeide het leger der werklozen en 
bedroeg dit thans reeds enk�le honderdduizenden. Spreker wekte op 
om vooral de werklozencomite 's in hun acties te steunen. Dit co
mité heeft te Jubbega reeds resultaten geboekt, doch de regering 
moet nog meer consessies doen. Daarbij moet medewerking worden 
verkregen van het N.V.V. Spreker en de zijnen waren tot samen
werking bereid, doch wilden daarbij v:rlij zijn in het kiezen'van 
de leiders. De regering Drees werd hierbij sterk aangevallen, daar 
deze zich te weinig met het werklozenprobleem bemoeide. Spreker 
hoopte dan de volgende 1 Mei viering onder gunstiger omstandig
hedèn voor de-arbeiders zou kunnen worden gevierdo 

Verder wekte hij op om op 24 Mei a.s. in grote getale op te 
trekken naar den Haag, om daar de bestaande grieven kenbaar te 
maken. 

Ter opluistering waren een drietal muzikanten aanwezig. Een 
bal besloot deze - door ongeveer 80 personen, zowel mannen als 
vrouwen - bezochte bijeenmomst, welke een rustig verloop had. 

�- Ei n d e. 
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Verslag ve.n de feestelijke openbare verg defiDä ��4é': C;
C .P.lT., afdeling Zwaagwesteinde, o:p 1 Mei :i 54,, tWE19':'50' u: , 
te zwa.a.gwesteinde in· " Ons Hu.is ". · 

.r; .� ,fJ ., 1 �..;.�� . ,/,;'///_:;1, 
Aanwezig ongeveer 85 :personen, waaronder · ge-q-e-�35 iîîännen, 

ongeveer 30- vrouwen ent20 minderja.rigen. 
Zsnl cape.ei tei t ongeveer-150 :personen. 
Spreekster : Aaltje Tolm:an, geboren te Weidum 22 - 11 - 14, 

echtgenote vsn Klans Sche.:per, wonende te Sneek, Swartsbuurt 4, 
districtsbestuur ster der C .P.N. in Friesland en hoofdb estuurs
lid van de M .V.B._ -

1 Mederwerkers : Band Riegstra Vèn Zwaagwesteinde. ( geen C .P.N'. 
'v ., 1 i Zang gezusters va.n- der :Ploeg, vnn Zwcgerbos.
� ( C.P.N.) 

De vergadering werd geopend, geleid en gesloten door Jan El
zing3, geboren 3 September 1927 te Hn.rkema - Opeinde, gehuwd, 
van beroe:p arbeider wegenbouw, wonende te Zwaägwesteinde, No. 
L. 422, bestuurslid cler tu'deling C.P.N. te Zwaagwesteinde.

Stemming : rustig.
Geen militairen aenwezig.
In de zaal de volgende :pèrtijleuzen aanwezig : Geen werkeloos

heicl, werk voor allen; Geen kti.zernes, doch woningen; Eenheid 
door Communisme, Socialisme tegen reactie; Verbiedt de atoombom. 

De vergadering werd te 19. 30 uur door voornoemde Jan Elzinge. 
geopend, die in korte bewoordingen de betekenis der 1 Mei dag 
uiteenzette. Daarna werd·door ongeveer 65 :personen de Interne.tic 
nQle staande meegezongen. Hierna volgde de 1 Mei rede van voor
melde spreekster. Deze rede was een getrouwe efs:piegeling van de 
onlangs hie:t: dle Zvvao.gvresteinde door Gortzak ui tges:proken rede. 

Verheerlijking van het broedervolk der Sovjet Unie en diens 
volksregering9 a.i'kamming vnn de oorlogspolitiek van �erikfi en 
Westerse lnnden, ·het Mersball-plän,�politiek beleidvnn K.V.P. en 
P.v.d. 9 kortom ve1·heerlijking· van alles wat na.ar Communisme
ruikt en �rumning vo.n alles wat dMrmee niets gen een heeft. De
rede werd weinig gloedvol in slecht Nederlands ui tgeeyroken. Ver
volgens werd nogmsol' sm.onde,i de Intern&.tionóle gezon�en. In de 
:pauze werd een kleine verloting gehouden. Dae.rna werd de feeste
lijke vergaèn'ing voortgezet, daarbij het doel der verg�dering 
vergetend, met het zingen van het" Nonnenkoor" uit Cassanova, 
door één der aanwezige da.mes. Voorts werd de avond gevuld met 
muziek van de Band Riegstra en zang van de gezusters van der 
Ploeg, terwij:I. men met een gezellig tt bcl. nfl.'"" het einde vsn de 
avond haalde. Te ongeveer 24.00 uur werd àe avond ges.loten. 

I.D. Noord-Friesland.
"'--� 

Ji
No. 143. 

·� � 
Dienstgeheim. 

Bovenstaand verslag ontvangen en doorgezonden. Aangezien 
de daarin genoemde gezusters Van der Ploeg van zw1:1-gerbmsch. dezerzijds niet bekend zijn, zal naar hun personalia en poli
tieke antecedenten een nader onderzoek worden ingesteld. De 
uitslag van dat onderzoek zal t.z.t. worden gerapporteerd. 

Noord-Friesland, 12-5-1952. 
F.
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Op Zondag 18 Mei 1952 werd in café Kruger te
Sneek een vergadering gehouden door een aantal
C.P.N. leden, vermoedelijk Afdelingsbestuurders,
uit Friesland, althans uit een gedeelte van deze
provincie.

Omtrent het doel van deze vergadering en de
aard van de �oerde besprekingen, is alhier niets
bekend geworden.

De vergadering begon omstreeks 10.30 uur en

Bindigde omstreeks 16.30 uur.

Omstreeks 20 personen woonden de vergadering
bij.

Van de Afdeling Sneek werd aari de vergadering
j o.m. deelgenomen door CORNELIS MEIJER, AALTJE

1 SCHAPER-Tolman en WIJBE WOUDA.

Uit een ingesteld onderzoek is niet kunnen
blijken, of hier sprake w�s van een Districts
vergadering.

De mogelijkheid i� niet uitgesloten, dat de
vergadering uitgeschreven was door het propaganda
secretariaat in Friesland( C.Meijer) en dat er
beraadslaagd werd over de verkiezingsactie 1952.

Indien er bijzonderheden omtrent bedoelde
vergadering bekend worden, zullen deze op de ge
brufükelijke wijze aan U worden medegedeeld.

Einde
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