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125.

284/1949. 'G E H B I M

Datum : 19 September 1949,

: Nederlandse Boer én-Gemeenschap.

ANTWOORD OP ; Uw schrijven dd.31-6-1949,No.49594,GEHEIM.

IN AFSCHRIFT De Heer Procureur-Generaal,/fgd. Directeur
AAN : van Politie te A r n h e m .
BIJLAGEN : Twee ( E ) .

In • anjtffiQQtfd op uw voormeld schrijven heb ik de
eer U het volgende te berichtenv

Naar ik vernomen heb is in of omstreeks de maand
September 1948 ook te Z w o l l e een vergadering g eh oud m
in verband met de plannen tot oprichting van de Nederlandse
Boer én-Gemeenschap, ten doel hebbende de bundeling van de
diverse boerenorganisaties teneinde vooral de belangen der
kleine boeren zo krachtig mogelijk te kunnen behartigen.

Ofschoon, op deze vergadering omtrent de voorge-
stelde plannen overeenstemming zou zijn bereikt werd, als ik
goed'bem ingelicht, besloten tot het rondzenden van een mani-
fest bevattende critiek op het huidige (toenmalige) landbouw-
beleid en een korte samenvatting van de doelstellingen der
Nederlandse Boer én-Gemeenschap.

Aan de voet van dit manifest wordt gezegd, dat
adhaesiebetuigingen zijn te richten tot het voorlopig s eer e-
tariaat , J. K o r s, Rijksweg 16, -W i l l e m s o o r d .

De volledige personalia van deze persoon zijn :
*,'• van beroep vertegenwoordiger voor een hout- j

handel (vroeger landarbeider), geboren 22 Augustus 1914 te

A h l e n (Dld) , \vonende te W i l l e m s o o r d , Rijks-

weg no#16, gemeente S t e e n w i j k e r w o l d . .

Betrokkene is, naar algemeen wordt aangenomen, niet
communistisch georiënteerd» Hij is gehuwd, lid van de Neder-^"
"iands-ITervormde Keric en zijn kinderen bezoeken de Christe-
lijke school.

Hij wordt echter beschouwd als vooruitstrevend en
als iemand die gaarne in verschillend opzicht op de voorgrond
treedt^ Hij zegt, dat het communistische lid van de Tweede

t Kamer der Staten-Generaal, C. B o r s t ,wel is waar getracht
j heeft hem voor de communistische ideeën te winnen, doch zon-

der succes.
Voor zover tot op heden is kunnen worden nagegaan

is he't in mijn District nog!niet gekomen tot aansluiting van
reeds bestaande groeperingen van boeren bij de Nederlandse
Boerén-Gemeenschap.

Naar ik vernam, dient ook nog, naast de 3 in.Uw-
voormeld schrijven genoemde personen, als initiatiefnemer te

X l worden beschouwd: H.J-I o o 1.1 e n g a Hzn te S u a m e e r
^ ( Fr,) , lid van de" redactie van het orgaan "De kleine Boer".

Omtrent de vraag of, en zo ja, in welke mate er
gesproken kan worden van communistische invloed op de ont-
wikkeling en activiteit dezer nieuwe organisatie, kan ik U
voorshands geen inlichtingen verstrekken. '

-r~ Inmidöels heeft het hoofdbestuur van de Bond van
ƒ Kleine Boeren op een op. 13 September j*l* te M e p p e l

gehouden ...



U

gehouden algemene ledenvergadering zijn voorstel tot fusie
met het Koninklijk Nederlands Landb'ouw-Cpmitl er weten door
te krijgen ondanks de sterke oppositie hiertegen,

Voor wat betreft deze vergadering moge ik verwij-
zen naar de bijgevoegde editie van de Provinciale Overijssel-
sehe en Zwolschê Courant van woensdag 14 September j.lv waar-
in een kort verslag ervan is opgenomen»

Het schijnt dus, dat genoemd hoofdbestuur tenslot-
te heeft afgezien van zijn aanvankelijke voornemen tot aan-
sluiting bij de Nederlandse Boer én-Gemeenschap, een stand-
punt waarmede een belangrijk deel der leden ter vergadering
te M e p p e l het niet eens bleek te zijn.

Afgewacht dient te worden wat deze oppositie nu
aat doen. * • ,

Als tweede bijlage gelieve U hierbij aan te tref-
fen een gestencild- exemplaar van meergenoemd manifest*

Aangezien hiervan slechts één exemplaar voorhanden
is, wordt bij het aan de Heer Procureur-Generaal,, fgd* Direc-
teur van Politie te A r n h e m te zenden af schrift-rapper t '
in plaats van een exemplaar van dit manifest een nummer van
het orgaan "Boerenrecht" gevoegd, waarin o. a. ook dit mani-
fest is afgedrukt,

E i n d e .



van de Nederlandse Boerengenieenschap. ' .. . -

De ÏTed. Boerengemeenschap constateert?
a.dat- de grote meerderheid der feitelijke werkende boeren zich niet

kan verenigen met h'et tegenwoordig landbouwbeleid., dat gericht is
- • O P - ' : ' • ' ' • • ,

.bescherming van.het grootbedrijf -
dienstbaarheid van de :lah'dbouw aan.de industrie;
het scheppen van improductieve ambtenarij;
l i g,ui der ing van het kleine boerenbedrijf;

••het- dictatoriaal bestuur "van een kleine minderheid "showTI-boeran;
het'" uitschakelen van de medezeggenschap der'bedrijfsgertoten.

b.dat door een te hoge kapitalisatie-van de":grondï de bedrijfsgebou-
wems^éUBdschappen en. gO:ederen; dé kostprijs der landbouwproduc-
ten te zwaar- wordt belast met inkomen 'zondig, arb^>i/H^tls 'r ent e j
pachfrj- dividöndj tantiême enz,, ten koste,'van loon van. de ..zelf-
standige bo.ere.nj * ' ' . . , ; ,

c.'.d'eit het huidig.4 iWn- en prijsbeleid wel garantie's biedt voor
. behoorlijke lon^nyoor de werknemers en redelijke pr.ijzén voor de

consumenten, maar niet voor een lonende prijs voor'fts boerf
d,.dat de oppositie tegen voornoemd bojleid zich momenteel uit in

verschillende, los van elkaar st'aande groepen, actie^s, organisa-
•tie's.en gesprekken, die - juist door hun geschakeerjfiéid -niets
positiefs vermogen uit te richten, zodét vdornoemde fcloine minder- •
heid th.;ans regeert door de verdealdhéld en ̂ -̂-1,0,880 verband van
de opp-ösitie! ' . . ' • "; : : ; ' ; • . . . '• ~;. .

'ë.da-Ê vaornoemd b.eleid thans gaheel' in .handen is van de tiopmens^n
der weïkgev-ers- en werkntJmersorg'in.is-ïtie's .en d rit d* gl'ote h-5-

. . langrijke groep zelfstandigen uit landbouw en middenstand van alle
medezeggenschap i s uitgesloten? ":' . . ; . . . . • ' i ! - \ .dat de thans in ee"n wetsontwörp e-epró je etterde alg-omenis bedr'-ijf s-„

'org.anis^tie in haar voorliggende vorm -voornoemde mi.s s taanden, nog'
in belangrijke mate zal .verergeren en voor l-ange tijd vastleggen.

De Fed. •.Boaren»*smeenschip Avils
'a.een op democratische least geschoeid overkoepelingsorgagn vormen

voor alle daadwerkelijke boeren in ïïederlandj
b.de georganiseerde en niot georganiseerde oppositie tegen het tegen-

woordige beleid consolideren in een krachtig boeren blokj
c.invloed uitoefenen; op .da diverse staatkundige partijen en hun boe-

• renverfsgenwoordigers in.de volksvertegenwoordiging5
d.streven naar lonende prijzen., lonende arbeid^ „bestaanszekerheid

voor allen» gelijkgerechtigdheid en gelijke'kanseni
e.verhoging v.an de belastbare inkoinengrens5
f.instelling van een Economisch Instituut (in de zin van het L.3.I)

ook voor de industrie, opdat niet alleen voor de landbouw, maar
ook voor de industrie de kostprijs der producten officieel wordt
berekend;

g.sociale voorzieningen, berustend op het beginsel van naastenliefde
(de gezonden voor de zieken en zwakken) in die zin, dat het be-
drijfsleven wordt ontlast van de kosten voor veel improductiava
administratieve rompslomp.



De Wed. Boererigemeenschap wil dit trachten te bereiken doors
a.bundeling van die organisatie's en georganiseerden, dié het doel

: der'Ifed.» Boerengemeenschaponderschrijven; .
• b«ds ongeorganiseerde werkelijke, boerett te animeren om tot de JTöd.

Boérengemeenschap toe te treden; •
c.contact Op te nemen met de diverse kamerfractie 's en partijbestu-

ren en deze tevens te animeren om een redelijk aantal werkelijke
boeren naar de kamers t:e, sturen; .

d.bevordering van het zedelijk recht van allen op de grond en de
. ...grondstof f en •; van dé plicht van allen Om het hunne bij te-dragen

tot.-de pxoductiev.e arbeid en hè:t repht van allen; op een redelijk
, .begtaan en van'alle valide ".personen .op lonende- agpeid.

De Wed. Bperengemeenschap eï-kent1.-en .eer-bledigt.s - ; , ' * . •
a', de QpffeTfflacht van - de Schepper j ; .
b,gewetensvrijheid|
o.vrijheid "van meningsuiting ten aanaien van politiek en GrOd_sdienst |
dionveranderlijke natuurwét'ten-j di.e tpt. richtsnoer moëtan dienen
: >t"j de np,0daafceiij'ke ordening-van het "bedrijfsleven, . - ' . . . ' •

De Ned»'Boerèngemeensohap hangt g"een. politieke leuae,» aan en wrl jsich
niét rechtstreeks bemo.ei^n;/.-•me-t '-de verkiezingen, .zolang, a-ij' in staat
is indirect invloed ten, gOede op het staatkundig gebeuren'uit te' ' ' '

6. De Bi^cT. Bo'erengemeènschap richt, zich1'in-de eerste,-plaats'tpt allé wel-
dbnkende werkelijke boeren in Nederland- .met een dringende opïóep om
daadwerkelijke steun. Verder richt zij ziph tot allen" buite-n de boe*-

^"renstand, die van de noodzaak'-van.,ge-jzorids1 maatschappelijke Trerhóu*
dingen, welke aan de landbouw vóldpênde recht doan wedervaren,

v overtuigd zijn. ^ - • - " " : ' - • • ; . . . • , ' - - • • . " ' . - • - ' ' • • •

Jdh.ae.siebetuigingeii te richten tot het vporlopig seèietariaiat
J. Köra, Rijksweg- '16,, ;¥illems0o-rd0 ' . • " " ' ' ' ' . / ' • - • " " . - "

ïï«t voorlopig Comité s
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ZMM v . •
's-Öravenhage, 21 Juni 1949»

No.49594. .
Onder*»* Hederlaïid»* Boeren "

, Semeemseïiap* ' ü B HE I .K . , f.
V. BD.? .

In September 1948 zijn vertegenwoordigers van de kleine
boeren er toe gekomen ««n Standsorganigatie op te richten,
wBedeïlaHd«e Boeren Gemeenschap* genaamd, welk» bedoeld is
eem bundeling te vormen der diverse boerenorganisaties» ten-
einde de belangen der kleine boeren zo krachtig mogelijk
voor te staan en te v«rdedlgen*

Blljkeas een door haar uitgegeven mtfiifest, *11 dea«
boerengewienschap» geen politieke partij «ijn of worden,
doch wel invloed uitoefenen op de boeren-verteg enwoordig »r s
v«a de politieke perti^en in de Ktmmfs der Stat«att-öen«raal.

Tot d* iBltlatiefneiners dezer actie era tot de oprichting
der "ïfederlandse Bo«ren aemeenschap" U geraken, kunnen o .m,

' •
Hendrik Mar inus» geb. 8-12-1906 te Ede, wo-

.««u, Zonneoordluan 8 j redacteur van "Boerinrecht1*;
u Wtll«a Johannea Pleter C îMiïl,»* g <|fe*18̂ *ï851

te QorüicheBi, wonende te Ommeren, No»0„lll} reéaet«ur van "De
Trije Boer" - orgaan van de Landelijke Vereniging voor Bedrijfa-
vrijheid in de landbouwj . , •' ~ - -

D*kkert Hendrik, g eb. 2 -̂3-190 2 te Zuldwolde, wonende aldaar,
VeenlSgerwlJk B.ljOa, lid van de redactie van *De Kleine Boer*
- orgaan Van de Bond van Kleine Boeren. '"v . ' ^. • ' •

Als adres van het voorlopig secretariaat der ïtederlandse
Boeren Gemeenschap werd destijds gemeld! ÏUJksweg 11 te Willems-

. Ut. moge U verzoeken mij te willen berichten wie op genoemd
adres, woonachtig is en da zorg van het secretariaat op zich

g<
Tevens sal ik het op prijs stellen te mogen verneoien wat U

verder betreffende d* ontwikkeling «n de omvang der Nederlandse
Boeren Oe»ieen»cnap bekend i« geworden. Hierbij zal ilt gaarne
o,», wofden ingalicht aangaande d* volgende pont «sa t • •

Welke re«ds b«staande groeperingen van boeren sieh bij deze
gemeenschap hebben aangesloten}

wie als de leidinggevend» figuren der geiaaenffchap kunnen
worden aangenerktj , '

of en zo 3 a, in «elke mate er gesproken kan worden van COBBJIU-
nistisehe invloed op de ontwikkeling en activiteit dezer nieuwe

m mQm ?

x namen» deze»

Aan de Heer ' ' , • L.L.tan
Distr.Conifiandant der Rijkspolitie

• •
2WOLÜ5
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x*-**- *7jL £>¥.*/ \- - |
Onderwerp t Sederl.Boerea demeenachap. f L, l

Antwoord ©p : Uw brief d.d.21 -Jraal 1949 nr.49394 Sej^a. ) 23AU&1949 3

j_AC^ö^^j

Hierbij atoge ik U In antwoord op boven aangehaald
schrijven het navolgende berichten .

SI J e*«* terzake ingesteld onöarxoeïc l» nleta
omtrent een eventuele bMndejLjLng dar

In d»
Tot heden hebben zieh geen d«r böfttaaad* groepe-

rinpen van boeren - te weten *1)ji_Vr.ll»JBiM£ »a *Öe. Slelne
Biser" - bij de Nederlandse Boeren demeenaebap aangeaïotén,

~ iwenmln Ta~T.et» gebleken van pogingen, die de Se-
derlanase Boeren demesnachap sou kunnen hebbeo aangewend
om tot oprichtin? van deze nieuwe organisatie te Braken.

Voorts ai) vermeld, dat van e»l̂ e eowiunlatlatóe
invloed In de bovengenoemde organisatie» *Be Vrl3» Boer" en
*$e Rlelne Boer" tot ma toe geen sprake was»

" E i n d e * 1 ^ Apeldoorn-» 19' AugustttS 1949.
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Onderw. i Bed,Boeren Gemeenschap.
V. BD.3

's-Gravenhage, 21 Juni 1949.

a s H E i M

Irt September 194$ «iJn vertegenwoordigers van de
kleine boeren of toe gekomen een standaorganisatie op
te richten, «Nederlandse Boeren Gemeenschap" genaamd,
welke bedoeld is een btmdeling te vormen der diverse
boeronorgatiisaties, teneinde de belangen der klsine •
booron xo krachtig mogelijk voor te staan en te ver-
dedigen. ' . . . , - ; • . . ; ;.- ~ -

Blijkens -oom door haar tttgegeven manifest wil dese
boorongoffieenscnap toon politieke partij aijn of worden, '
doca wel invloed uitoefenen op de boeran-vertegenwoor- '
dlgers van do politieke partijen ia de Kamers der
Staten-Generaal. ' . . . . . ' • -

«ot de initiatiefnemers dezer actie om tot do op*
richting der "Hoderlandse Boeren Gemeenschap'1 te geraken,

: Sehoq&aerboek, Hendrik Harinas, |eb.8-ia*1906 te Edet
wonende te Hanteren, Zonneoordlaan i|' radaftteur van

•*Bo«ronrecht»j
W^L->, • 1H •. -Ml 'K W

lPi|*

voor Bedrijf svrijheid in de Landbouw*
" Handruc. gob» 25*"3*»1902 to 3^1^woldo« wo&o&do

r _ pwljk S,3Jl4t Ud van do redactie van
' Boas-* * orgojin van de Bond van Kleine Boeren. '

moge $. vorsooken eon onderzoek naar do» organisatie
te willen doon instellon on mij te willen borichton wat ü •
betreffende de ontwikkeling ea do oav«ng dor Nederlandse
Boeren aemeenschop bekend is geworden. Hierbij **1 ik gaarne
o,m. worden ingelicht aangaande de volgende ponten: , ^ ' •

welke reeds bestaande groeperingen van boeren zich bij
d«e gemeenschep hebben aangesloten?

wie «Is leidinggevende figtiren der gemeenschap kxmnen
worden aangemerkt j • • • , ' • • : ' • • • . - • . . •:- ;-"•

' of en *o Ja, in welke nat e ot* gesproken kan worden van
cotoranistische invloed op de ontwikkeling en activiteit de-
»er nieuwe organisatie. . ^ • . , '

» '-. XBSf HOOISï f ANU8
, : - • ' > namens dese* ' ' ;

Laoro.do HOOF '
Distr.CoHaöidant der Rijkspolitie
t»



Me

Ter voldoening aan Uw verzoek ĵ̂ -v-ftjn uw gf-T-j-H -iv^n.
d.d. 21 Juni 1949, ïïfo. 49394, betreffende inlichtingen over
de Nederlandse Boeren Gemeenschap, heb ik de eer U het
volgende te berichten:

Op 8 October 1949 werd aan Uw Dienst een schrijven
gezonden betfeffende de "Nederlandse Boeren Gemeenschap".
Hierin werden verschillende namen en omstandigheden genoemd.
Voorzover bekend geworden is de omvang van deze organisatie
niet groter geworden.Althans er gaat weinig invloed van
£aar uit.Ea? kan gesproken worden van weinig animo, gezien
de toestand die zich in de laatste tijd voor de boerenstand
ontwikkelt. Van_ communis t is. che inylo_e_d ia tot „dusver---g^en,
aprakje. Aangenomen ".Kan' worde.n,' dat""'bët'rokkenen weinig "voor
.deze extremische groep gevoelen.Deze indruk kan verkregen
worden uit verschillende uitlatingen, die bekend geworden
zijn.De stand van zaken is thans zo, dat er weinig meer ge-

*7 organiseerd is gedurende 1948.Wel worden vergaderingen uit-
geschreven, doch veel positieve gegevens, welke van belang-
zijn, kunnen nog niet worden gegeven.De onderwerpelijke
zaak blijft natuurlijk hier onder de aandacht.G.etracht zal
worden te weten te komen, in hoeverre zich leidinggevende
figuren hebben aangesloten.l̂ rî .ffjk.er̂  kan we,l v)/9,rdjen..aan̂ e--
nomen,, ̂d.at̂ communi s ti sche inslag ̂  e enT kans ?.«.! mpkenj_omdat
de Tekende""*! eïdl ngg e v ën'dë' personen hl ervan niet g e dïencL ~z i jn

f̂t In l én' der eerstvolgende maand rap port en aan Uwe dienst te
\ zenden zalj voorzover mogelijk^nader op deze zaait worden
•* teruggekeerd.'Wellicht zijneer dan.... door middel van
bare, personen nadere gegevens te nosmen.Zo het zich thans
laat aanzien ( en bekend is) Es deze organisatie nog op de-
zelfde leest geschoeid als vorige jaar.



,
's-Cravenhage, 21 Juni

*
Ond«rw„i Nederlandse Boeren "

Gemeenschap* • .t l H E *. l
V. HD.3 '

*" Naer aanleiding v«a uw antwoord «f isljn
•fttfhif!i$PMi over &eva&v<9meld flt»dfïiH>rp| d»<l* 8
October 1948 no.4707*, nog « ik W •ror«o«k«a mij
t»' wi£l«i doen b»rlcht»n of lömiddwla nog ««Air
gegevens betr«ff«nd« <!• •Nedwlaods* Bo«r*n • Ö«- ^
meenschap* t» T7»«r kaonis zijn g«fcoa«n. , • '' -

Ik hl«rblj T«rnwwn *«t b«k«nd Is

organisatie | «»lk» r«^ls voordien be»t«and9
poringwi «ieh «r bij h*bb»n »«Bg»elot«B; «a
al» d« l«idingg«v«nd« fignren kimnen «orden aan-

Tevens «al ik het op prijs «tellen te vernemen
In hoeverre aten t.a.v. deze boerengeffieefiachap kan
spreken van enige ' coBsruniatische invloed op de •
ontwikkeling deaer groepering.

RSf HOOH» TA» m VVSKK,
namena deze:

Aan 4* Beer '
Cörpschef der Oem»Politle
t e ' • " '



Betreft: Oprichting Ned.Boerengeraeenschap,

Antwoord op No.425/120 - 1948.
Bijlagen 3.

Naar aanleiding van de oprichting van een nieuwe
Boerenpartij onder de naam "Nederlandse Boerengemeeschap*
is dezerzijds een vertrouwelijk onderzoek ingesteld
waarbij het navolgende is gebleken:

"Na de oprichting van bovengenoemde partij is K.de
Vries,wonende te den lip No.70,gemeente Ilpendam,hier-
van lid geworden en is tot bestuurslid gekozen.

Alhoewel de Vries voornoemd yiuimvêehouder en Visser
van beroep is,kan worden aangenomen dat hij uit zuiver
politieke overwegingen een bestuursfunctie heeft aan-
vaard.

Overigens zijn in de gemeenten,gelegen binnen deze
Groep,geen personen bekend die zich als lid van boven-
genoemde Boarengemeenschap zouden hebben opgegeven.

De algemene_indruk is dat zeer weinig belangstelling
voor dèae nieuwe partiy b e s t a a t . " " ~ ~

Monnikendam,4 Januari 1949.



gd.4*5/iao -1948* Geheim ïersoonlljk.
Betreft: Oprichting ïïeö.Boerengeffleenschap,
Antwoord op Wö»47074̂ d*d,Ê0 flovérober 1948»
Bijlage; Ewee, -^ J

Baar aanleiding van bovenaangehaald schrijven
wordt het volgende bericht;

Ia dit ressort is bij een vertrouwelijk ingesteld
ondersoek omtrekt de oprichting van bedoelde organi*
s&tie niets gebleken. Behoudens het bestuurslid va» '
de H«d*Boerengeoi0enschap,K:*de VSIlS.le niemand be*
kend^d^ie a-ich als lid bij dese organisatie heeft aan*
gesloten, s -

Be algemene indruk is dat de He d * Boer enge ffieen-
geen aanhang vstn «enige betekenis aal verfcrij-
' " '. . .

bijlage gaat hierbij een schrijven d» d, 4 Janu-
ari 1M9 ,So,21/48, betref f *nde E^d« |l|ÏIBt Hoewel reeds
eerder een kartotheekstaat van de tïlès werd ingeson»
den is alsnog een staat bijgevoegd»<^ K^, • • pt> '

•

Amsterdam, 19 «aart 1949.



Een stap in de
goede richting

DE oppositie tegen het landbouw-
beleici na d» oorlof is groter, dan
menigeen, die niet direct op de

hoogte is met de toestand in de land-
bouw, jou vermoeden. Tot dusverre was l
deze oppositie versnipperd, waardoor
ze niet in staat bleek voldoende kracht
te ontwikkelen. Er zt}n nu echter telte-
nen, die er op wijzen, dat de boeren zich»
hiervan bewust worden. Volgens eeif
A.N.P.-bericht ia er in een tweetal ver-
gaderingen te Meppel en Zwolle door
een aantal boeren een „Nederlandse
Boerengemeensehap" opgericht. Deze
„Nederlandse Boerengemeemsoiiap'' stelt
zich ten doel de/ oppositie tegen het
huidige landbouwbeleid te coördineren.
Men wil de strijd voeren tegen de op-
bouw van de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie,, voor de landbouw, het ao-
genaamde „Landbouwschap". Poch de
initiatiefnemers willen sioh niet beper-
ken tot de strijd tegen «Ut Landbouw-
schap. In h«t communiqué lessen we
verder, dat de strp gevoerd «al worden
voor bestaanszekerheid voor alten; ge-
HJkgereehtigaheld en gelijk» kansen;
tonende prezen; sociale voorzieningen;
verhoging van de belastbare inkomew-
grens, ent.
Beae punten vertolken ongetwijfeld de
verlangens, die btj de overgrote meer-
derheid van de werkende boeren leven.
Hoe belangrijk dit alles evenwel is, naar
onze mening zon er uit dese ontwikke-
ling nog bêlangrökw feite» te conclu-
deren, Het samenbundelen van de oppo-
sitie tegen het regeringsbeleid in de
landbouw, wat het doel is van de
Nederlandse Baerengemeenschap, oe-
wtjst dat ook de boeren beginnen ia te
gien, ,da* eenheid van optreden nood-
zr'^eHjk la om resultaten te boeken, ter-
w;i> bet feit, dat men de ströd tegen het
„Landbouwschap" wil veeren, getuigt
van een besef, dat ook onder de, boeren
d? seheldingsljjn aanwezig is, welke
ES ' bepaald wordt door godsdienstige
of nolitleke overtuiging, doch door de
rif Usverhoudlngen.
Dat dit zo is, wordt bevestigd bjj een
beschouwing van de namen oer onder-
tekenaars, en de positie, die deze per-
sonen in het agrarisch leven, innemen.
Drie van de ondertekenaars van het
manifest zijn redacteuren van kleine
boerenbladen, respectievelijk „Boeren-
recht", „De Klejfflg Boer" en „De Vrije

ee andere onderteke-
cties bekleden in

,
B^er", terwijl

zijn dus ver-
van, wer-

«v bereid zijn
kleine groen

oeren én grQotgroncl-
.fReeds daarom

steun van
enen met de

best
b'
t'
Je
ï
k
beattens te ojnSerwerpe;
verdiept hui' ojjtreden
allen, <tUe het torecht
massa van kleins boere;
Er heerst onder Heze ielangrflke groe
nering grote onnkt eter de toekomst,
die hun te wachten sjfeat. Zij zijn echter
niet bereid langer »/ te wachten, maar
slaan zelf de hand* aan de ploeg.
Ook in de landbou* is het leven sterker
dan de leer, Hrt/leven leert de massa
van werkende /sren, dat ondanks alle
beloften van de JBiverse regeringen en de
welhaast radicfie taal van delstichting
van de Landjfouw het in de practijk
weer dezelfde kant opgaat als vóór de
oorlog, nl. bescherming1 van het grote
en kapitaalkrachtige bedrijf en harder
werken en soberder leven voor de massa
van werkende boeren.
Het optreden van Mansholt, dat aoms
veel weg heeft van een paard, dat door
een zwerm wespen wordt gestoken,
heeft hier ongetwijfeld toe bijgedragen.
Terwijl een door de wespen geplaagd
paard echter naar alle kanten trapt en
slaat, is het met het optreden van Mans-
bolt zodanig, dat de klappen slechts aan
een kant raak slaan, nl. aan de zijde
der werkende boeren. Hiertegen nu wil-
len de werkende boeren de strild aan.
binden.

Uit bet communiqué blflkt wel, dat de
kleine boeren beseffen, dat ze in deze
ströd bondgenoten moeten zoeken. De
„Nederlandse Boerengemeenschap" wil
daarom trachten zoveel mogelijk invloed
uit te oefenen pp de boerenafgevaar-
digden iq, de verschillende fracties van
de politieke partijen. Zij zullen er echter
goed aan doen ook in dit opzicht de les*
sen te trekken uit het verleden, hetwelk
hun toch duidelijk geleerd moet hebben
dat het optreden van de diverse poli-
tieke partoen niet bepaald wordt door
de massa van werkende boeren. Wil het
oprichten van de „Nederlandse Boeren-
gemeenschap" het resultaat Bereiken
dat de initiatiefnemers zich ten dos!
stellen: bestaanszekerheid en gelijke
kansen voor allen, dan zullen zi) de
ströd van het meest bewuste deel van
d@ Nederlandse arbeidersklasse tegen
hc-t grootkapitaal moeten ondersteunen.
Ariërs blijft de kans voor de kleine
boer op bestaanszekerheid dezelfde als
de kans, die een ploegpaard heeft, om
in aen veld van renpaarden de prijs te
winnen.
De Nederlandse boer en de arbeiders-
klasse hebben één gemeenschappelijke
vflahd: het grootkapitaal. Het verslaan
van zulk een tegenstander ia in samen-
werking doeltreffender en sneller te be-
reiken, dan wanneer ieder afzonderlijk
optrekt. Wanneer de oprichting van de
„Nederlandse Boerengemeenscnap" dit
doel zal bevorderen, is deze organisatie
een belangrijke stap in de goede richting.
De Nederlandse arbeidersklasse zal dan
ook de ontwikkeling van deae „Neder-
landse Boerengemeenschap" nauwlet-
tend gadeslaan en iedere eerlijke poging
van de werkende boeren, om zich van
het juk van net grootkapitaal te bevrij-
den, ondersteunen, 3, H.

BiiSS,

«UT.
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Betr.i Oprichting ïïed.Boerengemeenschap.

V. PD .5

SE H E I M

In "De Waarheid11 van l November 3*1» nerd gewag
gemaakt van de oprichting van een nieuwe boerenpartij
onder de naam van "Nederlandse Boer eng emeenschap".

Door een voorlopig gevormd comité, dat de totstand-
koming dezer organisatie voorbereidde, werd een mani-
fest uitgegeven, waaruit de doelstelling dezer partij
moest blijken*

Als een der personen, die bedoeld manifest onder-
tekenden, werd in gemeld bericht genoemd i

K. de VRIES te Den lip» met de toevoeging dat hij
t even s be Jtuttr al ld van de plaatselijke plttteveehon-
dersvereniging aldaar is.

tJit de namen dor andere ondertekenaars blijkt, dat
dese personen voortkomen uit de reeds langer bestaan-
de boerenorgantsatle*» Bond vtn Kleine Boeren, en de
Landelijke ferenlglng Bedrijf* Vrijheid In de landbouw.

In verband met vorenstaande moge ik ïï verzoeken
te villen doen inlichten omtrent de personalia, poli-
tieke oriëntering en verder van belang zijnde gegevens
van genoemde K,d« Vries te Den lip.

ïevena zal ik net op prijs stellen te worden in-
gelicht over de aanhang die deze nieuwe organisatie
onder de in Uw ressort wonende boeren heeft of moge*
lijk kan verkrijgen» Indien mogelijk s al ik hierbij
gaarne vernemen welke dé politieke oriëntering der
leden dezer gemeenschap in het algemeen is*

,/ HBf HOÖJD VAH DE DÏENSX,
voor deze»

S .G .Crabbendara.

Aan de Heer
Dlstriotscommandant der Rijkspolitie
te
A m s t e r d a m«



t.a.v. Heer Fransen

In de Waarheid van 3.11.'48 staat een art

Volgno, -1
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'12NOV.I948

de goe-

de richting".Dit artikel houdt verband met een in September j-. 1.

te Meppel opgerichte onafhankelijke "Boerenpartij".

Blijkens bekomen inlichtingen is het initiatief? in deze genomen

^door de redacteur van het blad"BOEBENBECHT",'H.M.SCHOONDERBEEK,wonende
f\ L •' \-: f'Ate Ede Zonneoordlaan Sa. . ~ i J

ïksiiExïraHJÉxnie t een artikel vporkomende in dit blad en verband hou-

dende met de oprichting van deze Boerenpartij citeer ik het volgende:

"Waardoor deze ommekeer in (de kringen die vroeger een arbeider

graag 15 uur liet werken voor ruim een tientje?0mdat men bang is,

dat de arbeidersaanhang verloren gaat!De arbeider» hebben immer»

een ander politiek tehuis,waarvan de deuren wijd open staan:de C.P.N.

Maar de boeren?Zijn zij teleurgesteld over het beleid van hun resp.

partijen,waar moeten zij dan blijven?Zij vinden geen nieuw onderdak.

En waarop zouden de heren van de partijleiding zich dan druk maken

om hun billijke economische en sociale verlangens?Zij kunnen toch

nergens heen.

Begrijpt.men nu welk een enorme betekenis een actieve boerenpartij

kan kr i j gen, Zoalji__de G.. P.K. tójr?J^£iJiet^Je;mj^q.,j>ivjn._de sociale hervor-

ming aangeeft,zo kan een zelfstandige'boerenpartij het tempo van een

positieve landbouwpolitiek aangeven.(zie Boerenrecht van 16 April '48)

In hetzelfde blad van 14 Mei 1948 komt op de voorpagina weer een

artikel voor behandelende ditzelfde onderwerp.Op dezelfde bladzijde

staat echter ook het volgende artikel:

"Nieuwe boerenpartij in Sowjet-zone.

Het Duitse persbureau in de Sowjet-zone A.D.W. heeft bekend gemaakt

dat in Meckelenburg(Sowjet-zoneii)een voorlopig comité voor een nieu-

weMemocratiache boerenpartij"is gesticht.A.D.N.voegt er aan toe

dat deze partij wil samenwerken met alle andere anti-fascistische

partijen en een sterk voorstander is van de eenheid van Duitsland".

Verder is nog hetvolgende bekend geworden:

J'.de Vries en J.Dijkstra te De Hoeve zijn destijds afgevaardigden

geweest naar de oprichtingsvergadering te Meppel.Het voorlopig

secretariaat is gevestigd Rijksweg 11 Willemsoord(0verijsel).

Een zekere heer Warrink wonende te Eornerbroek (Overijsel)tel

232,ia het kennelijk met de nieuwe radicaler koers van het blad

"Boerenreoht" niet eens geweest 'en is derhalve uit de redactie . s

getreden.



'M.i, riekt het een en ander naar een O.P.N.mantelorgani»atie.

G-aarne zou ik hierover verder ingelicht worden,Mocht er bij jullie

dienst reeds iets bekend zijn dan zou ik dit gaarne direct ontvangen.

Verder zouden wij kunnen bespreken of een verder onderzoek door

mijzelf of via jullie kanalen zou moeten geschieden. '
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C.V.D.

Onderwerp 8

Onafhankelijke Boerenpartij,

V«lgno.

5NOV.1948

ACBI

Naar rapporteur uit "betrouwbare bron ver-
nomen heeft is een dezer dagen de _0naf hankelijke B oer enpati fi
OfBoerenbewelgiiLg opgericht «Deze bond zou opgericht
heü~oosten van ons land en hoofdzakelijk aanhangers hebben
onder de kleine boeren.De leden van deze bond zijn het niet
eens met de lanèbouwpolitiek van de regering en zij ageren
ook tegen de erkende agrarische organisaties>omdat daar in
hoofdzaak grote kapitaalkrachtige boeren in de leiding zitten,
3)e beweging beoogt een vertegenwooÉdiging in het parlement en
ten einde de sympathie van de kamerleden te krijgen hebben
zij verschillende malen een door hen uitgegeven krantje, of
brochure aan alle kamerleden gezonden.
In de tweede kamer schijnen momenteel echter alleen de O„P„Ho
kamerleden een vrî endelî k.jgoQrd vojor̂ Aeze "hawpg-jmg mr̂ r ŝ""
nebben en dé ontwikkeling met vriendelijke belangstelling"^
gade te slaan.

1-11-48.
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Ter voldoening aasi Uw verzoek, verva
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schrij |en,d.d.|

8 October 1948, ATo.4707/4, betreffende oprichting onarnankelijke
boerenpartij, heb ik de eer U het volgende te berichten:

In het blad "BOEBEHBEOHI", hetgeen om de 14 dagen ver-
schijnt, zijnde volgens de titel een politiek onafhankelijk
strijdblad voor de Nederlandse boerenstand,5e jaargang Nr.18,
van 17 September 1948,(welk blad ik in handen kreeg), komt het
volgende bericht voor:

Belangrijk bericht;
Hoewel onze vergadering te Meppel op Woensdag j.l. niet kon

bogen op een stampvolle zaal(door oogstwerkzaamheden waren velen
verhinderd) waren de resultaten die bereikt werden, er niet
minder om.Een ieder bracht zijn vó'ó'r en tegen op eerlijke wijze
naar voren, maar allen waren het er unaniem over eens, dat er
iets gebeuren moet»£r is ook iets gebeurd.Het bestaande comité
van l̂ iŜ LÊG- werd uitgebreid tot 5_jaersonen.Dit comité kreeg tot
taak ten spoedigste een grote vergadering te beleggen, teneinde
een defin±fief bestuur te kiezen voor de Onafhankelijke Boeren-

l « •••' "l— _. ,4»,~..., . f -t '-m * -, * J . -, 'ï̂ ï-V̂ -̂ ĵ̂ l̂tf̂ ih-Ŵ Ĵ̂ ^ .

partij .Deze partij, die geen politieke partij wil zijn,C5e TÏijd
zaï Teren in hoeverre zij hierin kan en mag volharden) wil, in
samenwerking, met allen, die het waarachtig menen met het boeren-
belang, de belangen der boeren van geheel Hederland, ongeacht
hun politieke of godsdienstige overtuiging bepleiten en verde-
digen, waar en wanneer zulks vereist wordt of gewenst is.

Ze wil allerminst nog meer verdeeldheid.Integendeel.Zij wil
trachten als overkoepelend orgaan over alle politieke en con-
fessionele inzichten heen, te bundelen wat nu verdeeld en da ar- i
door zwak is.Zwak vooral t,a.v. de andere groepen in ons volk.

"Veelal heeft gebrek aan vertrouwen deze noodzakelijke eenheid
verzwakt.Men heeft steeds te veel zonder boeren over boeren be-
slist, met als resultaat want ro uw en.Dit wantrouw en is oorzaak
van de zwakke plaats die onze landbouw thans in onze samenleving\t wantrouwen hoopt 4e Boerenpartij weg te kunnen nemenj

nadere mededelingen zullen in onze volgende nummers gepubli-
ceerd worden.

Het voorlopig Secretariaat is gevestigde
„ M m i i i i »

ema orgaan( administratie : G-. J .ZSIZÈB^ IllfELLO
Hoofdredacteur H.M.SCH'̂ ^

Meerdere organen, waarin dergelijke berichten uit deze
omgeving zijn niet in mijn handen gekomen.

Maar aanleiding van een verder ingesteld omzichtig onder__
zoek, kan het volgende nog vermeld worden:

Deze onafhankelijke Boerenpartij kan worden beschouwd
als een partij, die bezig is te ontstaan, zih al s "Landbouw en
Maatschappij" vroeger ontstond. Dus als gevaar, dat dit een par-
tij kan word en, onder invloed van staatsgevaarlijke personen*
Voorzover na te gaan is(gezien de bekende namen) is hiervan tot
nu toe geen sprake. Toch schuilen er addertjes onder het gras.

Het vorige jaar( ongeveer 16 maanden geleden) is een po-
ging tot oprichting gewaagd te STEUNWIJK, doch deze is toen op
een mislukking uitgelopen. In Steenwijk waren verschillende zwar-
te handelaren -tenminste personen, die op niet oirbare wijze
aanzienlijke bedragen hadden verdiend tijdens de bezetting^ aan-
wezig en is er geweldig "gekankerd" Daaronder waren verschillende
personen uit Giethoorn en uit de omgeving van Steenwijk in dit
genre.

Haar aanleiding hiervan heb ik getracht een omzichtig
onderzoek in te stellen, vooral wat de namen betrof .Dit is mij
nog niet geheel gelukt, zodat thans hiervan een voorlopig rap-



port wordt opgemaakt.
Voorzover mij bekend( en dit heb ik reeds gerelateerd)

ligt er tot nu toe geen bepaalde politieke tendenz aan de zaak
ten grondslag.Maar toch is de vrees gegrond( Mt gebaseerd op de
ervaringen met Landbouw en Maatschappij, jaren voor de oorlog)
en de terminologie in het blad "Boerenrecht" van 17-9-1948, dat
uitefdelijk extremisten vat op de zaak kunnen krijgen, als deze
eenmaal loopt.Van_invloed van de O.P.H, is nog nie^s.bekend.

De vergadering te Meppel,(dan de voorzijdereeds genoemd
naar aanleiding van hèt"Belangrijk Bericht") vond plaats in hotel
Bloksma alhier, de vroegere vergê^eringplaats van Landbouw en
Maatschappij.Hetgeen daar besproken is, en de opgave van namen
der personen die daar geweest zijn, zal bij nadere berichtgeving
aan Uw adres worden gezonden, wanneer zulks definitief is komen
vast te staan.Urgent is het nog niet.

Verder is door mij omzichtig nagegaan, wat de eigenlijk
tactiek van de "Zleine^Boerenpartij" is.

De voorzitter R*SMIT, te Stuifzand is iemand, die nog niet
eens op het standpunt van de P.V.D.A. staat, maar meer rechts:
hij is een respectabel man.

Ook ALTEEA. van Zuidwcilde en TIEMENS van Staphorst zijn
eerbare mannen.Dit bleek wel uit hun gedragingen gedurende de
bezetting.Ze kunnen beschouwd worden als eerzame burgers en
zijn absoluut geen staatsgevaarl|jke iéeeën toegedaan.

Zolang de Regering hun gelegenheid geeft hun bezwaren
naar voren te brengen en er rekening mede houdt, gaat deze
paBtij mijns inziens moeilijk de verkeerde kant op.

T8»ch zijn er punten (hetgeen mij bleek), waarop dient
te worden gelet.De kleine boeren in Drenthe vormen een te groot
aantal en de bedrij fsmogelijkheden zijn voor &en ongetwijfeld
moeilijk.De Regering dient zich voor het beoordelen van dit alles
steeds op de hoogte te houden van hetgeen bij de Landbcuwwinter-
scholen e.d. bekend is.

De vroegere kwestie Giethoorn met inpoldering en uitgifte
van gronden werkt in de kop van Overijssel nog altijd na en vormt
bij velen een bron van ergernis en onrust, voozal gelet op de
volksaard.

Ook in Zwolle is een vergadering, van de Onafhankelijke

J Boerenpartij gehouden.Er komt een uiteenzetting, mogelijk een
manifest uit, en tevens vindt er dan vrij zeker een naamsverande-
ring der Vere.niêijftg,,plas,"t.s«

De oude tendenz van. Landbouw en Maatschappij leeft nog
steeds onder de verschillende toeren.Rekening dient er mee ge-
houden te worden, dat de tactiek niet veranderen zal, voorzover
ik kan nagaan.Ik verwacht, dat verschillende lieden, die aan
de actie vó"6*r de oorlog meededen, doch neet met if.S.B. iéeeën
^besmet" zijn, thans hun tactiek afkijken van hun voorgangers en
de politieke partijen elkanderé zullen willen laten overbieden.
Daarbij is steun tte verwachten van ex-poli tiekjg.jî XlĴ ên-t en
onder de boeren. ———<•

In het algemeen heerst er ook bij de goedgezinde boeren
een groeiende tegenzin tegen de hoge kosten, de "papierwinkel"
e.d. omdat men niet kan overzien wat de internationale situatie
ia.Het is a.h.w. de klassestri j d̂  maar nu bij de bo~erën.l)e rede-
nering is aldus: alles de hoogte in, dan ook vastgestelde hogere
prijzen.

Dit in het kort, hetgeen bleek uit een ingesteld omzichtig
onderzoek.De zaak heeft de volle belangstelling en mocht zich
iets voordoen, dat duidt op staatsgevaarlijke practijken(b.v.
de invloed van communisten en aanverwante staatsgevaarlijken)
zo zal dit U onverwijld worden gerapporteerd.



t EK. 47074

Onderwerpt Oprichting ohajfhankelljkè
boeren partij.

t 8 Oetober 1948,
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In de Hléuwe Courant van 28-9*48 was het volgende
berieht opgenomen!

- Op initiatief, van honderden boeren tiit all© delen
van het land* die ai«h met het thans gevoerde landboirw-
beleld niet kunnen verenigen, werd te Meppel een verga»
der ing gehouden, waarin de oprichting van een onafhanke-
lijk© boer©npartl3 werd besproken, -

Raar aanleiding van bovenstaande, moge ik TT verzoe-
ken mij * indien mogelijk - enige nadere gegevens omtrent
deze nieuwe partij te verstrekken.

Gaarne vernam ik hierbij t
wie de initiatiefnemers voor de bedoelde vergadering warenj
wat de doelstelling der partij is, en wat in het algemeen
voordien de politieke overtuiging van de leden wasj
of er tijdene de vergadering tevens een voorlopig partij-
bestuur werd gekoten, «o Ja, welke personen daarvan dan
deel uitmaken. %

Baar er onder de boeren reeds lang sprake is van een
streven de huidige beperkende bepalingen voor het bedrijf
af te schaffenj alsmede opheffing van het daarbij door de
Begering gebruikte controle-apparaat, hadden «ij zich in
enkele verenigingen georganiseerd, die tot doel hadden de
bereiking van genoemd streven te bewerkstelligen.

In dit verband moge ik uw aandacht vestigen op de twee
grootste verenigingen net bovenomschreven doelstelling, nl*i
De Landelijke Ter enig ing Bedri.1favri.1heid in de 1-Mid.bouw
W*vvl»7ï7*aarvan «*tTwoMüüraop wordt gevorrad oóor oe
herent
H*Semrta » Bameveld, voorzitter!

.anH foot «• Monteren secretaMonteren, secretaris} en
• Otter lo, penningmeester»

«* 2 -

Aan de Heer
Gorpschef der GeB.Politie
te ,
II e B D e l»



GEHEIM

waarvan liet dagelijks beatuur

» Stuif «and, vooral 11 <*r j • •
- 2uidwoldet secretari»j «ft
- Staphorat t penningmeester.

I
van de B,T,L, i« geoaaradi "De Trî «
dat van de Bond vm Kleine Boeron de naam tisoer", itfmj* «

«De Klein* ÜMF*
Nu de bowen «ijn overgegaan tot de oprichting van

een eigan p«rtij, tou Ik het op prijf «tellen te vernemen
of een der bovengenoeade verenleineêa. nog M| deze op-
richting is betrokken, In welk geval ik ga«me ael worden
ingelielit orrer de mogelijke gevolgen die dit voor die
ver«nigicg kan hebben. ' . ; .

'-. ' ' ' ' ' ̂  Het Hoofd Van de Dienst, ,



, AANWIJZING
'Aan Documentatie.

Breng namen en adressen op kaart van stuk

Noteer nieuwe bijzonderheden van

in stuk .•

IJ Niet op kaart brengen.

Onderwerpkaarten maken op

Documentatie

Maak
omslag

Uittrekken en/of andere instructies

l V

Z.Q.Z.

Afd./Sectie f..lT^ Datum

^1 40228 - '49 Handteekening



80&S. Ne.;

Op Initisöet vaf honderden boeren j
Uit alle delep^vaMfellmd, die z}ch mét'
het tbans>fe*if3paiabouwbeleid niet
kunnen VöWfïl*,- jffrd te Meppel. een i
vergadering'IWIbuden, waarin de oprich-,1
ting "van eej^hafhanlceltjke boerenpartij l
werd besproken..


