


DOSSIER No.: PD. 1!)5~ NAAl\1: VRIJ.E _DIS,CU...,S~E . C.J;.~!'!3 ......... .............................. . 
Uit In Uit In Uit In 

Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan Datum Datum Aan I Datum 

; ~ ~~~~ 1972 
I 
I 

I 



MINUTENBLAD 
DOSSIER No. OD 1552 NAAM: 00 VRIJE DISCUSSIE CLUB 

• rtange1eçd op verzoek van HACD op 19 .10 . 49 . 
ACD , § 0 

• 

• 



verbinding 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Onderwerp 

y E R T R 0 U W E L I~ • 

67. 
no .74617. 
no .1310/50 I.D. 

: Diacuseiebijee nkomst. 
Datum: 6 Februari 1950. 

--------------------- ------------------------------------------·------

• 

7~'7'!]1 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 16 
Januari 1950, no. 74617, heb ik de eer U het navolgende 
te berichten. 

In begin Maart 1949 heeft DIRK JOHANNES VAN ZALK, gebo
ren te Alkmaar, 26 Januari 19IO, gehuwd, Nederlander, van 
beroep kellner, wonende te Eindhoven, Strobloemstraat 52, 
in zijn woning een aantal personen uitgenodigd tot het bij
wonen van een bespreking tot het oprichten van een Vlam
groep (zie brief no.363l49 I.D., d.d. 7 Maart 1949). 

Bij deze gelegenheid werd opgericht een diaousaieclub 
onder leiding van bovengenoemde van Zalk (Vlamlezer). De 
C.P.N., afdeling Eindhoven, had zeer veel interesse voor 
de Discussieclub en heeft daarin haar eigen mensen gezet 
om zodoende op bredere basis te kunnen werken en de intel
lectuelen te bereiken. 

Na de eerste bijeenkomst van de Discussieclub is het 
eigenlijke karakter,n.l.het stichten van een Vlamgroep, 
steeds meer op de achtergrond gedrongen. Op deze avonden 
komen personen van verschillende politieke groeperingen 
o.a. C.P.N., P.v.d.A., Nieuwe Koers, Trotzkisten en partij 
daklozen, in ieder geval links-georiënteerden. De Discus
sieclub is momenteel in feite een communistische cel, ech
ter zonder, dat men hier openlijk voor uitkomt. 

Verder moge ik U verwijzen naar de volgende berichten, 
die hieromtrent door mijn dienst aan U zijn gezonden. 
Brief 317/49 ID., d.d. 25. 2.1949; 

" 423/49 ID., d.d. 21. 3.1949; 
11 480/49 ID., d.d. 5. 4.1949; 
11 567/49 ID., d.d. 27. 4.1949; 
" 719/49 ID., d.d. 13. 6.19491 
r 952/49 ID., d.d. 26. 8.1949; 
11 1072/49 ID., d.d. 20.10.1949; 
11 1175/49 ID., d.d. 29.11.1949; 

1218/49 ID., d.d. 17.12.1949. 

" e ï-6. e " 
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's -Gravenhage , 16 Januari 1950 

"q 74617 I::-I e/h 0 n .a .v . s e •,r . V9.!1 ~· indhoven ?451? z . Co 
Discussiebijeenkomst . V E ~ T -q_ 0 U ,., R L l J K 

Naar aanleiding van U':_,- schrijven van 29 . 11 . 1949 no. 1175/49 I . D. 
moge ik U verzoeken mij te willen doen berichten van welke organisatie 
de door U ~emelde discussiebijeenkomsten uitgaan . 

Staan zij wellicht onder auspiciën van een "Vrije Fatheder''eroep 
of zit er een andere organisatie achter?. 

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze : 

4lt Heer Ebofdcommi ssaris van Politie 
"t e 

L .L . van I.aere 

EI NDHOVEN. 
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1175/49 ID . 

. :Uis cuss i eb i jee nko mst 
op 24 iOvember 1949 . 

--------------- -----------------------------------------------------------
~atum van ontvangstbericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Tevens bericht gezonden aan 
Ondernomen acties 
Medewerkende instanties 

26 ~ovember 1949. 
zeer betrouwbaar . 
de heer Procureur- Generaal te ' s- Boscb . 

: -
: -

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

.~.iierbi j heb ik de eer U het navolgende mede te de
len . Op Donder dag , 24 J.WVe mb er 1949 van ~0 . 00 uur tot ~3 . 00 uur 
had er weer een discussiebijeenkomst en wel op het adres Anti-

/ 1 
lopenlaan 4 , Geldrop . Aanwezig waren: de heer en mevrouw Ver-

~ . ~~~l tf schuren; de heer 3akker; de heer en mevrouw Bossong; èe heer en 
A j) ,._ Jkle rouw van ZalkVC. Hepàr j lcs-=* Sli&lingstraat ~31 , Eindhoven; 
~ &:'~, / . ~ . Gerrij;sen en A . -"t:uiper . De Spreker was: J. van Zalk. Het -;;!1 . önaerwerp: 11 De rechten van de mens" uit het.boelê van Jr . Suijs . 

De leider van de bijeenkomst was Bossong . 
Buiten mevrouw Bossong enGerritsen namen allen aan de dis

cussie deel .Daar het onderwerp niet los te maken was van de di
verse staatsvormen , kwamen de discussianten reede spoedig op he 
politiek terrein . 

Bakker manoeuvreerde tussen links en recnts . 
J . van Zalk kwam , uitgaande van zijn fascistische mening in 

het begin van de discussie op die van het anarchisme uit . 
Mevrouw van Zalk bleef door dik en dun het standpunt van het 

humanisme verdedigen en zag alleen heil in d~ verbetering van 
de wereld door de evolutie van het individu . 

Bossong gaf zich enkele malen als communist bloot, welke 
doelstellingen hij äan ook openl ijk verdedigde . 

Mevrouw Verschuren bleek sterk links socialistisch te zijn , 
doch nog steeds zonder overtuiging . 

De heer Verschuren is politiek totaE.:l ongeschoold , doch 
staat reeds onder sterke communistische invloeden en is bezig 
zich de communistische theorieËn (l\larx , Engels, Leontjef) eigen 
te maken . 

De beer Henóriks heeft een vlugge geest, iE van de algemene 
economie goed op de hoogte, objectief en progressief . 

Kuiper was de beste spreker, waarschijnlijk de best econo 
misch en in elk geval de best politiek geschoolde van de aanwe 
ziten. Hij ving alle aanvallen rustig op en beantwoordde deze 
dialectisch , zonder een enkele maal te trachten te materie te 
ontwijken . Voor een buitenstaander moeten zijn theorieën objec
tief geklonken hebben, in feite onderstreepten ze (de antwoor
den) echter volkomen de I!arxistische- en Leninistische ideologiE 

De volgende discussieavond is op 13 December a . s . vastgeT 
steld . 

f,.. l Harcus Plooijer gaat a.s . Zaterdag of Zondag retour naar 
' s- Gravenhage . In zijn plaats blijft de hoofdbestuurder Bert]ls 

1 rlenäriks in Lindhoven . Genoemde Hendriks is hier met rijw1e=Î~n 
draag~ in de buitenlucht een donkere jas en een alpinomuts . 

Eindhoven ontvangt wekelijk~5 exemplaren "Voorwaarts" 
à f . 0 , 09 . " e i n d " 

4 



Gl~HEIM. 

Verbinding ~ 67. 
Ona kenmerk ~ 1175/49 ID. 
Onderwerp ' Dieouasiebijeenkomat 

op 24 Novetiber 1949. 

Datum: 29 Noveaber 1949. 

----~~-~~-----·~---····--------------- ---------------------------·---·----"--·----Datum von ontvangstbericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
~evene bericht aezonóen aan 
Ondernomen aotics 
Medow~rkenae instonties 

: 26 November 1949. 
, &eer betrouwbaar. 
: de heer Procureur-Generaal te •s-Boaoh. 
.: -• • 

Uie1·bij h~b ik de eer U het navolgende mede te de
len. Op Donderdag, 24 Noveêber 1949 van 20.00 uur tot 23.00 uur 
had er weer eea discuseiebijeenkomot en wel op het adres Anti
lopenlaan 4, Geldrop. Aanwe2ig waren: de heer en mevrou~ Ver
schuren; de heer Bakker, de hear on mevrouw Boseonst de beer en 
mevrouw van Zalk; c .. Hendrilte, Staringstraat 231, Eindhoven, 
1!. Gerritaen en A o Kuiper. De Spreker v;aa, J. van Zalk. Het 
onderwerp: "Do rechten van de mcna" uit het boek van Dr.Suijo. 
De leiàer van de bijeenkoost \'10e Bossong. 

Bui ton mevrou ~ Boesong en Gerritoen namen allen aan de aia
cusaie deel.Daar het onder~erp niet los te caken was van àe di
verse etaatevoroen, kwamen de ê1ecuea1anten reeds vpoedig op het 
politiek terrein. 

Bakker manoeuvreerde tusG~n linke en rechts. 
J., van Zelk kwam, ui tgaanàc van zijn fascistische mening in 

het begin van do aiscueeie op àie van het enerobisme uit. 
Mevrouw van Zalk bleef door äik en àun het etandpunt van het 

humanisme verdedigen en zag alleon heil in de verbetertoa ven 
äe ~ereld door de evolutie van het individu. 

BoesonG gaf zich enltele malen ela oomrnuniet bloot, welke 
doelstellingen bij dan ook openlijk verdedigde. 

Jtlevrouw Versc.buren bleek sterk linke eooial1st1sch tE ziJn, 
àooh nog steeds zonder overtuiging. 

ne heer Verachuren ie politiek totaal ongeschoold, doch 
ataat reeds onder sterke commaniat1sohe invloeden en ie bezig 
zich de communistische theorieën (11arx, Ensela, Leontjef) eigen 
te maken. 

De heer Henàrike heeft een vlugge gceot~ ie van de algemene 
economie aoed op de hoogte~ objectief en progressief. 

KUiper was de beste spreker, waarschijnlijk de best econo
miech en in elk geval àe beet politiek geechoolèe van de aanue
zigen. Hij ving elle aanvallen rustig op en beantuoordde deze 
dialeotisoh, zonder een enkele caal te trachten te materio te 
ontt11jken. Voor een buitenstaonder ooeten zijn theorieën objec
tief geklonken hebben, in feite ondero~rcepten ze (de antv.oor
den) echter volkomen de Uarxietieohe- en Leninistieohe ideolo~. 

De volgende diecueeieavond ie op 13 Deoamber a.s. vaetge._. 
ateld. 

leerous Plooijer gaat e.e. Zaterdag of ZOndag retour naor 
•a-Gravenhage. In zijn plaats blijft de hoofdbestuurder Bertue 
Hendriko in E1ndhoven. ~noemde Hendrike ia hier met ri3w1el en 
draagt in de buitenlucht een donkera jaa en een alpinomuts. 

Eindhoven ontvangt wekel;:ro 55 exempltu·en "Voorwaarts n 
à t. .o ,09 • .. e i d e a 
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UITTREI<SEL 

Voor F-OD.l552 .~ .... Naam Vrije .. Discussie .. Club ............................. . 

Origineelin ..................... C0 ..... 68..693 .................... Naam Diverse .nedec.elingen. van ID Eindhoven 

Volgnr . .. Ag.nr. . §8~93 ......... Aard van het stuk me<ledeline .................. . 

................................................ : ........................... Afz . ................... ID ... Eindho.:v:en ............................... Datum .... 2.6-8- l-949 .. . 

• 

• 

• • • • • • • • • • 

Op Vrijdag 19 .Augustus 1949, is er een br::spreking 
geweest tussen Levrouw Joohius , Bossong ( beiden van de par
tij Vrede en vTelvaart) Bakk .r , lijsta~::mvoerder vaü de par
tij Vrede en l{elraart , ó.e Boer en een zekere Larkus Bakker 
k011t uit Zaandam e11 is partijlid. 

Bukker uit Einclnoven vroeg , hoE: het landelijk met de 
comité 1 s voor Vrecte en ./el vaar~~~ ex bij stond . Jl.J.arh."US Bakker 
·.ntwoordde da rop, dat cle r...onferbntil' in <J.rijs v.itgegaan 
was als een nachtkaars en dat het nu du bedoeling is om 
streeksgewijze leven in te blazen in de Vrede en Welvaext
partij . ~et was echter nog nergens bijzonder lev~ndig. 

Bosson vroeg hoe hij (J.>Iarkus Bakker) zich voorstelde 
zijn progra.II!Lla uit te voer&r . Bakker zei daarop , da1:. stu
uieclubs ot discussieclubs opge!'icnt of in stand gehouden 
moesten .. orden en zo de eer intellectuelen berei'~t kon
den V/Orden. Daarna , en dat was ue hoofdza<=~K , moesten die 
inte.llectuelen de Phili smassa bewerl~en • .tle 1 zou var. het 
e:..llert:,rootste-; belang zijn - aldus JI.J.ärkus B:: .. 1..ker - inCien 
oerei.r..t kon vwrden, d.at bij Philips een kwartier gest~è..kt 
zou worden, indien de ophitsint; tet.,en Rusland zoals thans 
door blijft gaan . He1 zou en machtige demonstLatie van 
l~racht zijn en de reactie de ogen openen. Deze (reactie) 
z.ou zich bewttst worden, dat de Jll.assa niet voor een oorlog 
met Rt1.sland voelt en •let ~ou voor dat land een belangrijke 
steun zijn • 

De opzet is no~ steeds , dat de C. P . R. officieel buiten 
Cl.e Vrec...e en Welvaartcomit-b 1 s blijft . · 

In verband met net bov~nstaLnde v1erd besloten de á.es
tijds opGerichte discus iegroep weer leven in te blazen. 
Larlrus Bakker stelc,e:; vour , Ci.at op 2 October (let op de datum) 
te starten en v1el me" ef;. bokerc.. spreker . .. ~ij raadde aEm 
ofwel Dr . van ::;mden- Boas of Dr . R.bling musicus . Beiclt.:.n wa
ren geweest op het congres in ~ariJS en zouden een eo-de 
u:i.teenzettinó h:u.nnen geven over Vrede en .Telvae.!'t . :3esloten 
werd Dr . Rebling, ~;onenv.e Pr·ins,.ngracht 390 , uit te nodig n . 
Rebling heeL intussen de uitnouiging aanvaard • 

• • • • • • • • • • 

Uitgetrokken door ...................... l.tr. .................................................. Afd./Sectie ........ !) .I/d Datum .... JJ.- ,.I- 5-0 ............ . 

Op aanwijzing van ..................... D .... VJ..I ................................... ·· 

~ 5074. '48 
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GEHEIM. 

67. Verbinding 

Ons kenmerk 719/49 I.D. Datum: "U~uni· 19-49. 

Datum van ontvangstbericht 

Betrouwbabrheid berichtgever. zeer betr·ouwbaar . 

• zeer goed. Waardering bericht 

Tevens gezonden aan 

Ondernomen acties 

Medewerkende instanties 

de heer Procureur- Generaal te 's-Bosch-
. geen. 

geen. 

J'~ 
1. Het sa:~stellen van een "bloklijst" door Partijlozen en C.P.H. Md 

nogal enige moeilijkheden te kampen. De grootste tegenwerking 
werd ondervonden van Valk (secretaris-penningmeester van de E.V.C . , 
afdeling Eindhoven). Valk vorderde bij monde van de candidaat IJland 
de tweede plaats van de "bloklijst 11 op. Daar Valk lid is van de Par
tij van de Arbeid en dit volgens zijn zeggen voordelen biedt voor de 

7 E .V.C., moest hij na heftige discussie op Zondagavond, 8 'Mei 1949, 
zijn wensen prijs geven. De strijd voor de tweeàe plaats lip tussen 
Valk en van Turnhout. 

2. Na het vaststellen van de definitieve candidatenlijst op Zondag, 8 
Mei, werd op Maandag, 9 Mei, een spoed ledenvergadering gehouden 
voor het aanvaarden van de "bloklijst". Hier was het de C.P . N .er 
Klos, die nogmaals pleitte om Valk op de candidatenlijst te krijgen. 
Het lid Mevr.Need stelde zich te weer tegen candidaat no.l, Bakker . 
Er moest gewezen worden op de partijdiscipline . Besloten werd de 
"bloklijst" te aanvaarden . ~én stem tegen. 

], ~~ .L"' 3. Op Vlo enedag, 11 Mei 1949, was er een bi je enkernst 
~~~~sieclub, waarop door Dr . Dippel het probleem werd 
~-.,~/!'Christendom en Communisme verenigbaar?" Aanwezig 

,!.~ J. van Tol Willematraat 59; 
'1 P' ..--,A .]'ranssen Lijmbeekstraat 326; 

~~ ~ i-4 ....-tJ . il.Bossong Neushoornstraat 52; 
".~~ /. .... C.Bossong-Senger idem t"";, "'~~:-iA . Zegers __ Tjalkstraat 47 

~pl.Ji -'A.H . Duim S . van Wurtembergl.37 
~Uh-i <(1/ , 'Jan Vereek Boschdijk 771 
~ ~7 ..- 1 . • i.:oak Boschdijk 771 

.... i1o , . Bouwes G.G€zellestraat 35 
~J. van Zalk Strobloemstraat 52 
...--IGoudkuil Tobias Asserstraat 26 
i<lTom Sanders Distelstraat 6 
-tJan Jan Boschdijk 771 
..--fM.Faber Boschdijk 'f7l 
...-tKe es Bakker Boschdijk 771 
- rFrans Sweben Boschdijk 771 
~Jaap Stemerik Boschdijk 686 
-tWim Homburg Boschdijk 771 
,....IJ .M. Ve reehuren Antilopenstraat 4 
,tMevr.Verscburen Antilopenatraat 4 
~L.Davidson-de Heer Hazeloop 13 

,... Mevr.Coohius- Breetveld Floralaan 82 
Y- P . Cochius Floralaan 82 

van de Vrije Diac 
behandeld "Is 
waren: 

Eindhoven; 
Eindhoven; 
Geldrop; 

idem ; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
Linähoven; 
..... indhoven; 
:i:.indhoven; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
.J: indhoven; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
Geldrop; 
Geldrop; 
Geldrop; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 



' 
IC-Ploeger 

-Mevr. van Zalk 
f1Ad .Kuiper 
,(Jan Eijvank 
""1l!evr .Eijvank 
X A .Bakker 
,., Dr .Dippel 

- 2 -

Juliusatrast 49 
Strobloemstraat 52 
Breekseweg 286 
Cyclamenstraat 10 
Cyclamenstraat 10 
Zonnerocastraat 16 
Poelhekkelaan 23 

Eindhoven; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
Eindhoven; 
Lindhoven; 
J.Jindhoven . 

Volgens inlichtingen bestaan er e ... nstige huwelijksmoeilijkheden 
tussen van Turnhout en echtgenote, die het partijwerk der plaatse
lijke afdeling Bindhoven C.P .N. zeer bemoeilijken. 

" e i n à e " 

r 



G.EHEIU 
UITTREKSEL 

Uil : P.D. . .&ol.lf.~. 
Ag ra : o. .1..5. .. ;;.-J..······ 
Voor : .. .O..D .... t_ ... ~~ 

Verbinding 
Ons kenmerk 
Onderwerp 

67. 
: 567/49 I.D. 
, Verkiezingen. 

Datum: 27 April 1949. 

-~----..- .. ____ ., __ - . ..._._..._ .. ··-------------. ... -------------------·--·--·---
Datum van on"tv.angetberioht 
~aardering Bericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Tevens bericht gezonden aon 

i zeer goed. 
, zeer betrouwbaar. 
: de heer Procureur-Generaal, 

te 's-llertogenboech. 
Medewerkende inotontiea 
Onàernc::nen actie 

geen. 
geen • 

• 

• 

Zoals U bekend iep wordt alhier door de Boer de 
politiek gevoerd, welke erop gericht ie de C.P.N. te doordringen 
van de idee, dat zij te öeioolcerd s~aat en onvoldoende kennis 
neemt van- en contactonàe~ud met ande1e linkse groeperingen. 

In de dieoussieclub zitten enkele C.P.U.era, die daar kenl~k 
alleen komen om rapport uit te brengen aan àe politieke score
taxis. 

'l'hana :J.G de zsak zo, dat de C . :P . N. met de hanöen in het haar 
zit. Le gemeente ia in drie kiesdi~trioten verdeeld en tot heden 
ziet de C.F.N. geen k~ne om in iedei kiesdistrict vijf. en t~in
tig handtekcnir~en te krijgen voor de candidsataetell±ng. 

Hierop heeft betrekking een schrijven, hetaelk Albert van 
Turnhout aan het oud-C.P.N.-rsBdslid Bnkker schrijft, hetwelk de 
Boer mij in hvnden gespeeld heeft. Zie bijloge I. 

Hierop is van Turnhout aan .het !:oeken gogean naar medewerkers 
voor de aamenetelling van een bloklijst. De propaganda zou gaan 
onder het motto voor Vrede en Welv~a~t . Dé Boer ver~ijt thans 
Albcrt vt.n \ru1·nhout , dot hij te last ns:Jr med..:we1•kere gekeken 
heeft en nu blijkt, dat zijn (de Boer3) politiek de juiste ge
weest ie en nog is. 

Van Turnhout h(;eft Uev:r.Visser , Eäe l\1eisetraot 140, gevraagd 
om oamenuer.king. Deze hield DJJtlVtJnkelijlc het vooratel in berasd, 
doch weigerne tenslotte. 

Albert meend~ met Plekkepol, Oentaw.'ieatraat 27, zeker klaar 
te komen. Doch ook dit caal trok Plekkepol zich dp het laatste 
meent terug. 

Nu ie het zover, dat van Turnhout zich gewend heeft tot Bak
ker. Deze heeft zijn medewerking def±nitief toegezegd en zal, 
indien voldoende aanhang verkregén wordt, uitkomen m~t de blok
lijat voor Vrede en Welvaart . ~akker heeft hierbi~ echter de oo 
ditie ~estela, dat hij en niet iemand van àe C.P.N. lijsttrekker 
zal worden. H1ermede ie de C.P.N. (zo erg ia zij er aan toe) ac
coord gegaan. Daarop heeft Bakker zich to~ andere links-georiën
teerden gewend om bij hem thuis een bespreking over het vooraf
gaande te hebben. Daartoe zijn uitgenodigd, zie lijst II. 

Van Turnhout is gezegd, dat hij bij eventuele totstandkoming 
van de bloklijet waarschijnlijk ook niet de tweede plaats zal 
bezetten(Alleen de eerste plaats heeft een vrij grote kans op 
verkiesbaarhe1è). net ~1tgaande briefje van Bakker aan de op 
lijet II vermelde pereonen gelieve U aan te trerfen als bijlvge 
III. 



De Vrije Discussiegroep geat inmiddels gewoon door. Zie bij
lage IV. U ziet de combinatie Bakker oet de C.P.N.er Tom Sanders. 
Deze laatste voelt veel voor eensluiting met andere linkse groe
pen. Hij' is kort geleden door het C.P.N.-beatuur daarvoor 1er 
verantwoording geroepen. Hij nenete echter niet te gehoorzamen. 
"Schelà mij maar uit voor Trotzkist",zei hij, ~maar ik ~eet, àet 
het de enige weg ia om in het Zuiden vooruit te komen". 

Na àe bewuste vergadering ven Donocrdag volgt direct bericht. 

" e 1 n d e " 



I BiJlage IV . .. ,., 

• 

• 

Op Dinsdag, 26 April te 20 u zal een bijeenkomst plaa1a 
hebben ten huize van de fa. Versohuren-Klomp Antilopenlaan 4. 

Onderwerp Socialisme, lGnga evolutionaire of revolutienare 
weg?in te leiden door André ~akker an Tom Sanders, waarna 
vrije discussie. 

, 
L 



UITTREKSEL 

Voor OD .1552 Vrije Discussie club ........ Naam ................................................................................................................................ .. 

Origineel in PD 8014 N de Boer ................. aam _ .... -~...... .................... .. ............................................................... . 

Volgnr. Ag.nr. 5.64?.~ ...................... Aard van het stuk . ... :'::.~pport ........ ............ .. ........................................ .. 

• 

• 

Afz. .. ..................................................................................................... Datum ...... ?..5. .... ?. .. ~ ... ' .. 49. ........... .. 

In Eindhoven is opgericht "de Discussie club". Deze staat onder leid 
van de bekende I . S. P. er van Zalk ( Vlamlezer ). De CPN heeft zeer veel 
interesse voor deie Discussieclub ~n heeft daarih haar eigen mensen ge 
zet . Dr . Dieroer en Dr. Voogd zijn ook uitgenodig~ .( door van Zalk). 
Het Partijbestuur van de CPN staat op het standpunt, dat de CPN als 
partij Hl Nederland te geisc!>leerd staat . Contact met aanve.,.,v'ante 
groepen worlilt gezocht . M_;:U bovenbedoelde discussieclub is dit het 
geval • 

Uitgetrokken door .. ~re ................................................................... Md./Sectie f\.CP./P.J.\. ............... Datum ..... ?..?..~ .. ~9..~ .. 19. .. : .. -,; .... . 
)p aanwijzing van ........................................................................... . 
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