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roep van oud-S.D.A.P.-ers 
oor duizenden sociaal-democraten 

(waaronder vele actieve striJders uit de 
voormalige S.D.A.P.) betekende de po
litieke ontwikkeling in ons land na de 
bevrljding een grote teleurstelling. De 
Partij van de Arbeid was met naar be
ginselloosheid daarvan de voornaamste I 

oorzaak. 

I Hoe zult glj blj d6 komende Statenver
kiezingen uw stem uitbrengen'! Be
denkt dat aan de ene kant de krachten 
staan, die ons land inschakelen in het 
Atlantische oorlogsb!ok. Daartegenover 1 

staan zij, die strijden voor vrede en wel- , 
vaart met het voorbeeld voor ogen van ' 
die staten, waar voor het eerst in de 
geschiedenis de gedachten van ·Kar! 
Marx hun practische toepassing vonden. 
Laat u niet in slaap sussen door hen, 
die u willen wijsmaken, dat er nog een 

1 

tussenweg zou bestaan in een zg. "derde 
macht". 
Waarop zou deze derde macht politiek 
en economisch moeten steunen 'I 
Uw keuze kan niet moeiliJk zijn. 
Stemmen op de Part'ij van de Arbeid? 
Sociaal-democraten kunnen niet langer 
hun stem aan een partiJ geven, die twee 
"politionele acties" en ver(lrming voor 
de arbeidende massa bracht. 
Blanco stemmen ? De vorige generatie 
heeft haar harde st?ijd voor het alge
meen kiesrecht niet gevoerd, opdat 1 

tha~ de arbeidersklasse zich het ge
bruik van dit wapen zou ontzeggen. 
Op een of andere kleine groep stem
men 'I Dit zou betekenen steun aan niet
Zevensvatbare partijtjes; die de v,-rwar
ring slechts kunnen vergroten. Sociaal
democraten echter jagen geen hersen
schimmen na, maar bepalen hun holt• 
ding aan de hand van de bestaandes 
reële verhoudingen. 
Dit betekent, dat zij h,un stem uitbren
gen op een wijze, die de strijd voor het 
socialisme in werkelijkheid bevordert. 
Hun stem zal daarom ziJn voor de lijsten 
voor vrede en brood, waarop zich com
munisten, socialisten en andere vooruit
strevenden verenigden. 
Hiertoe roepen ondergetekenden, leden 
van de oude S.D.A.P. u op, mede na
mens andere le$ien van deze groepering. 
Eenheid voor vrede en brood! 

Bouwerse, 
Sinterniklaas, 
Van der Sluijs, 
Van Leeuwen, 
Wanink. 
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De oude s.D.A.P. vvat vvll zij 

-HEEFT ZIJ EEN EIGEN ST AN 
Het was lange tijd uiterst onduidelijk, 

wat de groepering, die zich aanduidt als 
,.Oude S.D.A.P." nu eigenlijk voor pro~ 
grampunten had, die .het zelfstandig he~ 
staan van deze formatie, als zij tenminste 

· als zodanig mag worden beschouwd, 
rechtvaardigen. 

De thans verschenen brochure van 
haar voorzitter, G. Kruit, '![Iet pa_p;>_gl 
voor de socialisten", heeft niet getracht 
dit duidelijk te maken. Men zou zelfs kun~ 
nen beweren, dat Kruit integendeel heeft 
duidelijk gemaakt, dat de ,.Oude S.D. 
A.P." als politieke formatie geen enkel 
bestaansrecht heeft. In werkelijkheid he~ 
vat deze brochure zelfs geen enkele op~ 
roep aan de arbeiders om zich aan te slui~ 
ten bij de Oude S.D.A.P., om deze for~ 
rnatie te versterkçn en betekenis te geven. 
Uit deze brochure kan men de conclusie 
trekken, dat de Oude S.D.A.P. in het he~ 
'\vustzijn van haar voorzitter niet bestaat, 
en ook nooit bestaan zal. Een mening, 
waarin Kruit dan in elk geval niet alleen 
staat, maar waarin zijn Rotterdamse par
tijgenoot, de E.V.eAeider Toon van den 
Berg volgens onze inlichtingen het roe~ 
rend met hem eens is, wat overigens niet 
wil zeggen, dat er tussen Van den Berg 
en Kruit geen verschil zou bestaan. 

De verklaring van de schijnbare tegen~ 
stelling tussen het ongeloof van Kruit in 
de toekomst der .,Oude S.D.A.P." en zijn 
voorzitterschap ervan, volgt uit de inhoud 
van zijn brochure: Ze is een pleidooi voor 
een breuk tussen de ,.linksen" in de P.v. 
d.A. en de ,.rechtsen" en voor een samen~ 
gaan van deze .,linksen" met de e.P .N. 

Kruit ziet als het perspectief voor de 
. Nederlandse arbeidersklasse een vereni
ging van P.v.d.A. en e.P.N. Een derge .. 
lijke samenwerking zou enige zin hebben, 
indien Kruit aangegeven had, hoe het pro~ 
gram, waarop deze samenwerking, deze 
eenheidspartij tot stand zou· moeten ko~ 
men, eruit zou moeten zien. Maar juist in 
dit ene concrete faalt Kruit. Het enige, 
wat hij ervan weet te zeggen, is, dat de 

verenigde partij zich zal moeten stellen. 
op de basis van de klassenstrijd en de: 
revolutie. Alleen jammer voor Kruit, dat: 
de beide groepen, die hij op deze basis· 
wil verenigen, èn de klassenstrijd èn .çle 
revol';ltie hebbe~. afgezwore11~ .. ~~- ~~_.:-~}: .. ·n..l_; 
theone en practiJk, de ander aheen in ' e i 

practijk, maar niet minder grondig. :äE!f · · 
zijn reformistische partijen, waarbij alle~):). : 
de frasen van de een wat radicaler klin.:.·; 
ken dan die van de ander. ' 

Geen wonder, dat de brochure één· 
doorlopend verwijt is aan het adres van , 
de P.v.d.A .. die deze samenwerking niet 

'

wil en er geen woord ten nadele van de 
e.P.N. gezegd wordt: deze immers is tot 
die eenheid maar al te bereid, en heeft dat 1 

in het verleden talloze malen gedemon~ I 
str_eerd. In werkelijkheid wordt Kruit in . 
deze brochure volkomen, maar dan ook ' 
volkomen, de advocaat van de e.P.~poli~ 
tiek. Hij vormt de brug, waarlangs de 
,.linkse" P.v.d.A.~mannen tot de e.P.N. 
gebracht moeten worden. Hij neemt de 
positie in van de vooroorlogse reformist, 
die inziet dat de e.P.N. de plaats der 
'vroegere S.D.A.P. heeft ingenomen, en 
die de vervulling van zijn sociaal~demo~ 
cratische illusies nu aan de e.P. wenst 
toe te vertrouwen. 

Toch is zijn brochure wel ergens goed 
voor. Zij laat duidelijk zien, dat .er tussen 
Kruit, die tussen de P.v.d.A. en de e.P. 
in staat, en de leden van de O.S.D.A.P., 
speciaal die uit Rotterdam, een onover~ 
brugbare kloof gaapt. En Rotterdam gaat 
door voor het bolwerk - zij het een ver~ 
molmd bolwerk - van de O.S.D.A.P. 
Deze Rotterdammers zijn voor een groot 
deel afkomstig uit de vooroorlogse R.S . 
A.P. en zij staan niet tussen P.v.d.A. en 
e.P.N., maar links van beiden. De laatste 
periode gaf in Rotterdam een verbitterde 
strijd te zien tussen N elis Oosterwijk, die 
als Oud~sociaal~democraat een partijge~ 
noot van Kruit is, Toon van den Berg, die 
dat ook is, en de stalinisten, die door Kruit 
zo in bescherming worden genomen. 

Dit belangrijke verschil tussen Kruit en 
zijn volgelingen moet er wel mede de oor
zaak van zijn, dat de O.S.D.A.P. in geen 
enkel opzicht aandacht wijdt aan de da
gelijkse politieke en economische strijd. 
De groep zou onmiddellijk uiteenvallen. 
Oasterwijk c.s. gaan bij de stalinisten 
door voor fanatieke Trotskisten, terwijl 
Kruit de stalinisten als zijn toekomstige 
strijdmakkers en partijgenoten ziet. ' 

Werkelijk revolutionnaire arbeiders· 
van de O.S.D.A.P., zoals zij er in Rotter~ 
dam verschillende kennen, zullen zich ze~ 
ker niet op hun gemak voelen met de 
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strekking van het geschrift van Kruit, dat 
hen ongetwijfeld duidelijk zal maken, 
waarom deze zo gekant was tegen het 
door de R.C.P. voorgestelde samengaan. 

Het is daarom, dat wij hopen, dat deze 
brochure met aandacht gelezen zal wor~ 
den, vooral door de Rotterdamse vroegere 
R.S.A.P.~ers. Dan zal zij wellicht deze 
gunstige uitwerking hebben, dat deze zich 
niet meer door elementen als Kruit zullen 
laten afhouden van de noodzakelijke con~ 
:entratie van krachten op de linkervleu~ 
gel van de arbeidersbeweging, links van 
P.v.d.A. en C.P.N. Wt. 
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·~':de S.D.A.P. opgericb{J 
isteravond belegde de ude 

iaal Democratischë Arbei
ders Partij, in het Volksgebouw 
een openbare vergadering. Na 
een inleiding,: van het lid van het 
voorl. PartiJbestuur, D. A. Noor
dewier, waarin deze het doel en 
het waarom der oprichting der 
Oude S.D.A.P. uiteen zette, 
werd overgegaan tot oprichtin 
van een afdeling te dezer .sted 
Het secretariaat is gevestig 
Prins Mauritslaan 120. __ 
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·. e "oude soc.-demi_ I 
rbeiderspartij" opgeri\:"1\t 
Te Utrecht is dit weekend een 

ijeenkomst gehouden tot oprich
ing van de "oude sociaal-democra
~sche arbeiderspartij_" op den 

grondslag van het begmselprogram 
van 1912, aangepast aan .het hm" 
dige tijdsgewncht. Zeer groot was 
de belangstelling niet; er waren een 
tachtig personen uit 22 plaatsen 
aanwezig. Het com1te van mltla
tief waarin vooral mevl:ouw de wed. 
Jos.' Loopuit een actieve rol heeft 
gespeeld, had echter, naar werd 

: meegedeeld, uit het ~eheele . land 
·duizenden sympathlebetmgmgen 
ontvangen van menschen, die er
van overtuigd zijn. dat de belangen 
der arbeidersklasse in Nederlancl 
niet worden gediend door de Part1.1 
van den Arbeid. Inmiddels waren 
er uiteraard ook stemmen opgegaan 1 

tegen deze "wederoprichting va~ de 
S.D.A.P." en een van de verWIJten 
was, dat hier weer pogingen wer
den gedaan om verdeeldheid te 
wekken. De heer J. de Jager, uit 
Amsterdam, die een uiteen
zetting gaf van de ,,gebeurte
nisSen uit het verleden, weao::e eten 
te nemen stao rechtvaardigen", zei. 
de naar aan:eiding hiervan, dat , 
e:gen1ijk elke groote beweging 
met scheurmakerij is begonnen en 
dat de vraag waar het op aankomt, 
deze is: op welken grond is cte 
splitsing tot stand gekomen? Het 
socialisme was het ideaal, dat 
Domela Nieuwenhuis en Troelstra. 
Gorter en mevrouw Roland Holst 
bezielde. Als het verraad aan dit 
ideaal geen m!)tief is voor afschei
ding, wat is het dan wel? De bOOZe 
daad is al zeer spoedig gewroken 
en wel bi.i de verkiezingen, en er 

Het congres swnu onaer !eiamg. 
van den heet Louwerse, bovenge
noemd. van wiens uitlatingen !log 
zij gestipuleerd, dat de s.d. z1c~: •. 
zelf willen zi.in en blijven; dat ZIJ! 
blijven staan op d~7mocratischen 
grondslag en geen diCtatuur ve~: 
langen. Bij den aanvang had hiJ 
er op gewezen, dat in deze bijeen
komst slechts plaats was voor men
schen, die het eens waren met het 
Leidsche program van 1912. Wij zijn 
voorstanders vari den klassenstrijd 
zoo spràk hij, want de reactie.dreigt 
aan het bewind te komen. Wij zijn 
bestrijders van het militarisme: 
,geen man en geen cent: een andere 
weg is er voor ons niet, want wij 
moeten het kwaad uitroeien bi.i het 
begin. voorts constateerde hij nog, 
dat 35.000 sociaal-democraten niet 
naar de P.v.d.A. waren overgegaan 

, kwamen van alle kanten brieven 
:van menschen, die uit de P.v.d.A. 
treden en zich voor de S.D.A.P. op
geven. Deze revolutie van onder op, 
met den bedenkelijken kant van de 
onklaarbeid der gedachten, is 
thans door haar eerste stadium 
heen : de stroom van ergernis is ge
kanaliseerd. en er staat ons een 
grootsche taak te wachten: de een
heid van alles wat socialisme na
streeft te herstellen. Wij zijn geen ' 
communisten, maar zien eenheid als 
zeet gewenscht. want het commu
nisme is een realiteit, waarmede 
wij tot een modus vivendi moeten 
komen. Dit echter ligt nog in de 
toekomst; voorloopig hebben wij 
genoeg aan onze .,binnenlandsche" 
problemen. Wij moeten ons voor
bereiden voor de taak, waarvoor 
wij over vier jaar (misschien wel 
eerder. werd later bi.i de discussie 
opgemerkt) klaar moeten zijn. 

De inleiding van den heer de 
Jager vond algeroeene instemming. 
en besloten werd tot oprichting 
van de .. oude sociaal-demo<'rntisrhP 
arbeiderspartij". Er werd een 
voorloopig partijbestuur gekozen 
bestaande uit negentien leden. met 
een dageli.iksch bestuur van zes 
leden: voorzitter is de heer J. C. 
Louwerse uit Zeist, secretaresse 
'llevrouw Loopuit en penningmees
ter de heer Lagendijk (beiden te 
Amsterdam). Dit bestuur zal op
treden tot het met Kerstmis te 
nouden congres. Dari zal o.m. 
het beginselprogram worden vast
g-esteld. tot het redigeeren waarvan 
thans een commissie werd be
noemd. 

Een andere commissie zal de uit
gifte van een partï.i-orgaan op kor
t_..n termi.in voorbereiden. 
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Pude S.D.A.P opgericht; 
· Socialisme van de Partij v. d. Arbeid I 

onaanvaardbaar voor echte socialisten 
Zaterdag en Zondag werd in de raadskelder te Utrecht een con
gres der oude S.D.A.P. belegd of intiatief van het oprichtings
comité. Ongeveer een honderdta oud-leden der S.D.A:P. hadden 
aan de oproep van het comité gehoor gegeven. 
Met algemene stemmen werd besloten tot oprichting van de 
"OUde Sociaal-Pemocratische Arbeiderspartij". Een voorlopig 
partijbestuur van 19 leden werd aangewezen,. waarvan als voor
zitter zal optreden de heer J. C. Louwerse, Zeist. Secretaresse 
is Mevr. Wed. Jos Loopuit. 

De vice-voorzitter, de heer J. C. 
Louwerse uit Zeist, wees op het 
mislukken van de aangekondi~
de doorbraak der pa.rtUen, die 
velen onbevredigd heeft gelaten, 
zodat er thans 36.000 va.n de 
90.000 leden der vroegere S. D. 
A. P. stuurloos rondlopen. 
Mevr de Wed. Jos Loopuit heeft 
het initiatief genomen tot 
wederopHchting van de oude 
S.D.A.P. op basis van het be-

ginselprogram van 191::&, waar
van de klassestrijd het leidende 
principe vormt. De partij is voor 
nationalisatie en bèsllst anti
milltairistisch. 

De beer J. de Jager p.t een · 
overzicht van de geseltledenis 
der S.D.A.P. en verklaarde bet 
socialisme van de P. v. v. A. 
onaanvaardbaar voor · echte so
cialisten 
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geen sue 
Van de 200 bezoekers aan de 

vergadering, die de oprichting van 
de zgn ... Oude S.D.A.P." ten doel 
had, gingen er 170 weg, toen de 
openbare in een huishoudelijke 
vergadering overging, 

De bi.ieenkomst in Oaland-West 
gehouden. gaf het ook wel wat 
vreemde beeld te zien van een 
spreker, die als no. 2 op.... de., 
communistische candidatenHist ; 
voor de gemeenteraad staat. Het · 
moet de overgebleven oud- ' 
B.D.A.P.-ers toch wel iet.s zeggen, ' 
dat zij met dezen man. die het 
één-partijenstelsel verdedigde o:on 
die op het ogenblik dat hij de 
macht zou krijgen {!), alle nie~ 
socialistische partijen verbiede.·: 
zou, :in één en hetzelfde schuitj , 
zijn gaan zitten. : 

Enfin, Rotterdam is weer me 
een politieke partij, die de een-

1 beid der arbeidersklasse nastreeft . 
~verriikt". ·. · 
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Brief van Brautigam 
1,;i,ï:' Utrecht wordt eon b!jeenkomet; 
"~ûden VMl personen, d'ie zich be- ' 

sèhouwen e.'ls oud-leden der SID.Al'. 
. ''jleer J. Br&utigMn heeft tot deze 
bt.fli\lnkomst een '!>riet gericht, die als 
volgt begint: 

·,.Toen lk mede de oproep onder
tekende aan de oud-leden der SDAP 
tot het stlohten van een socla,M
democratlsche vel'en!.ging, is op miJn. 
n&d!l"Uttelljk verlan.gen daa.rln ale 
doel geste.J.d: het voeren vs.n prln
clpieel .•oolallstlsche propa.ge.nda, ter. 
wijl met opzet het woord ,.vereni
ging" m plaats van "partij" werd ge
kozen. 

Th91ns komt g!j bijeen tot het stich
ten van een ps.rt!j : de heroprlchtt.ng 
van de SIDAP. Ik betl'eU'l' dit en doe 
er niet aan mede. Het mmete waa,r
ae.n het Ned ·rla.nd.se volk, ook de ; 
N,ederlandee arbeidersklasse, thans ! 

behoefte heeft, Is aan nog een , 
pol!tleke partij. Er zijn er ~n dit : 
landje, waarin leder zijn eigen 
menirukje voorop zet, toch l'eeds een . 
paar teveel. Het t.a beter, dat er 1 

enkele verdwijnen, dsn dat e-r nog 
een bij komt." 

Brautlgam noemt In zijn brief ver
der de actie der vereniging "koren 
op de molen van het communisme" 
en zegt:' ,.Verzwakking va.n de pol!
tieke macht van de a.rl>eidende kla.see 
in ons land, zal er het gevolg v..n 
zijn." 

Propage.nda en strijd voor het 
socialisme acht Brautigam, gezien de 
ontwi·kkelLng in de P"'rtij van d-e 
Arbeid, ook tegenover deze partij ge_ 
boden. Hij waarschuwt tegen "tran
sigeren met het socialistische be
ginsel" en ,.verdoezelirug de'l' tegen
stellingen." Lelding en leden van d-e 
Partij van de Arbeid moet onophoude_ 
l!jk het socialistisch beginsel voor 
ogen gehouden worden. 

Geen d'icta+uur! 
"Maar", schrijft Brautigam in zijn 

brief verder, ,.er bestaat nog veel meer 
l>ehoefte aa,n waarscll.uwin.g en strijd 
tegen een sympathie voor de d·iC
tatuur, die nog altijd in de com
munistische partij bestaat. M.,n ver. 
gete niet, dat de dictatuur van het 
prolet..riaat even slecht, even ge
vreesd, ja even verdoemd Is. als welke 

, andel'e dictatuur ook. ledere dicta-
' tuUtr moet nu eeniiUial gevolg<i wor- I 
1 den door een .,gestapo", elke ,,ges-
; t..po" vraagt concentratiekampen,1 
1 met d-e ontstellende middelen van 
1 vernede.rl·rug, kwetsing va.n menselijke 
~evoelens en vernietiging van levens 
Iedere d!letatuur loopt ut.t op bin- ' 
nen-lands geweld enjof buitenlandse 
oorlog. Tot dit inzicht za;l de com
munt.atlsche partij moeten worden 
gebraoht Zij zal er in ons land, zo 
goed a.ls elde'l'S in Europa, naar heb
ben te handelen. wil haar succes in 
deze streel~ van de wereld n•iet v..u 
voorbijgaande aard zijn Want West
Europa, ook Nederl,.nd, zal de dicta
tuur verw6'1'P<ln, ·Komt de communis
tische partij tot dit inzicht - moge 
het morgen zijn - dan is het ogen
l>lik tot herenlgln.g van a:He Neder-
l,.nd.se socia,listen aangel>roken. I 

In mijn jeug<i verkondigden de 
socialt.aten: ,.Alleen hij die de vrij
heid van anderen liefheeft, t.a zelf 
de vrijheid waard." Dat is nog altijd 

1 
waar. Daarom: geen sociaUsme zond 
democratie, Volledige democratie 
eerst mogelijk onder het socialism 
Beld-e begrippen !n de twee bestea 
de partijen te bevorde'l'en acht 
plicht, de politieke mscht va,n 

I 
arbeidende klasse te verzwak,ken d 
oprichti!ng van een derde pa-rtij o 
verantwoord." 

::_-"--___...~-
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e r Brautigam 
erleving S.D.A.P. 

De heer Joh. Brauti.gam, oud
ethouder van Rotterdam en oud~ 

lid van de Tweede Kamer. heeft 
aan het congres, dat eeni,ge leden 
van de voormalige S.D.A.P. op 15 
Juni te Utrecht houden. een bri-ef' 
geschreven, waaruit b1i.ikt dat hij 
niet bereid is mede te werken aan 

, de heroprichting van de S.D.A.P. 
, De heer Brautigam merkt in dit 
schrijven op, dat, toen hij den op
roep aan de oud-leden van de 
S.D.A.P. tot het stichten van een 
soC'itaal-demooratisclhe vereenigdng,' 
mede onderteekende. daarjn op 
zijn uitdrukkelijk verlangen als 
doel werd gesteld: het voeren van 
een principieel socialistische pro. 
paganda. Voorts werd met opzet 
het woord "vereeni-ging" gekozen. 

De schrijver zegt verder. dat er 
geen behoefte is aan nog een poll
tieke partij en betoogt, dat er in 
Nederland, zoo spoedig de feiten 
dat IDCJ4goelijk ma:{en, één SIOCialis
tisch-e partij dient te zijn. Hij heeft\ 
bezwaar tegen wezen en doel van 
de Partij van den Arbeid. van 
w-elker oprichting afstooting van 
een groot deel vai!l het socialisti
sche ·kiezercorps het gevolg is ge
weest. 

De heer Brautigam zegt dan in 
zijn brief: "Denk niet. dat deze af
stooting naar de communisten met 
de oprichting van een nieuwe par_ 
tij ongedaan kan worden gemaakt. 
Het gaat i.n de naaste toekomst 
tusschen de twee grooten, die elc 
kander onverbiddelijk zullen moe
ten bestrijden of zich een-of-ande
ren dag met elkander dienen te, 
verzoenen. I 

! Of dit laatste mogelijk zal zijn. 
hangt af van de vraag of beide 
partijen een leutering en groei 
zullen doormaken. De Partij van ' 
den Arbeid in socialistischen, de 
commun1sten im democratischen 
zin." 

Hij acht verheldering en verster. 
king van socialistisch besef in de 
Partij van den Arbeid broodnoodàg 
en meent, dat er nog veel mee 
behoefte bestaat aan waarschu 
wing en strijd tegen de sympathi 
voor de dictatuur, welke hij no 
altijd im de communistische parti 
aanwezig ziet. 

oaa. •·=-~-?.:..r t!:_ 
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~tegen 
heroprichting S.D.A.P. 
De heer Joh. Brautigam heert 
het congres dat op 16 Juni zal 
moeten besiissen over de her• 
oprichting van de oude S.D.A.P, 
medegedeeld dat hij niet bereid 
is daaraan zijn medewerking te 
verlenen. Hij verklaart dat er 
geen behoefte is aan nog ee:q 
politieke partij en hoopt dat er 
m Nederland zo spoedig moge· 
llj~ één socialistische partij zal 
Zijn. 
De heer Brautigil.m zegt dan 
verder in zijn schrijven: "Denk 
niet, dat deze afstoting naar de 
communisten met de oprichting 
van een nieuwe partij ongedaaili ' 
kan worden gemaakt. Het gaat 
in de naaste toekomst tu.s.sell 
de twee g:roten, die elkander on· 
verbiddelljk zullen hebben te he. 
strijden of zich een of anderé ' 
dag met elkander te verzoe~ 
nen". 
De schrijver roept dan nog het 
spook van de dictatuur op, da~ 
volgens hem nog altijd" !h · d~ 
communistische partij aanwezig 
is, een .vreemde uitspraa.t óve. 
rigens, gezien de houdlag va:1 
den heer Brantigam in het zee• 
lieden conflict. 
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rtD.A.P. 
j 
Ir ijdens baar vijftigjarig bestaan 
11 heeft de SDAP v<:e pogingen om 
splitsing te veroorzaken in de gele
deren der sociaal-democraten moeten 
afweren. Nadat zij in de Partij va.n 
de Arbeid Is opgegaan, worot de lijn 
doorgetrokken. Wat er in Nederland 
ook vernield veroord en afgestorven 
moge zijn, de splijtzwam leidt als 
vanouds een tierig leven Een comité, 
waarvan de secretaresse enige tijd 
geleden de eer genoot met onder
schelding op de voorpcc'.-,a van .. De 
Waarheid" te worden vermeld als een 
der 1jverif7c:+(G '1rnn·:n;rand1sten voor 
dat blad. heeft aangekondigd, dat 
het de ,.oude SDAP" zal oprfcht<>n. 
Een congres !s aangekondigd. Wij 
hooroen reeds· van afzonderl!jke 
lijsten· bij de gemeerlteraadsverkie-· 
zingen. 
• Nu Is het gebruik van de oude 
naam der partij V!bn het democrati
sche social!sme natuurlijk niet toe
gestaan. Al !s de SDAP tot de Partij 
van de Arbeid toegetreden. haar 
naam blijft beschermd zolang de ' 
liquidatie waartoe het laatste partij
congres zijn beetuur opdracht gaf, 
juridisch nog niet volledig is afge
wikkeld Het comité zal dus naar 

I een andere naam moeten zoeken . 
. Maar afgezien van juridische bezwa

ren kan men ook op morele gronden 
bezwaarlijk aanvaarden, dat de naam 
'•an een partij_ die b!J eenstemmig 

I beslult van haar congres tot fusie 
1 
met andere partijen overging, als 

• een soort allemansgoed beschouwd 
wordt. 

Het gebruik van een naam. die 
historie Is geworden door het beslult , 
van hen. die l;lem voerden, !s niet 
ons enige bezwaar tegen het optre
den van het comité Met nadruk 
moeten wij waarschuwen tegen po
«ing'en. die. als zij zouden slagen, 
slechts verwarring zóuden stichten , 
onder de socialisten In Nederland en 
de socialistische beweging zwakker 
zouden maken, tot vreugde der 
reactie. 

W at zijn wij Nederlanders toch 
onverbeterliJke kringetJesmensen I 

Als er in ons land een poging gedaan 
wordt, die de historische betekenis 
e:ehad zou kunnen hebben nu reeds , 
de !~!ding van het land te brengen I 

· In handen van hen die een reeks, 
j T)UUr SOqialtstlscho lïl'lRt-rpD'~lP.n OlJ 
• bun program· hebben, dan staan 

onder ons het wantrouwen en de 
wrok. de kleinmoedigheld en de. 
leerstelligheld op en. trekken met 
vereende krachten zoveel !leden -..,n 
hun tsak af als z!j vangen kunn'en. 

Of er onder <Wede sociaal-demo
craten belan2'Stelline: voor deze soll.it
..,oo:!ne:en bestaat. weten we .niet. 
Voorlopig hebben wil nog slechts 
kennis genomen van levendige be
lane:steillne: In de krin!l'en der 

l ••a~>nstanders van het socialisme. 
Wel had Henri Polak geliJk. toen 

I 
"!.f al laren e:el<>d. en verkondigde dat 
"et Nederlandse socialisme meer 
'1aar het WPsten nSRr Ene:eland. dan 
'1eRr het Oosten moest kijken. 

Kom. laten we verstandig blijVen, 
<le fouten van 17 en 29 Mei ber
•tellen en geen nieuwe domheden 
"e"aan door seml-eommunlstl•che 
nnderm!Jnlngsarbeld te steunen Is 
het socialisme hPt nrRctlsche socia
lisme, dat de Nederlandse Bank en 
1e mijnen nationaliseert niet meer 
waard dan de triomf der krlngetjes
trPkkerU? ~,....,;..·.--:=.·"""·~-:-,-;~ 
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ïf: na.am S.D.A.P. ten 1

1 

onrechte gebruikt. 
In verband roet het feit, dat 

politieke bijeenkomsten worden 
georganiseerd onder de naam 
"oude S.D.A.P." wordt van de 
zljda van het secretariaat van de 
Partij van den Arbeid" medege
deeld, dat het gebruik van de 
naam S.D.A.P., aî dan niet met, 
een toevoeging, juridisch ontoe
laatbaar is en zo nodig' met 
rechtsmaatregelen onmogelijk zal 
worden gemaakt. Op het laatste 
congres van de S.D.A.P. -
aldus wordt opgemerkt - werd 
op regelmatige wijze een partil
bestuur gekozen, dat belast Is 
roet alle werkzaamheden, welke 
zijn verbonden aan de liquidatie 
van de S.D.A.P. Slechts voor dit 
doel functionneert dit bestuur 
nog. Alleen dit bestuur heeft het 
recht te beschikken over de naam' 
S.D.A.P. 
(Nu de P. v. d. A. niet in staat 
~ gebleken om de Socialistisch 
denkende arbeiders tot zich te 
trekken, tracht zij met haar
kloverijen een herleving van de 

ii
oude S.D .A.P." te beletten. Wij 
ebben intussen het vermoeden, 

dat de daden van de "o~ 
S.D.A.P." den arbeiders m 
zal interesseren dan de naam. t.l 

Red. w.~ 



:~"'De heroprichting der 
S.D.A.P. 

Op 8 en 9 Juni zal, zooals reed9 
bericht, te Utrecht een landelijk~ 
bijeenkomst worden gehouden van 
een groep, dioe de S.D.A.P. wi:l doen 
herleven. Voorzitter van het voor
loopig bestuur is de heer J. Kruyt,: 
Leiden, secretaresse mevr. doe wed. 
Jos. Loopuit, Koeizersgracht 546; 
Amsterdam; penningmeester P. La-i 
gendijk, Amsterdam. Men deeld~ 
ons mede, dat er tot dusverre 
twaalf plaatselijke afdeelin.gen ge-! 
vormd zijn. Het ligt in de bedoe-' 
ling van de oprichters het oudei 
socialistische ideaal te doen hel'le-! 
ven, waarbij als grondslag wordt' 
genomen het partijprogram van1 

1912, aa111gepast aan d•e huidige om
standigheden. Op de landelijke bij
eenkomst zullen de beginselen na-j 
der geprecrseerd -worden. Ook zal,; 
dan worden beslist of doe nieu~ 
partij nog aan de verkiezingen voo 
de gemeenteraden zal deelmemen. 



f Oude S.D.A.P. f :J 
Eenigen tijd geleden werd reeds per 

radio-bericht bekend gemaakt, dat de 
oude SD.A.P. weder in oprichting wa8. 

Thans kunnen wij mededeelen, dat 
.de definitieve oprichting op 11 Mei te 
'Amsterdam heeft ·plaats gehad en dat 

'

de naàm: Oude S.D.A.P. gevoerd ~ 
worden. Binnenkort zal een Landel~f 

i Congres te Utrecht gehouden worden1 ln het voorlooplg Hoofdbestuur zlj1i 
o.m. onze plaatsgenooten J. C. Louwer1 
se en A. v. d. Laaken gekozen. 1 

~-~"~f 



~
DE -OUDE S.D.A.P,:<. 

HERLEEFT -
Een . congres te Utrecht 

Tal van oude socla<jl-dem<OCraten, 
die door de vorming van de· Partij 
van den Arbeid zijn teleurgesteld, om
dat zij van meening zijn, .dat -de soei- ' 
aal-derpocratische beginselen zijn ver. 
loochentl, hebbe-n zich vereenigd m .De 
Oude S.D.A.P.". Zij hadder. voorts 
verwaocht, dat de wa·re .so'i!iaal-demo
craten in de Partij vàn den Arbeid 
ernstig zouden streven ::aar '<en door
braak naar lLnks Het ouje en be
proefde kader van de voormalige 
S.D .. A.P. zou een niet • .,. Olll\€rschat
ten invloed ten goede n~bbe:n kunnen 
oefenen op de Ne~erlalill8cbc commu
nisten. Ook 'in dit opzicht iEl men·· te
leurgesteld 

Het initiatief van mev·r de wed. 
Jos Loopuit tot oprich-ting van "De 
Oude Sociaal-Democratische Arbei
ders-Partij", kortweg genoemd "De 
Oude S.D.A.P." heeft Alan ook weer
klank in den lande 1 gevor.den Het 
voorloopig secreta ria;; t heeft reeds 
duizenden adhaesiebetuigingen ont
vangen. In verscheidene orieven word•t 
opgemerk-t, dat vele pri.nclpieele oud

. S.D.A.P.-ers- op dit sein hebben ge
: wacht. 
' .,De Oude S.D.A.P!' heeft net partij
programma van 1912 dat op het eer
s•te landelijke congres op 8 J.u.n! a.s. 
te Utrecn·t, eenigszins zal worden ge.
moderniseerd. tot principieele basis 
genomen. Op deze bijeenkomst zal de 
heer J. de Jager een inleiding houden 
over de doelstelllng van de herleven
de S;D.A.P Verscheldene politiek dak
loozen. <!_Ie het optreden van de Partij 
van den Arileid principieel hebben af
gewezen, hebben plaatselijke afdeelin
gen gevormd, o.a. ·te Leiden_ Delft, 
Zeist, Hilversum, Den Haag en Gro
ningen. In tal van plaatsen zijn afdee-· 

I Jingen In oprichti-ng ,.De Oude 
S.D.A.P." zal ee,p orgaan uitgeve-n on
der den nitJiri' .Het Nieuwe Volk". 
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I - De oude S.D.A.P. en de ~ooruit
. strevende partij voor wereldregel'ing. 
waarin opgenomen .de Nederlandse Bel
'lamy Partij, hebben besloten met een 

I gemeenschappelijk verkiezingspl'ogram ; 
e_ n een _candidate. nl.iJ.·st aan de a.s,_xerkie· f 
zin~e.l! deel_te._nelllen. _ _ l.Y- ......, 
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O.S.D.A.P. 
=========== I 

\ 
's-Grnvenhage, 10 Februari 1951. 

\ 
Waarde Partijgenoot, 

(I 
·j;~ 

Ondergetekende doet hiermede een oproep aan U allen, teneinde :%'-1: 
tot klaarheid te komen in de situatie onzer afdeling in onze par- · t~'! 
tij. f-~!, 

:·~1 Als we de huidige si ilu.atie ·bezien, dan moeten we constateren, :n.n 
dat de O.S.D.A.P, een bijna geruisloze dood gestorven is. ff:, 

Vol moed is de O.S.D,A.P. kort na de oorlog in 1945 haar taak ~~ 
aangevangen, een taak die noodzakelijk was, omdat de S.D.A.P. van , ~ 
voor de oorlog tot een peil van verburgelijking was afgezakt, wel-

1 
·~: 

ke z 1 n weerga niet heeft en zulk een funeste politiek voerde, dat 1 '~ 
er van een socialistise strijd geen sprake meer was en welke z 1 n ( •5! 
voortgang vond in de P.v.d.A, Een politiek, die ons mede in de 1 

oorlog van 1939 betrok en ons nu naar de derde wereldoorlog voert, \"·: 

1945 werd gezien, kwamen dezen ertoe de o.s.D.A.P. op te richten, , : 
En aangezien dit reeds door vele goedwillenden socialisten in ~-- i 

met een program, hetwelk de S.D.A.P. in 1912 als uitgangspunt voor- · 
haar strijd had genomen en die naar onze mening de juiste was, en ... 
nog is, want wat er in de wereld ook sedert dien verandert moge . \ 
zijn, zeker niet de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal, tus- \ 
sen arbeiders en kapitalisten, want we kunnen er van verzekerd · 
zijn, dat de tegenwoordige kapitalisten nog dezelfde onverzoenlij
ke doodsvijanden van de strijdende socialisten zijn, zoals ~un 
voorgangers dat vroeger waren en dat het voor hen niet het minste 
verschil uitmaakt, of dezen zie~ nu communist, O.S.D.A.P.er, of 
ie~s anders noemen, zoals b.v. ~e socialisten uit de Socialistise 
Bn1e. ; 

Wij weten, dat de strijd van de kapitalist steeds het felst 
tegen die groep .zal gaan, welke op het moment het gevaarlijkst 
voor hem is. 

?"'· 
\ \, 

In het verleden ging hun strijd het felst tegen de S.D.A.P. \i 
Nu deze zich thans noemen de P.v.d.A. in hun Kielzog vaart, en ze ..0 
dus van haar niets meer te duchten hebben, integendeel alle mede- r 
werking krijgen, ondanks de Lichte Paleisrevolutie in de leidende , \··.·. 
groep, nu gaat deze tegen de C,P,N, en morgen, indien de o.s.D.A.P. 
of de Soc.Unie de sterkste zou zijn tegen dezen. 

En het is de verraderlijke taktiek van de P.v.d.A dat tot de \ 
oprichting van de O,S.D.A.P. leidde om de goedwillende stroroeloos 
lopende socialisten op te vangen en hen zodoende weer tot strij-
dende socialisten te maken. 

Helaas is dit niet geworden wat het worden moest. We hebben 
dit feit maar te erkennen en geloven dat de oorzaak hiervan ge
zocht moet .worden in de grote apathie van de arbeidende klasse, 

Zo hebben dan enkelen onder ons gemeend tot likwidatie van de 
O.S.D.A.P. te moeten overgaan en tot een nieuwe partij te moeten 
komen, welke in 1950 gesticht werd en de naam van Socialistise 
Unie kreeg. Over de noodzaak hiervan willen we het hier niet heb
b7n• Vast.staa~.echter, dat yrijwel de meesten ui~nze~fd~~E~ 
pd1 er~an t n1de t_~.~.J..t:l_:_~.Y~Y:U.J:fid- :en ·-d_§.p_ ook_ ri~_f?_~ ____ tg__j; de ___ ê_o_~.! Uf}-j._~yvi~-

en oe re en. 
-· Zullen we echter de O.S.D,A.P.willen behouden en voortzetten, 
dan zullen we ons hierover hebben te beraadslagen. 

De mogelijkheid schijnt echter zeer gering want de situatie is 
thans zo~ 
le. We hebben geen landelijk Bestuur meer; 
2e. Vele afdelingen in het land geven na zelfs herhaaldelijk ge

dane oproepingen tot beraadslaging geen antwoord, zodat we 
veronderstellen, dat deze niet meer bestaan, of geen interesse 
hiertoe meer hebben. 

3e. Dat Afd.Den HaE>g praktis zonder Bestuur is, zodat we naar het 
lijkt op dood spoor zijn beland. 

-Ten-
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Jen taatsteg 
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Dat de we~eld in een histori~ kri ti.eke toesta_:q.d verkeerd en de 

laatste kans voor de arbeiders om tot welvaart te komen en het nog 
ten goede. te doen keren? hierin ligt, dat we allen, en in de eerste 
plaats de st:L'ijdende social:i,.stise: arbeiël.ers een front zullen yormen 
tegen het .~~<?-~Jo~..!'-~.È..E!~-~~~<?..!:lt.~g~_,_~D .. :_<?~2.r~~-iek~ka.I?..:î:~ali_~~ 

Maar dJ.t brengt o.J.. de plicht meà.e, dat we dan tot een zo 
.. groot mogelijke samenwel~king ·komen of we 4u o~-s.D.A.P.er. C.P.N. of 

:-L ~en ~n~~ere _socialistise groep vcjrmen. . .. 

r·. ··y--~--J?ät"e~à'ént:J.~~.!I,Pl~~~~--~:_~~1,~~·~Jt~ -.93e.~"'?- e~_en. en dan 

i 

I 
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op de vergader:tng welke we •:P ~· ~~--;--·- ·-
~· ' ~î4r1:,"f ; t·· 
Wo·ens.Q.ug. 2.1 }februar:-i_. t~. 8i;.uur .Gebouw A M I C I T I A VY'esteinde 
~=;:;\:::;::::======-=====;::.==~~==·=:r======================::;============== 

t 

~illeh houden om Uw mening te. iYillen zeggen. 
. ': . . ' 

.. ·. De Sooiali·stfs.e Unie J~a.f bii.p v;o.pr :elk lid een exempla<?,r van 
haar orgaan waar;in afgedrukt :t;:e;.;; e.~n beknopt ove.rzi eh t van ha.a.r be-
gins·el'::':program. · · · :~.::~ . · 

We raQ.€ln U aan, . d~ t dq6r·. te· ,n.éJp.ep en zonodig op de komende ver
gaderïng hierover ·uw mening, tá :g~~:e~h 

. , , ·. . ' '~- ~ ,.. . , ' .- ': I 

' VQor de Ini t,ia tiefnemer s, 
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Waarde Kameraden. 

A,IJI Q I I I l ~. 

I UITTREKSEL· . 
Uit :~~ ... .1..6..6..q_ ...... . 
Ag.no.: .. 9.1.0.1 .. & ........... . 
Voor : .... "0-b. ... !i.~.fi...... DS HAAG, 

· ·· -!1~4~•- de· a•eea-..raadeverkiezinge.n 41t jaat he'b7 &iJ Uw 
aedeweJ'ktac v-.:rleu4 aaa de Jl"'p..-4a Yoor---een aoo1al1a•taohe 
lija-t ue-on4el' 4e ••• •• L»•.P.• ••J*d 1ns;e4:ten4 eJt ••art'an 
Ba•11aate 11~•'••••-.d•f' ••·•OP 41• ll;jw:t ·•erd•a-n~oa 600 -
at_.ea ul"I•,.."P.~B•t tn1t1at1.t Yoett aet in4ienea •• 4••• 
l1J•' ia *·••• ._..., lO'or tllktl• 1tJcte •• ie .t4.~eoht Yaa de 
Oa4e-s.D.:l.P; - - - - ·· 

• 

!1j4eAa 4.-Yerkiea1q•e1r1J .. 1•-U aeblûen;·da' de·-p•!'MOA YU. de_ 
113•taaavouder au ••n ••••1a• orittek w-.r4 on4erwotp.,..-z..,. - ·· 
cri-.1ek,41e .nau 4e a.atq va .:nmai&en uweJt.;aedw to' ce•olc heef1 
geluut,4a"i 10 wetll18 ••-• .,~- 4e 4oor a ond.era'\•.rul•. 11Jat wer4• 
uttcebraoh,.BelUil:Ye ttt ·pv~· ia-·de-1oea--aea.tt:e erit:t.:et •r ook-
te· ooraaat •u c•wona '*' «~;••••"'•• awer-roep1.~peJ:t:kerwi~••> 
.niets ···r 1tt ............ - •• - àebltea ··-- a. 11~·--Uil·· ... -· -
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Bestor YU. ... O~cl· s.D.A..:P. aattweaia s1~a. 

W1J •eroorlovea ona •• annaend beroep te doen op u.w aan
wed&he14• 

- De beeprekins aal wor4en gehoa..den op l>1nadag 6 Deo•b•r in 
Hoiel 'fhalia,S1ationaple1a g. 

Aanvang 8 uar • a a'fond•· 

A an de-kameraden • 
J .L. Griep G.J .xaaaon 
L.ll.Siaene A.JaoO\'ttJe 
Jt. t1r Wal B. :M&ree-
:aasaftliDk - A.O.Belleu.re 
'!. •an Binten T.Barak•p 

c.G.PluiJe de leent 

Inaiddela aet eooial1et1aohe croet 
loorde:de:tt 
Prina Mau.ritalau 120 
Den Haas. 
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Ik heb de eer U te berichten,dat. over de maand Maart 

1950,geen Toervallen van betekenis op politiek gebied uit 

dez' s•~ente zijn ,te meldeno 
Blijkens de "Velpsohe Courant" van 3-3-1950,heeft de 

"Oude SoD.AoP ... voor de Provinciale Statenverkiezing van Gel

derland,de volgende candidaten geatelda 
Xi 1e.Winterink,Antoniua Johannes,~eboren ~·Rheden 24-7-1881, 

zonder beroep,wo~nde Egmondstraat 1 te Velp(G),voorzitter 
ttOude S.D.A.:P. "afd. Ve4-R_ en raadsJ..id ·der gemeente Rheden 

.,. . voor de "Oude S.D.AoP." .: 

-{ .. r-.......--· w-19•~ ... ~ i ~l•.lo.rkAm· ••• D.unbea,di at~ic;kllas:tm~«Jar .ia.Ao'Bo-·A.~ ·~. , • ·-------
- { 3e.Hof v.d.G.A.rnhem, oud voorzi.tter Ned.:Sond v.Spoor-en ~ramw. 

persQnee~. 

~,; 4e.Bjaa~ekke,Hehq..ri.k Jan,ge.boren te ffarnsveld 26-1-1892.wo
nendf ~r~van der Feltzlaan 15 te Velp(G). ~ 

x i 5e.Schellenber~ A,Rozendaal,secr.afd.Arnhem "ûuçie S.D.A.P: · 

- -·~·'-···~-~-..: .... -..... -x.+.6a .. Kn J dar_.y .. ~dr.ik,.ge.haU~-~.t.e.ró.á.m..l8-l2~1888, zonder 
. . 

bero•p,won.ende Overhagensewea 53. te 'Velp( G) ,Gèw~s_te_~_i,jk 

aeoretaria ~oude S.D.AoP•" 
x 1 7e.H.Lasonder,oud-raudslid Enschede.._v:onende te .AI7nhen • 

. ' 

•n.t B. V.D.Den Haag. 
t>.G.Arnhem. 
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AFSCHRIF.f 

UITTREKSEL 

Uit OD 1669 Naam: SOCIALISTISCHE U~E 

Voor: OD 448 

Ag.nr: 81542 

Naam: 

Mz.: 

OUDE:SOCIAAL DEMOCRATISCHE ARBEIDERS
PARTIJ 

B IV datum: 8-3-50' 

Aard van het stuk: rapport betr. Oude S.D.A.P. i.v.m. Soc. Unie. 

Oude S.D.J..P. 

Afdeling Den Haag 
Ruysbroekstr. 336 Aan de leden. 

Kameraden, 

Op onze laatste contactavond heeft zich een levendige. 
discussie ontwikkeld over de vraag, of onze partij aan 
de a.s. verkiezingen voor de Provinciale Staten zal 
deelnemèn op een bloklijst (onder de naam "Lijst voor 
Vred~ en Brood"), tes§men met dé CPN en ~ventuele an-

. dere groeperingen. 
G~zien het grote belang van deze vraag meenden wij al 
onze leden in de gelegenheid te moeten stellen zich 

"hierover uit te spreken. Wij willen U dan ook verzoeken 
onderstaand formulier in te vullen en met gebruikmaking 
van de ingesloten voor verzending gereedgemaakte enve
loppe op te sturen naar p.g. Schaake, die de telling 
zal verrichten. . 
Hij dient deze uiterlijk 16 Februari a.s. in zijn ·be
z.it te hebben. 
Ian alle leden zal de uitslag ten spoedigste worden 
medegedeeld. 
Kameraden,verzuimt niet tijdig Uw stem over deze belang
rijke kwestie uit te brengen. 

8 Februari 1950 Het Best.uur. 

Uitgetr. door: vde Op aanwijzing van: B IV 

Datum: 27-7-1950 

1!\ 40061- '49 
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De kapitalistische wereld waarin wij leven steunt op het privaat-bezit der pro 
ductie-middelen. De productie geschiedt niet planmatig overeenkomstig de behoef
ten van allen, maar beoogt slechts het maken van winst voor hen die de productie
middelen beheersen of bezitten. De hieruit voortvloeiende concurrentiestrijd 
roept spanningen op over lonen en prijzen, grondstoffengebieden en afzetmarkten, 
spanningen die telkens weer hebben geleid en in toenemende mate leiden tot cris~s 
en oorlog. Terwijl dank zij o.a. de enorme ontwikkeling der techniek in de afge
lopen honderd jaar een productie-apparaat is ontstaan waarmee welvaart voor al· 
len ware te scheppen, resulteert het bestaande maatschappelijke stelsel slechts 
in armoede en bestaans-onzekerheid voor de meerderheid der bevolking. 

Slechts een radicale verandering in de bezits-verhoudingen, d.w.z. de afschaf· 
fing van het privaat-bezit en het stellen van de grond en de productie-m~ddelen 
in handen van de productie-krachten zelf, kan, gepaard aan de volledige zeggene 
schap der werkers in het maatschappelijk leven, de klasse-tegenstellingen op
heffen en crisis, oorlog en armoede uitbannen. 

Ter bere~king van dit socialistische doel hebben in Nederland duizenden z~ch 
politiek georganiseerd, in hoofdzaak in de C.P.N. en de P.v.d.A. 

Hoewel elk van deze partijen het kapitalisme op haar wijze tracht te bestrijden, 
voeren geen van beide een consequent socialistische politiek. In tegenstell1ng 
~et de opvattingen van de wetenschappelijke grondlegger van het socialisme,Karl 
Marx, hechten beide richtingen o.a. te grote waarde aan een centraal staats
apparaat. 

De C.P,N. voert haar politieke strijd in volkomen gebondenheid aan Rusland,waar 
in 1917 weliswaar de macht werd veroverd, maar waar de voorwaarden om tot een 
socialistische volkshuishouding te komen in veel mindere mate aanwezig waren . 
en nog zijn - dan in West Europa en Amerika. Wat in Rusland na de Revolutie is 
tot stand gebracht ~oge dan, vergeleken bij de toestanden onder het tsarisme, 
een grote stap voeruit betekenen, een duidelijk socialistisch voorbeeld levert 
de volksh. ~shouding van Rusland niet. 

Werkel~jke steun aan het Russische volk bij zijn opbouw van de socialistische 
maatscha.~-:pij zal slechts afdoende kunnen worden geboden wanneer gesch1edt wat in 
1918 werd nagelaten: wanneer West Europa zich ondubbelzinnig uitspreekt voor het 
socialisme. Maar dat zal sleéhts kunnen gebeuren op de basis van de verhoudingen 
in West Europa zelf, welke verhoudingen in tal van opzichten diepgaand verschil
len van die in Rusland. In de plaats van slaafse onderworpenheid aan de parolen 
van Moskou ·in dienst van Ruslands buitenlandse politiek, kome er dus een van 
Rusland onafhankelijke maar consequent socialistische politiek. 

Ten aanzien van de uit de S.D.A.P. voortgekomen Partij van de Arbeid moet worden 
geconstateerd, dat deze partij zich van een eertijds revolutionaire socialistische 
partij steeds meer heeft ontwikkeld tot een burgerlijke hervormingspart1j Aan 
socialistisch inzicht en socialistische strijdvaardigheid is het haar steeds 
meer gaan ontbreken; van een radicaal aantasten van het kapitalisme is bij haa~ 
al lang geen sprake meer; het socialistische doel schijnt vrijwel geheel uit 
het oog te zijn verloren, Zij is verworden tot een uitsluitend parlementaire be
weging, die met haar compromissen-politiek in wezen het kapitalisme handhaaft 
en daardoor de verwezenlijking van het socialisme onmogelijk maakt In nauwe sa
menwerking met kapitalistische partijen streeft zij een hervormings-politiek 
na, die al bij voorbaat tot mislukking is gedoemd tengevolge van de in een kapi
talistische maatschappij onvermijdelijke crisissen en oorlogen. Een dergelijke 
partij heeft zich dermate gebonden aan de kapitalistische maatschappij, dat zij 
in plaats van een stuwende een remmende factor in de strijd voor het social1sme 
is geworden. 

Het falen van de beide bovengenoemde partijen heeft tot gevolg gehad dat de anti
kapitalistische krachten in Nederland zich in steeds grotere getale van de 
politiek dier partijen hebben afgewend. Van di.t afsplinteringa-proces geven de 
bestaande kleine links-radicale groeperingen slechts een zwakke afspiegeli~ 
Teneinde te voorkomen dat deze socialisten in hun isolement verloren gaan voor de 
zo allernoodzakelijkste strijd voor een beter maatschappelijk stelsel, heeft 
zich in Nederland een nieuwe politieke organisatie, de SOCIJLIS!ISCHB U!IB, 
gevormd. 

De SOCIALISTISCHE UBIB stelt zich ten doel al de boven aangeduide groepen en per
sonen te bundelen, om gezamenlijk te komen tot de opstelling van een nieuw pro
gram en de daaruit voortvloeiende strategie en tactiek. Dit in onderlinge d ep
gaande discussie te ontwerpen program, gebaseerd opa 
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1. het gemeenschappelijk bezit van grond en prod~ctie-middelen; 
2. planmatige produotie en distributie op B11rope18, resp. wereldbasis; 
3. volledige doorvoering van de politieke en economiache democratie in de 

socialistische wereld-huiahou41DCI 
zal zich o.m. nog dienen uit te apreken over enkele van de meest urgente pro
grampunten alsl het militairiame, de vakbeweging, het agrarische vraagstuk, 
het zelfbeschikkingsrecht der volken \koloniale vraagatuk), enz. 

De opstelling van dit presram kan alechta bet collectieve werk zijn van alle 
socialisten, die het met de politiek en de patelde doele~ van de C.P.N. en de 
P.v.d.A. niet meer eens sijn. Eet aoholen m vol'!Hn van nieuw kader op de ba
sis van dit program zal ''n der ee~ taken voor de naaste toekomst zijn. Wil 
deze arbeid ook voor Mn verdere toekout vruchten afwerpen, dan is het een 
onafwijsbare eis dat vooral de Jeugd in zo groot mogelijke mate rechtstreeks 
in die arbeid wordt betrokken. 

De SOCIALISTISCBi UNIB roept daarom de socialiaten van alle schakeringen, die 
zich met het voorgaande kl1nnen verenigen, op sich biJ haar aan te sluiten. Zij 
doet een voortdurend en dringeD4 beroep op ;eachoolde deakundigen, om hun 
kennis ter bereiking Y&n Jwt patelde doel en in Jwt belang van de strijd voor 
het socialisme in lederland, in r11iae .ate ter beachikking te stellenJ zij 
doet een even dringeD4 beroep op dat deel der jeQBd, dat afwijzend staat tegen
over de bestaande economische en .aataobappelijke wereld, om met haar de strijd 
te voeren voor een betere wereld, waarin de exploitatie van de ene mens door de 
andere niet meer mogelijk sal sijn. 

De SOC:uLISTISCBB tlliiB ia er sich vm bew:lat dat baar een zware, maar een 
grootse taalt wacht. W&DZWer deae oproep tot nie~w flan en een nie~w reveil in 
de strijd voor het socialisme de weerklank viDdt die er van verwacht mag wt>r- I 
den, dan zal de SOC:uLISTISCBI UBD de haar toepwesen actieve rol in het 
politieke leven van lederland met vertrouwen kl1nnen vervulhn. Dan zal zij 
ook de noodzakelijke contacten weten te leggen met gelijkgezinde groepen in 
het buitenland, teneinde haar politiek de internationale basis te geven,welke 
alleen bij machte aal zijn de naderende oorlog te verhinderen, en op welke het 
socialisme tot werkelijkheid is te maken. 

• 
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BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ VERZAMELPROGRAM 

Als initiatief-nemers in de poging, alle ongeorganiseerde socialisten of kleine 
groepen van socialisten weer tot grotere eenheid te brengen, hebben wij thans 
het genoegen U hierbij het daartoe ontworpen verzamelprogram toe te zenden, 
waarbij tevens gevoegd een ontwerp-organisatie-schema. 

Het kan elke actieve socialist slechts verheug6n dat de mogelijkheid, om tot 
een samentrekking van linkse socialisten buiten de C.P.N. en de P.v.d.A, te ko
men, in beginsel aanwezig is gebleken. Bij de inleidende besprekingen, welke 
hiertoe zijn gevoerd, is zeer duidelijk tot uitdrukking gekomen de behoefte tot 
opheffing der versplintering en tot. concentratie van al diegenen, voor wie 
socialisme tevens organisatie betekent. 

Vanzelfsprekend sluit niemand de ogen voer de verschillen in inzichten die er, 
als gevolg van de verschillende politieke ervaringen, bij de nu samengekomen 
politieke organisaties en groepen bestaan. Er is evenwel komen vast te staan, 
dat de overeenkomsten in de politieke opvattingen zo groot zijn, dat het ge
scheiden marcheren, het handhaven der afzonderlijke organisaties, zo zeer 
krachtverspilling betekent, dat het allerwege mogelijk wordt geacht door diep
gaande discussie in·de nieuw te stichten, verenigde organisatie, tot overwinning, 
resp. overbrugging,-dezer verschillen te komen. 

Immers bij allen on~er staat voorop, dat met het klasse-karakter van de maat
schappij waarin wij leven, een bres moet kunnen worden geschoten 6ók onder de 
anders, en vooral religieus, getinte arbeiders. Dit heeft bij ieder onzer voor
op doen staan, dat in de nieuw te stichten organisatie de uiterste democratie 
aanwezig moet zijn, opdat door de zo hoog nodige betere moraal dan thans in 
het algemeen in de P.v.d.A. en de C.P.N. wordt aangetroffen, de discussies tot 
hun volle recht kunnen komen. Dit zal zowel aan het werk naar binnen, d.w.z. de 
kameraadschap en de eensgezindheid, als aan het werk naar buiten, d.w.z. de 
socialistische propaganda actie en strijd, slechts ten goede komen. 

Met het oog hierop is er door ons naar gestreefd een VERZAMELPROGRAM op te 
stellen, waarin de hoofdlijnen van onze maatschapp1j-beschouwing, te weten het 
klasse-karakter van de huidige maatschappij, daaronder begrepen een beschou
wing over de P.v.d.A. en de C.P.N. zijn aangegeven. 

Naar onze mening moet dit worden beschouwd als een minimum-basis, waarvan de 
nieuwe organisatie uitgaat en waaruit alle verdere vraagstukken zullen meeten 
worden beoordeeld. 

Voor zover wij ons thans richten tot georganiseerde socialisten, verzoeken wij 
U de discussie onder Uw leden te organiseren, om dan tot een antwoord namens 
Uw organisatie te komen. De grote bereidheid tot samenwerking, aan de dag gelegd 
tijdens on~e besprekingen met bestuurders van O.S.D.A.P. en Soc. Beweging, die 
zich als persoon reeds in gunstige zin over onze plannen konden uitspreken,doet 
ons de beste verwachtingen koesteren ten aanzien van een te bereiken overeen
stemming. En het contact met de standhoudende kameraden in Friesland heeft ons 
optimisme te dien aanzien nog versterkt. Tenslotte hebben alle genoemde groepe
ringen hun invloed gehad op de samenstelling van dit, om boven aangegeven rede
nen kort gehouden, verzamelprogram. 

Wij zouden het ten zeerste toejuichen indien nu op 5 Maart a.s. een gecombineer
de besturen-vergadering kon worden belegd van O.S.D.A.P., Soc. Bew., de 
initiatiefnemers en gedelegeerden van de kameraden uit Friesland en Groningen, 
aangevuld met belangstellenden die hun actieve medewerking aan het tot stand 
komen van de SOCIALIS~ISCHE UNIE reeds toezegden. Op deze vergadering zal de op
richtingsvergadering worden voorbereid, 

Teneinde de reiskosten voor alle deelnemers zo laag mogelijk te houden, zou del 
besturen-vergadering zijn te beleggen in Utrecht, derhalve in het centrum van 
het land, en wel op Zondag 5 Maart, des namiddags te 1 uur, in het N.V.-Huis. 
De het verst verwijderd wonende kameraden kunnen dan, zonder al te vroeg van 
huis te moeten gaan, om circa 12 uur te Utrecht zijn, terwijl zij om ongeveer 
half zeven de terugreis zullen kunnen aanvaarden. 

Indien correspondentie gewenst mocht zijn verzoeken wij U deze te richten aan 
~ 'C~ Houwaard, Nolenestraat 35 b, Rotterdam-C. 
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De ondergetekenden wansen op het U toegezonden Ontwerp-Verzamelpresram voor 
de oprichting van de Socialistische Unie sls~oa het volgende amendement in te 
dienen a 
DE SOCULISTISCBI UBlE SPBDIT ZICH UIT VOOR 11 A T i 0 BA L E E B I l T E R
B J. T I 0 B J. L :i 0 N T W J. P E li I lt G. 

Ter toeliohting moae het volgende dienen: 
De bewapeningawedloop tussen Amerika en Rusland heeft het stadium van de waanzin 
bereikt. Zelfs voor deze beide landen met hun onmetelijke hulpbronnen kan deze 
wedloop slechts worden volgeh~uden ten koste van de volkswelvaart. Zowel het Ame
rikaanse als het Russische volk zijn gedoemd tot armoede en bestaansonzekerheid, 
met als enig perspectief een oorlog, die de Uitmoording der mensheid of de alge
hele ondergang der beschaving in totale barbarij ten gevolge moet hebben. 

Deze uit angst en wantrouwen om de mensheid getrokken vicieuze cirkel~ 
worden doorbroken. Dit kan slechts gebeuren, wanneer ergens ter wereld die angst 
en dat wantrouwen worden overwonnen; en dit kan slechts gebeuren in West-Buropa. 
West-Europa is niet te verdedigen. Wanneer zelfs voor zulke aan hulpmiddelen rijke 
gebieden als de v.s. ei Sowjet Rusland de krankzinnige moderne bewapening niet 
meer te betalen is, hoe zou dit dan nog mogelijk kunnen zijn voor de potentieel 
zoveel armere landen van West-Europa? Nog vers in het geheugen ligt de opzien
barende brief van de Franse generaal Billatte aan de Franse minister van defensie, 
\1aarin deze generaal zijn ontslag aanbieót uit protest tegen "het falen van (zijn) 
land om de Westerse verdedigin,; voor te bereiden." Volgens Billette bes.::hikt 
"Frankrijk op het ogenblik niet over het militaire apparaat en de organisatie, 
welke beantwoordt aan zijn vitale functie in de gemeens.::happelijke verdediging 
van het Westen." Waar Frankrijk de middelen tot de opbouw van zo'n apparaat van
daan zou moet~n halen, zonder genoodzaakt te zijn het levenspeil van het Franse 
volk tot het allerlaagste niveau neer te drukken, dat vermeldt de generaal natuur-

~ lijk niet. 
' Uit Engeland komen soortgelijke geluiden. Nog onlan~s s.::hreef het weekblad 

New Stateslll8ll and Nation o.m.: "Het Britse volk. weet opperbest dat, zelfs als 
Amerika en Rusland wellicht een stoomoorlog zouden overleven, Engeland en West
Europa daartoe niet bij machte zouden zijn. Zedelijkheid en eigenbelang beide 
nopen ons als bemiddelaars op te treden in die fatalistische bewapeningswedloop." 
En over de andere, kleinere, landen van West-Europa kan in dit verband gevoeglijk 
worden gezwegen; wat die aan manschap en materiaal zouden kunnen opbrengen is, 
mede met het oog op de verspreide geografis.::he ligging en de lange frontlijn, die 
zou moeten worden verdedigd, praktisch te verwaarlozen. • 

Neen, iedere poging eventueel "de Russen tegen te houden" kan slechts tot ge
volg hebben, dat West-Europa slagveld, d.w.z. een woestenij en een kerkhof wordt. 
Het geld, besteed aan de instandhouding enj of uitbreiding van een bij voor·oaat en
voldoende en dus onbruikbaar oorlogs-apparaat, is in alle betekenissen van het 
woord weggesmeten geld. Met dit geld ware, OP DE BASIS VAN HET SOCIALISME, de wel
vaart en de vrijheid van Europa te vestigen. Iedere socialist moet eisen dat het 
daarvoor, en daarvoor alleen, wordt gebruikt. 

want de opbouw van het socialisme in West-·Europa zal tevens de beste methode 
blijken om zowel het Amerikaanse als het Russische volk te verlossen van de waan

~ zin, die niet alleen hen, maar de gehele mensheid te gronde dreigt te richten.Een 
' socialistisch EN ontwapend,West-Europa zou immers geen bedreiging meer vormen voor 

het Russische volk, en daarmee zou de mogelijkheid zijn geboden voor een wijziging 
van de Russische politiek~ 

Het Russische volk zou eindelijk zich zelf kunnen worden en, gest~und en aange
moedigd door het voorbeeld van West-Europa, pas recht zonder zorgen kunnen beginnen 
aan de werkelijke opbouw werkelijke socialisme. 

Ook op het· het voorbeeld van Europa bezielend werken. De 
een schijn van welvaart in de v.s.- al schrij

:r~<~·"'""'" reeds dreigend hun onheilspellend teken aan 
de Europese landen.moeten worden stopge-
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/~ ;~ ! } <-:: 
In vervolg ~pJmijn~schrijven dd. 27-8-1949 

No. CV/G 378-49, antwoord op Uw brief dd. 26-3-
( 1949, alsmede op schrijven No. 64505 dd. 20-7-

1949, deel ik U mede, dat op de le blz. van 

I 
\ 

,. 
l 

\ 

genoemd schrijven, op de 3e en 4e regel van de 
voorlaatste alinea staat: "Dezewas vóór 1940 
lid van de N.S.N.A.P •••••• " Dit moet zijn: "Deze 
was vóór 1940 lid van de R.S.P." 

Arnhem, 
23-9-1949. 
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CV/G 378-49. 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
's-G r ave n h a g e. 

G E H E I M. 

In antwoord op schrijven dd. 26 Maart 
daarop betrekking hebbende rappels, alsmede 
20 Juli 1949 wordt medegedeeld: 

6 SEP.1949· 

r\:Dj b:J I 3S" 

/[Jfl 
1949 No. 58321 en de 
op schr~ven 64505 dd. 

Begin 1949 is te Arnhem een ~±'deling opgericht van de 
"Oude S.D.A.P." met de bedoeling als zodanig deel te nemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen in 1949. llij een verkiezing (Tweede 
Kamer 1948) nam de "Oude S.D.A.P. in het kiesdistrict Arnhem 
daaraan deel met Bellallisten en Federatieve wereldregeerders. 

Veel ami.mo voor de "Oude S.D.A.P." bestond er in Arnhem 
echter niet en deze"partij" heeft er dan ook van afgezien aan de 
Gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Van een poging tot 
samengaan met andere kleine socialistische groepen zoals elders' 
is hier niets bemerkt. 

Enige t~d vóór de gemeenteraadsverkiezingen is een ver
gadering belegd, welke slechts door een tiental personen is be
zocht en op deze vergadering is noodgedwongen het besluit genomen 
moeten worden voorlopir- V3.n 'iaadwerkelijk optreden op politiek t 
terrein af te zien. 
' Als secretaris trad op: 

o.~J3CHELIENBERG Alexander, geboren te Amsterdam, 28 April 1922, thans 
~fionenae te. Rozendaal, Lijsterbesstraat 20, (post Arnhem). Deze 
;'j_ woonde voor he en in de st ad Arnhem, waar zijn ouders nog wonen. 
{/ De vader- van Schellenberg was vó_ór 1940 lid van de toenmalige 
' S. D. A.P. Een vooraanstaande plaats nam deze daarin evenwel niet 

1
r in. Op ge en enkele wijze trad hij op de voorgrond en ~ stond in 

~jn omgeving alleszins gunstig bekend. 
·.. Van bovengenoemde Schellenberg, die monteur is bij het 

Gemeentel~k Electriciteits Bedr~f te Arnhem, is tot nog toe ove
rigens niet van politieke activiteit gebleken. Van links extre'i 

I 

misme is nimmer iets gebleken, aangezien hij niet voorkomt in de 
C.P.N.-kringen of aanverwante organisaties op sociaal of cultu
reel gebied, hij is geen lid van de E. V.C., ter\\ijl hij ook niet 
voorkomt in de Vlamgroep te Arnhem. 

0 ,~~~ Een buurman van geJ?-oemde Schellenberg, GIELING, T~eodorus, 
! l boren te Arnhem, 12 Jull 1917, wonende te Rozendaal, LiJsterbes
( 7 wtraat 22 (Post Arnhem), was ook bestuurslid van de Arnhemse 
\/ afdeling van de "Oude S.D.A.P." Van deze lS op politiek gebied 
( weinig bekend, ook niet van z~n ouders, die in Arnhem alleszins 
\ gunstig bekend zijn. 

Gieling is gehuwd met: 
c)JY(scHINl'ITlTG lviaria Johanna, geboren 11 April 1918, dochter van 
c~chinning Antonius Johannes, geboren te Arnhem 12 Juli 1895, 

/.'v s
1
chllder, wonend.a te A:fnlîem, Rietgrachtstraat 75. Deze was vóór 

~ 940 lid van de x..s.JBil.p., terwiji hij thans lli is van de o. V.B •• 
r Deze staat bekend als links-extremistisch, evenwel anti-C.~.N. 

Zeer waarschijnlDk is Gieling door z~n echtgenote en door 
zijn schoonvader, bij .. wie hij na zijn huwelijk in 1943 enige jaren 
heeft ingewoond, beinvloed, waaruit dan ook zijn sympathie mét 

\ 
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de Socialistische Beweging is te verklaren. In z~n omgeving is 
hiervan naar buiten uit echtèr practisch niets bemerkt. 

In Arnhe~ is, behalve de hiervoren vermelde vergadering, 
nog nimmer iets van het bestaan van de "Oude s.D.A.P." bemerkt, 
terwijl niet bekend is, welke personen daar lid van zijn of deel 
uitmaken van het bestuur, behalve beide bovengenoemden. 

Arnhem, 
27-8-1949. 

~. 
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Waarde Geestverwant,· 

Hierbij zenden wij U ter kennismaking een 
nummer van het propagandablad van de Oude ~oD.A?P. Na leziug er
-van zult gij het met ons eens zijn, dat .een p a r t ij o r g e. :-' . •. 
aladit in Nederland broodnodig is. 

Daarom durven wij een ernstig beroep op Uw 
medewerking te doen om de regelmatige verschijning v~n dit re.rti~ ·· 
orgaan mogelijk te ·maken. 

. . Om deze regelmatige (qm te begi~~en veertien-
daagse) verschijning mogelijk te maken; hebben wij een Pe~s~ ~ 
~QP.l~a.ndafond~ gevormd. 

_ Wij veroorloven ons hierbij een beroep te dor:.;· 
op UW SOCIALISTISCHE OFFERVAARDIGHEID en vragen van ·U een bi jdr-=·., . 
voor dit fonds, te storten op giro 48 44 6.3 t.n.Y. D. Noordewie:• .. 
den Haag of dooi:' toezending van Uw bijdrage in postzegels aan o;~: 
derstaand adres. Zij, die tenminste 50 ,cent storten, zu.llen vijf' 
opeenvolgende nummers van het orgaan toegezonden krijgen. 

. Gij kunt ook aà.n de 7ersterking van het J>ers-
en Propagandafonds medewerken door te •Nerken met intekenlij st. en. 
Ook aan intekenaars worden bij intekening voer ten minste 50 cent 
vijf nummers gezonden. 

Tenslotte kunt U ook prachtig Uw medewerking 
verlenen door het verkopen van loss·e nummers. Zend daarvoor onder
. staand forrtmlier ingevuld aan het partij secretariaat. 

Het ideaal waarvoor wij strijden, 

/ 
Behoeft Uw hand, Uw hart, Uw daad. 

Het Partijsecretariaat 
/ 

( D. Noordewier, 
Pr. Mauritslaan-120, den Höttb' 

-- - -: - ~ ~ - - ~ - - - ~ ~ - - - - ~ 

Naam: . . . . . . . . . .. . . . . . • • • • • • • • . . . . . . . 
.Adres: . . -· . • • . . • • . . . . . . . . . • • • .--- . . . . 
Woonplaats; •• • • • gl ' • • . . - . . . . . . . . . . . . . 
x verzoekt toezending van • . .j :•:takenlijsten voor h;et l'èrs- en 

Propagandafonds; · 

x verzoekt toezending van ••• kranten voor colportage à 10 ct. 
per stuk; 

x zendt bijgaand een aantal e.dreasên, we.araan een proefnummer kan 
worden toegezonden. 

.. 
x doorhalen, hetgeen niet van toepassing is ) 
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• ... • ·~ • _,.· .. l •• • • 

Da'tum ontvangs-ç' berièh'\0 ,..,__ ... 

Betrouwbaarheid beriohiigêver: bètr~\lWliaar . 
Vlaardering berioht-, betrouwbau · ·· . . > 

~evena bericht gezt>ndén àant-~ -
h.l.edewerkende ~ns1ian'ties•-.:..-.. 
vndtn..nomen actie :-• · 

;-· 

. V,p l)onàerdag, 16 JJ2.111 i~49·,. ·n:t.a~den de. onath$ilkeli.lke 
Socialisten· (JJijet 7) èen O,enbe,re v~n;gaÇl~i.ng 1.n het ge-
bouw lf.4JI1io1•1.•~ a·an het·,.westeind•~ te: 1s•titavé.nllage. · 

· !i:e oms'tr•ite 2v..J.) ~ operid.e de vo~zii!~er van -deje_ 
varpde;r~, g~aam«-~- · .. -.. ~ . . .· . . 

· . ~n 'clML J!èb~en --~ Am$~tua 9: b'ebruar~ _ l;ó75, wonen
de Jo:~s ~- îlUJèafi~:rant 97.· ~i: '•-Gravél:lhaget deae ver- . 
e,ader1ng, Al. ... · ongnee:rr d9or 6~ ~ereonen, -ûnde~ wi1t een 15 ' 
dames i was be.zocht. ·{ l.$$lç.•pào~'1e~v,- ougevëer J.4Ç)·~_praonen}. 

. JA.lt~ be&on ai jn opjtQ;If.àfi•Old'd ~t 1i e . .zeg&eli, d a't de 
11js:t~nvoe~der van ~je-1{'~• · -*-•~a,tt VAF. ;op( ~·JEi\0., 
door z:u.tJclie W1lQ ve~h1:rulertt op de.Z'e vergäder:tDC~t' -.oord 'ie 

· · 'Yft~et,h··~&a--~- pl.aat,a zaL .vod-~ .. ll)Z.t.J:ill. ... Al!lt%';t.~>lf00Jt• · 
pmg. Deze avond. :i.s belegd. om getu.i,_etda af ,;e leggen van 

· wa-,;; e:r lee:tt 1n d,e aar een Tan de una:tha.."l.kelij_k& Socialisten. 
_/ _ Hierop ga.t JAl{ ~E het wo~rd aan: · · 

/ y r Andr1:es ,DU~J.t~U, geboren lie 1 s-Gravenhage 23: November 
l9lY.- ,/Ont::.ïîde Vreesvn.JkS t.raati bb9 te • s-tr:raven.hage. 

\ 

· Uij begon met ~e zeggen, dat hij in Zijn betoog wi~Cle 
atre1t~en 'met d.e C.P.N. De kamêr!3,d.él'l. Vàn de c • .:·.N. hebben 
getovnd, dalö ~e geen sooiallsten_Cijn. J:ie Illaar naar neiï 
verloop va11 de H.·..c •. ib-Stiakin.g. D$ leden van de .Haade:rr.ac
t1e van de c.P.N. bleke;Jl berel.d t$ Z13n de st;r:Ljd -van. d·e. 
s~akende tïr~arbeide:rs ove:r ~,;e 1eve:ren aan de .Burgemees-ter 
en de d.J.reoteu.r van de H.T.&. Bn iierwijl de arbeiders nog 
1.n het &•he'el. n1e li aan de ophe:IJ:~n& van de aliaKiD8 daoh"Ce.n, 
hebban de .. ~ê<len van de Baadfi:r:racliie van de C.:P.N~ ve:rzex·erd, 
dat de S'ta.ltl.h.g zou wordén opgenevén. Dit is heli ergste ver
:raad wa .. waar denkbaar is. 4o is he~ ook gegaan met de ·twee 
poli ti•ele acli1.es ~n indones11. uok h.i. er ho biJen d,e oommu.

-' ;.·· nie "en ni.e ii voldoende ver ze'- geboden. Hierop VJerd. spreker 
·· onderbroken door tlAn der lïoehool~ders, genaamd a 

- Pe 1.rus CornelJ.s ~f1lhêl.mus VAN MERR8B'ERGEN (geboren "e 
w·g 23 liovember 19U4, SJ:de.Lï.ngsvoorzi-&.Ger van de 

v. .i'f., wonende Haxs'tanhoekweg Y~ lie 's...;Gravenhag$ en pro
paga.nciJ.SI:i van d.e ·&.v.O.), uie dour de zaal riell!_"Kun ja 

'':>~ dat bew1jZen'?" Hierop haa.lue DOLli"FJt:Al! _ eel?- aan-çal_ couranten 
\ van "De Waarheid 11 van na de o~rlog UJ.li Zl.Jn act.elias, gooi

de dJ.e op de ta:t: eJ. en z·ei: "Dan moe1i kan. eraad VAN LJ.~RS
BERG~N deze couranten maar eens door~ezen, dan he~tt hij 
bewijs genoeg. Juliie Zijn net ZO min SOCia~isten alS 
communist." 

-Spreker-
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SpreK8r bealoo~ Z1jn ~oespraaK dour ~e zeg~en, da~ er 
voor de soc1a11s~1sche arbe~aers geen andere weg besuaau 
dan soc~alif;ten lie Kiezen en dat Zu.J:.e s ocia.J..is-cen alleen 
-~e v~n<ien Z~Jn op a.e cand~da-renll.JSt van he1i Una.Iha.nkelijK 

4--3ociall.s"C~sch Ver1üeZingscom1 ~~. 
Li'-:rna werd onmidáolJ.J.j.K heli woord gegeven aan de 2e 

s:pre.r::er van deze avond, eenaç.,nd: 
Dirk A.l.der"t lWvtillE\•ii"SJ., geboren te A.m8rsfoor"t ~ Februa

rl. 1~14, wonende l'rine l~aurl"tB.l.av.n .J..2.u -c;e ta-ü-ravenhage. 
~eze begon Z1jn ~oespraak mu~ ~e zegGen, dat hl.j aiJ.de 

a!·ret:enen me" de .l:'ar't1J van de árbe1d. ".11j heboen 1n de 
a:tt.:elopcn 4 jaar de J?.v.d •• \ • .lt\Ulnen gadeslaan. ln her. beg1n 
van d.e op:r1ch 1ang van de ..t.v. d. :~. werd door deze. par1iij ver
Kondigd, Ja~ Zl.J er voor zou zorgdragen, dali er in ons land 
een doorbraaK 1n sociall.S tilacne Zl.n zou wo1·den bewerks"Cel
lJ.gd. ·t:;n wat; is er van deze schone leuze terecht gekomen? 
l~~o t.s, maar dan ook nie us! ~j ho~:t" de 1:ans gehad om deze 
leuze 1.e vervullen en he~ is gebÁekan, da~ Z1J (de r.v.d.A.
leden) holi a .. u .. een oaar m.elï hun mond hebuen beleden en heli 
niet. :1.n d.aden hebi..>en omgeze~.. Sn he" gevol.g van d1-c alles 
l.S c.ewees~, aa-c; er van d e.ze doorbraaK nl.e~s ia 1iarechtge.k.o
men, lûaar d.a u d1 u gele1d hee:t~ ~o" herer.el en varsterking 
van heli Kapilia.lJ.sn.:.e on he"t bluectverg1eten J.n l.nctones1t!. 
Daarom Keren Slieeds meer socialisten z~ch ai van d.e !'.v.d.J.. •• 
omda"C ZiJ sooiall.s"ten zijn en geen mede-veran"CwovrdJ.ng wiJ.
:~-en drat;~n vovr de VO.l..l!omen on-soc1a.ll.St~sche d.aàen van de 
J:l.v.d.A. 

Sprt:l(..3I' e~nC:J.gde ZJ.jn ~oe spraaK m~ li d.e aanwezigen op 
~e we.K.Ken htm s~em Ul G t.e brengen op de unathan.kelJ.jke Socia
lis~en en nieu op de C • .f.!T. o:r de .f.v.d.A.. YHJJ.Ke par"tiJen · 
onze vijanden ZiJn.• 

De voor~l."tlter ga:r vervolgons een halt uur :pauze, nacta"li 
hl j nog had m.edec.ede•.::ld, c~a1t er na clo pauze gelegenhel.d zou. 
ZiJn liCii debaii. Sr werd áovr ae vour~i~~er verzoen~ om ~~eh 4 1n de pau~e voo.r he c. debu 1. op ~..e geven. 

Y lla de pauze deelde de vooZilï'"er.mede, dali ~f3n der aan
wez.i.gen ~ich had opf.egevan vour het deba1. en wal eerctergefi 
noemde VAJ.; I.:Sé:l1JB~HGE1:. 

I 
V A.E k.El:i~LSB"ERGliiN dee.Lde 11ede, a. a 1i he~ hem persounlJ.jK 

spee1ï, dat. de una:charurelijxe Socialist.. en nie ~ aan" en me"t de 
C • .P.lT. opiirek.Ken in deze ver.tc..;l.eSJ.ngsa .. r~Jd. ;;ian.neer DO.LJ.iB
J,a:n beweer~, da" wij geen goede social1s11en Z1Jn, dan moe ti 
h1J maar eens KiJken vmt. de eoiD.Iîlunl.e 11an :Ln de ovrlog hebben 
gepres~eerd dour hun verze"t. Gerbe·n W.A.G1mAAR hee:tli hJ.ervour 
een ll.m•Je t.:ekret:en. ·;;;n KijK nnar Ratio .iiuST-I)R, ~'r1.c kvl.J 
e.a., die acht.er· ue 11ralJ.es ZJ..jn eeworpen voor hun soc~a.J.l.S
~1sch werk. V .AI! i,~:S:EP..SBjRGBN el.ndJ.gde me"" ~..e zegè'.en: S t.eru t. 
Iro.l van lijst 3. 
. h~,.;rop repJ..1.ceerd.en l;~,v:~DBWI:.;;H. en Dvl.J..,~!.iàh, -~1.~ be1.den 
~n her.nalJ.ng vel.'V~eJ..::n.\ lil. 1i de replJ..eK van J.!Uv[!Dcl~71::.R l.S 

i-alleen het. vo1cuud0 t.u Várla13lden: :il. j verwee" de Gom.raun~s-
~an J.n het. a.J..geL~en, da~ Zl.J geen goede socJ..aJ.~st.en Z1Jn, 
OI.'lc'.a:t Zlj ~J.ch schuldig ma!:en aan broodroof. A.ls bevnjs 
lu~:::vour h~a.l.de lli,j h::.: 1. t.;eval van : .. u:Jn .L,:u.Yzenberg acn. Van · 

\ àen Lu3 zr:nbert_ vms a.Ls .ttuss1.sch ver"taler \·:erK.;.;o.alil bl.j de 
\ Russ1sche he;ndelsdeJ..ecaljJ.e • .;Je coL1.>~un1s-cen hebuen de n.an-
\ dacht. op vai':. (en Lu.;r.:.enb•-:.1'(.'; ceves-c.Lga en heboen verKlaard, 
\ da"t h.L,·; een "1'ro1.ZKJ.s t. 11 was me" he~ gevolg, d.a"t hl.j ZJ.ch 
\ lJ.üeöt VE:J:CWl"tWoo::.,uen bl.j de üussen. ·Dazen hebben hem nl.el.i 
'on~s.lugen, doch hij hee:tt ~elr Zl.Jn on"ts.Lag genomen. 

f-- . -vervolgens-
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Vervolgeus ~·;~::J.·u u~::ätJ v ergader~ng door de vovrZl. t iiar 
me iï een .ttoru woord gas.Lo ten,. waarin h1.j de a.:rn.we~igen OP
we.l.ne om hu..."l a1iem uit. -ce brengen op Ho • .1. van ll.js't '/. 

131J de aanvang der vergadering werc1 aan de bezoeKere 
een varki.ezingsor{Sa~n vers-cre.K.t. (Een exemp~aar van dit ~x-
gaan gaa-u hierbij). '. . . 

• De vargaderi.ng WIJS ol%1 ongeveer 24.uu .uur 'tien einde en 
had een ordelijk ver~oop. Ex heers1ie een en~hu~sias-ce S1iem
.mi.ng. De bsl.de sprekers werden llerhaaJ.d~.liJk CloQr ap,kll.a\8 
~nderbroken~ In de zaal waren- ~endeóol's aangebracht. (einde) 



, . Ondern.Qlllen"aotiè: ---...... ~ -~-~~~- . .. '·_•. . ·. .;-, 
i~ :- -? .•\ ':1: - '.. . .. ):. '• . ' ···. :,'.> . ' • ., ·. ~~· .. 't. ' 

: ·· O:p Dond~rdaih 9 J~i 1949, wèrd door àe. ·ó~~~~li;llte 
. Socialisten (:Lijst 7) een''openbare VGrgaderitlg·photlt!ils:?i fiî 
. ae '6Qvenzaól van pe1'Ceo1 Rildebrandstraat 143 t~ < .. '.á-G~.V~n-. 

· hage. . . .:. · ·, ... · -·:"· . 
~nloe.paci'tei t plm. 60 persu.r:er:. Aan;•;ezig 21 pe:i's onen, 

:-:: 

,.. örider .wie ) vrou.vien. . . 
· áan da muren van het ~aaltje v.a:ren rü:O:.IabLl.,jet~eh ~n · ... 

het VBrkie~inbsorgann vru1 het Onafhallkelijka Socia~iatieo~ 
._ .. .. ··· · ''Yerló.azingscomi tft 11 De Socialiatisehe Stem" aáng-3bravht. 

;~~-~~- -~~ I ~!!~~;:~~~~r.~:.~~!~ :h;~;·Î2~·t:m~~~~~~~:*:=b~~-
~- · · t!i j sprak zijn teleli:.èsielling e:t ott~r u1:t; ·-dat ·d-e -ep--;----~ 

. ' 

. ' . ~ . . 

komot zo gering was. IIij deelde aeda, dat het Onafhankelijk 
SocialistiocHe verkie~ingsblok in r,ed~rland · nog maar. plaat.-· 
Gelijk is. Het ba~ttä&t u;it leden van de Oud~ S.D.A..:F.j Q.e 
.n.a.P., -en enkele . ..politiek daklozen. . .. 

. , · , ... · Varvolgens gaf ,hij het woord aan dé le sp:r.-e~,,-;:yap 
.· dien" éiVOnd: · · -' ·:. :>- .. < :: · 

1>.92.<7 lt1 X l ~o J3a:r.uaxd V ., D6~1 11, : BRG, geboren ~e .;~~~a\.1. . 
- 17 HeJ. , wenend-e a r s aàn te 's-Q·raven~fiUf•·q:.;.. · 

· . ~ijn rede ricb:tte aioh. ~oofdZakelijk ·te~ert· «t""~ ,..u:· ~1,-·· · 
Eij .a~ide, dat. qe ?.v.d.à .• :q;J.et m~cr hl3t st~~~è.'p.aJ'A èi~.>' 

·> . ..:,.·. 

.. 

lisrr .. e verte.ga~'!C!ordiit .... Al,~- .'§1ad nooit de à~·: ~P:.6P .~.-9.~>~~ 
de Regerina. ·~liJ de® n:Veita me~.f voor 4~ .:~arûëiäe~.J:, ;~· .> ·, 
.we~k'j; .nu ~emea l1J.f!,t 4-~.~~apl.;tîtl,.i~teut D~ r~v•.d-:1· .Md,~/~.).g~ 

. fip:r«~e_r de_ . lçplonJ,.ale .. o~_r .. ;lO&. ··~tU'P'l:Sll"· verhinder~, ·.maa~t la~.-· X'-[· .. ;;, 
·zij .:~en da .. ~b..a$l'ltjes 34~r:ij .meedoet. heeift zJ.:;y ~:tt ,_,nie~.\-&~~ 
. daan,- · . . . . ···. > •: ·. ·.- , .·_ · . . . ·· · ..... :~, · · · 

'.:· , . < Sptèk~r .Zeide i 'à.~-t .dtJ ~:~v.d. A. nu 4 j~U, êen b.la.ng~ 
r,i j~., ..• p_ v·~;t~ttl.o<:).t-q-e;l1jke Jtl~a.ts heeft ingenomen en hoe 
ia de-·:;tt)e:.st~ nt ·11og .ii.i ·,wed:erland? ovel~~-ligt het pu.irr 
nok;. J)ë .·:wt)niágho()d·, is' llfl&. lli,jpender geworden.. De: pt'ij~en. • 
-~ijn ·stiirk geat~gen; De: vo·ó'~oorlogse· kapi talistJsci~@-.. ~.:\· ,,: .· .. 
Iruil.atscr~appij i,tl. he:d~rland ,-i$ volh;omen he!'steld met l.!;S~~p 
vè..n: de :F.v.d.ä. · · ~- .: : ·.. · · . . . .. :.;,_ . 

· Uit o.dtevrooènheid:,.<1ver de .r. v ... à. A. s:tamuen.m.eextdere 
wál:e soo$-alistën Ol) da 0~.1? .M. -'1i t is zeer g;evaar~i~k.· Hêt 
s.ocia:lisrr.ff uo~.t zien :.ael.f' méer in i:ede.rl'and tèrugvi~~~n,.. 
'!let moet wer-.::t 11et als vrcege1' een s tri-jè.'àe.a r ;>ocia:li:iih1l9'·· · ~ 
v-oioen er.. daarom steHt:~'l.<Jn sqoialiston op de On.afli~kê~:;}ka 
$ocialiat:i,s6ll~ ~ijst. . . . '.•: : ··<'.:·\ 

De 2e ffPi~~ter va,n de avond waa: · · · , · 
X 1 Jän J.iJ't S~, t:;eboren t~l Amsterdam 9 F~bru:a;t.;ik~'878, 

wone.:r~de Jo-.b.znf~es Crunphu.ijsS'traat 97 te •s..;.q.~~t~ge. · 
-ap~-&.ke~... : . ..;,.----~"'~ 

. --



/ ... 

_, __ 

.:.ip-.·dLc:..· b·~gon te v ~:d:..L::l',Jt, è;.:.:; t Li·j Olu·isten-'50C:i.alist 
is. ;.~ok hiJ aa,earda f'.;l te;;ltL 'le F.v.J.it. hij vde:cp dt: vraag 
op oi oen ~hri~ten o~ do Gnafha~~ulijke Socialiat6sche 
-Li.jiit kun stEJL:~îen. Dit l:.a.n àd -.::n·ü: ten zonder t;e~etensvroe
gi.ng doon, or:~d<.:lt ·.ie OiU'is"tu:.:; er: v66r hem d$ :_(_'rcfeten en na 
Îl.0l'l de Apostelen het ~tdt3ds voor d~ uruen o1m-'1men teeen ,,,at 
Htaclltif. on ;;;oeld,.Jrit; v:as. ·ler:h:r vcrklaal.'do sp:ceker, ·dat de 
loc.-ns-:;oy voor '-te arb~iclel' niet deugt. ~~en arbeider moet in 
de huid.i&e ti.jduo:nstundit,heden r:1instens f .Go.-- :per week 
verdienen. Door· V'~rhogine, van het loon bell0'9VtH'. de prijzen 
van da goedaren ni•..::-c te t>"~;ijGen. De wa:c.kelijke socialisten 
zullen nu hun s"~etL1 ui tbr@.tl{;t;ln op eei.l der candi.daten van 
Lijot 7. Dcor c1i t ta doen stemt men niet alleen y-;e1·:i:~alijk 
socialistisch, maar Ller ... draae:t ook bij tot de vernieuwing 
van de socialistisci:e be"ï.eginb• .Jrent:t da:u1 om op 22 Juni 
Uw stem uit op 7::.., D::;Ii lQ:"y!,i~HB"ERG. 

r:ada.t UOC.HDCWI~R de Ietion noe r ... ad CPGO·,,ek·t de komende 
da;_en voo:..· da vor::i.e~ing -zeer actief te ::.:2.;:n, s2.oot hij de 
·•vurcader::.nc te plm. 22.15 t.<.ur. 

·t.(D :·te~-_.-ni!1t; in het zaaltje was ~e-:;r :ru~tig. (einde) 

--.._ 
............. 

·~ .. 
-, 
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Antwoord op 
Onderwerp 

Uw brief dd. 21-4-'49,No.5S3l~~GEHEIM. 
Kooistra te Tietjerksteradeel. 

w~-M~; ::t : . 
\ ---- '' 

. In antwoord op Uw a4angehaalde brief, betreffende '.l:lat..(...JD~&e~e-t:~~rwerp, 
moge ik U het volgende berichten. 

In de 11Bergumer Courant11 ,Nieuws-en Advertentieblad voor Tietjerksteradeel 
en omsträ'ken, van Vrijdag-1$ Februari 1949 kwam de volgende advertentie voor : 

11 ALLE B'IFZliR) IN TIB.rJERKSTERADEEL WELlE lN JiiJLI 1948 HUN STEM UITBRACHTEN 
OP DE OtiDE S.D.A.P. en zij die zich met ·de Sociaal Democratische Anti- ( 
Oorl.ogsgedachten kunnen verenigen,worden dringend uitgenodigd,iüAI EN A 
AAN ONDERGE."TEKENDE OP TE GE.VEN. OOEL : OPRICH'lUNG AJ)DELING ~S.D.A.P. 
F • K 0 0 I S T R A , TIErJERK .2!- u •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l·'tt~ Bedoeld.e F .Kooistra is genaamd : F o p . p ie K 0 0 I S T R A , geboren te 
Tietjeri, 2 Februari 1BB7,bakker,wonende te Tietjerk no.6a,gemeente Tietjerkster~. 
deel..Hij is .Nederlander en behoort tot de Nederlands Hervormde Kerk. Hij is op f' 

.... ~~.x Mei 1914 gehuwd met : Pietje TERPSTRA,geb.te Tietjerksteradeel,2 Juni l8BB. : 
/ Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren, waarvan J11i:iB: drie kinderen op reeds • 

jeugdige leeftijd zijn overleden, terwij1 )er twee zijn gehuwd, zodat thanS nog iB ' 
huis is een dochter van 25 jaar. 

Kooistra staat ter plaatse gunstig bekend en kwam niet met de . Justitie enf 
of Politie in aanraking; althans niet voor ·wrnstige feiten. De andere gezinsleden 
wenmin.Voorheen had hij een florerende bakkerij,die thans door zijn zoon gedrev 
wordt.Hij helpt thans nog wat in de bakkerij en vent brood uit.Door dit laatste 
komt. hij dus geregeld met de burgerij in aanraking. 

Hij is . een man, die graag op de voorgrond treedt en zijn eigen stem ma.g 
horen.Hij ·is voorzitter van de vereniging unorpsbelang11 en van de raad van toe
zicht op de Boerenleenbank.Is ook leider van een plaatselijke toneelvereniging 
interresseert. zich thans voor een op te richten Tehuis voor Ouden van Dagen, 
Financieel staat hij niet zwak;hij had voorheen een goede bakkerij. Hij komt. r 
zelden of nooit in de kerk en is van vrijzinnige richting. (t 

Vroeger was hij lid van de S01 D.A.P. en is thans enige tijd lid geweest va.;, 
de P. v.d. A. Hoewel door hem hiervoor wel zijn best is gedaan, is hij noch vroeger·,_ 
noch thans in aanmerking gekomen om op de carididatenl.ijst voor de gemeenteraad " 
te worden geplaatst. Het kan zijn_,dat hij vroeger ook nog lid is geweeslö van de 
z.g. 11Troelstra Beweging!• en/ of. een volgeling van Pau1 Kiês. Aangenen het hem 
niet is gelukt zich ook op politiek terrein op 'de voorgrond te dringen, wordt aa 
genomen dat hij dit nu heeft trachten te bereiken door middel van bovenstaande 
advertentie. Ook dit is hem. echter niet gelukt, daar op geen enkele wijze is gebl. 
ken,dat in de gemeEilte Tietjerksteradeel. een afdeling van de "Oude s.D.A.P. 11 is 
opgeric~dat Jd::Jdt ook niet bekend is geworden dat er meerdere bestuursleden 
zouden zijn. In elk geval is voor de gemeenteraadsverkiezing geen candidatenlijst 
van een dusdanige partij ingediend; er zijn in die gemeente slechts 5 lijsten in
gediend,nml. P.,v.d.A.,C.H.U., A.R., ; V.V.D. en C.P.N. 

Hoewel hij niet aanspoort tot dienstweigeriilg, is hij we~ een groot voor
stander van de anti-oorlogsgedachte en steekt dit, bij zijn dagelijkse bezoeken 
met de broodkorf,ook niet onder stoelen en banken.Bij menige moeder,wier zoon als 
milit.ai:b in Indonesi! verto.eft,ontvangt hij dan ook een gretig gehoor. , · ra Tietjerk heeft hij geen speciale kennissen.Toch schijnt hij nog wat 
~ang te hebben met een zekere : Al b e r t K · L 0 E T S T R A, geboren te 

"·
1
' / IBe;gum, 21 Decamper 1894, water-, spoor-en wegenbouwarbeider, wonende te Rijperkerk 

no.,ll.1,gemeente Tietjerksteradeel..Deze staat ook niet ongunstig bekend en moet. 
op politiek terrein wel zo ongeveer dezelfde gevoel-ens zijn toegedaan als Kooist 
voorneand.Ook deze kan zich niet verenigen met de gang van zaken in de P. v.d. A. 
Hoewel het niet bekend is op welke partij zulke mensen hun stEm zullen uitbren
gen,nu tussen P.v.d.A.en C.P.N. geen. tussenpartij bestaat,behoeft ook nog niet t 
worden aangenomen,dat zij hun _stem ~a.n de C.P.N •. zullen geven. In elk geval. if 
niet gebleken,dat Kooist~a en/of Kloetstra op heden c.P.N.-neigingen bezitten. 

Noord -Friesland ,21- 5 - 1949. 
f; 



UITTREKSEL 

Voor ....... . .O:P 44.8.... .............. ................ Naam ....... Oude ..... S.o.c.iaa.l .... D.e . .mo.c.r.ati.s.che .... Arbe.ide.rs-
Partij • 

Origineel in . . .. 9.1.? ... +.4.?4 ................................ Naam ......... R .... C .•. P .•..... v.erkie.z.i.ngen .. l9.4-9 .......... . 

Volgnr. ..... Ag.nr. . . ... Aard van het stuk .Lij.s.t ... a.nafh •. social .• groep .... voor 
gem.raadsverk • 

.... Afz. . .. kr.a.n.t.enk.n •. Haags ... D.ag.bl .•..................... Datum ....... 7.-5--4-9--· 

Nieuwe socialistische groep. 
Uit een aantal socialistische groeperingen in Den Haag 

is een verkiezings-eomité gevormd,dat bij de a.s. ge .... teraads
verkiezing met een onafhankelijk socialistische lijst zàl uit
komen. De l;..J'-st is als volgt sa:nengesteld: 

1. Mr. L.B. van den Maijzenberg, 
2. J. Janze, 
3. J.. Dclleman, 
4. Kevr.K.J. de Ruiter 
5. H. Schaake 
6. 11. A. Jlolenaar 
7. D.A. Noordewier 
8. P.C.A. Bouwense 

Uitgetrokken door ·······OB .. ... ... .. Afd./Sectie .. AOl)/4 B .......... Datum ······4·····ootë·4g······ ··· 

Op aanwijzing van . B IVë 

~ 5074- '48 
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Verbinding: 19 ~--·-6-5-~-

~~:_::_~~~~~~-~~::_:~~~--t-~~~~--------~J.f~ 
~9pb~ lt"'l 7-_ G 

Betreft: Rapport~1-490' 48 dd 1~1948, 
openbare verkiezingsvergadering van 
de Oude S.D.A.P. op 29-6-48 in het 
Domhotel te Utrecht. 

Naar aanleiding van bovengenoemd rapport, 
waarin werd vermeld, dat zekere Mevrouw Koole 
tijdens het debat op deze vergadering een 
pleidooi hield voor het belàid van de P.v.d.A, 
kan thans worden medegedeeld dat haar perso
nalia luiden: 

~~ JQANNA MARIA HEN~IETTA KOLE-BERTOEN, geb. te 
\ Maarssen 13-2-92, gehuwd met Gerard Jan Kale, 

geb. te Ginneken 31-8-01, wonende Riohard 
Wagnerlaan 3 te Utrecht. 

Zij is b~stuurslid van de dezer dagen op
gerichte afd. "Het Sticht" van de Bewegin,g 
voer Europe&stFederalis~~ 
À~ ~ 

~E~f 
./ 
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No. 84 - Geheim. 

Betreft: Uw no. 58 321 - Geheim dd. 26 -~"""" .-~.~4 

Bijlagen: 4. ~ 
De inlichtingen gevraagd bij Uw hogergenoemd schrijven 
worden U Hoogedelgeätrenge hierbij in duplo aangeboden 

l ' 
\. 



~eheim. 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 30 Maart 1949, No. 84 -
Geheim, betreffende Oude s. D. A. P., heb ik de eer U Hoogedelge
strenge het navolgende te berichten: 

Op 24 Februari 1949 is in het caf~ van A. de Man, Kerkstraat 1 
te Strijèn, door enige initiatiefnemers een vergadering belegd met 
het doel om tot oprichting te komen van een afdeling van de Oude 
S. D. A. P. 

Tijdens die bijeenkomst trad als spreker op de Heer Noorderwier 
met als onderwerp: 11 De Regeringspolitiek en de Partij van de Arbeid' 

De initiatiefnemers van die vergadering waren: 
)t1 GerL·i t Sinterniklaas, geboren te Strijen, 29 September 1900, bezol

digd propagandist,v$n de E. V. c. wonende te Strijen,Schenkeldijk 2; 

/''Jan Kruithof, geboren te Strijen, 30 October 1899, los werkman~ wo
nende te Strijen, Boompjesstraat 30; 

/fWillem Prooti, geboren te Maasdam, 2 Februari 1901, los werkman, wo
nende te Strijen, Buiteneinde 24; 

'\f Jan Hordijk, geboren te Strijen, 12 Januari 1900, los werkman, wonend 
· te Strijen, nuiteneinde 18; 
~Maarten Kruithof, geboren te Strijen, 21 November 1905, grondwerker, 

wonende te Strijen, Schelpweg 10. 
Van deze bestuursleden is Gerrit Sinterniklaas voorzitter en 

Jan Kruithof secretaris - penningmeester. ---------
·---- De twee laatstgenoemde, alsmede Jan Hordijk, stonden bekend als 

E. V. c. leden. Van eerstgenoemde is bekend, dat hij voor de oorlog 
te Strijen een der voormannen was van de s. D. A. P. en dat hij na de 
bevrijding door de nieuw opgerichte Partij van de Arbeid is reroyeerd 
wegens diens houding tijdens de bezetting. Hierna heeft hij zich aan
gesloten bij de E.V. c., zijnde een mantelorganisatie van de C.P.N, 
voor welke organisatie hij thans bezoldigd propagandist is op een 
salaris van f 57.00 per week. 

Van de overige bestuursleden is niets bijzonders bekend. 
Ter staving van het vorenstaande gaan hierbij een drietal getyp

te bekendmakingen, alsmede het blad " Onze Toekomst 11 van 5 Febru
ari 1949. 

Ten slotte zij vermeld, dat de Heer Sinterniklaas veel vertoeft 
in een café te Rotterdam, waarvan het adres met inkt staat vermeld 
op de achterzijde van een der drie bekendmakingen. 

5 - 4 - 1949. 
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Haar •aaJ.ei41Ac van Uw •ehrijYen dd. JO llaart 1949, Jo. 84 -
ieheia, lletreff•nd.e Owle fh ». A. 1\. ., heb ik 4e eer U Hoo~edelge-

1 

strenge het navelgaatte te lterioh;•nt 
0, 14 ':Ja)ru.ari 1949 ia in het oatl van 4• de Kan; Kerkstraat l 

te ~~ cl.eo:r •:f• 1n1 tiatietn ... re een Tersalleri.ng lleleg4 met 
het -defll. om tot o . · ohting -.. komen van een a.:tèleling van de Oude 
s. D .. A. p .• 

f'Jdena 41e lJjJeenkemat tracl al.a apraker op 4e:Reer Boorderwier 
met &la ta4e:rwerpt • De Reseringspoli tiek en de Par1UJ T&n 4e .trbei4 

De 1ni ti•Uet:a-.r• van die versa4.trinc warexu . 
tfldi ,RB'•lfti'..., seboren te St:rjJ~ 29 Sep;ea'be.r 1900, ~ezol-
1ct p.p.,_ ._ • ._.,...._ le L v. o. weaeJlèie te Stl1je~:,Sollenkel4~ 2J 

''\ft!'tUtJ •. e-taora te Strijen, 'o Ocsto\tu 1899• loa werkaan• wo-
nen . ~· :SOe•pjeeatraat 'OJ 
DiW~At ae\.onD M llaaa481Q., 2 PelJruari l.90lt los we~lQian, WO• 
aeade · .. trfjftllt JJ\d.teae1a4e 24f 

iM.lV.. c•~n-. 'h stru--. 12 Jaaw.ri liOGt· loa werlmlau, wone. 
'M ·. . .. Btd.t~l•&• 18J • ., Pe=" aetewen te 8U1J~ 21 l'evember 19051 groB4wel-kea'1 
• • • a, •-. lohe1J"C 10. . I 

v-. tea lles'N.uale&en ia Ge:rl'11 Staterai~aa• voor•i-tter q : 
Jaa bü\)aot uer•~• - pea1apeetter-. . 1 

De .._.... laa-ta'tgenoead.e• aleae4e Ja HodfJk• •"-114-. bekend. ale ' 

,!;_ ~*. ~·· 1:_::'1.~-:.;===~~ _a;f'j. 'l! --~· ~o;.~·_;~:·f.j 
~ llolld! 4o lliOQW Opejtli".IIMO • ......, VP b u-bilt ... ia rero7•u&l1 
••••• eu all41n& tU&eu te lle sett:taa. lilerna 'heeft ltlJ noh .--1 
pal•'•• lJ'J 4e .. v. o •• st4»A• ••• -t·l~fJPi••"~· TaU de o.:r .... 
ne ~ orp:nisatie h~ tàana besel41g4 pl'O~•' ia op ee ·· 
aaldia Ye I 51 .. 00 pelt .... k .• 

Vaa .ae OTerige hea._u\U'aleten i,a niets 'bijsontan -~end. 
tw ata'Y'i.q van het ver~a,aan4e gaan hierWJ NJt 4rietal aetrp

te "Mll!en4aak1:nc-. alame4e het lDlad " Ons• toeke.-et • van 5 Je 'bru.• 
dil94!. . . 

tea elot'te .aU Termelct. dat 4e Beer SahDlklaae veel Yertioeft 
1D. een ~· '\e Betterdaa• waa,ryan het adna .. t inlrt staat Tenlel4 
op de ao4._:r-sij4e van een 4er 4r1e b,Jtenûak1naea.. 

5 - 4 - 1949. 



UITTREKSEL 

Voor .... H.. ge 448 ..... Naam ........................................ O. .•.. b. ..• .D. .• .n ..•. J?. ........................................................ . 

Origineel in ~P.. ~ ........... Naam ...................... ~.!!.!~ .................................................................................................... . 

Volgnr ..... .. ·············· Ag.nr. 61608··· ..... Aard van het stuk ... rap pes-t· ....... ........... . . H •• •••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 

....... Mz. ······R•41Ua·· .................................................................. Datum .... ······8·.-8w4e··. 

-----
.,. BcJtUMaa 1fel"Cl .., 1 Jfe1 1M9 clOol- he\ o.v .s •• Ylampoe.f. 

a.o.P. o.s • .u.A.P •• Spartaoua. v.s.v. ea soo1a11asJ.aone ~. 
•• ....... iJU 1 at~YiR1.DB phoud.ea. 

•• -- .-4 .t·•· _.....40ft'-· lt!MI1· ~ni•t• 
Wil ct• G,P.P.l. •• die ia een Jrafte toeapaak Olt..lek llift ....... 
Q alt. _. _._. a...- oaderba-.J.Us• .._, 4e 11140-
_!Atc_· •. ll'rlrefts.e • .._, !!! _.. ....u.st~ se - .-. ~-• la.\en Wll:PJ!G!I&~....,.. "JJIOa-Wl._'bU_.. -.rwaa .._ ..... ., 
~ • • U PIJII:Iea. &p.r. SM&" 4anklaaaJ> s•-..& •• 

D~:.:.=,:·4t!l!fft.,:or~·-=La~~~ 
a.le hlaeft a••1ol'lt. .. f.lpJl.•J.aS. \ell&ll.ofjiïa •11w.lice oaafbaauUJdaiA 
wor 4• l.a4orleei110be Repêl.iak ea OMl44e.l1Jk* 1a\.'dl.li811t8 wn 4e 
l- "lad.one81& los .... Jloll.a.D4, -·· 

------

Uitgetrokken door ·······lf 
••• ••• • • H .H ••••••••• Md./Sectie . ·AO.u-tb ........... Datum ········20•'·•49············ 

Op aanwijzing van H • • •••••••••••••••• H • H • •••••••• ••• • ••••••• 

~ SOH- '48 



UITTREKSEL 

Voor ............. .OIL44.8 .... .. . . .... Naam .9.ud.e ..... S.o.o.iaà!G.. De..tn..QG.r.at.i.i?..GJ~~---··.A.;r.P.~ .. iQ..~.*..ê .. )?art i 

Origineel in ....... OD. .. .343 ................................................ Naam Maf1.n.dr.ap.l?.Or.t.e.n. .... G:e.l..d.~.:r..l.,a.nd .• : .......................................... . 

Volgnr .......................... Ag.nr . ...... 6.1191 .................... Aard van het stuk .... Maandoverz.iGht ...... A...P..:r. .•. :V!1.4.~ ..... ~ ....... . 

.................... .. Mz . ...................... I .•. D..Rhed.e.n ............................................... Datum .... 1 ... 5 ... 4.9 .... . 

Op Donderdag 21 April 1949 te 20 uur werd in de zaal 
van cafe "8poorzicht 11

, gevestigd aan de Spoorstraat te Dierenf 
gemee~e Rheden, een bijeenkomst gehoudén welke ten doel.had 
om tot wederoprichting van een afdeling van de "Üude S.D.A.P." 
te geraken. Het initiatief daartoe ging uit van de oud-wethouder 
dezer gemeente WINTERINK, Antonius Johannes, geboren 24.?.1881 
te Rheden, ·zonder beroep, v,;ronende Egmo-t).dstraat 1 te Velp, 
gemeente Rheden. 
De publieke belangstelling voor deze vergadering, welke door 

_middel van een advertentie in de plaatselijke pers was aange
kondigd, was zeer gering. Slechts zeven personen, waaronder 
twee in deze gemeente woonachtige co.mrn.unisten, woonden deze 
vergadering bij. 

Uitgetrokken door ............................. \l •... . ..................... Md./Sectie .. . .... 4\0û 4;9..t . ... Datum ........... ?.§ .. !!.?...~ .. 1:.~.~---····· 

Op aanwijzing van . ... ......... . ..................................................... . 

~ 5074- '48 



UITTREKSEL 

V oor ............... OD. ... 44S.......................................................... Naam .... O.ude ... S.o.c .•. .Jemo.cr .•..... .t.'i.rb.e.idersl.Jart.ij .•......... 

Origineel in ········OD···26t~·············································· Naam ......... ·········8p--OU····(Organ1Sa1iioa) •...... 

Volgnr ............................ Ag.nr .. ········6988&• ..... Aard van het stuk ............. ·Bapport·•· ~ .n •••••••• 

················································································· Mz. ···················ll,)···fiot'tardam············································ Datum ·····ll-.4·•4i:-.············ 

...... ._... ___ .... _ ......... _ ..... __ _ 

• 

Uitgetrokken door ··········v-4.1········································· ............. Md.JSectie ........ AC"J.l"".,lV .b .. ... Datum ....... 
38 

... 6~49._. 

Op aanWij?:ing van ........................................................................ . 

~ 5074- '48 



ersl~g kadervergadering v.h.District _ 
elderland der CPN op 27-3-49 te ArnhefÄ-gehouden. 

ï. :::. c. 11o.tiënt8r.. wöruen v e:r~; le _, _·ö. 
i)an i.ÜLle ik }wtï no~: Ü!~-b·,on overt• le J..,~·.:.:.Leio:i van dr-.: 

:·;-;.rt:.;i._.e".ct--:;n. Eet is t;eblGKf;~1, ·.lati fltt'::le' ~'art·;~~~r~note.."l zich in 
do dL:-<.:us .ies niet me 1r .i1H'ïr'.n te u Ltef1. Ook over de Sovjet Unie 
/orrlt nie\ -~er ;_;es:)ro:-:eu :m J\ü~~t "ie ;')ov;jet l!n:Le moeten -w~~ 

• na&r vorer1 :;ren~_:;cl:... Ik :;~ ..:·.:..:, _:L>tc:·r~n no;_:; et '::r~t een part:ij
e;enoot van :)2 jnur ,er:. :lr_'?.~ :.:ei cht ,· r.ls h.~ !ï:ee uoeot vec2'1te.nJ 
h.:.j vocrov zou lü_ ..-m• ;'<et df..? ro.1 '~ vloc..:. 

D.v. d. foert• ------------j)e :.:J.I'OE'icte.2sl:lasse i::.; in 3tü .:t om de vrec1e te hanJ21av'er1. 
Ik denk b.v. a u de rc:.le v·,D ··• ~ie Groet, die \;.;J_j ver:-;J~reid hebbeb,_. 
b~j Thomasr.er: Ü.t o.e :;.te(;·~. IY.. !1eb t~::~en i0nn.y r-~:jnof hezet];d:' .. La.3t; 
T'L.J he't uu niet cioen, i!t, öta b0:~m!d al.;; co,,:-i~Wti.st''• Ik _"leb het 
toch ë_:C~·.ta&n en zie, de par.fletten vonüen s:r:~:;nthie onder de 
ar be~ders en L~ in:..:;en vlot ï:e~. :•:en st el.Let je o:;ge:_ ch.oten jongens 
\1\/llden dG bla::HlJe:> vers~~n~urc:n, ;J.,.e.r de arbelders zelf Keerden . 
zic:a te1~:en b.en en zelfs eell '~e,,,,}<.:;.tera -Hlslid van de r.v.d.A.. zei 
hen dat- ze dit niet L:lüe8t':è(.l do.:»', r .. :vjr eerst de ble.adjeö moesten 
l~zen. 

I.K kan jullie noG \J•=:l ~,,,n ö...;..ntn.l arbeid'3rs noemen die de 
u .r.o.arJi.eLt 11 le~ en ~n llle !lCC:ÜJ rm.L:-.; r; ::.:~.o:>c:k moete!i he bo,c:n. Ik neb er 
.:Je<::n ti.:o. voor. 

Ik neb een extr·a-e1ti tl (' v :n1 ., Je 'iaru.•heid '' verkocht am 
Dr. Vü:.:3er 't ~Iouft te \felr ·m :,·~u :.et he:n s.aJl ilet discus·?iërcm 
t:;e.raaj·:t en hij L~ar' toe doti C; '"~ n .. ~~et. r;cter vond dat e.r geen 
oc..rlo:~: _nt:.:f?.l' K~'fh~~- .Partlj;_-;enott:~;. Zl.L Ltm ne discus ie :.~ot deze 
doJ-::tc.L vocJ?·tj7~A't en. . · -t-- :tr"lise t~.:d ,:,elc<len _;·.:0r) ü: rJL:; erü,_;;:~1te r·.rij r:r t e._:en verzet, 

. ·-~~- dat wij ::_oen cor1tact meer :lç· .<1<.~~- .:P't. Je ouu.~ ::;.I).A.F. Vooral 
.t,.~Y"~ .'linteri.rll-c hoeft ~üch el.' tv:::.:1 t':._,-.~11 ver:;~et, ot:..,JT hij dan in 
"T (:1'\f\ con:t'lict ;-... .';jlfl wet :--)jn ::o0r:: en ·:.~ :.:u1 v·.1n lle ~L:•st racest v,·orüen 
i. <J·_ . afc;evoer<i. 

Je p:*:ctij in .i!10~~c::l.t if__, :--,· .. ·_;, • ;~1· l1Jl·8Il eenter veel sotia·J.l 
G.euocr;;.:·c en ouit~;n • ~,, 1..-ol.~ \~i,~.t e I J. _ t._,·.-:11. .lij r:1oeten df~ze :-rensen 
winnen en Det .<\:ac:.er •.üt 11.I'ni:c;ï uoet onc-; nierb1i hel~)en. 

Bro.1J..k.n~.Kke, .intorink en ,i.s:;Ülf::: mc~.?teii huisbezoek heOt>en • 
• A Dit zi~n ex-::.>.J.A.l.ers en zij zi.:;n ze·.r ;_"med. t)ruH:.oaor- in de strijd 
/.:.. voor de vrede. ·.-'ti~ !lopen va1: cJ.et Di..ötrictooe.-:tuur ond~rsteuning 

!f.-.--'-te kr~~~en _om d.ez,e JrteHf;en te t~GZO>:.'ken. 

!l.:.g!._~Q_Ë~~f· 

• I 
• I 

Ik v,il· lüer iets zef:',~~eil over het on 1.er1njs. We hebben nog .. ' 
ste·:.:d.s d~ schoolstrjjd tussen :;.et o:)enbaar en he-t b5jzonder onder
v.~ijs. 'lhj moeten striJden v ,or lLc-ot oe, ·~1~ba..:J.r ondérw.ijs. Op de uid,iel
bare scho.L en in "u:t~;tel'•.:..am zijn de i'lili t :üre rJacnthe bbers al b~~_ton-
nen om" cio Jeu;~;d t'~ ·ver,l3sten. Do.lnerd-"1,_, is er· e~n our!e:eavond · 
gevveest _van ::;c.hool ó. Dour z<3r.ere vnn Gaas·oeek w~<l een inleiding· 
gelioucien over hAt Hooms t.atnolie;-~'-~~va;-;.r. ':lJ moeten eens een ·· 
filmavond or;_:;enü>:-~.t·en te:_. en de ~<. r:. je i:\.1' .• -burgemeester van 
Arnhe.,; en ue .!:-'. v. (l. ,~. wethouders ~_;à;J...>'l <~e.het::l accobrd met het 
bjj ~onder oh:.~ er ''v~j s. 

(Van Ga::tsoeek, oud Tnspectt:lU' Gnder 1': .'s te Utrecht). 

B. ~~trobos. ----------Ik v(,U'zoe.l:: he't PU1'1ïi~ Destu .1r meer a;_mdacht te 'besteden aan 
de partijzenot~~n :iie in de oe.i.2t_!ven in -!iscUS'Jie moeten tre'Jen. 

-' ~ I ~: . . -, ;! 
. ~· ··.\-·· . . '\ .. ~ . ' . 
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· ·· mermede moce 1k tJ JlOllllaals mi~n sohrina 4.4• 26 »avt 
1949 ao.5'83~ en het M~ .betn)'ld.q .. hèb~ rappelachrij
Yen •••· 1,; JlDli 1~9 no.51J32l in heManeriDC ·b2>ancea. waarin 
ik lJ ..nooht mij te willen 4oea 1Dliehten omtrent .A4Mt&J.a-
).m.e.a. . 

1hr ~ sie 1k caarae zo apoe41a moceî13k tecemoet. 

BI! BOOJ.D YJB DB DIE»&!, 

51 ·-· ...... 

J.G.Crabbedam.. 
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liU!DJBD JM ~ WE! 
No.$8321 B .)~. 

rT t 1,. r. r:Q nft<r 1 
's-G:ravenhage, 26 l!>laart 1949. 

Ond.!'1ferpt •Oude s.D.A.P.• 9EBEII 
. IVo :,_{t~i ~) 

Volgens èeJl mededeling in het nummer van 12-}.-1949 van het 
"-8oc:tal1stisch Bulletin" (uitgave van de •Oude s.n.A.f> .•), ia 
ktn'tgeledel'l te Strijen (Z.H.) een at4el1ng van genoemde partij 

.aris van het bestu'l.ll" de~ af'delln& treedt op 
Boompjess~raat JO te Stl.ftilm. · 

. t1 ve:rzoeken. m13 .. 1 te willen .doen inlichten omtrent 
de P•taol1al1a1 po1ft1•ke activi,te*t en Yerder •an belang zijnde· 
·gece~s betretrend• , ..... i .Knithot. · , · 

'V~i aal 1k CMII'be 1t~ kémtis word.ea cesteld met de namen, 
pers.-.11a ea ve~dere c..-.eas bet?e~da de overige bestuurs
leden 'fan bedoelde· a1eae · atdeliag. 

Hft ROOPD Y.AN DE DIENST, 
1 namens deze• 

··t 
Aan de HeeJ' 
Distriot....-.andant der 
Rijkspoliti• · l.G.Crabbendam. 
te 
iPMJll«..IZ a 
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BOND VAN LAND- Afdeli~g StrUen. 
~===~==~=========== ·=~==========~=~================~ 

StPl)en, '18- 2-19 49:. 
'Schenkeldük 2. 

In het 1V.ri:}e Volk1 van 16-2-4~ wo,' t mededèling g~,darin van ae opanbar~ Vargarle
r:i,ng ~ike wij op 11.:-2-49 hebben t:;eho . .' n over het voor _de arbeid~~s zeer belangri j-
ke onderwerp: 1 Waarom eisen wi'j loons · thoging? 1 . • - . • . . • . 

In· de ûitnódig).rigs'-oirculai~e hebbètt 'wi'' beknopt'oi>ze :t.ooneiae,l.l.'l.\iteengezet. , 
Ook~ d~c ~o~r,r:~!.I>ondent \rán het 1Vrije vo,.~k' de }tee~\.o .. ~os 1:.h:ebbe_n wi~ -e~_l_,_ ~~gen 
v~_rl·.de ~ ~rgadëirl:~ e:e~. u~~~,t-~~. ~~- ~ä~~t-:.i,n .. ~· yél'~eh~J.ng da~ o~~ hl j bdang
stelling· zou hebben "lddr Hê"tt ql'ller'Wi~f l{f~. op· da.~ verëa:dering ~an de or.de werd ge-

st~ld .. Hi:erd~~ zc:u ·het h;m in:.de_,~~r~' .,P.;~J~~~a ma~el;j.~. z~.jn. geweeeot de 1e24Sra van 
ziJn krant te d:oen' weten f het _aan.'!1a~ , ·~~lt.$ ia, . de kwab te.J. t vn:q, de pa ~oeke re en dfft-

~ I , 1 / , • , , .,. ~ (' I ~ 

gene wat_ .door d~-.~pteker ia ge~g_d._ .H:i: h,.ia.,~ ~an· i~,rs .uitvoeriger dan uit oor,& cir-
cul e.il'e ku.~ne n v(a_ .t:A~~ n .. waa.tOI;ll ,w;ijl pt ~~; ~;71 ,~E} r~;,, m;.fr], oon ifän &?. cent <trJ. me t de i;t,l&e-
voe rde ;t;aneJ'sver.la.g:t,n~ enz •. enz~. !'~~:q~~. :~~~~ . - · . . . . · . ~ 
Als" vootst~nder en ver4~dlger .v:a:n. ~Et e,ö.tl.()g'~!l' en v~ra.rming··spoliti.~k,:van ~- .~ge,r4-ng 
~_dit voor hem een mooie g~egenheid.~a~êst zijn mening tegenover die ~n de ~pre'"' 
ks:Jr ~t~ ;s:tt"?il~.an .. Uit all,es h~d hij. !i~Jr,·~~~-~~li kra1~t ·kunnen .schrijven, -' .· . ·. · · · 

1 
· 

Ül' _•d,e v~rg~:J;àl!lr~ng _WEÜ~ _e.chter &ee:n ;;\ll:St~~M~Pt, of' yerrsl'Q.ggever van het .,1 Vn. Je Volk 
ä?-ïliwU1g .. Ook wae ,hi ~- to~~!i!1lig ~lift ~ij;.~:ó-~et in li~t enfé., ?nP.anks de~ :~f'~i te-n ·· 
W9l:d~ e.r l.n .h~t 1YriJe Volk;~ t;.ocll' een.:~},",Sl~~ yan 4.~ _ye:tgadenng gepuqUce~rd, dat zo 
m7fl!1e;p:end. en }eugenaç?ti.( i.s, .:Aat ~-~;~e.~eh4 .. h?Pll~n ·ao.or. mi_ddel van ~a zo èircul,:tr~ 

~~e~:p e~;~~:n.~~~~~-e t,:9:~:~~:r~-r vnät. aà~l:en dat.~~~ biJ' de·. Ye,rgad~.riXigb~'zoekê~a ~~I! 
aE!ntál. personen VJaT~!lt 1 wel~ n oit . e -aft! he · . Dl:t .fn t.e&e.n.atell,ing .Jnet. d$ . . 
cArrespp_nd~nt ~~n het. 'Vt,fje vo~~1:~ _ ~: :i_ ;n he~ ca,f~ ~wa~r, wi·j, Jèrgade~d~!i• g{')_eh, on-·~ . / · 

_:~B~r_._ i_.~·, ii~J_ ~ .. c· h .... ~~n. ~i~.· ~~ het.. a~.$.-... ~ ~.~e~. ~en p~ .. _ra?on .. l-~~-ke. · __ aapg~'~.e-~~~t,d.)#;~~-~~k~~~-;::/ 
~Jbll-,è.·~\et. ~O&i&'J, 'f'• ;·. · ... · ;y:~>:e,:, (!.,/' .; ':,,,: .·~>-IJT''· C" ·,',;\;• ',, : <',,,''>: .,\\ ,,.,~r" • 

*~:. ~e· epf~spon(len~.· van'h't . 1 Y'or..i.~t3 \TÓ~ ~ .. een: P9.g~~-~~.ft. ,g!!ldaan,. Op .. de· k:Wa,J,,~~ètt ., 
c; .. ~- onie' pe~oekera e,~l;l· ~P~J.;ld atempè-jb ·~~ d:rukken;~,-ge:vMle:q ·wij öniJ wrpl'icht~ :(\i~ 

• , ve;~t te atell~.n. . _ · .-.- , :,- . -\ · ,, . . · 
'itat _p.~t-aanta,.l~be~oeker~ b!3t.\".E!.f't wt~l: -r ·do toeapraak·van de apra-kei hebben ge-
ltt}s-térd, w~re~'-dit g~e11 .d.t~-~ ·~n" zo. ,in het_ 1 Vri;i~ Volk 1 .:ï.e ,verll).eldi- doch tie~. 
W~~j· rtilltmheel graag órke~en ~át hrt an"ttal: b~zo~kor:-a .vóor. 4it bel-~.mgri jk\'l, ond~r.,. 
worp I;_rot~r had moctén zijri. l;!et ~,-èc. rE)!';~~~~ _z()~;,a dq _cGrro,epond~nt van, ):let 'Vrije 
Volk 1 sxh.rijftJ d~t dit eneu ~Sr ;v•o.~_r, (!·,~pt,eke:r· érl' (J,Si~~hi.ik1aas. Neen -'.Vrijl' yolk1 

·correeppndent_, dit ie _een_aln.g·j,!,l lta'tr·. ·z.~.èhf;< d:i~ de -s~t.-i"i·jen'a~ arbeiders ~ichzelf' 
toebrepgon. . ..... . . ...... ,._ .··. . .. ~- ... ;,., • 

1 
.; ~-i•·, .·· :- ..• ,:, 

III.et ;uw l3ugens en ve.J:'Ji'i\ls~k5àigell:;;; . de~ R';..V; q .•· .J>~·tte.~fem,ll6:~-:-b~w;t jl'tt u de ?tri jen:ae 
lk~,beid~rs e~n elech-té ·d.f~n~t .. 'l\~ali Ä Jaiid:~tbeide:ri; geZien de èrvnringen ~an de 
_!~1at13te jaren, v~.:rw!ic}l tte~ Aa:t;_ ~e, ;d:~ > ~ -yoprg~a.t~tlie, noocl.z_akel i jke tUl mog:eli jke 
verbe.teringen do~~" de Unie-: bo~q~i'i. ~l ·. ?{or_d,~p;;g~J?rac~t1 ... · _ ;· ' · 
.Waarom wordt iri uw krant en verel~.~-li~.-~h,~oo.dij.k.:·+~~g va~tge;_ste.lde·uUl"l,q>Qn v;an 68 
~t er: j~ ta.rie~everla~-~ng ver~w~~~rl; . :· ' '\Va~.Om' de voorst.~i;te~, w_ ... e lke . wij .. .daartegen-
over en:.a.tleri? . ·'· ,. · · · ;. ·. : . . , . . . 

'wij ·hebben hè't 'a.! a~~-~ Tt~'li}f.:_g_~~~~t;; ~-- ... ~>~~Hl .. V:~ ~$ \~.d~r.&ii~~rs P}> d~~e·_->lj)el:ang-· 
~:.·~~1!á;_~~~~r~~~ià ~0 ;g~~ti~~n: e.n __ :a:.l <>~~èl- ~p_s 'l e Q.~n\á:i -)h1 "y~J $a·~~#~~g~.?~qe_J:é i _j_~~ .. 
SuJ;'fJen :raet groov is géw~est., moet u· . nsta.tel'e~ dat d~ landarbeiders de inhoud van 
on~~. uiiaule.ires guri~ti~·~~~ot,d:ée}~.~ é~Ai~: ~r~?&i· :~.~ ~l~·'~d.rr·~~p,oftd~n.t~~n:i11~t 1 V~i je . 
Yol~'. hetiij bewust~ 'hetzij onbewüs} .:t ''!':. ti.~ _h~~~angE)rsdi~nsten v<?,pr de ·.yi·já.nd.en van 
de at~ide~.flkláàfiJe. . ,. ·'T·~ · ., · ' .. 1-:· ':":,.,.. 
Onze afdelihg h.eeft 'in -hti~r rt1im éénJïi' J.g. t;tih~nn _twe.ema.a.-:t: haal? loori,polHi~k open-

, 1i J~ aan qe o:rd.e ge eteU.. . .- :· , , 
Wan~er kunnen wij ny. een§! een openbrirt~~rgader~ng ·di.enaa11ga.e.nde- van de ::N, v>v. iarta'"' 
S:l'bl?îdarsbond te:gf3mó.~~ ·:?:,ien? .•.... ,·:_~_ .. _;'f __ ·_·:-". . · , .. ·. ,' ,,: ·.· · .... · · ... ·. ;, . __ ·. ·. · ... -

. · . . . · .· .:0,·,·:,: .· .. · · . . Vor;>-r: _het,.b&!3":tuur,_ ··· ·-
·. · , . · . '·!· , .·. •• ·. . ·· , G ~Sintb~iklnas. 

r ; ... 

- ,\ 
J' 
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OUDE 

Steeds méel" is de lê'ining van d,e P. v~if-A afg~we.ken van ~àn princip~~el sp.ci~al-. 
demQc-rat;ische politiek, ·): -

. . Hie. rdoó·r·· is-. dè .. ~ostt~e. van de arbeide~ä~asae s. te?. ~s zorge)- ~.j.k~ar e;eworden en.- de r~p-
- ml~ge _Ind9niàsl.~J;?!>ht:t:e-k van onze- r.ege~:p.g-mogolJ..-~k gèrp-aÇtki;,l. _ . . .··. . 
Het is. de Jioogste 'ti-jd~ d,at dOol": l;'te:.E+_y:b~iderskl~s~e ·een n~èuwe söciaa1-dem(J'oratische 
partij woi-dt opg0bÖUwd, -dia· zich nietr't*r -de reacM:onaircm n~ar rech~á laat dri jvon, 

,. :~ar. ~.;:n, otiaf'hanl~l i jkq intornati~~~o,cid_ietispho poli.tiolè voc,rt. ·. - -. . , · -
- 'Sl't:~unt niet langer het- hèillo'3o 'regêri,nis·bolo_id., ;-doch helpt ni~o een ~r!'lehtigë,· begin-
·. ~13q:l.vaste, a tri jdbaro' eociáti1; domöl3ratisohe -pa.pti j t.e v;ormen. . . _.- ·{ 
· ·sieèds m,e~:r bli ~kt dut odk ~in Ön-ze ge~~ni;,e> een gro,o~ a~nt'aL p~tsonan zi jrJ_,,- Yi~lke - - ·.)· 

z.~.o.r; ernst. ~g t. $l~~r~e~_t .. _e;l·.~ zij.~~ -.-i~' ~ut_i· 1 -~·~rwachtin·. g~ .. ~. ~ aanz. -~~.1;1, van. de ._ .. P~~~~:j· .. va~ de 
~~.· ·,··:~t::h~.bO~~d~- dät: daar~ ti•·~~e velelJ: GJ-l.B

1 tfd; vgn _de_ ~,~_v·.~~~·----~~: b~- · ""-'{ ·1 
1-1-""">l'f'-li. . ' ' ·' . ~ . '- . ~ '•' , •. ' _, 

. -RQ~ä~. yelen betu-igaèti' h~·lin$.t~~n:g·~·:~;,[.q1t\'ih ~~ze'g~oente terkOme{l tot·-~~i:Îehting -~ 
van ~en· afdeling van de oude S. D. A. P •. ' ; , :~ i _ 1 : 

,ybor d:it-·doet ·ri,odi~Em wij u·.:mti tc;)t: bj:;.j'wo~ing van een VERGAP.ER.iNG op 
~' . . '\'I' - ! ~ ·~ _____ ...." ____ • .,...._,.., . 

-.-. ·!'-:<··""' - '_ :. . :._.· : .. - · ., ::~011Q~~~~.<l~.;.:~i;;;..I!,§)2.li.TL~[[ -in het. ~ohterzaal.· t·j~ 
· · ·:va;n df3 .h-ee-r' .A.::de MaJ:~ -'Ker>kstraat 1_ te Strijen. · _ . -· .. 

I . ' "j: - ' -1'-:\: .. .A· 

S;pr~~er; 'd.e• n.een ·l~·oo,rd'er.J.rf~I?;~-(:seer>. öude S.D.A.--P.) _ .. ·. . . J\ 
· Oriä~tiwe.rp: · ~Q@.~~~<!W.Il~~ê.~Q.Jà!l!.~JS_J!l!~Q~-~!li~!.-L_Y.!J.i_Q.~-4®!t!?.~ 1 

Wij, ve.rwaol'lten dat; fnd(e~ U :W.et.·QneJ> ~·, tnstemt, rla-t tJ _ da.n ma~ zoveel, mogelijk 
· vriendèll,l- ·en .klertni'-Gscn do varga:d~ring·~"· ·bl:jwonen. Ook de dsmes zijn 'welkom ! 

'· . .-,.;'_: "\ 

''' l-P()r do ;initia tiofnemere, 
· -•.· ... -~ -: ., .J1~ ,' G:·~~n~~mi'kluaa, Schenkeldi,jk 2. 

' ' 
· ~~s.. H~~ ~iig~ iri da ·bodG(;f·litlg l;>i~l"t ®k è~n ·o~nba.r vorg dar'n te b leg n · ' r- . . · _ -• • . a > g a ge • 

I 

j 



Venehijnt Cllll de 14 ·dapu 

OnzeToekomst 
0 R G A A N V A N D E B 0 N D V A N . L;:-A N' D • E N Z U I V E L A ~ B E I D I R $ 

REDACTIE: R VAN OER MOLEN ~G:I!:L 44, GRONINGEN. TELEFOON 29653. 

Duizen~en He~erladae. arhoiltf it'stakinu 
METAALBEWERK~, schoon.. 

·maaksters, havenarbeiders, 
D.U.W.-arbeidérs, hebben de hand
schoen OP!Ie'IlOmen die de rege
ring hen. heeft toegeworpen. De 
degens iijn gekruist. Het wapen 
der reactie is: prijsvez<hogingen, 
l~!;),aglngen, uitsluiting, enz. 
·en 'het' Wapen der arbeiders is: de 
werl;ISt8king, het scherpste wapen 
d!lt~. ' 'pbruders bezitten. 
Be'. 'i.; partijen weten dat deze 
s~; van het grootste belang is, 
w#t' het kapitalisme moet verdie
nen en dat betekent arbeiders uit
buiten. Men stelt in. samenwer
king met de hoofdbestuurders der 
Unie-bonden lonen vast, die totaal 
onvoldoende zijn. om de arbeiders 
een redelifk bestaan te garanderen. 
De arbe;ders echter besefren en 
voelen dagelijks aan de lijve, dat 

-·----.. ~.-"tb!" gl'ofste Inanter~· 
uitgebuit en gaan de strijd in om 
meer loon; een strijd die vanzelf
sprekend niet strookt met de uit
bui:tïngspolitiek van het kapita
lisme. Hier staan dus twee tegel:!· 
stánders, die elkaar fel bestrijden, 
maar· de hulpmiddelen waarover 
beide beschikken om in de strij<J 
tè gebruiken, zijn niet dezelfde. 
Het kapitaliSme beschikt oV-er geld. 
d~ pe;t'$, de radio en heeft in de 
S~t de belángi-ijkste posten bezet 
Wllar<door. zij kan ~en op de 
poJîtie ... De arbeidersklasse heeft 
e_chter hclpmiddelen die van veel 
doorslliggevénder aard zijn, want 
ten eerste heeft zij het recht aan 
haar zijde en d~t is een vlllll 
de machtigste hclpmiddelen: de 
solidariteit. 
Het is bewezen dat lno de strijd 
om ·het recht van de -ro!kEnn het 
juist de solidariteit was, die vuor 
de uitalag van de strijd besllsséncl 
was. We behoeven niet ver in de 
gescbi~enis terug te gaan om de 
juistheid van het bovenstaande be_ 
ve6tigd te zien, want het beste be
wijs werd geleverd in de bezettingss 
jaren. Ook toen stonden twee oo
v~nlijke tegenstanders legen
ovoer elkaar. 
Het. fascisme beschlkte over mitraiL 
leurs ,tanks en bommenwerpers, 
maar het Nederlandse vo-lk bezat 
het roeebt en de solidariteit. Toen 
de bezetter onze jongens wilde de
porteren · naar Duitsland maakte 
de solidariteit van arbeiders en 
boeren het mogelijk, dat deze jon
gens ond,erdoken. 
De staking der spoorjongens eiste 
solidariteit en daardoor kon de ille
galiteit de gezinnen van geld voor
zien, terwijl daarnaast de gezinnen 
der wÈ!ggevoerde krijsgeovangenen 
van het hoognodige konden wor-

Op iedere lijst 
een . knaak of meer! 

Niet vergeten ••• 

Een groet vah ~e F~nse 
LandaJbeîdersboliiJ'' ·• 

nut QDl. gelden·. bijeen te ~ 
len. Ieder lid moet steeds eé1l 
steunlijst bij zieh chagen, .ne 
niet in de binnenzak van liet 
jasje mag blijven, maar die mott 
worden volgetekend met ~·
tjeS, kwartjes, guldens. 
lp ·lèdere huiskamer DIOtlt ee!J 
Sol-busje op de schocm;teen 
staan. Op elke vergadering rnilet 
vOOr het Solfonds worden mol• 
leeteerd. . . 

Er ;_g geen bode zij:il zon!{er 
steunlijsten, geen lid, dia t afzijdig 
blijft sman. Kortom we moeten 
aan de ·slag. Onze stakende mak
kers hebben de handschoen opge
·nomen. Zij vechten. voor brOOd, 
voor rechtvaardigheid en vrede en 
zij vechten voor ons, onze vrouwen 
en OD2Je kinderen. 
Het is geen vraag of wij hun strijd 
zullen steunen, het is onze· p!Îcht. 
AfdeHngsbesturen en leden zullen 
gè'zamenlijk de taak gaan aanpak
ken en krachtig .organiseren. 
Al het materiaal, dat nod.ig is, k:llll 
worden aangevraagd bij het Sol
fonds, Vondelstraat 54, Ams~-
dam. - . 

Op het congres van de Stichting 
van de Arbeid werd gézegd, de 
buikriem aangehaald, dè mouwen 
opgestroopt en aan. de . slag. . 

Wij .,)s arbei.ders, ~l'S . der 
nieuvie maatschappij, zegien: de 
tnouwen oPgestroopt, aanpalken 
en op stap voor het Solfonds .. 

Boog de soHdariteit. 



Belangrijk ber'1948, no. 246, mref.en de v~ilgende verbe
teringen wo.rden aangebracht: 

VOörwaarden V'OOr de tumbouw in de ~ 
vindes OVerijse], Gelderland, Noord-&1-
land en Noord-Bre~t. · WIJ maken de daarvoor in aanmerking ko-· 

mende afdelingsbestuu:rders er op attent, 
dat enkele wijzigingen zij.n aangebracht in on
derstaande C.A;O. 

· B~re· bepalingen voor de proviûèje 
Gtooingen, rayon Groninger veenkoloniën Verbetering. 

en Westerwolde. 

Men dient hiervan goede nota te nemen. 

Ministerie van Sociale Zaken. 
"Regelingen va:n lonen en andere arbeida
voorwaarden voor de akker- en weidebouw 
~n de veehouderij in de provindes Groningen 
(Groninger veenkoloniën en Westerwolde), 
Zuild-Rolland (rayon Midden-Zuid-Holland) 
en Zeeland. 

Artikel 55. In de laatste regel m:oet in plaats 
van "2 uren per dag" wo:rden gele~n "2 uren 
per week". 

Artikel 42 van de bijzandere bepelingen voor 
de provincie Noord-Holland, opgenOIMn in de 
Nederlandse Staortsoourant van 27 Deccernher 
1948, no. 251, dient aldus gelezen te worden: 

Bijzondere bepalingen voor de provincie 
Zuid-Holland rayon Midden-Zuid-Holland. 

Artikél 42. 

1. Het normale tijdloon bedraagt: 

Artikel 47; lid 1: a. voor vaste arbeiders f 40 per week; 

sub II, 1ste regel: in plaats van "ten hoogste 
4 weken" te lezen nimmer"· 
sub Hl en IV, ls.te ~~el: het' woord "nimmer" 
dient te vervallen. 

b. voor losse arbeiders: 
1. gedurende 6 zOmermaanden f 43 p.w.; 
2. gedurende 6 wintermaanden {40 p.w.; Yerbetering. 

In bove:ngenoèrnde reg~lingen, opgenomen in 
de Nederlandse Staatsèourant v-an 20 Decem- Rege>lingen van lonen en andere arbeids-

2. Het in lid 1 vermelde loon is berek~nd naar 
een gemiddeld uurloon van f 0.80. 

EEN ERNSTIG VERSCHIJNSEL 

Veel bedankjes bij Katholieke en N.V.V.~Iandarbeidersbonden 

king. Vergeefs zoeken zij~naar de 
gelijkstelling met de industrie-ar
beiders. Vergeefs weken zij op 
momenten van strijd, naar de mo
rele en financiële stellll1 van hun 
vakbond. 

GELIJK met de Katholieke 
Landarbeidersbond, voert ook 

de Algemene Nederlandse Land
arbeidersbond (N.V.V.) deze win
termaanden een ledenwerfactie. In 
beider bondsorganen wo:rdt van
zelfsprekend deh! actie beSC'hreven 
en gestimuleerd Voor iemand, die 
iets tussen der~ door durft te 
lezen, blijkt heel duidelijk dat 
noch vooi- de Katholieke, noch 
voor de N.V.V. Landarbeidersbond 
de ·actie volgens de verwachte re-
sultaten verloopt. ' 

Natuurlijk heeft iedere bond, ook 
wij, een zeker aantal bedankjes te 
verwerken. Het betreft hier inder• 
daai! een zeker aantal, die om al-· 
Ierlei kleinigheden hun Iiàmaat
schapsboekje teruggeven. 
Wanneer echter het hoofdbestuur 
van de Alg. Ned. Landarbeiders
bond (N.V.V.) het wil doen voor
komen alsof de oorzaak van het 
vele bedanken van hun organisa
tie hierin alleen gezocht moet wor. 
den, dan slaan ze de plank toch 
wel een heel eind mis. 

dat de samenwerking L.Jsen het 
gróte boerendom en de landarbei
ders ten ene male onmogelijk is. 
De landarbeiders beginnen steeds 
meer te begrijpen dat de Alg. Ned. 
Landarbeidersbond geen \organisa
tie meer is die hun belangen ver~ 
dedigt. Integendeel, door. zitting 
te nemen in de Stichting voor de 
landbouw zijn Lageveen en con
sorten volkomen omgeschakeld van 
strijdbare vakbon<lsbestuurders tot 
verdedigers van· de belangen der 
grote boeren. 

Vergeefs zoeken zij naar de oude 
vertrouwde mogelijkheid om mede 
te spreken over de lonen en ar
beidsvoorwaarden. Zij vinden van 
dit alles niets. 
Het is deze leegte, dit zoeken :in 
de ruimte, wat hen doet bèsluiten 
hun bedankjes met de bode mee 

, te geven. De stijgende nood in de 
gezinnen, de steeds dieper om 
zich heen vretende armoede, is in
middels een felle aanklacht tegen 
hen, die hiervoor schuldig zijn. 
Het vele bedanken voor genoem
de bonden kan niet met kranten
artikelen worden tegengegaan. 

ln~nde..l, men kan zich niet "..... 
de gedachte onttrekken, dat het 
ledental vooral bij de NV.V.-bond 
snel dallende is. ' 

Relida eni~ malen heeft men in 
"Verenigt U" de leden duidelijk 
gemaakt, dat. ·veel te gemakkelijk 
het lidmáatschap van de bond 
wordt~ en dat daardoor de. 
nieuwe inschrijvingen door de be
dankjes te niet worden gedaail. In 
"Verenigt U'' van 15 Januari wijdt 
men in een hoofdarlikel nogmaals 
een belangrijk deel aan dit pro
ibleem. Na een opwekkend woord 
om de werfactie hardnekkig voort 
te zetten, komt men dan wederom 
fot de bedenkjes en. schrijft men 
onder meer het volgende: 

In het vorige nummer van "Onze 
Toekomst" hebben wij uitvoerig 
aangetoond, hoe de Stichting voor 
de Landbouw sinds zij·ri oprichting 
gefaald heeft om voor het werken. 
de volk iets tot stand te brengen. 
Duidelijk hebben wij neergeschre

. ven .hoe de ontwikkeling der ~ . 
nen zich in dalende lijn bevond en 

De tragische positie, waarin een 
groot deel der landarbeiders zich 
bevindt, doet steeds meer de wens, 
om weer evenals vroeger, strijd te 
voeren, bij hen opkomen. Eln hier 
ligt wel de kem van het vraagstuk. 
Vergeefs roeken de leden naar <;Ie' 

. resultaten van de met zoveel bom
barie aangeikondigde samenwer-

Strijd, strijd en nog eens strijd is 
het enige goede antwoord, dat 
hier vooral de Alg. Ned. Landar
beidersbond moet geven. Zich los 
maken van de steenrijke boeren en 
terugkeren naar de arbeiders; 

BLIND. EN ARM 
M ET de ene hand vour zich. uittastend, de ii'ndere 

v4$tgeklampt aan haar. man, zo. staken zij de 
straat over in ·aorredijk, om met de bus mee te 
reizen. Het waren direct in het' oog lopende mensen. 

"Nu wij toch over de propaganda- Hun kleding was .zeker 40 jaar oud en het leek alsof 
actie BCinijven, willen wij opnieuw ze voortkwamen uit een ander tijdperk. De man 
de aandacht vestigen op het steede droeg een hoog dichtgeknoapte ;as, waarvan de 
::":!":':.i~:~.:= het bedan- kleur eens zwart moest zijn 'geweest, doch. nu ee·n 
Het Is teleurstellend steeds weer te mosgroene te.nt bezat. De sma.lle pijpen van ziin 
moeten ervaren dat een aantal ar- even oude broek om$Jl4nden zijn stevige lange 
beiders de grote lijn niet kan on- bGnen en deden hem woter lijken dan hij was. 
:::~:!1~:"::1':~~et:~g ~: Zij d-roeg een mantel, waarvan de kleur niet mee-r 
levenspositie van de arbeidersklas- met juistheid was vast te stellen. De bijpassende 
ae beweegt. pellQrien w.erd bovendim nog ontsieTd door -rafels, 
Steeds weer opnieuw wordt de die van het d.ocrr mot opgevreten deel der bontrand 
waarde van het lidmaatschap af- waren ove-rgebleven. · 
:~g~ ~in ~;e:P~~=~c~~; Zo staken zij de straat ,óver en iedereen keek naar. 
of voor een persoon bereikt kan hen. De man had grote -eeltige handen, d.e noeste 
worden. arbeid verrieden, maa-r zijn a-rbeid had hem geen 
~;:-:e:~1J:~~~e~~l~=t ':_: welvaart gebracht. Als kleine boer heeft hij gezwoegd 
ders of men komt tot de conclu- op de arme grond van de Friese wouden, zich een 
sle, dat een actie in een of ander klein kapitaal bijeenga-rend om daarvan een paar 
jaar niet -:olledlg geslaagd Is of dat ..,. koeien te kunnen kopen. Als de ·koeien er wa-ren, 
;':'~:fui'dn~te'i:!tbij;;;n~:/e~ zou. hii in staat ziin een v-rouw te nl!men en ~~ 
wenste resultaat werd verkreg&l. schum konden zii dan doo-r hard weTken en zutntg 
Het Is eenvoudig om dan het lid- leven een grote-re boerderij kopen. 
~a&tschap te beëindigen: maar Viiftien jaar had hii gespaa-rd toen de koeien ge-
hierdoor worden de moellijkheden , __ h '--nd --~- .. ' · 
niet opgelost, integendeel worden rouc t ,.... en wv ....... n en hu was twee en veert1g, 
hierdoor aan de organisatie de mo- toen een vTOUw het huishouden kwam best.eren. 
gelijkheden ontnomen om in de Drie ;aar later werd een zoontje geboren en een 
~':~~.,;"Je ~~~h~~e~~~~~': jaa-r daarna werd zij blind. Ze ~kelde al een tijdje 
ken .... " met haar ogén, maar een dokter IS duur. en boO'f1Dater 

Wij zouden dit aLles kunnen la
ten 'VOOr ~ het is, ware het niet, 
dat hier toch een zeer belangrijk 
verschijnsel zich openbaart, dat ze
ker ook onze aandacht vraagt, te
meer nu dezellde klanken ook van 
Kàfholieke zijde komen. 

moest een 9oedJcoOP. en probaat · middèl· zijn voQT 
ontstoken ogen. Toen ze niets meer kon ~n, haalde 
h.ij zijn groene jas en tijn broek met de smalle 
pijpen uit de kast en haalde de dokter. Opname in 
het ziekenhuis en dure ape-raties volgde. Het zuur 
verdiende kapitaaltje ve-rdween als sneeuw voor de 
zon, maar zijn vrouw werd blind. Onhandig beTed
derde · h.ij het kleine huishoudentje, terwiil zijn 

v-r~uw klagend door h.et huis scha-rrelde met h.lUlr 
ham voor zich uittastend. . 
Onhandtg had hij het zoontje aangekleed, toen ze 
met de bus naa-r G~oningen gingen om het nog 
ee.ns bij een pTofesscrr tè pToberen. Met z'n drieën 
zaten ze op de achterste bank. De man met zijn 
eeLtige, sterke ·handen ap de knieën, de vrouw staarde 
met haar uitgedoofde ogen in êle ruimte cm de kleine 
jongen zat er wat onwennig tussen m. 
Het was stil in de bus. De reizige'fs gluurden zo 
nu en dan ovèr hun schoude-r, om het V-reemde ste.l 
te zien. De man werd verlegen onder deze nieuws· 
gieTigheid; de vrouw streek de kleine jongen over 
zijn hoofd. 
De kleu-ren de-r ve-rschoten jas en mantel en hun 
gestalte vloeiden ineen tot een b-rok bittere armoede. 
De bus werd een rechtszaal, waar een verrotte maat• 
schappij werd aangeklaagd. 
De sterke handen uan de man getuigden van harde 
a-rbeid, van de worstel.ng op de arme bodem, om 
zich een bestaan te verwerven. Illusies heeft hij niet 
mee-r, daa'fVOCYf ziin de slagen te hard geweest, die 
hem hebben getroffen. Hij had geh.oopt op . waa-r
dering voOT zijn jarenlang zwoegen, maa-r een kapi
taiistische maatschappij is w-reed. Door de tegen
slagen moest al een koe verkocht worden en er 
zullen nog mee-rdeTe volgen. Er liggen nog oude 
rekeningen van veevoeder en belastingbiljetten en 
iedere dag verwacht hij de deurwlUl'Tder, om beslag 
te leggen op zijn spulletjes. Het deert hem niet, 
want de strijd is voor hem ten einde. 
De 'V'fOUW streelt steeds de blonde kuif van het 
jongetje, ze streelt het jonge leven, dat uit hen is 
voortgekomen om hun noodlot te wreken, Hij za! 
in een andere maatschappij leven, waar noèste vlijt 
wcrrdt gewaardeerd,· waar grote· e!'ltige handen meer 
waarde zullen hebben dan ·ridderorden. 
De ·stilte in de bus wordt niet ve-rb-roloen, omdat 
ieder zich beklaagde voelt. 

DE ZAAIER. 
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HetW.V.V. in de branding 
hE heren Kupers, Deakln en Garey, resp. bestuur
U ders van het N.V.V., de Britse T:U.C. en van 
de· Amerikaanse C.Î.O., zijh Uit de jongste Zitting 
van het Uitvoerend Bureau gelop""" 
.Nadat hun stelselmatige hetze .tegen het W.V.V. 
·geen splitsing in deze mlllioenen-organlsatle van 
werkers ·bracht, gingen ,zij tot dit lompe optreden 
~over, teneinde verwarring te zaaien in. de interna
tionale- arbeidersklaSse. 
Aan dit optreden was een eis _vat) he~ bestuur van 
de T.U.C. (Engels vakverbond) voorafgegaan tot 
he~ voc;>keen jaar opschorten van · de werkzaamhe
den van het W.V.V. 
Het W.V.V. werd opgericht in het najaar van 1945 
door vertegenwoordigers van :!: 67 m.illioen wer
kers, uit 56 landen. 
0;> de slagvelden van Europa en \Azi~ smeulden de 
puinhopen na en de soldaten, die hun ~!3ven l.ieten 
in de strijd tegen het fascisme waren nog niet be
graven. 
De krachten van de voOrUitgang, de dernocratte · ên 
de vrede waren echter als overwinnaars uit de oor
log te voorschijn gekomen. 
Voor de arbeiders van de gehele wereld was het op ... 
richten van het W.V.V. een bevestiging van deze 
overwinD:ing. • · 
Zij. begrepen, . dat de overwinning op het fascisme 
gevolgd moest worden door o.a·. 

·."oorlOg en de oorzaak van QOrlogc:h te bestrijderi 
en tè werken voor een duurzame vrede; 
strijd tegen dé reactie. en voor de volledige 
uitoefening van de democratische rechten en 
vrijheden van alle ·volkeren". 

Dit zijn .de voornaamste doeleinden van het w.v.v. 
omschreven Ll zijn statuten. 
Het is 1/.egrijpelllk, dat de reactionnalre machten in 
de ·wereld met angst en bezorgdheid de vereniging 
gádesloegen van intussen meer dan 70 millioen ar .. 
beiders, ongeacht ras, nationaliteit, godsdienst of 
politieke overtuiging en gPen middel onbeproefd 
lieten deze jonge organisatie te verlammen en te 
versplinteren. 
Deze machten bedienen Zich·: VJl.Il vakverenigings
leide~s, die .de zaak van de arbeidersklasse ontrouw. 
werden· en naar het kamp van de vijand zijn over
gelopen. 
Met name de leiders van de A.F.L., een reactionnaire 
Amerikaanse vakbeweging, die zich niet aansloot 
bij. het W.V.V., reisden Europa af op zoek naar 
handlang~rs. 
Daarbij werd het plan-Marshall als breekijzer ge
bruikt. Het m,es sneed aa.n twee kanten. 
l · Het plan zelve beoogt - tilt wordt met de dag 

dutdelijker - ·het voorbereiden van een nieuwe 
--<>orlog.-en het_onderdrnkklln .Yán_lle vrijheidsstrijd 

der koloniale volkeren. 
2. Door het plan v.oor te. stellen als economische 

hulpverlening aan West-Europa, tracht men d~ 
arbeiders van West-Europa tegen· de volkeren 
van Oost-Europa op te zette~ hetgeen voor .. 
waarde is voor het ver\>reken van de eenheld in 
het w.v.v. 

Het waren vooral Kupers, Deakin en Carey, die tijd 
noch moeite spaarden om het ·w.v.v. te ondergra
ven en daarVoor reeds .in het voorjaar van 1948 in 
grote , haast een · vakverenigingsconferentle van cj.e 
zgn. Marshall-landen bijeenriepen. 
Zij gaven daarbij voor niet tè kunnen wachten tot 
het W.V.V. zich over deze zaak ging beraden, daar 
de economische, ontreddering van West-Europa 
zulks ·met, .langer 'lerdroeg .. , . , 
De Marsluill-conferentle" van Kupers c.s. vond 
p!aab. op 12 Mas,rt" 1948 te Londen, de zitting van 
het :mtvoerend Comité van· het W;Y..V. een zestal 
weli:en tater. · 
De ·werkelilke bedoeling was dan ook niet het hel
pen van het ontredderde West•Europa, doch toen 
reeds beoogden zij het W.V.V. uiteen te jagen. 
Hun pogingen mislukten. Zij werden ontmaskerd, 
zo&~& de ,.Economische hulpverlening aan West .. 
Europa." in toenemende_. mate ontmaskerd wordt· als 
.._, oorlogspJan. - . . . 
"De EConomische hulpverlening" betékent · ~r de 
arb'eiders van· West~ Europa toenemende werkloos• 
heid en verlaging val1 het levenspeil. 
H~.t door Kupers c.s. bewierookte pl~arshall 
bracht voor ons land afschaffing van de subsidies 
op de levensmiddelen en meer dan 2 mllliard aan 
uitgaven voor militaire doeleinden. Aa;nstonds wor-

~ !:.'::~. jnw:r~'"!! ~~an""~~n~r~ v':.'"r~~~ 
voor de Verzekering tegen de gevolgen van werk~ 
loosheid·; terwiJl de prijzen van de verbruiksgoede
ren met de dag . stijg•'!· 
De regeri~g voert verslechtering op verslechtering 
in en voert een bloedige oorlog tegen de volkeren 
van Indonesië. 
De regeringen van Engeland en Ametlka · leveren 
soldaten en wapens..,.aan de Griekse fascisten voor 
de strijd tegen de democratische kraèhten in d&t 
1an.:..· · 

De regeringen van West-Europa overwegen onder 
leiding van het Amerikaanse dollar-imperialisme 
Franco .als bondgenoot binnen te halen. DUizenden 
Spaanse. vrijheidsstrijders zuchten echter in de ker
kers van deze bloedige dictator. 
Indien Kupers, Deakln en (Jarey van hun resp. re
(Orlngen geölst hadden de oorlog In Indonesll! stop 
te zette~ ·geen hulP te verlenen aan de ·Griekse fas
cisten en Franco en zijn terreurbende weg te jagen, 
dan · hadden ze in overeenstemming gehandeld met 
de doeleinden van .het W. V. V. 
In de plaats daarvan eise:n ze van het Uitvoerend 
B.ureau de werkza..attiheden van het Vl.V.V. te ata
kèn, d.w.z. op te houden· met ijveren voor· het ves
tigen van een duurzame vrede, op te houcien met 

' ' 
het onderstetl!l.;" van de Yrijhelds.strijd der kolo- Het w.v.v. Is niet het bezit -van enkele vakver· 
niàle volkeren, op te hoUden met de .,strijd tegen de '1!4ingsleiders, maar de organisatie van meer dan 
reactie en voor de voliedlie ·uitoefening van de de- d70
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mocratische. rechten en vrijhede~ van alle vOlkeren". 
De heren Kupers, D.eakin en Carey kunnen onge· 
tWijfeld rekenen op d~ warme sympathie van de 
oorlogsbitsers, vertegenwoordigers van het tmperia
li~me. 

HET Uitvoerend Bureau heeft vanzelfsprekend 
geen beslissing genomen ov~r de dolzinnige eis 

van het bestuur van het". Britse Vakverbond. 
Het W.V.V. Is opgericht door vértegenwoordlgers 
van 65 landelijke organisaties. Het zou krankzinnig 
zijn de wereldorganisatie te liquideren - want dat 
houdt de eis van Deakln c.;& In feite In -, .wanneer 
enkele echourmakers dit wensen. Het zou In striJd. 
zijn met alle demoèratlsche opvattingen, daar Ku~ 
pers en zijn soortgenoten de leden van de resp. aan
gesloten organisaties niet In hun beslulten hebben 
gekend. De leden van het· N~V.V. kunnen en mo~ 
gen met de verderfelijke ·l'oudlng vim hml bestunr 
geen genoegen nemen. Bet la hun dure pUcht deze 
leiders, die voor honderd procent ln dienat van- de 
reactiè staan, d'!ldelijk te maken,_ o;Jat !tiJ qp derge
lijke 'l!erraderlijke praktiJken niet :tlln gt>steld. Meer 
dan ooit Is het noodzakelijk" tot handelen over te 
g&4m. 

En deze werkers zullen zich nie~ laten rtnge~oren 
door lieden, die naar het kamp van de ·vijand zijn 
oyergelopeil. . 

1 
Het Uitvoerend, Bureau treft alle ma.a.tregelen om 
ten spoedigste een _çongres van het W.V.V.· .bijeen 
te roepen. Daar zal een wape~c~ouw. geh!)Uden 
worden van ,de in.ternatiotlale 1arbeidersklasse.
Kupers en ·zijn vr~enden vrezen deze ·waPenschouw 
en sluipen als een dief in de nacht uit de rijen van 
het W.V.V. 
Het zal hun niet gelukken het W.V.V. ·uit te scha. 
kelen. 
In de ganse. wereld nemen de kracht en de eenheid 
van de arbeidersbeweging toe. Vertrouwend· op deze 
groeiende kracht, die niet tegengehouden kan wor
den doç.r enkele scheurmaker~ en vijanden van het 
Werkende v..olk, zijn .wij er van overtuigd, dat het 
Werelq.vakverbond ongebroken dé aanyallen zal trot
seren ·en gesterkt uit de strijd te voorschijn zal 
komen: Het W.V.V; zal groeien en bloeien,. waaz:
toe ook de E.V.C. alle steun zal blijNon geven:· 

B. BLOKZIJL 

N.V.V.'-DEMOCRATIE 
JN het rp.elkinrichtingsbedrijf .,O.V.V. de Mo-

ba" . is k9rt geleden .een bedrijfskern ge-
vormd., . 
De wijze waarop deze tot stand kwam is ge
bracht, tart elk begrip ván democratisch den-
ken en handelen. · ' 
lri. het bedrijf werd plotseling een mededeling 
opgehangen, waarin de ,ip !ie Unie georgani
seerde arbeiders werden opgeroepen voor een 
te houden vergad/ering, _Op deze .vergadering. 
die door dertien arbeide~s bezocht werd, hield 
een N.V.V.-bestuurder een inleiding over een 
te vormen bedrijfskern ·en de candidaatstel
ling. In· de discussie kwamen enkele arbeiders 
naar voren, die J;lleenden dat met zo'n kleine 
opkomst ·het niet mog-elijk was hiertoe over te 
gaan Zij vertelden de2e )lestuurders, dat re
kéniri.i moest Wöraên" géb'<iudëîi iliet. de. arbei~
ders die in de E.V.C. georganiseerd zijn en dat 
er ook voor hen plaals m<;>ej; zijn in .een te 
vormen bedrijfskern, daar deze zaak het geohe
le personeel aangaat. 
Dit nu was het juist, wa~ deze N.V.V.-bestuur_ 
_der niet lustte. Hij dee1de de aanwezj.gert me
de, dat de E.V.C. als niet erkende organisatie 
hierbuiten stond en dat de bedrijfskern alleen 
door. leden van de èrkende organisaties kan 
worden gevormd. Wel mochten de ~.V.C.-ers 
hun stem uitbrengen op· de gestelde candida
ten. 

'Van de ongeveer honderd en vijfti·g man per
soneel; heQben tenslotte drie en vijftig ge
stemd, en hiermede was de kern, bestaande uit 

' drie ledén van het .N.V.V. en één Christelijk 
georganiseerde. arbèlder, geïnstalleerd., Van 
,directie-zijde stemde men onmiddellijk met 
deze kern in, te méer daar één dezer leden· 
(N.V.V.-er) een leidende-rfunctie als afdelings~ 
chef ,fu· het -bedrijf heèft en de directie trouw 
ter' zijde staat Da:nk zij zijn positie, en de -ge
legenheid die hem gegeven wordt voor het 
voeren van propaganda,.hereikte hij het nodi· 
ge aantal stemmen. Duidelijk is, dat de arbei· 
ders,in.zulk een bedrijfskern geen vertrouwen 
. k~en steLlen· en, cleZ!I,. de .,zo nodige onder
steuning nie.t kunnen verlenen. 
Wij ku.t\nen niet aannemen "dat deze heren dat 
niet zouden weten, maar dat schijnt voor hen 
niet van belang te zijn. J;lewust of onbewust 
laten zij zich nu gebruiken als .stootblok tus· 
sen de directie en de arbeiders. 
Onmiddellijk na het tot stand komen van deze 
kern, ging de directie er toe over een lOons
verlaging voor een gedeelte van het personeel, 
zoals wij reeds in onze vorige nummers heb
ben venneld, door te voeren. Voor dat deze 
loonsverlaging doorgevoerd werd, heeft de di
rectie hierover een onderhoud met de bedrijfs
kern gehad. 
Zonder dat de kern zich met ·de bètrokken ar
beiders had beraden, legde zij zich reeds bij 
deze verslechtering neèr. Dit wrui het eerste 
met weinig moeite bereikte resultaat van de 
directie op de bedrijfskern, waar de arbeiders 
het slachtoffer van werden; Bij het verzet wn 

deze arbeiders tegen de loonsVerlaging, von. 
den zij dan ook de, bedrijfskern tegepover zich. 
Wederom is hiermede bewezen dat een op de
ze wijze neergezette bedrijfskern de .taak heeft 
taeiewezen gekregen, in de eerste plaats de 
belangen der ondernemers veilig te stellen. 
Het zal dan ook de taak der O.V.V.-arbeiders 
zijn onverkort aan het politieke -spelletje, dàt 
door d.,.;e lieden tegèn hen gespeeld wordt, 
een einde te maken en hun vErtrouwen alleen 
·te geven aan een bedrijfskern, die uit en door 
het gehele personeel gekozen moet worden. 
Een bedrijfskern, die bereid is als vool'hoed~ 

. van de werkers mede de strijd te voerei). tegen 
alle aanvallen op ons bestaan. ·• · ·,. 

'·-LOONCONTRACTEN 
"\V TIJ laten onze bestuurders weten, dat er 
W v~ de volgende· C.A.O.'s nog een be;

perkt aantal exemplaren in ons herzit zijn,. wel
ke na bestelling rurect worden toegezonden. 
1. Regelingen van lonen en andere· arbeW..

voorwaarden voor de akker- en. weidebouw 
en d€ veéhouderij in de provincies Gronin
gen, Friesland, Drente, Zuid-Holland, Noord
Brabant en Limburg. 

2. Regelingen van· lonen en andere arbeids
voorwaarden voor de akker- en weidebol!lW 
en pe veehouderij voor de provincies Over
ijsel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland 
en voor de ~oord-Oostpolder. 

3. Regelin,g van lonen en andere· arbeid9VOOrc 
waarden voor het kaaspakhuisbedrijf. 

4. Regelirig wn lonen en andere arbeidsvoor
waarden voor. de tuinbouw in de .provincies 
Overijse], Gelderland, Noord-Holland' en 
Noord-Bràbant. · · 

5. Regeling van lonen en andere arbeidsvoor
waarden voor de tuinbouw in de provincies 
Groningen, Friesalnd, Drente, \ Zuid-Hol
land en Limburg. 

6. RegeJjng van lonen en andere arbei~r
waarden voor de , bloemenkw~kerljen .. 

7. Regeling :van lonen en andere .arbeidsvoor
waarden voor de akker_ en ·weidebouw en 
de veehouderij ··in dé proVincies' Gronmgen 
(Groninger veenkoloniën en Westerwolde) 
Zuid-Holland ("'yon Midden-Zuid-Holland) 
en Zeeland. 

8. Regeling van lonen en andere arbeidsvoor
waarden in het zuivelbedrijf. 

9. Regeling van lonen en andere arbeidsvoor
·waarden voor het dorsbedrijf. 

HALFWIEG 
\ !RIJDAG 7 Januari vergaderde de afdeling 
V Halfweg. Het belangrijkste· punt op . deze 

vergadering was: bespreking looncontract. 
V oorzitter Bakker gaf een toelichting op · hèt 
looneontràct waarbij hij tevens de gehele ko
mende. loonstrijd met de aanwezigen besprak. 
De besluiten die werden genomen over dit punt 
werden aan de Federatie voorgelegd ter ver-
dere afhandeling. ' 
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Federalie Voorne en Pulten 

,LOONSTRIJD 
' 

Op de laatst gehouden Federatie-overgade-
ring te Brielle werd uitvoerig gesproken 

over de lonen en arbeödsvoorwaarden van de 
land'.arbeiders :in dit rayon. 
Uit de Slaatscourant V8!ll 17-11-'48 blijkt, dat 
het Cóllege van ltijksbemiddelaars in overleg 
m(>J; de Uniebonden het uurloon heeft vastge-
steld· op 68 cent per uur. · 
De l)fdelingsbestumsleden wensen geen genoe
gen te nemen met dit veel te laag vastgestelde 
uurloon, omdat dit niet in ovaeenstemming 
is met: 
1e de kosten van het levensonderhoud; 
2e de al'beidsprestatie van de landar.beiders; 
3e omdat dit een belangr~ke verlaging bete-

kent van de werkelijke lonen welke in 
de meeste. gevallen nog worden betaald. 

Met gr~:>te verontwaardiging werd kennis ge
nomen van het feit dat ten oonzien van de 
tarieven voor accoorcl:werk is bepaald, dat de 
vastgestelde tarieven als m>txima gelden en 
het de werkgever vrij staat hiervan naar be
neden af te wijken. 
Dat de Unie-bonden aan het tot stand brengen 
van derg€'lijke waardeloze bepalingen kunnen 
medewerken, wordt gezien als een onderdeel 
van de arbeidersvijandige rol, welke de Unie
bonden in de Stichting van de Landbouw spe
len. Ook werd aandadlt geschonken aan het 
feit dat de landarbeiders wlgens' de genoemde 
rege:ling pas op 21-jarige leeftijd .recht hebben 
op het volle loon. Ook hiermee gaan ooze be
stuursleden niet accoord; omd<>t dit in strijd is 
met datgene wat algemeen in de practijk plaatS 
vindt en in strijd is met de werkelijkheid. 
Na 0'\'n uitV'Oerige discussie werd met algeme-

A..liiDIJK 

IN een goed bezochte openbare 'V'E>rgadering 
voerde Jan V'81l Renssen het woord. 

Het wa8 een scherp en duidelijk betoog, het
welk bij de aanwezigen diepe indruk maakte. 
Duidelijk toonde hij aan, dat de watgestelde 
lonen voor de landarbeiders een dalende ten
dens vertonen. Door het laag ibouden der lo
nen wordt aan de ondernemers de mogelijk
heid geboden grote winsten te maken, terwijl 
de kapita·listische machthebbers gelijktijdig hun 
uitbuitingsterrein trachten uit te breiden door 
een oorlog te voeren tegen het Indonlsisehe 
volle 
Op alle fronten zcllen we de strijd moeten >tan.. 
binden, aldus van Renssen, om een halt toe te 
roepen aan dit misdadige streven. 

DIEN.HAAG 

Op Zaterdag 8 Januari jl. heeft de E.V.C. 
een 'Vel'gadering belegd met het doel tot 

oprichting van een B.L.Z.-afdeling in Den Haag 
te komen. · 
De afdeling kwam tot stand en een bestuur 
werd gwormd, dank zij de medewerking van 
de districtsbestt.lUrder ~ Sintepti!>l~ 
en de plaatseliJke E. . : MIM , v, 
V een. Laatstgenoemde riep alle leàen een 
woord van welkom toe, waarna hij, na enigê 
mededelingen aan de leden, het woord gaf aan 
Sinterniklaas. , 
Op zeer duidelijke wijze zette deze uiteen, wat 
het doel is van de B.L.Z. Hij bracht naar vo
ren, dat een afdeling van de B.L.Z. in een gro
te st>td als Den Haag niet zo gemakkelijk tot 
·stand is te brengen als op het plmteland, doch 
hij meende zeer zeker een bestaansmogelijk
heid voor een grote afdeling te zien in het 
werven van leden in het zuivelbedrijf 
Hierna werd overgegaan tot het vormen van 
een bestuur, hetwelk na. ieders goedkeuring 
als IVIO]gt is samengesteld: 
C. v. Campenhout (voorzitter); 
M. de Vetten, Harda-wijkstr. 83 (secretaris); 
J. v. Graafeiland (penningmeester); 
Fr. Leijse en A. Eekharot (propaganda). 
0. Dol en J. Kater werden bereid gevonden c' · 

ne stemn1en, 'besloten actie U;! gaan voeren o.m. 
voor de volgende punten: 
le verhoging van het uurloon van 68 op 8{) 

ct. per uur; 
2e de verlaging van de tarieven V<JOr het ac

coordwerk, welke voor het afgelopen sei
zoen zijn ingevoerd, ongedaan te maken en 
1nplaats van maximum-tarieven, mini
mum-tarieven vast te stellen; 

3e bepa:len dat. een 19-jarige arbeider recht 
heeft· op vol loon. . 

Voor de verwezenlijking van deze eisen za:! 
een be>rqep gedaan vo:orden op de medewer
king van alle landarbeiders, ongeacqt van wel
ke bond zij lid zijn, en van de ongeorganiseer
den. 
De actie zal ingezet woroen door ihet houden 
van een aanta:l vergaderingen waarop alle 
landarbeiders zullen worden uitgenodigd om 
met hen de federatie-voorsteNen te bespreken 
en hen actief te maken voor de strijd, welke 
voor deze verbeteringen nodig is. 
Met de wetenschap, dat dez;e strijd door ééns
ge2fud optreden van de landarbeiders op Voor
ne en Putten, tot een goed ein<le is te bren
gen, gaan wij. een beroep doen op 'de medewer
king wn alle landarbeiders, 0111geacht hun 
godsdienstige of politieke overtuiging. 
De landarbeiders, diè de loonpolitiek van re
gering en Unie-bonden volgen, zal het duide
lijk zijn dat het de hoogste tijd is, dat de 
landarbeiders felf ingrijpen V'OOrdat zij wor
den gedreven haar voor-oorlogse toestanden. 
Wij vertrouwen dat de landarbeidèrs door 
massaal bezoek de te houden loonstrijd-ver-

. gaderingen zullen ondersteunen. 

functie van kas-cntr&le-comrnissie te aanvaar
den. 
Nog enkele punten werden hierna besproken 
o.a. voor de DUW-arbeiders. 
Met de woorden, dat het nieuwe bestuur veel 
succes mag oogsten, sloot van 't Veen deze 
zeker geslaagde vergadering. 
Kameraden uit Den Haag, zoals U ziet is het 
thans zover dat we zelf een afdeling hebben. 
Sluit U aan bij de B.L.Z., opdat óok Uw be
langen in het vervolg behartigd kunnen wor-

' den · · 
Nu niet meer wachten, 'het is thans tijd, U aan 
te sluiten en de kracht va<n de land. en zuivel
arbeiders te vengroten. 

SCHOONQORD 

Op Zaterdag 22 Januari kwam onze afde
ling illl jaarvergadering bijeen. 

De opkomst was uitstekend, ook de vrouwen 
hadden aan de uitnodiging goed gehoor gege
ven. Voorzitter Stap sprak hierover zijn vreug_ 
de uit bij de opening. Ook dé vrouwen horen , 
erbij, zeide Stap. Zij moeten de strijd mede 
vool'en en daarom weten waax>voor hllll man 
georganiseerd is. 
Na de opening gaf de voorzitter een overzicht 
van wat er inhEit afg~iopen jaar op vakbewe
gingsgebied zich heeft afgesj,eeld. Ingaande op 
het loonvraagstuk, zeide Stap, dat de gelijk
stelling met de industrie-arbeiders er nog 
steeds niet is. Dit is voor een groot deel te 
danken aan de houding der Unie-bonden, die 
inplaats van voor de . belangen der arbeiders 
te strijden, met de rijke boeren aanpappen. 
Belangrijk is ook, aldus de V<JOrzitter, dat nog 
maar ongeveeo- 30% der landarbeiders geo:r:ga
niseerd zijn. 
Onze taak is mede te rorgen, dat het grote le
ger va<n ongeorganiseerden zo snel mogelijk 
uitgedund wordt. , 
Nadat de notulen der vorige jaarvergadering 
w~n goedgekeurd, bracht de secretaris zijn 
goed ge!'ormuleerde jaarverslag, waaraan we 
het 'J'Olgende ontlenen: 

Het ledental van onze bedrijfsbond !s gelijk ge
bleven, waaruit biijkt dat de ,ledenwerfactie ·niet 
voldoende is aangepakt. Door onze afdeling wer
den ~1 bestu\11!3vergaderingen g~ouden · en 11 
ledenvergaderingen, 2 openbare ·en 2 feestelijke 
vergaderingen. ·Teven$ werd ·met ·ao man dee1· 
genomen aan de grote meeting op Heme1- ·· 
vaartsdag te Appelscha. 
Nadat onze · afdel!ng eerst was aangesloten b" 
de Fed~ratie Assen, Z\jn we nu ingedeeld bij de 
F:ederatie Valthe. De E.V.C.-G!ds wordt Jan• 

nlet genoeg gelezen, wij hebben V'oor onze afde· 
ling maar zes abonné's. Door de Stichting "Fonds 
Bijzondere Noden" werd i 150 uitgekeerd. Hier-

na wees de secr. nog op de reeds lang voorbe-
reide· scheuring in het W.V.V. . . . 
Uit het verslag van de penningmeester bleek, 
dat de inkomsten over 1948 bedroegen · f 2818.71 

uitgaven " 2413.40 

Batig saldo f - 3;3'1 
Aan· vacantiebonnen werd uitbetaald f 460o:·· 

Bij monde ~ H. Heins 'Werd vervo:lgens vèr
slag uitgebracht van de oontrOle-c<mUllissie. 
Hij verklaarc!Je dat de 'boeken en bescheiden 
van de penrungirièester in de beste ot<le wa
ren bevonden en bedankte de penningmeester 

-namens de controle-commissie VQOr zijn net en 
accuraat beheer. Door J. Stap werd een kort 
verslag gebracht van het Bureau voor Rechts
bijstand. Bij de bestuursverkiezing werden de 
aftredende bestuursleden met grote meerder
heid herkozen. 
In de controle-oommissie werden gekozen P. 
Emmi'ng, R. Stap en K. Kanninga. Bij het punt 
beleid bestuur, waren geen op- of aanmerkin
gen, evenals bij de . rondvraag. 
Hierna werd aan mevr. de Jong nog even het 
W<XJrd gegeven, welke er op wees, dat de 
vrouwen de mannen "niet van de vergaderin
gen moeten houden, maar juist aandringen er 
heen te gaan. R. Stap da.t)kte het bestuur voor 
het velé werk in het afgelopen jas.- gedaan. 
Hierna sloot -de voorzitter met een opwekkend 
woord het zakelijke gedeelte. 
Verder werd er nog een verloting gehouden 
ten bate van het Solfonds. 
Een gezellig dansje, begeleid door muziek van 
kam. de Groot, besloot deze nuttige en gezel
lige avorul 

ZWANENBURG 

ZATERDAG 8 Januari vergaderde de afde
ling ZW'aillenburg. Kameraad Groot, lid 

van het hoofdbestuur, sprak de aanwezige 
mannen en vrouwen toe op zijn bekende dui
delijke en rustige wijze. Kameraad van Del
den draaide een paar leuke films. Het was ~ 
prettige leettame avond, al had de opkomst 
groter kunnen zijn. De W<lOrden van Th. Groot, 
die de gehele E.V.C.-politiek behelsden, vielen 
beslist in goede aarde. P Bakker was aanwe
zig als Federatie-afgevaardigde De collecte 
v.oor het Solfonds 'bracht f 7.62 op. 

NW. WEERDINGIE 

HET afdelingsbestuur maakt bekend, dat er 
, op Zaterdag 12 Februari '49 in zaal Soer 

een feestelijke vergadering is belegd, wsaraan 
medewerkiiJJg verleent, de voor ons allen be
kende toneelvereniging "Nieuw Leven" uit 
Woltersum. Gerien de ervaringen die wij van 
de2le vereniging 'hebben, rekent het bestuur op 
de volle medewerking van de leden, zodat de 
zaal van Soer te klein zal zljn. De toegangs
prijs is zo laa~ mogelijk gehouden n.l f i.
belasting inbegrepen. · Niet-leden hebben ook 
toegang, zodat gij Uw buren of kennissen me
de kunt nemen Opgevoerd zal worden het ~ 
manstuk in 3 ·bedrij'V'Elll ,.Zij d'Îe wij vereren". 

KASCONTROLE 
In onderstaande afdelingen hebben de kas
controle-commissies bij de afdelingspanning
meesters de boeken en bescheiden in goede 
orde bevonden: 
Gasseltemijveen; Penningmeester H. Marlijn, 

gecontroleero door Voorinthout, R. Deu
ring, H. Fransen en R J. Zondag. 

Sleen; Penningmeester R. Bouwes, geoont~· 
leerd door A Knol. 

Zuid-Noordhorn; Penningmeester D. van de 
Werff, gecontroleero door J. Nijenihuis en 
E. Top. 

Aarlswoud; PenningmeeSter J. Gelijk, gecon-; 
troleero door J. v. Soelen, F. Gelijk en 
J. Breeu~a. 

Hollandseveld; Penningmeester R. de J0111ge, 
_ geoontroleero door G. van Eek en J. Gnip. 

pen. . 
Wolvega; Penningmeester J. Pit, gecontroleerd 

door J. Hoornsma en J. Bruinenberg. 
Giethoorn; Penningmeester K. Bosch, gecon

.troleerd door H. K. Schreur, B. R Mol, 
P. Schreur en A. Boer. ' 

'Y,wanenburg; Penningmeester C. J .. van Beek, 
gecontroleerd door T. J. v. Beek en- H. 
Bartje. · 

"icgerswoude; Penningmeester J. de Jong, ge• 
controleerd door S. v. d. Kamp. 
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nebben b~Q.ankt;·~-~'tnd·at.: .. z:i.Jj, zich niet ~J~ng.er me.t de pölit'iek van ... d~ ::. 
:Pov.doA. kunnen verenigen... , · · .. 

., . :. ! .Sesl.-o:te.I.l. is o!n ~oor .. de. ae.ns~a.e.ild·e ··ge·meenterae.ds·v·erkiezbîg 
eEm'cià.nqi'dat~nlfJi;lt·in te ?liene.n; .. · t. ,·; · · ·· .·· · ··,.<·i; 
. ··.' .:.:'.fc .. :'·, f. , . ··. '· . .. . . . . : ·. . • ', .· .' . }-_; ... ,. . . .• • .. :' . . .. .',. .1 

· .. ,. :; · Vetvoi~~ns menen w}..j. go.ed -t~ d(ien. U _he't· s.tand punt van· de i:O\lde .: ·. 
S~D .k .• I'. t~f 1d<t.è!+ ke;nnen :,te:q. :e.a:nzientv.a..n :he,t Indonesi~ ... pr.ob-le.em,. d~9r · · 
hleronder. een ·afdruk te geven van h.e.t .. le:a tste gedeel.t:e van een. ar)a
kel, ~etwelk door de .-v:oorzitter -!ilr .t.Q. .Muy~enberg in het $ocià.l~stisch 
Bulletin van 22 - 1 ~'=': \49, :i,:s: ge'schr·et:en ov.er 11 Dê Güeri1le.11 t . ·. ·'~ . . 

ttEn dan .... öi~ .. ::dGor de' .. regè:î'.;tng op ;1.4 Januari ·ge pu~lic~e:t'àe ver
liezenlijst:· 56 dödên~ d\ls bijn.?.:.·even:']'eel, e.ls ef. vielert, tijdens 

· de militair~ ~ct i~. B_$ter· dan i~:tS .. a:n9~ts · b'?wi jst .\J.it tr~giBche · · 
· ci.jfE;}r, dat het NIE111 wae.r:·r~,· 9-f.t ~e:s e.n.ig~.·orde:heerS':t in ·de :door 

de Nederlanders bezette gebJ,.e:a..efl.. D1t .. beWlJ st nog eens te. meer, 
d'at het ,rap:po:rt van de G .v.G.D.,t st·e.llig meer in··overéens:témming is 
met de fei:;t.e~ .eric\l'at~ in Indonest~ ge guerilla woedt~ · 

D.è têgen.' hun. zin> overzee gEbonden militairen z.ullen daar moe.., 
ten .bli jveri. In het gu'nstigste :tgev:al· komen zij J,.ate·r ·eens terug 
als-, a.a.n de maatschappij Q:,ntwende m~nsen, wier beste jar.en reeds · 
ver voorbij zijn en voor wie h~t moeilijk zal zijn·- nog Ib:öe,ilij..:: 
lter-dan voor a."nderen in het ka.pitàlistische syBteem - ~en behoor-
lijk leven op te bouwen. . · 

In ·het voor hen.;. ongurist~gs:te geval· zal eens hun· naam verschij
nen onder de· "rubriek. 11 Gevallen voor het Vaderland", ofsohoon zij 
niet yoor het vaderland, doch. voor het kapitalisme hunleven moes .. 
ten offeren. 
· · :illn dat is dan allea wat wij te .:weten komen. De aantallen gedo
de Indonesiërs wörd.en on.s niet· opf.';egeveno Hun namen blijven onbe
ke.nd. Doc.h 'in Incäonesi~ vloeit' blc ed.. Bloed, dat de bodem rood . 
kleurt en' onafv•JfSba.e.r de handen bez·oedelt DERGEN:E:N', DIE J:'IIEDEV.illR
ANTV.fOORDELij-K ZI.Jl~ voor dit bl'àedbad ·en de. li j'densweg ~- die the.'ns 
de volkeren van Indonesi~ hebben te gae.n~ · f 

Dat zijn de rechtse partijen, doch de.t is vooral ook de 
' :p • V • d .A • . . ' ' . . . ' . 

- Vooral, we:-nt terwijl vele leden der rechtse groeperüigen te 
goeder trouw nog neel of half barbaarse b.egri:ppen van vroeger ·t-ij
den aanhangen, kond.en. ·dE9 1edE9n,·van de J;>.v.d .j,o beter weten. Niet 

,., ·' 
-de.-

·l 
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~~ nieuwlichters- onder p..en; doGh zij, die vroeger met een gebro. ... · . 
k~n geweer hebbe.n g.e:);,.o_pen,.· dat ·hebben afgegooid en· nu h.et kolç. .... 
nie.le 'evo,ntU;Ul;' v~rdedigen. · . .. .. .. . . .. 

. , :Oe. }'.v·~a .J. .. i's· e"f'gegleQ.en van !outen' ·tot dat Wàt; üf socie.lis-
~iscne ·ogen ·mis:!l:§:a.g. is .en V( ie nog de' P.v ~ d.A, blijft steunep. . is 
lv!EDE~LICHTIG. · . . · . . . . . . . .. . . 

· n.· M.ed_épl:l.cl).tig ·aan de dood. v~n d~ -56· k{)ldaten, 'die' de~;e We'e.J,c op 
........ I net 9:i1J'~t. ve.n .. de l?:.v .d ~A.'. zijn bi:jg~;scP::çeve~~ medeplichtig o-ok a.a.n 

'd<3. O.;Q:~.Q. v~p. de v;r,qeger èn· nu >g-esneuv:e].d'e Ir;tc}onesil~rs. . . · 
··· · ~e·Q.:.et: mi~ en iedep_e minuut:: zal c;f~ :,:~chu~d ve.'n d~ P"•v ~á .A; groei-·.· .. 

en er;~. ook van ieder, die des.or:ida.nks deze .onza.li~e. partij riiet :v:er- . 
le.at·.of haar zijn steun niet o.nthoudtlu . ., · · 

1 

·v'f.i j UlOeten 'hi~r~a~· toevoeg~n, d~t, Sind·S het, begin dé~- mili tai- : 
t:•~ a;q·'ti~. _van 19 Dec~ 1948 het aarit~l geJJubliceerde gesneuveld~n tot en.· ... _ .. rr:,,t 26: Jf~_br.ifa:':t, .19.~;9 ;!};ota~1 ~12tJ:· ,pèell?EJ.-~é?'t. ·~i~?rbi) · ·zïjh n~·~t · iJ?-~e 1g:repen · 
d .. ~ ·v.~roprgelu~en,,. .. ae veriD.lst.~n, ,i,l,·ê.,kr~Jgsgev~n,genen en.Z.J;J, d1e 'fteng~ .. 

· ~,Q:Lge .va.:il de :t:ropenziekteri · sx,èrve.n, .Ook _iá niets- bek_end .van de .verlie-
. ;aîln bij 1ie In.dones:iJ!rs •. ·_ ... , · .. > .· ·. . . ·-.· _ :. ·. . . . ' ·_ . · . 

;·' . . ' ' ' 

. ..";;;.· 

. SOCI.AAL-UEIYLOCRà.TEN, .. VOL.5T;A; :NIET.ll'lET · F.itOTES~ • , 
' ~ I I . " I ' • • 

--· · · . · ·-< . . . . .•. G;i!.' Ç)VER' TOT DE p.üD~ . 
j , -~· .. ,. ~ -· ...... ~-. .... ~ .r- .!"'";~- - ,.... - ... ,.. '- -

• • ""<'• ~'f '>1'-"..,..·:;:.,~...~,,r,a--!'.,.:"!:I"''"O.U~~J;.., .-~F~._........, .."~.,.,.~ ·~"'1';1;'~~~1 ,~~!1-to"-.'"~l;;r~-f~v,~..aa....".....,"t"<_t_.,....._:~ .!""" ~~( • 

.....:W-ord· lid van -ere·· -OUde s·.D~iJ;;.· . .S .. :· .. " .• ,: ~,:.~'?·''._ · · 

J!.bon~èer U op het ·So·olalist~~:6b.~~:B~ii;ti,î;; ---·----_ -""'-·- .... 
( \ \ . 

WERK :MFE VOOR DÉ OUDE S .D .' .~-P: Ç . · · . ' . 
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•s-G:ravenhage, 2l APril 1949. 
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iE B E I·~· 

;r .G.Orabbeude.m. 
,1 Aan de Heer Distr1o4hJoommandant 

Î\ , llr ~·)kspël1t1e, 
, ; \ ~ I B U Yl A R 12 E N • 
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-~Di V:ltN ALG1J4§P z& 
t s-Gravenhac.e, 2l Apr!l l94t B: 

Bo.t\8515. 

Oa4erw.1 
IV. 

Kooistra. 1\ ~ 
G E H E i JA., U!TGfp~ . ' . 

1olgens een ontvangen me4ed.ei~~~OOiftRA te 
'Het . rkste:radeel.eea adyertentie in de Bar~;" ~ebben 
gap a.tst, waarin belangstellenà.en werden opgeroepen oa 1n ge-
n e gemeeate te komn tot oprichting van een a.f'deling Tan Q.e 

·,.\'· ., 
i·. -

" de S.D.A.P.". 
Ik .moge l1 Terzoeken mij te willen doen berichten o't in 

1atjerksteradeel inderdaad een afdeling van genoemde partij ia 
opgericht. In bevestigend geval zal 1k gaarne in kennis worclan 
gesteld mat de nemen, personalia en .verder vsn belang zijnde ge• 
geTens van de personen, deel uitnakende van het qsstuur dezer 
nieuwe afdeling. Dezelt'de gegevens zal ik tevens gaarne ontvan
gen ten aanzien van de genoemde Kooistl'&. 

er Qistri,aoo.mm.andan t 
pcblit.ie, \ 

ARD:& 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
. voor deze: 

xh1UQJ'a~ .. 
L.L. v.l.aere. 



Verbinding: No.l2 
Doss.9A/? 

J(~")l 
G E fi E I M. 

21 ~Iaart 194 Y•'"'"o. 

Onderwerp: Openbare vergadering Oude 

. ·openbare vergadering van de Oude S. D.A .P., Afd. Den 
Haag, gehoüàen op Donderdag, 17, :Maart '1949 1, in het Volks
gebouw aan de Prinsegracht 69-73 te 's-Gra~enhage te 20.00 
uur. 

zaalc~paciteit 50 personen. Aanwezig 30 personen 
(onder wie 9 vrouwen). . 

Te ongeveer 20.10 uur opende de voorzitter van de Afde
ling Den Haag: 

Dirk Aldert NOORDERWIER, geboren te Amersfoort, 9 Fe-
bruari 1914, wonende Prins 11auri tslaan 120 te 's-Gravenhage, 
de vergadering .en kondigde aan, dat de spreker vap. dezer: -. 
avond: 1Ir. VAH DEN Il1UIJZEN:BERG (Leo Bernard VAN DElf MUIJZEl'l-
BERG, geboren te Warschau, 17 Mei 1914, wonende Patrijslaan 
20 te 's-Gravenhage) tot ± 21.00 uur zou spreken, waarna ge
pauseerd zou worden. ~Ja de pauze· zou er gelegenheid zijn 
om vragen te stellen, welke beantwoord zouden worden door 
VAN DEN Li.UIJZENEE~l!. 1v~ornoemd. j 

Hierna~.e.rk.r.èl!g~n den 1luijzenberg het woord. ~-e-P-
zeide, dat de oude S.D.A.P. de enige partij is, welke het . 
ware socialisme belijdt. De P.v.d.A. heeft voor hem af&e
daan, omdat deze partij met kapitalistische partijen (.:: ... V .P. 
en V.V.D.) samen gaat. Hij hekelde de.)'.v.d.A., vooral in 
verband met 11 het kolsniale avontuur"·/ zoals spreker het 

-......noemde. De P.v.d.A. is de enig~\e partij, die dit "avontuur" 
had kunnen tegengaan, als zij met de C.P.N. had tegengestemd 

J-en 
Hij deelde verde~ mede, dat de oude S.D.A.P. te Arnhem 

en Strijen, afdelini/heeft gesticht. In Tietjerksteradeel 
wilde een zekere KOOISTRA (verdere gegevens onbekend) een 
afdeling stichten en had daartoe een advertentie in de Ber
g~er Courant geplaatst. De P.v.d.A. was daarvan waarschij~ 
lijk hevig geschro~n en had haar leden in die buurt een 
bulletin gezonden. ( 

\ 

-en 1-{) 1.-

Het gehele betoog van Van den Muijzenberg, voornoemd, 
richtte zich drie kwartier lang tegen de P.v.d.A. en "het 
koloniale avontuur". 

In de pauze gaven zich vier mannen op om met Van den 
Muijzenberg van gedachten te wisselen. Een hunner is ge
naamd: VAN MEERSBERGEN (Petrus Cornelis Wilhelmus VAN ltlBERS
BERGEN, geboren te Tilburg, 23 november 1904, wonende Harsi:Em 
hoekweg 95 te 's-Gravenhage). Hij deelde mede, dat hij com
munist is en vroeg Gf de mogelijkheid bestaat, dat de oude 
S.D.A.P. kan samenwerken met de C.P.N. Van den Muijzenberg 
antwoordde hem, dat hij geen communist is' waar_~dat hij wel 
van oordeel is, dat de oude S.D.A.P. en de C.P.~. op vele 
punten kunnen samenwerken, daar zowel de oude S.D.A.P., als 
de C.P.N. de klassenstrijd voorstaan. 

De andere drie personen somden nog meerdere fouten van 
.de P.v.d.A. op, dan Van den Muijzenberg had gedaan. 

Na een opwekking van de voorzitter van de Afd. Den 
Haag, om het ware socialisme overal uit te dragen en zich 
na afloop van de vergadering als lid op te geven, werd de 
vergadering te± 22.15 uur gesloten. Het.~ubliek was zeer 
rustig en gaf slechts enkele malen teke~an instemmning. 
Er gaven zich 10 nieuwe leden op. Bij de uitgang werd ge-

-colporteerd-



'\ 
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colportaard voor een :bt"jdl"l:!lger~ van de zaalhullr. 
Vermeld wordt nog, dat de secretaris. van: de . O!ld.e · · 

'

S .. D.A.P., afd. Den Haag, is genaamd: 
- Häns VAl'J LEEUWEN, geboren te Koudekerke ( Z.), 25 Sep-

. fJ.I)c t.embe.; !91$, ya{L peraap rijksambtenaar, wonend~ Goudenregen
straat 24 te 's-Gravenhage. 
· · ])e· voorzit-te·r va:n ·d-e A-fd.· Dän ~Háag, NOORDERWI'.ER; voor-

• • W?.S ge:worden; JP.aax dat hij met anderen door de partij was I noemd, deelde nog mede, dat hij in 1.945 lid van de C.P.lii. 

"'f 1:royeo:rd, . OID.~a t . !lij , 'I!:ro)'<~lcy is,t zoll ~i jn. (Einde) 

.-1', 
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Voor .............. OD ................. 448 ..................................................... Naam ................ Oud8 .... SDAP ............................................................................................................. . 

Origineel in ........... QP. ... l.3.9 . .3.. .............................................. Naam ................ . ... :SOPQ ... Y.g_n. .. w ... :r.t.J..d.Wr.g•:r.~ .. . 
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----------------
Verslag openbare verga.d-.ring van de Bond van Wereldburgers 

afd.Utrecht gehouden op 9 Maart 1948. 

Na de pauze was er gelegenheid vragen te stellen.Als eerste gaf zich 
op:ARTHUR STAM,geb te Kampen 14.12.26,wonende J.van Secrelstraat 27 
te Utrecht.Hij bleek in g~1tn geval 'Hln vriend te zijn van de Bond 
van Wereldburgers en hield een zeer diepzinnig betoog1 waarvan geen der 
aanwezigen de juiste bedoeling begreep.Hij had bijval van ebige,kennelijk 
voor di'h doel meegebrechte personen.Deze komen .. waarschijnlijk uit kringen 
van de Oude S.D.A.P. (Nader kan worden bericht dat genoemde STAM tevens 
optrad als "promotor" op een verkiezingsvergadering van de Oude SDAP te 
Utrecht in hotel "Pomqna" op 29.6.48,zie rapport C/l-490 148.Hij zorgde daar 
voor het tekenen van de presentielij st ,het noteren van de· namen van nieuwe 
leden1 het waar nodig accentueren van 's sprekers betoog met luidruchtig hand
geklap,enz.Zij naam is niet in dit rapport,daar hij toen nog niet kon worden 
geindentificeerd).Er werd aandachtig geluisterd,behalve op het moment waarop 
STAM.aan het woord was. 

--------------

Uitgetrokken door H ........... u •••••••••••••••••••••••••••••• Md.jSectie .... !i.99:-.4lJ. ......................... Datum ... '9~4 ... 49rt... .... . 

Op aanwijzing van 

@ 5030- ' 48 



Steeds meer is dè -·leiding van de P.v.d.A. afgeweken van een 
principieel sociaal .... democratische politiek. 
Dit heeft reeds aanleiding gegeven tot veel kritiek maar 
wèinig daden. 

Hierdoor is de positie van de arbeidersklasse in Nederland steeds zorgelijker ge~ 
worden en de rampzalige lndonesiê~politiek van onze regering mogelijk g'emaakt. 

9~- YJ~-21emo.eJLaat 
. k~n hierv9or langer de verantwoordelijkheid blijven dragen. 

Daarom moeten er thans DADEN· worden gesteld. 
f 
i-

( 

\ 

Het is de hÓogste , tijd, dat op de puinhopen van ·de politiek van ·de P. v .d.A. een 
nieuwe sociaal-democratische partij wordt opgebouwd,· die zich niet, door Romme 
naar rechts laat drijven, maar een onafhankelijke internationaal-socialistische 
politiek voert. ~ 

Steunt niet langer het heilloze regeringsbeleid, doch helpt mee een . krachtiget he~ 
ginselvéistet strijdbare sociaal-democratische partij te vormen. De Oude S.D.A.P. 
is bereid hiertoe al haar medewerking te verlenen. 

OP 
VOOP 

VREDE, WELVAA~T, RECHT'EN VRIJHEID 
in rledeJJ.and en 9~! 

Secretariaat Oude S.D.A.'P. 
Prins Mauritslaan 120, Den Haag 

z.o.z. 



Naar ·aanleiding van de militaire' actie in Indonesië, zond het Partijbestuur van de 
Oude S.D.A.P. op 27 December 1948 de volgende brief aan de· minister~president, 
Dr. W. Drees: 

Excellentie, 

. _HET PARTIJBESTUUR VAN DE OUDE S.D.A.P., 

kennis genome~ hebbende van de door de Nede~landse ·Regering afgelegde verklaring 
bij de hervatting van de militaire geweldactie tegen de Republiek Indonesia, 

PROTESTEERT MET DE MEESTE KLEM EN VERONTWAARDiGING tegen 
deze het Atlantisch Handvest overtredénde en in strijd met elk begrip van humaniteit 
en democratie gepleegde agressie. 

Het partijbestuur stelt de Nederlandse Regér!ng volledig verantwoordelijk voor deze 
uit de door haar gevoerde en van de beide vorige na~oorlogsregeringen overgenomen 
politiek, getrokken consequentie. 

Het 'Partijbestuur kan ~ich, lettende op de ontwikkeling , der gebeurtenissen seder't -de 
eerste door Zijne· Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken naar Indonesië 
gemaakte reis, niet onttrekken aan de indruk, dat de Nederlands~ Regering de breuk 
met de Republiek doelbewust heeft geforceerd, te meer daar de uitgevoerde militaire 
operaties bewijzen, dat zij reeds maanden tevoren moeten zijn voorbereid, tot welke voor~ 
bereiding toch geen ander dan de Nedetlandse Regering opdracht moet hebben ~egeven. 

Het PartijbêstUl,tr acht het ten enen male uitgesloten, dat uit -de door de Nederlandse 
Regering gepleegde daad -van agressie, rust, veiligheid en welvaart, vrijheid en demo~ 
eratie voor de volkeren van. Indonesië zouden kunnen resulteren. 
Resulteren uit deze geweldactie zal naar de stellige overtuiging van het Partijbestuur 
slechts: 

a. Voortdurend toepoemende haat en verhittedog bij de volkeren van Indonesië tegen~ 
over Nederland en een toenemende onwil om met Nederland samen te werken. 

b. Een jarenlange guerilla. 

c. Een toenemende politieke terreur tegenover de volkeren van Indonesië. 

-d. Een financiële en economische ruïnering van- Nederland zowel als van Indonesië 
met de meest catastrophale gevolgen voor beider volkswelvaart. 

e. Dat Nederland door de volkeren van Azië en door de publieke wereldopinie ge~ 
brandmerkt ZÇll worden als agressor en onderdrukker. 

Het Partijbestuur is daarnaast van meni'ng dat bovenaangegeven gevolgen slechts kun~ 
nen worden voorkomçn indien: 

1. het militair geweld onmiddellijk wordt beëindigd. 

2. de Nederlandse troepen onmiddellijk 'worden teruggetrokken achter de door hen op 
18 December 1948 overschreden demarcatielijnen. 

3. de Nederlandse Regering de Republiek onvoorwaardelijk erkent de facto zowel als 
de jure. -

4. er met de Republiek een politiek accoord wordt gesloten vi'a arbitrage. 

5. er na de totstandkoming van het onder 4 :bedoelde politiek accoord een economisch 
accoord· wo.rdt gesloten, waarbij door Nederland onvoorwaardelijk wordt afgezien 
van elke vorm van koloniale uitbuiting, doch economische samenwerking gebaseerd 
zal zijn op wederkerige prestatie. 

6. de Nederlandse troepen, na de totstandkoming van het onder 4 bedoelde politiek 
accoord, zo spoedig mogelijk uit geheèl Indonesië worden teruggetrokken. 

r 



UITTREKSEL 

Voor ............................... OlL .... 448. •................................................... Naam ..... '!.Oude .... sQo.ia&l···~:rooer--e:"tiaeh&···A!"be-i4e-repartij". 

Origineel in ................ 00 ...... 2.62 ..•........................... , ...................... Naam ........ '.~R~.v.o..luit.o.nns.ir. .... C.o.mm.m..is.t.is.chi. .... P.ar..tij .... ~! .............. . 
(Openbare Vergaderingen) 

Volgnr ...... H ........... Ag.nr ....... 5.549.1 •...................... Aard van het stuk ···········H···· ......... V.ers..lag .•...................................................................... 

............................................................... ............. .......... Mz . ................... Rotter-4-am .. : .................................................................... Datum ............. 12. .• 2 ... 4~ ......... . 

Verslag van de uitgebreide zitting van het Ointr~al Oo~te 

. ./ 

~er Revoluttonnair Communistische Partij;(Nederl~dse sectie
der !Ve Intctrnationale) 1 gehouden op Zondag 6.2 .49 te Rotterdam • - - - - -

'• 
Verder deelt v~ TIJN mee, dat na afloop van de discUssies 
over (!e resolutie, een binnengekomen schrijven zal worden 
behandeld. Dit b_etrel't een verzoelé om bespreking van- ou!-

··- ~.A..:P~ -ee~s- ~rb~-&rct~ Rotterdam ~er R.c.P. 1 om bij de 
binnen~ort te hou~en gemeente-raa~sverkiez1~ samen te 
werken. (Dezee me!e4eling ontlokte gelach aan d& Partij
genoten). 

''Nu ~het gebeûren, c!at de ou,.,e -s.n.A.P. een bespreking 
wenst; dan gaan onze partijgenoten r!aar naar toe en zeggen: 
''Hier lilgt ons program, ala je op dit program bereid bent de 
verkiezingen in te gaan en als je onze oand id aat nr. 1 op de 
lijst stelt, dan zeggen wij: Accoord"". 

Uitgetrokken door .............................. .J .•. H ................................................. Afd./Sectie ......... ACD .... IV .... b ............... Datum ............ .19 ... .5 .• 1.9 .............. . 

Op aanwijzing van ...... . ............... B ... rv ........................................ . 
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OB 448 Oude SDAP Voor .......................................................................................................... Naam ..................................................................................................................................................................... . 

Origineel in .. OD ... ~.4: ......... . .... . ..... Naam ........... Maa.nd.rappor..t.en ... Utr..e.ch.t ..................................................... . 

Volgnr ... ....... Ag.nr ... 55067 .. Aard van het stuk . J.:ii:i .. r.:pJ.~.:r.J .. J~.4~.. ... . .............................. : ......... . 

. .... Mz . ....... .ID ... Ut.r..echt ...................................................................... Datum ... ? .. ~ .. ?..-. .~~······················· 

Volgens het "tlftrechts NieuNsbl~::~d" van 15.1.49 k.vé:lm het 
dezer dagen te Utrecht tot de dëfinitieve oprichting van een 
afdeling. Het secretariaat is gevestigd Rijnlaam 129 
(KLAAS TER WAL, geb. te Utrecht 27.1.20, van beroep kantoor
bediende PTT). Hij stond tot voor kort bekend als lid CPN en 
BNOP. 

Uitgetrokken door ..... EQ.. . .. .... . ............. Afd./Sectie . .. Ac.n~.4.b ................. Datum ...... 3.3.49 .. 

Op aanwijzing van .... B..::::I.II ........... . 
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OUDE SOCIAAL DEMOGRATISCHili ARBEIDERS PARTIJ~ 
Secretariaatt Prins Mauritslaan 120, den Haag. 

L.S., 
Ruim drie jaren ligt het einde van de twe~de wereldoorlog aehter 

ons. Ruim drie jaren is gewerkt aan herstel en ve~nieuwing1! 
Herstel van wat? Herstel van de vooroorlogse verhoudingen, waarvan wèt-k
loosneid en loonsverlaging, bewapeningswedloop en koloniale onderdrukking 
de kenmerken waren. Want ook nu weer wordt de minime welvaart der massa 
bedreigd. Verlaging van koopkracht vindt immers plaats door de prijsstij
gingen·! Met werkloosheid moet binnen afzienbare tijd rekening worden ge
houden. In België, Onz.e Benelux partner, z:ijn reeds tienduizenden geheel 
of gedeeltel1jk werkloos. · 

TerWljl armoe voor·alle volkeren troef is, worden w~zinnig hoge ~n 
steeds stijgende bedragen verspild aan oorlogsvoorbereiding, OOJ HIER TE 
LANDE. En .daarbij wordt het Nederlandse leger thans in Indonesië gebruikt 
ter onderdrul<king van de vrijheidewil van millioenen mensrn· 

. Vernieuwing? Daar spreekt niemand meer over en we zien er nog minder 
van .• Zes lange ja:fen hebben de Europese volkeren geleden onde3; de fascis
tische barbarij. Het was in.die tijd dat millioenen·verlangden miet alleen 
verlost· te worden van de ellende van het o.genblik; maar ook naar een 
wereld die gelukkiger zou zijn dan die v~ v66r .1940. verlangden.~~~ een 
wereld waarin vrede,. welvaart en geluk het deel zouden zijn van ~vol-
keren en binnen die volkeren, vap. alle ~ensen. . · 

Wel diep zijn zij en ook wij teleurgesteld. Want de vooroorlogse 
maatschappelijke verhqudi.ngen zijn volledig teruggekeerd. Daarom grauwe 
armoede in Europa, daaro~ dreigende verlaging van de toch reeds geringe 
welvaart, daarom werkloosheidsdreiging, daarom neo-fascisme en oorlogs-. 
dreigin~. · 

WI.LLEN WJ.J EEN GELUKKIGER WERELD, DAN MOETEN DE MAATSCHAPPEUJKE 
VERHOUDINGEN RADICAAL WORDEN VERANDERD. , 

' 
Hoe veranderd~ Wel, in SOCIALISTISCHE ZIN 1 1 
Door wie veranderd? DAT KAN ALLEEN DOOR ONSZELF, DOOR DE VOLKEREN VAN 
EUROPA ZELF l ! 

De qude S.D.A.P. wil in ons land z~n de politieke ~ormatie, die de 
str~d voor het socialisme opnieuw wil organiseren. 

VNO:A.AROR EEEE:NN SOCI~AR--END.S SCCHH -~Q~Ji±!.M:Q. _ _1.}L11iEN.--SQ~ISCILJLEREIUGll~ I 
· . WE:C'VÄRENDE-~-VEILiuE EN GELUKKIGER WERELD VOOR ALLEN 1 

W~ zÓnden U het door de partt uitgegeven SOCIALISTISCH BULLETIN 
enige malen ter kennisneming. · 

Zijt ge met ons van mening, daît alleen het socialisme ons land 
Europa, en de. wereld verlossen kan van de barbar~ waarin het mode~ne 
kapitalisme ons reeds tweemaal heeft gestort en dit thans ten derde 
male dreigt te,doen? 

Versterk dan onze part~ door Uw lidmaatschap. 
Wenst ge nader ons politiek standpunt te leren kennen? Dit kunt 

ge op de eenvoudigste en goedkoopste w1jze door U op 10 nummers van het 
SOCIALISTISCH BULLETIN te abonneren ad fQÇO totaal. 

EN VEHGEET NIET V AliDAAG NOG BIJGEVOEGD 
FORIVfüLIER IN TE VULLEN EN IN ~PR Z::LHDEN. 

HET SECRETARIAAT. 



(. ~. Inliohtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

·"' VAN POLITIE 
UTRECHT 

) 
;f-r .. Jaj1Nr 

Bijlagen: 

49.0' 48 

Bericht op schrijven No .. 

van ......... .. 

Onderwerp: 

GEHETM 

UTRECHT, den 1 

..... 
f ,PGElEG~ 

Hierbij doe ik U een verslag toekomen 
van een verkiezingsvergadering van de Oude S.D.A.P 
en VooruitstreYende Partij voor Wereldregering, 
gehouden op 29-6-48 in het Domhotel, Westerstraat 
te Utrecht. Ik moge U naar de inhoud van dit 
verslag verwijzen. 

De Hoofdcommissaris van Politie Wnd 

~ (~~ 

Aan 

( 

'-.. 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's G R A V E N HA GE. 

(A.W. Bxandt) 



INLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

C/1 no. 490'43 

RAPPQ_JL,Ï 

Verslag van een verkiezingsvergadering, 
belegd door de Oude S.D.A.P. en de Vooruitstrevende Partij 
voor Wereldregering op 29 Juni 1948 in zaal 1 Dom Hotel, 
Westerstrast te Utrecht. 

Deze vergadering was aangekondigd door middel van een 
gestencild pamfletje van de volgende inhoud: 

" OUDE S . D. A • P. LIJST 8 

" Hebt gij er ook genoeg van, de politieke speelbal der 
" "Grote" mogendheden te blijven met als eindresultaat de 
" twijfelachtige eer, wederom slagveld van Europa te worden 
" met alle gevolgen van dien ?" 
" Dit is de aanhef van het verkiezingsprogram van de Oude 
" S.D.A.P. en de Vooruitstrevende Partij voor Wereldrege
n ring. Over dit onderwerp spreekt 
" DINSDAG 29 JUNI a.s. 
" D.A. N 0 0 R DE W IE R 's avonds om 8 uur 
" in zaal 1 van het Dom Hotel (Westerstraat, alhier) 
" onder het motto: Stemt op het SOCIALISTISCHE BLOK ! ! 
" Het plaatselijk comité voor de verkiezingsactie nodigt 
" ook U uit deze vergadering bij te wonen. Verzuimt niet 
" geestverwanten mee te brengen! TOEGANG VRIJ! 
"KIEST KRUYT !! No 1 LIJST 8. 
" Het Comité. " 

Dit pamfletje was in een oplaag van 200 exemplaren bij 
wijze van convocatie rondgezonden, dus niet algemeen ver
spreid. Gerekend werd op een opkomst van plm. 40 personen. 
Het doel der convocatie was te komen tot een kern, die 
zich voor de verkiezingsectie in Utrecht wilde inspannen. 

De vergadering ving aan ten 20.15 uur en eindigde ten 
22.45 uur. Een presentielijst werd ter tekening aangeboden. 
Achter de voorzitterstafel hadden drie personen plaats 
genomen, waaronder de spreker van deze avond en een on
bekende die als leider der vergadering optrad. 

Aanwezig waren 29 personen; er waren plaatsen voor 45 
personen beschikbaar. Velen der aanwezigen begroetten 
elkaar als oude kennissen. Het publiek be$tond grotendeels 
uit personen boven de middelbare leeftij~. 

De bijeenkomst had het volgende verloop: 
20.15- 20.30 uur rede inleider 
20.30- 21.45 uur rede D.A. Noordswier 
21.45- 22.00 uur pauze 
22.00 - 22.30 uur gelegenheid tot debat 
22.30 - 22.45 uur bespreking van de organisatie der 

verkiezingsactie 

-2-
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Inleider merkte op bij de opening der vergadering, dat de 
actie was.uitgegaan van 5 Utrechtenaren, die zich onafhan
kelijk van elkander tot de partij in Den Haag hadden gewend. 
Een ietwat stuntelig begin weliswaar, zeide spreker, doch 
niettemin een begin. Uit dit initiatief en de steun van 
Den Haag was deze vergadering voortgekomen. Spreker hoopte 
dat de aanwezigen aan het einde der bijeenkomst zouden be
sluiten tot het stellen van daden, n.l. actief deelnemen 
aan de propaganda voor de partij door verspreiding van 
pamfletten, raambiljetten e.d., aangezien nog weinig tijd 
restte. 

I Hierna werd het woord gevoerd door n.A. NOORDEWIER, 
~ wonende Prins Maurits+aan 120 te Den Haag, candidaat uoor 

de verkiezingen der 2e Kamer 1948 voor de Oude S.D.A.P. 
De kernvraag waaromtrent de kiezers een oordeel hadden 

uit ~e spreken zag spreker in de kwestie Indonesië. Hij 
bepleitte in dit opzicht het afstemmen van de grondwets
wijziging, aldus een uitspraak van de kiezers tegen con
solidering van de door de huidige regering gevoerde Indo
nesische politiek. Opdat echter de kieaar het waarom duide
lijk voor ogen zou staan achtte hij een uiteenzetting nodig. 

Vooreerst besprak hij de sociale en economische achter
grond van het Indonesische nationalisme. Welter, Feuilleteau 
de Bruyn, Schouten en Gerbrandy zouden een geestesrichting 
vertegenwoordigen, die 128 jaren over Indië had geheerst. 
Deze heren werpen zich thans op als de brengers van de wel
vaart voor de inlanders en voelen zich verantwoordelijk 
voor hun bevrijding van de z.g. "terreur" der Republiek. 
Merkwaardig is echter dat deze terreur alleen buiten het 
gebied der republiek blijkt te bestaan, aldus spreker. 
Wat het koloniale regiem de inlander had gebracht toonde 
spreker aan door het voorlezen van enige publicaties. 
Hij haalde aan een rapport van de Ned.Indische Gezondheids
dienst, waarin als oorzaak van de influenza-epidemie op 
Java in 1918 werd genoemd het rijsttekort en de ondervoede 
toestand waarin de bevolking verkeerde; er waren slechts 
628 doktoren in de gehele archipel. De Gouverneur van 
Sumatra's Oostkust schreef volgens spreker omstreeks 1925, 
dat e~ in zijn district wel genoeg voedsel was, doch geen 
koopkracht onder de bevolking. Vandaar de hongeropstanden 
in Bengkasal. De Rubberuitvoerordonnantie ontnam de inlander 

1 

voor een,.groot deel zijn bestaansmogelijkheid in dit rubber
district. Op Java betaalt 94% der bevolking geen inkomsten
belasting, d.w.z. geniet een inkomen van minder dan f 120 
per jaar. 

Onder deze toestanden is het Indische nationalisme geboren. 
Het werd de inlanders duidelijk dat slechts eigen kracht hen 
hieruit redde~ kon. Het nationalisme is in Indië steeds 
vervolgd, den~slechts aan de kampen van Boven-Digoel, doch 
groeide desondanks gestadig. In dit opzicht vertoont het 
overeenkomst met de groei van het socialisme in West-Europa. 
Eindelijk werd in 1918 onder druk der tijden door de regering 
in Batavia en Den Haag, die "hem begonnen te knijpen", toe-

-3-



( 

-3-

zegging gedaan dat een politiek, gericht op toekomstig zelf
bestuur zou worden gevolgd. wat kwam hiervan terecht? Niets. 
Het vertrouwen van de inlander was geschokt. Ten slotte werd 
eerst in 1945 de vrijheid geconcretiseerd in de Republiek 
Indonesia. Wat had de regering hier toen moeten doen? Slechts 
één ding, dit recht op de vrijheid, deze republiek erkennen, 
zonder meer. Maar zij deed het niet. De troepenu~ending begon, 
mogelijk gemaakt door Amerikaanse credieten. De inlander voelde 
dat het zo niet goed ging en het vertrouwen slonK. Toen kwam 
het accoord van Lingadjatti, het hield in een mogelijkheid tot 
samenwerking, doch meer ook niet. Het vertrouwen slonk nog 
meer door de eenzijdige interpretatie van dit accoord door de 
Nederlandse regering. En het werd gelijk nul door de politio
nele actie van Juli verleden jaar, welke spreker een inval 
noemde gelijk aan die van Hitler in ons land. 

Hiertegenover ons standpunt, aldus spreker. De zich socialis
tisch noemdende P.v.d.A. staat achter dit beleid en draagt de 
verantwoordelijkheid, ook voor het gebeurde op Celebes en 
Oost Java~ Dit strijdt met ons geweten. Stemt dus v66r een 
radicale wijziging, voor een onvoorwaardelijke erkenning der 
republiek, op het socialistische blok, lijst 8, Kruyt! 

Deze rede werd met aandacht gevolgd. De bijval was algemeen • 

. -.-.-.-.-. 

Enigen hadden zich hiervoor opgegeven. Ieder mocht 3 minuten 
spreken. Tegen uitsluitend indiening van schriftelijke vragen 
in de pauze was bezwaar gemaakt, zodat werd besloten dat ook 
mondeling vragen mochten worden gesteld. 

\ 
Eerste spreekster, (Mevr .He romer), mede-delend dat zij lange 

/ tijd in Indië had gewoond, verweet spreker zijn eenzijdige 
voorstelling van zaken en betoogde dat ook in Indië met name 
door de zending veel goeds ten bate van de inlander was ver
richt. Voorts zou de loslating van Indië een verlaging van de 
levensstandaard hier betekenen. 

NOORTIEWIER antwoordde hierop: De zending heeft ongetwijfeld 
veel goeds gedaan; zij stond ook steeds op het standpunt van 
het nationalisme. Echter kan men via het kerkezakje gemakkelijk 
voor 1 millioen goed doen, waar men tevoren 100 millioen heeft 
weggesleept. Daarmee is het beleid niet goed te praten. 

Van verlaging der levensstandaard zou geen sprake behoeven 
te zijn. Er moest komen een ruilverkeer met Indië op basis van 
gelijkheid, niet de oude koloniale politiek. 

~~ Tweede spreekster (Mevr. Koole) vroeg of er dan geen woord van 
I waardering af kon voor het beleid van de ministers Drees en 

Lieftinck, die toch op weg waren veel te verwezenlijken van wat 
ook de Oude S.D.A.P. wilde. Hoewel zij de houding van de P.v.d.A 
ten opzichte van de kwestie Indonesië niet bewonderde, zou een 
andere politiek winst voor Schouten hebben betekend. Ten slotte 
had ook de P.v.d.A. geen meerderheid en moest zich dus richten 
naar de coalitie. Haar trof dus ook niet de volle verantwoorde
lijkheid. In haar verdere woordkeus was zij, hoewel bezadigd, 
minder gelukki»g. Stemmen uit de zaal: "ach, kom!" en een in
terruptie: "Ik prote-s.rteer dat hier· voor de partij van het ver
raad propaganda wordt gemaakt!" (Gehamer van de voorzitter). 

Bijval werd echter ondervonden van GEORGE OVERSTEEGEN, 
~ \geboren te Amsterdam 31-1-02, boekhandelaar, wonende M~ria-

straat ~0 te Utrecht. 
-4-
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Deze betoogde dat de mening van de Oude S.D.A.P. zeer zeker 
ook binnen de P.v.d.A. waardering en respect zou vinden. 
Stichting ener nieuwe partij keurde hij daarom af. 

NOORDEWIEE, beiden beantwoordend,zeide: 
De gedachte van de heer Oversteegen is op zich zelf beschouwd 
nog niet zo gek. Navolging ware te overwegen, indien er niet 
iets gebeurd was, n.l. het volgende: Toen de regering de 
politionele actie voornemens was, kwamen de partijraad en 
de afdelingen van de P.v.d.A. bijeen (Mevr.Koole: "en een 
congres!". Spreker: "Ja, maar dat was later"). De meerder
heid was tegen de politionele actie. Wat zeide Vorrink toen 
echter? Als jullie het niet nemen, ga ik, en met mij het 
hele bestuur heen! Een crisis van de eers~ orde dus. En 
de partijraad, bij monde van Jacques de K~, zwichtte. 
(Mevr. Koele: "Was U daar bij?" Spreker: "Ne en, maar daar 
heb ik getuigen voor"). Dat was Vorrink, die steeds de mond 
vol heeft over dictatuur! (bijval) 

Voortgaande, zeide NOORDEWIER: 
De verantwoordelijkheid van partij, regering en bewinds

man is éne, en zij is'ondeelbaar. Zij nemen deze ten volle 
op zich, of in het geheel niet. Een ander alternatief is er 
niet. Zij kunnen zich hieraan niet onttrekken door te zeggen: 
wij moeten wel, wij hebben de meerderheid niet. Traelstra 
had die in 1922 ook niet bij de behandeling van de vlootwet. 
Toch zeide hij en de 22 sociaal-democraten tegen de regering 
Ruys de Beerenbrouck: tot hier en niet verder! Een petition
nement leverde 1~ millioen bandetekeningen op, geen meerder
heid, aan de betoging te Amsterdam namen 80000 deel en geen 
3,5 millioen. Dacht gij dat de regering het toen aandorst? 
Neen. Dacht gij dat Jan Schouten het zou aandurven? Eveneens 
neen. Mocht hij het toch willen, dan is voor hem de verant
woordelijkheid en niet voor ons. 

Ongetwijfeld heeft Min. Drees goede dingen gedaan. Doch 
wat baat dit voor de toekomst indien de regering blijft 
voortgaan met haar inflationistische politiek. 

Hierna verzocht de leider der vergadering de aanwezigen 
nog te blijven om tot concrete resultaten te komen. Een der 

~~aanwezigen, ARIE PIETER SCHUDDEBEURS, geboren te Rotterdam 
15-1-15, lid C.P.N. en hoofdbestuurslid Bedrijfsorganisatie 
Ned. Overheidspersoneel, Hoofdtak P.T.T., wonende Leidse
weg 30 B te Utrecht, antwoordde hierop: "We blijven natuur
lijk allemaal!" 

Overigens bleek wel animo te bestaan voor het verspreiden 
van pamfletten, raambiljetten, eventueel optreden met een 
geluidswagen enz. 

Aan de uitgang der zaal werd gecollecteerd. 

Utrecht, 1 Juli 1948. 
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ONDERWERP: 

Verslag van de op Dinsdag 29 Juni 1948 in de tuinzaal I 
van het gebouw 11 Concordialt te Bussum door de afdeling 
Bussum der Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering 
en Oud S.D.A.P. georganiseerde vergadering.-

1. A~Of'~ó?/~ _ 

lf'EUG!J 

SPREKERS: 

~Hedwig KEHRER, geboren te Amsterdam, 28 Juni 1892, zonder! 
beroep, weduwe van G.J. Meijers, wonende te Bussum, Groot 
Hertoginnelaan No.36a, voorlopig voorzitster Vooruitstre-. 
vende Partij voor Wereldregering, afdeling Bussum en Pre-j 
sidente der Nederlandse Vrouwenbeweging, afdeling Bussum. 

·J Johan Gerard ~ORGERS, geboren te Gelderma~sen, 11 De?ember 
1915, bankbedlende, wonende te Bussum, BrJ.nklaan l~o .I85L 
secretaris der Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering, 

r- afdeling Bussum.-
. H. van den BRUG, wonende te Hil versurn, partijbestuurder der I 
~~Oud S.D.A.P. 

VERTOONDE FILM: 
"Een wereld of geen" (van speer tot atoombom) 

-----------------------------------------------------------------------------

c 

R A P P 0 R T. 

Ingevolge bekomen opdracht heb ik, Willem 
Gerrit Reinisrus KOPPE, rechercheur van politie te Bussum, op 
Dinsdag, 29fJuni 1948 bovenaangehaalde vergadering bijgewoond, 
over het verloop waarvan ik het navolgende rapporteer : 

Zaalcapaciteit : ca. 150 personen.-)
Aanwezig : 30 personen; . 

De vergadering werd te omstreeks 20.15 uur door 
BORGERS voornoemd geopend, die de spreker van den BRUG inleid
de.-

]van den BRUG begon met erop te wijzen, dat wij welis
waar van de Duitsers bevrijd zijn, maar daarmede geenszins on
ze vrijheid hebben teruggewonnen, aangezien wij momenteel ge
bukt gaan onder de dictatuur van Rome.-

Spreker uitte zijn teleurstelling over het feit, dat 
zich onder de aanwezigen geen arbeiders bevonden, waaruit hij 
opmaakte, dat deze~ geen interesse meer hebben voor de Oude 
S.D.A.P. 

Fel richtte hij zich tegen de Partij van de Arbeid, 
waarvan hij de leiders verweet, dat zij de S.D.A.P. hadden ver 
kocht, waarbij vooral VORRINK een belangrijke rol had gespeeld, 
daar deze 30 jaar aan de vernietiging van de S.D.A.P. had ge-
werkt.- · -Î Volgens spreker was de door de Partij van de Arbeid 

--BEOOGDE--
--------------------------------------------------------------------------------

DE HEER OOMJniSSARIS 
VAN GEMEENTEPOLITIE 
TE 
B U S S U M.-

Aangeboden aan de Heer ~~fd 1 van de Centrale Veilig
heidsdienst te 's Grave geA 

~ssum,l\2 J'li 1948. 
t DE COMMI~S-?IS ~A~ . &1EENTEPOLITIE, 

~~ 
~ (J.],. Berkel). 
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beoogde doorbraak volkomen mislukt.- De P.v.d.A. was een burger
lijke partij geworden, welke zich gekeerd had tegen de socialisti: 
sche gedachte.-

Ook hekelde spreker scherp, dat de P.v.d.A. zich verzette 
tegen de volledige erkenning van de Republiek Indonesia.-

Een moreel schandaal noemde hij het, dat de P.v.d.A. had 
medegewerkt aan de grondwetswijzigin~, waardoor het mogelijk 
werd gemaakt de militairen naar Indie te zenden.-

Ook keerde spreker zich tegen de C.P.N., ofschoon minder 
fel.- Hij veroordeelde de gebeurtenissen in Ts.jecho-Slowakij e, 
terwijl hij in dit verband de aanwezigen waarschuwde voor de dic
tatuur van de C.P.N., welke hij geen communistische maar een 
Stalinistische partij noemde.- Volgens zijn gevoel voer de c.P.N. 

e veel op het kompas van Moskou.- · 
Spreker zag de Oude S.D.A.P. als een zeer nuttige partij, 

welke zich o.a. ten doel stelde de P.v.d.A. en de c.P.N. nader 
bij elkander te brengen in het belang van de arbeiders.-

van den BRUG besloot zijn rede met de aanwezigen te verzeke
ren, dat de Oude .S.D.A.P. zou blijven strijden voor de verwezen.;. 
lijking van een socialistische maatschappij, gebouwd op de stel
lingen van Marx, daarbij de klassenstrijd niet schuwend, teneinde 
te komen tot VRIJHEID, GELIJKHEID en BROEDERSCHAP.-

Hierna werd het woord gevoerd door Mevr. Meijers-Kehrer 
voornoemd, die betoogde, dat samenwerking tussen de Oude S.D.A.P.· 
de Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering en de Bellamy
Partij zeer goed mogelijk was, daar al deze parti~anti-milita
ristisch waren en internationaal dachten.-

Zij hield een verwarde en zeer moeilijk te volgen uiteen
zetting over de wereldregering, zoals deze door haar partij 
wordt voorgestaan.- Een dergelijke regering zag zij als enigste 
oplnssing om de wereld nog te redden.-
Hierdoor zouden de tolmuren worden opgeheven, deviezen waren niet 
meer nodig, terwijl een oorlog uitgesloten zou zijn, daar niemand 
meer belang bij een oorlog zou hebben.-
Er zou een internatio~ale politie moeten komen, die de wapenhan
del volkomen in handen had, waarmede tevens de vrees voor de atoo 
bom werd weggenomen.- De atoom-energie zou hierdoor vrijkomen 
voor andere doeleinden tot heil van de mensheid.-

Spreekster was een tegenstandster van een federaal Europa, 
omdat ier_· weer een bloc tegenover zou staan, waarmede het gevaar 
van een nieuwe oorlog niet werd opgeheven.-

De Vooruitstrevende Partij voor Wereldregering had besloten 
aan de verkiezingen mede te doen, omdat hierdoor de mogelijkheid 
werd geopend in het parlement de stem voor de wereldregering te 
doen horen.-

Na de pauze werden door enkele aànwezigen schriftelijk vra
gen gesteld, o.a. of de oude S.D.A.P. nog steeds voor een repu
blikeinse regeringsvorm was.- Dit werddoor van den BRcrG bevestig 
omdat deze regeringsvorm niet erfelijk is en waarborgt, dat de 
juiste man/vrouw op de juiste plaats komt, in overeenstemming 
met de wil van het volk.-

Tot slot werd een smalfilm:ji, getiteld "Een wereld ofgeen 11 

(van speer tot atoombom) vertoond.- Deze film, welke ongeveer 10 
minuten duurde, gaf een beeld van de uitwerking van de atoombom.
Zij was samengesteld door de Federatie van Amerikaanse Iatuur
kundigen.- Een politieke ~trekking had deze film niet.-

De vergadering had een ordelijk verloop.-

Waarvan door mij is opgemaakt dit rappo 
tekend te Bussum, 30 Juni 1948.

De re 

en en ge

politie7 
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No. 52 
KORT· VERSLAG van de op 

gehouden te Dordrecht op 25 J 
Socialistisch Blok van de oude 
Vooruitstrevende· Party vo.or Wereldregering. 

pPGEL.EGD-

lAantal bezoekers: 12 . 
Zaalcapaciteit: 400 zitplaatsen. 

X fVoorzitter:Augttstinus de WINTER,kantoorbediende, 
geb.Rottèrdam,2.9.1909,wonende aldaar,Clingen-

straat 70. · 
:tljSpreke~:Mr.L.B.van den MUIJZENBERG,wonende te 

's Gravenhage. 

De WINTER opende de vergadering en begon zij~ grote 
teleurstelling uit te spreken over de slechte opkomst.Aan
vankelijk lag het in de bedoeling,, dat meerdere sprekers het 
woord zouden voeren,doch gezien de geringe belangstelling zou 
slec.hts Mr.van den MUIJZENBERG het woord tot de aanwezigen 
richten. 

Laatstgenoemde begon eveneens zijn teleurstelling 
uit te spreken over de geringe belangstelling.Wij staan,al
dus spreker,voor een moeilijke taak en wel om het mensdom er 
van te overtuigen,.hoe groot de behoefte is aan een Socialis-
tische Partij. · 

Als Secretaris van het verkiezingsbureau,zo deelde 
·spreker mede ,heb ik een advertentie geplaatst in het blad 
"Vrij Nederland•• en "Militia Christi" en heb uit het gehele 
land sympathiebetuigingen ontvangen. 

Het Nederlandse volk is bevangen door een apathie be
treffende de politiek,waaraan de slechte opkomst ook moest 
worden toegeschreven.Ook wordt vaak gezegd,dat politiek "Vui
ligheid" is en spreker kon dit niet geheel ontkennen.De apa
thie van ons volk wordt mede veroorzaakt door het feit,dat 
wij pas een oorlog achter de~rug hebben en voord'ien een vrese
lijke crisis van werkloosheid hebben doorgemaakt~De schone 
dromen,welke ons door de politieke partijen zijn·voorgehouden, 
zijn niet in vervulling gegaan.Van het beloofde menswaardig 
bestaan is volgens spreker niets terecht gekomen. 

In ons land bestaat een politieke partij,welke voor
.geeft verder te willen werken op de grondslagen van de oude 
S.D.A.P. Toen 

Verzonden aan de Heren: 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68, 's Gravenhage. 
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof 

'Raamweg 14, •s Gravenhage. 
, Commissaris der Kon~gin in de provincie 

Zuid-Holland te •s Gravenhage en · 
Burgemeester van Dordrecht. 
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Toen voerde men h'et devies:"Geen man en geen cent " 
doch thans is de. leuze: "Geld voor de oorlogsbegroting". 

Hoe zou echter de toestand zijn,indien men de twee 
milliard,nodig voor oorlogsdoeleinden,zou hebben gestoken in 
de wederopbouw van ons Îand.Dan zouden er geen duizenden in 
krotten en .bunkers wonen en er zouden ge~ werklozen zijn •. 
Er is een apathie ontstaan,omdat er veel wordt beloofd en niets 
tot stand wordt gebracht.Vandaar dat het zo noodzakelijk is,dat ! 
er een nieuwe partij wordt gesticht,welke haar grondslag vindt 
in de politiek van Troelstra.Hoewel de avonden alsdeze teleur
stellend zijn zullen wij doorgaan tot ons doel is bereikt. 

\

Er is,volgéns spreker,behoef~~ aan een partij,welke staat ~s
sen de C.P.N.en de P~v.d.A.W1J streven naar e~n maatschappiJ, 
waar plaats 1is voor ieder en waar ieder als m~kan le~en. 

Ik doe een beroep op U om mède te helpen om een oor-. 
log tè voorkomen,want oorlog is het systeem van het kapitalisme. 
Wi·j staan met de verkiezingen voor de keus om op de oude weg 
voort te gaan of niet. 

Er is, zo ging spreke.r verder, gestreefd naar he:bstel 
en vernieuwing en er is zo goed hersteld,dat wij nu in dezelf
de omstandighedan verkeren als voor 1940.Dat was niet onze 
wens en daarom is.er behoefte aan een nieuwe partij als de 
onze. 

In verband met de geringe opkomst wilde sprekér hier
over niet verder uitweiden.Hij besloot zijn rede met de opmer
king,dat er gebrek aan vertrouwen is in de politieke partijen 
en zeide,dat het doel van zijn partij is:een wereld zonder on
recht,waarin een·mens als mens kan leven en de oorlog is uit
ge batmen. " 

De Voorzitter sloot vervolgens te 8.45 uur de bij
eenkomst met de opwekking om mede te helpen aan de opbouw van 
de oude S.D.A.P. 

In de zaal waren enige biljetten opgehangen,waarin 
de doelstelling van .de nieuwe partij was omschreven. 

In "Vrij Nederland" van 19.6.1948 was een advertentie 
opgenomen, waarin als programma-punten stonden vermeld.: "Voor 
snelle socialisatie;Voor drastische verlaging der militaire 
uitgaven;Voor onvoorwaardelijke vrijheid~van IndoneaiäBK en 

. Voor wereldregering, economisch en politiek". Volledig verkie
/zingsprogram verkrijgbaar Sijzenlaan 20 's Gravenhage. 

Dordrecht, 2 6 Juni ··19 48. 
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Oit het bevolkingaregister der gemeente lheden ie 
afgeaehreven naar de gemeen1e •s-Gravenhage, 

I Kaam : Hueting 
Voornamen r Martinue Lambertue 
Geboortedatum 
Geboorteplaats :. 

~ 

· Beroep : 

16 äovaaber 1888 
Rheden 
Kleermaker 

Van voornoemde persoon is bij mijn administratie h•t volgea
de bekend: 
dat hij in 1946 en in 1947 aecretaria--ptmningm.eester waa vaa 
een in de gemeente Bheden,na de bevriJding opgarichtte po11-
t1eke partij,genaamd "de Oude s.D.A.P. groep Oud•Wethouàe~ 
Wintexink~ • 1 

dat hij in
1
1946,ten tijde van de gemeenteraadsverkiezing•n, 

alhier candidaat .werd gesteld voor~de oude S.D.A.P. creep eQ4J, 
Wethouder Wir1terinktt 1 I 
dat hij in Maart 1947 Eich abonneerde op-of proe:fnumaen aaa•j 
vroeg van het blad "de fribune 11

, orgaan ·v-an de Jleveluii_onair ... 
Socialistische Partij en 
dat men,blijkens een. bericht in het blad "de looiaal D-o ... i 
craat• van 17-3-1947(orgaan van vde oude S.D.A.P.•) si~h aan 
zijn adres als lid van deze _partij kon opgeven. 

Aan: O.V.D. den Haag -
HC.v.P den Haag. __ 
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Uw kenmerk 

B. 9164. ---·---' Onderwerp 

r VolgncOFG::l::GD 

GEMEENTEPOLITIE EINDHOvkN 1 8 OCT.1~~~ : 

AAN: iAcoï2UY:3-:-
de heer J.G. Crabbendad 

Javastraat 68, 

• s-GRAVENHAGE. 

I 
Uw brief I Ons kenmerk 

14.2.1947. 125/47 ID. I 
EINDHOVEN 

15 Oct.l947. 

Inlichtingen 
omtrent "oude S.D.A.P.". 

Bijlagen 

Naar aanleiding van Uw bovenver
meld schrijven, heb ik de eer U te berich
ten, dat te Eindhoven betreffende een af
deling van de "oude S.D.A.P." niets be
kend 
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De oude s.D.A.P. vvat vvll ziJ, I 

HEEFT ZIJ EEN EIGEN STANDPUNT? i 
Het was lange tijd uiterst onduidelijk. verenigde partij zich zal moel:en stellen , 

wat de groepering, die _zich aanduidt als op de basis van de klassenstrijd en de : 
.,Oude S.D.A.P." nu eigenlijk voor pro~- revolutie. Alleen jamjller voor Kruit, dat ! 

grampunten had, die h~t zelfstandig he~ \de beide groepen, die hij op deze basis · 
staan van deze formatie, tals zij tenminste ~il ve~enigen, èn de klassenstrijd èn de 
als zodanig mag worden beschouwd, ;revolutie hebben afgezworen, de een in 
rechtvaardigen. / ' theorie en practijk, de ander alleen in de i 

De thans verschenen brochure van' practijk, maar niet minder grondig. Beide i 

haar voorzitter, G. Kruit, ,.Het parool zijn reformistische partijen, waarbij alleen , 
voor de socialisten", heeft niet getracht de frasen van de een wat radicaler klin~ : 
dit duidelijk te maken .. Men zou zelfs kun~ ken dan die van de ander. f 

nen beweren, dat Kruit integendeel heeft Geen wondert dat de brochure één , 
duidelijk gemaakt, dat de .. Oude S.O. doorlopend verwijt is aan het adres van ' 
A.P." als politieke formatie geen enkel de P.v.d.A., die deze samenwerking niet. 
bestaansrecht heeft. In werkelijkheid he~ wil en er geen woord ten nadele van de , 
vat deze brochure zelfs geen enkele op~ C.P.N. gezegd wordt: deze immers is tot 
roep aan de arbeiders om zich aan te slui~ die eenheid maar al te bereid, en heeft dat 
ten bij de Oude S.D.A.P .• om deze for~ in het verleden talloze ·malen gedemon~ 
matie te versterken en betekenis te geven. streerd. In werkelijkheid wordt Kruit in · 
Uit deze brochure kan men de conclusie deze brochure volkomen;· maar dan ook 
trekken, dat de Oude SD.A.P. in het he~ volkomen, de advocaat van de C.P.~poli~ 
wustzijn van haar voo~itter niet bestaat. tiek. Hij vormt de brug, waarlangs de 
en ook nooit bestaan zal. Een mening, .. linkse" P.v.d.A.~mannen tot de C.P.N., 
waarin Kruit dan in elk geval niet alleen gebracht moeten worden. ·Hij neemt· de! 
staat, maar waarin zijn Rotterdamse par• positie in van de vooroorlogse reformist,! 
tijgenoot, de E.V.C.~leider Toon van den die inziet dat d"e C.P.N. de plaats der' 
Berg volgens onze inlichtingen het roe~ vroegere S.D.A.P. heeft ingenomen, en' 
rend met hem eens is, wat overigens niet die de vervulling van zijn sociaal~demo~! 
wil zeggen, dat er tussen Van den Berg cratische illusies nu aan de C.P. wenst: 
en Kruit geen verschil zou bestaan. toe te vertróuwen. 

1 

De verklaring van de schijnbare tegen- Toch is zijn brochure wel ergens goed/ 
stelling tussen het ongeloof van Kruit in voor. Zij laat duidelijk zien, dat er tussen, 
de toekomst der .,Oude S.D.A.P." en zijn !<ruit, die tussen_ de P.v.d.A. en de C.P.i 
voorzitterschap ervan, volgt uit de inhoud m staat, en de leden van de O.S.D.A.P.,i 
van zijn brochure: Ze is een pleidooi voor speciaal die uit Rotterdam,. een onover~ 
een breuk tussen de ,.linksen" in de P.v. brugbare kloof gaapt. En Rotterdam gaat 
d.A. en de ,.rechtsen" en voor een samen~ door voor het bolwerk - zij het een ver~' 
gaan van deze ,.linksen" met de C.P.N. molmd bolwerk - van de O.S.D.A.P. 

Kruit ziet als het perspectief voor de Deze Rotterdammers zijn voor een groot( 
Nederlandse arbeidersklasse een vereni- deel afkomstig uit de vooroorlogse R.S., 
ging van P.v.d.A. en C.P.N. Een derge- A.P. en zij staan niet _tussen P.v.d.A. en 
lijke samenwerking zou enige zin hebben, C.P.N .• maar links van beiden. De laatste! 
indien Kruit aangegeven had, hoe het pro- periode gaf in Rotterdam een verbitterde 
gram, waarop deze samenwerking, deze strijd te zien tussen Nelis Oosterwijk, die, 
eenheidspartij tot stand zou moeten ko~ als Oud~sociaal~democraat een partijge~ 
men, eruit zou moeten zien. Maar juist in noot van Kruit is, Toon van den Berg, die' 
dit ene concrete faalt Kruit. Het enige, dat ook is, en de stalinisten, die door Kruit J 
wat hij ervan weet te zeggen, is, dat de zo in bescherming worden genomen. 

- Dit belangrijke verschil tussen Kruit en 
zijn volgelingen moet er wel mede de oor~ 
zaak van zijn, dat de O.S.D.A.P. in geên 
enkd opzicht aandacht wijdt aan de da- , 
gelijkse politieke en economische strijd. 
De groep zou onmiddellijk uiteenvallen. 
Oasterwijk c.s. gaan bij de stalinisten 
door voor fanatieke Trotskisten, terwijl 
Kruit de stalinisten als zijn toekomstige 
strijdmakkers en partijgenoten ziet. 

Werkelijk revolutionnaire <trbeiders 
van de O.S.D.A.;>,, .. oals zij ~r in Rotter~ 
dam verschil!ende kennen, zullen zich ze~ 
ker niet op hu:w gemak voelen met rle i 

' 
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strekking van het geschrift van Kruit, dat 1 

hen 'ongetwijfeld duidelijk zal maken, 
waarom deze zo gekant was tegen het 
door de R.C.P. voorgestelde samengaan. 

Het is daarom, dat wij hopen, dat deze 
brochure met aandacht gelezen· zal wor.
den_. vooral door de Rotterdamse vroegere 
R.S.A.P . .-ers. Dan zal zij wellicht deze 
gunstige uitwerking hebben, dat deze zich 
niet meer door elementen als Kruit zullen 
laten afhouden van de noodzakelijke con.
:entratie vap. krachten op de linkervleu.
gel van de arbeidersbeweging, ~s van 
P.v.d.A. en C.P.N. Wt. 

/ 
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AC~/(7/ll~ 
In antwoord op de bovenvermelde brieven1 d.d. 14 Februar1. 1947 en 
17 Maart "'947 kan, betreffende de daarin genoemde vereniging en 
enkele van haar leidinggevende figuren,het volgende worden mede
gedeeld: 

Het opgaan van de voo:rm.alige Sociaal-Democratische-Arbeiders
Partij in de Partij van de Arbeid, waartoe op het congres van 
~ebruari 1946 werd besloteru, heeft niet kunnen bewerken, dat ook 
alle leden va:m eerstgenoemde groepering zich aansloten bij de 
nieuw gefonneerde politieke partij. Aangenomen mag worden, dat 
ongeveer 40. 000 leden dakloos bleven of zich anders organiseei\-· 
den dan de leiding der S.D.A.P, adviseerde. De voornaamste reden 
tot ontevredenheid was het loslaten va~ het marxistisch socia
lisme en de daaraan verbonden klassestrijd door de nieuwe Partij 
van de Arbeid. Het gevolg hiervan is geweest, dat reeds ~oedig 
na het partij-congres pogingen werden gedaan om opnieuw te ko
men. tot oprichting Varli. een sociaal-democratische partij. De voor
naamste initiatiefheemster hiertbe is geweest: 

Heintje SPEYER, weduwe van J.LOOPUIT,_ 
geboren te Leiden, 31 Maart 1874, 
wonende Keizersgracht 546 boven, Arnster\èam-Centrum; 

zij was de echtgenote van de bekende sociaal-democratische voor
man. Jan Loopui t, wiens naam een goede klank heeft iQ de kringen 
van de voormalige s. D.A.P ... en waardoor ook zijn vrouw een zekere 
populariteit geniet. Over haar activiteit in het kader van de 
"<hde S .. D.A.ll." werd reeds gesproken in het dezerzijds gestelde 
rapport C .. R. 278-46 I. D., terwijl ook meerdere malen persberichten~ 
daaraB.J:'li werden gewijd. (Zie o.a. ''De 'Naarheid" van 25 lVlaart -~946, i 
2 lvlei 1946, '16 Juni 1946 en "Het 1-Jarool" var1 "'5 Juni 19 1+6). 

Inderdaad mocht SPEYER er in slagen een klein aantal belangstel
lemden rondom zich te verzamelen, mede door enige moeQijkheden 
in de Partij van de Arbeid ontstaan, bij het samenstellen van de 
can.didatenlijsten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 1946 (o.a. te 
Zeist).. · 

Q> 15 en 16 Juni 1946 werd te Utrecht een o:prichtingscongres voor i 
de "Chde B .. D .. A .. P." gehouden, waar ongeveer een honderdtal perso
nen uit 28 verschillende plaatsen van .Nederland aanwezig was. 
Blijkens het over deze vergadering gepubliceerde verslag heerste 
daar eeru enthousiaste stemming. De geestdrift en werklust heeft 
e<'.hter niet la!llg geduurd, want er is na dit congres vrijwel 
nimmer meer iets vernomen over de "Chde s. D.A.P, ". Op grond daar
van zou misschien met deze korte uiteenzetting kunnen worden vol
staan, maar het heeft toch zeker zijn waarde nog even terug te 
gri j:pen op typerende dingen uit de oprichtingaperiode van deze 
politieke vereniging, om, bij een eventueel hernieuwde activi
teit, beter geïnformeerd te zijn. 

j 
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Door de- Commund.stische Partij Nederland werd bij de gemeente
raadsvexkièzirugen varo 194~ getraCht munt te slaan uit de onte~ 
vreQ.enheid onder de sociaal--democraten, door op haar. lijsten 
p1aatsen in te ruimen voor enige. figuren uit die kring._. Op· dez.e 

i wijze werden te Amsterdam gekoz-en: · 

. ·ll>tisidore · HOFSTEDE1 _ . 
\Vgeboren te Aitwerpen, 1 Jru1qar1. 1910, 

van beroep diamantzager, 
wonende Retiefstraat 103 III, Amsterdam; 

en 
~ermina-Maria Leendert HEYERIVJ..A.NS · 
\:!/geboren te Katwijk aan Zee, ·1·3 ~ptember 1902, 

echtgenote VanJ w. Va!ll Kouwen, 
wol:.llende Vonde'lstraat 84 huis~ Amsterdam.;: 

waarvan de -eerste een onopvallend lid is gebleven van d~ geme~nte
raad te Amsterdam en daar getrouwelijk meevaart i-n het communis-
tische scb..ui tje, ~terwiJl mevrouw Heye:nra.ans, een dochter van._ de . 
bekende socialistisC4e voorman Herman Heyermans, in November 1946 

.,..,. tijdens een raadsz.i tting veml.aarde· zich niet langer meer verbon
delJi. te achten m.et de "ilide S..D.A.P." of C.P .. N., maar als vertegen
~oordigster van de door haar ge_stiahte "Bond van Kamerlruurders". 
zou gaBÉl optrede~ Politiek in optima fo:rma ! 

Ook bij àndere gelegenheden is de verwantschap tussen de· "ilide _ 
S.D,-A,P." en C.,P.N •. duidelijk gebleken. "De Waameid" stelde I 
steeds hàar kolommen beschikbaar VOOr berichtgeving Vam d~ nieuwe ,1 

politieke groep eli'll uit het eerste nummer van "De Sociaal Democraa·H 
het orgaan-van de Cllde S.D.A .. P.,kan het volgett.d.e citaat worden_ 
weergegeven: 

" ••• maar de leiders VaiilJ. l-aatstgenoemde partij (P.v.d.,A,) heb
ben niets geleerd en niets vergeten; koppig volharden zij' in hun 
anti- com.muni sti sche gezindheid, 
Dé_ vraag rijst nu, hoe de Cllde S. D.,A .. P~ hiertegenover s:taat. El.;.. 
ders in dit .blad vinQ.t de lezer een overzicht van het oprichtings
congres. In deze vergadering bleek bij de· discussies over: ver- -
schille:mde onderwerpen duidelijk, dat allen, die aan .de. oxrich
ting van. de"oude s. D.A.P,.." hebben deelsenomen, niet vijan ig _ 
tegenover, de corn:muni sten staan .. 1Wi J ziJn het met sommige lee~ 
stellingen ~en 'in so:rm:nige aangelegenhecen van taktiek niet eens. 
Ook zouden wij hen niet gaarne al tij~ zonder meer willen volgen 
op het gebied der practische politiek, Dit neemt echter niet _weg, 
dat wij volledig begrip hebben voor de rechtsgrond van het com
munisme, waaraaDJ. de mensheid mede de spoedige en succesvolle b-e
eindiging v~ de oorlog te dankern heeft. Niet alleen dit.$eit 
echter., maar ook de overweging, da"tï de communisten ongetwijfeld 
goede p-rincipiële marxistische socialisten zijn, doet ons s:Ym
~athiek tegenover hem staan." 

(onderstreping van rapporteur)~ 

Wellicht kan. ook de ,volgende passage uit een der artikelen van 
"De sociaal-Democraat" getuigen van een min of meer revolution-

. ···-p.aire neiging, immers, hàndelend over de naar zijn mening ver..:.. ® ouderde leus van .het anti-mili tairisrne, schrijft P,van Ba~r, 
redacteur van. het. genoemde. blad:. · . . . 

·" , •• Het fàscisme is,zowel nationaal als intemationa~,neer
geslage~ maàr niet verslagen. Daarvan zij men zich wel be~st. 
In de toekomst blijft het latente oo~logsgeyaar, d•t inhaerent 

' . 

i 

, I 

'I 
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aan het fascisme is, dus dreigen. Alleen de Russen roei.en het 
fascisme met wordiel en tak uit; hopel'ijk ook de andere Slavisene. 
volken .. · Overal elders echter wordt het fascisme met fluwelen -
hands.choenen aaiDLgepälit. Zouden wij onder de~e omstandighe<len geen 
man 1 en geer:I!. cent voor het mil i t airisme · wil~en geven ? wees· toch 
wijz.er I . 
Hier zou îk het bij kuimem laten, want ik acht. deze argu.mentatie 
voor een' sterk volksleger voldoende, .ja af9,oende,. · .. -
.......... De strijd gaat reeds lang niet meer tegen het mil i tairisme, 
dat in de· ka;pi talistische maatschappij een werld;uig van het impe
rialisme is, maar tegen het imperialisme zelf._ Het is nu de tijd 
niet meer de wapens over .de knieën te breken. Wi · hebben de. w en 
zelf nodig ! " 

(het onderstreepte was in het. origineel. cursief gedrukt.- .R~p. )~ · 

Ret lijfblad van de "Chde S..D.A.P~" waaruit bovenstaande passages 
werden gelicht, is in t0taal drie maal verschenen. Door de betref
fer.n.de instantie was toestemming ~rleend. tot eem wekelijkse uit-. . 
gave van 8 p·agina' s in een oplaag van 5000 exemplaren .. De direc-
tie dezer uitgave is toevertrouwd geweest aan: · 

! ~ l"rie REIM.AN', · 
, ~ g_eboren 'te Am.st~rdam, 22 November 1875, 

· boekdrukker, / 
wonende Prinsengracht 306 huis, zaakdrijvende Elandsgracht 93,. · 
te .Amsterdam-Cen.trum; 

.deze man was destijds eveneens lid van de· "Oude S.D.A.P. ", maar 
zou rm weer zijn teruggekeerd tot de P. v. d.A.,, hoewel hij momen
teel zeer ontevreden is over de politiek ·van de laatstgenoeade 
partij .. Hij verlat11gt ·sterk naar terugkeer van een fliD;ke sociàal-
de~ocrati sche partij. . 
·Tegen he_m werd reeds_ meerdere malen proces-verbaal opgemaakt tel:l
zake- verduistering, overtreding auteurswet, onrechtmatig ontslag, 
prijsopdrijving, bedrieglijke bankbreuk, hoewel alleen in 'het 
·geval van de prijsopdrijving veroordeling is gevolgd.. In de ka:I'-
toth~ek varu. de P.R.. A" komt hij niet vqor. ' 
Ook weer tekenend voor het stadium van verval,. waarin de "ilide · · i 

S.D.A.P." al spoedig na haar enthousiast oprichtingscongres,kw3lli 
te verl<eren., is het feit, dat de uitgave van haar: orgaan wegens / 
geldgebrek moest worden. gestaakt,. Na het stopz.et;ten van de mee;v.... 
genoemde periodiek was vrijwel. alle leven uit de oude ke:r:p ver
dwenen. Er is daLll ook niets kunnen blijken ·van een weilielijk ~ 
geformeerde afdeling te Amsterdam, Ook de aanvankelijke ini tiqtief~ 
.neemster, mevr. de wed. L·OG.PUIT, heeft zich in feite teruggetrok- i 
ken.- Het landelijk secretariaat wordt momenteel waargenomen door · 
J.H .. VISEE, Schouwtje sla~ 32 rood, Haarlem .. 
Uit een aanvaiJjkelijk verspreide opgave kunnen 
aanmeldilligsadressen ~orden weergegeven: 

Arnhem: J,. .A., J, Bosmens, Emmastraat 43; _ 
.Bloemendaal.: E. Th. Gordi,jn, Kinheimweg 39; 
Dordrecht: J.Drop, Jan Vethkade 46; 
Den Haag: J.P .. Winkel, Delftselaan_ 37; 

·Emmen: Joh. Hiive:r;-s, Noordbargestraat 2; 
Heerenveen: Dr.J,Kalma, Boveru Knijpe'50; 
Hilversum:. H. v.d. Brug, Orionkaden.6 
- " P.,L., ~rong, Chrysantenlaan 1; 

Leeuwardent F .. F .. y.d., 1\tle~len., Koeplein 1; 
Leiden: .T. Groeneveld, Haarlemmerwe~ 50; 
Maassluis: J.c .. Verkerk, Hoekerdwarsstraat 

nog de völgepde 

- \ 
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Munnerwoude: Joh. v., d., Wal; 
Rotterdam: -G.varu Tol, Van liaarenstraat 23; 

" G·. J., de Weger, Wieldrechtstraat 18 A; 1_ t._ 
Sliedrecht: D.,Postema, Wijk 0 117; u 
Steenwijk.: Mr.,H.Thesingli" sta:tionsstraat 25-;, 
Til'Qurg: H,;öe Backer, Houtstraat 167; 
Utrecht: G., F .. J,. Baart, Huber Pootstraat 5; 
Velp: M.,L~Hueting~ Parkstraat 52; 
Waubaeh: J.Hèidstra, Kerkstra 38; 
Zeist: J,C.Louwerse, De Wetlaan 66; 

" Ir. 0., G,. van Steeni $, Griffensteynschep~ein 

.. 
De politieke partijen. in Nederland hebben de oprichting van de 
"ilide S..D .. A.,P. "'nooit beschouwd als een werkelijk serieuze poging 
om deel te nemen aan de 'politieke strijd en ook in het tegenwoo~ 
dige hoofdbestuur van de Partij van de Arbeid ziet men de "Oude
s.,D.,A.P;' niet als de groep, die gebruikt zou kuru"len gaan worden 
bij de thans bestaande moeilijkheden binnen het verband der P.o·V~ d.A. 
Het is duidelijk, dat men in de boezem der "Oude S-D.A.P." daal:\- '. 
over ~ders oordeeft, getuige het vobgend citaat uit ~ên van haar 
prop agan;da- artikelen: 

" • ., ", In deze reine atmosfeer is de ·Oude g.,D.A.P •. geboren ,en zi_j, 
die aan haar wieg stonden, zijn ervan overtuigd, dat dit wicllit een 
schone t·oekomst wacht. Eens zullen den sociaal.:.. democraten, die uit 
traditie n....-og vastkleven aan de burgerlijk-radical~ Partij van de 
Arbeid, de schellen van de ogeiil. vallen en zij zullen zich schamen 
als klassebewuste a~beiders deel uit te maken van een p~rtij, welke 1 

zich socialistisch noemt, doch alleen maar vooruitstrevend is., Dán 
zullen zij dankbaar zijn, dat de "ilide s.D.A.P." hun een nieuw , 
tehuis kan bi eden. " 

\ 

Tenslotte volgen hier nog de personalia en eventueel verdere bi--j-
, zonderheden omtrent personen, die bij de oprichting~~· de mee~ 

- genoemde sQcialistische vere~iging op de voorgrond ziJn, getreden 
" en in Uw schrijven van 17 Maart j.,l. werden genoemd: 

Barend Hendricus LINSCHOTEN, , . 
geborem 15 Maart 1897, te Amsterdam. 
van. beroep stoker, 
wonende De Ri.jpgraaht 18 II, Amsterdam-West., 

een marxistisch georienteerd persoon, die ook voor de veren1g1ng 
"Vrij ftlanje'' Çi.Ctiviteit ontwikkelt, maar overigens- geen bekend
heid geniet~ Van hem is niets bijzonders te melden uit de admini
stratie van Politie .of P .. R.A., · 

·2 .. _Te Amsterdam is geen Dr. J.,Kalma beke:Qld en op het adres Keiz-ers
gracht 546 is woonachtig de meergenoemde Wed., Loopui t-~eyer.., Vev
moedelijk wordt bedoeld~ 

'~ Dominee J acob Kalm a, 
geboren te Hanttllrihuyzen, 17 Mei 1907, gem. West-Dongeradeel, 
Nederlands-Hervormd- predikant, 
vermoedelijk: wonende Boven ~ijpe 50, Heerenveen; 

een christen-socialist uit de voonnalige S.D.A.P .. , destijds mede-. 
werke::t;' aan de periodieken: "Tijd en Taak"• "Kerk en Vrede", ''Kerk 
en Wereld", "Noorderlicht", e.d. Schrijver van rr-eligieus- socialis
tische brochu:res.,. Voonnalig bestuurslid van de Arbeidersgemeenschap 
uwoodbrokers in Holland" en hoofdredacteur van de ''Leeuwarder 

' i 
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Koerier"• Volgens een bericht in het "Vrije Volk" van 13 ·Juni 
1945 zou hij· weer toegetreden ...zijn tot- de dan nog bestaande 
S.D .. A.P., ma51-r in het kader van ·de P-v.d.A. werd tot dusver niets 

.... van hem vernomen • 
...... 

@3~ Paulus LAGENDIJK, 
geboren te Oegstgeest, 10· Juni 1906, 
zonder beroep, . 
wonende .Valeriusstraat 103 huis, Amsterdam....; Zuid; 

een, ma!li, brt,li1t in zi j:r.qi optrêden, di~ al verschill'ende beroepen 
en werkzaamheden heeft vervüld en nu geïnteresseerd is bij een 
fapriek van rubber-artikelen. Tot 1942 -was hij woonaehtig in 
Leiden óf Oegstgeest, zodat over zijn politieke activiteit in de 
vó6r-oorlogse jaren geen bijzonderheden kunnen worden gege-ven• 
Hij was tot voor kort geabonneerd op het dagbl.ad "De Waarheid", 
maar i.s nu lezer geworden van ''Het Parool "• Van hem kan nièt 
gezegd worden, dat hij een politieke activiteit ontwikkelft, wel 
heeft te zijnen huize ê~runaal een vergadering pl.aats gehad van 
"Oud-S. D. A .. P !'-ers. 
Te zijnen padele staat niets vermeld in de administratie van 
plaatselijke poli tie of politieke rech~rche, 

4. Maria datharina BOUWMEESTER"_ 
. ""'-geboren te Vught, 5 April 1ö85, 

@ ·journaliste van ber·oep, 
wonende Bronckhorststraat 22 huis, Amsterdam-zuid' 

' over de activiteit van deze vrouw in het kader van de "Nederlandse 
Vrouwenbeweging" werd reeds meerdere malen ·gerapporteerd. Zij was 
voorlleen als journaliste~ verbonden aan de "Arbeiderspers" te Am-

. sterdam. Haar levensopvatting is zuiver marxistisch. 

~------------------------------------------~--~----~--------------
Verzonden aan Hfd. c. V.D., '&-Hage. M.,-2., 

, 
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U VOELT, 
' ' dat het gepraat over "politionele actie" een poging 

is om de feiten tè verdraaien. 

U VOELT, 

dat er iets mis is, wanne~r U lees~ dat er gebombar· 
deerd en gemitrailleerd wordt. 

U VOELT, 

dat er iets niet klopt, ~anneer het woord "terrorist" 
meer en meer in de k,rante~ qpduikt. 

U VOELT, 

dat onzé soldaten voor een onwaardige zaak worden 
gebruikt. 

U VOELT, 

dat de stemming in het Parlement over de CommÛ· 
nistische ·'motie tot h;erstel van de .vrede niet de 
ste~ng in het land weergeeft. 

U VOELT, 

dat er iets- niet in de haak i~ i:p ons dierbaar 
vaderland.• 

Maar U kan het niet onder woorden brengen ..•• 

\_...! 

De Waarheid is t;lr, om U daarbij te helpen! · 
\ ' 

· ·U bent er voor, dat Indonesië voor ons als vriend en 
bo~dgenoot · blijft behouden! 

U begrijpt dat de thans woedende oorlog een halll in de 
. harten der Indonesiërs zaait,. die slechts door een 

radicale wending in onze politiek weer kari verdwijnen. 

l:1 wil dat Uw zoon, Uw broer, Uw verloofde gespaard wordt. 

) 

"-"'' 

" 

Om dat alles te bereiken mo.et U zich thans 
scharen aan de zijde van de grote gtoep · 
landgenoten die De Waarheid ~ez~"· 

U wil de waaJ"heid weten over de verdere ontwikkeling 
van de oorlogsverrichtingen in lhdottesië(! 

U hebt een afschuw aan de koppen,' die U zo bekend voor
kom~n uit de eerste ·jaren ~an de bezetting. 

U vertrouwt.hen niet, di~ U wijs willen maken, dat hei 
hier slechts een "militaire wandeling" betreft.· 

U gelooft hen niet, die U vertellen:· "Wij winnen op alle 
Fronten". 

Dan is er maar één middel: . 
Abonneert U op de Waarheid, 

het enige blad dat consequent de wa11rachtige 

belangen van Nederland in Indonesië verdedigt! 

. 
Maar bedenkt vooral: Hoe meèr landgênoten zich t}lans 

op het blad abonneren, dat de waarheid d~t te ~cpn, 

boe eerder· zal een einde komen aan. het catastrophale 

avontuur, dat volgens een woord' van het 'Kam«}.rlid. 
Nede~horst door de regering is ontketend en waarvan 

I' de gevolgfn voor ons voJk niet • te overzien·! 

Wilt_ U vrede, . a~onneert U dan 
. . . 

op. de Waarheid • 
-mn···n·n,··n 



• 
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Geef.· U op .als . abonné aan · een der 
onderstaande adressen: 

- . 

Amsterdam, , 
·N~~. Voorburgwal 230·232 

Den Haag, Prinseq-rac~ieo 
Meppei, 2e Hoofdstraaf'ï.o . . .. 

RotterdaM, -HeemraadsinMI185 
ï 

., . 

/ . 
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1634 IIICR. 
Mu. 

oNDERwERf," de 11 oude 8. D .A.P. n 

ANTWOORD OP SCHRIJVEN, dd. 14-2-1947, No. JL 9164, Geheim. 

·/ 
f 

~-- ~--

. -
Naar aanleiding van Uw ~evengenoemd 

schrijven, heb ik de eer U te berichten, 
dat uit een ingesteld enderzoek is geble
ken, dat te Ma~stricht nog geen afdeling 
als in Uw schrijven bedoeld, werd opge-
richt. / 

/ 
Cell. . De Commi:R'. 

~- : '··-- ---- ' • ! i' . 
. _ _, l ' 

,· 

Pe&litie, 

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
DEN HAAG. 
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c.v.jG. 157-47· verzonden: 

Aan de Centl'ale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

GEB:EIM ------

:RAyENHAGJS •. -: - !" ,. ,. r..-·-
=====~=~~ .. '....) u ...., _____________ __ 

_ .... ----. ·-·---· 
C .. :".,... I)'- ~- 'v) 

:1_ 4: ·-~·!)~ 

ACDJ;,-.tt~. 
···'!.·~ ..... 

.._ _________ .... ,.--=--1!----!'1!'""-
In antwool'd op het l'ondschrijven dd.· 14 Februal'i 1947 en 

het schrijven dd. 17 Maal't 1947, beide onder No. B. 9164, wordt 
het volgende medegedeeld: 

BOSMANS, Jacques Antoine Jean, geboren 2 Maart 1879, collecteur 
bij de Nederlandse Staatsloterij, woont niet meer te Arnhem. Wel 
staat hij nog ingeschreven aan het adres Emmastraat 43a alhier, 
op welk adres hij vóór 1941 woonde. Thans woont daar zijn zoon 
Comalis Johannes Handrikus, geboren te Arnhem, 16 April 1913, 
ambtenaar bij de Landbouw Crisis Organisatie. 
J.A.J. BOSJUNS Sr.woont thans te E1lecom, gemeente Rheden, zut
fensestraatweg 46, bij zijn doChter Anna Cernelia Hendrika, gebo
ren te Ede, 4 Februari 1911, weduwe v~ Hlins Riohard Kurt MELDE, 
geboren te Zerb~t ( Dld.), 25 Augustus 1906, die is overleden op 
16 Augustus 194, te Arnhem. Deze dochter is door haar huwelijk 
Duitse geworden. Zij heeft nu een verzoek tot naturalisatie inge
diend. In haar omgeving is bekend, dat zij t.a.v. de Duitsers ge
durende de bezetting een vriendsChappelijke houding aannam, Zij 
werd nimmer gereChtelijk vervolgd, ook niet op poliUsk gebied. 
J .A.J. BOSMANS Sr. woort sinds het overlijden van zijn schoonzoon 
MELDE bij zijn dochter te Ellecom kn en ook zijn houding was tij
dens de bezetting, vooral in de evacuatie-periode, niet onbespro
ken. Vermoedelijk is dit de reden, dat zij nog niet van hun evacu
atieadres te Ellecom naar Arnhem zijn teruggakeel'd. Zij zelf geven 
voor nog geen woning in Arnhem te kunnen krijgen. 
Op politiek terrein is J.A.J. BOSMANS Sr. een onbekende vóór 194D 
trad hij op geen enkele wijze op de voorgrond. Vast staat echter, 
dat hij op het adres Emmastraat 43a te Arnhem zijn post ontvangt 
en meermalen worden daar krantjes en brieven aangetroffen, welke 
kennelijk linkse politiek inhouden, o.a. het blaadje 11 De Sociaal 
Democraat". Deze post wordt door BOSMANS dagelijks afgehaald, zo
dat het uitgasloten is, dat deze post voor zijn zoon C.J.H. is be
stemd. 
Het is niet onmogelijk, dat zijn zoon Jacques Antonie Jean, gebo
ren te Ede, 6 November 1902, boekhouder, wonende te Arnhem, 0-
breohtstraat 4o, hierbij betrokken is •. 
Gebleken is, dat deze in de verkiezingstijd nogal veel propagBnda 
maakte voor de Partij van de Arbeid. Tqans zou hij zeer actief 
zijn om het linkse element in de Partij van de Arbeid te verster
ken, waartoe hij samenwerkt met het P.v.d.A.-raadslid der gemeente 
Arrihem 1 Elisabath Janna Alida DOOTING, geboren te Alkmaar, 10 AU
gustus 1902, gehuwd met Aldert VROOM, geboren te Amsterdam, 22 De
cember 1900, kantoorbediende, wonenie te Arnhem, Bernard Zweers
laan 77• Van haar is bekend1 dat zij vóór deR bezettingstijd een 
vurig lid van de .s.D.A.P. was. In de Partij van de Arbeid be
hoort zij tot de linkervleugel. 



_, 
Ook werkt hieraan mede Johannes HORS'l'ING, gaboren te Arnhem~ 3 
Juli 1907, ltantoorbediende, 'WOnende te Arnhem, Cbrechtstraat 42, 
ook een nogal actief socialist. 
De mogelijkheid bestaat, dat J.A.J. BOSMANS Sr. de correspondentie 
op politiek terrain voor zijn zoon J.A.J.BOSMANS Jr. voer~. daar 
eerstgenoemde als collecteur van de Staatsloterij geen volledige 
dagtaak heeft. In zijn omgeving acht men het onwaarschijnlijk, dat 
J.A.J. Bosmans Sr. zich zelf veel ~oor politiek interesseert. 
Bij mijn administratie is. op crimineel· gebied omtrent geen der 
hier genoemde personen iets nadeligs bekend. 

Omtrent een opgerichte plaatselijke afdeling van de "oude s.n.A.P ." 
is alhier nog niets bekend.· 
Zodra omtrent een en ander. gegevens bekend worden, wordt nader 
bericht. 

~pa Hoofdcommissaris van Politie, 

( 
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8IT~b.::-ID, lb April, 194'1 
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;::;D- ~tsb, n Pe-crusstraat bO, 
l'!- b-00, 11 St.Josephstraat 4/1, 

VermoedelijK zijn nog t~ee zocns liG uB~ d.J.à.P.,tevens lia aer E.V.C. 
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E H E I SITTARD,2l April,l947. 

11 I _, 

11 
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Leden 3.J.A.P. 

/ 
Op de lijst "leden C.V.P." van 15 April 1947 stdat abusivr:lijk vermeld: 

Valk de ;1-drianus,geboren :totterddm,23-4-83,wonende te Sittê:i.rd,Vouerweg :'1Jo.8., 

deze is lid v~n de S.D.A.P.,aangesloten bij de P.v.J.A.,fel propagandist 

en heeft het agentschap vaL' het " Vrije Volkf! te Sittard. 

"· 



Voorzitter 

Secretar12 

-

Kerstel'l:., \'Jilb.el'llns, geboren te Hij::~e""en, 1 Jam1~·ri 1903, n•.C?tse
l:lar, ·c"r0nenoe te Ni jme,c:en, Brederostraat No. 105. 

Teerink, ·ilhelm, .q:ebrn·en te Gelsenkirchen (DJd), 2"' :·.êei 1909, 
kok;-~vonené',e te N::i.jme'!en, Oude Nonnencla::usc11.e7:e.r:: No. 30q. 

_ Pennin;yn·:>8ster : Hendriks, Jacobus, geboren te 1\i,jT!l:::gen, 2 Se-pte'-1ber 1906, me-r 
··-----t.<ial be,verker, wonen/ie te lTijme<,~en, Flor:1.·.veg No. 152. 
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A F S C H R I F T. 

"DE OUDE SOCI.AAL-DEIVIOCR.ATISCHE ARBEIDEHS-P.ARTIJ" 
Secretariaat: Haarlem - Schouwtjeslaan 32 rood. 

Haarlem, 28 April 1947. 

A. No.l7. 

Mijneheeren, 

Naar aanleiding van Uwe bestelkaart d.d. 25 dezer voor een 
abonnement op ons "Mededeelingenblad" deelen wij U mede, dat dit 
slec.hts bedoeld is als colnrn.unicatiemiddel tusschen ons aartij
bestuur en de leden en dan ook uitsluitend aan deze wor t ver
strekt. Van een abonnement kan derhalve geen sprake zijn. 

Firma De Gebroeders Van Cleef, 

Spui 28, 

's-GRAVENHAGE. 

Typ.:TZ. 
Coll.: a!lr 

Hoogachtend, 
Namens het Partijbestuur 

w.g. J.H.Visêe. 

Secretaris. 

( J .H. Visée) • 

t-u·~ ~ rvv,~ B 

. ~ 
M} 
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POLITIE 
TE 

HEEMSTEDE 

: Doss. No. 

Getal Bijlagen : geen 

HEEMSTEDE, 2 1,1ei 1947 . 

-Vo\9'\o, 

Naar aanleiding van het geheim schrij 
·, ven van de C.V.D. te s -Gravenhage No. B-

9164 d.d. 14 Februari 1947, onderwerp de 
"oude S.D.A.P." heb ik de eer U te berichten 
dat in de gemeente Heemstede,geen plaatselijj 
ke afdeeling van de noude S.D.A.P." bestaat., 

! 

De~ Inspecteur van Politie, I 

d~-! 

~---------·----'·---- ·-~ 
. --.i 

/~- S-o// ' ----------------.. ~ 

Aan den Heer Hoofd van de C. V.D. 
te vs -Gravenh~-



Ond ervvt?rp: r· I·--·· ... ------~ ~-- J 

(lp N0 11 0f> S,D,A,P." l..'. ,,,. ······~'----!..'!'..~.~~- 2-·-·· I 
In ·J.n twoord op Uw s cLr · .~ vPn, d.d. 14 Februari 

1947, No. B.9164, omtrent de "oude S,D,A.P.", b·,·richt ik U, 
dat voorzoovPr nq t~ rqon t~ Hpnge1o(u) geen afdeAling hiervan 
'v es tw1 t. 
DP tP Henl_;e1o(\;) ·vwonRcr,tit_F ledf'D zoude-n G8DL;":sloten zijn bij 
de afdPPling EnschPde. 
Overic:;~=ns ::ijn 1-dbh·r !':~f'E·n b.i.jzond;~rheden ontrPnt bo.st'mrsleden 
en ~9ntal ledeG b~k~nd. 

Op 22 Aoril 1947 vPrzonden 0an h~t 
HOOFD v::m c'J t-n Gt;~"TRL~L31\! '/EILDILEIDSDIEHST 

te 's -G r s v e n h s gA. I Velgno. fj 
• •• - r 

~ f 3 APR. 1g41 ~- : 
1 ACD/;v~Jt9. ·- j 



~~~~~: t.B/194 7 ...... ~ ... ~;l'lllgofto!n:""':!hiM~.: .... :~:~~-,·rl 194 7 
van:l~-3-1947 ~"' ADRl~41 . 
No. B • 9164 ~ I ru "" 

ACD/IJf/.1 
Naar aanleiding U t ··d 
6nda-tenrg:i:endtng-de~efBt van w erziJ e 

vermelden brief, heb ik de eer U hierbij te doen toekomen het 

fN'"&&.~J:baa.L. No. l .D. 8/ mijner administratie. 
rapport 194 7 

Typ: RW 

Co1l: . ]~,....; !0.1 " 

-· BUREAU}he0~~~~fftie 
-- ~IB@Moj~ 

Nvnf""•·= .- wnd.~~sch;f, 

14 • .,. J~ {~dtii j;;;;; 
.__Aan den .fleer 

Hoofd van den Centralen Veiligheids-
diens-r;, Javas-r;raat 6d 

·' s.-GRAV'El'ffiAGE. 

\ K. 119J 1000 
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POLITIB HA.AH.LEI/1 
A~d.Inlichtingendienst 
No. I.D. 8/1947 

H..APJ?ORT 

In verbaad met den brief van het Hoofd van 

,, 1\ 

~"--~~'h.~~ ........ ,_", __ i 

Votgno. 

veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, dd. 17 maart 1947, .No. B.9164~ 
houdende verzoek om inlichtingen betreffende J .H. VI'SEE, nader te 
noemen, rapporteert ondergeteekende, CU.ii.l•J2;lJlS 1'lEl1.H.E LUDEWI.t<..uS 
NEUTEBOuM, agent van gemeentepolitie te .tiaarlem, tevens onbezoldigd 
rijksveldwachter,het volgendeo 

· J Al~ rlBHDRI.K. 1/ IS tE, 
geboren te Tiel 16 J"uli 1(:)61, Nederlaüder, gepensi01meerd, woont 
te Haarlem Schouwtjeslaan 32 rood. Zijn vrouw, Ei.JlSABETT.A CHRlSTIHA 
HuSAlü-J A. DELlSSEH, geboren te 'i' iel 11 november 1:3öl, is op 21 November 
1945 te haarlem overledea. Hij is gepensionneerd van de H.Z.'l'ram 
.Nlaatschappij, alhier. viStE had reeds v6ór 1927 zitting in den Raad 
van de toen nog zelfstandige gemeente Schoten, als vertegenwoordiger 
van de S.D • .A.~. ~a de oprichting van de Partij van den Arbeid, 
bedankt~!? viSEE als lid van die partiJ, daar hiJ zich met de beginse
len dier partiJ niet lwn vareenigen. ln leidende kringen van de 
Partij van den Jü~beid tie naarlem, vvordt hij echter beschouwd als 
iemand, die politiek ongevaarlijk is en geenszins de beginseleLJ. van 
het communis!h.e aanhangt. Blijkens bekomen inlichtingen heei"t men te 
Haarlem ool{ getrac.i:lt weer een afd. te stich1Jen van de oude S.DoA.P. 
en vrerd VIStE benoemd tot 2e penningmeester van het gevormde 
bes--cuur. De poging van de 11 0ude Par~ci j n hee±"t evenwel in Haarlem 
tot nu toe geen succes gehad en de ledenwerving is dan ook op een i"i
asco ui tgeloopen. Op politioneel gebied is alhier te ZiJnen nadeele 
niets bekend. Hij behoort niet tot eenig kerkgenootschap. 
·.typ: RW 
Coll: 

Gezien: 
Haarlem, 19 April 1947 

~De Commissaris van Politie, 

wnd.~ 

J • .!!'oniijne. • 

Haarlem, 16 April 1947 
De rapporteur, 

~-



,........: .......... - ~~ 

I~lichtingendienst. 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT UTRECHT, den 15 April 19 4 7. 

Lr.A.j.1.Nr 173, 259 1 47. 
Bijlagen: 

Volgno. ~ 
Bericht op schrijven No .... B .•...... 9 2.§ 4 , iJ • van ... 1.4----F.e--b.I!--.------€Hl-----1-7 Maart 19 4 7 • , ' 7 111!<. -~~'?. l 
Onderwerp: OLldè. S.IJ.A.P. 

G.F.J.Baart. ACD//d J!.J .. J 

( 

In antwoord op U1v bovenaangehaalde brie
ven doe ik U !fier bij een desbetreffend rapport, 
alsme~e een afschrift van een exemplaar van · 
het-Mededeiingenblad van de Oude S.D.A.P. toe
komen, naar den i~houd waArvan ik U moge verwijzen. 

De wnd. Hoofd-Commissaris van Po itie, 
"~ 

BUREt"U 0 -

Aan den Heer Hoofd ven den 
Centralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

/ 
'\ 

' s-G R A -Y-11-ll.lL A G E . 
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Inlichtingendienst. 
Utrecht. 

A/1-173 '47. 

c 

l 

~APPORT. 

Naar aanieiding van ee~ schr~ven van den Centrelen Veilig
heidsdienst dd. 14 Februari 1947, no. B.9164 en een schr~ven dd. 

laJ7 Maart 1947, no. B .. 9164, kan het veleende worden gerapporteerd: 
~' De in het schrijven var 17 Maart 1947 eenoemden G.F.Baart, 

woont sinds kort te Utrecht, voorheen woond~ h~ te Zuilen, waar 
h~ vroeger bekend stond als actief lid van de S.D.A.P. Baart be
kleedde , verschillende functies b~ de S.DA.P. o.a. was h~ 
sec~etaris van de Arbeidsontwikkeling, bestuurslid van een Jeugd
orBanisatie in de A.J.C. Na de bezetting werd hij lid van de 
P.v.d.A. e~ zUn vrouw bestuurslid van de P.v.d.A. afd. Zuilen. 
Door teleur ste llin>:; in de P. v. à. •. A. ·Ne~c d hi.i lid van een comité tot 
oprichting van de O.S.D.A.P. (Oude). 

Zijn personalia luiden: 
BA/,P.T,GodefridLl.S Felix Johant;es~ geb. te Amsterdam 5-3-1891, 

van beroep chef de Bureau N.S., wonende Hubert Pootstraat 5 te 
Utrecht. 

Alsnor kan .het vcJ.;:Rr c".=> ·qc;rder: medre;edeeld: 
. In 11et eir:de van r.1n2rt of begin van April 1947 werd te ITaBr

lem er-;r:: vergadering geho1:~.der. en e•::n nieuw bestuu;r gekozen. Dit 
was, volgens ze3sman, noodzakelijk geworden doordat in de PartD 
een paleisrevolutie was ontstaan door de handel~ngen van een ze
keren Kampstra, nader adres onbekend. In het oude bestuur waren 
tevens opgenomen meergenoemde...tf'BaBrt en van Baren of Baar te 
Utrecht. De afdeeli~g Utrecht had i~ het eeheel 16 leden. Over 
het algemeen kan Eezegd worden, dat het ontstaan vaL de Oude 
S.~.A.P. te d8nken is aan het feit, dat verschill~nde personen 
bane waren, dat, wanneer strAks een urisis in de P.v.è..A. zou 
komen, "Jan met de pet" het slac:lüoffpy zou '''OTden, ornc:at deze 
zijn lem~en niet in de Parti.j var det Arbeidv,erwezeiüi.jkt 'llet. Tiet 
bestuur is overtuigd, dat hetgeen door de P.v.d.A. reeds is ver
richt tot dankbaarheid stemt, maar door het ontstaan van de P.v.d. 
A. is de ''klasse~strijd" er niet meer en wordt de arbeider onee
merkt te veel ir1 het kapitsaJ. verweven. Het streven van enkele 
bestutusleden is niet direct om een nieuwe Partij te stichten, 
want deze moeilUkbeid wordt heel coed onder oogen gezien, vooral 
door de lEuwe houding van de j0ngere generatie en het financieele 
gedeelte voor propaganda enz., maAr getnlcht zou moeten worden 
zooveel invloed op het bestuur vAn de P.v.d.A. uit te oeferen, 
dat de arbeider meer ze~~enschep zou kr0geL in de P.v.d.A. 

Een qfschrift van een eestencild metdedeelingenblad wordt 
hierbij ce~oe gd, waoruit blijkt dat het blt!d "De Soc :iael-Ile moeraat" 
voorloopie niet meer zal verschijnen. 

Ten overvloede zij ~ermeld, dat de Heer J.H.Visáe, won. te 
Haarlem Schouwtjes=_aan 32 rood~ e1s de stuwende krHcht vat". de 
o.s.~.A.P. moet worden beschouwd. 

Utrecht, 15 April 1947~ 



~) ., Afsclu ift. -------ï 

0. S . :D. A. ~~RT IQ:J{LArKEN .. 
"DE OUDE S.!..D.~_.P." SECRETARIAAT SCHOUWTJES~ 32-rood. HAARLEM. 

Mededelingenblad no. 1. April 1947. 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 
W I J Z I G I N G D A G E L I J K S B E S T U U.Jl D 1~ R P A R T I 

Indertijd heeft Dr.Kalma voor drie mRC~nden de functies van Hoofdre
dacteur en 1e Secretaris waergenomen. Daar hij voor particuliere ar
beid naar Heerenveen moest terugkere~, ~erd voorlopig aan partijge
noot VIS~E te Haarlem de functie van 1e Secretaris opgedragen~ Aan
gezien "De Sociaal-Democraat"-althans voorlopig- niet zal verschij
nen, ~erd in de functie van Hoofdredacteur niet voorzien. Voorzo
ver nodie zal l'Jevr. BOUWrJ.JEESTER de functie vDn Redactie-Secretares
se blijveL vervullen en hiertoe alle D.B. vergaderir1gen met actvise
rende stem bijwonen. Mevr. LOOPUIT moe st inmiddels voor een rust
kuur naar Zwitserland. B~ brief van 15 Maart j.l. heeft zU als lid 
van het P.B. bedankt. Zjj schrjjft o.m.: 

"Ik verzof~k 'U bij deze op je E.E-.:rstvolgende vergadering mijn mede
bestuurders te willen mededelen, dat ik mjj uit het P/B. terug
trek in het vertrouwen, dat de Oude S.D.A.P. haar plaats in 
het politieke leven weder zal innemen en wij er in zullen sla
gen, dat jongere krachten de SociRal-Democ~atie de plaats zul
len geven, die haAr toekomt in het belang ven de gehele arbeideE 
klasse." 

Het past ons hier een woord VBn war(ll~:: dank te uiten voor alles ·Nat 
~ part1j8:enote LOOPUIT voor onze partij heeft verYicht. Niet alleen, 
dat zij de initiatiefneemster was tot het oprichten vaL onze par
tjj, maar ook h~t meest moeilijke werk vervulde zij met bewondsrens
waardic;e ijver. Te gelegerer tijd moge onze partij de dank, welke haar 

toekomt, meer dan door deze woorden doen blijken. 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-)-o-o-o-o-o-o 

"D E S 0 C I A A L - :U E M 0 C R A A T " 
Zoals hierboven reeds werd aangeduid zal ":oe Sociaal-DerrÏÖcraEJt 11 

-althans voorlopig- niet versch~nen. De verkoop in de afdelingen 
was onvoldoende om de finsnciele verplichtingen op ons te kunnen 
nemen. Voorlopig zal nu AAN .:JE LED:CN ThlAANDELIJKS eer: gestencild 
"M::5DEJJELIEG:BYBLAD" worden ~ezonden om het contact te verstevig;en. 

( Wij vertrouwen hiermede aan~de wens van velen te voldoen.. ~ 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-~ 

P"R 0 P A G A 1'T D A 
Behalve door het zeer ongunstige -Jäärgetijde, we,s het voeren van 
propaganda van we ge het P. B. zeer bezwaarlijk door ...•. GEBRBK AAN 
GELD!!! Niet alleen dat de betalinc vati de contributie door ver
schillende afdelingen en verspreide leder. niet of zeer onrecelmatig 
plaats vond, ook het resulta~t van de verkoop vaL steunzegels en 
oblicaties was bedroevend .. Alleen herstel vanilefinancieele basis van 

onze partij zal meer propagandistische arbeid door het P.B. mogelijk 
maken. Het bezoeken en bewerken van plaatsen waar afdelingeL zouden 
kunnen worden opGericht, alsmede het helpen van afdelingen die pro
pAgandistische hulp voor instandhoudi~g on uitbreiding dringend 
nodig hadden en hebben,mo~e9'1t en moet door e;ebrek aan geld helaas 
achterwege blijven. Laten voor&l z~ die menen dat het D.B. felle 
critiek verdient of raad nodig heeft, één en ander eens ter harte 
nemen .. Men beginne, waar d.it nog niet gebeurde, met de cm:TRIBUTIE 
te betalen of/en door een extra-b~drage door middel van OBLIGATIES 
of STEUNZEGELS, het aar. het D.B.inancieel mogelijke te mAken, de 
nodige werkzaamheden in het land te verrichten. Zonder geld- dat 
kan ieder begrijper.. - kan het D.B. slechts VERLArGEN iets te doen!! 
Het spreekt vanzelf dat bjj. het bovenstaande geldt: "de goeden~iet 
te na gespro ke n ! " . -
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 



-::::'-

I N K R I M P I N G P A R T I J B E S T G U R • 
Op de Lardelijke Vergadering vatl 15 en 16 Juni 1946 te Utrecht werd 
besloten een groot Partijbestuur te benoemen, waarb~ de vertegenwoor
diging van zoveel mogel~k plaatsen en provincién bedoeld was, vooral 
met het oog op de propaganda. Het doel werd allerminst bereikt. Het 
Ol?TBRAK AAN GELD om de ver van het centrum van het land wonenden op 
conferenties uit te nodigen, hetgeen voor een juiste behaldeling van 
men toch nodig was. Wij moesten ons beperken tot de DICHTSTBIJWONEl·~DE 
partijbestuurders, hetgeen eigenlijk organisatoriSch niet verantwoord 
was en ze kfl!'it! niet "bevorderlijk aan het zoonodige contact met de overige 
streken van het land. Het voorkomen van grote schuldenlast noodzaakte 
ons hier echter toe. Dit kan zo niet doorgaan. Het moet mogel~k zijn 
ALIJE bestu.tnders v~-;n de partij re_g~lmBtig bijeen te roepen. Van een 
goed werkend bestu.ursapparaat a~leen kan actie uitgaan en maakt belenB
rijke beslu.iten mogelijk, door AJ1LE'N genomen. Dit bestuu.ra:pparaat moet 
én ~~~kodp en :yl_g_g bijeen te krijgen zijn. Het D.B. stelt U daarom voor 
de volgene regeling tot aan het e.k. landelijk congres te aanvaarden: 

Het partijbestuur bestaat uit 7 leden, t.w.: 
G.Kru.it.Leiden -Rapenburg 123 - Tel. 26872. Voorzitter Dag.Best. 
J. H. Visée. R arlem -Schouwtje slaan 32rood. Secretaris " 11 A:; 1 • 

P.La~gE!rlijk. Amsterdam -Valeriu.sstr.103Tel.98494.Penningm.. 11 11 r-
J.C. Lou.werse. Ze i st -De We thlaan 66 - - lid. .J&; _ 
H.v.d.Brug. Hilversu.m - Orionlaan 6 11 ~ 
D.A.Noordewier. Den Haag- Prins Mau.ritslaan 120 11 L 

J.Gaal. Rotterdam- Charloisse Kerksingel 20 " • 
Mevr.M.C.Bouwmeester, Amsterdam -Bronckhorststraat 22. Tel.29261 zal 1

• 

in haar kwaliteit van Redactie-Seureteresse de P.B. en D.B. vergade
ringen met adviserende stem bijwonen. 
o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

M_A_N I F :p, s T E N E N v L u G s __ LH R I F T E r I 

Het D.B. stelt zich voor, indien hiertoe de mogelijkheid bestast, op 
ongeregelde tijden, Manifesten of vlllgschriften tiit te geven. Ditsa.l 1 

alleen kllnnen als vaststaat, dat door verspreidinc op GROTE SCHAAL 1 

~~~~t~e afdelingen en verspreide leden ee~ finsncieel nadeel uoorkomen I 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-01 
U I T D E A F ~ E L I N G E N 

Op 24 Janu.ari· j.l. werd opgericht de afdeling N IJ NEGEN • 
Met he.t hestwu· van de afdeling M.~STERDAM werd op 20 Febru.ari j.l. een 
bespreking gehollden over de gang van zaken in de partij. Aan het voor
stel ven dit bestu.u.r om een LaDdelijke Conferertie te beleggen kon om 
financieele redenen geen uitvoering gegeven worden, doch moest tot 
na de verbeteringeD V.an onze geldelijke aangeleger:heden worden uitge
steld. Het afdelingsbestllu.r beloofde een extra-bUdrage aan de partijkas. 
Het bestllu.r van de afdeling ROTTERlJATIT werd 16 Maart bezocht door den 
Partijvoorzitter en den Secretaris met hetzelfde doel àls te Amsterdam. 
Ook dit bestu.ur zegde extra-financieele steu.n toe. Tenslotte vond 18 
Maart een bijeenkomst in DEN HAAG plaats van het afd. bestllu.r met beide 
b.g.n. Partijbestuurders. Ook hier werd hetzelfde resultaat bereikt. Bij 
het maken van dit overzicht kon nog worden opgenomen dat ook het afd. 
bestullr van HAARLEM een bescheiden greep uit de kas zal doen tot le
niging v~r de nood.W~ hopen dat meerdere afdelingen en verspreide le
den hierin aanleiding zu.llen vinden, mxx deze goede voorbeelden te 
volgen!! 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

8 P R E K E R S , 
Ais spTekers voor partijbijeenkomsten hebben zich beschikbaar e;esteld: 
Alle leden van het Partijbestllu.r behalve p.g. Lagendijk. Verder nog de 
pgr. A. va~ der Berg, Hu.ygenstraat 13b- Rodterdam- 1~st. Tel. 39107. 
------------ ---------------------------------------------------------

ALGEM~EN 
voor 



i. 

'*' •• ..... -3-

A L G :E M E E_lL.:.. 

Voor 1947 kunnen de contributiekaarten van 1946 gebruikt worden, in~~ 
dien de·data gewijzigd worden.Tegen Augustus worden nieuwe keerten 
beschikbaar gesteld. 
Bjj TOETREDING of onverhoopt BEDArK~SN van leden behoort de Bfdelings
secretaris direct het partijsecretariaat mededeling te doen. ALLE 
correipondentie ric~ten aac J.il.Visée 32 rood Haarlem. 

Met Partjjgroet: Het P.B. 



CORPS RIJKSPOLITIE 
GEWEST A R N H E M 
v.m. gemeentelijk Politiecorps Oldenzaal. Oldenzaal, 11 

. Volgno. 

No: 4,11·as-~\ 1 1 APR.194? 
Onderwerp: de OudeS .D.Ji..P. I ACD//3 ~ 

Aan 

In antwoord op Uw schrijven dd: 14 Februari 1947 no. B 
~Geheim, deel ik U mede, áat blijkens onderzoek, in de 
~emeente Oldenzaal geen af'deeling is opgericht van de 

Ou!!e ;S..D~.P. "• 
··Volgens verkregen vertrouwelijke mededeeling is men wel 

bezig geweest om weer een af'deeling van de oude s.D.A.P. 
te vormen, doch de noodige aanhang daartoe ontbrak, zoodat 
er niets van is gekomen. 

De Commandant van Politie. 
Th.Padberg 

de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat no. 68 

,s Gravenhage. 
-------------------
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u. •chr.44.l.1 :~trt. AAlt:. het Hoo:t« Tan den Ce:atraln 
1947 No. B.9l64. Veili&ltei.dadie...-., 

~·:· 'bl1ch7cu. 
_J 1 .4 "'·" .,n 1 I In Terbaad me'l Vw bcweJUUmcehaal.4 
ACDJ . 1 ~3"_ h..,ft 4e Dtliohtiltcoadi- Ze:l.n 

/ :J V.r. t\. ;: he~ :aaTolc. e:ade te beri.ch'tea:. 
;~fa.e cora•l!! ~, geb. 14.11.1.890 

k ~ llt01lt~'baaberlnr, woaede de 
Wet:~ &6 te Zeill't, is TOorzi t'Hr TU. cle 
af'deeU.C Ze1.Ä T1llt de OUde S.D..A.•P•t lid TU \ 
4a Gem:eelt'keraal. T8t Zeid TOW 4e S.D ..A.•G• a; 
.... TOGI'Jle• Tela jarea lid T&. dia. Raad yoori 
a. s.n.J...P. a ••1 t.ü de ·Terkieziltpa ia : 
lM&~ Voer zower ltelced is hij TOC"zi tte T&ll! 
Ie lalldelijke oude s.n • .A..P •• Hi.1 8'taa1; hier ' 
cuutic. bekellti• 

ty• !&!!• GiJê!t! pNJ!t!t c•Mre.a '1Zi \e IIGe:rdeiD•t ·· ehldach ia-
cenl-.:r, woJh Gri:f.'teneij:aach.epleia 1..0 te 
Z.f.&t, ia a.ecretaria TaJl de a:td. Z.ein T8ll 4e 
Od.e S.D.A.P•• Bij staat alhi.er guuttc lae
ka4• 
Loulr81"8e wed. al.hier ill&eacbrwea op 6 K•:l 
1920, kQIUde uit .&.•:toe:n. 
Vaa S'teeni.a weri alh.i«t" iJlceseiJ:reT& op ZO 
.Tuli 1.935, komede làt Bus.ua. 

DE DiLICHTINGENDIENS'f ZEIS'r • 

:re. ~ C.UR[t..U C .. _I 
._ .. _!· ~-· - : ·-· -··- . --~--1 

t - ··-~/.v~ ~~-~ I 



INLICHTING ENDIErrsT 
GROl\TINGEi\1". 

GEBEIM. 
No. t-fl.f) 

Volgno. . .! 
~ BAPR.' YJ I 

ACD//ö~l· 

In verband met de inhoud van bet schrijven van de 
Centrale Veiligheiàädienst te•s-Gravenbage, d.d. 14 Februar 
1947, No. B. 9164, betreffende bet verzoek om inlichtingen 
omtrent een eventueel opgerivhte plaatselijke afdeeling 
van de "oude S.D • .A.P.", kan, na een ingesteld onderzoek 
worden gerapporteerd, dat te Groningen tot op heden een 
dergelijke afdeeling niet bestaat. Wel schijnt bet, dat 
in de provincie Groningen, (Hoogkerk) iemand getracht 
heeft een afdeeling op te richten, doch dit is tot op 
beden niet gelukt. Mocht t.z.t. te Groningen een afdeeling 
worden opgericht, dan zal hiervan rapport worden opgemaakt. 
- - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ -

\Groningen 2 April 1947. 
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l 

l Volgno. 

! · .. 1APR.If! _ 
I ACD}/J"~ l 

Naar aanleiding van Uw sehry-

"Zen dd. 14 Februari 1947, No .. B. 91.64, 

he:b ik de eer UHoog:EdelGeatrenge te be-

richten, dat in dez-e gemeente tot op he

den geen aetiviteit werd waargenomen van 

d-e z • g. • OlJDE S .D • A. P • et 

AAN: <fen Heer 

----~ 

..,___ __ BUREt.~!J-· _____ t 

---------~I 
/~-: #'· ~ •• 1 

Hoofd van den Centralen Veilig-

heid!sdiena:t 

te 'e-GRAVENRAGE" • 

i • 
i 



:NLHtHT~GENDIENST HILVERSUM· Hilveriiiium, 28 Maart 1947• 

I 
tEHEIM· 

, • 1ÄPR. ·vi 
1 ACD/ /:ttf?l 

CUREft.U 0---------=-~-

~ .... mc·, /__ . . , 

c .. :urn = 1 /~:!: :P/ -~ 
Met betrekking tot Uw iiiichrijven, da. 17 Maar~· 

No. B. 9164, GEHEIM., Onderwerp: Inlichtingen, en met v e·r-
wij zing naar zijn sohrij ven, dd· 1 !haart 1947, .No. /1217 
GEHElHI'i (antwoord op Uw :..chr-ijven, dd· 14 Febr11ari 1947, 
No.B.~jl64, Onderwerp:"de Oude S.D.A·P·", bericht de Inlich
tingendien.at t .• .dil veriiium, het volg ~nde: 

BetrokKene, H·V·d·BRUG, iiiii genaamd: Hielie van der 
BRUG, geboren te Smallingerland,· 9 AuguiitU:ït 1879, van be_ · 
roep koo.pman in papierwa.ren, wonende vrionlaan 6 te .I.J.ilver-

, Op 25 l..lctober 1928 wárd hij in het bevolkinglir"3gLit~:;r 
te Hilverliill!Il ir.~.ge-schreven·, komende Tan Enkhuizen en iiiindlii 
dien waiii hij ononderbroken te ~ilverliium woonachtig. 

Vroeger waiiii hij voorzitter van de o.s.p. en'op open
bare vergadllingen van die partij trad hij meermalen op allil 
spreker· Zlijn redevoering-en waren zeer fel en voo:t'liÜ de 
S·D·A·P· en de C·P·N· werddn door hem ~cherp becritic~erd. 

Na_de bevrijding, in Juni 1946, wa~ hij m~d~oprichter 
van 11 de Vude S.:!J ... ~·I·"· Bij hem,beruliitte de leiding Yan de, 
oprichting~vergadering. In de toespraak, die hij toen jot 
de aanwezigen hield, hekelde hij wcherp de leiding van de 
voormalige S·D·A·P·, die zich hadden ve;rkocht ac.:tn de bur
galijke partijen en zich hadden laten vangen on(ier den hoed 
van de Partij ~an den Arbeid, zooal~ hij zeide. Ook wee~ 
hij de C·PdJ. van de ·hand, alil zijnde ond~mocratiilch en e~n 
fileaal van de Sovjet Unie· 

Volgenii ..P.em moeit !de Ouda S.D·A.·P·" terug komen en 
en de Nederland~che arb~ideri, waarin nog de geeliit van PT 
J.TROELSTRA leefde, moeiiiten zich melden voor het lidmaat-
schap van die partij. ' · 

Hij wa~ zeer fel in zijn uitlatingen, doch zijn •ri
tiek.betrof ~eer de verichillende politieke r~rtijen dan 
de Regeering, Regeetingiper~onen en d~ a~dtschappelijke 
toeiltanden· 

Hij deelde toen reeds mede, dat de aanmelding voor het 
lidmaat!ichap van "de Oude S-D·A·P·" bij hem en bj,j de ande-
re beituur~leden ~on plaat~ hebben· . 

Tot op her:en zijn te rlilvenilllrn door "de Oude S·D·A·P·u 
geen openbare bi:j·,~-~tnko.m,iilbe1gehouden en te Hilver~mm iil van 
der BRUG niet al~ lilpreker op openbare vergade±hngen opgetre 
den. Mogelijk iiii, dat hij op andere plaat~en wel als lilpre
ker i~ opgetreden, doch zulk~ i~ hier niet kunnen blijken.· 

Verzonden aan het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienat 
JavastraHt 68 te 1 il-G ra v e n h a g e. 
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. BLOBMBNDAAL. 29 Maart 1947. .... 
QEMEENTE·POLITIE TE BLOEMENDAAl Aan het Hoofd van de 

No . . 64.5."':'.644- • Centrale Veiligheidsdienst 
BIJLAGE: 1. 

Jldeven te. •enden aan den Hoofdinspecteur van t 9 
Pelitie te Overveea. 

's-G RAVEN HA G E • 
Onderwerp: 

ï. ·-- .: ! • ~· 

GEBE IM. Volgno. i.... •.. . . · .., ..._; L· 
========== ·------~~----· ~----------~--------

c. 

• 1
1
APR.Vl 

ACDJ 12 1? r 
In antwoord op Uw schrijven d.d. 

17 dezer No.B.9164,heb ik de eer U 
hierbij een rapport te doen toekomen 
van den Adjudant van Politie O.de Vr:iaf 
mijner administratie,aan den inhoud 
waarvan ik mij moge refereeren. 

U gelieve hierin tevens het ant
woord te zien op Uw brief van 12 Maarti 

I 

1947 No.B.l0200,Geheim,onderwerp:.Abon~ 
I 

né 's ':rribune. i 

i 

De Hoo di jPecteur~olitie, 

~ 



( 

Gemeentepolitie 
te 

B:loemendaal.. GEHEIM. 

No 645 .. 

Onderwerpt 
inl.ic:ht.ingen over E.Th.Gordijn. 

--·~ 

RAP P 0 RT .. 
---~---~-~~-~~--~ ' 

~ 
J 

Naar aanl.aiding van bijgaand gehai.tt-schrijven van het 
Hoo.fd van den C:entralen Ve11igheidsêt:le.c.at. te •s Gravenhage, 
dd.l? Maart 1947, be.tre.:ffende inl.ichtingen over E .. Th.Gordijn, 
heb ik, Oebele de Vriestadjudant van. gemeentepolitie te B~oe
mendaal, tevens onbez.oldigd rijksvel.dwachter,na bekomen op
dracht een onderzoek ingeste1d en heb ik de eer U Wel Edel 

( Gestrenge. het volgende t.e rapportee:ren: 
\~ ~ Everardus Theadorus Gordijn, geboren te Wassenaar 22 

AAN" 

t ~ecember 1.895 1 van beroep po.rtier bij het Provinciaal Elec
\ trieite.itsbedrijf" van Noord-Holland,wonende te Bl.oemendaal, 

Kinheimweg 39, werd op 15 cTuni 1943 alhier in de Bevolkings
regis.ters ingeschreven, komende van Velsen. 

Te zijnen nadeele is hier niets bekend.Zijn naam komt 
hier en, zooals miJ bij in:formatie bleek, ook bij de politie 
te Velsen ~ de administratie niet voor. Rij is uite~st cor
rect in zijn optreden.Alleen wanneer hij meent onrechtvaar
dig behandeld te zijn) gaat hij veelal onbeheerscht te werk.· 
Hij wordt dan zeer :fe1,ook tegen zijn superieuren. 

rn ontwikkeling steekt hij ver boven zijn collega's utl.t. 
Hij heef't een gesloten karakter.Spreekt, wanneer men hem er 
niet naar vraaattnimmer over politiek.Maak'tt. in het Hoofdkan
toor van het P.E.N .. waar hij werkilaam is,geen propaganda 
voor een politieke partij. 

Rij is voortgekomen uit de kringen van de oude s.n.A.F. 
Is na de bevrijding lid geworden van de Partij van den Ar
beid.Kon ~ich niet vereen~en met de politiek van deze partij 
en bedankte als 1id.Is daarna lid geworden van de op nieuw 
opgerichte tt'Ollde S.D.A .. P .... Blijkens een bekendmaking in de 
d.agblladen zou hij thans bij die partij een bestuursfunctie, 
vermoedelijk als secretaris vervullen. 

Het is mij tot heden niet kunnen blijken of het hiar 
een bes,tuursf\lnctie bij de partij, dan wel bij een· van de 
af'deelingen van die partij betreft.Wel werd miJ verzekerd, 
dat noeh te Bloemendaal, noch te Haarlem ee-n afdeeling van 
de oude s.n.A.P .. werd opgericht. 

Waarvan door mij op afgalegden ambtseed is opgemaakt, 
gateekend en gesloten dit rapport te Bloemendaal op 28 Maart 
1947. 

De 

den Heer Hoofdinspecteur van Poli tie 

te 
B L 0 E :M E N D A A L. 



--\' ~~-
\ ~ ~ 
~wèst 's-He1)togenbosch. 

der Rijkspolitie 
:Maastricht, 28 .I."" aart 1947 

Dis'trict Maastricht. 
Commandant. 

Nr.28. (GEHEIM-PERSOONLIJK.) ................. 
Onderwerp: Inlichtingen J. H E I D S T RA. 

te TJBf\CH-OVER- VlORUS. 

. ... 
Volgno. 

Ter voldoening aan Uwen brief dd. 17 Maart 1947 
Nr.Bo9164,GE}lliiM, heb ik de eer U EdelGestrenge hierbij 
te doen geworden het desbetrekkelijk, door GroepsCdt. 
UBACH-OVER-\VORrtS, mij toegezonden schrijven houdende 

'l'jpe: H. 
Coll: St. 

in~ichtingen als verzocht. 

L fi: den Heer Hoofd van den 
Centralen Veiligheidsdienst. 

te 
's- GRAVE N H Á GE. 

Javast.raat 68. 

--·-·-----·----

iets-Commandant. 
ier der Rijkspolitie 
3e. kl sse. 

0 R. 

0 
.I 
J _______ __,, 

Datum ··- ! - /~- r- ·~ I 



GEWEST RI~<SPOLITIE s-HERTOGENBOSCH. 
DISTRICT MAASTRICHT. 
GROEPSCOMMANDANT. 

No. F.6.G E H E I M • 

Onderwerp: 
"Gevraagde inlichtingen inzake 

J .HEIDSTRA te UBACH OVER WORMS. 

UBACH OVER WORMS,25 Maart 1947• 

·. I 
i 

Ter voldoening aan het gevraagde in Uw 

schrijven,d.d.20 Maart 1947,No. 28.GEHEIM-PERSOONLIJK-moge ik U omtrè~ 
den daarin genoemden persoon,het navolgende berichten: , 1 

~.r},Jan HE I D ST RA ,is geboren te HOOGEZAND,6 October 1897,invalide I 
\~ Ï mijnwerker, wonende te UBACH OV.ISR WORMS,Kerkstraat No. 98. i 

,, . i 
Hij was voor de Duitscha bezetting plaatselijk leider van de S.D.A.P--1 
partij,zeer actief propagandist en vertegenwoordigde die Partij ook j 

in den Raad der Gemeente UBACH OVER WORMS,gedurende twee perioden,on--1 
i 

geveer acht jaar.Na de ontbinding van die Partij tijdens de Duitscha 1
!' 

bezetting,is hij ongeveer drie maanden sympathiseerend lid geweest van, 
de N.s.B.Ná de bevrijding ia hij eenigen tijd in bewaring gesteld en 

daarna voorwaardelijk in vrijheid gesteld,terwijl hij thans onvoorwaar~ 
delijk buiten vervolging is gesteld en hem het actief-en passief kies 

recht NIET is ontzegd.Bij de laatst gehouden verkiezing voor leden van 
. .. . 

den Gemeenteraad te WAUBACH heeft hij zich verkiesbaar gesteld en veel 

propaganda daarvoor gemaakt.Hijzelf behaalde 24-en zijn medecandidaat 

6 stemmen ,._.et'•l:fJ, terwijl de kiesdeeler+220 bedroeg en hij niet in 
aanmerking kwam voor verkrijging van een zetel. 

Hijzelf is niet tot werken in stas.t.Hij is reeds driemaal beQ 
keurd wegens beleediging,waarbij .eenmaal wegens beleediging van een 

ambtenaar in functie.Momentèel heeft hij nog acht jeugdige kinderen 
ten zijnen laste.Als invalide mijnwerker,met drie jaar verrichte ar-

beid,geniet hij een pensioen van F.127 1 50 per maand of+ F.2,45 per 

~~week.Bovendien ontvangt hij per week F.22 1 50 steun van het Burgerlijk 
~~ Armbestuur terplaatse.Hij heeft een gesloten karakter en hoegenaamd 

( 

geen omgang met andere inwoners deEer gemeente,die hem links laten lig~ 
gen / \ •of hij met het bericht in de:"S o c i a a 1 - D e m o c r a a t" . 

i 

eenig resultaat heeft bereikt of zal bereiken,is dezerzijds niet ach--: 
terhaald kunnen worden.Zijn tegenwoordige werkwijze is reeds lang ge-: 

schaduwd in verband met zijn vroegere activiteit,maar tot heden is er ;, 
! 

dezerzijds geen aanleiding gevonden kunnen worden om hiervan mededee-: 
ling te doen.De aandacht blijft mijnerzijds op hem gevestigd en bij 

eenige bevinding zal ik hiervan terstond doen blijken. 

AAN De Opperwachtmeester-
··den ileer Districts-Commandant Gro pscommandant. 

der Rijkspolitie te 
-.~AASTRICHT., 
~~-~---------------



GElylEENTE lW VOORBURG 
TIJ !!!dil .... , .. EtsSiJs L 

Telefoo~~~ O POLITIE Parkweg 1.21 

( 

I Hoofd van den Centrale I 
Veiligheidsdienst 

Java:s.traat 68 

's-Gravenhage. 

_j 

Ons kenmerk N 0 • 13 /4 7J oorburg 

Onderwerp: Inlichting Oude SDAP. 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 14-2-47 
inhoudPnde te willen doen nagaan of te Vo<Drburg 
ook een afdeling bestond van de uOude SDAP",k:an 
ik U med2delen,dat zodanige afdeling hier niet 
is opgericht. 

Btjl. 

K2471 



~AN: den 

)nderwerp: 

ijlagen: 

Steenwijk, den 26 Maart 1947. 

i::64/ 194 7. 

Heer Hoofu van de Centrale Veiligheidsdienst te 
s: ~~~ _ .. _, : [-::~~~~1~~~~~· 

'-- • I- • V i -------1-----
~-------------

In1ichtinge •i . ,_,._., 
I~ 

:=L=--=='='' ·====-~~ ~---/-~.~!- o/ ~-- ;<_; 

Volgno. 

mtwoord op Uw schrijven d.d. 1~ .Má.art 1947.No.B.9164. _:~_~l ~/_ 

2270 

ACDI;uu' 
.-,--- I 

In beleefd antwoord oy Uw bovenaangehaald schrijven, heb ik de eer 
U te bericnten, uat Mr. Hendrik THEbiNGH, geboren op l8.ll.l9lö te 
btGGmviJk, van beroep Griffier bij het Kantongerecht te 5teenwijk, wo
nende Stationstraat no.25 alhier, lid is van de oude b.D.A.P. 

L.ijn ouders wonen te Steenwijk, waar zijn vader leeraar is aEn de 
R.H.E.b. en lid van de Partij van de Vrijheid. 

Ook genoe1ade Mr. Thesingh was voor hé en 11 beraal georienteerd, maar 
i~ nadien omgezwenkt naar de s.D.A.P. 

Hij is lid ge~\eest van cie Noodraad voor de gemeente &teenwijk voor 
de partij van de Arbeid, welke partij hem waarschijnlijk niet bevre
digde. 

Ook de scl!oonouders va.n deze .Mr.Thesingh, die eveneens te Steenwijk 
wonen zijn liberaal. 

Mr.Thesingh treedt overigens in het vereenigingsleven weinig op 
den voorgrond en is een rustig bugger.== 

De comma.ndant van het voorm.-Gemeente
liJK Politiecorps te S t e e n wij k, 

~" v-v 1/vzt?/~ pV 
_.-.---- --· 

-~->--:::~~-- --- ------- ---,Cu .Bergsma) 



Velp 

de Steeg 

Ellecom 

Rheden 

Dieren 

laag-Soeren 

Spankeren 

Volgne. 

Gem. Politie van Rheden 

gevestigd te V E LP (G.) 

Men wordt verzocht bij de beant....,.MiiM,Ir.lolilll ... _-i 
nummer dezer missive aan te halen en de brieven 
la adressearen aan den Hoofdinspecteur Vi!n Pqlltie 

der genr.·Rhedtj\Jti~Ä'U O · 

Litt. 

DOSSIER: 

BITLAGE 

No. t9 ).I- dt.t. 

.l .f I 11 
( In antwoord op Uw schrijven Ho. B 

10200,d.d. 12-3-1947- en No. B 9164,d.d. 
OD t.(L{8 17-3-1947 "Geheim" ,betreffende M.L.Hueting 

wonende Parkstraat 52 te Velp,heb ik de 
eer U het volgende te berichten. 

den Heer 

In Juni 1946 was hij candidaat ge
steld voor den Gemeenteraad,groep "Oud Wet1 

i 

houder Winterink". 
In September was hij secretaris-pen

ningmeester van de afd. Velp der "oude 
S .D.A.P." (groep 11 oud-V(~thouder Winterinkll), ,., 
terwi,jl hij in Februari 1947 nog secreta-
ris bleek te zijn. 

Voor het volledige bestuur,moge ik U 
verwijzen naar mijn schrijven No. 583,dos-i ,. 
sier 7 No. 1,d.d. 1 Maart 1947,in ant-
woord op Uw schrijven No. B 9164 ''Geheim" , 
d.d. 14-2-1947. 

Aan 
De Hoofdinspecteur van Politie, 

Hoofd van den Centralen 
Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
's-Gravenh~!,:. 



\ 

COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

VELSEN 

( 

\ 

TE IJMUIDEN VELSEN, 25 Maart 1947 • --Geheim. 
No. //. Gr/dG 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven dd. 14,. 2.194 7 
Lr. No. B 9164-- ·· ·· ·~ -
Onderwerp: "Oude S.r.D.A.P."• 

In verband met Uw nevensvermeld 
schrijven deel ik U mede, dat, voor zoo
ver bij ingesteld onderzoek is kunnen 
blijken, alhier uog geen afdeeling van 
de "Oude s.D.A.P., is opgerioht~ 

De Commissaris van Politie, 

8 1 IC'-:-;'·! I C· \ Vi\,_~.,'-' · 

~t-.-vr-~-~~1-~r-,-------------------__ 

I 

Aan 

den Heer Hoofd vah den Centralen Veiligheidsdienst, ! 

Javastraat 681_ 
's-G R A V E B H A G E • 



\ 

. 
\ 

~~~~. ~~~ 
: lul. ~~ ~3;7 /J4~~- M!assluis, 25/3-19.tii7.-

· Îl. · K-1899-300 
·jl~r.r:: ~-- · .. · plstbus 4.-

D~;um: \ ,ti'-.:J·o/. I 
ervnJzen e naar Uw schrijven va11 17 dezer, 

No. B-9164-Geheim-, heb ik de eer het volge.nde te 
berichten • 

~ N (/ Izak Cornelis VERKERK, geboren te Gouda, 19 
Januari 1914, vestigde zich te dezer stede·op 30 
Januari 1920, komende uit Rotterda.m.-

VERKERK belijdt geen godsdienst; is gehuwd en 
heeft drie kinderen. Hij is als textielarbeider 
werkzaam bij N. V. Vereenigde Touwf'abrieken alhier. 

VÓÓr Mei 1940 bemoeide hij zich niet met po
litiek. Nà de bevrijding van ons land werd hij lid 
van de.E.v.c. Als zoodanig treedt hij echter niet 
op den voorgrond. 

VERKERK is bescheiden in zijn optreden en 
staat bij zijn directie in ieder opzicht gunstig 

.aa:uge.schreven. 
Hij kwam tot op heden n~mmer met politie of 

justie. in aanraking. 

Opgemerkt wordt, dat ik Uw rondschrijven van 
17 Februari 1947 No. B-~:U64 nimmer-heb or.tvangen. 

I Een exemplaar wordt alsnog gaarne tegemoet 
"-· gez ie u. 

De Commanda 
Gemeentelijk Po 

(.; 

Aan het Hvof'd 
van de Centrale Veilig
heidsdienst te 
's-Grave.uhage 
Javastraat 6.8 

van het v.m. 
iecorps Maassluis, 



( 

I 

~' 

POLITIE 'S-HERTOGENBOSCH 

·s-HERTOGENBoscH22 Maart 1947. 
No. 69/43-2/1947. GEHEIM. 

Bericht. op schrijven van : · 

14-2-1947,No.B.9164 Aan 
Btjlagen: den Heer Hoofd van den 

Betreft: 
Oude S.D.A.P. 

Centralen Veiligheidsdienst 
Javastraat no.68 
1 s-GRf\. Vlg'!H~GJf.~-~ 

...... 

Naar aanleiding van Uw i.m. vermeld . 
schrijven,bekeffende de •oude S.D.A.l?.",heb 
ik de eer UHoogEdelGestrenge bij deze te be
richten,dat bij een dezerzijds ingesteld ein
derzoek is gebleken,dat in de gemeente 1 s-He 
togenboseh geen afdeeling van de "oude SDAP 11 

is opgericht. Uit niets is ku:rmen blijken, dat : 
er eenige actie gaande zou zijn om tot op- ' 
richting hiervan te kunnen komen.Ia diverse 
poli tièke kringen a.lhier,is evellmin iets om
trent deze pa~j bekend.De aandacht blijft 
evenwel hierop gevestigd en mocht in deze 
iets bl.ijke:n.,dan zal U zulks onmiddellijk be-
richt worden. · 
Iko. 

De Oo~issaris van Politie, 

t: ? ~ 

( .L. A.:BROUWERS.

1

) Volgno. 1 
IM-·-t-..u-·mm_e_r,-BU_R_t=_t}:!_ 8-~~2 B !'nllr Yi ·f 

-~·---11ACD/;,u~ ........... 
P-~--o/? " 

-------~t-~----•w--



~OLITIE LEEUWARDEN. 

No. 68 Litt.Kab ·Typ. A. LEEUWARDEN,25 Maart 194 7. 

Aan den: Heer Hoofd van den Central en Veil i gheidsdiensV 
Javastraat 68 

te 
Onderwerp: In1 .z.g.n. 's GRAVEN HA GE 
Antwoord o~'W,: sc~tiPvlfvfn •1 7. 3 .194 7 • B • 9164. • 
Bijlagen : 1 • 

( 

In antwoord op Uw boven aangehaald schr~
ven, heb i}~ de eer U bij gesloten te doen toe
komen een rapport betreffende F.F. v.d. Meu-
1en, naar den inhoud waarvan ik mij veroorloc 
te verwijzen. 

De Commissaris van Poli tie, 

< 

\ 



r'":Poiftie Leeuwarden. 

( 

\ 

RAPPORT. 

Naar aanleiding van het schrijven van het Hoof'd van 
den Centralen Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, d.d.l7 Maart 
1947, no.B.9164, waarin verzocht werd een onderzoek te willen 
instellen nl:iar F.F. van der Meulen, wonende Koeplein 1 te 
Leeuwarden, heb ik: Kornelis Albertus Schepel, agent-recher
cheur van gemeentepolitie te Leeuwarden, tevens onbezoldigd 
gemeenteveldwachter, de eer U Edelgestrenge beleefd het vol
gende te rapporteeren: 

Ter secretarie, "Af'deeling Bevolking" , alhier, bleek mij, 
dat op het adres Koeplein 1 te Leeuwarden staat in~eschreven: 

o;tl4'ti Faas van der Meulen, geboren te Harlingen, 7. 7.1914, van 
beroep los arbeider, wonende ald<:~-ar sinds 6.11.19461 
Voordien was hij woonachtig op het adres Hoeksterachterom 11 
te Leeuwarden. Hij behoort tot geen kerkgenootschap. Momenteel 
is bij werkzaam bij Gemeentewerken te Leeuwarden, alwaar hij 
belast is met het bewaken van gebouwen en goederen. 

Bij onderzoek bleek mij, dat van der Meulen tot voor kort 
veel kwam in het gebouw"De Waarheid", aan de Voorstreek 106 
te Leeuwarden en dat hij "Waar he id-lezer11 is. 

Tevens bleek mij, dat hij de leiding heef't van de Arbeiders
Avondschool en dat hij redacteur is van "De Gids", het maand
blad voor arbeiders-ontwikkeling en ontspanning. 

Hij is lid van de CPN geweest. Tijdens zijn lidmaatschap van 
de CE~ was hij zeer actief', maakte propaganda en sprak ook wel 
op kleine vergaderingen van die Part:ij. 

Volgens zijn verklaring aan mijn zegsman kon hij zich niet 
meer met de CPN vereenigen en was ~ thans toegetreden tot 
de oude SDAP. Zeer waarschijnlijk is het echter, dat hij eneenig
heid heef't gehad, omdat h:ij verwachtte redacteur van "De Waar~ 
heid" te zullen worden, hetgeen hem was gewèigerd. 

Waarvan door ~j op ambtseed dit rapport is opgemaakt, 
geteekend en gesloten. 

~- Leeuwarden, 24 lviaart 1947. 

Aan den Heer 
Commissaris van Politie 

te 
Leeuwarden. 
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GEMEENTE-POLITIE TILBURG 

\~ A. No 538/106 C. B. 

met 1 bijlage TILBURG, 2 4 Maart 1947 • 

Bericht op missive 

d.d. 17 Maart 1947. 
ni.B. 9164. 

Naar aanleiding van Uw nevenver
meld schrijven heb ik de eer U te doen toe
komen een aan mij uitgebracht rapport ng 46 
betreffende .uendrikus de BACKER, Houtstraat 

ng 167 alhier. 

·----~----~ Volgno. 
r:' ;_; , _____ _, 

ï------' 2 6 MAART I 

..,.N_,_,.,_~r.:_"_l!.r_, __ l 

Oaium: 
1,---u----.:J--.~~--~- ... ACD//Uu 

Aan den Heer Hoofd van den 
Centralen Veiligheidsdienst 
~_.vastraat 68 

te 1 s-GRAVENH.A.GE. 



~E M E E N T E - P 0 L I T I E 

TILBURG 

Ng • 1:.§..!. 

illERWERP: Inlichtingen. 

an 

R A P P 0 R T 
mmml!U!!Eml!!El!ll!I!Gl 

In verband met een schrijven van het Bureau Centrale Veiligheids
dienst te 's- Gravenhage, geheim, d.d. 17 Maart 1947, N@. B.9164 en 
B. 10200, d.d. l2 Maart 1947, heb ik rapporteur Ng. 3, na hiertoe 
bekomen opdracht een onderzoek ingesteld en heb de eer VEdelGestrenge 
beleefd het navolgende te rapporteeren: 

~NVHENDRIKUS DE BACKER, geboren te Eerkel-Enschot 18 Nogember 1899, col 
teur, wonende te Tilburg Houtstraat. Ng. 167, wordt in de buurt van_ 
woning aangezien voor communist. 

Zi~n echtgenoote wordt sinds 4 November 1932, verpleegd in het 
Fxankzinnigengesticht te Vught. 

Bij hem wonen als huishoudster steeds in vrouwen van minder goed 
zedelijk gEà~ag. Zoo woont thans bij hem in als huishoudster Louise 

~NVAlbertine DELIGNE, geboren te Brussel 9 October 1908, wie~ echtgenoot 
r,N~genaamd, Renè Henry MAT'IHIJS, in België is veroordeeld tot -20 jaar 

gevangenisstraat als S.S. man. 
n~'d Met zijn inwonende zoon genaamd, Hubertus Nendrikus Maria de Back~ 
geboren te Tilburg 14 September 1 930, gaatrw:.:J.angs ede deuren met alle 
mogelijke lectuuri::meestal buiten Tilburg. 

Volgens bekomen inlichtingen zouden zich bij deze lectuur ook 
minder goede zedelijke en politieke lectuur bevinden. 

Men meent dat hij ook wel eens spreekbeurten gaat houden voor 
politieke vereenigingen buiten Tilburg. 

De lectuur wordt bij hem aan huis bezorgd door van Gend en Loos 
op verschillende dagen per week. . , 

De mogelijkheid bestaat dat de lectuun die hij te koop aanbiedt 
zich ook hierbij bevonden, het orgaan de; oude; S. D. A. P. de " Sociaa 
Dernoneraat n en het orgaan van de Revolutionnair Socialistische J?artij 
de "Tribune ". 

Aan zijn wonmng komen meermalen onbekende ongure elementen op bezo 
Hij wordt genoemd een karakterloos mensch, daar zijn echtgenoote 

die te Vught wordt ~leegd eenigen tj jd geleden een brief aan hem had 
geschreven, warin zij hem noemde 11 Lieve man 11 en kind en waarin zij------. ..... 

_mededeelde dat zij goed aan de betere hand was, dat zij al in de keuken 
mocht staan en hem verzocht haar eens te komen bezoeken. Hij weigerde 
haar te bezoeken en verbood zulks ook zijn zoon te doen. 

Aan den persoon van H. de Backer voornoemd, zal de noodige 
aandacht worden besteed. 

Voor zoover mij bekend zijn in deze Gemeente geen personen woon
achtig, die geabonneerd zijn op de 11 Trfubune " of een proefnummer hebben 
aangevraagd van genoemd orgaan. 

TILBURG, 2 2 MAART 1 94 7. 
De Rapporteur. 

n Heer Commissaris van Politie 

te 

Ng. 3. 

TILBURG 

-----~- ___________________ ____:_:._ _________________________ - - ---------~----------~--.:-----~-______:__~-~-'-1'---".,_._.. 



GEMEENTEPOLITIE 
ASSEN 

Agnr.: 38/47 
) "'ijlage: 

vnderwerp: de "oude S.D.A.P." 

Geheim 

Antwoord op: schrijven van 14.2.4'Z no. B 9164 

.Assen, 21 Maart 194 7 
Telefoon nr. K 5520..2244 

E .. -- ·- ......... ,. . ! ~A t ' ; ·~. 

'- : ·. ...) l; 
r-----· ·----. ---------· 

~~umm1~r: 
.---......... --
--Owtu...._"._: _1 ~ .:1- ~~ I 

Ter voldoening aan Uw verzoek vervat in opgameld 
schrijven heb ik de eer UHoogEde1Gestrenge te berichten, 
dat in de Gemeente Assen tot nu toe nog geen oprichting 
van een afdeeling in den zin van bovenvermeld onderwerp 
~eeft plaats gehad.-

AAK het Hoofd van den 
Oentralen Veiligheidsdienst 

\.. Hoofdbureau B 
Ja-va.stra.at 68 

t s-G R A V E N H A G B 

De 

I DRUKI(IioRJJ .,TORiiNLMN" ASSlN I 



P 0 L I T I E Volgflo. 
te 

's-GRAVEHH.AGE. S;Ciz 4 

INLICMTINGENDIENST. 
Doss. 9A/6. 

G E H E I M. 

naar aanLeiding v~n het c iJ"Ven van 
den Centralen ·veilighef~sdienst Ho.B.9164, : 
d.d. 17 Maart 1947, kan worden medegedeeld, · 
dat de volledige personalia van J.P.Winkel 
luiden: 

~ lli/ Johan Pe ter VliU1.'"EL, 
geboren te 's-Gravenhage, 19 Juli 1907, van 
beroep huisschilder, gehuwd met: 

E.S.JAUSEN, wonende Delftschelaan 37 
te 's-Gravenhage. 

Overigens moge '~Vorden verv.rezen naar de
zerzijdsch schrijven Dnss. 6/313, d.d. 21 
Augustus 1946 en Doss. 9A/4 d.d. 31 Decem
ber 1946. 

Î 
~!'zonden op 21 rdaart 194 7. 
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, 

alhier. 
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COMMISSARIAAT 
VAN 

POLITIE 
DORDRECHT. 

GEHEDI. 

DORDRECHT. den 21· Maart 1947 • 
POSTBUS 35. 

Verzoeke bij beantwoording datum, letter 
en nummer van dit schrijven aan te halen, 
alsmede in het adres mijn postbusnummer 
te vermelden. 

BIJLAGEN: ---- Aan den Heer Hoo:f'd van dell. 

• > Javastraat 68 BUREAU 0.__"_~---~~ Oe:atrale• Ve iligheidsdie:ast 

L-..... -.,-m-.-m-er-:--~---·-·------- 's G R A V E N H A G E. 

C~ium: 
Î P- ;~- ;;--·-· --.. - .I 

L-.-----------~~~~~~~iag vaa Uw rondschrijven dd.l4.2.•47 

No.B.9164 e• ter bea.twoordi_3gUwer missive dd.l7 dezer, 
heb ik de eer U te berichtell.,dat te dezer stede tot hedea 

geell. plaatselijke afdeelillg der "oude S.D.A.P." is opge
richt.Er is daartoe wel eea pogiag gedaaa en men koll. zich 

f(NV als lid opgaveil bij Johama.es DROP,geboreJt te Vlaardill.gen, 
14.5.1899,van beroep kantoorbediende,wonende alhier Jan 

Vethkade 46,die op 18.11.1925 in het bevolkingsregister 
dezer gemeente werd ingeschreven,kamende van •s Gravenhage. 

Bij informatie bij de P.R.A.is gebleken,dat 

DROP wordt verdacht van lidmaatschap van het N.A.F.,ter
wijl door hem op 20.6.'43 aan den kringleider der N.s.B. 
een schrijven is gericht -om vrijstelling van de inleverings
plicht van zijn radio-toestel.Hierbij beroept hij zich op 
zijn verdraagzame houding ten opzichte van den omgang met 

voornoemden kringleider (zijn buur.man),hoewel hij diens 
politieke inzichten niet deelt.Hij heeft echter geen vrij
stelling bekomen.Deze zaak is nog niet onderzocht. 

I 

I 
I 
! 

De Commissaris van Politie, 

I~ 
~ B.G.Meijer. 
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POLITIE DORDRECHT. den 21 Maart 1947 • 
DORDRECHT. 2 4 fAA POSTBUS 35. 

i ACD/ Verzoeke bij beantwoording datum. letter 
en nummer van dit schrijven aan te halen, 
alsmede in het adres mijn postbusnummer 
te vermelden. 

L•. C.V. No. 10/'47 GEHEIM. 
·-··-----···-----Aan den Heer Hoofd van den 

BIJL GEN: E' 1::::-.:--::: !"'U [i ~Cen tralen Veiligheidsdienst 
v. '·-'"" · ~Javastraat 68 -------J 

' 
's GRAVEN HA GE. 

®~---

In antwoord op Uw schrijven dd.l2 dezer,No.B. 
ffllf_\j. 10200,heb ik de eer U te berichten, dat Johannes DROP, 

van beroep kantoorbediende,geboren te Vlaardinge~, 
14.5.1899,wonende alhier Jan Vethkade 46 vroeger ver
moedelijk lid is geweest der "oude S.D.A.P. "• 

Bij de te dezer stede gedane poging tot oprichting 
van een afdeeling der "oude S.D.A.P." konden gegadigden 
zich bij hem als lid opgeven. 

In de kartotheek der P.R.A. alhier staat vermeld, 
dat Drop lid zou zijn geweest van het N.A.F.,terwijl zich 
in het dossier tevens een verzoek bevindt,gericht aan 
den kringleider der N.S.B.dd.20.6.1943,om vrijstelling 
van de inleveringaplicht ten opzichte van zijn radio
toestel.Hierbij beroept hij zich op de verdraagzaamheid 
door hem aan den dag gelegd ten opzichte van vorenver
melden kringleider,die zijn buurman was.Op dit verzoek 
is destijds afwijzend beschikt.Deze zaak is nog niet on
derzocht. 

Drop kan m.i.niet als een leidinggevend? figuur 
op politiek terrein, doch wel als een "windwijzer" wor
den aangemerkt. 

De Commissaris 



KORPS RIJKSPOLITIE 
v.m. GEMEENTE-POLITIE 

BRUNSSUM 

Geheim. 

------.RUNSSUM 

No. P. 
Bijl. 

BUR:::AU C _____ I. ' 
~--------·---- j 

-~ .... mmer : ~ 

Onderw. 

AAN 

den Heer Hoofd Centrale Veiligheidsdienst 
te 

's-GRAVENHAGE. 

j 

I 

20 Maart 19 47. 

.... 

In antwoord op Uw brief van 14.2.1947 ,No.B. 9164, betreffende "Oude SDAP. ", 
deel ik U mede dat voor zoover is nagegaan kunnen worden in deze gemeente 
nog geen afdeeling der oude SDAP. is Opgericht. 



GEMEENTEPOLITIE WINSCHOTEN 
No. Kab. 
ONDERWERP: de "oude S. D • .A ~ P . " 

BIJLAGEN: geen. 
WINSCHOTEN, ........ :J.f.3. .... J4.&.~--- ................... 194 7 • 

BUREAU MARKTPLEIN. TEL. 500 

Ter beantwoording van 
schrijven van 14-2-'47, na. B. 
9164, heb ik de eer U mede te ,~ 

delen, dat te Winschoten niet 
werd opgericht een plaatselijke 
af'deling van de (oude S.D • .A.P.). 

De Inspecteur van Politie, 

c'. _ _t:<~ ~: .. u B s.P .u.oooL. 
1---.;.._----:----~-------

1 t•ummcr: .Î ._ ____ . ·----------------
l ,U--~:-~,_1 _ __.1 

DEN HEER ;=.;::.:..:~~~~~~~~~~~~e~i!:.:d~s!.::d~i:.:::e~ns~t 

van Politie 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. B. 9164. 
Bijlagen: 

's-Gf6..VENHAGE, ]. 7 Maart .. _ 194 7. 
javastraat 6 8 

! 111539 
Tel. I 112778 

.Dict.: R. Typ,: Dis b. 
Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: Inlichtingen. 

Aan 

H:iermede moge ik U verzoeken •en onderzoek te wi~len · 
doen instellen naar J .P. winkel, wonende Delftschelaan 37 
's-Gravenhage, bij wien men zich kan aanmelden voor het 
lidmaatschap var. de "Oude S.D.A.l?. '*• 

M&'t het resultaat van het onderzoek zal ik gaarne in 
kennis worden gesteld. 

HE~ HOOFD VAN l>'EN OENTRALEN 
VEILIGHEIDSDIENST 

Den Heer Hoofdcommissaris van Politie Namens dezen ;. 

te 

t s-GRAVENHAGE. 

J. G. Orabbendam. 
@ 43228. '16 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
GEBED. 's-GRA VENHAGE, 

javastraat 6 8 
J..7 Maart 

No. B • 916t'\ .• I 111539 
Tel. 112778 

Bijlagen: 

Dict.: Typ.: Dtsb. 
Uw schrijven No. 

dd. 

0 d Inlichtingen. 1 b · 1947 
n erwerp: d • d • 4 Fe ruarJ. 

Aan 

Met vervvijzing naar dezerz. rondschrijvell' , nummer als deze, 
moge ik U verzoeken een onderzoek in te ·willen stellen naar 
J.c. Lomverse, de WetlaarL 66 te Zeist en 
Ir. G.G. vun Steenis, Griffenscheploin 10 te Zeist. 
Bij genoe:rade personen kan men zich opgeven voor het lidmaatschap 
van "de oude S.D.A.P." 
Met het resul~aat van het onderzoek, verzoek ik U mij in kennis 
te stellen. 

Den Heer Korpschef van Politie HET HOOFD VAN DEN CENTRALEN 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens dezen : 

te 

ZEIST. 

@ 43228- '-46 J.G. Crabbend.am. 



I 

J.aJU 

17 Maart 7 
B.9164. GEHEIM 

R. J •• 
Inlichtingen. d.d.l4 Februari 1947 

Met verwijzing naar dezerz.acbrijvenf.n~~r 
als deze, moge ik U verzoeken een onderzoek te willèn doen instel
len naar B.v.d,BRUG, Orlonlaan 6 te Hilversum. die zich beschik -
baar heef'f ges etd als spreker voor de "Oude S.D • .A..P." e.D. bij wiea 
men zich tevens kan aanmelden voor het lidmaatschap dier partij. 

Met het resultaat van het onderzoek moge ik U verzoeken mij 
in kennis te doen stellen. 

Het Hoofd van den 
CENTHALEN VEILIGHEIDSDIENS! 
Namene deze.D.J 

J.G.Orabbendam. 
Den Heer Commissaris van Politie 
te B I L V E B S U K. 

I 
• ! 
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RrDTG:1EHDBBS1' 
ZEIST. 

14 Maart 1947~ ZEIST, 
- .. ·-·····-·--1 

suR=/~.u c 1 
. ·-----·····-· ·-- ~ 

rr:er : 

' lf- ~-J~ ' 

het Hoofd van den'-8-IMt'h'Pil'ftnr-'91!-Hrrb:1ertl1ldhadftl11~'8rnan"\-:-;--

1aTastraat 681 

's-G R A. V E N H A G E • r-

Betr.: De •Oude S.D • .A..P•". 
bijl.: ---
uw schr.: dd.l4.2.1947 No. B0 9164 

In verband met Uw bOTenaangebaald achrijTen heett de Ill• 
lichtingendienat Zeist de eer U te berichten, dat in deze ge~ 
m.eente i:aderdaa4 een atdeeling van de "oude S.D.A•P•" ia opge .. 
richt, waarvan het bestuur als volct ia samengesteld: 

1. J"oh.almea Comalis LOUWERSE, geboren 14.141890 te Arnhaa, 
van beroep monteur-bankwerker, wonende de Wetlaaa 66 te 
Zeist, voorzitter, 

- 2. Ir. Cornelis Gijsbert V.All STEE.NIS, geboren 1.,.4.1886 te 
Koordelooa, e1ectrotechDiseh tnceniear, wone:ade Gritten• 
steij:aachep1ein 10 te Zeist, secretaris; 

, 3• 'l'il1em J"ohannes VAN DIJX, gebore:a 18.3.188., te Utrecht, 
van beroep kleermaker, wonad.e Sch.aepmanlaan 64 te Zeist, 
penai:apeeater; 

- -'• Andr1ea VAN DER T.AADN, geboren 1'1.6.1895 te Utrechtp ver"~ 
1 :, 1 tegeawoordiger chCRI'd.schetabriek, wonade Ernst CaaiJ11rlaaa 

62 te Zeist; · . • 
5e Gijabertua J"ohanaea VAN DEN EIJBDEH, geboren 11.5.1890 te 
. :, · Utrecht, van beroep banberker • wonede Gerolaan 21 te Zeist; 

- 6• lleDdrika :Bere:a.dina WOIJrERS, geboren 19.'1.19'16 te Arnha.• 
I\'. zonder b-.,, weduwe van J"an :Derk Bakhuis, wonende v.a. 

·· · Heijdenlaan .,2 te Zeist; 
- '• ETen VAN D, gebore:a 2.12.1900 te Zeist, melkslijter, wOIIlea

de Krakel.i.Jlpe& 45 te Zeist. 

Deze personen waren vroeger allen lid van de •oude s.n.A.P.•, 
toen Sociaal Democratische Arbeidera Partij•' ;r.c. Louwerae voor
noemd ia lid Tan dea Baad der gemeente Zeist voor de s.D • .&..G• 
(Sociaal Daaocratische Arbeideragemeenschap). Voorheen was hij 
114 van dien Raad voor de s.n.A.P. 

De S.D.A.G• behaalde bij de g81'1teenteraadsverkiezing in 194:6 
oacereer 9~ atammaa, zoodat No. l van hun lijst, zijude ;r.c. 
Louwerae voomoamat gekozea was. 

DE INLICH!'INGENDIENST ZEIST• 



GEMEENTE POLITIE 
EDE• 

Q E H E I M t · • t1 7 MAART L/.7; 

No. 3. 
r' IR"_ .r U: 8--,., t'A'rDf !L 
.._., ,_ ' . . . I;"\ ~~-

1---·--·-· .... - ------------.. ,tif;'. d, ~ • l:. 
f ... 'I t ·"'~ 

t··"· Beticht op schrijven d.aa: 14.2. 
---· .... - · 1"9 7, No. B. 9164 van. den Centra .... 

L. /~-~-~ le~ Veiligheidsdienst, J&vocstraat 
Onderwerp: 
de ttollde S.D.A.P. Ik 

h~-· "'- - 6S te t s-Gr!venha.ge.o 

RkPPORT. 

Qndergeteekende heeft de eer TIEdelgestrenge het navolgende 
te rapporteeren: 

"In verband met bovenvèrmeld schrijven, h~eft ondergetêeken
de een onderzoek ingesteld, waarbij is komen vast te staan,· dat 
er in de gemeente Ede, nog ieen plaatselijke a.f'deeling is cp&e
rioht van de 11 Ollde s.D.A.p· •. 

Mocht zlllks echter alsnog plaats hebben, dan zal dit onder 
opgave van namen en personalia der bestllursleden terstond worden 
gerapporteerd." 

Waarvan door mij op afgelegden rumbtseed is opgemaakt en ge
teekend dit rapport. 

Ede, 14 Maart 1947. 
De Brigadier-rechercheur van Politie, 

Gezien op l4.3.t47, 
De Inspecteur van Politie, 

/;(~--~~ 
1--c, ( 

·• 



G E H E I M •. 

No. P/71-47. 

Onderwerp: 
Oude S.D.A.P. 

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 14-2-1947, No.B.9164, 
betreffende de "oude S.D.A.P.", heb ik de eer UEdelGestrenge te 
berichten, dat alhier tot op heden niets bekend is geworden om
trent het bestaan van een plaatselijke afdeling dezer politieke 
partij. 

ODL~9. ODUI Wel is vernomen, dat Hendrilrus Johannes GEESING, geb. te 
...n. /Enschede, 29-5'-1904, won. Hofstedeweg 139 te Enschede, en G.J.M, 

PDirovv van het RBVE, voormalig redacteur van het dagblad "Parool" en 

( 

A A N: 

~ voormalig hoofdredacteur van de Vrije Twentsche en Achterhoek
sche Courant (Uitgave Stichting "liet Parool"), pogingen in het 
werk zouden hebben gesteld tot het oprichten van zo'n afdeling, . 
doch deze zouden geen resultaat hebben gehad, 

· Meergenoemde Geesing is, nadat hij in de zomer van 1946 uit 
de C.P.N. is getreden, politiek dakloos. Bij de plaatselijke af
deling van de P.v.d.A. heeft hij in 1946 verzocht,hem als lid 
van deze partij te willen inschrijven. Het bestuur van deze afde· 
ling heeft echter niets van zich doen horen en Geesing is nadien 
niet meer op dit verzoek teruggekomen. 

Tegen Geesing zijn in de periode 1917 tot 1938 meerdere 
processsen-verbaal opgemaakt, o.a. terzake belediging, ronsela
rij/(3 mnd. gev.strf.), diefstal ( 1 j. gev.str.o.v.) en stro
perij (1 mnd. tuchtschool v.w.). 

G.J.M. van het Reve schreef als hoofdredacteur van genoemde 
Vrije Twentsche Courant diverse artikelen, welke dikwijls een 
communistische - althans uiterst linkse - tendenz bevatten. 

Tijdens het bekleden van deze functie was hij te Enschede 
in pension, doch ingeschreven te Amsterdam aan de Jozef Isra~l
kade 116 I, alwaar hij momenteel nog zou wonen. 

Hij is een broer van de bekende J.H.J. van het Reve, secr. 
van het District Twenthe der C.P.N. en heeft, evenals deze broe; 
een politieke opleiding in Rusland genoten. 

voor 
/ dienstneming in Spanje. 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68 

te 

's-G R AVE N HA GE. 
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Commis.sariaat van Politie 
Zaandam 

Dict. c./J. 
No. 6 3 3/ f 4 7 • 
Doss.: C.I.D. 

Bijlage(n) 

G E HE I M. 

ZAANDAM, 12 Maart Y 47; 
Telefoon 4741 

Ten antwoord op Uw schrijven 

van 14 ]'ebruari 1947, No. B.9164, 

betreffende de noude S.D.A.P.", 

heb ik de eer U Edelgestrenge te 
' 

berichten, dat voor zoover mij be

kend is geworden alhier nog geen 

afdeeling van de 11 oude S.D.A.P. 11 

werd opgericht. Zoodra een plaa~

selijke afdee1ing is opgericht, , 

zal ik U daarvan in kennis stellen. 

coll. DE Cü!>!.lMISSARIS ViW PO ITIK~ 
()-., 

Voigt:to. 

( c. Roscher. ) 

ACD/! ~J~· _,_--.....:su-:-R_EA_~u_s_· ____ 

1

1 
~--.;.-..-....,=-~!!:' __ / 

Aan den Heer 0"'""" 1-..M'- .s. Y,t I 
Hoofd van den Gentr. Vei~igheidsdienst 

te 's-G RAVEN HA G'E. 

vz. 5000.-9- '46 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE BREDA 

C' ~~. -· r:: f\U BQVf'gno. · 
'\. ... il \\..-' 

L-----:--- 1 f; 4 ~;fAARr I . 

;.;.,mmen }-~::~.-JAtD//U$.3 I 
i- -· I 

' AAN het Hoofd van den Central en Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

's-G R A V E N H A G K.-
TE -----------------------·--······································ 

_I _I 
UW BRIEF: 14 Februari 1947. BREDA, 13 Maart 1947. 

No. 2089. ONDERWERP: 
/fj;f:V 

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d.('l4 Februari 

jl., betreftende "Oude S.D.A.P.", heb ik de eer U te be

richten, dat, voor zoover is kunnen blijken, in deze ge

meente geen at'deeling daarvan bestaat ot' propaganda voor 

het oprichten van een zoodanige afdeeling gevoerd wordt. 
,.., 
:y DE COMMISSARIS VAN POLITIE, 



' /:~P ~L ~ ~-I~B 7. """' n:i:lgno. ~ 
t c-- .'L ,U B 14 MAAifl/ 4H . - -- · · 

,en . --- - . ' 

~ ... t . .t.rnrr;c r : I / -------~- ACD/ 12/to ' I 

Lombardstr 
Tei.K. 5200 

(2 lijn 

O~:uM: l ff'- ~- o/f _ 1 -.' 

Den Heer Hoofd van den Oentralen 
Veiligheidadiens·t 

Javastraat 68 
t s-GRAV'ENHAGE •-

L _j 

Uw kenmerk Uw l>ritf van Ons ktamerk Datum 

No.B.9l64. 14-2-1947. No. 1302/mmm:t\f. 13-3-1947 • 
Onderwerp: 

De nOUde S.D~A~P.n 

Ter voldoening aan Uw hierb~ aange
haalti schrijven, heb ik de eer DRoogE-delGestre-nge 
hiernevens een terz!lke dienend rapport te doen 
toekomen, aan den inhoud waarvan ik mij refereer. 

Politie, 

( G.J .Lettinck) 

Bijl.: 

K 1157 • 451089 



l \ .r· 
f• 

::-!:~~!!!~-~!-~~~~~. ~/ 
Afd:Recherche. 

R 

Naar aanleiding van een schrijven van den Centralen Veilig
heidsdienst te 's-Gravenhage,dd.l4 Februari l947,No.B.9164 (GE
HEIM) onderwerp De Oude s.n.A.P. en een daarin vervat verzoek 
aan den Heer Commissaris van Politie te ~wolle om een onderzoek 
te doen instellen naar een eventueel opgerichte plaatselijke 
afdeeling,onder opgave van de namen en personalia der bestuurs
leden,aantal leden en verdere bijzonderhaden,hebben wij;--------
W1lhelmus Hendrikus BIEMANS en Aaldart SATTLER,beiden Adjudant 
van Politie der gemeente ~wolle,tevens onbezoldigd rijksveldwaah 
ter na daartoe bekomen opdracht een onderzoek ingesteld en in 

vMV. verband daarmede hebben wij de eer het navolgende te rapporteeren 
1\t' - In het jaar 1946 heeft Jan PETERS,geboren te Elst 12 Juni 

l904,van beroep kantoorbediende bij de Distributiedienst te 
Zwolle,wonende te lwolle aan de Van der Helststraat No.20/a, 
zich als eerste persoon druk gemaakt voor het weder oprichten 1 

van een afdeeling te Zwolle van de oude S.D.A.P. ----------------1 
In het najaa:r van 1946 verscheen er in de Prov:lnciale Over- , 

ijsselscha en lwolsche Courant een advertentie, waarbij zij ,die / 

J/ 

t 
voelden voor de wederoprichting van een afdeeling van de oude I' 

K-N . s.-D.A.P. ,zich ko. nden aanmelden bij Albert BREJJEWOLD,geboren te 
1 Raalte 23 Maart 1892, van beroep kantoorbediende bij de Dis tri- I 

· butiedienst te Zwolle ,wonende te lwolle aan de Papaverstraat 1 

No.-20. Bredewold had een en ander gedaan zonder medeweten van 
1

. 

PETERS en hierover is tusschen hen eenige wrijving ontstaan, , 
hetgeen echter weer werd bijgelegd.-----------------------------1 

PETERS heeft daarna een vergadering bezocht van de oude 1 

s.D.A.P.,welke te Utrecht zou zijn gehouden.Daarna zijn er 1 

twee bestuursleden van Amsterdam te lwolle geweest,waarbij ook 1 

Tom ROT zou zijn geweest.De andere zou een dame geweest zijn. 
I/JII.V Het bestuur werd gevormd door PETERS en BREDEWOLD voormeld, 
n7V s-terwijl ook als bestuurslid toetrad Johan Heinrich KRUYSHAAR, 

geboren te Amsterdam i7 Maart 1903, van beroep controleur Land
bouw Crisiswet,wonende te Zwollerkerspel in de buurtschap Itter-
sum No.BG/6.----------------------------------------------------

Voor zoover bekend is het te lwolle niet gelukt om een af
deeling van de oude s.D.A.P. op te richten,daar het voorloopig 
bestuur meende niet voldoende medewerking te ondervinden van 
het HOofdbestuur,dat volgens hen te hoogdravend was.------------

P.ETERS was voorheen Korporaal Bottelier bij de Koninklijke I 
Marine en hij is ontslagen in verband met het voorgevallene 
met de "Zeven Provincieen.Hij was vroeger een vurig strijder I 
in de gelederen van de oude s.D.A.P.----------------------------

1
, BREDEi\QLD voormeld was tevens een vurig strijder in de geled~ 

ren van de oude s.D.A.P. en moet geacht worden te behaoren tot i 
de uiterst linkscha groep van de oude s.n.A.P.------------------~ 

Over KRUYSHAAR zijn te Zwolle geen bijzonderheden bekend. ' 
Hij vestigde ziah te Zwollerkerspel op 29 November l938,komende 
van Amsterdam.-------------------------------------------------

Indien bekend wordt dat te lwolle toch nog een af'deeling 



van de oude s.D.A.P. wordt opgericht,dan zal hierover door ons , 
I nader worden gerapporteerd.-------------------------------------~ 

Waarvan door ons op afgalegden ambtseed is opgemaakt en ' 
geteekend dit rapport.------------------------------------------ 1 

I 
~ w o 1 1 e, ll Maart 1947. 

-----------------------------

(A.sattler) 

van Poli tie; 

/ 

(G.J.Lettinck) 



TEL. K 2510 • 3800 

Uw kenmerk 

-~~-lt ft I 
GEMEENTE BEVERWIJ 

' -

1'>-.. rr~mcr: f 
L.: ... m: I 
Aan den Heer Hoofd vsn de 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
's-G R A V EN H A G E. 

Uw brief van Ona kenmerk BEVERWIJK 

No. B. 9164. 14-2- 1 47. No. 775. 
Gehej,wcferwerp rtDe Oude S.D.A.P. n Datum 11 Maart 1947. 

I 
1{ 

Naar aanleiding van Uw bovenvermeld 
schrijven, heb ik de eer U te berichten, dat te 
Beverwijk, voor zoover kan worden nagegaan, geen 
afdeeling van "de oude S.D.A.P." bestaat. 

De 

Bijl. 

A5 3000.'44 K 5°" n,._ ....... t- .... Mi_ bP.-P .. •·~mn.,.t!~ng dagteekening, onderwerp en ons kenmerk te vermelden. 



Afschrift. 

Origineel berust in OD 281. 

OPGAVE BESTUUR DER S.D.A.P. Afd. NIJMEGEN ~/, 

Voorzitter: Kersten, Wilhelmus, geboren te Nijmegen 1 Januari 1903 metse
laar, wonende te Nijmegen, -Brederostraat No.l05. 

Secretaris: Teerink, Wilhelm; geboren te Gelsenkirchen (Dld) 25 Mei 1909 
kok, wonende te Nijmegen Oude Nonnendaalscheweg No·.309. 

Penningmeester: Hendriks, Jacopus geboren te Ni jiY1egen 2 September 1906 
metaalbewerker, wonende te Nijmegen, Floraweg No.l52. 



( 

No. 465• 

~-·...:-~!:V!i .ss~ .. - '~ft 

llolgrto. 
( 

jll.art'f 
GEMEENTE-POLITIE LEERDAM: AC9/;;fi(-J 

~ 

(GEHEIM) 

GELIEVE BIJ DE BEANTWOORDING 
DATUM EN No. VANDITSCHRIJVEN 
TE VERMELDEN. 

BERICHT OP BRIEF VAN 

BETREFFENDE tl de Oude s.n.A.P. 

TYP. V. 

AAN 

__ ......,...L-.E E R D A M, -lO .... Maart ....................... 19 .. 47-. 
[ . ~ ~--: ·- A. u 8 . ·..._ ... ·. . .... '\ 

1-----·--· ·-·· 

,. 'W• • ·-.. - ........ ~·· 

{ . ~ 

: /d-.J, o/l ., 
..._ ___ .............. _ _. _____ ,_,._.,,~-·V'""'~·- ·~. 

Naar aanleiding van Uw schrijven,No B.9164. d.d. J4 
Februari 1947, betreffende de oprichting van afdeelingen 

der "Oude S.D.A.P."heb ik à:'eer U Hoog Edel Gestrenge 
beleefd te berichten,dat in deze gemeente wel pogingen ' 
zijn aangewend_om te komen tot oprichting van een af

deeling der 11 0Hde s.n.A.P. 11 doch tot oprichting van een 

dergelijke afdeeling is het tot dusver nog niet gekomen 

Mocht dit te zijner tijd wel gebeuren zal dit nog na! 

der worden bericht. 

ne Inspecteur van Politie 

den Heer Hoofd van den 

Centralen Veiligheidsdienst 

te 

s-GRAVENHAGE(Javastraat 68). 

K 1608 • T H S 7206 __ j 



Inlichtin~end i en st Delft I Volgno. ~ 
Nr.299/47 

' 71!D"T 
1'1/ '! I ACD/1/.?Îb ~ I Numcnc:.(: 

._o_._tu_"",.; _--.; __ ;._'!_-!._: )~._.vZ:-_,_1 
NaGi.r <ianleiding van üw schrijven vaü 14 Febru_c::ri 

1947 ,nr .B.9164 Geheim, betreftende oprichtiM.; efd:.:,elin..&:en 

"Oude S.D.A.f.",bericht de I.D.Delft U net v lgende: 

Uit een dezerzijds ingesteld or1derzoek is niet kunnen blij en, 

dat te :.Uelft een afdeeling van de "Oude :::i.D.A.l:. 11 is OP!<er:.cht. 

Er schijnen indertijd wel pogingen toe in het werk gesteld te 

zi:in,doch deze hebben geen positief resLllta.at opgeleverd. 

Ook.zi~n geen nacen van werkers voor die partij bekend ge-

worden. 

I.:J.Delft 

Aan den Heer Hoofd v~n den C. V. iJ. 

Javastrcc::;t 68 



/ 

\ 

Plaatselijke Inlic~ingendienst 
A 1 m e 1 o.-

Almelo, 10 Maart 1947. 

Geheim 
Koll no.58l·~ 

:-v-o_l_gn""o"".""""""· ·--..-

~ 1 0 MAART 

het Hoofd van den Centralen Veilig
heidsdienst, 

Javastraat 68., 

I 's-G r a v e n h a g e.-

,_A_. _C_D_/~~~~ar aanleiding van Uw schrijven dd. 14 Fe-
bruari 1 No·: B. 9164 Geheim, heb ik de eer U mede te 
deelen, dat aan de hand van een onderzoek is komen vast te 
staan, dat tot heden in de Gemeente Almelo, nog geen plaat
selijke afdeeling van de oude Sociaal Democratische Ar
beiderspartij is opgericht. 

Wel zijn eenige maanden geleden pogingen 
daartoe in het werk gesteld, doch deze hadden geen succes. 

CUt\~.AU G Het Hoofd van den Plaatselijken 
------!Inlichtingendienst, 

~· l--.-----
C:.t . .;lfl: I /;/- .;1-~ ~ 

·---· ~ .... .., ...... ~ ''•'".."...,..._..~ ....... ..._. 



L ·._ I .. ··- • ..J iJ r-. ' ~ ~ ::· . I 0 -' ··r 
~----······-· ....•. ·- .... -- ·-·------. 
. ~:: .. ' -1/·.L!L .. ~+~~Î< .~ro!~1 V. olgno. r7 

GEMEENTE-POLITIE 

" 

VAN 
APELDOORN 

GEHEIM. 

Antwoord op ,.chrijven van : 
nr.B.9lö4 dd.14.2.47 
Bijlagen: 

· •. ·1. 1 0 IAART $f f 
Onderwerp: "oude S.D.~.P'~ - f 

~ ACD//1~ I 
Naar aanleiding van Uw schrijven, terzijde vermeld, 

heb ik de eer U te berichten, dat voorzoover dezerzijds bij 
onderzoek is kunnen blijken, in de gemeente Apeldoorn geen 
plaatselijke afdeeling van de "oude S.D.A.P'! is opgericht.-

vL. 

de commissaris van politie, 

·~~ 
~JONG) 

/ 
AAH'....:N HEER Hoofd van den 

Centralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 

's-G r a ven ha g e • 

Model G 14 
-- ~----- -~--......_~ 



GEMEENTE P 0 L I TIE SCHIEDAM 

DOSS.: P.I.D. 
No. 9/4'1 ' 
TYP.: J .U. 

"-~· 
SCHIEDAM, '1 ~uari 194 7~ 

Aan den Heer Hoofd van den Centraien Ve111ghe1ds
dienst 

te 1 s • G R A V E N H A G E 

ONDERWERP: "Oude S.D.AeP•" 
BIJLAGEN: ge ene 

~ ANTWOORD OP: UW schrijven van 14.2.47 ,:B 9164. 

In antwoord op Uw bovenaangehaald achrijven 

heb ik de eer UEG. mede te Aeeien. dat te Sohi_. 

dam geen atdee1ing van de ".Qpa s.n.A.P" is op-;. 
'.>... '· . 

gericht. 

)> 

De Commissaris van Politie, 

• Volgno. 

1------·--- ---·--~- ·-------· 
.. 1 OlllART 1f' . 
I A~D//If/~ 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

c.) 

NIJMEGEN 
NIJMEGEN,.-7 .... Ma.ar.t .... l9-41---------·-· 

No. : ID/72. 

Aan : den Heer Hoofd van den Centralen Veiligheidsdien 
Javastraat No. 68 te 's-Gravenhage. 

Onderwerp : de "oude S.D.A.P. ". 

Bijlagen : --

Antwoordop: Uw schrijven dd. 14 Februari 1947 No. ·13. 9164. 

In antwoordop Uw bovenaangehaald schrijven heb ik 

de eer U te berichten, dat bij mijn schrijven van 31 Janu

·ari 1947 No. ID/63 het huidige bestuur van de afdeeling 

Nijmegen der S.D.A.P. aan U werd opgegeven. 

Het aantal leden zou thans 40 tot 50 personen bedragen. 

DE CQMJ,USSARIS VAN POLITIE, 

r:-·~----.-·- :=-----------~ 
Typ. : V. 

( ~:~~· :~ 

I ACD///~~ I (J. Th. Veltman) 

"'-.,.o_ •. _ ... _.n_: ____ .J..~:.!:Y __ 7 __ 



GEMEENTE-POLITIE 
TE ZUTPHEN 

No. 652 • 

ONDERWERP: 

Oude S.D.A.P. 

-.. ,AGEN: 

Typ:W. 

Volgno. . ~ ZUTPHEN, 6 Maart 1947. 

1 O~ARTti: f 

ACD/(I~JI 
Den Heer Hoofd van den 

Centralen Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

f? 
i i) 1 r 

i 
te 

's-GR.AVENRAGE. 
/ 

In antwoord op Uw schrijven van 14 Februari 194 7, 
No.::S. 9164, onderwerp "de oude S.D.A.P.", heb ik de 
eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat alhier tot 
oprichting van "de oude S.D.A.P." tot op heden niet 
is overgegaan. 
Coll.: 

~-1 \ _______ D~e Commis~ri~ van Politie, 

BUREAU 8 

-----··-- -----
/:J-J-~)' 

~--------w-------~----~ 



__ "".--

j 

COMMISSARIAAT VAN 
POLlTIE TE HEERLEN 

HEERL~~· den ......... -5- ... Maart. ............... -· ··· -·· ······· 194 T" · 
'"'.J\""'... ' ·~·-~tflo.c.":~IC:t'! ....... 

-- ~v- ~ Aan 
LITT.: G. no • 447'194 7 • k·...;__:·~::....... - lJ t Hoofd van den Central en Veiligheids-
Betr. 11 OUde S.D.A.P."~.1 . 07 . t;::.\ dienst 

.;: OMAART 7J cy 'm . ~ Javastraat 68 I ACD .. •s- G r a v e n h a g e 
======================== 

In antwoord op Uw schrijven ddo. 14 Februari j.l. no. 
B. 9164 betreffende nevenve~eld onderwerp moge ik U mededee
len, dat te Heerlen geen afdeeling van de "oude S.D.A.P." is 
gevestigd. 

Wel is er in de gemeente Ubach over worros een vertegenwoor
. diging dezer partij gevestigd, welke wordt waargenomen door 

-- J.Heistra, geboren te Hoogezand, 6 Ootober 1897. Bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen kwam hij me een eigen lijst uit, 

--waarop als medecandidaat was vermeld b. Schunken. 

-'j
e 

BUREAU B 
1-----'--··---· --

-~ ··------
c .: ,; ~::.~---··· .. : --~~!:...:::.rz... -- .J 
""umme·: 

...... ' 
....... •' _... 

--- ----------- ~~~~~~- j 



I(.N.V. 

1/s:J 
Onderwerp: Antwoor.d op schrijven d.d. 14 Februari 1947, 

No. B ~16~ betreffende •oude SDAP"• 
~ 0'4 

In 1946, voor de eerste verkiezingen, heeft Ir. Corne
..- lis Gi jsbert van STEENIS, geb. 17-4-g6 te Noordeloos, wonende 

Gritfesteynsoheplein 10 te Zeist, zich in verband met een 
oprichting van de oude SDAP onderhouden met Herman Gerard 

,- HUSLAGE, geboren 20 November 1g91 te Nieuwer-Amstel, van 
beroep directeur woningtoezicht (vroeger ambtenaar N.S.) 
wonende Zonnebloemstraat g te Amersfoort. Daar de heer Rus
lage van de P.v.d. A. was, voelde hiJ hiervoor niets, zoodat 
de oprichting niet tot stand kwam. Ir.v.Steenis had het plan 
onder het mom van Boelaal Democratische Arbeiders Gemeenschap 
te gaan organiseeren. 

Ir. van Steenis en Ruslage waren voo.r de oorlog lid van 
de SDAP. Huslage is een van de medeoprichters van de ver
eeniging "Vrij Spanje", van welke vereeniging hiJ voorzitter 
is. 

I Volgn0 , 



Geheim. 
POLITIE 

VLAARDINGEN 

No. 18 
Bijlage(n),; 

La. C • V • 

Vei'Zoeke &IJ de &eanlwoordlng 
dalum, nummer en Lelier 

( 

Ie vermelden 

Typ. B. 
I 

Ter voldoening aan het verzoek ver1 

vat in Uw schrijven d.d. 14 Februari 1947, No. 

B. 9164 heb ik de eer UHoogEdelgestrenge te 

berichten, dat in deze gemeente geen afdeeling 

bestaat van de "Oude S.D.A.:P.".-

POLITIE, 

[3 LJ-:; -- : U G··-----~: 
I \ ··- ;~.~., , ____________________ , 

~t-~v_r_r;c-:: ____ j ~ 

, (-.i-31 J 

den Heer .. HO.OFD .... V.AN .... DEN ..... C.EN.TRALEN ............... . 
VEILIGHEIDSDIEUST 

te ········r·s. ........ G .... R. .. A. ... V .... E. ... N ... R ... A. .... G .... E .•.......... 
K 2i52 



CORPS RIJKSPOLITIE Volgno. I 
GEWEST GRONINGEN 

V.M. GEMEENTELIJK POLITIECORPS 

SNEEK O.tum: 61AM« ~·1 
ACD/ I I/ft/. l ONDERWERP: De oude S.D.A.P. 

Nr.:l2 /47 • 

RAPPORT 
; 

-· 

Naar aanleiding van een ingekomen Schrijven van den Heer 

Hoofd van den Oentralen VeiligheidSdienst te'S Gravenhage, d.d. 14 .. 

Februari 1947, No. 9164, Geheim, inhoudende het verzoek van in keapiE 

stelling met een eventueel ongerichte ~laatselijke afdeeling van de 

"Oude S.D.A.P.", beStuursleden- en leden daarvan en verdere bijzon

derheden, en ingevolge van U Edelgestrenge ontvangen opdracht, heb il 

Lourens de Zee, agent van Politie-rechercheur te Sneek, ~vens onbe

zoldigd rijk~veldwachter, de eer U beleefd het volgende te rau~ortee• 

ren. 

Omtrent een ongerichte afdeeling of het bestaan va~ een af

deeling van boven genoemde nolitieke uartij, iS mij na onderzoek 

niets gebleken. Volgens de door mij ingewonnen informaties iS hier 

ter ulaatse geen afdeeling van deze -partij. van een eventueel corres

uondentie-adres omtrent deze nartij iS mij ook niets gebleken. 

Een ong.ave omtrent bestuursleden, aantal leden en verdere 

bijzonderheden kan inverband met vorenstaande door mij niet worden 

eerRtrektó 

De aandacht blijft echter on een eventueel oprichten van e~n 

afdeeling van deze nartij geveStigd en zal ik wanneer een afdeeling 

dier nartij wordt ongericht hiervan bij rauport doen blijken. 

waarvan door mij ou ambtseed iB ongemaakt, 

teekend dit rapport te Sneek on 3 Maart 19470 

Gezien: 
De Commandant van het v.m. 

gesloten en ge- · 

~-· 
Gemeent•s;reorpf! sneek, 

Verzonden Aan den Heer _. 1-i.:-
Hoofd van den Centralen VeiligheidSdienst te 's Gravennage, Javastraat 68 • 

. ·. 



CORPS RIJKSPOLITIE 
GEWEST ARNHEM 

V.M. GEMEENTELIJK POLITIECORPS 
WAGENINGEN 

WAGENINGEN, 4 Maart 19 4 7 

No.: G 1 

Bijlage: --

Onderwerp: 

Antwoord op: 

311/47. GEHEIM 1 Volgno. 

' 51Ul\T •: :.!6: 
"Oude SDAP" I ACD/ /!?of ' ' ' Uw schr.B 9164 i , 
d.d. 14-2-'47. 

Ter voldoening aan het verzoek, 1 

vervat in Uw bovenaangehaald schrij
ven, heb ik de eer DRoogEdelGestren
ge te berichten, dat bij onderzoek 
is gebleken, dat in de gemeente Wa
geningen geen plaatselijke afdeeling 
van de "Oude S.DoA.P." is opgericht. 

Door geen der leden van de v.m. 
S.D.A.P. worden in deze gemeente po
gingen aangewend om een plaatselij
ke afdeeling van de v.m. S.D.A.P. 
op te richten.-

De Commandant van het v.m.Gemeen
telijk Politiecorps Wageningen, 

De Inspecteur van Politie,~ 

t'-iumme-r: I 
1-D-.t-urn-:--,-~ _-;_V)' 

Aan 

i 
--~ 

I 
den HeerHoofd van den Centralen Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 
's-GRAVENHAGE. 

tl. VEENlilAft 6. ZONEN WAGENINGEN 



INLICHTINGE.N:DIENST HILVERS-UM• - J ... ~_'ê_:lg .... ~p_:~_. -/----~tI-lil Yeriium, 1 Maart 1947. 
No. /24-17. 

GEHElM• J,., S •. ~~~ /~/ · f BUF\[t,U [~--==t 
I A'rot; J; i ~.mmo.. -:_ ~- ~- -- i 
------oJI--- o..:.url'l: 

1 '-~-~--~~~-~z'-' __ __ 
fuet betrekking tot Uw schrijven, dd. 14 Februari 19'~-7, 

No. B·9164, Cnderwerp: de "Oude S·D·A·P. 11
, bericht de In

lichtingendienst te ~ilver~uru, het volgende: 
In het begin van Juni 1946/ werd in een der zalen van 

het ttHollandt Huys", aan de Station~straat 28 te 11ilver~w:n, 
een bij eenkomst gehouden met het doel om te kamen tot de 
oprichting van een afdeeling van d~ rrOLl.de S.D. A.P .• 11 ~n ·om 
daarna als afdeel ing van die partij deel te nemen aan de 
Gemeenteraadsverkiezingen te .u.ilveiso.m. . 

Op de bijeenkomst, welke een openbaar karakter droeg, 
en welke door ongeveer 20 personen, waarbij 5 vrouwen, was 
bezocht, werd een afdeeling van genoemde partij opgericht. 

Tot bestuursleda.n werden gekozen: le· Hielke van der 
~ BRUG, geboren te Smallingerland, 9 Augustus 1879, van be

roep koopman in papierwaren., wonende vrionlaan 6 te uilver- .. 
:isum, voorzitter; 2e. Petrus Lolilis ·SPRONG, geboren te Hilver-1. 
' sum, 24 November 1912, van beroep stucadoor, wonende Chry- · 
J lianten~traat 1 te .... ilversum, Secretaris; 3e. Bermanus Ber-
/ na~dus SPRONG, geboren te Hilversum, 14 September 1900, van 

beroep huisschilder, wonende Marconistraat 21 te nilv~rsum, 
p enningmeeiit-er• 

Op de bijeenkom~t, waarvan de leiding berustte bij 
Hielke van der BRUG, wvd be~loten met een eigen lij st deel 
te nemen aan de a-s· verkiezingen voor leden van den Gemeen
teraad van Hilversum. 

j Er werden de navolgende candidaten gesteld: 
_".,. le· WilJ.em Hendrik MBIJER, geboren te GroÛgen, 21 November 

187'1, van beroep verzek!eringsa6EU1t, wonende Boschdrift 195 

J 
te llilversum; 2e· Petrus Louis SPRQ~G, ~oreagenoemd; 3•· Hiel 

."." ke van der BRUG, vorengenoemd; 4•~~braham de HEUS, geboren 
te .uilversum, 6 Februari 1917, van beroep loodgieter, wo-
nende Lorentzweg 88 te ililversum; 5e· ~~xaax~ Hermanus 

~Barnardus SPRONG, vorengenoema; 6e. Jan KREMERS, geboren te 
Rolde, 24 Augu~tus 1909, van beroep transpqrtarbeider, wo
nende le Oosterstrdat 18 te nilver~um en 7e~ Marinus Anto

'/ nill.ii ZINKSTOK, geboren te Ut re eh t, 5 Mei 1894-, vari. beroep 
steenhouwer, wonende ~emnesserweg 236 te Yilvereum• 

Het vereischte aantal st-emmen vo~.r het bekomen van een 
zetel werd echter niet behaald. 

Nadien is er geen enkele actie van de afdeeling Milver
surn van de "Oude S-D·A·P·" meer uitgegaan. Openbare vergade
ringen werden niet meer gehouden en blijkens uit betrouwba
ren bron verkregen inlichtingen, heeft de afdeeling geen le
vensvatbaarhEJid en zal zij binnen afzienbaren tijd vermoe-
l ijk:a wel worden opgeheven. 

Verzonden aan het.Hoofd van den Ce:ntralen Veil-igheidsdienst 
Javastraat 68 te s-G r a Y e n h a g e. 



GEMEENTEPOLITIE HELMOND 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Men gelleve bij het antwoord n•uwlceurlg hat onderwerp, de 

GEEF.~~-~"'"' •• "" ••··~~·~:~::~· • ~·•"M .I 
,I 0 \fAAlT .'f? l 

Aan het Hoofd ven den l ACDV /zf: l 
Centrelen Veiligheidsdien~t 
Jevestreet 68, 

's -GRA YENHA GE • 

·Uw brief van Ons kenmerk 

14.2.1947 841 spec.dossier. 

HELMOND, 3 Meert 1947• 

Nee~ eenleiding Uwer circulaire dd. 14 Fe
bruari 1947 No.B.9lb4,Geheim, heb ik de eer 
DRoogEdelGestrenge te berichten, dat ik na in
gewonnen inlichtingen de overtuiging heb beko
men, dat momenteel te Helmon~ nog geen afdee
ling besteet ven "de oude s.D.A.P •• 

Mocht t.z.t. van de oprichting eener zoo
danige afdeeling blijken, den zal U dit ter 
kennis worden gebracht. 

wnd. 

DRUKKI!R!.II... ... CIU!m ReXS, HUWOHO 



~-. 

\. 

Rheden 

Velp 

Ellecom 

Dieren 
Laag .. Soeren 

VELP (G.), ..... J .... Ivl.?.t:l1:'.1; .................................. 194.7.• 
Telefoon No. 6 

de Steeg Spankeren 

Commissarlaat van Polltie I v;;~ 2fi_1 
der gemeente Rheden, 'i · ~ 

gevestigd t:_ VELP (G.) /Aëbj j /I U 
Men wordt verzocht bij de beantwoording datum en 

nummer dezer missive aan te halen en de brieven te adres
seeren aan den Commissaris van Politie der gem. Rheden te 
VELP (G.) 

Litt. 

DOSSIER: 

BIJLAGE 

No . .ftf.J. BURF!.'J 0 I 
~------- ~-·· --··-· ------I I I. I 19y. ~EHEIM_:,.I __ -·-. -------~ 

I I 

l //-.:J- ~J" I 
--........ &. - ~-

Naar aanleiding van Uw schrijven d.do 14 Februari 1947, 

No. B. 9164 Geheim,onderwerp de "oude S.D • .A.P.,",heb ik de eer[ 
U te berichten,dat omstreeks Juli 1946,te Velp,gemeente Rhe- ' 
den, een plaatselijke afdeeling van de 011de S.D.A.P. werd op
gericht.Bovengenoemde afdeeling telt momenteel on~eveer 72 
leden.Het bestuur is alsvolgt samengesteld: 
Voorzitter: 

~ANTONIUS JOHANNES WINTERINK,geboren te Rheden,24 Juli 1881, 
zonder beroep,wonende te Velp(G),Egmondstraat 1o 
Secretaris: 

i MARTINUS LAMBERTUS HUETING,geboren te Rheden,16 November 1888, 
van beroep kleermal(er,wonende te Velp( G), Parkstraat 52. 
Penningmeester: 

~AN WILLEM GERGOSKI,geboren te Rheden,27 Januari 1899,van be
roep fabrieksarbeider,wonende te Velp(G),Beltjeshofstraat 21o 

Bekend is,dat in de dorpen Rheden en Dieren,gemeente Rhe ... 
den,stappen worden ondernomen tot het vormen van plaatselijke 
afdeelingen.Voorts moge ik U verwijzen naar mijn schrijven, 
d.d. 1 Augustus 1946,Litt. Geheim No. 14,(Maandoverzicht) 
waarin van een en ander reeds mel~ing werd gemaakt. 

De Hoofdinspecteur van Politie, 

Aan den Heer Hoofd 
van den Centralen Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
•s-Gravenhage. 



Valgno. 

Commissariaat van Politie Leeuwarden 

I 
' 

Aan het Hoofd v.d. Centralen 
---··· 

0 i r------4.4-.,...WI..L ______ ---- ' 
Veiligheidsdienst 

Javastra<.t 68 
~ummer: j -,. ----~"-~'-! 
D.tun~: ' .L/-3- o/j? : ...... I 

te 
's G RA V E N HA G E. 

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk LEEUWARDEN. 
B. 9164. 14.2.1947. Kabinet 54. 28 Februari 1947. 

_Onderwerp Ir·J.jchthp;en "Ouèe S.D.A.P." 

Ir' antwoord op Uw boven aangehaalè schrijven heb ik 
de eer U het volgende te 1 erichten. 
In Augustus 1945 werè alhier opgericht de afdeelj_r:g Leeuwar
den van de Democratische Socialisten, die echter vrij spoediv 
de naam aannam van S.D.A.P. 
Bij de opri chtü g waren er or:e:eveer 300 leden; in Septenber 
1945 was dit aantal geste~en tot ongeveer 1000, terwijl ~e 
afdeeling thans orcgeveer 1300 leden telt. 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Voorzitter: Johannes Dijkstra, geboren te Dokkum, 5.3.1893, 
onderwijzer, wonende Menaldumerstraat 3 te Leeuwarden. 
Secretaris: Johar...nes de Jong, geboren te Leeuwarden,26.9.1903 
arbej.der drukkerij, wonende Son tdwarsstraa t ? 5 Leeuwarden. 
Penningmeester: Fokke ·Jan der Meer, geboren te Bolsward,24. 

10.1896,kantoorbediende, wonende Midlumerstr.3 Leeuwarden. 
2e Voorzitter: Jan Tiekstra, Geboren te Drachten, 17.9.1913, 

Ambtenarer Raad van Arbeid, wonende Gouverneursplein 41 te 
Leeuwarden. 
2e Secretaris: Pieter Hulshoff, ~eboren te Twijzel,l3.9.1903: 
k&ntnorbediende, wonende Van Leeuwenhoekstraat 24 Leeuwarden. 
2e permii gmeester: Sijmon Rolsma, geboren te Fr;;,neker,23.10. 
1~06, filiaalhouder, wonende Molenstraat 68 te Leeuwarden. 
Lid: Jantje Bruinsma, geboren te Joure, 30.10.1919, echtge
noote van L. Bouma, wonende Noorderweg 14 te Leeuwarden. 
De laatst gehouden vergadering van deze vereeniging vond 
plaats in Februari 1947 in de Harmonie alhier • 

.. ~e~~~i~~ ~~~ol>itie, 



GEMEENTE-POLITIE BAARN 

No ...... 210 ......... . 
Bijlagen: Ge ene. 

Baarn, ............ 26 .... :U'ebruari .... l.94.7 •... 
Stationsweg 22b 
Tel. K-2954-2444/45 

Naar aanleiding van Uw schrijven., Tan 
dd. 14 Februari j.l.No.B.9164~ Geheim~ heb ik de eer U 
te berichten~ dat na onderzoek is gebleken, dat alhier 
tot nog toe,geen afdeeling van de "Oude S.D.A.F." is 

opgericht. 

-----~DE HOOFDIN"'~'ECTEUR VAN POLITIE~ 
r":. I ~ ~ _-:.-- -~ i l 0· t::t'-" ' \ ~- \ V 

~--------------------------~ 
Nwm.mer: j 

Dor~ull'l: ~--- /.j- J- o/ 

Aan den Heer Hocfd van den C:entralen Ve ilighe idadienst, 
JaTastraat 68 

te 
"s-GRAVENHAGE. 

···························· ··························· ························· 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
DEVENTER 

C.I.No. 488 DEVENTER, 
Bijl. : 
Verzoeke bij de beantwoording 

van dit schrijven No. en datum 

r l 
Aan den Heer : aan te halen. 

hwo. I Volgno. 

.. !IAMff lfl. 
( I ACD/ !ltk L 

Hoofd van den Centralen Veiligheids 1 

dienst 

Javastraat 68 

' s GRA VENHAGE • 

Naar aanle~ing van Uw schrijven d.d.~4 dezer, 
nr.B.9164, heb ik de eer U te berichten, dat te 
dezer stede geen afdeel van de "oude s.D.A.P. 
meer werd opgericht. 1 

Mijn aandacht zal echter 
gevestigd blijven en zoo 
een dergelijke afdeeling 
worden overgegaan, z 'lt 
kennis worden gestel • 
coll~~ 
~ De Comm 

op deze aangelegenheid 
a tot oprichting van 

hier ter stede mocht 
met een en ander in 

Politie, 

( J.Bokma~ 

BUREAU B ,. 
t----:--------
1-h_w_m.m_e_r_:_ J ' 

..._o_ .. _~u_flll_: _-.!..1 __ -.=~~---~.:f-:.._-~---~.~·J 

2000 • 44 • Augustus 1946 K.737 (0) 



POLITIE RIJSWIJK Z.H. c 
No. 596/47 • RIJSWIJK Z.H., 2 6 11, e br uar i 1 9 4 7 • 

14 Februari 1947. 
No.B.9164. 

Bericht op schrijven van 

Geheim 
Onderwerp• de 11 oude S .D .A.P. 11 

·-------

Volgno. I 
Bijl.. Ge ene. 

~ 8 FEB. 1/fl 
ACD/ /;Lfló _J c 

( 
.i1. a n 

Ter voldoening aan het ver-
zoeK, vervat in Uw nevenvermeld schr~
ven, heb ik de eer U te berichten, dat 
vrij zeker kan worden aangenomen, dat 
alhier geen plaatselijke afdeeling 
van 11de oude S.D.A.P. 11 is opgericht. 

type:m. 1 

De Hoofd-Insprcteur van Politie, 

BUREAU E3 

Nummer: !._ ~ 
o .. tum: I ?'- .J- {oj ~ I 

~ ... --~·~-4:-~~~ 
de.t. Heer Hoofd van den 
Centralen Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
1 s-GMV &'lli.AGE. 



-
ALKMAAR, 26 Februari 194 7 "
BERICHT oP schrijven dd .. 14 Februari , 
1947, No.13 .. 9164, GEHEIM.-

Cbr~MISSARIAAT VAN POLITIE- ALKMAAR 

NO. c. I .52 I Volgno. I 
2 8 FE~. Vt: G E H E I M • -----------

BIJLAGEN: -
"Oude S.D.A.P." I ACD/ I 11/.r'l 

In antwoord op Uw bovenvermeld 

schrijven heb ik de eer U te berichten, dat te Alkmaar 
tot op heden geen afdeeling van de zgn. "oude s~D·A~P." 

is opgericht.-
De Commi saris van Politie, 

Vr.-
BUREAU B f 

Nummer: j , 
o.r:.;m: i-..t/- 3-o/}' .,, ; 

~ ...... , ... ..._ ........ .,.,. .•.. .-,.~-..... -.'ff'lf~· .. ....:,.,.., .• ,,/. 

... 

-AAN . 
den Heer HOOFD VAN DEN CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST 
Javastraat No.68 
te 
's-G RAVEN HA GE .-



POLITIE 
BERGEN OP ZOOM 

Nr. 636/518/47 A/B 

Bericht op schrijven van : 

14.2.47 no. B· 9164 GEHEIM 
Onderwerp: 

, J.A.P/(11 oude" )_ 
Bijlage(n) 

geen 

' . ' 

Bergen op Zoom, 45 rebruari 194 7. 

Haar aanleiding van Uw hiernevens vermelde circula1re,heb 
ik de eer UHoogEdelgestrenge beleefd te berichten, dat tot beden te Ber
gen op zoom geen afdeeling van de "oude" s.n.A.P· is opgericht. · 

opgenomen. 

Hoofd o.v.o. 
Javastraat 68 

DEN HAAG. 

Alle oude a.D.A.P.-leden zijn in de Partij van den Arbeid 

' De 

.Andriessen) 



ORPS RIJKSPOLITIE 
~WEST GRONINGEN 
Gemeentepolitie te Heerenveen 

verp: !e oude S.D.A.P. 

Heerenveen, 25 Februari 194 7. 
Bureau .. Cracksta te" 
Tel. K 5280 - 2260 

-1 
!ken: 1 
eken :Insp/I. V . .1'1 & 

-1 

AAN de Centrale Veiligheidsdienst, 

j Javastraat no.68, 
1------------------· 

BUREAU 0 Volgno. 

~..;1.1mmcr: I 's-GRAVEl~HAGE. 
t-----~-----------1_-····· 

D.r::Jm: l ~-3-o/)' 
............__,_;..""'···--··· -- ~. .- "- ...... ~~ 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 14 Februari l 
B 9164, hoQdende verzoek in kennis te worden gesteld met 
tuele opgerichte plaatselijke afde ingen van de "Oude S.D.A.P., 
heb ik de eer UHoogEdelGestrenge beleefd mede te delen, dat in 
deze gemeente geen dergelijke afdeling is opgerichtT 

Typ.O. De Cdt. van de v.m. gemeente politie, 
De Inspecteur van Politie 



GEMEENTE POLITIE 

ZANDVOORT, 25 Februari 1~7. 

Volgno. I 
GE HE I M. 

ZANDVOORT 

No. 668. 

IJ~ 7 · 
"1 • -- ' 

BiJl. geen. 

Onderwerp: 

Q ~ 1 fER' ri)_,. -~ 

BUREAU B :ACDf'JtJ ~ 
de noude S.D.A.P"I--------------·-·· 1 

Nummer : j N 

D~u~: ------ .. Î~~!-, ~~ --~-~-~~~.,,·"~ 

c· 

Aan 

Naar aanleiding van Uw schrijven, 
dd. 14 dezer, No. B 9164; Onderwerp: de 
''oude S.D.A.Pn, heb ik de eer U.E.G. te 
berichten, dat voor zoover is kunnen 
blijken, geen vertegenwoordigers vanuit 
deze gemeente, op een door de 11oude 
S.D.A.Pn gehouden bespreking, aanwezig 
zijn geweest. 

Van een opgerichte plaatselijke 
a:fdeeling van de "oude S.D.A.P" is alhier 
evenmin iets kunnen blijken. 
w. 

De Korpschef van gemeentepolitie, 

den Heer Hoofd v/d Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-G RAVEN HA GE. 
Javastraat 68. 



GEHEIM • lf' .. 
CULEMBORG, den 25 Februari 1947. 1· 

GEMEENTE-POLITIE 
Volgno. J TELEFOON K 3450 No. 444 

Bericht op schrijven d.d. 14 Februari 1947 ,Geheim. 
540. No. B. 9164. 

lagen: 
'2 s FES: Vl 
I ACD/ /IYIY 

Onderwerp: 
11 oude s .D.A.P. lt 

P· Be. 

Heer 

95 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven, 
heb ik de eer UWelEdelGestrenge te berichten, dat , 
voor zoover in deze gemeente is kunnen blijken~ geen 

- BUREAU E3 .-afdeelt. ng is opgericht van de • OUde s.D.A.P. • 

Nummer: I . 
1
·------------····. De wnd.CC3o. dan~t ~v.m.Gee--.-me~entepolitie, 

Datum: Jl-.1 _ /.i/f . l 
-~-...... ~-• ... , .... ._._,___.,., .--.~ 

Aan ~rgenhen:g:wen. 
Hoofd van den Oentralen Veiligheidsdienst 

te .' s-Gravenhage. 

Javastraat 68 • 

.._ ----·- ------~---------~------------- ------- ·--------~----



No. 

SI..JLAC3E 

c· 

Volgno. 

l 

TELEFOON No. 2444 

421. 
.__ _____________ _ 

GEHEIM. 
Nummer: 

_______ .. .._ __ _ ·-------- ___________ ,_ ___ _ 

Dill:um: 4- .:J- o/J .__ _ _. ..... ~ .... ..._,_.. ··~---·~ ........ ~.-- ...... ,._ ..... ,._. 

Ik heb de eer u, in verband .met den 'inhoud 
van Uw schrijven van 14 dezer,No.B.9164,te be~ 
richten,dat in deze Gemeente geen a:fdeeling is 
opgericht van de "wde s.D.A.P., 

De Oemmissaris van Politie, 

~~ 
w.van der Marel. 

AAN DEN HEER . :f:l.fl.9.~4 .... !~J::l ... ~-~~----CJ..~A~:J;.t.Ye111gheidSdieDSt 

Javastraat 68. 
's-Gravenbage. 

TE ................................................................................. . 

t r 

' 
I 

J 



CENTRALE VEILFlJ·ffiiDSDIEHST 

GEHETiii 

Ho. B. 9164 
Bij lagen~ 

• s-Gravcnhagc, 14 J.Pu bruari 1947. 
Javastraat 68. 

T 1 (111539 
0 •·(11 <)?78 

--· .1.~ 

Dict.~R. Typ.:C.W. 

Uw schrijven No. 
d.d. 

Ondervverp~ 
de "'oude S.D.A.!:?. 11 

Aanz 

In het orgaan vah de "oude S.D.A.P.", 
genaamd "de Sociaa1-Democrae.t 11 werd ver;neld, dat 
op een door de "oude S.:D.A.:P." gehouden besprel:ing, 
v~rtegenwoordigers aanwezig waren van 28 .Plaatsen · 
(afdeelingen?) in Nederland. / 

Naar aanleiding van het bovenstaande moge 
ik U verzoeken mij ip kennis te crillen ~tellen met 
een eventueel opgerich~pla2tselijke afdeeling, 
onder op{!'.&;j"e V'?n de na"·1en c~n personalia der be-· 
stuursleden, aantal leden en verdere byzonderhed;.n. 

Het Hoofd van den 
~H~'ll.ALt;TT Vï~ILH~·lBIDSDIENST 

' ~'\namens dezen: 
I 4\ 1 . 
\ \J '\~.-'-·~~ 

·~ .... -.. -~· ._.---~- -·---__ .. .-.... 
-~--.",__, ..... -

J.G. Crabbendam 

alle politie-verbindingen. 



• 



GEMEENTE-POLITIE 
SOEST, 22 Februari 
Telefoon : K 2955 2641-2642. 

194 7 

SOEST 

Uw schrijven d.d. 14 Februari 
betreffende: de "oude S.D.A.P." 

Io47[+1L B 9]64 ~h. 
~l~no. l 

La.CVD No. 77 /Q:~g~~l!!~ 
Aantal bijlagen : ge en. 

Aan 

Met verwijzing naar Uw vorenaangebaald schrjjven,heb ik 

de eer UEcielGestrB.nge me de te deelen, dat in de gemeente Soest ' 

tot nu toe geen plaa tsel:ijke afdeeling van de "oude S • .D.A .P." 

werd opgericht.-

~-,DE 

.,._ __ B_U_R_EAU ~--__j 
l I 

·----- ··-··Ä 
D..r:um: ~- ;J- o/J J 

""-------··~·---··--,.-.,.,.r.~.--......,_..,.-

Nummer: 

HOOJ!'DI~CTEUR VAN .l?üLITIE , 

,, ~ 
./\v. L. Bakker 

den Heetioofd van den Centr. Veiligheidsdienst, 
te 

den Haag. 



. ~ ~~ 

"" '.. . 

R I J K S P 0 L I T I E G E W E S T s 'HERTO GENBOS GH 
v.m. 

GEMEENTE-POLITIE HOENSBROEK 
GEHEIM. 

Volgno. 

HOENSBROEK, 21 Februari 1 4 4 FFR 1/ l 
Onderwerp: 

]')", '1Ufl~ S.D.A.P. 

Gelieve hij beantwoording dalr.r~.,;:.m,e~:t~N~j~m~er..,_cfie~~e~.s'J~~.i -, 
nauwkeurig aan te halen. A U f I I/ <:J'() 

1 
1---8--:~REAU G -·I 

Getal bijlagen: Ge rn • "wmmer: ~ 
1------i ·------·· j 

Aan 

#- .:J- 1VJ I ~-.....,;._....; ___ __,;. _____ ",, __ . D.tui'PI: 

Naar ar:m1_eidine va.n Uw F'chrijv,:m van 14 Februari 1947, 

~~o.B.9164. hob ik d~ çcr U Hoo.~rlleleêtelgef"!treng-:- beleef'f! t ... 

b"lrichten dat in d'"' gem"'"'nte Ho~?.nsbroek tot heden geen e.f-

de.::line va.n è1e oud<=> S~D.A.P.is o-;~gericht. 

Mocht zoüks in de toekomRt gebeuren ,d~:m zal hierovPr 

onmiddellijk wordon 0:> richt. 

VEtn 

Bur..,Qn Ct!>ntra.1_e Veiligheid~d ienst Javastraat 68 
te 

.,. 'G R A V E N H A G E 

IC16oe 

.) 1: k 



Nummer: 

/ 
'\ 

.Uw. kenmerk: 

No.B.9164 
Onderwerp 

• 

Aan den Heer ACD/ iJlt. i 

Hoofd van den Centralen Veiligheidsdiens~ 
Javastraat 68, 
1 
s-G R A V E N H A G E.-

• 
Uw brief van: 

14-2-47 
. GEHEIM. 

Ons nummer: • Winterswijk: 

J~-/47 P. 21 Februari 1947. 

de 0 oude s.D.A.P. 0 

I, 

"··. 

Bijl.: 

DElliKliS • WINTIRSWWK 

In antwoord op UW boven aangehaald 
schrijven, inzake nevenvermelde aange
legenheid, heb ik de eer U beleefd te 
berichten, dat, voor zoover i~ na te 
gaan en bekend is, te Winterswijk geen 
p'l.aat·se'lijke af'deeling· van de "oude 
s.n.A.P." is opgericht. 

De van Winterswijk, 

Verzoeke in eiken brief slechts 

één zaak te behandelen 



Corps Rijkspolitie 
Gewest Arnhem Steenwijk, den 24-2-194 7 • 

v/m Gem. Politiecorps Steenwijk 

~ 
No. 242/1947. --
AAN: den Heer Hoofd v&n den CenträleVeiligheidsdiens 

..,___B_U_R_~~~ 
Onderwerp: 

de Oude S.D.A. 1 1~ • ~-.um.m~·r: 

Bijlagen: O~u1'1'1: 

oord op uw schrijven d.d. 

c 

In beleefd antwoord op Uw bovenaangehaald 
schrijven, hebik de eer U te bericnten, dat 
voor zoover is na te gaan te Steenwijk geen 
afdeeling als bedoeld in dat schrijven, werd 
opgericht.== 

De Corruna.ndant va.n het voorm. Gemeente
lijk Politiecor~& te S t e e n w ij k, 

(U .Eergsma) I Volgno. _ 

12 6 FEB, r7 
(ACD//IJJ6 



CLNTRALE VEILir!lfLID5DIEN5T 

GEHEIM •s-Gravonhagc, 14 Ji,ubruari 1947. 
Javastraat 68. 

No. B. 9164 
Bij lagen; T .,l (111539 

G " ( ].1,;~778 
Dict.~R. Typ.:c.w. 

' Uw schrijven No. 
d.d.-

Onderwerp~ 
de "oude S.D.A.P.~ 

.Aanz 

In het orgaan van de "oude S.D.A.P.",. 
genaamd 11 de Sociaal-Democraa. t 11 vverd ver;:1eld, dat 
op een door de 11 oude S. D. A. J?." gehouden bespreJ.·:ing, 
vertegenwoordigers aanwéz:Lg waren van 28 plaatsen 
(afdeelingen?) in Nederland. 

Naar aanleidin~ van het bovenstaande moge 
ik U verzoeken mij in kennis te ~illen stellen met 
een eventueel o~gerich~pla2tselijke afdeeling, 
onder opgeve v?n de na0en en personalia der be
stuarsleden, aantal leden en verdere byzonderhed• .. n. 

Het Hoofd van den 
CLIEL'li.An~m Vl~ILir-I-BIDSDIENST 

,~ns dezen: 
I 

0-,--l\-..-t.----~>-... =~ .. ~ ---------J~.~G~.-:C_r_a~b~b-endam 

alle politie-verbindingen. 



.,_'l 

bOMMiSSA~IAAT VAN POLITIE 
'··

1 
NIJMEGEN 

\ 
'\ 
\ 

( " 

·NIJMEGEN J .... F.e:R;r:uari l 7 . 

No. 

Aoo den Heer Hoofd van den JQoMrg 
Onderwer~~~~~~~~ ~nst, Javastraal A{ s a!e 

Bijlagen een. 

Antwoord op: 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen 
een rapport mijner administratie, relateerende het 
verslag van de huishoudelijke vergadering der S.D. 
A.P., afdeeling Nijmegen, gehouden op 24 .Januari 
1947. 

Typ. : V. 
Coll.: 

Par. : 

(m·",coMMISSARis VAN POLITIE, . . 

~ 
(~. ~h. Veltm~n) 



( 

y 

I ~olgno •. ' 

, .4 EE.a ·~ 
ACDf/t1Yut ~-

Verslag van de huishoudelijke vergadering van Democratische 

Arbeiders Partij, afdeeling Nijmegen, op Vrijdag, 24 Januari 1947. des 

nanliddags om 7. 30 uur, in het Concertgebouw "De Vereenig:i;ng", Oranje

singel No. l alhie:r . .ie IHj•~~NtJ' 

Aanwezig waren 14 }~den. -(Zaalruimte 400 personen) 

Sprekers : 1) G~it, voorzitter Hoofdbestuu~.A.~.~wonende te 

Leiden, R·~ /14. .1 

2) C. J. Louwerse, Hoofdbestuursl~A.P., wonende te 

Zeist. 
,-...",).; 1.; ~4 .c.&? t C4(,.&.-

G. Kruit ope~ te IB .15 uur de vergaderihg ~i-{ meàe ;dat de openba-

re vergadering ~~~avenà niet door~~angezien maar 14 personen 

aanwezig ~efl dat Jfn plaats daarvan~huishoudelijke vergadering 

gehouden ~ wo~ 

Spreker ~1 ~(êen ~orte uiteenzetting over de politieke situatie in 
=t·4~~ Uij~l-u,c.~ 11 N .... ~.--1-oa• 

o -en zegt' aer een zekere;~e!f.2ld ~in de parti;jen 'ie ee'fte~a'hee-

PeB val'fr. Hij "beeJlPeek'il \lervolgens~hti.;rlg .van de. P~rt.ij yan de.n_. 

Arbeid, waartoe in St. Mi chièlsgestel de grondslag 'iM gelegd • ...,. 4c: q_,.",. 

8De oude S.D.A.~. was voor den klassenstrijd en in wezen revolutionnair. 

De oprichters van de Partij van den Arbeid ;varen echter van meening, da 

een heroriänteering noodig was.eR PieÀtteR àe PaPtia vaR ~QR A~eià e~. 

Deze is thans geworden een nationaal democratische arbeiderspartij. 

Naar aanleiding van de brochure van de Partij van den Arbeid, gericht 

~de studenten, zijn de oude S.D.AP.-ers bijeengekomen om de oude 

S.D.A.~. weder op te richten •. Thans loopen een 30 à 40 duizend oud

S.D.A.P.-ers politiek~t_,o?sl.lrond. Er moet in ons land kemen één groot 

socialistische partij, 86(l'~ B~:nkei. 

c. J. Louwerse, giQ ~~aPRa Àet weePà kFoeg, sprak na eerst een dankwoor 

te hebben gericht tot het bestuur van de a!deeling Nijmegen van de S.D. 

A.~. voor het initiatief om àete~:;~~! een vergadering te beleggen~ 
9ft-fta zijn teleurstelling~ér de geringe opkomst.~e fte~~en ~~§08,~e 
keR, alB velg 'i!. • /tj ~" .. 'JN. ~ k t...l/._., 

nDe oude S.D.A.E~mannen zijn nu democratische socialisten geworden, doe 

de .j 

den~ Commissaris V~ (V~'i) ljp 
01 



r: 

( 

c 

de klassenstrijd van de oude S.D.A.P. is niet zoo maar weg te vegen. De

ze klassenstrijd zal. in hen blijven bestaan:' Spreker lasf, daarna een 

gedeelte voor uit het boek van Charles Hell, die van 1'740 tot 1820 heeft 

geleefd en waarin deze stelling neemt tegen het kapitalisme. Ver~lge~s 
schetst~reker in een onsamenhangend en dikwijls onjuist betoog het 

~eete~en van de tegenstellingen tusschen kapitaal en arbeiders, .. 

~l .. 'fr't'~ die tot 8'9Velg hebben de door het kapitalisme veroor:za e or oge 

nBij den in 1914 uitgebroken wereldoorlog waren de arbeiders niet in 

staat om deze te voorkomen. Van den l.<'l.atsten oorlog geven wij Dui tsch

land de schuld en Duitschlahd geeft de schuld aan Engeland. Het ging er 

alleen maar om wie de productie zou leveren. Het economisch stelsel is 

de schuld van den oorlog. Wanneer het fascisme daarvan de schuld was, 

dan was Franco al lang weg geweest. Wij zijn tegen de dictatuur van de 

arbeiders en dus tegen het communisme. Doch samengaan met de Partij van 

den Arbeid is voor ons onmogelijk. De Partij van den Arbeid neemt stel

ling tegen den klassenstrijd. Minister Schermerhom stuurde, evenals de 

Labour-Partij in Engeland en de Senaat in Amerika, troepen om schepen te 
t/ 

lossen. 
• ~J~A.l 

Spreker eindi~te 9 uur zijn ~Paatje met een gedicht voor te lezen van 

Mevr.Loopuit uit Amsterdam. 

Wyp •• r. 
.Coll •. Jl!: 
~ 



Naam: 
i~ 

In stuk: 

Adres: 

Nat.: 

Geh.: 

Beroep: 

Inf.: 

Zie: 

· te: 

lJ. oA t'J/ •. .. ~ 
Naam:~~~ ~~ 

In stuk: /o Yoj, 

Adr ~. '· 'ÎP".i! I . es: ~~ I LN'~vh'lQ·(rl.~, /2 ~ 

Nat.: 

Geh. : /6,~ - )ó' te: llL?-t.·L-'>'-tt-l.({~ 
I / 

Beroep : tf/. r c{{,·v 

Inf.: ~kt-?.~~. ~ ~ 

Zie: , o / r;vcf? 



ZEER GEI1E IM. 

VERSLAG van de huishoudelijke vergadering van de Oude Sociaéil lî · 
mocratisbhe Arbeiders Partij, äfdeeling Nijmegen, op Vrijdag, 
24 Jànuari 1947, des namiddags om 7.30 uur, in het Concertgeb-::1w 
"De tereeniging", Oranjesingel No. 1 te Nijmegen • 

.Aanwezig waren 14 LeP.en. - (Zaalruimte 400 personen) .. 
Sprekers: l) Gerard Y..ruit, voorzitter Hoofdbestuur Ou(h~ 

S.D•A.P., geb.te Leeuwarden 16 Sept.l87E:: 
wonende te Leiden, Rapenburg 123. · , 

2) C~J.:(Jouwerse:,Hoofdbestuurslid Oude S.D.A~~: .• 
wonende te Zeist~. 

G.Krui t opende te 8.15 uur de vergadering waarbij hij mededeo:;..-~ ~. ,1_,_ 
de openbare vergadering dezen dag niet door zou gaan, aangezien .l'<.<<rt 
14 personen aanwezig wél.ren. In plaats daarvan zou een huishoud:_'~L .i.,i· 
ke vergadering gehouden worden. 
Spreker gaf voorts een korte uiteenzetting over de politieke s~t ·
a:bie in Nederland. Hij constateerde dat er een zel~ere"moeheid ~ :. 
de partijen" was ontstaan. Vervo,:Igens bespra~{ hij de O:tJrichtin.r,_~ 
van de Partij van den Arbeid, waartoe in St.Michielsgestel de 
grondslag was gelegd. Hij zei o.m.: 11 De oude S.D.A,P. ·was voo-:."' 
den klasse~rijd en in wezen revolutionnair. ]e oprichters van 
de Partij van den Arbeià: waren echter van mc;oning, dat een he:.>· 
oriente.ering noodig, was. Deze is thans geworden een nationaal ':.1.'. 
mocratische arbeide~spartij. 
Naar aanleiding van de brochure van de Partij van don Arbeid, ~-~~'1' t<~l
tot de studenten, zijn de oude s.D.A.P.-ers bijeengekomen om dt.' 
oude S ... D ... A.• P. weder op te richten. Thans loop en een 30 à 40 dn·~ ·i.·, :1c' 
oud-SiiD.-A.P.-ers "politiek dakloos" rond. Er moet in óns land {.{_,_ 
gröote socialistische partij komen." 
C.J .Louwerse sprak na eerst een d.a:nkwoord te hebben gericht to·,~ 
het bestuur Ya+l de afdeeling Ni jmegeh ve.n de S ~D .A.P. voor he~ -"-, .t·· 
tiatiof om te Nijmegen een vergadering te beleggen, zijn teleu:c ~1·L: -~ 1·,
ling uit over de ·geringe opkomst. Hij vervolgde met te zeggen~ 
t•De oude S .D .A.P • -mannen zijn nu de democratische socialisten €.''-' -· 
worden, dóch de klassEtstrijd vafi de oude S .;D .A;.P. is niet zoo 11: .-À~~ 
weg te vegen. Deze klassenstrijd zal in hen blijven bestaan.!'f11H'>
ker las daarna een gedeelte voor uit het boek van Charles Hel~-~ 
die van 1740 tot 1820 heeft geleefd en waarin deze stelling noc~.-1<.r 
tegen het kap i talisme. Verder schetste sprel~er in een onsamenlH'~
gend en dikwijls onjuist betoog het groeien van de tegonstell~_ng::;y~ 
tusschen kap i taal en arbeiders, die de door het kap i talisme vero- .'.'·
zaakte oorlogen ten gevolge zouden hebben gehad. 
"~ij den in 1914 uitgebroken wereldoorlog warende arbeiders nie·c .L~"J 
staat em deze te voorkomen. Van den laatsten oorlog geven wij D'li ·L-"l 
land de schuld en Dui tschland geeft de schuld aan Engeland .Het ~1..-~g 
er alleen maar om wie de productie zou leveren. Het economisch GV .. l·· 
sel is de schuld van den oorlog, Wanneer het fascisme daarvan de 
schuld was, dan was Franco al lang weg geweest • Wij zijn tegen (l_l 

dictatuur van de arbeiders en dus tegen het communismo.Doch samen-· 
gaan met de :p·artij van den Arbeid is voor ons onmogelijk.De Par-
tij van den Arbeid neemt stelling tegen den klassenstrijd. l.linis·
ter Schermerhorn stuurde, evenals de Labour-Partij in Engeland r::.': 
de Senaat in A.merilra, troepen om schepen te lossen. 11 

SpreJ::er eindigde te 9 uur .zijn toespraak met een gedicht voor te 
lezen van Mevr.Loopuit uit Amsterdam. 
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17 Jl{aart "- ·"- 1 

B. 9164. GEHEIM 

Inlichtingen. d.d. 14 Februari 1947 
Met verwij zing naar dezerz. rondecbrij veAp / 

nammer ale deze, moge ik U verzoeken een onderzoek te willen 
doen instellen naar ,Z.H.VISEE, wonende Schouwtjeslaan )2 rd 
Haarlem. 2e Penningmeester van het Hoofdbestuur van •de ou!e 
S.D.A.P•"• 

Met het resultaat van het onderzoek moge ik U verzoe• 
ke.nrûj in kennis te doe,n stellen. 

Het Hoofd van den 
CENTBALEN V~ILIGHEIDSDIENSt 
Namens dezeAI 

Den Heer Hoofdcom:n.Tan Poli tie 
'• B A A R L E M. 

J.G.Crabbendam. 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

GErr:sn'• 
----.~- -----

No. 13. 9J ()4. 

Bijlagen: 

Dict.: R. Typ.l)isb. 
Uw schrijven No. 

dd. 

's-GRAVENHAGEJ:1 Maart 
javastraat 6 8 

l 111539 
. Tel. I 12778 

Onderwerp: In15.chtiîlL};n. dodo 14 Februari 1947 

194j. 

Jlet verwijzing naar dezer~ijdsoh rondschrijven/ nummer als deze, moge 
ik U verzoeken· een onderzoek te willen doen 1nstè1len naar t 
H•lt• IIuet.:Lnt;, wonende Parkatrant 52, Velp. 

Vol{~ens een bex·icht in <ie nsociaal-Democi'aat", he·~ or~a.an van d.e 
"oude S.D.ihl'•", kan men zich gij gen.;)emde.n persi>on aanmelden voor 
het lidmaatsoh~p van genoemde partij. 

Aan 

Met het remü ta.at van het onderzoek verzoek ilt U mij in keimis 
to doen stel1en. 

Den Heer Korrsohef van Politie 

HET UU OFD VAN DEN . CEH'l!RALEH 
VEILIGEEIDSDIENS~ 
Namens dezen ' 

te 

@ 43228- '46 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
}\ 

's-GRAVENHAGE, 17 Maart .. 
javastraat 68 

194 7" 

No. J3. 9164. I 111539 
Tel. 112778 

Bijlagen: 

Ditt.: ft. Typ.: J)l r;!;'! ., 
Uw schrijven No. · 

dd. 

onderwerp: Inlichtingen. d.d. 14 Februari 1947 

Aan 

Met verwijzing naar_dazerzijdsoh rondsohrijven,/nummer .als deze, 
moge ik U verzoeken eon onderzoek te willen doen inetellen naar 1 
G.F. Daart, wonende Huber Pootstraat 5, Utrech·t. 

Volgens een be:r:ich t in de 11 d<.H . .:i.:..i.al-Democraat"; hot o.:s.·gaan van de 
"oude G • .J.A • .P. '1 , kan men zi•..;h bi.j genoemden persoon aanmelden 
voor he't lidlaaa1fsohap 'f'an genoemde par-tij. 

]i~et het resultaat van het onderzoek varzo~Jk ik U· mij in kennis 
te doen s-tellen. 

Den Heer 1-Ioo:fdoonlLl.issaris van :Poli. tie 

tmT HOOFD V Alf DEN CENTRALJ!m 
VRILIGHEIDSDIENS! 
NBlllens .dezen : 

UfUOB!.. J.G. Crabbendamo 
@ 43228 ~ '-46 



\ 

CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

Q:§HBIM. 
No. Be 9164• 
Bijlagen: 

Dict.: Jl. Typ.: Dieb. 
Uw schrijven No. 

dd. 

's-GRAVENHAGE, 17- Maart - ·'
Javastraat 6 8 

. s 111539 
Tel. I 112778 

1947• 

onderwerp:1nl.1eht1.ngen. d.d. 14 Februari 1947 
· Met 'Verwijzing naar dezerz:tjdseh rondschrijTen/'lQINt'l" ala d&se, aoge 

1k U verzoeken een onderzoek te willen doen inste~lan naar ' 
R, de ~acker, wonende Houtstraat 167 , Tilburg. 

Volgens een bericht in d~ "Sociaal-Democraat'* • het orgaR..n van 
•de oude s.D. ~\.P • .,, kan men zich bij gep.oem.d.an persoon aanmelden 
TOor het lidmaa~achap n.n aenoemde partiJ. 

Aan 

Met het resultaat van het ond•rzoek verzoek ik U miJ in kennis 
te doen stellen. 

Den Heer Oo~sohef van Politie 
Hm ROOJ'D V Alf DEN ON:NTRluS:E:i 

VBILIGIUUDSDIENS! 
Jfuena 4esaa a 

@ 43228- '-46 

1· I 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
!mHEl!!!., 's-GRAVENHAGE, Î 7 "-Maar"b ·i 

Javastraat 68 194 '· 

No.•• 9).64 • - l 111539 
Tel. 112778 

Bijlagen: 

Dict.: :a. Typ.,Disb. 
Uw schrijven No. 

dd. 

onderwerp: Inlinht1ngen. d.d. 14 Februari 1947 

Aan 

Met venijdng naar desersijdeoh 1'0Jldaobrijven./:au-e ala 
deze. moge ik· U versoeken een onderzoek ~e w1llen noen inatellen 
naar t 

J .o. VQrkel.~f• wonende IIoe:k.erdwar(:stra.at 9 Maassluis. 
Vol.gena een bal'iobt in de "So.cia.al-Demooraat", he'b orgaan Taa 

"cl• oude S~:tt.A.P."t kan aaen. û.oh 'b13 genoemden persoon aanmelden 
voor h.- &!dmaataohap van a8JlOGCl• p&'J"ti.~. 

~ het resultaat van het onderzoek verzoek ik U mij in 
ke:rmis te doen stellen. 

:D8ll HMr Oorpaohef van Poli. tie 

EBT HOOFD VAN mm O:t~UTRALEN 
VEILIGRr;lDSDIENS! 
lfamens dezen 1 -

JIUBS:L11l8. 

@ 43228- '<16 J.G. Crabbendam. 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
GEHEDI, 's-GRAVENHAGE, 17 Maart 

javastraat 6 8 

194 7. 

No. B. 9164. 1 111539 
Tel. I I 12778 

Bijlagen: 

Dict.: B. Typ.: Disb. 
Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: 

.Aan 

Inlichtingen. d.d. J.4 Februari 1947 
Met verwijzing naar dezerzijdach rondschrijven/ nummer als 

dezet moge ik U verzoeken een onderzoek te willen doen instellen 
naar ' J.F. v.d, MeUlen, wonende Keeplain 1. Leeuwarden. 

Volgene een bericht in de "Sociaal-Democraat" • het orgaan 
van de "oude s.D.A.P.", kan men zich bij genoemden persoon aanmelde 
voor het lidmaatschap van genoemde partij. 

Met het resultaat van het onderzoek varzoek ik U mij in kennis 
te doen s~ellen. 

Den Heer Oorpachei' van Politie 

HE! HOOFD V AH DEN CENTRALEN 
VEILIGHEIDSDIENST 
B'amens dezen : 

•• 
LEEUWARDEN • 

@ 43226. '-46 



CENTRALE'YEI'LIGHEIDSDIENST. 
1. 7 Màart '5. 1941. • Gr.U:Cir.1 • 

......... --···- 's-GRAVENHAGE, 
javastraat 6 8 

No. !3 • 9154 .• l 111539 
Tel. 112778 

Bijlagen: 

( R. .)iet.: Typ.: D:tsb • 
Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: In~ichtinc;en • d. a. 14 Febru.ari 194 7 
Met verwijzing naar dezerzijdach rondsehrijvenJ nummer ale deze, 
aoge ik U verzoeken een onderzoek te wUlen doen instellen naar ; 
yoh. Hilvera, wonende Noordhargestraat 2, :E~m1en. 

Aan 

· Volgens een bericht in de "Jocinnl-Democraa.t", het orgaan van 
de "oud.e s.n.A..P.''t kan men zich bij genoemden per~oon aWlllleJ.uen 
voor het lidmaatschaf van genoemde partij. 

Met het resultaat Tan het anderzoek verzoek ~k U mij in kennis 
te doen s-tellen. 

Den Heer ~urgemeester 

I~ HOOJ!"D VJJJ DEH CENTRAtEN 
TEILIGHEIDSDIF~ST 
Namens· d•~cn t 

.. ' 

J.C:r. Crab'bendam. 
@ 43228- '"16 



17 Maart .... ri 1 
B,9164 GEHEIM 

B DJ 

.:A.ant 

Inlichtingen. d.d. 14 Feburari 1947 
Met verwij zing naar dezen.rondechJ'ijve-. 1 

Àummer als deze, moge ik U verzoeken een onderzoek t• willen 
doen instellen naar pr~B.!HESING@a wonende stationsetraat 25 
Steenwijk. · 

Volgens een bericht in "de Sociaal-Deraocr~'l", het 
orgaan van de "Ou.d~ s.D • .A.·~·"• kan me..a. zich bij Jlr.!hea1.ngh 
aanmelden voor bet lidmaatschap van genoemde partiJ. 

Het resultaat van het onderzoek aal ik gaarne verne -
men. 

Het Hoofd van den. 
CENTBALEN VEILIGHEIDSDIENS~ 
1famens desea1 

»en Heer Korpaohef van Politie 
te S ! E E N W IJ X. J.G.O:ra.b"bendaa. 



( 

.A.ant 

B.9164. GEHBIM 

R DJ 

Inlichtingen. d.d. 14 Februari 1947 
Met verwijzing naar dezerz.rondechrijve.á'••Wil· 

merals dese, moge ik U verzoeken een onderzoek te willen doea· 
1netelle.o. naar J-A·J.BOS.MA.NÎA wo.nende EmaastraEt 43 1e Ar.ahl-. 

Volgens een '6ericS:f de •sociaal Demoo:raat•1 het or -
gaan van de "oude s.D.A .. P • .,• kan men zich bij ;aOSMABä aall!Jlelde.a 
voor het lidmaatschap van ge•oemde partij. •t bet resultaat van het onderzoek versoek ik U mi~ 
in kennis te willen doen stellen. 

Bet Hoofd van dea 
C:EN!lU.LEN VJULIGHEIDSDIEN$f 
·waaens deze.a1 

De11 Heer Hoofdcomm.Tan Politie 
. te .A. B. Jl H · I K. 

J.G.Orabbendaa. 



CENTRALE VEl LIG HElDSDI ENST 
's-GRAVENHAGE,l7 Maart .... 194 7 e 

GEHEIM .. Javastraat 6 8 

No. B • 9164-. 
1 111539 

Tel. l I 12778 

Bijlagen: 

biet.: ll. 
Uw schrijven No. 

dd. 

Typ.: Disb. 

Onderwerp: Inlichtingen. 
d.d. 14 Februari 1947. 

A.arl • 

Me~ verwijzing naar dezerzijdach rondschrijven,/nummer als 
deze, aoge ik U verzoeken een onderzoek te willen doen instell.en 
naar : 
-i1 Drop, wonende J. Ve1ihkade 46• Dordrecht. 

Volgens een bericht in de •sociaal-Democraat•, het orgaan 
van 4• •oude s.D.A..P•"• kan men zich bij genoemden perso011 aan
melden voor he\ l.idmaa,aohap T8Jl genoemde partij. 

liet het resultaat van het onderzoek verzoek ik U miJ in 
kennis te doen stellen. 

D«n Heer Oommissaris van Politie 
I 

te 

lift HOOFD VAll DEN OEB~fRAl.JilN 
1BILIGHEIDSDIEI5! 
llaaens dezen 1 

DORDREOHT. 

@ 43228- '-46 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
gEHEIM. 's-GRAVENHAGE, -]:;7 Maart .. 

javastraat 6 8 
194 7. 

No, B •. 9l64. l 111539 
Tel. 112778 

Bijlagen: 

/ ~iet.: I. Typ.: Disb. 
Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: Inlichtingen. 
d.d.l4 Februari 1947 

Aan 

Met verwijzing naar dezerzijdach rondschriJven/ nummer als 
deze, moge ik U verzooken een onderzoek te willen doen instel
len naar : 
l•!h• Gordijn1 wonende Kinheimweg 39, Bloemendaal. 

Volgens een bericht in de "Sociaal Democraat", het orgaan van 
de *'oude s.D.A..P. u, kan men zich bij genoemden persoon aan
melden voor het lidmaatschap 'Van genoemde partij. 

Met het resultaa~ van het onderzoek verzoek ik U mij in ken
nis te doen s-tellen. 

• 

Den Heer Xorpache~ van Politie HEf HOOFD VAN DEN CENTHALEN 
VEILIGHEIDSDIENST 
:Namens dezen : te 

BLOEMENDAAL. 
@ 43228- '46 J.G. Crabbendam. 
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

QlJEIK. 
's=GRAYENHAGE, l,7 ![a.S..t: .i:.i 

javastraat 68 

194 7. 

No. B.- 91.64. { 
111539 

Tel. 112778 

Bijlagen: _ 

Dict.: }1. Typ.: Disb. 
Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: Inlichtingen • 

Aan 

· d.d. 14 Februari 1947 
Ket verwi~Zing naar 4ezerzijQaon randsohr13ven, I 
no. al..a à.eae. m.oae ilt U verzoeken een onderzoek 
te Willen doen instellen naar : 

l.Joh. v.d .. Wy te llurlaerwoudt, gem~ Dantumadeel. 
2.J. Heidstra. Kerkstraat 38 te Waubach, gem. Ubach 

over Worms. 

Volgens een bericht in de "Sociaal Democraat", 
het orgaan van de "oude s.D.A.P.", kan men zich biJ 
hem aanmelden voor het lidmaatschap van genoemde 
partij. 

Met het resultaat van het onderzoel:: verzoek 
ik U mij in kennis te doen stellen. 

HEf HOOFD VAN DEN CENfllALFli 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens dezen : 

Den Heer Districta-Oommandant 
der Rijkspolitie 

te 

LE:WWARDEN. 
J.G. Crabbendam. 

@ 43428- '46 



·.~GEHEDI 

R.~w. · 

Inlichtingen. 

d.do 14 ~ebruari 1947 
Met verwijzing naar dezera ronclschrijven, /numner 

als deze,moge ik U verzoeknn.een end rzoek te willen doen 
instellen naar de volgc-mde perE;onenf,zijnde hoo-fdbestuurs
leden van "de oude s.n • .A..P.". 
13. Lins~oten, Rijpgracht 18 Amsterd•m, 2e Voorz1 tter; 
Dr. J .!ma., Keizerogracht . 546, A,-ns1erda.m, 1 e<JSecre ta::r.-ia; 
;r. I&sreiîdi3i, Va1 criuss:tra.Pt 98, Ams-terdam, 1 e,fPenningrrtEHH>tert 
benevens omtrent: __.-
MHvr. jou,wmeeater, Bronckhorststraat 22 Amsterdam, 

Secretaresse Redaçtie "de Sociaal-Democraat". 
A.. Reiman, Blnndsgraeht 93 Amsterdam. Directeur van 

"de Soeiaal-Democra.at". 
JJ!et het re sul tant van het onder;~ock zal ik gr)arne 

in·kennis worden gesteld. 

.n den Beer Hoofdcommissaris van Politie 

te 

A m s t e r d a m. 

Het Hoofd van den _ 
CENTBALEN VlnLIGHRIDSDIJ.;NST 

namens dezen~ 
r 

,J.,G. Crabbendam 
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OUD SOCIAAL DEMOCRATISCHE ARBEIDERS PARTIJ. 

~ lc;Yb 
Ij[)~· 

()(_o(. '7 9· (lh 

In "De Waarheid" d.d. 19-3-1946 en ookin andere bladen verscheen 
de volgende ad ver.tentie: 

"Leden van de voonnalige s.D.A.P., die bereid zijn, toe te treden 
tot een vereeniging,welke ten doel heeft, principieel socialistische 
propaganda te voeren, worden uitgenoodigd schriftelijk adhaesie
betuigingen te' zenden aan: 
Amsterdam: Wed. Jos Loopuit ~ Bronckhorststraat 22 huis ~ 
Rotterdam; Joh·. Brautigom, v. Essenburgsingel 139-
Leiden . D.A. van Eek, Rijnsburgerweg 164. --

De weduwe Jos LOOPUIT stond op dat moment bij onzen dienst bekè:p.d 
als iemand die herhaaldelijk was genoemd voor het aanbrengen van 
het grootste aantal abonná's op "De Waarheid". 

Op Weensdag 17 April werd in Krasnapoleki te Amsterdam een bijeen
kmnat gehouden van oud leden der S.D.A.P. Er werd besloten op 
korte termijn een landelijke vergadering te Utrecht te beleggen.
De weduwe Jos Loopuit verklaarde zelf als oud lid van de S.D.A.P. 
thans de "Waarheid" te lezen en op het partijcongres van de tV.P.N. 
gehouden in Januari 1946, als gast uitgenoodigd te zijn geweest. 

15 Juli 1946 werd in de Raadskelder te Utrecht een congres gehoudE:m 
van oud leden der s.D.A.P. Als sp~ekers kunnen worden genoemd 

khVJ.C.Louwers uit Zeist; J.de Jager~Er werd besloten tot partij
vonning over te gaan onder de naam Oud Sociaal Democratische 
Arbeiderspartij. 
Voorzitter van deze partij werd Louwers uit Zeist, te~~ijl de 
weduwe Jos Loopuit uit ~nsterdam secretaresse werd. 

Bij de gemeenteraads~erkiezingen combin~erde de o.s.D.A.P. zich 
in verschillende gemeentes met de C.P.N. 
In Amsterdam deed men dit onder de leuze "Communisten en 
Socialisten" 
Bij de verschillende verkiezingspropagandameetingen trad de · 
weduwe Loopuit zeer op de voorgrond (zie dossier meeting C.P.N. 
Stadion) 



P 0 L I T I E 
te 

's-GRAVENHAGE. 

Het Partijbestuur van de Oude Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij is als volgt samengesteld: 

r ··~-·u '> ! ... I L ....... _ I .. ··-· • 

-- · 1 • Voorzitter: 
0 ·~,) (_.. U T Rapenburg 123, Leiden; 

-----------------~·----~~·~oggor~z~it~t~er~: 
Nummer: ~-· B LINSCHOTEN, Rijpgracht 18, Amsterdam; 

. ft• ecretaris: · 

:D:at:um::=--_J~~~~~~~~~ri~-~D~-~J~.k~A!LMA~~'~t~e~i~zie_rsgracht 546 te Amsterdam; . , Secretaresse: 
~~Wed, Jos.LÓOPUIT, Keizersgracht 546 te Amsterdam; 

. Ie. Penningmeester: · 
J...r P,LAGE!t!JIJK, Valerlusstraat 98 te Amsterdam; 
~2e. Penningmeester: 
~ J.H.VISEE, Schouwtjeslaan 32 rd. Haarlem. 

Als sprekers voor de partij hebben zich disponibel 
gesteld: 
~ YA.VAN DEN BERG, Huygensstraat 13b. te Rotterdam; 
-- ~H;VAN DEJ Bnug, Orlonlaan 6 De Hilv~rsum; 
~- Dr.J .KALMA, voornoemd en , 

LD.A.NÖORDEWIER, Prins Mauritslaan 120 te 's-Gravenhage.l 

In afwachting van de vaststelling van een definitief 
beginselprogram, geldt voor de Oude s.D.A.P. het partij
ptogram der S,D,A.P. van 1912, hetwelk luidt als volgt: 

Alinea I, . 
1. ~e ontwikkeling der maatschappij heeft geleid tot de 
kapitalistische voortbrengingswijze, waarin de massa der 
voortbrengers is gescheiden van de voortbrengingsmiddelen. 
2. Deze zijn voor hunne bezitters het middel om winst te 
maken uit de arbeid der arbeiders, die ter voorziening in 
hun levensonderhoud verplicht zijn, hunne arbeidskrachten 
te verkoopen. 
3. Twee klassen, het proletariaat en de kapitalistische 
klasse, staan aldus in duurzame tegenstelling tegenover el
kaar. 

Alinea II, li 

4. I:n dit stelsel dwingen concurrentie en winstbejag tot 
voortdurende verbetering der techniek ter besparing van arèe 
beidsloon. I 
5. Het leidt tot opeenhocping van rijkdom bij de kapita- j 

listische klasse, tegenover armoede, onzekerheid van be-
1 

staan en afhankelijkheid, afmattende, geestdoodende en on- · 
gezonde arbeid van mannen en vrouwen, onmatige lange ar
beidstijd naast werkloosheid, kinderarbeid, vernietiging 
van het gezinsleven en teruggang van het lichamelijk weer~ 
standvermogen bij het proletariaat; hot voortwoekerend pau
perisme en prostitutie, alcoholisme en misdaad. 
6. Zoo is de arbeidersklasse, waar de kapitalistische 

-winsthonger-
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winsthongêr niet door haar tegenstand wordt gebreideld, ten 
prooi aan toenemende ontaarding en ellende, alleen beperkt 
door de natuurlijke grenzen van menschelijke ontbering en 
door de eisahen van het kapitalistisch belang zelf. 
7. De wanverhouding tusschen de toenemende productiviteit 
van de arbeid en de geringe koopkracht der massa en het ge
mis aan maatschappelijke regeling der voortbrenging leiden 
telkens weer tot crisissen in het bedrijfsleven, die deze 
aan het wezen ·der kapitalistische warenproductie verbonden 
strek~dngen nog verscherpen, 

Alinea III, . 
8, Dit wekt verzet bij het proletariaat, dat zich organiT; 
seert, zoowel in vakvereenigingen als op politiek gebied 
en daarbij meer en meer tot het besef komt van zijn taak, 
om het kapitalisme als stelsel te bestrijden en de leiding 
der maatschappij van de kapitalistische klasse over te ne
men~ 

9. Bij haar strijd om politieke rechten en sociale her
vormingen toch stuit de arbeidersklasse, zoolang zij de : 
maatschappij niet beheerscht, 0n de overmacht der heerschen~ 
de klasse, die niet dan noodgedwongen, onder de invloed ' 
van de wassende macht van het proletariaat, aan zijne ei
schen tegemoet komt en daarbij niet verder gaat, dan de 
handhaving harer maatschappij en het wezen van het kapita
listische stelsel het gedogen, 

.Alinea IV, 
10. Intusschen schept de kapitalistische ontwikkeling 
zelve de economische voorwaarden voor een nieuw stelsel 
van voortbrenging, niet berustend op uitbuiting eener klas-• 
se door een andere, maar op maatschappelijk bezit en be
heer der voortbrengingsmiddelan, waarvan het doel niet is 
het maken van winst voor enkelen, doch voorziening in de 
behoeften van allen. 

Alinea V, 
11. De concurrentie, in verband met de voortgang der tech
niek, dwingt steeds meer tot voortbrenging in het groot, 
vermindert de maatschappelijke beteekenis van het klein
bedrijf e~ maakt de kleinere ondernemers afhankelijk van 
het grootgedrijf, of tot loonarbeiders. 

Alinea VI, 
12. Hoewei dit proces van bedrijfsconcentratie zich in de 
landbouwbedrijven tot heden niet op dezelfde wijze vertoont 
als in die van den handel, verkeer en nijverheid, ziet men 
ook daarin de macht van het kapitaal toenemen, zoowel door 
de uitbreiding van het pachtstelsel als door de ~ssenda 
invloed van industri~ele ondernemingen op de landbouw en 
de beweging naar monopolissering der markt door het groot
kapitaal. 
13. Waar verder het agrarisch kleinbedrijf zich naast het 
grooter bedrijf handhaaft of uitbreidt, gaat dit gepaard 
met zoodanige ontbering en overarbeid van hen, die daarin 
hun bestaan vinden, dat het met de algernaene drang naar een 
hoogere levensstandaard in de arbeidersklasse op dan duur 
onvereenigbaar is. 
14. Bovendien wordt door de ontwikkeling van het fabrieks

-wezen-
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wezen een steeds grooter deel van het eigenlijk agrarisch 
bedrijf naar het gebied der industrie overgebracht. 

Alinea VII. 
15. Bij verdere ontwikkeling van het grootbedrijf brengt 
de concurrentie de winst in gevaar, hetwelk leidt tot toe- · 
nemende uitbreiding van het kapitalistisch monopolie en be
perking van het gebied der concurrentie. 
16. Meer en meer komen voortbrenging en verkeer onder de 
heerschappij van het bankkapitaal en wordt de winstheffing 
onafhankelijk van llke functie in voortbrenging en ruil. 
17. De kapitalist verliest daarmede de beteekenis van be
drijfsleider en wordt slechts een parasiet op de volkswel
vaart. Het bedrijf wordt ingericht op een voet, dat het 
voor overneming door de maatschappij gereed is. 
18. Hiermede is de grondslag gelegd, waarop het stelsel 
der socialistische voortbrenging kan worden gevestigd en 
van waaruit het over de voortbrenging in haar geheel kan 
worden uitgebreid. 

Alinea VIII. 
19. Intusschen worden verschillende bedrijven uit parti
culier in publiek beheer overgebracht; terwijl ook door de 
coöperatie het terrein van het particulier bedrijf wordt be
perkt. 

Alinea IX. 
20. Met deze toenemende mogelij_[heid van het socialisme 
gaan gepaard een wassende aandrgg en macht om het te ver
wezenlijken. 
21. De ontzaglijke vermeerdering van de rijkdom en de weel
de der kapitalisten doen ook de arbeiders hoogere levens
eischen stellen, terwijl de opdrijving der woninghuren als 
gevolg van de opeenhocping der bev~lking in de groote ste
den en de prijsbeweging hun levensstandaard drukken. 
22. Door en in de klassenstrijd, mede als gevolg van de 
verhocging van de levensstandaard, die een deel van het 
proletariaat zich weet te veroveren, stijgen zijn behoeften 
tot een peil, waarop hunne bevrediding in het kapitalisti
sche stelsel niet is te bereiken. 
23. De tegenstellingen binnen de kapitalistische klasse 
treden op den achtergrond, naarmate de aandrang der arbei
ders naar nieuwe rechten en hervormingen gevaarlijker wordt 
voor hare heerschappij en het kapitalistische stelsel zelf. 
24. Dit uit zich zoowel in de vorming van patroonsbonden 
tegenover de vakorganisatie der.arbeiders, als op politiek 
gebied. 
25. De kapitaalmagnaten aan het hoofd der reusachtige cen
tralisaties van kapitaal, die door hunne beschikking over 
grondstoffen, vervoerwezen en bedrijfsmiddelen de geheele 
maatschappij aan zich schatplichtig maken, weten bestuur . 
en wetgeving aan hunne belangen dienstbaar te maken en drij
ven de rageeringen den weg op van imperialisme en koloniale 
politiek met de daaraan verbonden voortgaande verzwaring 
van militaire lasten en toenemende spanning in de interna
tionale verhoudingen. 

Alinea x. 
26. Tegelijkertijd groeit ook de macht der arbeiders tegen 
het kapitalisme. 
27. Met de bedrijfsconcentratie gaat gepaard een toenemend 

-overwicht-
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overwicht ingetaJ/sterkte bij het proletariaat. 
28. Als nieuw element dmtwikkelt zich daarin "de nieuwe 
middenstan'~ technici en beambten van het grootbedrijf, die 
wat onzekerheid van bestaan en ~afhankelijkheid van den 
kapitalist betreft, met de arbeiders gelijk staan. 
29. Daarnaast moeten worden gevoegd die groepen, wier be
lang, zooal niet direct tegengesteld aan het kapitalisme, 
toch niet betrokken is bij de handhaving daarvan. 
30. Het proletariaat verkrijgt in ~n door de klassenstrijd 
een ervaring, .een wetenschappelijke en ·politieke ontwikke
ling, een maatschappelijke en zede'lijke verheffing en een 
uitbreiding en versterking zijner organisatie, die het niet 
alleen in staat stellen de tegenstand der heerschande klas- ·1 

se te breken, doch het ook rijp maken voor zijn taak om haar 
plaats in te nemen. · I 
31. liet is bij dit streven onoverwinnelijk, omdat het daar
bij zijn historische taak vervult, de gansche maatschappij I 
te verlossen van een stelsel~ dat economisch verouder4 en 
zedelijk veroordeeld is. 

Alinea XI. 
32. Het prole~ariaat kan de tegenstand der kapitalistische 
klasse tegen de overbrenging der bedrijfsmiddelen van par
ticulier in maatschappelijk bezit slechts breken door de 
verovering der politieke macht. Voor dit doel hebben zich 
ov~:r de geheele wereld de arbeiders, die tot bewustzijn van 
hun taak in de klassenstrijd zijn gekomen, georganiseerd. 

Alinea XII 1 
33. De Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland 
stelt zich ten doel het Nederlandscha proletariaat te orga
niseeren in een zelfstandige politieke partij ter deelne
ming aan die in*ernationale strijd der arbeidersklasse. 
34. Zij streeft naar eenheid van de proletarische klassen
strijd en ondersteunt zooveel mogelijk elke economische of 
politieke beweging der arbeiders ter verkrijging van betere 
levensvoorwaarden zoodanig, dat daardoor hun klassebewust
zijn en hun macht tegenover de bezittende klasse worden ver-1 
sterkt." 1 

Door de Bude S.D.A.P. wordt een orgaan uitgegeven, ge
naamd: "De Sociaal Democraat". 

/ Hoofdredacteur is Dr.J.KALMA; 
' Secretaresse der redactie is: 

I ~ Mevrouw M.C.BOUWtmESTER, Bronckhorststraat 22 H., Am
sterdam (Z.); 

·,, \ Directeur van het oDgaan is: 'X . \.LA .REIMAN, wonende Elandsgracht 93 te Amsterdam. 

i .1\ . Afdeelingen zijn in oprichting of reeds gevormd te 
/ Amsterdam: 

• ')3 / L I .HOFSTEDE, Retiefstraat 103 .3H.; 
.} { . Arnhem: 
f . ..LJ.A.J.BOSMANS, Emmastraat 43i 
~ %" l Dî{drecht: 
··<;:;LI'~ '"- J.DROP, Jan Vethkade 46; 

Y 'Barendrecht: 
_, "f 'i, LG.SINTNIKLAAS, Barendrechtschestraatweg 148; 
\f' Emmen: 

~Joh. HILVERS, Noordbergestraat 2; 
-5-
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"- Den Haag: 
\I J.P.WI~EL, Delftschelaan 37; 

ltaarlem: 
\ t E.!h.GORDIJN, Kinheimweg 39, Bloemendaal; 

Hilversum: 
" \ P,L.Sl'RONG Jr., Chrysantplein 1; 
\, Leeu",varden: 

' t F.F.VAN d,MEULEN, Koeplein 1; 

I Leiden: 
I T.GROENEVELD, Haarlemmerweg 50; 

Maassluis: 

\
• J.c. VERKERK, Hoekerdwarsstraat 9; 

Murmerwoude: 
\ 1 Joh. VAN d. WAL; 
\ Nijmegen: 

f W. TEERINK, 0. n. no. 309; 
Rotterdam: 

I G,J.DE WEGER, Wieldrechtstraat 18a; 
,Sliedrecht: 
~.DE JONG, Dwarsstraat 15; 

Steenwijk: 
~~t·Mr.H.THESINK, Stationsstraat 25; 

Tilburg: 
t H.DE BACKER, Houtstraat 167; 
Utrecht: 
IG.F.J.BAART, H.Pootstraat 5; 
Velp: 

ll, I M.L.HUETING, Parkstraat 52; 
· Zeist: 

v /Ir.C.G .• VAN STEENIS, Griffensteynscheplein 10. 

Verzonden op J# Deoamber 1946. 
! \: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 
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IDIE -Sf)(IIA\A\Il IDIE~IV(~A\A\1-
ORGAAN DER OUDE SOCIAAL DEMOCRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ 

AdTert;entlea 

volgen• overeenkomat 

BIJ 'het verschijnen van ons proef
nwnmer een enkel woord ter inleiding. 
Ons blad, dat een historischen naam 
draa!!t, kan uit der aard en om· rede
llen welke ~ de hand liggen, naar 
buiten nol! slechts een hesebelden ge.. 
luid dcen hooren. Het zal in de eerste 
plaats dienen om bet oontact metarr.re 
ll.:lidelin~en te bevorderen, en om tot 
uitin~ te doen komen, wat er leeft in 
OI17Je Partij. · 
Daarnaast zulJen pnncipleele richtlijnen· 
worden aan~ welke rullen uit
!!a<m van het partljpr($'am der S.D.li..P. 
van 1912, maar tegelijk een heror:ënte-

rlm!f inhÓuden in verband met de tiJds· 
omstandi!!heden en alles wat er In den 
io,op der jaren is gebeurd. 
De opmaak van het blad zal voorloo
p!)! eenvoudi!f moeten :t!Jn en wif zul'· 
!en aan in•houd moeten verl)oeden, wat 
aan het uiterillik i1J0!! ontbreekt. 
Vaste rubrieken en een :oreer schema
tische indeelinl! zullen volgen; zodra 
dit mogelijk is. Moge ons blad het 
klankbord worden van een opgewekt 
politiek partiJleven, dat op den ouden 
historisclten grondsla:!! van het Socia
lisme een boodschap mhoudt voor den 
bewO!!'en tijd van het heden. 
Arti'lrelen voor opname kunnen wordeh 
~en aa<n de Redactie, K.eirersgracht 
546 Amsterdam. - ·· · · 

DE REDACTIE. 

Abonnement 
I 1.30 per kwartaal 

Lo11e ·nummers 10 ceO:t 

de gelljkheid én de broedersohap b niet:a 
fle bespeuren. Als van ouds graait ieder 
wat hil graaien kan. De rijken ziJn rij· 
ker, de annen armer dan ooit. Wie geld 
~ heeft, kan alles bekomeit wat 
ziJn hart begeert; wie moet leven van 
een beperkt· inkomen, krijgt niet fe
~ Eerlijkheld en betrouwbearhcid 
zijn zoek, ooik biJ voelen wier taak het 
is het al)!emeen belang te beharti!len. 
Het eene schandaal volgt op bet andén:. 
Ieder voor zich en de duivel bale den 
,,achterste" is de leuze van dezen tijd. 
Die acllterste Is altijd de arbeiders
klasse. Zi• heeft niets te vedroopen of 
te V'erhandelen dan haar arbeidskracht. 
En de prijs, die ziJ daarvoor zal ontvan
gen, wordt, in het groo~:·gez~enw bepaald 
In de re!!eedntts~ux te 's-Gra
ha1!e. Veel Illà!! duur zijn en '11101! duur~ 
der worden: melk en grocotJen. boter-

Het p· a rooi voor den Soci~'ii;l:- ~~~~:2:'~fdin~--~ 
- Wijl het eiken dag uit den mond der 

Een felle onrust heeft zich van de 
menschheid meester gemaakt ~· en Zij 
wil niet aflaten. Wereldoorlog 11 moge 
ten einde zijn, de vrede Is op aarde nog 
geenszins weet'!!ekeerd. E:n het lijkt, als• 
of het '1110!1 lang zal duren voor ons weer 
een !:Jeetje !!eluk, een ietsje behagelijk
held, een tikje welvaart beschoren zal 
zijn. 
Gedurende den oor!<>!! werd ons door de 
leidende staatslieden toe~, dat, als 
eenmaal de overwinning op den wreede:n 
vijand zou zijn behaald, een nieuwe, 
een betere wereld ons deer rou wor
den. Mi!Hoenen hebben in deze helofte 
vertrouwen !!CSteld. In de vrije en in 
lde bezette landen bloeide de hoop op, 
dat wli zouden ~n naar een gemeeln· 
schap, i'!l welke vrijheid, gelijkheid en 
broederschap l'JOUden heerschen. En het 
was VIOOral dere verwachting, die de 
kracht $f, om de schier bovenmenSIChe· 
tijke heproevin!!en fle doorstaan. 
De en-arinö.eh sedert het neerleggen 
van de wapens opgedaan, hebhen aan 
deze verwachtin)!en den bodem l!ngesla· 
gen. . Diepe teleurstelling heersebt alom. 
De volksmassa's staren inJ!eSpannen naar 
den kim, doch l!nplaats van het lichten 
van een nieuwen dageraad, zien zij niets 
anders dan .J:oodg:rij2e wolken zich op· 
stapelen, een nieuwe beproeving voor
spellend. Geruchten over een derden we· 
reldoorl<>!! ~n, ondanks .de geruststel· 
lende vetklaringen der Staatsleiders, 
rond. Politieke, eoonomische en flnan-

hoo!! ~laatsten. ,,Het Vrije Volk" 7lOtlg 
cieele crises doen de maatschappiJ op In het koor mee. De radio werd haar 
haar grondvesten trillen. Sociale bewe- daarvoor ter beschik!ldoe pteld, om 
glnJ!en van ongewonen omvang breken haar standpunt: !!een loansverbool!Jng en 
los, w=den gedempt, doch slaan elders harder werken, de arbeiders duidelijk 
weer uit. En talloozen vrap zich met te maken. En dm!kbaar heeft "Het Vrije 
anl!$t in het hart af: Waar ~an zij heen? Volk" er J!ebruik Wlill gemaakt. 
locals het elders op deze planeet ge. En 7!00 Is er een spannin!! ontstaan tus
steld Is, !$~lat het ook hier. OOk in onsl schen de loonen en de prijren, die tot 
land werd gedurende den oorlOg !Je- f barstens toe is Jo!estegen. Zoo hoog werd 
droomd van een scbooner sameuievem I de '11JOoO<i, dat het N.V.V. heèft :moefxm 
wm. ons volk, als eenmaal de eehafle ingnjpen en haar verlan!8ens den 15c 
ondenLrold<er ZIOU zijn uit~reven. Men October ·heeft kenbaar ~. ' 
had in nood 'en dood schouder aan Zoo is de te~!~ tusschim de 
schouder j!estaan, men zou deze eenheid.· partij wm den Arbeid en het N.V.V. 
bewaren •.als het er om 1I:In!! den herbouw · eindelijk vrij scherp naar voretb getre
aan te vatten. En om aan dat verlsngen den. De nood is te hoog !leSte~ De 
naar eenheid rorm te geven> greep men arbeiders verls:ngen van de landeli,l.~~ 
naar het woord, dat velen vóór 1940 al- vakcentrale datgene, wat de partij van 
leen uitspreken om: het te bestrijden, den Arbeid niet kan en wil geven: l()p• 
doch dat in de benauwenis een reddende treden tegen de ~g. De arbeider 
klank had ~ejjen: Socialisme. kan ook nu, - jareuiange ellende niet 
Verschillende personen en groepeerin· datgene helromen dat strikt .noodzake·• 
gen zullen voor zichzelf 8llll dit woord Iïik is. Dat niet voorzien kan worden 
een verschillende Inhoud .. geven. Men In de aanschaffin!! van onder- en boven• 
boorde van een nederli8llldsch SOC!alis- kleeditl!t, schee~ en huisraad, is offi• 
me, van een persanal.istisch socialisme, cieel floel!e!fev'en. De wetrellj'lre voor~ 
enz. Doch zij zullen allen biJ het gebruik schotre~lln!' ~tuigt er van. Dit van bo
er van -wel ·gedacht hebhen aan een V'ellaf bevorderde afbetaltngs&flelsel, deze 
maatschappij, in welke de mensch zou slechtste vorm van leven, dwingt den 
kunnen leven 7JOIIlder am~St en mnder arbeider er toe, een deel van zijn toe
gebrek. kom~ loon aa1l <ien staat te verpan~ 
Wat er van dere ,g;oede voomelmleniS, den, teneinde in de onafwijsbare be
del'JC 'lll()be!e denkbeelden terecht geko- hoeften van het heden 1te voon;ten. Zoo 
men is, kunnen wij om ons heen zien. WIOrdt het bestaande rekort besten<Ül11d. 
De vrijheid is O'I1S · bergeven en dat is De stellin!! van Marx, 'tlat het arbeids· 
een onschatbaar rijk !)<>ed. Doch van loon niet .hoo~er is dan de hoeveelheid 
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levensbenoodigdbcden die voor ~e in· 
standboud!tts! van de arbcldskracbt on• 
ontbeerlijk is, moet woo:den aangevuld 
met de !tel!e~·these, dat het onder 
omstandigbeden ook beneden ,die7Je !!rem 
kan liggen. 
Neen, van het gedroomde socla11sme fa 
in de barre werkelijkbeid geen schijn of 
schaduw te bekennen. De idealisten van 
gisteren zijn diep teleurgesteld &,or 
dezen loop der dl111!efi, treldren zich te· 
ru9 in hun binnenkamer en sluiten zich 
daar af van de openbaxe zaak. 

Wat is de oorzaak van dit alles? Zij! js 
te vinden in de omstandigheid, dat zij, 
die zoo zeer met bet socialisme dweep
ten. verzuimd hebben de economische 
grondsla~ er voor te leggen. Het so· 
cialisme is een maatschappelijk stelsel, 
dat alleen leven en werken kan als de 
grond en de arbeidsmiddelen overgaan 
van den particulieren in gemeenschappe· 
lijken eil!endom. Eerst als dat ~bied 
is, kunnen productie en distributie 
dienstbaar worden j!emaakt aan het al• 
gemeen belang. instede , van ~ht te 
zijn op de ondernemerswinst. Wie dit 
niet wil, of niet ten volle wil, lma!! er 
zich niet over bekla~n, dat, anderhalf 

jaar na de bevrijding, ook iir ons land 
bet , kapitalisme weer • oppermachtig 
beeiscbt. Er is nu eemnaa1 tusscben bel
de stelsels geen tusschenw(l!! denkbaar, 
geen compromis ~ijk. 
Het kapitalisme laat vrijwillig nieta los 
van wat bet in handen beeft, het sooia· 
lisme moet alle maatschappelijke ~ 
ren opeischen, zal het Ironoen bc;s~ 
De botsing van d~ belangen, deze twee 
stelsels heet de kkzssenstrifd. 
Wie zich socialist noemt èn dezen naam 
vetdienen wil, k.aiD zich .niet opsluiten in 
zijn binnenkamer. Hij moet partij kiezen 
en aan dien strijd deel'llCIDiell. op de 
plaats die hi1 zich gelrozen heeft. Den 
ml hij de zekerheid vinden, die hij thans 
ontbeert, de innerlijke rust die hij mist. 
Wie bet bestaan van den klaS'Sellstrljid 
ontkent, hem wil temperen of remmen, 
staat met zijn gedachten en !!eV<Jelens 
reeds aan den verkeerden kant._ Nog 
een enlrele stap verder en hij bevindt 
zich in het kamp van den vijand. 
Het parool voor den socialist moet zijn: 
IN DEN KLASSENSTRIJD NAl\ST EN 
MET DE ARBEIDERS. Dat is in de 
Oude Soc. Dernioorat>sch/e . Arbeiders· 
partij. 

Her;;-roeperÏn;; der S.D.A.P .•ers. 
Voor een juist begrip ten aanzien van dit ver~dering, b.v. in het Concertgebouw 
artikel zij medegedeeld. ,lat de schrijfster te i\msterdam zou worden belegd, ten• 
daarmede in de eerste plaats zich wendt tot einde dit belangrijke feit te berdenken 

. hen. die weigerden ~~~ te treden tot de en tegelijkertijd badden wil m~ ver· 
.. Partij van den Arbe1d • wachten, dat er een réveil had geklon-

Qc>f'\.en 16 l""' 10•? -..,.,. n'1 ,.~_:_ __ kep, dat ~verde, van geestdrift en da~d
·~~~~r~fr§J:i?...,.,.i~'U~- ~a!lé~tler kracht om tot samenwerking te .~~en 
.'ail.n'<ie Oude Gracht te Utrecht ongeveer met de gehele. Nederlandse arbeiders
honderd sociaal-democraten bijeen ge- klasse. 
·komen, vertegenwoordigende 28 plaatsen Een samen~kmg, krachtiger dan oolt 
in Nederland, waar talrjjke sociaal-de- tevoren, tene1nde wèl .overlegd ?" met 
moeraten weigerden toe te treden tot de t;odil!e bezonnenheld de JJfriJd aan 
de I>. v. d. À. Hierbij dient te word~ te bm.den tegen de reactionnalre mach· 
oP!!emerkt dat een massa leden zich ten, d1e schuld dragen aan deze o:nbarll1" 
niet aut~tiscb in deze . partij wenste ~tlge, duivelse, beneden alle mense· 
te laten indelen, omdat de wij=, waar- liJke ~aardigheid gevoerde oorlcg, waar
op deze belangrijke aan!)elegenheid werd aan met alleen ons land. maar ook de 
behandeld, af te zeer geleek op een volkeren v~ een groot deel der wereld 
overrompeling. _ ten prooi zi]11 geweest. . 
Waarom tradAn deze parti}qetrafliTI üm- Maar neen. -~ S.D.A.P. moest verdv::1J'· 
slotte 'niet toe tot de P.-v.d.li.? Waarom nen .• De le1dmg van onze voormah'!!e 
blePB>n ongevser 40.000 treden, die in de ?arttj ~gde a;ndere plannen! 
s.D.A.P. georganiseerd =en·, dakloos? t .was 1n St. M1chiels~estel, waar ver
Waarom stoot een dm!l daarvan zich aan emgd waren. een aantal personen, die 
bif de Commurtistische Partij Neder· er, hun ~a.ak m zagen in het belq van 
t -nd? · hun politieke partijen de S.D.A.P. eem 
Ha · d d . • onderhanden te nemen en een uitste-

ef an~?._Or op ere vragc:n lS met kende gele-.. beid 'benuttCll QIIII het ver· 
EOO moedl}k. Reeds daarom met, om:dat . - ,..... d 5 D À n 
o.i. deze partijgenoten In en vooral dóór wa~enngaproces er · • ·-"·-program
deoorlo!(sjeren 1940-1945 '!!eheel anders ~· thans tot een .goed en ~ 
.,aren inj!esteld op het wèrk, dat aan- etnde te brenj!en. De .s..D.A.P., waar het 
stonds vOor: de Partij stond te vcrrich· Nederlandse proletartaat 
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ren, waartegenover echter helaas de lei- op. was: moest ver?v:i~. De antt:revo
dtm!. vàn Ollt!:e voor.malil!e S.D.A.P. een lubOil\lllre,. de vrJjzmmg·d~attsche, 
!!eb'eel ander stand unt innam. De de Kathoh~ke, de ~~mstisch<; partij 
p, v.d. À. biedt voot de klassebewuSte en d~ Chnstelijk Htstonsche Urne ble· 
arbeiders geen werkterrel:n. Doch in ven mtoct .-.maar de S.D.A.P. moost 
de eerste plaats willen wij opmerl<en, worden gehqmdeerd. 
dat 4e leden onzer voormalige partij OPGESLOKT DOO" DE 
mocltten ftl'Wachten de lultden/ring - "" 
een feest kon dat niet .zijn - van het VRI]Z. DEM.. BOND. 
50-Jarl!! biestaalo der S.D.A.P. (1894-
1944); een herdenking, die in 1944 niet 
kon plaats vinden jl)llldat ons ~ l:n 
dat jaar door den vijand was bezet. WIJ 
waren van !l:rllcnin!! en wacbtfeln op !het.sig
naal van bet Partijbestuur, dat een grote 
2 

Zo werd de Partij van de .Arbleid tot 
•fand gebracht. Aan de S.D.A.P. - al· 
thans dit meende men - moest een fat· 
aoenlijke teraardebestellmg worden be· 
rcid. Er waren, politiek gesproken, lttl 

St. Miebielsgestel goede zaken tcdaaD 
voor de vrijzinnig-democratische Bond! 
Nu wil deze partij, dit geven wij gaarne 
toe. wel feta doen om bet kapitalisme 
te beteu:!lelen. mmir het kapitalisti~ 
stelsel alszodamg wilkm d8 vrifzin,,ig
d:Bmocraten behoud8n. Dat is - dat pre· 
diken wij al meer dan veertig jaren -
bet iremverschil tussen de S..D.A.P. ell 
de Vrij'zinnig-denrocratiscbe Bond. De 
marxistische grondslall van bet fOCfà
l!IIIIDIC moest de PartiJ van de Arbeid 
prllsJ!iev'en om tot fusie ~et de vrl!
zinnl!!-dCIIIIDCr&ten Ie kUDll<D komen. 
De klassenstrijd, I!C!lroeid uit de histo
rie met zijn onbetwistbaar ideologische 
aclrtergrond is evenwel niet weg te re• 
deneren en dat is maar gelukk~ ook; 
want bij is bet enige ~te middël, dát 
leiden kan naar een klassenloze maat• 
schappij. . 
Dit o.L enig juiste inzicht heeft de lei
din!1 van onze voormali'!!e S..D.A.P. op· 
ge!)even, tenei:nde met een kleiJoe groep 
van vri~tmig-democraten in de Partij 
van de Arbeid te kunnen samenwerken. 
Het Is de taak valll de Oude · S..D . .A.P., 
door een krachtige en zeer principiële 
stellingname, te trachten onze plaats als 
sociaal-democraten weer in bet poliiieke 
leven in te nemen. Wij zullen dit doen lt 
op de basis Vlll1l de beginselen" neet1!0-
legd in het programma van 1912, da.t " 
thans ter bestnderill1! aan de commilt-
sie voor bet beginselprogramma in hap
den is gesteld. Het ontwerp zal Voot' 
bet eqstvolgende con~tres worden ge
publroeerd. Het programma van de Oude 
S.D.A.P. zal zeer stellig niet verwaterd 
uit de handen der commissie te voor
schUn treden I 

AANSCHOUWELIJK ONDERWIJS. 

Zes Jaren lanf! hebben de volkeren V'lllll 
bijna heel de wereld dag aan jl.ag, uur 
aan uur en ook des naohts aanechouwe-
lijk onderwijs !!ekre!len OmJtrcnt beflleen 
het dilgebreidelik kapitalisme heeft k'tm· 
nen aanrichten. Milliardcn aan oorloge
tui!! werd boven onze hoofden uitge· 
worpen moet de verschrikkelijke · gevol· 
!1en dàaraan verbonden. Ieder verstan• 
di!l JtlellS dient krachtig stelt~. te ne• 
men tellen dergelijke waanzin, opdat in 
de rockom'llf: de mensbeid voor -deze 
rampen bewaard blijve. Het -gaat om 
bet belang van de- mensheid; bet !llaat 
om1 het zijn of het niet zijn en ongeacht 
de drei~ met atoom-energie mag bet 
ons niet ontbreken a.an vuantwoordelijk· 
beidsgevoel en vo01:al niet aan zedelijke 
moed ons tegen dit kwaad, dat tot het 
hoogtepunt van kapitalistische exocsseo 
is gesteg!en, te wapenen. Het is nie;t 
voldoende de felten te oonstateren; rm::n 
moet zich, wanneer het uodig bliJkt, 
fel!en een berhali:nia Vlltl dc:z10 IZN_.. 
wapenen. . Het onfeilbare wapen daar· I 
tegen is de klasunstr!(d. ' 
Nu gaat bet - .en dat l1l8ill hier '1'00&' · 
goed begrip der za:ken waarom het bij 
ons sociaal-dem10C1'aten gaat, wel eena 
duidelijk in bet licht worden gesteld 
- volstrekt niet tellen de klei:ne bezit· 
ters, wanneer bij critiscbe beschouwtlig 
bet woord kapitalisme wordt gebruikt. 
Deze categorie van mensen, al mOjJen SIJ 
thans no~ wat meer besta81ll1117JCkerbei4 
hebben, vormt volstrekt niet .het cle
mentr waartegen de sociaal-demoeratle 
haar strijd voert. De positie dezer .groc
\)Cn is minsteniS -zo wankel, :10al niet 
wankeler, dan Jlle der .arbeidcnkW.. 
!mimers, de arbeidersklasse, _ de_ voort
brenliSter van de producten en de pro-



ductie-middelen, heeft In het productie· 
prooes de voornaamste taak en kan niet 
worden uitgeschakeld. Dit Is met dè 
kleine bezitters wel het gevaL 
Maar de klas~trUd. die om.taan Is 
uit bet kapitalistische stelsel en met het 
stelsel moet verdwijnen, beeft zich te 
richten tegen de concentratie van kapi· 
taal met het vóor de monopolisten daac· 
aan verbonden systeem van oentralisa· 
tie der productiemiddelen; waaraan weer 
verbonden is een beheersing van de we· 
rddmarkt. 
Tevens qen wij <lat ten· bate van de 
prijsbeheersinl! de vernietiging van reeds 
geproduceerde producten wordt aange
wend. waaraaneen kapi!alis!J.s.ch-gearië:n
teeroe reg;ering geen paal en perk stelt. 
En dan te bedeDken, dat deze l.mpita
listische lllclhode dient tot instandhou· 
dinl! van slechts ~ bonderden fami· 
lies over de !lehele wereld, wl!er winst• 
bejag bet Internationale sociaal-econo
mische leven. in een staat van o.ntredde
rinl! brengt en de algemeene welstand 
totaal ondermijnt. 
De her-.opriehting van de S.D.A.,P. is 

t.a.v. de nederl.aindse arbeidersklasse m welke In elkander ol$Uin en zoo leiden 
baar aanhan~ een :ooodmkel~a de· tot een ~ eenheld De atrijd is daB 
weest. De grote problemen welke zicll tegelijk een zelfu~ een zelf. 
vooral m deze t_ijd aan ons opdrin!1eb hcfYrljdinl! van wat ons innerlijk verdeeld 
g,&.an ,gepaard met grote belangen voor houdt, van wat In het per80QDlijk bo
de arbeidersi<lasse, en waarbiJ de IIOci- staan ka:n leiden tot een complex, dat 
aal-demoeratle baar taak heeft te vet• Zich vastzet in het onderbcwuetziJ'n, en 
vullen. Dit kattJ. niet ·geschieden - zo- wat in het bestaan der ~ 
als de "P.v.d.Ä." helaas heeft beslist- heeft g;eleid tot de klassent~
door haar het wapen van de klassen• p van het kapitalisme. 
strijd te onf.nettren; af!!CZïen. van de Deze strijd kan niet worden op!le
vraag of dit mogelijk is. lost door een overwitm.ing ronèier. meer 
Wij willen voorlopig hiermede eindigen van één der IMlrtiien. In dien zm. dat 
doch niet zonder een zeer ernstig en slechts de rollen zouden worden 0!Q1io 
dringend beroep te doen op de 40.000 taekeerd bit kan niet worden lleroetd 
politiek-daklore sodaal-dem:ocratJ.s.che uit wraak en verlleldinl!i en hif kan niet 
arbeiders en arbeidsters alsmede op onze worden beslecht m eeD revolutie van 
geestverwanten, om pfu.ats te nemen bloed en barricaden; hit moet eerst ten 
in onze gelederent Laten wiJ onze eens rolle In zi}n wezen worden onderkend. 
zo trotse we~worpen vlag weer ophef- om doelbewust als een maatechappe
fen en ons scharen onder onze eigen lifke Ke/fbevrifc/inq te kunnen worden 
va'lletll voltrokken in een lol!fscli resultaat, de 
Hoog de s:oclaal-democratiel klassenJ,ooze maatschappij. 
Hoog de éénbeid van de nederlandse De klassenstrijd kan niet wordetl opga
Arbeidersklasse I wekt of ontketend. want hit /uMft l!{fn 

WED. JOS.. LOOPUIT. doel in zibltzelf. hit wortelt in d4; na· 
::~::;:;;:;:::::;:;;:::;:;::;;::=?if::=::~__.tp-=ur zelve. m,~ ontwikkelinl! als me:n-:: , , -'='"'' . SCbelifke l!emèènSch4P. Hii mai! dusnlm· 

'C ·-'•··· mee als een leuze worden aan~ 
oen. om een bepaald doel te bereikeni. 

Het beginsel van de klassenstrijd. 
doch hll m10et In zifn wezen worden 
erkend om hem tot die oPiossin!! te 
brenl!en. welke de natuJtt zelve heeft 
~rewild. de zelfbevriidl:n!! der maat· 
schappii van een inhaerent kwaad, maàr 
dat tuist de mol!elifkbeid tot een op
szan~ naar eeo ~ eenheid In sicb 
benrt. 

De ltlassenlltrljd beataal eD hij wordt 
geatreden, of men hem erkent of niet. 
maar de wijzen waarop men hem be· 
schouwt en opvat, kunnen hemelsbreed 
verschillen. 

Prof. Mr. W, A. ·Banger (1933). 

)m het Leidse oertlf·wol!rami van 1912 
wordt l!eSIJil'9ken van • .de arbeiders, diè 
tot bewustzitn van ·hun taak in d4 klas· 
senstrifd ziin l!ekomen". Daarmede staat 
het Socialisme in het teeken van de 
striid en wii kunnen wel ZCl!l!en. dat 
het standpunt Wlll de Oude S.D.A.P •. 
naar beide zijden in de linksche partlj
J!roepeeriJt>!! door niets 7JOO?Jeer wo:rdt ge
markeer<! als <k>or het begrip en de 
juiste beteelrenis van de iklassenstrijid. In 
het program van 1937 is hij geëlimi
neerd; wif stellen hem weer op de roor
grand. -+

Wat is nu het kar~er van deze strijid 
en wat is 7J itn rechtvaaroigin'l!Sgrond? 
Want het be!l.riP •• •triid" is schiinba.ar 
~heel in tel!enswaak met wat het So
cialisme beoogt, een gemeenchap ( so
cieta8), welke (>p recht en vrede be
rust. 
Dit leert ons een der grootste denkiera 
van de Oudheid, He.ractitus; de man die 
de goondsla~ heeft geleverd, waarop Ht~· 
gel zijn bekend systeem van these, attJ.ti• 
these eb. synthese van de eenheid der 
tegenstellingjen heeft gebouwd. En de 
!!t'OOtmeester va:n het Socialisme, Matx, 
die in zijn jeugd een ijve:lig aanh.anrger 
van H egel is geweest, heeft deZ!e ge. 
dachte . overgenomen in zijn leer der 
klassentegenstellingen, oolk al "estigde 
hij, geheel' in tegenstellin.g met Hr11gefs 
Idealisme, deze op een zuiver materia
listische ga:mdslag. 
En aangev;ien H egel zijln systeern niet 
zelf heeft· gevonden - er is .geen ~
dachte van Heraclitus. welke ik niet m 
mijn Lo~~ heb oP!!enomen., 7JOO erkent 
hii zelf - komen wil weer tereebt bij 
den grooten Griek uit de vóór·Socra
tisehe tijd, die 500 jaar v66r het begin 
Otl7J6r jaartel1i111! leefde fn K1ein-Äzië en 
wiens fnv'loed nog oriverminde:td door· 

werkt in de moderne levens- en wereld· 
beschouwinl!. 
,,De strijd is de vader van alle dfn!J'et(' 
- zoo leerde Her., en <lit is JCen der 
diepste l!edachten, welke ooit door een 
denker zijn uitgesproken. Hoe vaak ech· 
ter woroen dCZJe . bekende woorden' niet 
aangehaald, zonder dat men zich reken
schap geeft van hun- diepe zin en betee· 
ktenis, en va;n wat Her. vecst!md onder 
het be!lrip ,.strijd". Want. oppenll:akki!! 
beschouwd, schijnen de'lle woorden 
sleehts het beeld va:n natuur en wereld 
in al zijn hopetooze verdeeldheid weer 
te geven. Wi• Zien immers strijd ·in de 
kemp der soorten, de strijd om beStaan 
en levensruimte, iin de oorlogen der voi· 
ken en i:n de wediJver en de zelfzucht 
der m,enschelij'ke srupenlevfnig, ja, zij ~ 
in meer bebeerscltt(, rorm, zelfs in de 
sport. En toch heeft déze stiljd n~ 
te màken met wat de oude denker be· 
doelde, wiens woorden een V'eel diepere 
zin hebben en die daaraan hun actuece1e 
beteekenis ontl'eenen voor wat wij heb
ben te verstaan 011der de klasSielnstrijd. 
De strijd, die eindigt met de óverwin· 
nin!! van de ééne partij ten !roste' va:n het 
verlies, eventueel de vernietil!lng va:n de 
andere partij, vindt !!een lo!!isd1e op!O&
sing; zijn afloop is !Selijkwaa.rdig met 
het karakter van de strijd zelf, deze 
heeft !!'een natuurlijke oorzaak", geen re· 
den V'alll bestaan fn zichzelf, want b~ is 
uitgelokt, hij is een o{l0ettelijlke stii.jd 
en hij leidt slechts tot vergelding in een 
nieuwe strijd. 
De logos, dat is de tweede groote ge
dachte in de wijsbegeerte van Herac/i
tus. Wit zijn vertrouwd met dit woord 
logisch, bet leeft oolk in de volksmond. 
l..ogisch noemen wij dat, wat bevredi!~t. 
wat een oplossing ~. een bevri~ 
en wat in O.e uitslag beantwoordt aan 
de bekende oorzaken. Zoo is de strijd 
van Her. !!'een overwhl'nml! .7Jolllder meer 
op de te!!enpartij, :maar een op!Ossi:nl!l 
van de oor1<11t1k van het go:scb.il'; dit 
houdt tegellj'k in een overwfn!nfng !OP 
Zichzelf, op de inm.erli1ke tegenstelllngein, 

Dit is de ,,strijd" van Heraclitus, een In 
en binnen zich zelf dooden - Mf !Ie• 
brui:kt dat woord met name - ·van het 
bestaande, om bet ~ in het ophef· 
fen der teJ!eiJ;stellln'l!= te kw:men be-
reiken. ·- - ' 
Wie de klassenstrijd ontwijkt of wil bii· 
I~ veretllert slechts het kwaad en 
stuurt aan op een.. latente verac~ 
der tel!enstellln:!!en, die sle_chts 1~ 
tot n~ méér verscherpte t~ 
~ .zooals de eene oorl.o!! lil de ~ 
schiedenis heeft l!eleid tot de andere. 
Dit doel. <lat de natuur zelve aan de 
g;emeenschap heeft gesteld, is nlet berei:k:• 
baar, ,,door de ontwik!lreling. die zich iR 
de kaPitalistJ.s.che maatschappiJ heeft 
voltrokken". Hoe kan zich ooit uit het 
kwaad zelf het !!oede oittwldtelen? 
Het bif'2lolnder karakter Will de klas
senstrifd brend !llllede. dat. hit met zoo.. 
zeer wordt l!evoerd tet2en den kapita
list als mensch als welt~ het kapita· 
Hsme, teg;e.n het maatschappeliJk !kwaad. 
Warmeer de kapitalist in zijn per~ 
soon wordt ~troffen. Win is dit fui~ 
omdat hii lid is V811> de l!enleenS<:haP CD 
daaraan ziiln hoedanil!:heid ontleent. zifq 
ka·uitalistiache functie Di· het l!,elneell
scba.ppelij'k produ~ Hil is Im
mers, !lelijk Marx heeft op!J'emer!kt, niet·~ 
8Jilders dan de verperaoonlijklin!f vau het 
kapitaal. Daarom kan de bedoelinl! vln 
deze strijd !DOOit zifn, dat de arbeider 
zilin rol wil overnemen. en dit teekent 
lleheel de wijl:re. waarop de klasscm
atrifd !mloet wa:den ~ Het !laat 
om een ~schappelijk doel, dat 
beide oertlicm in zich oll!IICC1nt en dat 
ook aan die overwinn:aar 7Jitn verp)lch
tin~. o'Dlel!'t. Want •w een stritd la 
en bliJft het; hij zal met wapenen wor
den 'besl'ist en met miet compra:niasen 
Ht~t Sociolisnft8. dat dit ont!Nmt rtm !daar~ 
m ontr0tl11J wordt aan, :eifn lNif!/lt$41, /$ 
1Nirümm. Hif WQtdl!' l!eStreden niet t 
oersonen maar tCI!cn een Sll!clsel. tcden 
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der :tnenschheid in zijn geheel &p,alcQ 
en die voor de ~P beteeke
nen een zijn of niet-ziflllo 
Waarom Is deze .laatste oorlo!! bloedil!er 
en wreeder geweest dan een,;,ge andeR 
in de S!eschiedenis? Omdat hif een ideo
lo!!lsch karakter droee en liliet l!evoerd 
werd om materieel bezit maar om gces
lifke d.w.z. roenscheliike vriJheid en liG
eiale !!erechtil!heid; de menschhdd voer· 
de deze oorlog met zichzelve. Zooals 
de klassenstrijd Îs een strijd der ge-
meenschap met zichzelve. · 
Dekleeën kunnen niet met de waJl'CIIl'Cil 
worden neergeslaJ!ell en deze oorl<>l! 
duurt voort. Teekenend is, dat de ideo
logische scheids!Un. zich reeds llU'Lr· 
keert in een !!eo~afische scheidsliJn: 
Oost-West; en deze scheidslijn. looPt 
in alle deelen der wereld en brengt de 
menschheid "met zichze1ve in tweespalt 
HiJ is een klassenstrijd. lnia.a1' in !!roofler 
verband. En nu van tweeën één: óf de 
menschheid zal de lilO<l"Celè kracht vin
den. ~ het kwaad in zichzelf te doG
den en \.loet proces van de v:ooruit::!an!l! 
aan zichzelve te voltrekken - of het 
zal 'aan haar voltrokken 'UI(Xde.n; en 
dan zal het gaan, naar het woord waár· 
mede eenmaat Garibaldi zijn vrijscharen 
opriep, langs de weg van ,.bloed, zweet 
en tranen. 

Bel!rippen als ~ en ,.weder· 
geboorte" ~in in bet bijzander het 
eiJ,!endom van de :tel.IJ!ie; maar zif tee
kenen,· hoe diep de idee van· het Chria
ten<lom · m het persoonliJk leven ln
l!riJpt en boereer wij recht hebben Om! 
ook hier te spreken Wl4l een ,,rerolutie". 
Het Socialtsl,me predikt pn nieuwe 
I!Odsdienst, het stelt ?:idl alechta in 
dienSt van de idee der BOOiale gerech
tigheid, het wil slq;hts de maatschap
pelijke basis scheppen voor een JPI.s
dienstig leven, dat met de daad kan be
vestigen, wat bet met de mcmd belijdt. 
Deze reroltuie is zóó ingrijpend, dat 
van elk o.nmkfdellilk suooes eo alle po
litiek winstbe!AA IIIllOet worden a~ 
dat ten koste van een inbreuk op het 
~I 7J()U kunnen woroen behaald. 
Elk middel dat kao ~ om langs 
wetti!!en w~ het lot der arbeiders te 
verbeteren. lliiOd worden ~ 
Maar de idee van het Soclalisme raake 
de ~schap, fa de metnschheidzel· 

" ve in haar !!eheel en de7Je idee is niet 
afhankelijk v:an ótrne tijd en ómJe af. 
metingen, · De nieuwe dag zal komen, 
maar hit ;oal. als de oordeel~ komen 
l!eilfk een 'dief' in de biliCht. ~ 
houdt de laimJpen; h-andenldel Nederland· 
sche arbeider uw plaats is in omt1 
riten:. Dr J. KALMA. 

een ma.atscbappelijk kwaad, en zijn uit· 
sla!1 zal uiteindeliJk den kapitalist even· 
2ICel" ten l!ccde konren als ,den arbeider: 
maar daarom ook zonder aanzien des 
uersoons. van wie ook. Deze strijd beeft 
een doel in zicb7Jelf, omdat hil wortelt 
in oersooo!ilk d.w.z. lml8afschappelijk on-
recht en verdrukking. Want de par• 
tilen zijn ~ automaten in een spel 
der natuur, maar redelijke We.ziellS. die 
hun same:nle~ relf moeten scheppen. 
De mensch is uiet denkhaar buiten de 
~~emcenschap; nuwtr omj!ekee:rd is de ge. 
meenschap niet méér dan de mdividu· 
eele mensch. die imtners slechts In die 
~~schap rolledi'l! menecb. lam ziJn. 
Daarom aarzelen wif ni~t om bet per
soonlijk be~ van: den arbeider te er
kennen als de onm<iddellllllre drijfveer 
en de voornaamste factor in deze strijd. 
Het Socialisme is 111/n stdid, de soclalis· 
tische maaflschappi~ ziin blelan!! en het 
einde zal zttn overwhminl! zijliL MBar 
wi• heliben te · bedenken, kW het doel 
!lliOCt zifn · de l!emeenscbap C!lll dat een 
l.oi!ische oplossi.n9 niet lJj!!f! ' m vernie
tiltinl! · m1aar in de eenbeid van tegc:w 
deelen. Daarool! m1 de overwinnende 
partil de overwinnin)! teJ!clilk' aan zich 
zelve moetJen voltrekken, ook al zal deze 
zeer reker in de eerste plaats daarin 
hestaatt1, dat aan den arbeider wordt ge
l!ev= wat· hem toekomt, en dat 11a11 den 
kapitalisl! wordt ontn<:me~> wat hem liliet 
toekomt. Deze klasllenstrijid: erkennen wiJ 
als het bel8nsel en de ~lal<' van o N s 
ons revolutiOll!lllair Socialisme. Hij wotdt 
niet aalll!eJ!repen als het middel, dat 

EERSTE CON~"ifÊs. 
een doel heili~t. hif lromt voort uit . . 
de natuur van de menschelif.lre gemeen-;~., Tot ons leedweren kllil\nen wif m dit DE JAGER'S INLEIDING. 
scha!> ze1ve d.L uit onze eil!en m~- j ,; eerste _nummer van ons '?"!!a!'-n ~ Na de openingsrede ·van den voor
lijke natuur, en daarom is hU het mid· 'ij verslad \!even van ons oprK:htm1!S·CO?- zitter hieldi Oll7Je part!~ Ik.JJ!i!!er uit 
del. waardoor de ~I> zich zal '~ li!t'es, l!ehouden op 15 en .16 Juni jl. liD ~!;E een uitnemende iclclding, 
ku:mten bevrijden van Wa.t in haar wroet n··. de Raa~skelde. r van het hiStorische oude " <XYf: fuJar arll;llmenfatie, waar l1ee:ll 
en werkt als een proces van ontbin· " Sta.dhu•s te Utrecht. Eerstoos ontbreekt speld tusschen te krijgen was, op on• 
dinl!. en dat haar we2Jen er)!er aantast . cms de !>I~tsruimte hiervoor en voorts weerlegbare wijze de rechtsg:rond uit· 
naar mate de gemeenschappelijke pro- · .,zou het ~et er!! ac~eel. ~ zifn ~ eenzette voor de oprichtlnj! van de Oude 
ductie door vooruitltatni! van teclmiek en de redache stelt Zich JUist .voor, de S.D.AJ:>., die de door de Partij van de 
·wetenschap wordt opgevoerd maar tel!e· gebeurtenissen van de dag steeds op Arbeid ~!!even Marxistisch· sociaal· 
lijk de '7Jedelii!ke waarden, we!k.e het de voet te V'Ol!!en. Zo m~ wiJ dan democratische beginselen fn' ete zal 
peil d<:r .!!emeenschap bepalen, achter thans volstaan met een overzicht van herstellen en opnieuw onder het wer• 
zich laat. ons oonl!res. kende volk zal gaan uitdragen. 

Een crisis werkt verhelderend en aan 
een tweespron!l moet men kiezen. Odk 
voor den schrijver van dit artikel bracht 
zif het oogenblik om zich rekensohap . 
te !!even van het Socialis:mie In zijn 
wereldhistorische beteekenis. Want het 
Socialisme kan, ooik' al is het als poli
tieke bewel!illl!! in het biJZonder opge
komen in de modeme samenleving, te
~len op een \!jeSclûedenis van 2000 
iaar en het is In zi.in wezen verbon
den met de ·grootste revolutie aller tij· 
den: het Christendom. Dat het in zijn 
wetenschappelijke opkomst een nieuwe 
<!rondsla~!! heeft ~ht l:ri een lnlateria-
1istische dialectiek, welke het meende 
te beheerscben of althans in haar auto
matisch verloop meende te kunnen be
palen, terwijl het in werkelijkheid :relf 
in een ee'na:!Jdil!e voorstelli~ eeni!!er· 
mate uit zijln evenwicht !!eraakte, doet 
hieraan niet af; ook het Christendom ia 
vaak met het zwaard verbreid en het 
heeft zich allerminst van materieele 
doeleinden we~ vri' te houden. Maar 
de ~oote betleekenis . van beide ll)!t 
hierin. dat ziJl. door alle menscheliJke 
zwakheden en afd'wali!ni!en heen, zich 
:relve gelijk biilven, omdat zil !leen be
denksels zilln van ~ en afhanke
lifl,; van Olll!IJ:liiddelliik succes of van wa
llCI11!eweld. doch idesën, welke het lot 
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Allen, die het oprichtingscongres heMJen Bif d<vd iscussies, naar aanleiding van 
biJI!ewoond, zullen het er wel over eçn& de principiële inleiding van De Jager, 
zifn, dat het tiBn qosd CCNTQrtiS was. Als bleek, dat alle aanwezigen vastbesloten 
alle toelromstige congressen, die de Oude . waren zich niet. neer te leggen bij 'het 
S.D.A..P. hoopt te beleggen, in dezelfde uitbannen van deze he!!inselen door de 
kameraadschappelijke geest verlopen. · Partif va:n de Arbeid. Uit de discussies 
zuilen wil ons 1000it behoeven te bekla· was voorts af te leiden, dat men het 
Jlen. · unaniem als ziin, plicht Jtevoeldç4~ op~ 

, Het conl!res w~dt ~pend door Pil soclaalde:mocratische politiek voort te 
·'.J.Kl;;J.!jJ.uit L~i!h~n. die echter wegens een zetten en, nu zulks In de Partij van de 
,ikeelaand~ de voor.zittershamer \.rbeid niet langer :mogelijk was, te dien 
· moest overgeven aan pg. I"~!'? qjt :inde een nieuwe parfi.f op te richten. 
Z~is:f1 die zich op bewonderenswaardige . )cherp hekelde men de ongemotiveerde 
wlJ;e van zijn taak gekweten heeft. De \ 1 :>n kinderachtige beschuldiging Vl8ll 
leidin!! van zo'n oprichting.congres is !, ,Kringetjestrekkerij!'', door Het Vrije 
buitengewoon moeilijk. Uiteraard komen . volk aan ons adres geuit. Maar· al~ 
daar allerlei heterogene e~ementen bij· '' neen ook stond tnen! op het standpunf: 
een, ~ de voorzitter dient alle me- -· _lever ,,kringetjestrekkerif' dan verm· 
niDI!cn. die In de vergadering tot uiting kin!l van 01rze bel!f.nselen. 
kOIDlen, in een positieve bedding te lei- In deze reine af:miosfeer is de Oude S.
den. opdat uit de botsing der menin~ D.A.P. geboren en zij, die aan haar wie'll 
de waarheid· ontspruite. stonden, .zijn ervan overtuigd, dat dit 
Zó is het ook Inderdaad geschied. En wicht een schone toekomst wacht. Eens 
toen het a!!endapunt betreffende de op- zulkil den sociaal·dertoocraten, die uit 
richting van de Partij aan de orde 'was, traditie nOl! .v..Stkleven aan de ~
is met groot enthousiasme hiertoe beslo· liJk-radicale Partij van de fubeid, de 
ten en op een wijze, die ons diep in ·'t schellen van de ogen vallèn en zij zuilen 
hart trof, werd door de gehele ~- zich schamen als klassebewuste aibei· 
derinj! spontaan de Internationale ~- den! deel uit te maken van een partij, 
zongen. well,te zich ,.90Cialistisoh" ttcJttmtl, doch 
Dat was wel een v·an de mooiste mo· allejm maar voorui::S:re.-end ts. Dan zul
menteil van saamhorli!heids&tevoel en !en zif dankbaar zijn, dat de Oude S.O.
nobele striJdluSt. A...P. hun een nieuw tehuis kan bieden. 



P.B. EN COMMISSIES BENOEMD. 

/ VooriB Werden door het congres -
f voorloop!!! P.B. en enige commissies be
~ noemd, welke inmiddels met baar werk· 
'\. 2lll8!l1lihedèn be~ zi}li. Behalve eea 
't oommissie voor het aamenstellen v&D 

statuten en huishoudelijk regle:malt werd 
er een rommissie benoemd voor de op
stellinl! van het be"nsel· en werkpro
program, die aan het volgende oo.o
gres de vruchten van haar arbctd .zal 
voorlf!!lllen. 

ZELFSTANDIGE POLITIEKE 
ACTIE GEWENST. 

Tenslotte 'kwam er oP het Congres DOl! 
een punt aan de orde, dat toen zeer fiO" 
tueel was, maar dat thans gevoeltlijk 110la 
af!!edaan ka111 worden beschouwd. 
V oordat de Oude S.D.A.P. werd opge
richt hadden de candidaatstellingen voor 
de !!e:J:neenteraden plaats. Hier en daar 
hadden vroegere sociaal·dem()craten zich 
op een bloklijst van de coii1'lllunisten 
laten plaatsen. Deze geste kon natuurlijk 
niet meer achterhaald worden. Met volle 
waarderinj! voor de ~de bedOelingen 
der communisten wenste 'het congres zich 

· e<:hter niet achter deze handelwijze ~ 
plaatsen, die geheel voor de verantwoor• 
delijkheid van de desbetreffende leden 
of àfdeli!llgen werd !llelaten. Nu de Partij 
is opgericht, spreekt het voo:zelf, dat in 
de toekomst voor zulke aangelegenheden 
algemene richtlijnen in acht zullen wor• 
den geD<m1en. . . . 
Wil willen dit overzicht besluiten met 
een woord va111 danik aan alle deelnemers 
aan het oprichting,.~es. Vooràl de 
laatstgenoemde kwestie verhitte de ge
moederen n.,gal, aan het ei!llde van de 
vergaderin!!- Dat men tot een roijale 
appreciatie van de !!ewraakte hàndelwij7JD 
kO'Il kamen, pleit voor de ruime opvat• 
tingen van de deelnemers en belooft het 
beste voor de toekomst. 
En zo gaan wij allen, leden van de 
Oude S.D.A.P., thans aan het werk om 
onze eigen Parm woot en sterk te 
mal<en. VB. 

e;/7d 

Regeering, regeer. 
Het Nederlandsche volk heeft thans 
vPOr het eerst na de bevrijdin~ 7Ji}n wet• 
tige volksvertegenwowdiginll ·g;eiko7JDn. 
Velen hebben dat gedaan in de overtui· 
ging, dat dezen keer door hun keuze 
hlm belan!!en het meest zouden wordel!l 
!!edïend Doch velen hebben ook ~ozen 
met de !!elatenheid, dat het nu eenmaal 
moest en met de jjedachte: .,Het geeft 
toch allem..al niets." Nu hebben wij een 
regeeri!ll~ en doordat wiJ haar gekoze111 
hebben, 'kregen wij de regeerh1g, die wij 
verdienen. 
Velen onzer verwachtingen is de bodem 
ingeslal!en. Want, deze regeering regeert 
niet, maar wordt gere~rd. Door haar 
laksche houdin~ inzak'e den zwarten han• 
del is zif mede· schuldig aan den kanker 
in ons volksbestaan. In alle ·llroote ste• 
den wordt men aangehouden door deze 

. :parasieten, die veg.èteeren op de ar• 
-.:moede van ons volk en dat in een tijd, 

/ ·' · dat de. boeren hun oogst niet kU11illeln 
binnenhalen wegens gebrek aan werk• 
krachten en het llraan rot op de akkers. 

Toen deze ~ toestand, dat de 
boomprden tegen abnormaal ,hocfa 
prij2Jen voor een ~t deel aan Zwarte 
handelaren werdut verpacht. kon een 
kind op zijn ~ natellen, dat bet 
fruit duur zou worden en eeo ,gezond 
volksvoedsel voor talrijke . arbeiden! 
daa.rdoar Olllbereikbaar werd. Waar bleef 
de straffe hand van de regeering? 
Ruim op die werkschuwent Straf JJC 
desnoods met dwan~beid, zoowel de 
groote als de kleine. Geen prooesverbaal; 
md daarna de directe gelegenheid tot 
verder ~ met hun ®!!Ure praktiJkcn, 
Geen ·straffen Vl8!tl anderhalf jaar ge
vangenisstraf voor Unflever-directiea cm. 
voor ambre:öaren; voor hen, die zlc:h 
rergrepen aan het rnoodzakeli]!kstc voed· 
sel van ons arbeidende volk. Geen extra 
bevoordeelin!l van bepaalde ~ m 
het arbeidsproces. Elke arbeider, onge. 
acht welken arbeid hV verricht, is een 
omnisbaar radertje in OD2Je groote ar• 
beids~eelll!!Chap. Zou het zoo vreemd 
ziJn, als elke arbeider en intell~ 
een bewijS moest hebben, dat hij deel· 
achtig is aan den opbouw van ana l.and 
en zoo niet, dim geacht kan worden te 
profiteeren van eens anders arbeid? 
Dat riekt naar dictatuur en dan denktJ 
mm onwillekeurig aan dat land, -
de woorden van Görmg ol>l!el<i deden: 

LIEVER KANONNEN DAN BOT& 

E ..• wij hebben om deze woorden hoo· 
nend gelachen. Maar, zijn wij niet op 
we!! om dit in ons eigen land eveneens 
toe te passen? Wordt niet het groots~ 
deel van ons nationale inkonte;n ver• 
kwist aan oorlo!!Stui!!? Wordt niet -dat· 
gene, wat door nijvere handen in lllOOS• 
ten arbeid wordt gewonmen, Ofll1!ezet i!l1 
allerléi -ooriog,.tui1t? Is het niet de Ne• 
derla!lldsche regeerinl!!. die de schuldvor· 
dering op Italië wil verdisoonteere:n In 
oorlog,.schepen en -uitrus~? 
Honderden jon!!C arbeiders i:n valroplel· 
dm~ worden uit fabrieken en werlt• 
plaàtsen gehaald om .,dienst" te doen in 
ons land en in Indië, terwijl honderden 
parasieten lan!!'9 de straat slenteren met 
zwarten handel. 
Waar zijn de Sociaal-democraten en 
sympathiseerenden, die destijds fier met 
hun gebroken geweertje op de revers 
Vl8ll1 hun jas liepen? Nooit meer oorlog,! 
De wapens neer! Dat waren vroeger de 
leuzen; Wilt gij dan den oorlog? Elke 
arbeider antwoordt: ,,Neen!" Zijn wij 
noe steeds de Chineezen van Europa? 
Waarom willen wij ~n oorlog? Nu 
het eenmaal vrede Is, waarom voeden 
wij dan weer het oorlOgsmonster met de 
vette kluiven en vertroetelen wij het, 
ondanks 011121e diepe ellende en armoede? 
Thans is het vrede, maar wij allen 7Jijlll 
medeschiûdtg aan een nieuwen oorlog, 
als wij dezen weg . blijven bewandelen. 
Wam, weet wel, als het beest eenmaal 
los zal breken, is niemand meer in staat 
het te bedwingen. En dan jammeren wij 
weer over de versc9r!k'k·mgen van den 
oorlog. Dan zal de sc!Klone aarde weer 
worden plat gebrand en zuflen de vol· 
keren weer worden uitgemoord. En dan 
zal men weer trachten te zingen van 
de schoone Betuwe eR de bloeiende boo· 
men (en het dure fruit). Maar, wiJ ziJn 
en blijven medeschuldi:!! aan al dere gru•. 
welen. 
Moet er llestaakt of gedern=streerd 
worden om vermeende rechten af te 
dwin!fen? Van beide ziJden met de wa• 
penen der barbaren? Uiteindelijk van 

arbeiders feglen arbeiders? Ia dat demo
cratie? 
Wlf willen een regeerinjt die een open· 
oog heeft \1101011.' de belan!!en der arbei· 
dersklüse; voor de voortbrengers der 
productie. Wij hongeren niet alleen naar 
Jdeedi:ng en voedseL ·Wij hongeren naar 
!!erechtigheidl Sluit U aan, vrouwen en 
mannen, bij de oude S.D.A.P. Wij willen 
omJC ·stem verheffen tegen 'let onrecht. 
Niet i:n bloedige demonstraties wUien wiJ 
OlllS dóel bereiken, maar in de volksver· 
tegenwoordiging en in den geest van on• 
zen onvergeteli}ken Pieter Jelles Troel
stra. Juist i:n een tijd als deze voelen wij 
het gemis aan. hem, die eens OllZIC leider 
was. Maar, met Uw hulp zullen wij her
rijzen en nieuwe leiders zullen opstaan 
om ons te brengen naar dat sociallsmè, 
dat welvaart e111 J!eesfeliJke ontplooii'J>g 
brengt. aan de 
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en gestaald. 
Laten we het over één ding samen cena 
zl,Jn en dat heel erg duidelijk zeggen, 
nu wil met de uitgifte· van onze krant 
het bewijs leveren, dat de Oude S.D • .A.P. 
ondanks alle honende; spotiende en laa
terende critiek, toch werkelijk leeft. 
De daad van de stichting der Partij werd ) 
niet verricht om te voldoen aan het. . 
weemoedil! verlan!!Cn naar oude, ver• 
trouwde sfeer en rust. Het was een 

·tevolutimmaire daad. Wie het zó. niet , 
heeft aangevoeld, toen wij onze .,Inter• ·' 
nationale" lieten klinken door de oude J. · 
gewelven van de Utrechtse .1Qaadskel· . 
der", zal het moeten ervaren in detoe-
komst, die wil met onze Partij en del . 
arbeidersklasse tegemoet ~-
De ondergang van de S.D.A,P. dateert 
niet van het ()genblik, dat zij zich of· 
flcieel oplOste in de Partij van de Ar• 
beid. Daar werd slechts het eindreaul• 
taat van het met '.•uoces"- bekroonde 
streven van jaren van de Vorrlnks, de 
Mbarda's en Thomassen'& openlijk vaat• 
gesteld 
Wil zullen weer van de grond af aan 
een· nieuwe socia\is'ische partiJ moeteol 
!!aan opbouwen. Zelf doen en zelf leren. 
Moeilijk zal. het zijn, want wij heb~ 
geen ,.beproefde leiders", die het voor 
ons weten, maar wij weten de strijd. 
voor het socialisme te moeten voereo: 
en slechts dààrvoor alleen. Wij behoe
ven daarbil geen rekening te houden 
met de vraag, of onze taktiek wel ps.st 
In het raam. van de mede-verllllltwoorde
lijkheid voor het juist ,,funct!onnerm van 
een illuslonnat.r gefatsoeneerd kapita
lisme". Wit hebben geen zorg voor het 
verkrlhlen en behouden van ministers-, 
burgemeesters· en wethouderszetel& 
Want wil weten: socialisme is socialisme 
en kapitalisme Is ·kapitalisme. Of, zoals 
John Reed het den on1eletterden Rood· 
gardist liet zeggen tijdens de revolutie· 
jaren, als antwoord op elk van de 1000 
en 1 ar~uenten van den .0verstandt• 
gen" sociaal-revolutlcmnalr, die hem: de 
noodmak van · het samengaan met !Ie 
bloUJ.'1!eOisie probeerde aan te praten: 
,,Er zijn twee klas'!en In de wereld: ka• 
pitalisten en arbeiders." 
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E:a wa:o.ncer wil bet er dus over - r 1111 he( uttw«ken van QllliiOrete J)la ... 
zl.ill. dat het eerstnodige voor ec;on .oc:ia· ; la dat opzicht . -~ten moeten war-

. liatlllchc partij is, de moed te hebbeD · den aan de mensen, die op ons atich· 
-om te .~ wat is", dan hebben wiJ till!lSCO!ll!res 'bereid ~den werden die 
het voordeel, dat wiJ onze tijd niet 1»- (iaak op zich te nemen. Juist ook ten 
hocven te verliezen met bet uitdenkeo aanzien van onze theoretische acholinll 
VaD, ondanka •alle wctenscha~ zullen wil. ons elke illusie, dat wij de 
toch eigenlijk kinderlijk naïeve verzin- S..D.A.P. van 1940 kunnen overnemen 
acls, om met de bezitters samen en met en voortzetten, moeten ontzeggen. 
uitba~ of tijdelijke verdOezelingvan Wanneer wij 'V'OQI:uit-willen naar het 
de klassedttrijd, de vastlopende wagen IOcialisme, moeten wca al klinkt bet 
van de huidige ,.maatschappij-orde" in misschien wat paradoxaal, teruJ! willen 
bcWCI!ins! te houden. Wif behoeven geen aaar Marx. Maar men bcgrijpc· dit ~e
angat te hebben, of wij om datgene wat rujl naar Marx" vooral OOK weer niet 
wit aan de arbeiders te zeggen hebben, ~keerd. 
dooa: de bezitters, die schuld!~ en de Marxist zijn wil niet zcg!len, de klltder
,.Vttstandige soci.allsten". die mede- l!Jkc liefhebberij bedrijven om citaten 
schuld!!! staan aan de waanzinnige we- uit de Marx-bijbel uit het hoofd te leren 
reld waarin wij leven, wel voor VOl en deze bl,f elke l!eZOchte en ongezochte 
worden aangezien. W 8IQileer in ,,Het t!clcltcnhcid met veel bravour uit te kra·. 
Vrije Volk" smalend geselweven wmdt men. Wil willen allerminst Marx-dogma
over ,,<Ie oonrmunistisch geinreeteerde ticl zijn. Want het Marxisme zelf kent 
malcontenten" van de Oude S.D.A.P. en geen dogma's, behoudens dan dat ~ 
daarnaast toch altijd 1110g mei'· een rekere dat INit qBBn dOQrrra heeft. 
mate van respect over de socialisten van Geen ..• kloosterbroederacihap" dua; maar 

. het slag Oud, Joeke!', ere., <fan maken wel de 'bereidheid run door het ban
wil ons daar met boos over. Integendeel, teren van vcrantwoord en juist geblc
dalt wetem wij, dat bet ~ Is, wat wij ken methoden, ook i<lsttge ~quen
doen. ties te aanvaarden. Geen dor schema• 
Het gaat ,om drie belangrijke dingen m t!Sqt>e, geen klakkeloos van toepassing 
ons toekomstig partijwerk. · vcrkll!l'en van analOOO!l liJkende l!eVal· 
De orga'nlsatorische opblouw, die he· len uit de historie, op die van het be
langrijk is en veel van OD2Je tijd .zal den. •• L 'histoire se rcpète (De gcachie
vergen, 7J011der dat wij daarvoor eèh- denis herhaalt zich) is maar betrekkelijk 
ter tot apparaatmens en partijbureau· waar en dus: geen dooddoeners. 
eraten tmogcn verworden; Er was ongeduld op ons congres om 
de theoretische scholing die onmls'blaar , . naar buiten aan de slag te 1taan. Dàt 
Is, omdat zij de 'llasis is roor eenmarx· Is l!oed, want de tijd dringt, dringt har· 
fstische poufll en de voorwaarde vormt der dan toen ,de eerste ,.oude" S.D.A.l\ 
'VIOCir het derde bclangrij'ke punt: het !n 1894 werd l!Csticht. Maar otl7JC dadc:n
voeren van een <foor de arbeiders te bc- honger mag onze dorst naar kennis met 
!!rfjpen SOcialistische werkelijk'heidl?po- op de achtergrond dringen. Lerende 
ilflck. strijden en strijdende leren, dààrtoe 

- moeten wij bereid zijn orn, · als ge-
TE~UG NAAR MARX. scftoo/dJII en gestoofde voorhoede Vtln 
Wanneer men mlf vroeg in dit eerste 
IU"fikel van ons blad ook' iets te mg· 
~ over de scholing, dan kan dit toch 
aleclml een richting-aanduiding zijn en 

INit l6{fllr d8r tl/erkers, In beslissende 
uren on7Je historische taak te kU1IIIlell 
vervullen. 

A. VAN DEN BERG. 

~ 

SOCIALISME EN ANTITHESE. 
Een diep ingrijpende c:n ontwrichteode 
wercldram'P als die, waarvan ocik ons 
wlk Jin de VIOOrafgaande jaren het 
slachtoffer is geworden, kan. - onder 
daartoe geoohikte .amsfa.ndigbeden - de 
lla!Dkidin!! zijn tot een schok<l!!ewija ve1r 
8llie1<! tem'PO V81D de maatschappelijk'e 
ontwikkeling. De min of meer volleál'!!e 
vernieling van oude levensvormen, ge
woonten, bestaansmogelijkheden en zoo 
~ tmeer, dat ons vertrouwd was en 
tèrccht of ten onrechte a[s GUa.antaat· 
!Jiaar en oll!ln!Îsbaar !!old, maakt vrij baän 

· voor het doorbreken en zich ontplooien 
van nieuwe denkbeelden, die oooermdn· 
der scholdrende omstandigheden! nogge
ruim!cm tijd aan een langzaam' groei
proces wuden zijn onderworpen ge
weest. 
Het liJdt ~ twijfel, dat die socialisti
sche beginselen scderl: de bevrijding van 
ons land een !!unstige j!elegenheid had· 
-den orn dooar te drin!!en en wortelt" 
schieten in l!roote \!rOCprein van bet Ne
·derlandsche volk, die tot dusver voor 
deze denkbeelden weinig vatbaar sche· 
nen. In het bitzonder denken wil daarbii 
aan de !!rooie miaSSil 'der Iloomll<:h· en 
Protestantsch Christelijke 18ndgenooten. 
6 

Ni~. dat een plotsclinge ineenst~ 
van ldeze steunpilaren der kapitalisti
sche ma.afllchappli dooc een massaten 
overl!lm!! naar het socialilllllC mocht 
worden verwacht! 
De wijze, waarop <Ie leiders van de SD~ 
AP zich na de bevrijding van de !!oe
stelde taak hebben !!dkweten, is be
droevend. Nauwelijks een half jaar na 
de weáeroprichtinl! werd de partij ont
bcmden, om1 te worden ondet'gebracht in 
de Partil van den Arbeid, een product 
van zeer ~emoetll!de afstamming, waarin 
de socialistischè trekken nog Slechts 
vaa!l zijn te herkennen. 
Het heeft bit de geboorte ·van de Partij 
van den Arbèid aan schoon klinkende 
en !!oed bedoelde leuzen niet ontbro· 
ken. Wat m!Cn beoogde (en zelfs reeds 
meende te hebben bereikt) was niets 
meer of minder dan de ,;doorbreking 
van de antithese". dat wil dus rel!l!ent 
een elooe ma~ren· aan de bestaande 
sche!diJn!! tusschen de kerkelijke groc
peerinl!en ecne:rzijds en de onkerkelijkx. 
anderzijds, 7J008ls die in ons politieke 
teven (trouwens dààr niet alleen) reeds 
iaar en dal! zoo scherp tot nitlng komt. 
Men hoopte en verwachtte een belang-

ri}k 11.81Dtal !100<1 kerkscbc Nederla.n~ 
ders, Roomach en Protestant. als vol· 
bloed socialisten in ·~ Dieuwe partij• . 
verband te kunnen opt'liellllleD · en daar· 
door aan de macht der anti-~
tlsche coalitie-partijen een besli~ 
sla!! toe te ~ Om dit l!e-..-hte 
resultaat toch vooral snel en zeker te 
bereiken. 'scbrOOlllide men niet het bc
l!inselJll"O!tram der SDAP van 19J7 over· 
boord te !lOoien en rijkelijk water te 
IQICill!en in den sociallstischen wljb, ter
wiU men zelfs zoo ver !!!Dil om aan de 
kerken een bevoorrechte positie In het 
POlitieke en ma.atschappclijlke leven te l 
waarbor!!en- ..;,..,. 
Het is onbe!!rfipelijk, dat men niet lin· 
zaQ hoe op deze wiJze aan het lliJ!!e
streefde doel - zelfs indien het inder-
daad bereikt zou worden - biJ voorbaat 
alle waarde ontnomen werd. Itmmers, 
het verwerven van een talrijken nieuwco 
aanhan!! beeft alleen dan waarde, wim· \ j 
neer de7JC. door de werfkracht van het if 
beginsel en de daarop l!ebouwde orga
nisatie is verkrel!en, Wet. indien zij door 
een POlitiek van !!even en nemen wordt 
l!ekocht 
Zelfs zulk een schijnsucces is de PartiJ 
van den Arbeid echter QD(zc!id geble
v=. De uitsla!l van de verkiezm!lelll 
heeft l!etoood, dat bet geate.Idc doel 
niet is bereikt. De Christelijke par
tiJen. IlOODl!SCh. en Protestant. kwamen 
onverzwakt uit den strUd. Duidelijker koa 
wel niet worden bewezen, dat de te
l!emoetkomendheid en toeJ!evendheid op 
prlncipiëele punten de kracht van cm 
partif eer ondermijnen dan vergrooten. 
Holt soci<zli!J111N in Nlldtnland is dD« ~ 
IMt optredten van dtl Parttl t1tm tkn Jlr-1 
beid niet versterl:t, 'ITMilr ver:zt~~akt. 
De samenwerkin!! van deze partij met · 
de Roomsche Volksparfit In de huidi!!e l 
rel!eeri'lll! kan daaraan niets verandeR:p. i 
Eer<!er het tegendeel. Nooit en nergens '! 
is de ~oinnsche Kerk een voorvecht· : 
ster ~weest van den maatschappeliikcn l 
vOor:uit~; n<lll! steeds ~.biedt zij haar .~ 
!!elooviJ!en in Nederland 'zich aan te 7 
sluiten hif soclalisti<lcbe or!laniaatlels. 
(Zoo dit niet !!eldt 11100r de Partij van 
dC!l Arbeid, dan lii!t reeds hierin een 
duidelijke ea:nwijzing, dat bet met het 
socialisme in deze parfif twijfelachtig 
l!esteld is). Er is derhalve i!Cen enkele 
reden om voor de zaak van bet soda• 
llsme -en van de massa der bevolking 
iets van beteekenis te verwachten van 
het regeert:ngsboeleid rder Partij · van den 
Arbeid. 
Beteekent dit alles dan, dat ten eeuwi· 
~ dal!e de verbreiding der socialist!~ 
sche denkbeelden !!eretnd zal blijveu 
dooc het verzet der kerkelijke groe~ 
pen? Zal dus de antithese !!edoemd zijn 
te blijven voortbestaan .en ons staat
kundi!! en il!llaatschappelijk leven in een 
onverbreek'baren, verstarrendJen g:reep te 
hou<len? 
Op deze vraa!l behoeven wit- gelnkikig 
niet bevestigend te antwoorden. De loop 
der j!eschiedenis laat zich niet tel!en-
houden. Het is onze vaste overtui!Un!l 
dat de ontwikkeling der maatschappiJ 
onvetmijdelijk voert naar een samen
levin!! op SOclalistischen grondslag. Aan 
ons. aan de Oude Sociaal De:n:iOcrati
sche. Arbeiders Partij, is de taak deze 
overtui!linl! te koesteren en uit te dra
l!en en op het !!roofe beginsel van het 
socialisme opnieuw een «!ltl'llisatle op 
te trekken, die - voortblouwend OQ het 
bet· werk van de ~i!!e SOAP -
in staat zal zijn het ideaal te zijner 

-~ 



D'r gaot 'n rillin1- van genoege dur m'n 
ouwe botte, nou 't ei'!lldeluk zoo ver is. 
dat de "Oude S.D.A.P"" es 'n krant 
uitj!ifl Wà hè 'k daornaor verlan~, 
jong! 'n MilliSCh krill! hierdeur weer es 
'n bietje meer moed en vèr..;cLLh om 
mee te prebeere, de ouwe beweging mlt 
verdubbelde krach vort te ze:te. 

Indonesië. 
"""~ .,...__... ....... 

Wà was me dèt 'n tegevaller, mlnschel 
De strijd veur 't socialisme, die 'k al 
van m'n jonge- jaore hà meegemak en 
- 't klink meschien 'n bietje kelndc:~:
echtil! I - hà lief 1!Ckrel!e, zoo mar in 
ins overhoop gegooid en vur de res 
,,overgeOOme" dur 'n heeleboel Iu'• die 
t'r tot veur den oorlog tegenover stonne. 
Hoe kunde dà nou vertrouwe 7 Äs 7.'C 
ommers ten volle van gedachte veran• 
derd zijn, waorum konne ze dan gin 
lid van de S.D.A.P. worre? Waorum 
moes de S.D.A.P. dan verdwiJne? Zal 
ik jullie es wà re~e: ze z!fn me 
ten volle van gedachte veranderd! Vaa De kapitalist heeft geen andere 
nle! Nee, de S.D.A.P. hè z'n ège laote maatstaf vpor onre strijd dan de 
né:me 1 En tocli kon 1c • t hàos nie ge1euve. berekening van winst of verlies. 
Stel oe !!<>cd veur wa da beteekent: Indièn het hem winst oplevert, zal 
de heele S.D.A.P. opgedoekt En waor- hij neutraal blijven; hij zal voor 
veur? Nee, 't is te -èrgl ons zijn, wanneer er winst uit te 
Och, witte, veur den oorlog was 't ók halen valt en t~ OlllS, wanneer 
al lanj! nie meer as toe 'k Jot>!l was. het hem verlies dreigt te VetiOtOl"• 
't Gruuide toe ók al de verkeerde kant mken. 
uit.,'t Program·moest ,.verbèterd' worre, . Soeian Sharirt Onze Strijd. 
mar ondertussche gong d'r veul van de 
ouwe, echte arbèjersstrijd nao de weer- De wapenstilstand is bereikt en daar
gaoil Ik l<an dà allemaol nou nie zoo mede is de we~ voor onderhandelin!g lfe
uitvoeri!l vertelle. Mar J!e wit 't netuur- opend. Wat is het bijzondere van de7Je 
luk ók well Daor hadde bevubbe_d de wapenstilstand? Dat bijl niet is af~
krantel Wà was "Het Volk" nie ·lang dWIO'D!!en en opgelegd als de inl~ 
'n fiJn blad! Ge las 't aot arbèjer graàg, van een overwinning, maar de ~ opent 
want dà was taol, die !!e kon verstaan, voor een werkelijke vrede. Als gelijk· 
die ge vuulde! Mar toe kwam, za'k mar waardigeon staan beide partiJen ~
ze!!!le, Van der Veen. We moes '.e en we over elkander en zij besloten uit vrije 
zoue nieuws-blaoje hebbe. Wèg was de wil. Gelijkwaardi~ oOk in die Zin, dat 
krant, waorin 't socialisme hoofzaak en zif - laten wij het wel bedenken 1- ge
de res \)ijzaak was en waor de arbèjers dekt worden door een ~ !!elijlre 
dur geschoold wiere. Om nou van de macht aan manschap en wapenen. Dit 
klèndere krantjes in de provincie mar laatste is, naar wij mogen aa:nnem~ 
niks te :oei!!IC. Die moeste Ok weg! Nee,- niet vreemd geweest aan het bereikte 
d'r was l>k tNIUr den ° oorlog wel 't een resultaat. Bn de luidruchtige propaganda 
en ander, waor ge as giCwone :mar klasse- tegen de uitzendl:ni!i moet ook in dit licht 
bewuste arbéier wel es 't huf bij moes worden beschouwd en beoordeeld:. Zij 
schudde. Mar 't was toch altèd nog de was als zoodanig even eenzijdig als de 
bewe!!i'lll!l van de arbèjersklasse zèlf, ia roep om handhaV'inJ! van l!!eZag en onder
nie waor? :i\1 ware d'r dan ok verschil- drukkin!! door middel van de wapenen 
lende din!!C, die~ wei graa!! ànders hà ,.anderZijds. Zeker, het uitzenden vanonze 
zien gaon - 't bleef toch de arbèjers- f jongens op zich zelf beteekent reeds 
bewe~n\1. Mar nou! Nee, 't is te gek,);' een offer, dat voorkomen had ktllll1lettl 
ion!!.· Dà kunne we as l!OOle vech_ers!! worden; maar indien daarmede het eer
in de klassestrijd nie verknoerse. De S.-1, ste suooos is bereikt, dan kunnen wij 
D.A.P. de nek omgedrèid - 't is te,, bet aanvaarden, 'indien nu - en daarop 
veul om! daor gemoedereerd onder te-~: komt het aan - naar eetl. vreedZame 
blij've. Nee, minschel We laoten 't'r nie j · oplossin!! wordt l!estreefd. Opportunisrm:l 
op zitte. We !!aon deur! En nou natuur· en dema~ie leiden ook' hier tot niets 
luk mit 't program van negentienhon· en vertroebelen slechfB de situatie, van 
derd en twaolfl Alles, wà nao die tijd welke zijde zij ook k.omen. Vroeg« 
zoogenaamd daorin verbèferd is, make hoorden wil het bekende: geen man en 
we ongedaon en wc vechte weer as van· geen cent!. Ook een socl.!Ûistilt:he lte
ouds de klassestrijd mee. Ja, jOIIlg, 't ie meenschap eisebt kracht en middelen tot 
me 'n lus as 'k denk' aon de oprichting&- verweer . .,Wie zichzelf tot schaap :maakt, 
ver~ in Utrech. Wà was door die vreten de wolven", zoo luidt een 
'n gees van ver:z:et tegen ~t praotjc, dat Fransch spreekwooro. Ook hier is de 

~enis leermam. Wat zou er VIllil 
Europa geworden ziJn wanneer in het 
land V\an het Socialisme dit idealisme, 
dat vtocl!cr met de beste bedoelinl!en 
werd. vetkbndig.d. en dat misschien een• 
maal werkelijkheid kan worden,. doch 
dat wil voorloopig nog moeten. ópgevt:~~
~ had geronden, wanneer het hel· 
denVIOl'k der. Russen, waaraan ook w:ij 
mede bestaan en toekomst danken, niet 
zijn volle kracht bad kunnen inzetten 
tegen de vijanden der menschheidl 
Maar nu komt het er op aan, nu zal de 
Nederlandsche Regeerïng het bewijs 
umeten leveren, dat de oude koloniale 
verhoudin!! een einde beeft )!enOmen, 'llat 
~~ bereid Is tot meer dalll belo~ 
dat ~j lOSpontaan en uit eigen bewegi:ng 
verder wil gaan dan wat tot nog toe 
allechts sc'hoorvoeteild en onder de 
dmn~ der omstandil!heden werd toege
staan; dat ziJ werkelijk onafhankelijk is 
en rel!Cert d.w.z. vooruitziet. Tot nog toe 
is vrijwel alles, preçies als op het too
neel der binnenlandsche politiek, verloo
peil i:n theoretische oonstrucfies van 
m:achtsverdeelinj! en , staatkundige struc
tuur. Sharir heeft reeds aiiiiiStonds het 
wezen van de zaak onomwOnden aangqje
ven: een andere winstverdeeling bij even
tueele ~beid en samenwerkling i.n de 
ontwi'klkeling der huipb:onnen Vllll Indo
nesië. Daarop komt het aan. Lndonesïj; 
is niet i:n de eerste plaats een staotkun· 
dJq maar een economisch probleem, !le
lijk' de komst van het Socialisme geen 
politieke maar een eoonomische revolu• 
~e zal zijn. 
De Ver. St. J!even in hun koloniale po
litiek een treffend voorbeeld van dit 
o:mderscheid. In hun naïeve ideolol!le 
!klat alles op i:n de politieke vriJheid, 
welke zij eenmaal hebben bevOOhten en 
die voor hen de economische revolutie 
tegelijk inhield.. Zoo hebben zij aan de 
Philippijnen geschonken dat, waarmede 
thansons l'!lldonesië moetworden gJelu:k• 
kig ~Zemaa'kt. Maar is daarmede dát ver· 
kregen, waar het om gaat? De PhilippiJ
nen zijn reeds thans allerminst anve:r· 
(keld tevreden met wat hun is geschoto;-. 
ken. Het ~t ooi< daar om deeconomi• 
sc/te vrijheid; en he e _,en zijn l.re:ellUl, ook 
al zijn zij van !)Oud! In Indonesië heeft 
men reeds doorzien, wat deze politieia:l 
vrijheid zal inhouden; zit is nauwelijks 
te verkiezen boven bet imperialisme, dat 
nog drei.!~t, ook al wordt het zorgvuldig 
gemaskeerd. . Ook daarvm is Indanesië 
zich bewust, daarvan kunnen wij zelrer 
ziJn. En daarom reden te meer, om de 
oude banden, welke ons nog altijd ver• 
eenigen, hechter en op nieuwe gronds~ 
te bevestiJ!en. Het verleden met ~jo 
· !!oed en zijn kwaad is niet meer ons 
eigendom; maar voor de toekomst zijn 
wij verantwoordelijk. 
WBIIlif: rtu brengt het verloop der fdteo 
en de vinger der geschiedenis de Rb
g;eeri:nig voor. de beslissende stap, en de 
naaste f:oekonN!t zal leeren, of zij zich 
van ° het J!ewieht der beslissl~ ten VC)lle 
bewust Is. Want in Indonesië zal zich nu 
1runnen voltrekken, dat, waarvoor wij hier 
te laJnde wéllicht 110~ vele jaren zullen 
moeten strijden: een revoltdUJ. Dat wil 
7Je!!!!en een geestelijke en moteele om
lreer, met als gev.>lt! een economische 
herv:orming, en dat is de komst van het 
Socialisme. Het is nu, dat het verloop 
vaJn de koloniale politiek de Regeerin!l 
i:n het moederland stelt voor een beslis
sing, welke ~j in het elp land 11J01!1 
steeds heeft kunnen~. iCIIl dieméer 
moet inhouden dan politieke beloften 

7 
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en lronink)iJke boodschappen, welke ni.cál 
bereekene'n 2J00lang zij niet door feite
lijke COOIOOIIllische hervormingen zijn fe
vnlgdt 
Wij, socialisten, wij reiken lndonesl.ë de 
band over de oceanen heen. Zijn strijd 
is onze strijd. . Want deze strijd Is in wer
kelijkheid niet ~icht tep het moeder-
1snd - en dus ook niet tegen ons~ hij 
is ~icht op een eigen positief doel, 
hii .wordt gevoerd tegen bet kapitalisme, 
en dat is ook onze strijd. Hij neemt de 
verhoudingen van de beide deelen van 
het Rijk in zich op; dat plaatst hem 
tegelijk op een ~ algemeen peil, 
en dat is de socialistische gemeenschap, 
welke IIUm geen ~ gebonden ia 
omdat zij de meo.schheid als g,eheel om
vat. In de opheffing van de kolonlalc 
verhouding moet het kapitalisme tege
lijk met het imperwtisme - Wlllllt deze 
beide zijn één - worden overwon;nen, 
daarop komt het aan. ·Is de Nederland· 
ache !Regeermg daartoe bereid en in 
staat? Dit zal de toetssteen zijn van 
haar· moreele kracht, die va<n haar fe
wapende macht geen gebrulk tllil ma
ken, omdat zij zich niet zal laten let
den door de oude ·materialistische mo
tieven van winstbejag en uitbuitll>g, 
maar door die van soclale gerechtig
beid ook in de ,,koloniale" verhouding. 
Sharir - om hem alleen te noemen -
is ook één onzer. .,Onze revolutie is 
van buiten af gezien een natio!nale re
volutie. maar mwendij!· beschouwd is zij 

en V10lk kent, dit doorziet en uitspreekt! 
Wij beluisteren in zijn geschrift de be
dachtzame en rusti9C betoogtrant van 
den Oosterling maar t~ijk den- fiéreo 
. Sumatraan. uOnze revnlutie m<>et met 
kracht de strijd aanbinden tegen het 
feodalisme." De vadcriAmdsche rcsctie 
kan het zich VlOlOt gezqad houden. In~ 
donesië Is haar ver vooruit en daár 
breekt het SociafiSillJC zich baan, dat 
hier nog wordt bestreden met argtunc:n>
ten en een slaafsche mentaliteit, welke 
doen denken aan de Middeleeu~ 
Om Sumatra eaat het en .ging het reeds 
hier te lande in de FebruariCIOillfeiren
tie. Men moet dit eiland - op leem paar 
oa het grootste der wereld - uit crva· 
rlnl! kermen en hebben door'kruist, tom 
te weten welke rijke perspectievlen zich 
hier openen op cultureel en eoonomisc'h 
Fbied. Indonesië vraagt OII2Je hulp en 
medewerking ook voor de toekomst. Laat 
de negeerïn,g nu vóorgaan en de beslia
sende stap doen, en zich in waarhei.d 
groot toonen. Dan ligt er voor dufzoenden 
en duizenden .een toekom\St open in dit 
heerlijke land, dat slechts wacht op In
donesische handen èn leidl!ng, tezamen 
met Nederlandsche leiding en weten
schap en techniek, om een. rijk'dom te 
ontsluiten, welke slechts lll.liiB een 110-
cialistische gemeenschap, waarin beide 
Nederland 'en Indonesië één zijn, ten 
~ mai! komen. 

1· 
Adressen voor aanmelding: • 
Amsterdam-0., I. Hofstede, Retiefstraat 
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een democratische revolutie~. En hij'!' ~ · d t• 
noemt dan met name die viJand,.welkc; t·'""orrespon en Ie: 
l!n de Clostersche samenleving is wat het · 
kapitiüisme is in de Westcrscbe maat• In antwoord op de vele lUIDvragen om 
schappij: het feodalisme. Heel de vloek ~:,het partijprogram van 1912, deelt de.' 
van het Oosten ligt l!n dit ééne woord 'Redactie mede dat dit in het VlO!gend 
opgesloren: En welk een vooruit~g, 'nummer van ons Orgaan l!n zijn geheel 
dat een men als Sharir, die eigen land zal worden opgenomen. 
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tu.ermede moge ik U verzoekên mij zoo mogelijk 
inlichtingen te vera~rekken·omtrenta 
~~Ît: wo:aende ten uwent. , 

noemde xrui~t ia lan4elijk voorzi~ter van de 
tegenwoordige s.D.A.Poo 

Den Beer Commissaris van Politie 
te 

L 'i I D E I. 

.\ 

D~ llOO'fD VAl DJSN 
OEI!BALEI VEILIGREIDSDIEJS! 

f · namens dezen 
, De Lui tenan:t-XOlonel, 

J.G.Orabbendam.. 
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Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 12 Decem
ber 1946, No. B.393 Geheim~ wordt het navolgende gerap
porteerd: 

----- GERARD KRUIT, geboren te Leeuwarden, 16 September 
1878, zonder beroep, wonende te Leiden, Rapenburg No. 
123, vestigde zich te Leiden, d.d. 15 April 1943, ko
mende van Rotterdam. Hij heeft te Rotterdam gewoond 
aan de adressen Schiedamscheweg 157 b en Hoflaan 67. 

Hij is te Rotterdam vermoedelijk Commies ter Secre 
tarie geweest. Tot het tijdstip van de oprichtin~ der 
oude S.D.A ••• , was hij op politiek terrein te Leiden 
een onbekende figuur. Zooals bekend,treedt hij thans 
op als landelijk voorzitter der S.D.A.~. en is tevens 
voorzitter van de afdeeling Leiden. 

De Leiàsche afdeeling telt ongeveer 10 leden en 
van eenige activiteit naar buiten uit, is tot dusver 
geen sprake geweest. Openbare vergaderingen werden door 
deze afdeeling nog niet gehouden. 

Als secretaris van de Leidsche afdeeling treedt 

--- op TEUNIS GROENEVELD,geboren te Waddinxveen, 21 Mei 
1880, zonder beroep, wonende te Leiden, Haarlemmerweg 

No.50. 
GROENEVELD voornoemd,is tot het uitbreken van 

den oorlog lid geweest van den Leidsehen Gemeenteraad 
voor de S.D.A.P. 

AAN het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
1 s-G R A V E N H A G E. 
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I S·-GRA ~NJf_ GE. 

lf{w.GENDIENST· G E H E I M· 
• 9Aj3. 

KORT VERSLAG van de op vrijdag, 22 NOVember l~~~inJ 
een zaaltJe Van net volksgebouw aan de prinsegracht, èt(fi:të;f' 
gehouden openbare vergadering van de S·D·A .p,. er,.,r~..~N ~ 

nei~ vergadering werd door ± 35 personen, waaibij 2 
vrouwen, bijgewoond. 

Te omstreeks 2o.l5 uur we?è àe veFgeèeP~&S geopend~ 
~de~ voorzitter van de afdeeling 'S-Grp~enhage, wiens 

t'Î1o..4<to fHH'BSBelia niet. bekend ~.4 )44""'...- "' , ~ 7u. .... 1c... ... :."t. 
D~u .. af3J.Jbg_elç9,ndigde spreke , nr .J ·KALMA, was niet aan":"' 

wezig, ~ Tiê% woord ~ gevoerd door den landelijk 

\
. A>artij voorzitter van de S·D·A·P·, G·KRUIT, uit Leiden, die 

sprak over he_t; ..... .QB.derwerp: u waarom iit de oude s-:n.A .p. ?" 
Hij viRg7äáa met te herinneren aan de toestanden van 

de arbeidersbeweging vóór en gedurende de oorlogsjaren 1914-
1918. 

nne S·D·A·P·, zoo verklaarde spreker, is sindsdien 
meer en meer afgezakt naar de burgerlijke partijen, waar
bij het klasse-bewustzijn van het Revomutionnair socialis
me werd prijsgegeven. 

Tijdens den laatsten oorlog, toen door verschillende 
politieke partijen broederlijk en eensgezind werd samenge
werkt in de illegale beweging tegen den bezetter, hoopten 
wij te komen tot een eenheid onder de arbeidsbeweging en 
een bundeling van tot nu toe van elkaar gescheiden arbei
dersmassa1s. 

wij hebben echter gezien, dat de S·D·A·P· nog meer 
naar rechts en naar de burgerlijke partijen is afgegleden. 

ne mar~istische grondslag van het socialisme moest 
worden prijsgegeven om tot een fusie met de vrijzinnig
democraten te kunnen komen. 

ne naam S·D·A·P· werd veranderd in npartij van den 
Arbeidn en men ging een compromis aan met de Katholieke 
volks-partij. 

\lij kunnen ons met dezen gang van zaken niet veree
nigen. 

wij willen den klassestrijd, die gegroeid is uit de 
historie. 

Het is de taak~e oude S·D·A·P· om door een krachti
ge en principiele stellingname, onze plaats als sociaal
democraten weer in het politieke leven in te nemen. 

Bij de besprekingen over d,eze kwestie hebben wij ons 
afgevraagd, wat wij moesten doen, na::: medeovergaan naar de 
p.v.d • .A., of ons scharen in de rijen.van. de C·P·N· wij be
sloten echter de oude S·D·A·P· op te richten, omdat wij te 
veel democraat zijn om ons in de C·P·N· thuis te ~unnen 
voelen en te veel socialist om met de p.v.d•A· mede te kun
nen gaan. 

wij, in de oude S·D·A·~·' stellen ons thans tot naak 
en ik ben er van overtuigd, dat wij tenslotte hierin zullen 
slagen, om als een partij, welke thans ongeveer 3o.ooo á 
4o.ooo leden telt, tusschen de C·P·N· en de p.v.d • .A., de zoo 
dringend noodige eenheid onder de arbeidende massa te bren
gen." 

Na de pauze werd gelegenheid tot debat gegeven. Hier
-van-
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van werd door ongeveer 6 personen gebruik gemaakt. If:r~~~ 
was iemand, die verklaarde thans lid van de C•P·N· te zijn 
geworden, omdat hij zich niet kon vareenigen met de doel
stellingen van de p.v.d.A. Hij waarschuwde er voor, om 
thans nog een derde partij op te richten en adviseerde om, 
of lid te worden van de C·P·N·, of van de p.v.d•A• 

ook de overige debaters, meest leden van de p.v.d.A., 
ageerden tegen de opgerichte oude S·D·A·P· · 

Nadat spreker, KRUIT, de .... W~aters van repliek had ge
diend, werd de vergadering, ~n rustig verloop had, te 
omstreeks 22.15 uur gesloten. 

verzentien op 26 lfO v ambeï' 194~. 
aan: het noefà: vaa den oea~ralen ve111g~~i~säiensb, alhier. 

den geer procnr~ua? a.e.ae?aal, ~lhia:r. 



:,~ENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. :J.56()1 
Bijlagen''• 

Dict.: B Typ.: .. 

Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: V --" i "Ou...a- S D 1 'D " TergQMer ng uv • ••••• 

's-GRAVENHAGE, 
Javastraat 68 5 Deoember 

1 111539 
Tel. I I 12778 

194 

' 

Hierbij her; i'k de eer U afschrift aaa te 'ble• 
·den.van een verslag van een op 22 November 1946 te •e-GraveDhage ge
houdea openbare verzadering van de •011de s.D.A.P•"• naar den 1nho.a4 
waarvaa ik mge verwij ze a. 

Verzonden aanz 
z.E.den Min.van Binnl.Zaken 

" Jus ti tie 
Gen.Staf III B 
H.C.van Politie Amsterdam 

" Rotterdam 
" Utrecht 
" Groningen 

Oomm.van.Politie Leiden. 
@ 43228. '-46 

Het Hoofd van dea 
O.&iN!.RA.L.h;N V.t;ILIGHElDSDIEHSf 
Voor dezea 
De Luitenant.-Kolonel 
o/1 

1..1-. van Laere. 
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Xort verela2: van de or Vri.j dag, 22 N0v"~- c;-
ber 1946 in een z,_,, 1 tj E VE•.i1 het vol ~c: ~ e bouvv a: n de J?:r :_ m_·e
grac~t te 'E-1raven~ase· sehoudGn o~enbare ver_aderios v~~ 
de S~D.A.P. De·ver_adetins werd door + 35 rer~onen o~der 
wie 2 vrouwen, btj_e~•?oo.o.d. · -:--

Te ometr~eke 20.15 uur o:._ende de· voJrz~_tter vr::n de .s.f--
de ""lin· · '"' 0.r~v~n·1~~- ·e 'T···;en"" - ." ~et bekenu1 · <· ··e o"Y'a·e <= - _ ._- .T ël. .c: •. lc:o._ J e: .L, ~ llr '"" n . ._ _ · '.·c __:, . W --· .U-~ 

de b .. jeenko:r:.st. De c n_ kon6.5 . .:_de e:rre~u~r, Dr.: .~..:i:i:.JJ'·ih., '.vc .. ~· 
niet -~<'nwezi,z, "der"lulve v:erd het 'JJQ':'r<l ::..eyoerd door èl.21 -~-':.r> 
delijk lJ<. ct ij vo0rzttt.::r ·ven de ~;.::)."·-..r-·.; G.I\J.~u:c:r) u~.t 1~c ~· 
·den, die E:r,ralc over ::.::t ondc.rwerl;:"'.'Té:•.é...rom :J_n--clÈ.-Ö:~c,e 
S .D.:A.l. ?" 

Hij be~on ~et te ~erinoeren an de toestRnden v~n óf 
arbeiderebeweging v~·or en ~ed:1ren.de de oorlo_r::js.re:~ 191-t-~ 
1918. . 

11De S~J) A 't:o zoo verll·-:;;-rde C::Ol"'reke"' ie r:~'.r1·-'~~·dJ'···r• ···~'-''' - • - • A • ..c • " . ~\. ~ c. Ut "'- .t' .1. ' .._ .. :. ··~ •.• . • • ç -·· ' t. .... L 

-en :neer af:yezakt na:r de bu:J:'Q:erlij'~e pP.\rt:i_jen9 wa.::.rlJ.j :'1o:t 
klasse--iJewue:tzijn v0·.n het Jevolutionnair SociE:l:i_s::ae werr:' 
rrij~ge.:_evèn. -

T:tjdens den l.B..e.tstcn oorloc;, toen d:;·_~·r verschi·l __ :_s_r:c~~~ 
rolit;_e:ce partijen broeqerlijk en eensgezind. werd E'2''IlEn~7> 
werkt in de ille~ale béwegihg te~en aen bezetterthOO ten ~ij 
te ko:nen tot een ·::enheid onder 9-e .arbeidsbeweging en een 
bundelins van tot nu toe van elk.s.; r gescheiden arbeiders 
mae2a's• . 

- Wij he<,en ect.ter gè~iè_ç., dat de S·D·A•Pi noe: :-reér 
~aar redhts en naRr de burzerlij~e rartijen i~ af~egleden~ 

De marxisti.sche grondslas van het socif;.1i:::::n.e moes·~ 
wordèn prij sgè:.: even Otn tot e, n fu2 ie met de V;r:'ij zi_p.ni'.~·""dl' .: 
moeraten te kunnen komen, 

De n2:m S.D.:l•l?• werd veran,derd in "partij v2n d8n 
Arbeid" en ;rrèn _ inc. t;;En comrromi~ aan met de Kathol~.e ~ce 
Volks-Partij • · 

Wij kunnen on~ 1tet dezen e,an:_: van zaken niet vereehi--

Wë.j willen d2n k1 2s~·e$trijd, die gec;roeid i~f! uit de 
historie. 

Het is de tG.éJ{ va.p de ou.de S. D.A.P, om door krachtige 
en principiele stel"lin_:;.p2.ro.e,. onze :plaats al!ë: sociE.al'"!dEpuo-· 
eraten weer in ~et politieke le-ven in te nemen~ 

Bij' de bes:t-.r;ek2.n.::_.en ov~r deze kweetie heb·:.en wij ons 
afg~vraa~d, wat w.'.j moeeten doen, 'lof mede over -=J <::n nE.E<r cle 
-P.v~d~A.,of one scharen in de rijen van de C.P.N.wij be2loten 
echter de oude s.D.A,P.or ~e richt~n 9 omdat wij te veel de
mocra.<t zijn om chns in de è.I'.N.thuis te l~nen voelen en 
te veel S~ocü.üie t om me~ .de 1 P .,v. ër .A., me de te kunnen .:_:aap~ 

Wij, in de ouC: .. e 3 .D,Aîl'• ;stellen ons the..ns tot tE Lk 
en ik ben ervRn overtui:d, dat Bij tenelotte hierin zullen 
slagen, o~ ale e~c partij, welke t~ans anteveer 30,000 à 
40.000 leden telt, tus~c'hen de C.l\N. en de P.v.d.A:., de 
zoo drln2:end nood:t,ge e 2 nhe id onder de arbeidende maËf a te 

. brengeii." 
Na de pe.uze werd ::,e le :::;enne id tot de bat c;e :eve.p. 
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Hierva:.--1 werd do:~r on_zeve:::r 6 ::_ersonen ~ebr·uik ema;_Jc.t.OD('.é.:l' 
hen wa~ i_e!Jland, die Verk-laarde th&ne lid VEn de O.l.J.'T•t':; 
zijn :-eworden, omdat hij zich niet kon vereenigen net ~;,." 
doelst_e 11ingen van de P. v. d.A.- Hij wa. rschuwde er vcor, ... J,t 
thr-.ns nog ee.fl derde rartij or te_ richten en adVisE:;en1e rJ.r~
of lid te worden van de c.J .. N.,-of van de P .. v.d.,Au 

. Ook de overige de.baters, ül€ est. leden vgn de P. 7 ,'.:' ... ~ ,, , 

a:..,e erd.e n t~E~~z.~q,t11t\ó~; g~ri~bA;~-; O\ide.: S':frl~A .:P r : .: .. , . - .. · 
-~ Nadat<el_;rekerlffiDI:r, de dè~JF.tere van rèrlü;K ht:.d. •.::·· 

diend, werd de ver:_ader·ing, welke e.::n rustig vErl·Jnl' :>:ad-. ï-s 
ometreEks 22.15 uur cesloten. 

~-
·'. 

... 

' .. 
; . 

r. 

( 
·I, 

( 



I.D. 944 30 September 1945 .•. 

7'Se:pt.l94ö No.69ö R.P.Gehè:tm. 

G .HE I M. 

(. 

I 
/ 

)·~--

l 
"'.. 

Naar aanleiding van bovenvermeld schrijv19n heb ik de eer UEdelGroot
Achtbare te berichten, dat: 
a. te Rotterdam, voorz@over is kunrien blijken, slechts een ver

eeniging van vreemdelingen bestaàt: n.l •. die der Chineezen 
"Ohung Hua Hui", waarvan de namen der bestuursleden nog niet 

· bekend zijn gewor.den •... De opgave zal - vermoedelijk ov~r enkele 
dagen - bij venolgschrijven worden nageziuden. 

b. te Rotterdam de volgende vareanigingen en organiàaties, op 
:politiek terrein werkzaam, bestaan: 

1. • ...............• 
2. -•.•...... ·• ......• 
3 0 ••• ~ ••••••••••••• 

4. • .•.•...........• 
5. ' ••.......•...•.• 
ö. • ............... . 
8. • .•.•...•.......• 
g. • •••••••••••••••• 
10 • •••.....•...•...• 
11. De Oude S.D.A.Po 

·,-'.:4MIIft:&ot!li$ "'te II.Wiil!1'. _;.ffl&IUcll;jpW.'li~'IX~ . \ 
De Oude S .D.A.P.: 
met als: : 

.. .Voorzitter• ·van den Berg, Anton, geberen 23-3-1903 te Rotterdam, 
draa~er machinefabr., wonende Huygensstraat 13b te Rotterdam; 
Secretaris: de Weger, Gijsbertus Johannes, geboren 24-8-1892 te 
Rotterdam; be#idigd meter en weger, wonende Wieldrechtstraat 18a 
te Rotterdam; 
Penningmeester: ~~ Jan, geboren ~1-3-1902 te Alblasserdam, 

· bode·E.v.c., wonende Charl.Kerksingel 20b te Rotterdam. 

Een mededeeling, waarbij wordt bekend gemaakt, dat vreemdelingen 
zich van elke :politieke activiteit hebben te onthouden, zal een 
dezer dagen in de alhier verschijnende dagbladen worden gepubli
ceerd. 

DE HOOFDOO~~SSARIS VAN POLITIE. 

H.M.C.A. Staal. 


