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Bang voor de waarheid? 

Datum ............................ . 

� Enkele textielarbeiders die met een E.V.C.-dele�atie 
.�1aar Tsjecho-Slowakije zouden gaan, hebben van de directie der fabriek 

geen verlof gekregen. Men is bang voor de waarheid, schrijft "De Waarheid' 
De Yougo-Slavische Communistische Partij zond aan de Hollandse e.p. een 
uitnodiging tot bijwoning van haar congres, opdat men zich met eigen 
ogen van de toestanden op de hoogte kon stellen, en de beschuldigingen 
van de Kominform tegen Tito zou kunnen controleren. In een resolutie 
verklaarde het P.B. van de C.P.N. er geen gebruik van te zullen maken. 
Evenmin werd het verweer van Tito gepubliceerd.Bang voor de waarheid? 

Uitgetrokken door ........ .... !..�}?-.................................. ................... Afd./Sectie .. B.IIL .... ........... Datum ...... .1..7�.e.:::4.� ..... . 
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Districtscomnandant Rijkspolitie H$e�ê�;:s��,948
JTo. 74 R. GEHEIM 

J , �tJ,1 -tj b 'ft1-'
Bijgaand rapport van Groepsco'tfiinë\nd�..nt 

Ooststelli:'1gwerf doorgezonden aan de Heer Hoofd 
c.v.n. 

Ofschoon blijkens het rapport van een eigenlijk 
kamp van het A.:tJ"J. v. dus geen sprake is geweest, 
meen ik een en ander te moeten toezenden als 
voorbeeld van de berichtgeving vmi "De 1.vaarheid" 

Heerenveen, 27 irei 1848. 

De Districtsc0Mr1andant 
De Officier der Rijkspolitie ie kl. 

,� ��/' 1 
1v. c. Bijl de Vroe 

.-Á Q() ;# 
A.C.0.

W'!0+1r. VtJrn 
l----�--.-���



IJJ.ili.POLITU�,,i.J;ST GRONINGEN.
Groep Ooststellingwerf. üosterwolde,25 J1.:ei 194tS.

Commandant • 

. 

No. 37. Geheim.

Aan de Heer: 
Districtscommandant der Rijkspolitie

te Heerenveen. 

ONDER;T�RP: A.N.J.V.Pinksterkamp in Appelscha.

Bijlage: Uitknipsel uit "De ,laarheid" van 18 Mei 1948.

Onder terugzending van het mij door U toegezonden uit
km.ipsel uit "De \laarheid 11 van 18 Mei 1948 ,heb ik de eer u Wel

�el Gestrenge het volgende te berichten_=·�....-�-=---c--

/ 
Van een �.A.N.J.V.Pinksterkam in elsch dat dcrar

h 
in de afgelopen Pinksterdage zou ziJn gehouder, is in het ge

l heel geen sprake geweest. 
Voor het houden van een dergelijke samenkomst is b� het 

gemeentebestuur te Ooststellingwerf nimmer enige aanvr� of 
kennisgeving gedaan. 

,Jel is,&0-al.s U bekend �ra-pporte-eTd,ge
�

e
de Pinksterdagen te Appelscha een landda_g gehouden do 

.r--___,1-r-
--

�'ir.o�r�elijk Gewest flJJm.,
1
Vrije Socialisten�_.._Jel op 15, 16 en 17

Mei J .1. ·-,j) 

f � t/1/ilft 1� 
I ·/ 

Hij deze gelegenheléh zijn inderdaad enige min of meer ge
organiseerde wandeltochten door de bossen van Appelscha gehou
den en werdenJdaärb1J de gebruikelijke strijdliederen gezongen

QO'k �-M.j deze_g:e� een betrekkelijK groot aan
tal jongeren uit de Noordelijke .Provinciën vertegenwoordigd. 

Op Zondag 16 Mei zijn een tiental jongens met een voetbal 
aan het schoppen geweest op een stuk weiland,doch van ��n tof

eigenlijke voetbalwedstrijden is geen kwestie ge-
weest., � Vr:t,,,, á:i. �i11. � 

He� v ld waarop gevoe�Oald werd,was niet-cen&..feen voetbal-
terrein;e-P°'s-t�� �. 

Van een overwinning,behaald door �qjonge landarbeiders uit
ostelijk Groningen'' is derhalve evenmin sprake. 

�P is pi ets van bekend gewoPdea. of bij ae:él:ere informatie 
kunnen blijken,dat Betty �eehandelaar bij dese ge-3:egenhei� een

preekbeurt zou hebben vervuld.Deze spreekbeurt kwam ook niet 
oor bt,l.,het programma van d�_Vrije 0ocialisten en was ook niet
p enigtl.f;JYij ze /"aan het publiek�evoren (bekend gemaakt.· 

Dat zij mogelijk ter plaatse aanwezig is geweest en tijdens
en ot· andere wandeltocht een groepje_ ,jongeren heef't toegespro"
en is uiteraard niet onmogelijk,docJ:r-(hiervan is niets gebleker

Behalve de grote tent en verschillende kleinere tenten op 
et terrein "Vrijheidss ticnting n, welke gedw•ende-'"tle landdagen

in gebruik v�n bij èe àec;l.ae?:OOrs a&n die landdagen V&Ilr,ée 
Vrije bocialisten,waren te öppelscha geen kampeertenten�

JS-�?;eJJ......(�· �.a:e:a- enig geoxga.nis.e.er�-d.eden. -denk.en win zee;, 
� nietteen zodanig aantal dat d�arin <l�ttäe 12U jonge

ren 6ehuisvest geJNees·.t k.nrul.en _z.iJn../11 .-,., ,,. f,, 
.i3eê.oeld bericht. uit "De 'w,aarh.cidu--ee·rtts t; d�rhal.ve ui tslui-

·�of's�oJ.�t_Ît·���� -ten-rre-hö� 

.���.Jt,. (/� .., _,,.. 11.4. V,,-4Jt;U � y 

i.!r is ook ovet-igens ,noch t ppelscha,noch�s-- in de2-e 
«gemeentePiets gebleken wat op actie der i-\..N .J. V. gedurende de

Pinksterdagen wees. 
De Opperwachtmeeste

�
, 

Groepscommandant��IJL.-----�---�,
A .. ., �u.�Le ... v. 



A.N .J. V .-Pinkster
kamp in 

Appelscha 
Een groep van 120 jongeren 
de Noo1·delijke Provinciën, die 
niet aan het grote ANJV-Pink
sterkamp in Soesterberg konden 
deelnemen, hielden een Pinkster
kamp in de bossen van Appelscha 
in Friesland, dat in stemming en 
enthousiasme zeker niet onder 
gedaan zal hebben voor het grote 
kamp. 

Hoog klonken de jeugd- en strijd
liederen langs de beboste wegen 
bij de vele wandeltochten, in stille 
aandacht luisterden de jongeren 
van de steden en het platteland 
naar de bezielende woorden van 
hun hoofdbestuurslid Betty Zee
nandelaar, die het werk voor het 
Verbond nog eens duidelijk en 
scherp uiteenzette en met veront
waardiging sprak over de gebeur
tenissen in Griekenland en de 
schandelijke veroordeling van Ratio 
Koster. Zang, muziek en declama
tie vulden de bonte avond bij het 
licht van de stormlantaarns. Met 
moed en enthousiasme streden de 
verschillende districten om het 
voetbal-kampioenschap. De jonge 
landarbeiders uit Oost-Groningen 
oogstten een glansrijke overwin
ning, hetgeen waarschijnlijk het 
meest te danken is aan hun ge
hardheid tegen de gloeiende zon
nestralen. 
Na ·de warme maaltijd, siesta, za
lige rust in de schaduw van het 
tentzeil, begeleid door zachte gi
taarklanken. Des avonds hopeloze 
gevechten tegen muggen, wandel
tochten, declamatie in de "Kale 
Duinen". Kampflitsen, als van ieder 
ander kamp, maar gedragen door 
een geest van kameraadschap. 
De aanwezigen namen bij acclama
tie twee moties aan, waarin wordt 
geprotesteerd tegen de massamoord 
in Griekenland en tegen de ver
oordeling van Ratio Koster. 

Verder stelden zij zich tot taak, 
als antwoord op deze schande
lijke veroordeling 150 nieuwe le
de!). te winnen, die verder zullen 
gaan met het werk, waarvoor 
Ratio Koster rechteloos veroor
deeld is: de verspreiding van. het 
orgaan var. het verbond, het 
jeugdblad ,,Een", 

1'DE WAARHEID" 18 Mei 1948 
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Tendentieuze berichtgeving 
van "De 1:ae.rh,eid". 

xxxx 
:x:xxz -

(Ulfé8Ó�11.Î' ..

GE 

Hiermede heb ik de eer ttvJe. Excellentie te doen 
toekomen afschrift van.een artikel uit het da&olad nne 
"ea!'heid" van 18 itei 1948 en een te dier ·zake ontvangen 
rapport, ·waarvnn-de inhoud blijkt eeeft van eon wel zeer 
tendentieuze barichteevinr,, verricht door de comnunistische 
pers ten behoeve van het Al:eMecn 1,rederlands Jeugdverbond. 

A.W.J.V.-!:J;���mp ig_�ppe1a2�-

Ben groep von.12C Jonaeren uit de Noordelijke 
Provinci�n, die n�et aan het crote .'\ .N .J. V .-Pinkste1·kamp 
in Soesterberg konden deelnemen, hielden een finksterkamp 
in de bossen van 11ppelscha in Friesland, dat ln sternnin.rr 
en enthousiasme zeker niet onder gedaan zal hebben voor 
bet grote kamp. 

r.oog klonken de jeu.,.d-'en· strijdliederen langs de 
beboste we.t:en bij de vele wandeltoc.:iten, in stille aandacht 
luistcrüen de joneeren van de steden en het platteland naai· 
de bezielende woorden van hun hoofdbestuurslid Betty Zee
handelaar, die het werk voor het Verbond nog eens duidelijk 
en scherp uiteenzette en met verontue.arcliging sprak over 
de gebeurtenissen in Griekenland en de sohandel,ijke ve:roor
deli,n� v�n Ratio Koster. Zang, muziek en declamatie vulden 
de bonte avond bij het licht van de stormlantaarns. l"'et 
�oed en,enthousiasme streden de verschillende districten 
om het vbetbal-karnp5.oenschap. De Jonge landarbeiders uit 
Oost-Groningen ooestten een glansrijke overwir-ming, hotg€en 
waarschijnliàk het m�est te danken is aan hun gehardheid 
tegen de gloeiende zonnestralen. 

Pa de.warme n:altijd, siesta, zá.lise rust in de 
schaduw van het tentzeil; öogeleid door :zachte gi taaricianke.n. 
Des avonds hopeloze ,:evechten t�sen riuggen, wandeltochten, 
declanatie in de ''K.ale :Cuinen". Kamrfli tsen, als van ieder 
ander. kamp, maar gedragen door een geest ve.n �a:mcraadsc!rnp.· 

De aanwezigen nanen bij acclamatie twee moties aan, 
waarin uordt ge�rotestoerd teeen de masaanoord in Griekenl�nd 
en tegen de veroorcieling van �atio I:oster. 

1ijne Excellentie 
de 1rinister-President , 
te 
�:F-::!v�nJ� 

8 



vervolgblad 1. 

. Verder stelden zij zich tot taak, al& ant-
v1001·c1 op deze schandelàke veroordeling 150 nieuwe leden 
te winnen, die verder zullen gaan met het werk, waarvoor 
P,atio Koster reohteloqs voroorc'l.eeld is: dê verspreiding 
van het orgaan van het VE xbond, het jeu�dbled ''Een". 
''De �.'aarheid" 18 ''ei 1948·. 

------,---

' .

Van een A.N.J.V.-Pinksterkamp, dat in de afgelo
oen Pinlrnterdagon in tlppelsoha zou zijn gehouden, is in 
het goheel geen sprake geweest. 

Voor het houden von een dergelijlçe sar1enkomst is 
bij het ge.meente·bestuur te Ooststelling\·10rf ni'C'll?ler enige 
aanvraag of ·�enniseevj nt Pod.aan. 

·�1 is eedurende de Tinksterdagen te ,rpelscha
eon landdag gehouden door leden van het lfoordelijk !1ewest 
der ''Vrije Socialisten Vereniging" en wel op 15, 16 en l? 
"'ei ,1.1. 

Uij deze r,elep;enheid zijn inderdaad onige ,min of 
meer eeorp,eniseara:e wandeltochten do0r c1e bossen van Ä°ppel
scha ·gehouden en daarbij w�rden de gebruilcelijke. strijd-:

li aderen Bezoneen. Hierbij was een betre'lrkeli .1k S:root aantal 
jongeren uit de !Toordelijke T>rovinc ion :vertegem,bordigd. 

Op 7.ondag 16 1:eï zijn een tiental jonr:ens met 
een voetbal aan het o<,hoDpen geweest op. een stuk weiland, 
doch van eigenlijke voetbalwedstrijden is geen ,k';:estie ge
weest, zelfs niet van een wedstrijd. Het veld waarop gevoet
bald werd, is geen voetbalterr�in; Van een overwinning, 
behaald door "jonge landarooiders uit Oostelijk 'lroningen" 
is derhalve evenmin spra1�e. Ook na gedaan onderzoek i.s niot 
kunnen blijken, dat Betty zeehandel�ar een ·s:rreekbeurt zou 
hebben vervuld. Deze sproekbaurt kwam.ook niet voor in het 
programma van de Vrije Sooialistep en waa ook niet op eniNer-

.lei wijze tevoren aan het publiek bekend gemaakt. Dat zij 
mogelijk ter �laatse aanwezig is geweest en tijdens een of 
�ndcre wandeltocht een groepje jongeren heeft toeBenproken 
is uitèraerd niet on.�ogelijk, doch ook hiervan is niets 
gebleken. 

rehalve de �rote t�nt en verschillende Kleinere 
tenton op het terrein "Vri jheidsstichtine'' in gebruik bij 
de V1·ije S.ooialisten, waren te Appelscha e;een kampeertenten 
in georganiseerd verband op�oslagen, althans niet in een 
zodani& aantal, dat daarin 120 'jongeren eehuisvest konden zit 

Er is ook over1.gens, noch te ,ppelscha, no.ch in 
een .ander r>edeelte van àe gt '/!Je"'te Oos.tstcllingwerf' iets 
geblel·en wat op actie dEir ,A. .J. V. gedurende do -Pinkster
dagen wees. 

n�T HOOF") v;.u D'1 CZî:TRAIE 
V ILIG'.. ID.JDIENST 
Nfl!'le

�
� 

d.eze:

r•. äa '��i j'er. 



B 3'l42� GHIJEJ.:1 
,,. een 

IIIe IIIc 2 n.a.v. schr. van Rp. Heeren
veen, no 36422 in oD 182.

A.N.J.V.-ka.op te Appelscha. 
/.;_1 (j i .tJ) �

[" A.C.O. 
·� ·:"t•tlt�r. Va�.

, 
··"'�' 

. " 

Na..t'r aanleiding van Uw sc.lu·ijven ûd. 27.5.19,�a, no 74 R., 
betre:? .Pende bovenvermeld onde:!\ erp, heb ik de eer U 1i;.crbij- aan 
t� bieden afsch!'i rt van een vèrsla.g, opgenomen in het orgaan 
"�en° van Ju.ni �948 ve.n het Algemeen Ue-derlands Jeugd Ve:tbond. 

• 

I Dit vcrslae ko�t vrij1el overe0n met de inhoud van het 
bij ,F.I achr.ijven �evoegde ltni'PSt-1. uit "De Waarheid". 

Met de daarin �enoeade Kees .:IEYER uordt bedoeld: Cornelis 
?.IEYfill, ge_p. 18.12.1914 te Sneek, wonende te Sneek.

' •  

Uiteraard word't dezerzijds slcçhts waarde gehecht aan .het 
. door U�betreffende groepscommandant Opgemaakte rapport. Op gi�ond 

dae.rva.n werd de in.."'loD.d va.n lmipacl en rap_port, als st<?rk o_prckend 
voorbeeld v.an onware. berichtgeving tor kennis van de Mlnister-
Fresidcnt :.;e�racht. 

\ 

.. . ' 
" 

niettemin heb ik gemeend U het o "'schrift uit 11Een", speci-
aal op grond van de daarin vermelde feitelijke n"egevenG,,. ·te moe
ten doen ·l;oelcomen. 

1 Indien dit versla,.. voor U aanleiding mocht zijn tot het 
f mal::en van opmerkin1en of het verotrel"..kon van naäere b, zonderhe-, i dE;n, dan: zal ik deze alsnog r;aa.rnc ontvangen.

Het Ro)fd'van de 
CENTRA�E VEILIGHEIDSDIEITuT 

f namens deze: 

J"G. Crabbendo.m. 

Aan de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie · · ·, 

te 
HEERENVEEN. 

',: 



AF S C HR IP T. 

A.n.J.v.-�inksterkanp te Appelscha.

In geen enk 1 opzicht deed het Pinkstcrkamp te Appelscha
�an de 4 No�rdellijke distriétcn van het A.N.J.V. onder voor . 
hot kam.Pte Soesterberg. Onder de stralend-bla.uwe Friese hemel 
lac: op een ideaal ter.rein het tentenkanp. De eerste avond werd 
aan het einèie van �en uitstekend vlot bont progra.n:na 'door Betty 

. ZEEI!A:IBELAAR r;esproken. Vol van c1iepe ontroerinp; was d� minuut 
stilte, die voor de dappere Griekse vd.jheïdsstrijdero in acht 
word �anonen. Vastberaden en enthou.sinst klonk de eis voor �n
vrijhei�satelling van Ratio IGJS }ER • 

. In het verder verloop van·hüt kamp werd ook hier gewandeld,
gez lO!llI;len . p;esport. De uitalarcan van cle vo_e:tbalstrijden waren: 
District Oost-Gronin ,..en-l>istrict Groninr:e-n: 8-0;
District Opst-Groningcn-Distriçt FL ics·lnnd: 6-1 ; 
Di.strict Friec-land-District Groninc;en: 6-3, 

Kees tL�1 .... R bl�ek een even. ;i.deaal handballer als kampvader •. 
Er werd een record avon.d\7andelinr: gemaakt, niet alleen ·wat lengte 

. (oef!), ma.ar ook wat stemminB betreft. \fat verder t� vertellen? 
' 

. 

Diegenen, die er geweest 2ijn, w eit e n  het: het waren 
dagen van kom raa-dochap on. ont�panninr; na 4 ma.and'en hard v1erk. 
Voor diegenen, die er. n! et b;i.j uaren: jullie hebt wat genist! 
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18/19 0epf48

Op de eer�te t.vond bes _. reekt Gi:.�LHOED een 18-tel punöen. 
��� 3e punt buh�ncteld hij "Col�ortH,e" .�urvdn hij o.�. zegt: 
,ij hebben het plc.n COI!lLÜ� .. ües in ht.;t leven tu rot.'H,n 

CIObton h0uden .tet .tb\., ecrit seren von de couru.nt. Somenges e 
uit arbeicerJ en inteil.). 
Critiek op de ir.houd, to on, fouten, juistheid en�. 
Dit ûtil lé:indelljk ,,orden f60rgcmisel.rd. 
,;cl t is ebn reductié .:uurd,. die niöt op de hoogte is met Nat er in de 
';'}[:1SSl:l leeft. 
Nij .:1.oete" de cri tiel'. op ont.e courunt or .. -nisuren, 

,.,t1;..t lOe punt be,treit "Finttncien'', hiervu .• �ee,t hij: 
Verkieûn, sbctie brucht o_p r. 15.4?4,15. Le verkie ... l n,·mlctie zijn .::ij 
zond èr kle,ersche ... ren u...:· ct-unen. Overg0ho,1den hebi.,en ,;ij u ... tuurlijk 
niets. 
Inko�:1.en y1:.rtlj f. 45.CC<,,--
Uitgegeven ...i,,n lonen en uc:.l. f.5400,-- d.i. 12� 
,1lg.1rop.;.ig..1ndu f.30.0LO,-- d.i. plm. 6� 
(dl t is oen �eer hoog .i.,orcentage eu e0n teken Vt.n , e.6ondheid in de
be:1e;in g}. 

Uitgetrokken door ........ ,E1q; .................................................................. Afd./Sectie ... i.�9.1.?.:.�.l:> .... ........... Datum .......... �.?. .. � .. � .... �? ..

Op aanwijzing van ....... B.�I.II ..................................................... . 

<!\ 5074 • '48 



G E H E I M. 
:!::========= 

Tijdens een plaats gehad hebbend onderhoud verklaai�de 
/fJANSSENS, Gertru.da Hubertina, geboren 17 0 4.31 te Brunssum, bezorg-

\ ster van het dagblad "De Waarheid11 in het agentschap Brunsaum, 

/

inwonende dochter van Janssens, Jozef Antonius Hubertus, geboren · 19.9�00 te Thorn, Nederlander, gehuwd, werkzaam onder nummer
4760 w.r.:M. staatsmijn Hendrik, wonende te Brunssum, Boschstraat
10, dat zij met haar beide broers dagelijks...ll§=�lt..fil!!IL.lI:l..:r..en van

J genoemd dagblad bezorgt in Brunssum en omgevi'?i�n-óezorgt
; zij 196 exemplaren in de woninggroepen Schutteveldt Ouverberg en

• 

Langeberg, en in de Venweg en de Pelgrimsweg te Brunssum.
/ Bedoelde broers, die genaamd zijn Janssens, Hendrikus Hubertus,

geboren 7.1.34 te Brunssum, werkzaam op de Staatsmijn Hendrik
_,tonder nummer 8842, en Janssens, Joseph Hubertus, geboren 16 0 3.32

te Brunssum, werlrzaam op de staatsmijn Hendrik onder nummer 8888,
beide wonenda te Brunssum, Boschs�raat lo, bezorgen dagelijks
samen 122 exemplaren in de Ilorpsstraat, de Bouwberg, de Oeloven
atraat, de Rozengaard, het Heufke ! de Egge en het Leeuwatuk te
Brunssum en in Treebeek, gemeente Heerlen.

1 
Zij verklaard6 verder, d.at zij, noch haar broers enig belang

stellen in irne Waarheid" o! de c .p.n. en dat zi.j het dagblad alleen
bezorgen omdat heT- een mooie bijverdienste voor hun ouders ie.

Janssensr Jozef Antonius Hubertus, eerder genoemd. die in het
bezit was van een nieuw herenrijwiel, verklaarde omtrent de her-
komst van het rijwiel als volgt:

t!Mi jn vader had reeds langere tijd de bedoeling om het dagblad
"De Waarheid" niet meer,te bezorgen, daa:r hij hiervan teveel laat
ondervond en hij niet in het bezi·t; was van een rijwiel o Dezer dagen
kregen W1J van de Directie van iene V/aarheid11 dit nieuwe rijwiel
ter beschikking gesteld� Hiervoor hebben wij geen cent behoeven

�e betalen." 

A oAÇJ � ----------·· 

,-..1 Door GOORDEN, Cornelis, geboren l3o4c07 te Ruhrort, Nederlander, 
werkzaam op de staatsmijn Hendrik onder nummer 1460, wonende te 
Brunssum, Oranjestraat 32, voorzitter van de Algemene Bond van 
Werkers in het MiJnbedrijf, afdeling Brunssum, werd vertrouwelijk 

,/{fmedegedeeld, dat Van de VlEE!.E, Willem, geboren 2l e ll o 96 te Bruinisse, 
7Nederlander, wonende te Brunssum, Schutteatraat 37, enige tijd 

geleden wegens communistiscne activiteit uit de A.B.W.M o is gestoten.

In "De Waarheid" van 2.lOo48 staat als prijswinnaar van een 
kruiswoordpuzzle verraeld de aborme P. Vermeulen, Bergerstraat 99a, 

�fHeer {L). Met qese abonné wordt bedoeld VERMEULEN, Petrus, geboren 
5.5,94 te Gouda, machinürli bi;, de Nederlandse Spoorwegen o
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. . Unar. aan1eidin� van een bericht in de Waarheid van 13 Oc
tober jl., volgons hetvzelk de actiè van een "huuràer:;oomi tJ" 
te Uwent, een h4urverlaging van 50 cent ten gcvol"e zou hebben 
gehad, mo�� ik U verzoeken mij ryel te willen doen berichten, 
o� en zo ja in hoevcrr� hier sprake is van communistische in
vloed in dit comité en in deze actie, zulks mogelijk-in' overeen
stemming net de richtlijnen indertijd door de ''Van sbev1e�ing
voor Welvaart, Democratie en Nation�le Onafhankelijkheid" ge
r,.even.

. 
Aan de Heer

.. Co,•missnris 
te 
ENSCHED_!. 

van :Politie 

Het Hoofd van ae Dienst 
()..voor deze;

,T. G. Crabbendam. 
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Huurderscomité boekte 
succes- ' 

Huurverlag,ing lan 50 een� 
ENSCHEDE. - Dl! beyv_gners van de 
nieuwe woningen il)ftuin�i'p Bruggemos 
vormden een corg'ité om verschillende 
klachten, w.o. de.fte hoge huren, onder 
de aandacht van . en W. te brengen. 
Het comité he t than, een belan1rijk 
succes geboek tiin gevolge van de ge-
voerde actie. ./ 
De huren wo den met,50""cent verlaagd, 
terwijl aan de overige klacht�n aandacht 
wordt besteed. 

J 



VERBINDING No. 50

No. P 1+21-1+9. G e h e i m

... 

1- -
fv�eoruari 191+9. 

Uw schrijven No. 1+8338, dd. 28.10.1+8. 

Onderwerp: huurderscomit�. 

\ . � . r r..u. 1 ../ , S 

\Tcr .c�i.s--.:-I

e 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven 
heb ik dei eer Uedelgestrenge het volgende te berichten: 

Ingevolge regeringsopdracht heeft de gemeente En
schede na de bevrijding in een stadsgedeelte, genaamd 
"Tuindorp Bruggemos", 66 semi-permanente woningen doen 
bouwen. De huur van deze panden was van regeringswege voor-
geschreven en bedroeg f 6.- per week. 

Nadien zijn in dezelfde omgeving 102 permanente wo
ningen gebouwd, welker huur ingevolge regeringsvoorschrift 
f 5.5q per week mocht bedragen, ofschoon deze woningen 
uiteràard solider en ruimer waren. 

De gemeente Enschede had het beheer van bovengenoemde 
woningen in handen gelegd van de Enschedese Bouwvereniging 
en deze vereniging, de onbillijkheid van genoemd huurver
schil inziende, heeft met het college van B. en W. alhier 
wegen gezocht en gevonden om voor de semi-permanente wonin-
gen de huur met f oj50 per week te verlagen. 

In verband met het door U aangehaalde bericht in "De 
Waarheid", dd. 13 .1 O .48, kan dezerzijds worden opgemerkt, 
dat de inhoud ervan in strijd is met de werkelijke - hier
boven weergegeven - gang �an zaken. Wèl is geconstateerd, 
dat door verschillende bewoners der betrokken panden indi
vidueel pogingen in het werk zijn gesteld om tot huurver
laging te geraken, doch hierbij was van een georganiseerd 
optreden - zoals dit bericht vermeldde - geen sprake. 

Eén der bewoners die zich beijverde voor de huurver
laging was de communist: Klaas Johann.de JONG, geb. te 

J 
Stadt Rheine, 26.5.14, textielarbeider, wonende te Ensche-

, f� de, Neptunusstraat 56. Zeer ·waarschijnlijk is hij de bron 
Z.\e_ ��t. waaruit genoemd bericht afkomstig is. 

1 Van hem is bekend, dat hij in zijn omgeving verschil-

• 

'w\e4"��ir� lende malen pamfletten voor de C.P.N. fieeft vers reiden 
�.uJ.,,..l/r- dat hij enige ezor er eweest is van he II e 
�-� Waarheig,'._. c er een ZJ.Jner ramen ng gedurende de ver

kiezingscampagne in 1948 een C.P.N.-verkiezingsaffiche. 
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U::TTREKSLL. VEILIGHEIDSRA�PORT. 
No. 211 Gr.V.D. Geheim. 
Datum van het bericht: 15 December 1949. 

Rapporteu-r: 
Van Wie 1s het bericht afkomstig: Contact en eigen onderzoek. 

Betrouwbaar. l��T�T�R��-K-S_E_L
_...,

� Betrou�baarheid van de berichtgever: 
Be trouwb3arhGi.d van het ber:1. cht: Be trouwba.a.r. f t : ··?-�-lL<I..P.. _____

1

1 

Welke actie's zijn ondernomen: Gene. · .i .r.o. · --'i_()..._J-1 .... �
,.......

-

P. I. D. te HeeWEfü;···;,�LÎ .. �L"
Met welke instanties wordt samenge�erkt: 
=== ======== =-

e 

Volgens bekomen inlichtingen zou LAu!BER7GTS, II. ,T.H. wonende te 
HEERLEN, SCHINKEiJGTRil/\T tlo.19 enige tijd geJ.eden nw.r ë..aiil.eiding van een 
repatrieringskwcstie betreffende zijn echtgenote. bezocht zijn door een 
tweeta1 communisten. 

Deze communisten zouden LA:mr:RIG�S,H.J.H. de door zijn echtge
note geleden schade 1.v.m. niet terugbetaling van ingeleverde gelden bij 
haar repatriering naar Nederland in 1945, schadeloopfs hebben willen stel
len, indien zij door LAMBERIGTS H.J.H. 1n het bezit zouden worden gesteld 
van alle door LAMBERIGTS H.J.H. terzake gevoerde correspondentie ••••••••• 
•••••••••• Het 2e kamerlid Jos Ma.enen die van 0en en ander op de hoogte 
zou zijn en door LAMBERIGTS,H.J.H. na het bezoek van vorenbedoelde perso
nen om adv:tes zou zijn gevraagd betreffende het al of niet laten schade:i. 
loos stellen door een vijt'l.nd:tg gezinde parti,1 van de K. V "P., zou hierop 
hebben geantwoord, dat �oiets zijns inziens geen gewetensbezwaren zou kun-
ken opleveren • . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... .. ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•••••••••• In verband met het vorenvermelde is door mij een nader onderzoek 
ingesteld, w�arbij ik door mijn contact; de Secretaris van een K.V.P.af. 
deling; in de gelegenheid ben gewee�t in zijn bijzijn over vorenbedoelde 
kwestie, als zijn de K. V.P.er een onder.houd met LAMBPRIGTS H/J.H. te heb" 
ben •••••••••• " ..................................... � ••••.••••••••••••••••••• 
•• .. • • • • • • • LAMBERIGTS

8 
HenricuS,J'..Q.lhf!..nes,!fubertqs_, geboron te Roermond, 18 September 1895, Nederl<>nder, van beroep: vertegemvoo1•diger, in 1945

gehuwd met PA.CKBIER, Johanna M::lria HubE�:rtine, gebor·en te Eilendor.f' (Dl.)
24 Maart 1906, Nederlandse. deelde bij vorenvermeld onderhoud desgevrHagd
o.a. mede, dat zijn echtgenote in 1945 vanuit Tsjecho-Slowakije via Roo
sendaaJ. naar Nederland was gerepatrieerd. In Roosenda.al had zij Nederlands 
Du1 t.s en Tsfjechisch geld moe ten inleveren, w, arvoor zij in het bezit was 
gesteld van ontvangstbewi,-jzen te:1samen voor een bedrag omgerekend in Neder
lands geld ten bed.rage -van circa f,2000 ....... 

Om bedoeld geld terug te krijgen, had hij geschrven naar de 
Minister van Financien,. Minister President, Koninklijk Huis, Jos Ma.enen 
en nog vele andex•e personen, doch steedf: zonder resultaat. 

Uit den aard der ZBak had hij over vorenvermelde kwestie met 
verschillende pei-•sonen gesprol{en, tot dat hij op zekeren avond in de maand 
Juni of Juli 194.9 bezocnt �rerd door 2 personen, dlte voorgaven over de re
patrieringskwestie van zijn vrouw te komen praten. 

NadRt bedoel�e personen hem VBrschillerrle vragen hadden gesteld 
en het door hem terzake bi.igehouden dossier haddfm bekeken, zei een hunner 
"Mijnheer LAMBERIGTS, wlj zullen U het gehele bedrag onmiddellijk Uitbeta
len, doch dan moet U ons het terzake bijgehouden dossier geven". 

Hij, L.I\MB-SRIGTS, zoi..1 hierop gevr�agd hebben: "Wie bent u eigen-
lijk?" 

Het daarop gegeven antwoord luid.de: 11 dat doet toch niets 
als U Uw centen maar hebt". 

daar hi.j 
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Hiermede mose ik U verzoeken mij in kennis te  doen 
stellen met de personalia, politieke antecedenten en verder 
vah belang 21 jnde geeevens betreffende: 

J. van Gompel, La.urlerstraat 37. I;

K.Burghout, Kattenburgkade 15;

g.larin�. Ra.penburg 681I;

F.van Dimmen, Sin�el ·157III, allen te Uwent.

?·; ·
Betrokkenen richtten in Mei 1945 te Zwolle enige brie

ven aan ·de redactie van nae Waarheid" aldaar, waarin zij zich 
beklaagden over de behapdeling, die hun, ·als �e&vacueerden of 

r repatrierenden, ten deel viel. 
' 

Ik moge hierbij opmerken, dat in mijn administratie 
voorkomt J:an van G01?1pel (17-9-lsga) wonende te Uwent, die in 
1932 bestuurslid wa.s van de Vereniging van Werklozen in Open -
bare Dienst •. 

\an: Ams..t era Ie Heer .ijoor�<Vbtmnissar is van Politie 

HET HOOFD VAN DB DIEtîST. 

i't''s deze; ; 

L.L.van Laere.
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Daar hi.1, Lamberigts, echter bleef aandringen, werd 
hem medegedeeld, dat zij leden •l:ra.ren van een bepar.:ilde 
politieke par tl j. 

Aanvoelende, dat hij met commwûsten te doen had, deel
de hi ,j daarop mede, d-:i. t hij niets met hen te maken wilde 
hebben en het onder.ij.oud als geeind1gd beschouwde. waarop 
bedoelde personen onverrichterzake zijn vertrokken. 

Het is Lamberigts absoluut niet bekend op welke wijze 
vorenbedoelde personen aan de wetenschap zijn gekomen, dat 
zijn echtgenote een repatr1ër1ngskwestie lopende had. 

1'01"enbedc,elde personen waren hem geheel onbekend voor
gekomen en heeft hij n:trem.er tevoren ontmoot. Zij spraken 
vloeiend Nederlands en �-amen kennelijk niet uit Limburg. 

Daar L.qmberigts volgens zijn zeggen gelovig Katholiek 
is, had hij geen geld van een de 1r. V.P. vijar,clig gezinde 
par t5. ;j willen aanr;el'!ler,. 

Jos Maen.en, 20 kamerlld K. V.P., dte hij over vorenbe
doelde kwest,j_e voordien reods om a.dv:î.es hfid gevré<<.\t5êl, deel
de hem, na �m een 1ät;voerige beschrijving omtrent het wil
len schadelousstellen door een de K.V.P. �tjand1g gezinde 
partij te hebben gegeven, mede, dat hij (J. Me.enen) meende, 
dat een eventueoo schadelooss t,elling door een partij, 
die de K. V.P. vijanu.ig gezind was, zi.jns inziens geen· gewe
tensbezwaren zou kunnen. opleveren. 

Lamberigts heeft nadien geen moei te meer gedaan om 
met vorenbedoelde nei"sonen in cent.act te komen. Ret zou 
hem t1�ouwens n..l. ook niet eens bekend zijn op welke wijze 
h.i. j zulks 7.0U moeten doen. Momenteel staat Lamberigts 
omstrent vorenl:B ooelde kwestie in verbinding met Minister 
Teulings en hc,opt hl; :Jpoedig algehelA restitutie te zullen 
kr:tjgen. 

Volg!:mn mijn conte,ct (secretx.ri� w.neen K.V.P. afdeling) 
:ts �n het in K. V.P. kri:cgen met ,torentrer:1:Jeld.0 zienswijze 
ven Jos M.'1.enen absolm1t nte t; eens. Verwacht word.t, dat Jos 
lklenen niet als candidaat voor öe Gejepute�rd€ �taton .zal 
worden gekozen. 

Typ: 26 
Coll � t)o. 
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Verbinding: ifo.12 
Doss .P .171 

21 Februari 1950. 

Onderwerp: Artikel dagblad "De \/aarheid II van .L6 .I!'ebruari 19?0 
betreifende contactavonden. 

Datum ontvangöt bericht:--
Betrom:baarheid bericn"tgever: be 1,row •. baar 
waardering bericht: betrouwbaar 
�evens bericht gezonden aan:--
Ledewerkende instanties:--
vndernomen ac i;ie:---

OP KAAifl 
ACD/ 1 ''• 
DAT:.!1i;/to 

1PAR: :,� .. 

;, ', I
-

'I 

2 3 rm 1950 

Het ar"tikel voorkomende in 11 ue Waarheid" van 16 Fe
bruari 19?0 onder de titel "De betekenis van de contact-

H avond, dat mei; C.I., Den Haag werd ondertekend, is zeer 
waarschijnlijk geschreve� door: t Christina Jacoba L.C::TJ, geboren te 's-Gravenhage 28 

uni 1898, echtgenote van: 

X Aalderd Jacob Yr,:Ih'"ERS, geboren te I!ieuvi Helvoet 31 Juli 
1896, wonende Notenplein 7? te 's-Cravenhage. 

�Bt de jonge partijgenoot, die, na een jaar in Tsjecho-
3lowakije te zijn geweest, in 1;ederl and terugkeerde en op 
een contactavond het woord voerde, wordt zeer waarschijn
lijk bedoeld: 
--

e �
n. 

f.D :><-- Lodewijk Karel REGEI•!BOGt:N, geboren te 's-C-ravenhage 
16 Augustus 1929, instrumentmaker, wonende �Iortensiastraat 

:� te 's-Cravenhage. (einde)
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OP KAART 

ACD/ J

DAT: • ·/ i) 

PAR: 
,, .,,

/1/ .,. f
---

24 Februrri 1950.

·2 7 FEB. 1950

!l}J_J {f)O J 11- j 

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hie:rboven 
aangehaalde schrijven, wordt U het volgende bericht. 

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staan ingeschreven: 

/�_k"-· 
1 Jan van GOMPEL, geboren te Amsterdam, 17 September 1898, 

zona er beroep, Nederlandse nationaliteit 
1 

gehuwd met: 
Joha.!1.na Tu"argaretha VIBSER, geboren te Amsterdam, 9 :B'e
bruari 1927, \ onende Laurierstraat 47-1 achter, te Amster
dam . 

e 

Op crimineel gebied komt hij in de Politie-administratie 
te Amsterdam niet voor. Dezerzijds is bekend dat hij in 
1932 en eerder, 2e secretaris was van de Vereniging 
van Werklozen in Openbare JJienst "Verbetering zij ons 
doel", gefuseerd met 1.I.B.van Personeel in Openbare
àienst. 
In Maart 19�9 stond hij ingeschreven als lid AB�. 
Betrokkene is communistisch georiënteerd. Hedendaagse 
politieke activiteit is niet kunnen blijken. Hij is ge
abonneerd op het dagblad "De ·�.-aarheid 11• -- ___,,, 

µ 
2 Klaas BUrtGHOUT, geboren te Rotterdam, 4 April 1914, 

stoker 3rote vaart, Nederlandse nationaliteit, gehuv,d met: 
· e Martha RUIJTER, geboren te Amsterdam, 7 September• 

0,. (1 . -, -wonende Kattenburgerkade 15-11 voor 
1 te Amster-

l �� aam. 

1_i.!J)JJ"' Blijkens de PolitieTaàministratie te Amsterdam is hij · in 1934, àoor de Krijgsraa0 voor de Landmacht, te
's-Hertogenbosch, terzake opzettelijke ongehoorz�amheid
en daarbij volharden, ve1·oordeeld tot 1 t1 dagen gevangenis..:.
straf.
In 1939 is hij terzake landloperij veroordeeld tot 3 da
gen hechtenis.
In 1940 is hij äoor de Krijgsraad voor de Landmacht te
's-He:rtogenbosch, terzake feitelijke insubordinatie in
tijd van oorlog, veroordeeld tot één maand gevangenisstraf
Op politiek gebied komt hij niet voor.

rBU RGHOUT is stoker op de grote vaart. Hij is veelal 5 á 6 
maandên-achtereen op reis en is zeer 1. einig thuis. Hier-
l door konaen geen gegevens omtrent zijn politieke gezind

heid �orden ve�kYegen. 

3 Hend rik JARINÇ-,geboren te Amsterdam, 29 October 1914, 
va n beroep v iechter, Neder·land se na tionali tei t, gehl.lwd 

t Catharina VEHjT�i:i;G, geboren te Amsterd ar�, 18 Maart 
22, wonende Rapenburg 68-11 voor links, te Amsterdam. 

Blijkens de Politie-administratie te Amsterdam is hij 
in 1912 ••• 
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terzake rijv-·ieldiefstal, veroordeeld tot 6 maanden ge
vangenis�traf. 
In 1942 is hij, terzake diefstal c.q. heling van een rij
wiel veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. 
In 1943 is hij, terzake mishandeling,veroordeeld tot 
f 15.- boete of 5 dagen hechtenis. 
In 1947 is hij geverbaliseerd terzake verdacht van over
treding van artikel 225 �etb.van Strafrecht (steunfraude). 
(geen veroordeling bekend). 
Op politiek gebied komt hij niet voor. 

----

In de omgeving van het aan gegeven adres wordt ongunstig 
over hem geoordeeld. Hij v. ord t gekenmerkt als een ru�: en 
onverschillig persoon. Politieke uitingen zijn niet be
kend geworden. 

Fredericus Berend van DUUREN (niet van DIMMEH), geboren 
te Amsterdam, 30 Mei 1924, ongehuwd, Nederlandse nationa
liteit, wonende Singel 137-111, te Amsterdam. 

In de Politie-administratie te Amsterdam, is niets ten 
nadele van hem bekend. Op politiek gebied kor.nt bij niet 
voor. 
-

""'!'ri'ae omgeving van het aangegeven adres vtordt zeer 
over hem geoordeel d. Hij is als machinist '.,erkzaam bij 
de NV .Gruno Scheepvaartbedrijf, ',1esterd okdi jk 44, te Am
sterdam. Door zijn werkgever wordt zeer gunstig over hem 
geoordeeld. Hij v-ordt gekenmerkt als een plichtsgetrouw 
en eerlijk persoon. Voor zover bekend gev1orden bemoeit 
hij zich niet met de politiek . 

• • • • • > • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  11 Cl • • • • • • B3
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. . . " Thina · ptot>1-st ort Dte1m .• ·De TsjochO$lO�"M.�� 

tiózant \V(..� r,cn nota: ovÓrh.;:meigd'1 '1-î.ä�i-n """'.iJ-nU,jke yqj..: ·· 
ba.zing'' .:ond:t' uit$CSJ)J:'Okcn, {..;�l, IDu 1c:rs gean Nedó:flandce 
dJ;l)lomaten. 111 z;ijn St"vatlf.!el'l1 � noeht' onhtrngch. llot \s ons · 

· \ f.oht€.'V nit;t hotond,. ·�at J;ii,t·· d$,, gçwoc;,nte is. in Uedáland. en 
een ·1111:sdàdj,St'r in·..contact ·. pt Ji tel1 predanïnct zijn· nrA.eplióh- . 
ti�tm •••••• 1>:recs had botor aan 'da fl�ijr�ij]çe vr!.rbatittr'�- ·' 
nen d-ankG.Ili� die do e.utoritQ;LtGn in 1'�8 ktmtlön he�bon 'ge-

•'· voc;Ld, toon .zi.1 op d-o'hoogte kt:�n :v'ci do L-.mli:jkrièkf)l'l.Qt1 · ,. 
prä.ktijken ,"t��:r;t!H-::e II6cle:dtmüflC -d;i.J lomaton zich. bezig. :hieUlon • 

� .Drciès protesteert •••• Zó'� r,rotc:d;t' is r:>(!i1t-er ,niet nodig';·. 
' .

Ik meende goed te [oell !tlt ter kennis van 
·Uedel{;rootachtbarc te.'brënzon in -volt1äni net éàn nogiilijka

. overtredina van art. 261 of Z66 jQ-.267, en '269 'V'G.n liet i'Jot-:- . 
, boek VE!l ,St.r�echt.' ' . · � · 

• r• ' i • • 
•'. 

�i .J' �lfli. S'.orr.àtïn. 
\ 

Aml de IB,olgrootaohtbm:ic �eor ?:.:r. A.A.t.1" v:..m rou.ÊU!N 
P.rocurcur-h,c.nera,a.l, fgd 'l)ir�t.qµr V.U.."l 'Pol,itié. 
bij htt C' �nchtshöt te. · 1 
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----------------------------- /-- ·-----------
,;,igen bericht.

• 

Ik heb de eer U het navolgende te berichten: 
In het dagblad De 'laarheid, van Zaterdag 29 Juli 1950, op de
voorpagina. �omt in het redactiestuk (hoofdartikel), Stakin
gen in .België breiden zich uit 11 , in ne t.Teede l.c,0lem een
voor, welke met het stuk niets uitstaanri_e he13ft. 

Ilc la=i.t hieronder het betreffende ge1eelte uit het stuk
n Te Charleroi en Luik vierden arbeiders

doorerengergidenuê t p-,;a t, D.; e tm.10:urv 
-door de regering gevorderd om bepa�.ld

werk te doen, maar de stakers hebben 
"!.it onderkruipen van hogerhand belet.
enz. 

De onderstreping van de tweede regel is van mij. 
D,ar uit het verdere bericht niet blijkt, dat een regel uit
gevallen is. doet zich de vraag voor,is deze onleesbare regel

er opzettelijk tussen gepl3atst? Is dit mogelijk een code be
richt., ? bestemd voor bepa'llde per.:.;onen. 

Einde.

Op 31 Juli 1950, toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids Dienst
te 's-G R A V E H H A G ..3: •

) 
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Aan de Heer 

DI'ENSTGEHEI'.M 

In verband met de laatste alinea van Uw schrijven 
no. 383/ëO dd. 31.7.1950 bericht ik u, dat de in de 
tekst van het hoofdartikel van "De Waarheid", dd. 
29 Juli 1950 voorkomende onleesbare regel moet wor
den gezifln als een gevolg van een wel mee� voorkomen
de fout bij het machinaal zetten van de betreffende 
tekst. Deze fout kan b.v. worden veroorzaakt doordat 
enig voorwerp valt op het toetsenbord, waardoor een 
serie niet gewenste lettertekenà in de te zetten re
gel word"1. opgenomen. De machinezetter Ve.t"geet dan 
wel eens een dergelijke regel uit de tekst te ver
wijderen, omdat zulks door de grote hitte van de 
pas afgesloten regel niet direct mogelijk is. 

Byzondère aandacht behoeft dus m.1. aan iets 
dergelijks niet te worden gewijd. 

Cor..amissaris van Politie 
te 

HE N GEL O. 
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23 December 50 

V E R T R O U îl 'E i, IJ K' 

liierI:1ed.0 voroorloof ik mij Ur:e:r: Excellentie o..an 
to bie:la:i eon toto-C::>:)iû �,�in o.::n goJaol to ven. _Q •• igina 
2 7an hot dagbJ.J,i.d nJc .,aarheid IJ vo.n 13.12"19 50, Ila..:l.g
s0 "Odi tie, wasrol:} voorltoman con c!·l til'Jch artikel O"Ter 
de :reg,n·inr:;sna.� tl'agolen 3tUJ.ga�de hot garir.1ik ,mu 
oJ.octricitnit a:1 �on �ive�· Lcntio betreffende do bezui
niging op hot atroo::nvcrpru1.:� tijd.on� de pio.m.ron. 

Zo�1s r:.i t de c:opic 1 an bl!.jl.e::1.1 is u.un 1)edoeld 
artikel, gc.:.1r.ikt in vctto lotte.l'S 1 eon o;:rru;llomie 
plaats iuger�imd aan de bove....z1jdc van de pagina, in 
een kolom, reent bo7ên do ad"ro!'ton tic. n.e�ds een . 
vluchtige be!Jcbo�wi:1g 'doot d::: lezer Vèl'.'.latid t'�1oûen 
a:rtikoJ. en :1d .. ,s:tten tio zoe,l.en. 

Hoe;c..iel in he't art1ltel niet re.::.1tstre0Jro wor.dt 
geageerd tceen de bezuiniging t1jdens do pioku.rèn, 
kan d� inhoud de.arv�n, �ede ten aev.clgo van dö door 
o·n� W�r;1eiè. ,i reeû.s la.,igo t-.ijd OD.VO?'DOOSd. r;epropa
goerda stellin5, dat ellre boz11iniging te:i doel hoo�t
de oorlog3prcduetie on - voorbs�elding i� öcvorderen:
de bereidwilligheid �,an de oc!!lm�nietlsche en do door
de co.mrio.r;..L3tis�he ileologie beih.vloede lezers van
da:t; blaa om :mede te \'!erken aan de bezuiniging op het
s troo:nverbruik s.llQrl'!lins t bovor.i.eren.

F..at wa.re in overeenstemming mat het principe van 
da c.?.J. en haar dàgblad geweest, indien de directie 
plaatsing :van do advertentie zou hebben geweigerd •. 
Men heeft. echter blijkbaar in deze het prinöipe om. 
dor wille van geldelijk gewin ter zijde gesteld • 

Z.E. de t::tnis ter van 
Binne.o.landsa zaken 

.w r HOOFD VAN DE DIE}';$T 
� 

z.E-. de Minister van
.Economische Zaken tir. L • .Einthoven 
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Rapport van KB 
Aan KARA 

No.: 1371 (ACD 101157) 
Betr.: Instructie voor communistische Pers 

Hierbij doen wij U 4 exemplaren van een in het Neder
lands vertaalde instructie voor de com.munistische Pers toekomen. 

Deze instructie is in 4-voud door de Cominform aan de 
CPN verzonden. 

4 bijlagen 

KB, 30 Januari 1951. 
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DE B.tt.:LANGRIJKSTE TAf.EN DE� CQM, 1JNIBTISCJtE Pl§R§ 

De·tegenwoordige internationale toestand wordt gekenmerkt 
door de steeds scherper wordende strijd tussen het democra
tische, anti-imperialistische kamp e� he� imperialistische, 
an.ti.,;democratische kamp. 

De politieke en economische su�eeseen der Sovjet Unie en der 
Volksdemocratische landen de consolidatie van de Chinese 
Vol�..srepubliek en van de f>urtee Demo�ratisehe Republiek, de 
opleving van de nati"nûe bevrljdingsbewo-.�ing in de koloniale 
en afllankelijke landen en de ontwikkeling v tn de democra
tische en socialistische bewegL� 1n de ka;;i·talistische lan
den, zijn het bewijs v� een geetadi3e groei van de krachten 
der democratie en het socialisme. 

De ma�htise opbloei over de gehele wereld va.� d� beweging van. 
de strijders v,in ,!a vrede bet-rekt de breedste lagen der bevol
king van �lle la.�den :ln de strijd voor de vrede. Honderden 
millioenen mensen soha:ren zich om de vredesbanieren

t. 
zij slui

ten hun �ijen st�ed.S nauwer aaneen en geven ultdrukld.ng aan 
bUn vastbeslotenheid te strijden·om de misdadi�e plannen der
a.ans1114.hters van eeri nieuwe oorlog te doorkruisen. 
Het reusachtige succes V3!l het Tweede Wereld Vredescongres 
is een duidell.jk bewijs van o.e vredeswil. der volkoron. De 
besluiten, genomen door hét congres, zijn het strijdprogram.
ma vé.ti. honderden millioenen mensen, die zijn opgesta� ter 
verdè'digi'!l$ van de vrede. Deze suceest,en zijn belangri�k en 
niet t$. weerleCTeen. Doeh de steeds toene�ende agressiviteit 
van het imperialistische kamp vereist een verdere '1itbreidi.Dt;1 
Va.tl .het' demoeratis.che, anti-imperialistische kanp, een ver
sterking en uitbreiding van de wereldbeweging voor de vrede, 
evenitl$ het aaneensluiten van de krachten der arbeidersklasse 
en de b�ed.e volkSlnaesa•s voor het af'weren van da imperialis-

. tische . )'.teaotie •· 

na werel�rette'tie stelt krampachtige pogin(;en in het werk om 
haar .krachten te mobiliseren. Zij voert een regelrechte 
"kruistoahttt tegen het·com:munisme en nee�t de m.eeàt ge�a.ffi
neerde en minderwaardige maatrogeleL om de internationale ar

beidersbeweging te splitsen, te wurgen en te onthoofden. De 
reactie ondt;f.. werpt � aanhangers van de vrede aan steeds gru.
welijker »eJ?ressailles. De oorlogsdrijvers vormen en verste-
vigen oorlogsbloc•s en oorlogsverdragen onder de hoede van 
de Álilerikaanse imperialisten. Zij zijn van de politiek tot 
voorbereiding-van een agre ·sie overgegaan tot directe daden 
�an-�essie. 
Onder deze omstandigheden is de betet:.enis van de rol en de 
taken, zowel Var). de conununistische als van de gehele democra
tische,pers. als de collectieve propagandisten, agi�ators en 
organ.isatoren van de voor vrede, democratie en sooia.lism.e 
strijdende massa's, tot 1n het onmetelijke gestegen. De c1m
muniatis�he pere in de kapitalistische landen heeft zich door 
haar eonse�uente strijd. voor de bèscherming van de bel�-:;en 
der werkers, tegen de onderdrukking van.de democratische vrij
heden, door de dagelijkse ontmaskering der reactionn.aire ,;,oli-
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tiek der regeringen, grote autoriteit en populariteit onder de 
brede lagen der werkenden •erworven. 
De kranten der communistische en arbeiderspartijen strijden 
actief voor de vrede en de nationale ona:fhankelijkheid van 
hun lande� zij ontmaskeren de misdadige oor log van de Ameri
kaanse indringers in Korea, strijden teeen de a�tieh.ters en 
propagandisten van een nieuwe oorlog en treden energiek op 
tegen het toenamen van de terreur en de willekeur v� de po
litie. De eoµun.unistische pers ontlllaskert de valse voorlichting 
en leugens, die door de coi--rupte burgerlijke pers ove� het 
.kam;p van de vrede, van da democ:tatie en het soe.ialisme worden 
ve�spreid. 
De eommunistisehe ners 1n d..e: ka.pitaliatisc.ha landen strijdt 
tezen de verlaging-van het levenspeil der e.rbeidorsklasse, 
voor de eenheid van de arbeidersklasse, en van alle democra
tische krachten, �ij populariseert de successen van het anti
im.perlalistischè kamp en zijn strijd tegen de voorbereiding 
van een nieuwe oorlog, �ij verklaart de vreedzame buitenlandse 
politiek van de Sovje't Un,ie en van de Volksdsmocratisch.e lan
den. De :pers der oo:zwnmistischa nartije::- -:-�e·:,.t vooru.l.tstreven
de, leidende posities in de strijd 'foQt" democratische en so
ciale hervorm.inge�. Als voorbeeld kan men het orgaan van de 
Italiaanse Communistische Pa,rtij1 de "Unit�" Qai.J.11::üen. Doffl.Jn.ita" ie een strijdva.irdig dagt>lad, dat verankerd is in. de 
massa van het iron:. tièt haar oplage staat zi-j vàn alle Ita
liaanse kranten op <"...e eerste plaats.· Zij strijat consequent
voor de nationale solidaritei.t van alle démocra.tiache en vader
landslievende krachten van het land, voor een program van 
vre0dzame v:red11-Topbouw en ontwi�:kelin.g van éic èeonomie van het 
18IldJ zij mobll�seert de boerenbevolking voor de strijd voor 
een democratische landbouwhervorming. Het blad ontmaskert be
slist de verr,1ddl.ijlce

1 
anti-nationale l)Olitick van de regering 

De Gasperi en h•e.r volledige onderwerpl.ng aan het Amerikaanse 
imperialisme, zij voert de strijd tegen .de opri�hting van een 
clericale fascistische dictatuur in het land. 

Daarnaast moet vastgesteld worden dat verscheidene communis
tische la:>a.!lten in burg�rlijke lar.!en do werkelij}:::e oorlogs
brand.stichters nog onvoldoende ont1askeren en dè volksmassa's 
onvoldoenó.e inlichten'over de economisehe en eult'ln'ele voaruit
gru:ig van de volkeren der democratische landen en van de Sovjet
Ur.LJ.e. 
In de kolou:�cn d r kranten van de communistische partijen is 
è.e :prcpaganè.a van het !.:a.r:J:isn:.e-Leninisr�e, de e;roi;e revolutio.n.
na.ire theorie, die de arbeide:rsl:lasae en alle werkenden wapent 
met de juiste kennis van de perspectieven, doelen en�egen· van 
de succesvolle strijd voor de belan.-r.�n der arbeiderslt::lasse en 
alle ·"erkers, nog onvoldoenda ontwi '··eld. 
Dergalijhe. tekortkomin..�e.a kan µien ook in de "Uni·ba" vaststellefl.. 
Dit blnd b.v.-, d.nt d.e ·r.raagstu::�:.en van de strijd voar ö.e vrede 
strijdvaardig behandelt• belicht tegelijkeJ;tijèl te �wak de 
werkzaamheid van de in het land. gevormde plaatselijke vredes
eo�1itó1 s en van de voor de vrede stri;jdende democratische mas
sa,..organisaties, zij h0udt zich nog onvoldoende bezig met de 
toestand dar 1rieine grondbezitters en 111et de bescherming van 
hun belan�en. Het blad is vaak niet eritisch genoeg bij het ge
bruik van inf'ormaties en materiaal ve.n'purgerlijke nieuwsagent
schappen over <.liverse vraagstu:; en van het 1.ri-ccrnationale leven • 

• 
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DG kran't brengt bij de behandsli.ng van vraagstukken over euJ.
tuur en kunst in sommige gevallen niet consequent de Marxis-· 
tisehe-Leninisti$ohe opvattingen naar voren, zij schenkt aan 
b.ew 1d.eologische werk o�de� de ve>oruitstre�ende intelleetue-
1en niet de vere1',=Jte aandaoht en trekt nog ste'3ds te weinig 
correspondenten aan ui:� het midden van de lezersk:t•ing • in h.et 
bijzonde� van de· arbeide� en boernn. 

In de ianden van de volksdemoci-atie speelt de com.-:-;iunistische . 
pe�a een bel�ijke rol in de strijd voor de opbouw vnn het 
&ocialismet bij de opvoeding vrui de volksma�B.a' s en bij het
verenigen a.n.arvan rondom de comnunistische en ·a:rbeidcrspartij
en. Door h� consequente atrijd voor de ve.rstert::i.J.1c; 'On het

volkfldemocratische systeem, voor. de belangen van het V'"'lk 
verwictrveu 21icli de oomntun1stische kr8.!lten in deze lanclen r;rote 
populariteit biJ .de maosa• s en staan in hoog na.nzie11 bij de 
werkende bevolking. De comro:uniatischa pers van de volltsdemo
uat1�l'ie landen populel."i.aeert de vred6apolitie.lc van de 
u.s.s.1R. en Wi&.'t' vord.ex-ingen bij de opboun van het COïir:iuniS·Je,

, . �é legt bijzon<ler de mr�ruk op vrasgetu''.'.ken va."1 de. politie1�e, 
': oecmomiaehe en cultut'ele opbouw in de volx.adem.ocratische landen, 

.in de Chilièse Volks-..::"epublie!c en in de Duitse Deooci'atiache 
: ·, RepQbli.ek. · De kranten sehenken grote aandacht nar de vredesbe

mtging, �e ontmaskeren de Anglo-lunerii,.ai:;mse oûrloçshitsers. 
Als voorbeeld !�an .tr.en het orsaan van de Co�; .. : m.ist1.sche Partij 
van �Bjeer.o-Sl owakije, de "Rude Pravo" noonen. Dit blad beh!lr�-· 

. dolt die��.cu:id de opbouw van het socialisme in Tsjecho-Slowa
kije• zij 't )<m.t de ontv,i1c-1rnling ven. de aoci:i.llat.!.SC-'1-e t-!ed
ijver, het il.1vo..,ren :v-an de nieuwe technlek .en Vat?, �e _socialis
tische werlonethQdes 1.u de ind.u.strie, a.e cooperat1.eve beweging 
i!l. de d.or:pen en het cult1.tr.'ele �n voorlioh.tondo work o!lder de 
bevolking. 
De krant pl.lbl;lceert rege:Lma.tig bi:jdro.gen over onderwerpen van 
het ptU. .... t.ij leven en . de opbouw van de partij • De_ "Rudc Pr avo" 
�orgt dageli�ks voo:r een versteviging van h'18.r ver1)inc1.ing l:let 

·de lezers, publiceert hun brieven en let er op. dat er concrete
mua:tr.regelen word.én getroffen naar aanleid.ing va=.· de gc-publi-
ce(�rde brieven. , . 
De pers �er eor1r:1unisti.sch.e en arbeiderspartijen in de landen
van .de V ,.llksdt)l,1ooretieën legt ·welisvu.w.r grote nadruk op de
al.g�ne vragen van de strijd tegen het ;,;evM.r van e1?.n nieuwe
oorl-0gt doch ontmaskert nog gebrel� de werkelijke oorlogs
JrijVt�rs en de verradtt!.ijke rol dor rec.htso ooci:ûisten, deze
corrupte agenten van het }.nelo-km..er1kaanee iraperialis�e en
br$:n5t nog ·u� weinig artikelen over vraagstu:::-:en van het l-1ar
xiame-teninisme. L" het bijzonder heeft de "Rudi.} Pravott te wei
ni! aandacht geschon.1rnu ·um de strijd tegen de :fascistische
Titokliek. Een a.�tal artikelent die in deze kra.11t gepubliceord
zijn over theoretische en ideologische qnd.-"r-;,er?en

1 
zijn niet

1.iepgaand genoeg ""n SölllF'.ige van hen bevatten polit eke en theo

retische :fotxt;ou. li<}t blad schenkt in nog onvoldoende Jate aan
dacht aan het opvoeren van de wa.akz!lam.heid en de ontwi!(;·eling
van critiek en zel�critiek.
De communistleche pers bl'.3schou·nt het als een van h�UJ.r beLme;
ri;jkste taken om aan de breedste lagen dor bevolk�,:; de grote
betekenis van de historische besluiten van het Tweede Wereld
Vredescongres duidelijk te rnaken. 9 de strijd van de vrijheid.
lievende volke't"en voo:r de verwezenlij1:.:ing van deze besluiten
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diepg$.4lld te belichten en te onder&t$unen en bij te dragen tot 
de verbreiding van·de masee.-basis van de vredesbeweging, in het
bijzonder onde� dè boeren. 

�t we�lr an de nationale en pla.atsetijke. vredescomité' s, de sa,... 
menvatting van de opged,;'l.ne ena.ringen, de 9opulo.riscrin

�
an 

nieuwe vor�n van de stri 1d voor de ttedé, de veroor.de1 van al
le elementen van het seatm ... isme en de b&krompen.heid1 zowe als de
populari�er:1.ng van en de steun ae.n ·Fi.L.B.ut:regelen·Vali leidinggevende
lichamen van de wereld.vredesbeweging, dit alles verdient de bij
zondere al!ll.1.dél.Clit van de oouu:a.istisc.he p0r$.· 
De oonm1UUistisohB pePa zal de aanstichters en propagandisten van
een niem�e oorlog meedosenloos ont'lnask�ren en hun dierlijk� ge
zi.cht eu hun -va:.11 �e :1..se.nh.aa t vurv lde "ideeën n en "·theorieën" aan 
het volk la.ten zien. De com.rauniat:tsohe en de a;er!B le democratiacb.e 
pers bescliouwt het a.l.s haar heilige plicht om ó.e ;;1.an de volken van
alle landen Vijandig gez;1A<1e 8$.!.'e siev'l buioenlan.d.3c Rolitiek en 
de react1onnai.re 1linnen1andse politiek dei." Ve:t'enigde ...:>taten, als 
1>.olwerk van & in:tern.utiond.le reactie, on�n.ask1!;!ren; de ontmaskering
va.tic de misdadige <'Jv:('log van de USt. 'lieg�: ·--�t Kore<lan'* volk en 
hun oorlogsá.vontw:-en t�renovt1r de Chinese Volksre:publiok, evenals
hun politiek om de U'tlO 'te veranderen in een werktui� va-o. het .Ame
rikaanse imperialisll!$ blj het verwez&nlijken ·tan ziJn misdadige 
plannen1 tenslo·tte de �nergieka at-rijd ·te�,;an de aconot!iUlehe poli
tieke en ideolc,g::.s�he veld'tooht die de .c'..iner•ik&an.Se agressors voe
ren tegen de- bel8..lll:;:e 1 van de vol�s1t:\.S0a' si de on�:.:û:orinG va.."1 de 
veelgeprezen "Aro.ori:raans& leefwi ize" evenals van de oorlozavo?rbe
rs:;1dingen, die ond�r de dekmantel van een veldtoc.1t tegen het com
/iunism.e wo.cde:t'1. getro1':f'en. 
De com:.n:1.mistisoh.e :pers ie gero0pen de v0rstevigi.ne; vau b.ot door de
Scwjet-l!'nie aangevoerde demo.c:catische, an:ti-imper-ialistische ltalilPt
zijn oo:n.seque: te. en sta11a.va.stit;e strijd v?or hot bescilerraen van d.è
ttede np een g!?ono.ige en. ve�lz1jdige wijze aan te .. to"len en de suc
oassan vaJ=i. de Dowjet-Unia van de Voll::sd�. �ocra:tieen., van de �hin.e
$-O volksrepu'bliak en van. de Dul tse Dcmocratj,sche 3epubliek te pro-
1_:>.a.geren. 
;.Ioe d.iç:pg<1ander er::. duidelij1�er de oo ri.m.unistieche i>ers de ma sa' s 
de· toene:i.end.e z.wa1cte van I1et Lo.neriali;;tJ.sc1it>- 'ltam.p, zijn i.nnerli;j
ke te{!e115telli.."'igen en de histc,r:!.sch.ê ond jrgarr.; van het imperialis
me flWltoontt d.es ·ce beter zal zij de zt.1.a�;� van de v:t-ed.e die�n, 
avemals de be·sch�;;:'l!ling van è:e 'belu.nge�.. der W(;r: ·ers, 
De tegenwoor.dige internationale toestand ��fijcti het v6ór alles noot
zakelijk om iedE-re dag weer b.an él.e pI"opa�anda. van ·.h.dt · chauvinisme,
van de r2,zsenh.,.;(at en V&:e. de hation,-i.le vl:�a.1dsch,:1..p, \'1e11m propagan
da door de im;peri&listen en hun propagandamachines wordt gespuid, 
stee-d.c sterker te ontmaskeren. Ten einde de impe:r·is.liettsche aan.
stichters van een nieuwe oorl0is te isolü •,n, 111oet de communisti
sche pers zieh nog actiever inze :;ten voor dé vriendschap" ven de 
volken van liun land.en m.t:t de voll,.�n vai.l è:.e Sowjet-Unie en de vo 
denoars.tisch� larHleD e;u. grotere d.an&s.el.1..t schenken aan de opkomst 
van de nationale ttijhaidsb-eweging in de k()loniale en afhankelijk
landen. 
De g·ehele activiteit van de oommunistisc !Je pe rsorganen is onver-
brek:elijk v,n:bonder.r. :met de versterking ve.:o de propägenda van het
Marxisme-Leninisme.en de onvermoeibare strijd tegen de reactio:n.-
n.airè ideologie.
In hun plan.neu voor het ontke·t;euen van een oorlog

! 
voor het onde

drukken.· en vernietigen van de demoe:z,a.tische beweg ri� wordt door 
imperialisten een bijzonder belangrijke rol toebedeeld aan de 
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rechtse socialistische lei.d':'rs, d�ze verraders van de belm�en 
der arbeidersl':..laa:se en van de nationale belangen d, r vol� en.Daar
om is de stl'.'l.jd tegen deze agenten van het L\..me:i.�ikaanse ir1pcrialis. 
rllé, .dA meedogenloze ontmask.eri11g 1ran hun dlorn,;tbaarh�id aeJl dt? 
oorlogsstoli:cri=;, de ontmes.:ering van d.o ideolo�ie YRn de aociaal
de11wcr.CJ.tifJ, die een i'f:�"Ç)erl.tiJistische, bu.r0orlijl�e ia.colo;le i.:,,
een belm1gri 1>: ondcrdee l van de vr;rdedi.,:inc:- van d.--: vre(le en he·t; 
terugsl· an va.n de impe:ri'l.listisehe agressoro. De e<"'.elei z--.aJ van 
da v,:1rdec1 ir.·iri.7 v:.m d2 vrede oiHt van. de co1.'!...,uni.st.::c°'1e ne:r·o jvk 
een. v0rs�:;c-:r1 ·t� strijd te<"7�n r'ie sr,iO!J.nû!l en 'fl()<":,'"(l.Cn. t1H.'S - nr,_ ii e !}.1i
to-bende in J}elgradot da· directe·· .ne:tpers en D.31 :1.ten van de 1h1glo
.,\z!terik,ru . .;"� oorlo3snto1rnrs. 
Een belung-ri ; 1 ·:e t�ni: van de co ;·-mnlstische _:ie:,:,s ir.; }1ct opvoeren 
van. dP. revol-µtionnai.re wae..kzaan:..heid, de .:)-rJvocrîin".'; él 'J.' ::uu:1ra 1 s in 
de· g..: ':'t VU'""I éo onv1,;rzoenl.L.i; ;-._eiö. cc. ·,w.j,/,:r.· Cc v.:..J .... �··1en van het; 
soci·'..li.�r.e, de s·t;i<jd t;e·-·en� de invloë·i V3!1 de bourze:,inio op de 
ar�oif..,1rsma.ssa e:r:i .. (1.e 11�ssa 1 s van. � t vol 1r_ ?!' al] e 1.l0-:_eJ.i.ï -� -ter
re:t..non va.'l-U.1.::'teli;:- >·se .LeV�!:: i"i' de ..... :-�•r'1.,: r·L".!: ,;;e �o_..,�c�Hp, �,U1st, 
literatu ·p, h0t huise "'.i ·:::o l(rt,rn e!!7, •

.De 1,:ran_i;e.n mri;:i,-.�·r i'1 t8.;i''\ rkin;:-- r,:;· P.H, .1·1.t cY'it;Lc-. �:·, zelfcritiok 
oen. wst zijr ir (1.c .,:,•1.c 1. cl.J..···CT vn.· d-:- C'.) · '''H3"':i.:r��e e::.u. arbeiüer1 
'l')artiien er.. :'.ii 10�t.;)n dit sc '" c--rn0 •. , ".)0n i.·� ·'J.·, :3+...-..i.id V•é°1r de v r. 
Vnl.lir.g van de V.')'.)1°' ao J.)t:tt'iïÎ-i0n f.0st: .. ·.:'.'.(l( .� t,r,.··0.:1 no;; Veclzijdi(�':r 
en mo�"!.i�1":r a::y__...,_ "'0Fden. . · 
De ners a, ·· · c0 ·,�u;n 1.<: ·c .... sr. ho p:ir·; i-; zn v1\�. .�,_.. ';:a1)i taJ.tscls 1� �1� la"ulen 
strl ·jdt >?.n z-:.1 oo ·v,.,:J'.'d.,r onv,'.' "J71.0<!l.b ,;··"J! s tr-.v;1:,, ..... vc·::>� de n..:i.tior:H-
1.e (·ns:fl->;;:J_'allJ :' �J.i..

1. v::,J.--. 'l'Jn l·. ·• . .::': t�.;..,� d,"? 'r:l·i,·�n vrui het f
'7'.·":ï."' Ü:·.nn:-;� i� 1:><�riHlir-•·,�, t"'r:0'1 <1.c ")Oltti..c1

'" var. l··t "'r..iU.ta:".'is·1e, 
t0,,::er. het 1,::> :- l"1'\ e"l v rvo,�ren ve.·1 ) 1111r L.aaJ1s ûo:!."' 101 ..... S".W.tieriaal t te • 
. c:-cr.. ,fa uit!::,-,r,JJ'1.1�: "'n-.., è.e :--Ö1'.'lo,�si1:dt."ts+.:r•.'":, <'li� 1;er lttste van de 
::,clal"\f:en dt?.r "1er'·c.:rs ·.vo.rnt doorecy•,-oera .• te:-:cn ac :fnsciseri,r van 
he� stt'l.atsa:,"a.r·, .. ,t, :.te terreu .. -:.-en d.e vr �·vo1ginc; van v-redesstri:j
d€rs tit�i.:;e,1 d.0 01.r, ··-·d:c-1.f ; .. .i'--1! en liquida:'; b 'l'J:.: ".:-: der:.iot"\rai.::l�,"'-;..::
vr1:-p,1�·1en. :n rcc 1·i.:er. der wer1c�,:,s en t'"!r;en ,-e v, r1'icir-,g van hun le. 
vr :i.sne il • 
.sr Y3.:."l 1;.it.:_�1C.::Ld.e, d:-t de eo·-:·m.•ristis(: i,..c p1:cs ceroc:>rn .\.s oo'l. �.:o
losa.;:i.le r:,1 te spelen bi i de v -:-rstê:r!:L"lf! van de partiJ�n en bi0 
de pro-paga:td.'.l van het \11ate:1sl':, . .rr. elij�.e so-cïe.l_i!'1 "e, zul1.en de
"-'T�tkm f�:r c:> ·--:m.i t:L:-;;c' .. e r,·1:--1;:î..jcnva--. d.e kQ'?i�al1stifll"!rte landen 
è.e vra�8stu·(.1rnn vari d.0 op.bouw van de !)a.rt:i. j eu. de irleolor,:;iocl!e 
v0ed.inc d-::r p:u-tijle, en en partijlozen in d.e geest van he��, : :ur:x:is. 
,_,,, ,. ,.. • 4 - .; "''"n --. "·· di .._ ..... g ., '"' d0--· ·c·,... ·., ..,,T' �"' 1 "'n "'"' d·, """'to,� ��hT', tl,. ·1 · 1 • 011 cv-.lJIQ; ... \.J .... l..! . .Jr-.0._'il-· ··"""""

...:.., 
, ... _. ,,�,. .. .. -.1.�.,\.,..,;,;..,_\.;,. . ..,, .. . ..;4 .... -� u..., ... _. .. .. ..... . � 

vn.n. de :':'-:C E: �rt g-esc l).i��te v0r 1en. 
De :reactie in o.o lmriitalistis,"'!1e 1 i"r1.de"1 trn.,�l,t �·oor onaft;ebrol�en 
en. steeds he:i.'ti;r:-r worflende rc-::,resaillcs de con ·unj_ .t.i.sche en de
gehele <1.emocrat1sc.h('). p•�J:'S te 'r�eve.l eri. re:-;n einde <i.'.',zr., J>Of-�in--en 
v1'tn fü] ro;:;·�-r.l� ·t"c v rl c-i.:r,:>Sla, -.o:�t..ë\n oe cJ,1 u;ietiac··e partijen en 
al�.e dc!:-0c:"' ·.1ti.s,., .. 'C v:r1c··.te11 zie .., 'Jc-(1i:� 1e:· Y'r'..':' ·� T!i b�proef�.e î"lapen 
van de moblisorlng van rle ·iüsso.• s èo a�l;ies tet vcrzaraelmt van 
lonàsen, v::cllcr 0nt-çü-:oien m, ge·,.,rnil: �;"1:"·>;1 va.n :;.,'1.<1ere vor1 :en ter 
onc'l.,::�rsteuni.."1g van cle pf't'S; zj.j �.1·.1'"' ';(•'1. het clc 1�Jtrcf'fen<1e ·aerk van 
de CO''i.,'."'.tm.i.� :;en ::Il v�, alle demo�rat:en ter uitbrelf.:L-,o: ,,an de c )]l
:w.unistis<fr,e t�n Y•')or11i tstreve.11d.e l:ranten or alJ o mo�·eli.)l'e :.uJ.niere: 
v,··:rster':cn. 
Do pe:1."e van. de con:::ru.nic;tisc.he porti jen en de a.rboJ.d'.)I'Bpurj

çi ;jen 
van de vo1.ksd.e noçratische ln:,·ior.rn zi8n ": -,r t;,:."tr.1' in !ict bestuderen 
van do Cl."V"ari·17,e11 ,ra.ri de socir-tli:1tH1,:o!'.e '.r:;,bonn in h1.111 lRnden en 
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s:te.h te n,,tte te ma.r:en J in het d�e;elij]::s v0r· i.1den vun de eoonomi
sohe sv�cessen en vorworvan �eden rnet de perspectieven van de OP
bour, en de ta.;. en van de s·trljd tGgcm een nleu.Ye oorl� en voor üc 
V·;rstc�l7'inc van clc C.ef&%lS1e!:racht van hu..'1 lander.:.; in bë.t no6 
natrwkeu.r1(jt r ber-tudc:-�'en van de erva.:r.i.n:;en van de ewcis.listische 
r,pbouw 1n de m.;<·'· en in het optreden t�la iuitiatief'nemer, agita,.. 
tor en 0I"..;anist1tor vcm de r1"A.ctiA1·hc toep.r..sslnc van deze ervarin.
��n i 11:: het V( .'ster· •�n van ûe studie v;.u\ éi.e <:Ool' do i-�U(b) en 
a.rJcre 00H,:u.nist.1sc'le en arboidorsptirti;Jen vcrz:..t:,elda orvaringen 
van de pa.1:'t:lj-opiJou�; en do 1rropa:u.n<� vru;. '-�ot !;:,.r:.:io:ne-Tieninisr.ic 
t�n einde deze orva.r;L"r..ge:l zleh in do pract..i.jk te m.:.t·;c te maken. 
!Joe u!l:idelijker de co,., :uni. tJ.ache pers V't�n de voH:sdei:iocratischo
la:iden d.e ":>ncrcte v��rsch.ijni11GS"Vormen van do :--10..secsi,ri;id, die
de O.Pbouw van hd: soein.lie:me 1:>e�eleidt, z:O op tc.l -or.en• des te be
ter z,.tl zij de naosa s mobillao rti vo01.· .het :>Vt�iin.rie __ van è.c
h'lr<�nc;:1:'ico tr-1_:()n::rt:e.nd vau 1ie , laoscvi.':111.��, dec. te vl·:..�sor zul
len q.eze Ltndcn zi.oh CO'.'!.Solièer�n.
Tfet syste:1t1.tiHcho orvoeden v �':'.l ue vo1 · :P:"1t;s.::.•. 1 s tot d.c: borcièt1:1eiè.
cm de 'Jla.ohi.r.atlea vu·•. cle r--ye· f- r. v'\;- �" t :;_ ... �pE:J:iru.1sti.!,jcho 1:T;tp
en <\e binnda.."'tdae re!\ctie ·.;eru:; te sl P,1 te�.; !t t 1;,e>:PJ.stzij:n va'.l
het socialisti�nhe �10.trJ.o·tis 1e 07l de ·.- i.l h1 �n l. ·.d� : met ÜÏle krach: 
te be se her •en te?;en� d,• ·tanSl!!.(..;en Yrt."l �"' ir.";)o"t'� � · :- l:�n, diont het· 
zelt'dé doel. 
Vcin 1)1j:;;onder h·��-· nó vcJ)r to pera. de1:· ('i) ,.r-tL$;::hl en arbeidors-
:pEt.rt.i;ie\1. v�r!l de vnJ., �d�•:!O'!T'9.tische lan<'1c11 ,: .. ·te!' de vr ::·tO\.ldi,"'(:cn 
Yan de so�i.8listischt; opbouw zij'1 de tl:'. •.):1 o,; h t vra?ç;stu1..: va..Tt 
de a�tivtt ."'i t VA."\ c:c. c.;.1.:1 !tmi "tisi:. ;::c par-',i ie_�, ,_:.s ;a.rti .. 1en die 
nm1 fle ·u\cl1.t zijn; '-� OT\twi1• elen or. de V·);!"11it;st::·cv<:..::è.c rol der 
:partijell bij c1t: sooi "llistis�·!2 he:!"V'o:::-r..J.:\.,; è.·�:i'.' i:'i.!:1.at5c "l:-çnij te be
lic, '1 öen. 
D9 �ote- t':":'aeht v:-r� <l.e ço-i;• "':unirrtif'C r:e p?l'"S ir h.t: :r troUf' :1on 1:-J:--.ar 
yirineipe, l'?.,'.'U'.' ideologische zuive-:r>'ieid• :� ... ar onvèrm·)oibare strijd 
vo "r de -OG lmi.g el! it,1.:?: r� t; .., :, U:• h :.r :G..llUi'J 7,J . ' ··fü,!E.�: h.e id :..et è"a 
:-.t.:,Si.::� t s. '!,,�.:. r cor:.·Gi:.ct �et de -.rbeid.c�:3. "'·t de r:orl.cmèe maar;a•s; 
11et de vooruitstrevende intelli�e1rl;ie - zo zegt kau. Stalin - .kan\
wen , er� ·Y�� �;e, s · rij dv \ar2i$c:, 1 . .:> ··ls� � 11let.tsc.be 'k" i.tr:1.t .l.i.ct opbou-

1:1:en. D.::.· .ro;.n. zn� è.-9 � ommm113v 1.scJ,o :9ars er onv 2'.'!'loetb3.Gr voor, 
,iat i& �j h .!. .r V'lrb lndL:it.-çen met de Ti'.B.ZBa' s vr;r3t3viD·t;, ó. t zij de 
be'tJef;ing vt..:n. 1-:t:cbo lê.•s.,:s- �n bo,::r0ucc.s.1."�'eSI,omfa'.!!"ti • '. op r:.l lc .ma.'1'.lie:i.."'en 
b)V:>l'tl.ertt à.,.t zij syete�v::t:lsch brieven va::1. Hrbei::-1:::-n publiceqrt
en dat zij el" zich op toele�'t dat v?ç:r3"ccllen, diû ui�aan van d9
vol �s1:o:er-!:sa' �:3 • .n:�·<.lP.n. verwezen 1 ij: .. :t.
De strenc;e :;:artijdi��eid. V!lY-.1. è.e C".'l''Ymniotisc� l)ers 1:omt overal
in t;ot 1.à tdl,"\l! __ i?'!.g: i.'l de alr�e!."!Gl'lé lijn en in ta:.r �t:cijdv'.l. . .r
dige aei�als5e st, in de cnverzoenlijl::o ont:'.!ash.ertn.; van de 'b�
gerl.ij'�:e ideolo13}e; 121 e1J� gepv.hllcef'rd boricht. in_i_ede:!'c in
for,aar�:c'iale uedeèe.l i.!ls. Overal �n in zi:Jn gehoo1;-v3.n de eerste
1°ót èk. l�., t;�to l.'C{5er; ::e9be:· de C'>ut:t'•.:1.� .. !;t-\.schc !�•ar (:iJ h:.m r.:is:_·en, 
d.uid.eliJ!t ,n.tr�esp:eoken 1.Uterlijk van een co.:.lmmi.etisch ble.d. een 
vo lli..a d.:J.g b l ,, d. . 
Grote en V'?ra.Ptwoord.c?liJl::e talccn zijn v:eL�el.e�d. vc� d.e otrijd
o.r.ga.nc� Va".'l. de ,9cr��e"·èe mcF:'HJ_. s • voor c!e l::ra.:. i'::e::-� van de eom;:unis
tische en arbei'Ïet>spe.rt :.j,.m. Van het v .r"'r1.1..l.lon van dt3ze ta.1 on 
hangt de auc-ceevolle strijd van hat gehele democratische kamp
voor vrede. ·de�ocratie en eoci.alis�e a:r.
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Hierbij gaan::1 heb ik de eer U te doen toe
komen, een opgeplakt verslag uit de "Gazet van Limburg", 
van heden, 30 dezer, betreffende bovenvermeld onderwerp, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-
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Communistische Raadsfractie van 
Hoensbroek versus "De Waarheid" 

,,Nummer 1200 sprak leugentaal" 
Na de nieuwjaarsrede van burge- De heer Berghem meende evenwel, Aan 'het u:itbreidiingspl'an wordt 

meester Martin, waarvan we � dat de voorzitter deze heren maar druk gewerkt. Het zal eerstdaags in
m-elding maakten wierpen de vroede moest laten kletsen, anders zouden ze de Raad kom.en. Voor wat bet,reft de

1 vaderen :z:ioh met veel .ijver op de al- zich nog belangrijk gaan vinden. De anne:,catieplannen verzoekt de voor-
gemene beschouwingen. burgemeester wees er op, dat het hier :!litier nog enig geduld.

De heer J. Wanten zou nog graag geen raad van elf betrof. De gemeente-begrotingen worden eens een technisch rapport zien uit- De heer Cremers vroeg waar het dan aangeno�n met de communis
gebracht over het aanschaffen van de uitbreidingsplan en het annexatie-plan tische stemmen teg"e'"'n"" ................ ===-vuilniswagen, die de gemeente 26.000 bleef. De heer Otfermans had veel Op antwoord ,v,a,n vra,gen deel,e de gulden gaat kosten. De heer Custers waardering voor wat B. en W. i.v.m. 'bu<rgemees'ter mede, dat met SUlbsiwilde in het geheel. van geen vuilnis- de volkshuisvesting hadden gepres- dies van divei,se i.nstant:ies het mowagen. weten. Een jaarlijkse afschrij- teerd, numenitirle keJ.'kje aan de markt zal ving van 5000 gulden achtte spr. be- Wat de vuilniswagen betreft repli- W'Qrden gerestaureerd Er komt hierzwaarlijk voor de gemeente. Voorts ceert de burgemeester, dat de raad 
moest volgens spr. de gemotoriseerde dit plan eerst had goedgekeurd. Hij ook nog een plantsoen. waarin een
politie tot de normale proporties wor- kan ·moeilijk dit plan weer terugne- monument voor de gevallenen zal
<dien teruggebracht en verder was bij men, omdat er nu in de betreffende worden geplaatst, Het voorstel van
geschrokken van de kleine winst In commissie geen meerderheid van de heer Wanten om de subsidie voor

1 
het eleotriciteit.sbedri.if. stemmen was. Hij wil de zajlk echter ,Paluda "'.an 100 tot 200 �!den te ver

De heer �hield vervolgens een niet op de spits drijven en het voor• hogen ging er door, De post voor 
ruime verliandeling over de wereld- stel alsnog in de raad brengen. De ge- concerten wero �neens verhoogd
politiek, totdat de voorzitter � motoriseerde politie loopt nogal los van 4000 rot 4300 gulden. Oo'k de vuil
� spreker tot de orde riep. V'er- volgens de voorzitter. We kunnen toch I niswagen ,opnieuw in stemming ge-
der vroeg spr. subsidie voor de ouders, moeilijk terug gaa!} tot de tijd, dat I bracht, blijft gehandhaafd. 
wier kinderen de B.L.0.-school in _Hoensbroek nog een gehucht was. De ,,,1 ----------------

Heerlen bezoeken. winst van het electriciteltsbedrij! is 
De ÇS>!llm- afgevaardigde teruggelopen door het aanschaffen 

zocht het eveneens in de wereldpoli-

1 

v 

.. 

an een tweetal transformatoren en 
tiek, waaraan de hamer van de voor- een serie nieuwe aanslu.itingen. Over 
zitter andermaal te pas moest komen. de subsidie voor de ouders wier kin-

, deren de B.L.0.-school in Heerlen be-
--------------- zoeken, dee°ide de voorzitter mede, 

dat hieraan al zeer Lang gewerktt werd 
en dat diverse subsidies ·reeds waren 
toegestaan. 

Hij wee11 �h!�tt de COJ!Îlllwüstis_se 
___ _ fra.,mf.\ op e@n::irijjçê1 tji "De....lf.a.u· 

1 lleld"a waarln sw�d te 1,r.ep.� 
bl!!gemeester _xa,n Hoensbroek �� 
w.eigerd had een tweetal dames toe te I111,tem. die om deze subsidie k\yaJll,W. 
8urgemeester Martin leg<le �n 
haarfijn uit hoe de werkelijke ga.ng 
van u.ken was geweest. Genoemde "GAZET v· AN LIMB dames waren wel ontva.ngen en zUn _A_ URG" 
zelfs bevredigd naar huis gegaan-� 
�kel iD... ,,De Waarheid" is van._.,. 
tA)t

. 
Z gelogen. 

-

De comm. fractie weet niet hoe het 
betreffende artikel in dit blad geko-
men is, i!l.dus de heren� 
Griekspj)Qr. Zij nemen ook geen ver-
antwoordeµJkheid voor dit sçhriiyen.. 
Ze zijn er op tegen, dat derge}ijke 
ciînJ.en 1:"e11u6liceerd worden. Vol-
J.ens & Leer drlekspoor rou reeds 
een reomlcatîe op <IR" iiërtëiît ver-
schenen zijn. Op de vraag van de 

te Maastricht 

van 30 Januari 1951.-
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RAPPORT V i\..l'T 1. 2 April 1951 

VO :R HB 

No.: 2379/II 

Betr. : KUNSTlli.GD "C'.rIE nn..1: ·11.AA.RHEID" 

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen. 

Over het redigeren van de kunstrubriek in "De taar

heid" zijn besprekingen gehouden van leden van het Partij Be

stuux met redacteuren van het Dagblad • 

Bij de partijleiding, met uitzondering van ?aul 

D� GROOT, bestaat geen begrip voor cultuur, volgens informant • 

..:Tien voorstel van Ger H.:illbS.ill"'N om in de toekomst al

leen die artikelen op te nemen, die een instructief karakter heb

ben, werd aangenomen. 

Van de nieuwe uitgaven zullen alleen de Pegasus 

boeken besproken worden, terwijl de boeken van geringe kwaliteit, 

maar door de arbeiders gelezen (Piet BAK . ..i.m, '.Jilly CORS.iill.I etc.) 

aan een critisch oordeel zullen worden onderworpen. Hetzelfde 

zal gelden voor de beeldende kunst. 

Uagda V .Al"'if EMBD:rill:T BO.AB is ongeschikt bevonden. 

Aanbevolen wordt de lezing van de roman in 3 delen 

"Fern von Moskou", waarin de nieuwe mens van de Sovjet-Unie wordt 

getelcend. 

Het boek is bijzonder insDructief voor wat de orga-

nisatie van massa-acties betreft. 

Ook een Nederlandse vertaling van het boek zal wor-

den uitgegeven. 

Verzonden aan: HBVD, HB en B III 
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De t.:i.r"e !:;io ve.n 3{ll\i-µ!1or on lJe:!.1;.n1 Ll1.k ,mip-or..10 ,1at.1el::.jl: de 
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�.:i?J. . ..: r t�.i.llt . .lu...w.Jg vm.1. 'beven:, �r-... nli. 1).):ï'iûht :i.s door on� een 
:...01..,k il1pfH.·c: • .1.u. )nt1•1.,1 ... 1; ÜEs juigt;uiu vu>: d.ct bericht. 
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beid:7rL nM ... .Jpacld�lct, CJ/lt J.$ v:ijf ·9ro11�nt loonsverhoging zal 
, ori.l,!11 ïü·:_:)Ct.u.. J.d �:u uoJ. van'.lf' cte ü�g d'-'t r�it door de Hege-
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�NOTA 

Aan: B ��� 
Van: D�iI 

Betr.: Uittreksel uit het besprekingsverslag van de Mijnen, 
d.d. 18 Juli 1951.

Het artikel in ''De Waarheid" over de on
veiligheid in de mijnen (19-5-51), hetwelk werd ge
inspireerd door een officieel rapport van de Staats
mijnen, dat spreekt over 15.000 ongevallen in 1 jaar, 
is vanzelfsprekend een geheel onjuiste interpretatie 
van bedoeld rapport. Indien een mijnwerker zich even 
heeft eeschaafd of een klein wondje heeft opeelopen 
dan loopt hij na afloop van de dienst even langs de 
ve1·bandkamer. Al deze 3evallen worden vastgelegd en 
komen dagelijks tientallen malen voor. Op deze v!ijze 
is spoedig een groot aantal 11ongevallen'' ontstaan • 

• • • • • • 0 • • •

DRES II, 26 Juli 1951. 
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1 De onveiligheid in de m/fnen 

)op26.0ÖO
. . 

ondergronders in één 
15.000 ongevallen. Jaar ruim 

Hard werken een belangrijke oo_rzaak ! 
JN het Limburgse Dagblad van het is zelfs zo, dat men dit stelsel heeft uitgebreid. Toch is dit de oorzaak van vele ongelukken. 1 Mei 1951 komt een• tweede gedeelte van een verslag van de Inspecteur-Generaal der Mijnen over 1949 •voor. Hieruit blijkt dat in de ondergrondse werken 12 mensen hun leven lieten door ongeval, waatvan 8 doden te wijten waren aan neerstortend gesteente. In 1948 waren er 15 ongelukken 

Wij zijn nog altijd van mening en in het bijzonder bij de technische vooruitgang, dat dit stelsel uit den boze is en daarom afgeschaft dient te worden. Men heeft ervaring genoeg over de hoeveelheid werk, die ondergronds verricht kan worden. met · dodelijke afloop. Bij een productie van 12 dit over 1949 één dode p ton kolen en volgens it het laagste cijfer van de aa 
Er werken nu ook in elke mijn velen zonder accoord. De ·grote aantallen ongelukken be

'!Wlolio-.lloow�ijzen nog eens, welk een slechte invloed harde werlten op de veiligheid heeft. jaren. n dan te bedenken, dat in het kader van de oorlogsvoorbereiding de regering de productie in de mijnen nog hoger wil opvoeren. De arbeiders hebbelt het, wat het harde werken betreft, voor een deel in de han<l, dat dit jaar het ongelukken_, ,_,,...-_u .. ,fer flink wordt gedrukt. (Arcor) 
·----· · ---·- ··-···-·- -

Do,s. no 
7 

... 
1

" 

CatW.� .... 
.. NN. ... 

• • •NIEMAND gelooft toch dat de mijn-werkers zich moedwillig letsel toebrengen. Dat gelooft de InspecteurGeneraal natuurlijk ook zelf n:iet. Maar waarom neemt de mijnwerker bij zijn werk te veel risico?. Hier geldt hetzelfde als bij de stofbestrijding. Het doel, veel kolen, dus veel winst, is de oorzaak. 
De . aceoorilen, zo gesteld, dat er 

niets ·onv.ooi:zlens tussen mag komen 
of het loon daalt, doet èn toezicht 
èn arbeider vaak dingen doen die in strijd zijn met de veiligheid, Wil men dan ook het aantal ongevallen terugbrengen tot de werkelijke noodlottige, dan zal men andere maatrege-1 !en moeten treffen. En niet achteraf! He_t is bekend, dat na elk zwaar ofdodelijk ongeluk nieuwe voorschriften jbekend_ gema_akt _worden. Dat kan zijn!goede gronden hebben ?-IS het ongelukken'betreft die' iets n�euws aàn het Jichtbrengen. :rih:aar wan:neel\ }\et · dak vaneen ,steengi\ng, waar men een betonnen wand wil aanbrengen, ·plotseling instort, en er een dode en . twee gewondèn tebetreuren zijn, qan vragen wij ons tochaf· of hier niet andere werkmethodengevolgd hadden kunnen worden.Dergelijke ongevallen kan men nietwijten aan de arbeiders, want die bepalen de, uitbouw niet. Daarvoor heeftmen technisch toezicht. Zeke·r, ook daarkan men zi9h vergissen, ·maal' veel zoute voorkomen zijn als het là.gere toe-.zicht houdend personeel meer zelfstandighei<l en meer bevoegdheid bezat.Ja zeker, de bedrijfsleiding geeft hunopdrachten, ook inzake de veilighe1d,maar als zij deze in· elk opzicht preciesna zouden komen, dan zou het effectminder zijn.Maar dan komen de opzichters er nieten daarom nemen zij vaak risico. Gaat het goed, dan hebben zij "koel geluk" gehad. Daarom, mijnwerkers en toezicht, neemt nooit risico. 
Laat er dan maar minder geprodu

ceerd worden en· rht,eert een scheldpartij ,
van bovenaf. · 1

.. . . 

ER is vroeger veel· te doen geweestover het accoordsysteem. Men wilde dit afgeschaft zien, maar men meende ten onrechte, dat dan de mijnwerkers 
1 

iet voldoende zouden pr:esteren. Men hoort hier niets meer van en 
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VERTROUWELIJK. 

Verbinding 41. 

Betreft: circulaire Waarheid aan 
Arcors. 

6,IJ'/ 

Waardering bericht: 
Betrouwbaarheid bericht
gever: 
Tevens bericht gezonden 
aan: 
Datum ontvangst bericht: 

0/.1).,1, l 

Betrouwbaar 

idem, 

geen, ---·, 
4. 7 • 51 OP KAART

ACD/ 

DAT: 

PAR: 

4.7.51. 

2. 1.r1. /v'/ -r-/·, / I
,. /,!" d,r 

t) /,l.r J (7/.;y,,-

· �� 5 JUlJ 1957

AC�/ 111q;L,
. --

( 

/ 

Ik heb de e er U hierbij te doen toekomen een afschrift 

van een circulaire, die heden door de Redactie van de Waarheid 

aan de arcors werd verzonden. 

EINDE. 

" 

# �s.,. � , ,;;"("',e , .. f-:;:.,.,.,.,;,., r--
�J � .. � p-,4 ��rf ;i �� "i, .. 

.e� ' J-,� �� o.-, ,e t,- ,c.ï,(A. � -
i f-1·�l';;)



:Aan all.e Arcora. 

W .K. t 

Re eàs enkele ÎiliaaJlden wordt over de"gE"hele' wereld een intentieve actie 
gevoerd·voor het sluiten van een vreteaverdrag·tussen de Grote Vijf.. 

·ook in Nederland worden handtekeningen voor een dergelijk vreftesverdrag 
opgelie.ald·. ,Afgezien van he t feit, dat in déze actie· re eds ongeveer twe e

duizend handtekeningen zijn bijeengebracht, is het duidelijk, dat de re 
sulteten" niet in overeenstemming zijn met de mogelijkheden,. De reaul
taten moeten worden opgevoerd en werkmethoden verbeterd. Volgena onze .
inlichtingen olijven vooral de bedr ijv e n  ten achter. 

Ter verbetering van deze actie, waarbij we de behaalde reaultajen zeer 
zeker niet wiJ:lèn onde_rschátten, ilïl het nodig, dat onze krant hierin 

·een grotere rol gaat spelen. Dat is echter niet mo�elijk zonder de hulp
van dt' correspo!1denten.

OM DE MOG-ELIJKHEDEN ,VAN l)EZE ACTIE, OM DE ERVARINGEN VJi.N DE VREDESS�RIJ 
öBRS, OM DE ViERKMETHODEN BIJ HEf INZAMELlffi, OM DE BEHAALDE RESULTATEN 
.IN EEN BEPAALD BEDRIJF OF BUURT, OM TIE VRAAGSTU".a:EN, 'DIE SOMMIGE MENSEN 
NOG WEER.HOUDEN TE T"1.EENEM, m DE W.AARHEIJ UITVOERIG TE BESPREKEN, VERZOE 

: �N WE 4liLR ARCORS IN l'IED�RL.AND ONS JIIEROVE'R INLICHTINGEN TE· GEVEN.· 

Het zal een ieder duidelijk zijn, dat deze inlichtingen van het groot-. 
ste nut zijn. Niet alleen-wordt door deze bes�reking in �e Waarheid op

· .. klaring gebracht onder de massa der arbeidè�s, m:;i.ar ook de we.rkers, die · 
nog vaak met moèilijkherlen zitten bij het beantwoorden van vragen, zul
len er. groot ��ofijt van trekken. 

Denk niet, dit of dat is niet belangrijk. ·Elke inlichting is. welkom. 

ijet behoeft geen oetoog,.dat het van de grootste waarde is� dat déze 
orief zo spoedig mogelijk-wordt beàntwoord. Er zijn nog altijd arcor� 
die niets van zich laten lior�n. 

Met ka.meraádechappelijke. groeten,

DE WAAR!IEID ,. 
Volklildagblad-voor Ne·derla.nd. 

RE:"'lACTIE [ 

lJl �-_-g. H.Verhey. · , I - .
• I 

' 

' 

�! 
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RAPPORT V".AN Kl3 

Voor HB en B III 

N0. 27'18 

. . 

Copie voor HB. 

Ui li goede l>ron \•ierd vem0men, dat kort ga-l:dcn het 
bedrijf van 11De aa1·1leidn bezoek heeft gellad V611 een der vooraan
staande per>soonlijkhe(1en van de 11Daily �:orker" .. Deze haaft ve1·
teld, dat de 11 Da:i.ly ·wrkel .. " e.L· finnnc.i.eel slecht voor.staat en  �.at 
in het algemeen in F.ngcJ.and de financiële toestand VE.n de partij 
niet bepaald rooakleuris "Was. 

Van de geza.r:.t schappen van de landen achter het 
IJzeren Gordijn verschijnen nogal oans at11btena�en bi;J Da Viae.i·heid. 
Zij brengen de artikelen, die door alle purtijbladen in .. ,ast
Europa opgezette tijden moeten worden geplaatst o�er de toê
standen en de heerlijkheden in de betroffen.de la.no.on , welko ar
t:tke.len op de .ambassades worden opceatelû • 

KB, 6 Juli 1951. 

........ -... ---
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Volledige 
de Prawda 

tekst van MOrri sons artikel lll

met 
d 

O 
P de eerste dag van deze maand verscheen in de  te Moskou verschijnende Prawda,antwoor het centraal orgaan van de  Communistische Partij van de Sowjet-Unie, een artikel 

van de hand van Herbert Morrison, de Britse minister van buitenlandse zaken. Boven
dien werd in het zelfde nummer het antwoord van de redactie van de Prawda op Morrisons 
verklaring gepubliceerd. 

MORRISONS VERKLARING . 

nen hebben. V.'ant _dat is ons hoofddoel: de oorlog te vermijden, de vrede te bewaren. Het Is het doel v� onze gehele buitenlandse politiek en onz" gehele diplo· matie. 
Op 28 Juni jl. had de Prawda Morrison aangeboden, naar aanleiding van een door 

deze in een rede geuite klacht dat de Sowjetpers zo weinig aandacht aan zijn verklaringen 
en die van andere Westelijke woordvoerders schonk, om een artikel in dit grootste dagblad 
der Sowjet-Unie te schrijven. De Prawda verlangde alleen, dat haar antwoord tezamen met 
Morrison_s artikel ook in de Britse pers zou worden gepubliceerd. VORIGE maand vroeg ik in een " redevoering om deze gelegenheid, om een boodschap van mij weergegeven te zien in de Sowjetpers. Ik deed dit, omdat ik bemerkte, dat, terwijl onze krante,n steeds bereid ware,n om verklaringen van uw leiders te publiceren

J. 
van dewoordvoerders van de Britse regering geen behoorlijk verslag werd

gebracht in uw nieuwsbladen.
Het kennen van de waarheid is essentieel voor het begrip tussen de volken.Maar de waarheid kan alleen bere�kt worden als er vrijheid 1� om verschillende gezichtspunten te vernemen;· alleen dan kunnen de mensen haar _nauwkeurig onderzoeken en voor zichzelf bepalen wat zij als de waarheid be· schouwen. In Engeland leggen wij geen beperkingen op om toegang te hebben tot al het voor handen zijnde nieuws en gezichtspunten, zodat de mensen zelf hun eigen mening kunnen vannen. Hun op·vattingen worden noch voor hen ge. maakt, noch aan hen gedicteerd. 

schillende opvattingen kunnen zich vrijelijk verenigen en zich organiseren in politieke of andere groepen of ze voor of tegen de regering van het moment zijn. Deze vrijheid, tezamen met andere, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting en van pers, verzekert politieke vrijheid, die de vrije keuze v� regeringen door het volk zelf mogelJJk maakt. In Engeland zijn daarom de verschillende politieke partijen, waarond_er de Labour-partij, de Conservatieve! Liberale en Communistische Partij, vriJ om hun verschillende programma's tot uiting tebrengen, om hun candidaten te benoemen en hun gezichtspunten aan ·het volle voor te leggen, of zij de regering critiseren of niet. Iedé-re aVvnd kari men in Hyo.� Park, 

Hie,:bij drukken 1wij, 

als tot nu toe enige 
Nederlandse krant, 
de volledige tekst 
van het artikel van 

gedemobiliseerd en ontwapend, Uw regering grote gewapende strijdkrachten had gehandhaafd en mili· taire inrichtingen intact · had gelaten. Langzamerhand realiseerden wij ons, dat het gèbrek aan evenwicht in militaire macht tussen de Sowjet-Unle en de Westelijke mogendheden ons bestaan zelf bedreigde, en dit gebrek aan evenwicht hersteld diende te worden. 
Sowjets hoeven Engeland 

niet te vrezen 

W
IJ wensten onze. hulpbronnen niet tewijden aan een nieuw defensle

progra.znma, wlj wensten voort te gaan met ons economische herstel. Maar wij kwamen tot de conclusie, dat, als wij ons doel, oorlog te vermijden, wilden bereiken, wij sterk genoeg moesten zijn om duidelijk te maken dat agressie, van welke kant die ook zou komen, nooit succes tegen ons zou kun-

Overal zijn de vo�en tegenwoordigbang voor oorlog. W11 zouden de oorzaken van deze vrees graag verwijderden iedet'e grond voor achterdocht en wantrouwen tussen de volken weggenomen zien. Namens de Engelse regering kan ik U verzekeren dat er geen reden bestaat om vrees te koesteren voor onze politiek ten opzichte van het volk van de Sowjet-Unie. 
Vriendelijke groeten 

IK hoop, dat, wat ik zo openhartig hebgeschreven, helpe�, Zal om een betere versta.µdhouding tussen onze volken te scheppen en dat, nu de Prawda zijn kolommen voor mij hqeft geopend, ik ook verder de gelegenl'l�id zal hebben om het Engelse standJ.unt aan het Russische volle vo�r be )��n te antwoorden >P ,emge c,pm�rktng"en die dePrawda welhcht zoo Willen maken. Ik zend u de vrie!ldelijke groeten van mijn landgen.C?ten en onze ,oprechte wens naar de eerlijke samenwerking van Uw land ter bevordering van de vrede en vooruitgang in de wereld." 

Morrison schrok vreselijk van dit aanbod van de Prawda. Hij probeerde eerst er van 
af te komen en toen dit niet lukte, omdat enkele Britse kranten onmiddellijk aanboden 
tegelijkertijd met de Prawda de documenten te publiceren, moest hij het aannemen. Vijf. 
entwintig dagen had de Britse minister van buitenlandse zaken daarop nodig om zijn 
artikel, dat 1500 woorden telt, te schrijven. Ongeveer een week later, namelijk op 1 Augus
tus, . verscheen het in de Prawda. 

Deze documenten, die hierbij volledig worden afgedrukt, geven twee lijnen in de 
internationale politiek aan. De weg van de herbewapening, die Morrison, zoals Drees in 
Nederland, met allerlei drogred·enen tracht te verdedigen en de weg van de vastberaden strijd 
voor de vrede, die als een rode draad loopt door het antwoord van de Prawda. 

Een ieder kan zich nu_ zelf op de hoogte stellen van deze twee opvattingen. Hij ziet hier · 
de argumenten en tegen-argumenten naast elkaar. Wij hopen, dat de lezing en bestudering 
van Morrisons ve!klaring en het antwoord van de Prawda yelen ertoe zal brengen zich 
opnieuw te bezinnen op het meest brandende vraagstuk van deze dagen : de vraag van 
vrede of oorlog, en hen bewust zal doen worden aan welke zij de zij dienen te staan. 

gene die samenwerking voorstelde op / ben de Anglo-Amerikaanse strijdkrachgrondslag van de gelijkheid en het in ten het vr1Jhe1dllevencte en vr eeuzameacht nemen van de souvereiniteit van volk van Korea gekV-:el�, Koreaanse. steden en dorpen vermehgd, vrouwen. de Europese landen zonder enig die- kinderen en ouden van dagen vermoord, De mensen kunnen alleen behoorl!Jk voor zichzelf onafhankelijke conclusies trekkeri als zij volledig kennis dragen van wa.'t er rondom hen in de wereld gebeurt. Uit onze kennis van Uw pers en radio ·schijnt het ons toe, dat het ,in Uw landanders is,

Morrison en het ant
woord er op van de 
Prawda, op deze pa

gina af. 

TN zijn verklaring stelt de he�r Morrison twee groepen van vraag- ! Natuurlijk kunnen _de Sowjets . zulk.1-. t kk d rde . vraagstukken van binnenlandse en buiten- e?n tegen �et ".olk ger1cht1; propa�anda, S U en aan e O • die bovendien inmenging m de binnen-

taat van de Ve1·enigde Staten van Kunnen deze bloedige daden van de 
Amerika, zonder de onderwerping van Anglo-Amerikaanse strijdkrachten verde landen van Europa door de Ver- dediging genoemd worden? Wie wil · d St t Am rik beweren, dat de Britse troepen in Korea emg e a en van e a. Engeland verdedigen tegen het Kore• Even ongegrond zijn de beweringen aanse volk? Zou het niet eerlijker zijn van de heer Morrison, dat de Commu- deze daden, militaire agressie te noemen? landse politiek. landse aangelegenheden van de USSR 

Vele feiten en opvattingen worden Uonthouden en er is geen vrijheid van meningsuiting en vrije toegang tot de kennis hoe de rest �an de wereld leeft en denkt, die noodzakelijk is voor het begrip voor elkaar. 
· 1 . B innenlandse po.J itiek

betekent, niet ondersteunen, De heer Morrison beweert, dat de Sowjet-macht in de USSR een gemonopoliseerde macht is, daar het de heer· schappij van één partij - de Communistische Partij vertegenwoordigt. Als men langs deze lijn redeneert, kan men tot de conclusie komen, dat de Labourregering ook een gemonopoliseerde regering is, daar zij de heerschappij van één partij - de Labourpartij - vertegenwoordigt. 

nisten in de volk.sdemocratische landen aan de macht kwamen door geweld, dat het Communistische Informatie-bureau .zich bezig houdt met het propageren van geweld. 

"Volledige kennis is voor U 

niet beschikbaar" 

DEZE onwetendheid schept vrees -en achterdocht over de beweegredenen van R.lldere volken. Ik betreur het daar. om dat de volledige kennis van wat er \n mijn land gebeurt niet beschikbaar is voor U. 
Als U in staat zo•1 zijn meet" Britse mensen te ontmoeten of vrij naar En

geland te reizen, dan 2.Ju deze onwetend· 
heid kunnen worden opgeheven. 

Ik weet, dat U in de SowJet-Un,o maar zeer weinig Britten ontmoet, en zelfs wanneer dat het geval is, U zich niet vrij voelt om vrijuit met hen tespreken of met andere buite�landers_ omUw ideeën, hoop of vrees uit te WlSSeJen. Dit is niet onze fout. · Honderdduizenden van ons volk gaan voor hun jaarlijkse vacantie ieder jaar naar het buitenland, en ik ben er zeker van dat velen graag hun vacantie in de Sowjet-Unie zouden doorbrengen, als ze konden. Uw regering weigert U vrij te laten reizen om re·denen, die ik 1:iet kan begrijpen. 
Luister naar Britse radio 

U zoudt oÓk meer over ons kunnen le-ren, als onze kranten en peri_odieken vrij konden circuleren in Uw land, wat zij niet kunnen, of als U in vrijheid kon luisteren naar onze radio. 

het grootste park in het centrum van Londen, sprekers, die allerlei meningen vertegenwoordigen, grote groepen Londenaars zien toespreken, en als zij het wensen, vrijuit de regering critiseren .. Onder hen kunnen de meeste avonden Communistische sprekers . worden gevonden. Geen enkele groep heeft het monopolie van de macht in Engeland. Vlak voor de oorlog was de Conservatieve Partij aan de macht, maar in 
1945 koos het Britse volk, dat zijn vrije keus van regering uitoefende door middel van geheime verkiezingen en met candidaten van twee of meer partijen in de klesdistrîcten een socialistischeu.r.-r�rlng Sinds dat moment heeft die regering, zonder dreiging met geweld, vreedzaam haar !politiek nagestreefd en heeft de 
oppositie haar recht om te critiseren en zich te verzetten. 

Herbewapening - tot 
onze spijt 

NIETTEMIN, zeer tot onze spijt, is het noodzakelijk geoordeeld om veel van onze nationale inspanning te wijden aan de herbewapening voor verdedigingsdoeleinden. Ik zou het u graag duidelijk maken, waarom wij dit als noodzakelijk beschouwen. Aan U wordt verteld, dat wij oorlogsstokers zijn; dat wij in samenwerking met de andere landen van West-Europa en de Verenigde Staten van Amerika bezig zijn ons tot de tanden te bewapenen om de Sowjet-Unie aan te vallen; dat'wij een bewapeningswedloop aan het Zelfs dat maakt Uw regering moei- voeren zijn; dat wij ons voorbereiden oplijk, omdat, hoewel wij naar de Sowjet-Unie uitzenden in het Russisch om 6.15 
een nieuwe oorlog. 's morgens, om 5.15 's middags en om I Dit is niet waar, er is niets van waar. 

12.15 's nachts, Moskouse tijd, de uit-zendingen kunstmatig en moedwillig Het Britse volk, dat met het Rus-door uw regering worden gestoord. Ik sische volk leed onder de Hitleri-vraag me af, waarom '1 Wat heeft uw aanse oorlog, wenst geen derde we-regering te vrezen ? reldoorlog. 
Ik zou willen dat zij onze praktijk zou volgen - uitzendingen In het Engels vanuit de "owjet-Unie kunnen vrij beluisterd worden en niet alleen de Engelse communistische ki·ant kan gekocht worden, "laar ook de Prawda zelf 

Wij zijn een vreedzaàm volk dat zich veilig wenst te voelen, maar wij zijn bereid om offers te brengen om onze democratische levenswijze te verdedigen en de · vrijheden die we genieten, te bewaren. 

DE heer Morriso� beweert, -�a� er in de Sowjet-Ume geen vrJJheid ,;van meningsuiting, geen vrijheid van pers, geen persoonlijke vrijheid bestaat. De heer Morrison vergist zich ten zeerste. In geen land is er zulk een vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers of persoonlijke . vrijheid, vrijheid van organisatie voor arbeiders, boeren, intellectuelen, als in de Sowjet-Unie. 
Nergens zijn er zoveel arbeiders- en boerenclub! zoveel arbeiders. en bOerenkranten al� in de Sowjet-Unie. Nergens he�ft de organisatie van de arb�idersklasse het peil bereikt, dat deze m de Sowjet-Unie heeft bereikt. Het is algemeen bekend, dat de gehele arbeidersklasse - letterlijk a�i:):leide;1! van de USSR - ge
organiseerd is in vakbonden, evenals alle boeren georganiseerd zijn in coöperaties. Weet de heer Morrison hiervan? Klaarblijkelijk weet hij het niet. Bovendien, blijkbaar wil h1j niets hierover weten. Hij haalt zijn gegevens l,iever uit klachten van vertegenwoordigers van ,de Russische kapitalisten en landheren, die uit de USSR werden verdreven door de wil van het Sowjetvolk. 

Niet voor de vijanden 
v.an het volk

J
N de USSR bestaat de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van pers, de vrijheid van organisatie. niet voor àe vijanden van het volk, voor de landheren en kapitalisten die verslagen zijn door de revolutie, evenmin bestaat zij voor de onverbeterlijke dieven, voor de ondermijnende agenten, terroristen en moordenaars die gezonden worden door de buitenlandse geheime diensten, voor de misdadigers die op Lenin schoten, die Wolodarsky, Oeritsky, Kirow doodden, die Maxim Gorki en Koeibysjew vergiftigden. Al deze misdadigers, van de landheren en kapitalisten tot de terroristen, dieven, moordenaars en ondermijnende agenten zijn er op uit het kapitalisme in de USSR te herstellen, de uitbuiting van de mens door de mens te herstellen en het land te drenken met het bloed van de arbeiders en boeren. Onze mening is <lat In een vrije en Onze overeenkomsten zijn verdedi-verlichte democratie iedereen in staat is ·gingsovereenkomsten. Met U hebben wijom voor zichzelf de waarheid te be- het Engels-Russische hondgenootschaps- \ oordelen van wat hij hoort o! leest. verdrag, dat in 1942 gesloten werd. 

De gevangenissen en arbeidskampen bestaan voor deze heren, en voor hen alleen. 
Noord-Atlantis,he pact In Engeland stellen wij veel prijs or zulke uitingen van persoonlijke vrijheid. Daartoe behoort het vrij zijn van wille. voor verdediging keurige arrestatie. Indien de PC?_litie Iemand in hechteniE I HE�d!:ord-!�:J�::;s0;:�!e��0r::: neemt, moet hJJ bmnen hoogstens 48 uur z· · . t I d · ht b halvevan een overtreding worden beschuldigd t IJg is eegena: egian geric , e In een openbare zitting van het ge- e en e n a va er. :·echtshof, dat geheel onafhankelijk IE Waarom Is het dan, dat wij het van de regering, en er wordt steeds van noodzakelijk gevonden hebben om hem aangenomen dat hij onschuldig is. onze strijdmacht op te bouwen en totdat zijn schuld bewezen is. zo veel van onze nationale hulp

Engelse burgers worden niet uit hun huis gesleept, ze worden niet gedeporteerd, ze worden niet naar de werkkampen gezonden. Als er vroeg in de morgen op de deur geklopt wordt, oestaat er geen vrees dat het de politie is. Het is waarschijnlijk alleen maar de melkboer of de postbode, Ik vraag me af of U allen eerlijk kunt zeggen, dat U dit zelfde gevoel van persoonlijke veiligheid hebt, dat iedere Britse burger geniet. Wij geven de voorkeur aan de toestand, waarbij de regering niet minder dan de gewone burger aan de wet gebonden is en de staat geen ongebreidelde macht beZlt voor willekeurig optre. den. 
Hyde Park 

bronnen te wijden aan de herbewapening, terwijl wij ze liever zouden gebruiken voor de 'l.erhoging van de levensstandaard van ons allen ? Om oprecht tegen U te zijn, is het wegens de politiek die door de Sowjetregering gevolgd is sinds het einde van de oorlog. Aan het einde van de oorlog hoopten wij, dat de sam·enwerking gedurende de oorlog tussen de grote mogendheden zou voortduren en in vredestijd zou worden versterkt. Wij verwachtten en streefden naar samenwerjcing met U in de Verenigde Naties. Maar, helaas, wij werden teleurgesteld in onze verwachtingen. Twijfel kwam er voor in de plaats door de weigering van uw regering om ten aanzien van Duitsland en het economische herstel van Europa samen te werken. Deze twijfel vond zijn bevestiging toen wij het opdringen van communistische regimes in Oost-Europa en de oprichting van de Cominfonn bemerktln. 

Vrijheid om de arbeiders 
uit te buiten ? 

HET is toch zeker niet voor dezeheren, dat de heer Morrison streeft naar vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers en persoonlijke vrijheid ? De heer Morrison denkt toch zeker niet, dat de volkeren van de USSR er in zouden toestemmen om deze heren vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers, persoonlijke vrijheid en bovendien de vrijheid om het we:r;kende volk uit te buiten, te :verlenen ? De heer Morrison spreekt niet over andere vrijheden, die van veel grotere betekenis zijn dan vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers, enz. In het bijzonder zegt hij n i e t s over het vrij zijn van uitbuiting van het volk, van het vrij zijn van economische crises, van werkloosheid, van armoede. Misschien is de heer Morrison het zich niet bewust, dat al deze vrijheden reeds lange tijd in de Sowjet-Unie hebben bestaan ? En dat deze vrijheden de grondslag vormen voor de drie andere vrijheden. Zwijgt de heer Morrison nlet be-schaamd over deze fundamentele vrijheden, omdat zij, ongelukkigerwijze, niet in Engeland bestaan en de Britse arbeiders nog lijden onder de uitbuiting door de kapitalisten, in weerwil van het feit, dat de Labourpartij nu in Engeland zes jaar de regering in handen heeft ? QNDER de andere vrijheden, die deEngelsen genieten, zijn die van vergadering; personen van de meest ver-
.......................................1 Geef deze krant 1 

aan Uw buurman 

Want indien, zoals uw leiders ons vertellen, communistische en niet-communistische staten naast elkaar kunnen voortleven in de wereld, waarom is het dan noodzakelijk voor uw regering om een politiek te volgen en organisaties te stichten waarvan het enige doel schijnt te zijn om verwarring te zaaien en internationale vljandsehap. 

De heer Morrison beweert, dat de Labourregering een socialistische regering is en dat de radio.uitzendingen die onder het toezicht van zo'n regéring worden georganiseerd geen enkele hinderpaal van de zijde der Sowjets dienen te ondervinden. Ongelukkigerwijze kunnen wij het niet eens zijn met de heer Morrison. In de aanvang, toen Labour pas 
aan de macht was gekomen, kon men hebbe.u &"edacht, dat de La-......... , ............................ . WU zaren, dat, tarwUl wij hadden 

bourregering de weg "van het socialisme zou opgaan. Nadien kwam echter aan het daglicht, dat de Labourregering weinig verschilde van welke burgerlijke regering dan ook, die bezorgd is voor de handhaving van het kapitalistische systeem en de verzekering van indrukwekkende winsten voor de kapitalisten, 
De winsten van (de kapitalisten in Engeland groeien inderdaad van jaar tot jaar, terwijl de lonen van de arbeiders bevroren blijven. De :Labourregering beschermt dit tegen àè arbeiders gerichte systeem van uitbuiting met alle mogelijke middelen tot aan de vervolging en arrestatie van arbeiders toe. Zo'n rege· ring kan toch zeke geen socialistische regel'i.ng' genoelnd �äen ? 

Radio-uitzendingen 
tegen de USSR 

MEN zo� hebben kunnen denken, dat met het aan de macht komen van Labour de kapitalistische uitbuiting zou worden afgeschaft, dat stappen zouden worden genomen o.m de systematische verlaging van de prijzen der massa-gebruiksgoederen te verzekeren, dat de levensvoorwaarden van het werkende volk ingrijpend zouden worden verbeterd. In plaats hiervan zie .. wij in Engeland de toeneming van de kapitalistische winsten en het bevriezen van de arbeiderslonen, een stijging in de prijzen van massa.gebruiksgoederen enz. Neen, wij kunnen zo'n politiek geen socialistische politiek noemen. Wat betreft de Britse uitzendingen naar de Sowjet-Unie (BBC-uitzendingen) is het bekend, dat zij in de eerste plaats gericht zijn Ofl het a_anmoedigen van de vijanden van het Sow�et-volk bij hun ,inspanningen om de kapitalistische uitbuiting te herstellen. 

Hierom gaat het echter niet. 
Het gaat er om dat de communisten in de USSR, in de eerste plaats niet geïsoleerd optreden, maar in een blok met partijlozen, en in de tweede plaats dat in de loop van de historische ontwikkeling van de USSR de Communistische Partij bewees de enige anti-kapitalistische volkspartij te zijn. 

Alleen zij, die zich ten doel hebben gesteld de Communisten te belasteren, kunnen het zich permitteren zulke beweringen te doen. In feite zijn de Communisten, zoals bekend is, aan de macht gekomen in de volksdemocratische landen als gevolg van algemene verkiezingen. Natuurlijk hebben de volkeren van deze landen de uitbuiters en alle soorten agenten van buitenlandse geheime diensten er uit gegooid. Maar opnieuw, dat is de wil van het volk geweest - Vox populi, vox-Dei - de stem van mt volk is destem van God. Wat betreft het Communistische Informatiebureau, kunnen alleen mensen, die alle zin voor proporti :v�rloren heb ben, beweren dat het zich bazig houdt met de propaganda van geweld. Er is literatuur van het Communistische Informatiebureau gepubliceerd en deze wordJ; gepubliceerd. Het is een ieder bekend, dat deze de lasterlijke aantijgingen over de communisten volledig weerlegt. In het algemeen moet gezegd worden, . · dat de methode van het geweld en dadenIn de loop van de revolutionnaire van geweld niet de methode van de ontwikkeling in de USSR hebben " de communisten zijn. Geheel het tegendeel:volk�ren Va.?_1. ons land alle burgerl11ke de geschiedenis bewijst, dat het de vijpart11en opz1J geschoven en hun k�u�e anden van het communisme en alle gedaan ten gunste �an de Com_I!lunisti- soorten agenten van buitenlandse gesche Partij, daar ZIJ deze partJJ als. de henne diensten zijn, die de methode vanenige tegen de landheren en de kapit9:- het geweld en daden van geweld gelisten gerichte partij beschouwden. Dit bruiken.

In de loop van vijftig ja.en hebben de volkeren van de Sowjet-Unie alle voornaamste partijen in Rusland In hun op· treden op de proef gesteld: de partij van de landheren (de Zwarte Hónderd) ,  de partij van de kapitalisten (de Kadetten) ,  de partij van de Mensjewiki (de rechtse ,,socialisten") , de partij van de SociaalRevolutionnairen ( d'e verdedigers van de koelakken) en de partij van de Communisten. 

is een historisch feit. Natuurlijk geven de volkeren van de USSR hun onverdeelde steun aan de Communistische Partij, die in de strijd beproefd is. Wat kan de heer Morrison tegen dit historische feit inbrengen ? Denkt de heer Morrison, dat ter wille van een twijfelachtig geklets met een oppositie, het wiel van de geschiedenis terug gedraaid moet worden en deze reeds lang overleden partijen tot leven gewekt moeten worden ? 

Wie vermoordde hen? 

MEN behoeft niet ver te gaan voor voorbeelden. Nog kort geleden werden de premier van Perzië, de premier van Libanon en de koning van Transjordanië in een korte tijdsruimte vermoord. Al deze moorden werden gepleegd met het doel het regiem in deze landen met geweld tè veranderen. 

l l . Bu iten landse pol it iek
Wie vermoordde hen ? Waren het misschien de communisten, de ondersteuners van het Communistische In· formatiébureau ? Het is zeer zeker belachelijk om zelfs zo'n vraag te stellen. 

DE heer Morrison beweert, dat deLabourregering voor he"t versterken van de vrede is, dat zij op geen enkele wijze de Sowjet-ll'nie bedreigt, dat het Noord-Atlantische pact geen agressief pact, maar, een defensief pact is en dat als Engeland de weg is ,opgegaan van een bewapeningswedloop, dit komt, omdat het daartoe gedwongen is, in zoverre de Sowi'et-Unie haar leger niet in voldoende mate na de TweedeWereldoorlog demobiJJseerde. 
Er is· geen korreltje waarheid 1n al deze beweringen van de heer Morrison. 
Als de Labourregering werkelijk voor het handhaven v�!l de vrede is waarom verwerpt ZIJ dan een Vr�despact der Grote Vijf, waarom verzet zij zich tegen de vermirndering van de bewapening van alle grote mogendheden, waarom verzet zij zich tegen het verbod van het atoomwapen, waarom vervolgt zij hen die voorstanders van de zaak van het behoud van de vrede zijn, waaro� verbiedt zij de oorlogspropaganda in Engeland niet? De heer Morrison wenst, dat zijn woorden voor waar worden aangencllnen. Maar het Sowjet-volk kan iemands woorden niet voor waar aannemen. Het eist daden en geen verklaringen. 
Even ongezond zijn de beweringen van de heer Morrison, dat de USSR haar leger niet in voldoende mate demobiUs"erde na de Tweede Wereldoorlog. 

32 lichtingen 

gedemobiliseerd 

onweerlegbare feiten te berde gebracht. 
Misschien zou de heer Morrison gaarne zien, dat de U.S.S.R. geen leger zou hebben, dat voldoende is voor de verdediging ? 
Een leger is In het algemeen een grote last voor een natior,a.le begroting en het Sowjet-volk zou bereid zijn zover te gaan een geregeld leger af te schaffen, ware er geen gevaar van buitenaf. Maar de ervaring van 1918-1920,toen de Britten, de Amerikanen en Fransen (tezamen met de Japanners) de Sowjet-Unie aanvielen en ti:achtten de Oekraïne, de Kaukasus, CentraalAzië, het Verre Oosten en het gebied van Archangel van de USSR af te scheiden en ons land gedurende drie jaar kwelden - deze ervaring leert ons, dat de USSR een zeker minimum geregeld leger moet hebben, dat noodzake· lijk is om haar . onafhankelijkheid tegen imperialistische invallers te verdedigen. 

Er is geen voorbeeld in de geschiedenis van de Russen, dat zij het Britse grondgebied aanvielen, maar de geschiedenis is getuige geweest van een gehele reeks gevallen, waarin de Britten het grondgebied van de Russen aanvielen en delen ervan in bezit namen. 
Het Europese herstel 

DE heer Morrison beweert, dat de Russen het afgewezen hebben met de Britten samen te werken in het Duitse vraagstuk, in het vraagstuk van het Europese herstel. Dit is geheel onwaar. De heer Morrison kan deze verklaring zelf nauwelijks geloven. In werkelijkheid is het bekend, dat het niet de Russen, maar de Britten en Amerikanen waren die weigerden samen te werken omdat z\j wisten, dat de Russen niet zouden toestemmen in het herstel van het fascisme in Duitsland, In de verandering van West-Duitsland in een basis voor agressie. 

De Sowjet-regering heeft reeds officieel verklaard, dat zij 32 lichtingen heeft gedemobiliseerd, dat haar leger bij benadering even groot is als in de vredestijd voor de Tweede Wereldoorlog en dat de Britse en Amerikaanse legers integendeel dubbel zo groot zijn als voor de Tweede Wereldoorlog. Niettemin worden voortdurend ongegronde beweringen tegen deze 
Wat de samenwerking op het genrnd van het Europese herstel betreft, was de Sowjet-Unie, verre ervan zulk een samenwerking te verwerpen. àe-

Misschièn zou de heer Morrison, die beter ingelicht is, ons kunnen helpen deze zaak te verduidelijken ? De heer Morrison beweert, dat het Noord-Atlantisch pact een verdedigingsverdrag is, dat het geen agressieve doeleinden heeft, dat het integendeel tegen agressie gericht is. . Als dit waar is, waarom nodigden de initiatiefnemers tot dit pact dan de Sowjet-Unie niet uit om er aan deel te nemen ? Waarom sluiten zij zichzelf af van de Sowjet-Unie ? Waarom sloten zt het achter de rug van de USSR om en hielden zij het voor haar geheim ? Heeft de USSR ni&t bewezen, dat zij agressie kan en wil bestrijden, zoals ze de Hit!eristlsche of de Japanse agressie bestreed ? Zeker heeft de USSR niet slechter tegen de agressie gestreden dan, bijvoorbeeld, Noorwegen, dat lid Is van het pact. Hoe moeten wij dan deze verrassende ongerijmdheid, om het op zijn zachtst te zeggen, verklaren ? 
Bang voor de waarheid 

A
LS ·het Noord-Atlantische pact een verdedigingsverdrag is, waarom stemden de Britten en Amerikanen dan niet in met het voorstel van de Sowjetregering om de aard van dit pact te bespreken in de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken ? Zoals bekend is, bood de Sowjet-regering aan alle ver. dra.gen, die zij met andere landen gesloten heeft, te bespreken in de Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken. Waarom zijn de Britten en Amerika· nen bang om de waarheid te zeggen 

over dit pact en waarom weigerden zt het Noord-Atlantische pact ter bespreking te stellen ? Was het niet, omdat het Noord-Atlantisch Pact voorzieningen bevat over een aanval tegen de SowjetUnle en de peetvaders van het pact ge. dwongen zijn dit voor het publiek te verbergen ? Was het niet om die reden, dat de Labourregering toestemde in de verandering van Groot-Brittannië in een mllltaire luchtbasis van de Verenigde State� van Amerika voor het aanvallen van de Sowjet-Unle ? Daarom beschouwt het Sowjet-volk het Noord-Atlantisch pact als een tegen de Sowjet-U111e geric11t ag,,essief pact. Dit wordt het treffendst bevestigd door de agressieve daden van de Anglo-Amerikaanse heersende kringen In Korea. Gedurende meer dan een jaar nu heb-

Aanstokers van een 
nieuwe oorlog? 

LAAT de heer Morrison één enkeleSowjet.soldaat aanwijzen, die zijn geweer heeft afgeschoten op enig vreedzaam volk. Zo'n soldaat is er niet, Laat de heer Morrison dan duide• lijk verklaren, waarom Britse soldaten vreedzame burgers in Korea doden. Of waarom, wat dit betreft, Britse solda• ten sterven op vreemde grond ver van hun vaderland? Daarom beschouwt het Sowjet-volk de huidige Anglo-Amerikaanse politici als aanstokers van een nieuwe wereld• oqrlog. 
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Bijgaand doe ik U toekomen een foto
copie van een schrijven van de redactie van 
"De Waarheid 11 betreffen de de Oude IJssel
werken een een afschrift van een telexbericht, 
eveneens betreffende voorn oemde werken , ge
richt aan Reint van der î1iolen, geboren 
17.5.1919, \70nende te Arnhem, Raapopseweg 33• 

E 1 n d e. 
2.8.1951 • 
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Uw hnme,;., 

(Kenge•ot J:mstetoem K 2Q10) 

• 

Poolglro No. 246337 
Gemeente giro W 5607 

• 

W .K., 

AMSTERDAM 26 Juli 19 51 
Po•tbox 343, 

District Centraal.Gelderland der C.P.N., 

te 
ARNHEM. 

• Ingesloten doen wij jullie een telex-bericht toekomen, dat
o.i. interessant nieuws bevat. In het bijzonder het feit,
dat de Duitsers tegenwerken, dat wil in dit geval de rege
ring te Bonn zeggen, hierdoor medè veroorzakend, dat de eco
nomische toestand in de Achterhoek/ia, kan wel stof tot een

• 

artikel gev�n. slecht

Op de tweede plaats wordt er gesproken ovA� de kanalisatie
van de Yael, hetgeen mede met het oog op hetTwentse industrie
gebied, belangrijk is, afgezien van het directe belang voor
de Graafschap.
Tenslotte is het feit, dat de Pev.d.A. en de K.V.P. de draag
wijdte van bun eigen plannen niet hebben gezien, ook vermel
denswaard.
Daar het hier waarschijnlijk een openbaar werk betreft, dat
vredesdoeleinden dient, zal er nog wel een harde noot over
gekraakt worden.
Wij zouden jullie willen vragen ons, onder terugzending van
dit telex-bericht, jullie mening te willen geven of, indien

mogelijk, een eigen artikel over deze zaak. 
Het is natuurlijk nuttig als we snel zijn, nog voor 

·O! tijdens de Statenzitting.

� 

Wij hopen, dat jullie er werk van zult kupnen maken.



"'\151) de oude ijssel-werken kosten vijf millioen meer 

arnhem 24/7 - de leden van de provinciale staten van gelderland 
hebben vandaag een tocht gemaakt door het stroomgebied van de oude 
ijssel.welke tocht oa ook over duits gebied voerde.op deze excursie 
werd bij wijze van onaangename verrassing vernomen, dat de werken 
aan de oude ijssel in totaal vijf millioen gulden meer zulln gaan 
kosten.deze details waren voor de fracties van de kvp en de partij 

• 

' 

van de arbeid van de staten aanleiding om na het uitstapje in spoed
vergadering bijeen te komen,teneinde zich te beraden op het standpunt, 
dat men zal innemen in de vergadering op 31 juli as. zoals men weet 
wordt aan de verbetering van de oude ijssel al jaren lang gewerkt. 
gedeputeerde staten hebben reeds aan de d provincial staten gevraagd 
de subsidie te verhogen tot maximaal f.1.121.500.- thans is gebleken 

dat er aan provinciale subsidie alleen nog f.1.400.00.- nodig 
is. deze kosten maken een 12/41 ste deel uit van de totale 
meerdere kosten nl. f.5.776.800.- ofschoon de provinciale staten zich 
door deze gang van zaken in een dwangpositie bevinden valt niet aan 
te nemen , dat zij een en ander zonder meer zullen accepteren.tal 
van factoren hebben tot deze teleurstellende ontwikkeling bijgedragen. 
daartoe behoort in de eerste plaats de houding van de duitsers, 
die een zeer belangrijke stem in het kapittel hebben. het stroom
gebied van de oude ijssel omvat een 119.000h.a.,waarvan slechts 
42.000 op nederlands gebied. de rest of te wel 65.000 is op duits 
gebied.de duitsers hebben,zo zegt men,steeds de nederlanders ver-
rast met voldongen feiten en nederland gedwongen de plannen voor de 
verbetering van de ou ijssel steeds opnieuw te herzien. voorts is 
een en ander een gevolg van de ongunstige economische ontwikkeling e 
en het feit, dat het rijk heeft afgezien van het plan van de kana
lisatie van de gelderse ijssel. hierdoor werd het nl. noodzakelijk een 
sluis met steencomplex te bouwen aan het einde van de oude ijssel. 
ook hebben de gevolgen van de oorlog 1940/1945 zich hier doen gelden. 
(1041/ew/5522/dt/ef) 

AFSCHRIFT TELEXBERICHT. 
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B}i..ga�nd doe ik U toekomen, een 
fotocopie van" �;
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'.7aarheid" te Amsterdar.1, 
betreffende verslagen voor de courant, gericht 
aan� • .!·�· riolen, Raapopseweg 33 te Arnhem. 

... (Reint van der Molen, geboren te Assen, 17-
5-1919).

30-7-1951 •
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• 

Wij ontvingen dezer daeen twee verslaeen uit Arnhem; het e�rste betrof
een raadszitting, het tweede de opening van de ce>llectie Wiepersma in
het Openlachtrnuseurn. In de krant van Dinsdag hebben wij hiervan twee
berichten gemaakt.
Uit het raadsverslag maakten :,11ij op, dat het een "eewone 11 zittinC? be
trof. iY1aar daar zal zeker meer ter sprake 8eke>men zijn, d�n ·,l lecn een
poging van onze pg. v.d. �ergo� over Finsterwolde te sprekPn. �ij
hebben voldoende ruimte om raadsverslBeen van Arnhem, sls een a�r groot
ste plaatsen uit het rayon, beho)rlijk op te nemen. 'Vij kunnen hiPrvan
dus wel meer hebben.
tiet tweede verslag hebben wij als kort bericht )ppenomen voor �lle edi
ties. In Uilenspi"l�el komen wij er waarschijnlijk ui tvoerir op terur-.•

Het verslae over collectie Wiegersma ontvingen �ij van ��m. Boef, die
aanbiedt meer bericht"n voor ons te maken. Hij vraagt o•)k om een �ers
kaart.
Nu is de berichtpevinr uit �rnhem onvoldoende (wij ontvingen �Rlfs reen
antwoord op aan het district geschr�ven brieven), �odat baricnt9n onzer
zijds op prijs zullen worden gesteld. '.'/at is jullie mt�ninn ov,=,r :1P.t aan
bod van kam. Hoef?
Een perskaart v�rstrekken wij slecnts in uitzonderinµsnPvallcn, daHr
deze oye

�
�het algemeen slechts voor btu8erlijke- of sportber icritr·l"lving 

�. 
�

-z.�-�. noodzakelijk is. Aan burferlijke berich";en in editi0 I (naar 
,,,.-- · '\'\ onder oe>k Arni1em Völt) hebben we niet ve· l uehoefte, da�,r di

nieuws uit� Jrovincies zou bet9k�nen, �Atrel"ln we natuurlijk 

fti.V. 
1 onmogelijk !runr..en verwP.r�en. Hoofd�acJlc is ::l.c bPric·n ·,"' vinp 

Wf. .-o .., � over bedrijven, gerneenter<:Jden, rogi)nalo vraa,·i:; t 1..1ik�n i,n;:., 
. �'-. die dus een .:.JJli tiek of economisch Lé:Hè.i:i::ter dra 1�."3n, :Je>ch in 

hoofdzaak, door omvéJng of aard V;::in net )nd Prv'J "rp, slecr1ts 
regionale betekenis hebben. needs het at�onderen op strPek
problemen helpt ons een stuk, zoals bijv. de k.\estie van de 
militaire-activiteit aan de Rijn, dat �ij uitvo 0 ri� kond�n 

rengen, doordat wij uit Arnaem een tip kreten. 
Jullie berichten zien wij gaarne te��moet. 

2 ,ept;m/Je/# 
amstel'dnm 
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Onderwerp; .Artikel in "De Waarheid"_q.'Z7...U-�, -1 
van 15 September 1951. -. �.'=' · .-,
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1-�-/!f�I� 
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In "De Waarheid" van 
Zaterdag 15 September 1951 komt op 

� pagina 5 een artikel voor onder het 
hoofd 111.!ét groenten groeit in Noord
Holland het anti-Am.e:irikanisme ". In 
dit artikel wordt meerdere malen de 

/f "Langedijker tuinder Klaas \70UD� ge
noemd. 

Uit het ingestelde onderzoek 
is gebleken dat in de gemeente Lan
gedijk de naam "Klaas Woud" niet 
voorkomt, zodat deze blijkbaar is 
gefingeerd. 

24-9-51 



Vc1·b1nd1nB , 
Ona l ene1erk: 
Onáert.erp : 

VBR�ROU ,'BLIJK 

Datum: 31 Auguotus 1951 67 
302/51 
Prorasanda van de C.P.n.

Ik heb de �er U h1erb1� te doen toeto�en een cxtrt edi
tie v&r1 het .a-a ..,bluà "Do ic.arh.e::td 1 

, coelo dit in cie weel: ven 20 
tot 25 Auguatuo 1951 to Eint.ihoven uu1e üWl l1uis veropreià is. 

�edert het rell tJc, ëot op Zondas. 5 A�guotus 1951, te �ind� 
hoven pluatu had, �erd àoor de c.P.u. een intensieve fröpacnnda 
e�voerà: vorapro1àil1B ven ean ma..�ifest (zie m1jn scnr�jven, à.d. 
j1 AU&uotua 1951. no. 282/51 en a.ö. 13 Auguetus 1951, no. 263/51)5 
pa.1;;i.no 5 ven nne .eerheid" Vl.lll .16 AUBU�tus j.1. was (!jcheel CE'1ij0 
aan Eindhoven en o�cvins; tnane de versprüidine van deze extra 
eû1tîe. 

HGt blijkt niet, dat deze r,ropuganàa enie suecen heeft bij de 
1nr.o.ntiro. 

llmt.r{;nt het onderhoud, ·.1aarvan in öo C"-tra editie worè t ee
$proken. van kcpelac.n vc..n Roestel (n�Gt van Oester) eet een vcr
slacmever van "lle •. aorheid" 1:E.Jl ik U het volbende t1cdcl!clen. 

Ov 11 Ausaotua 1951 vervoç�oen zich aan Oe paotorie t�ee men
nen, dit Benoemde ka_cla&n te D»rehen vroegen. iij cteleon �ieh 
'Voor, öoch bun namen t eet hiJ zich tb&nG niet uecr te h.or:i.n..tleren. 
Zij vr-�egcn hem, hoe de braba.ntso Rooms- uthol1cke prieoter ctond 
�ecenovcr het vredco�erk. Deze vraaa is vol.Bens z13n ze.cgen niet 
beo.ntwoora. f�Jdene het onderhoud heeft hij �e1 se�ecà, act het te 
�ensen wao, óat de problemen lange vreóclieYende �eg door fe rtlOGOnd
he4en t':ere2en Opöelost. Genooode geestelijke r;;iot tiJàens het on(ler
hoi.ta niet met e-en ve::�al�ever van "De tt:al'heid" te doen te hebben; 
dit bleok hem na de verepreidine ven àG e�tra Ea1tie. Veröer Zc6t 
deze e�estelijke, eut hQt door de vcrs�evcr eepubl1ceeroe niet 
is ovGretnkomst1S het aocr hem �cs�rc�enc. 
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Volksdsgblad voor Nederland. 
Keizeregreoht 324, 
Amste:dapl - C • 

Aan de afdeling ..... 
der O.P.N. 

•�x.,

·--

A,mete�dam, datum poa�merk. 
mf /RK/S tre�kred. 

Reecle enkele jaren wordt er onzerzijds naar gestreefd, hiertoe in 
ataat gesteld door het euooeavolle werken voor oase obl1gatielenin
geD en andère acties voor de krant, bet editie-werk te verbeteren. 
Ooder ed1tie-wsrk ver�taao wij over het algemeen de inbou.d van pa
gina 2 van onze krant. In het bijzonder zou deze pagina in dienst 
mo�ten staan van de plaatselijke of regionale agitatie, du.e een on
dersteu.ning dienen te zijn van de politieke atri,d, die in de die
trioten wordt gevoerd. 
Tot op beden ·ie dit eleohte teo dele het geval geweest. 
De u.it�eiding vee one editie-stelsel met speoiale pagina's voor 
rwe·nte en de Zaanstreek bewijst echter dat onze krant in kraobt to::1-
neemt en hierdoor haar mogelijkheden heeft uitgebreid. 
Wij geloven, d9t thans bet ogenblik ia aangebroken om pagina 2 van 
onze krant verder in dienst te etelloo van de binne�landae strij�. 
Wij wetea tevens hiermede aaa een l�vendig verlangen van onze part·:_ 
efdelibgec en onze dietriotebeeturen tegemoet te komen. 
W 1 e ic de toekomst naar atroven af ozien van andere 0larJ-

a erde eciaa ar ike e bren en 

ec erge ar 1 e za met o o 2 wor en verlucht. Wc herlnner�n 
jullie aac artikelen over do sluizen to Deventer, het lega zickoo
buia ,e Alblasserdam, ie kloutorschool te Delft, do woningartikcl0n 
in de �aanstreek eo andere. 
Het ia eobter duidelijk, dat derg0lijke artikelen hot doaltreffonds� 
zijo, lndian �ij direot beantwoordon aan de plaatselijke of region,
le verlangens. 
Elke partij-afdeling, elk distriot weot welk vraagstuk direct .1Q.! .sL
monaen zal aorAkoc, welk vraagstuk de a l g e  m on e a a n  -
da o h-:r-bocft;-!n hot bijzonder kunnen wo uiteraard onder�or�cn 
putten uit gemeonteraadsstukken. De bod�cling van dozo artikel�n 
moot zijn de aandacht nadrukkelijk op oen onometotcli�k vast-
staande misstond te richten, zoals b1jy. dat lege zieken ui8�0r. 
mens zal dit verdedigen of normaal vinden. Aan een dergolijk f,:it 
k�nnen we dan onze politieke conclusies verbindsn. 
Deze epeoialo artikelen hebben, voor zovor onze kort0 orvóring r�ik:, 
goede result3tcn afge��rpon. 7:o bestelde bijv. dJ afdeling Deventer 
alleen voor hotartikcl over do aluizGn 400 cxtro-krant�n tor ver
spreiding on oolp�rtago. Hot artikel was dus ter o x t r a  ond0r
steuning van do plsatEalijka arbeid tot vorspraiding van onze kr�nt, 
tor ondersteuning van do col90rtaee en werving. 
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Wat wij nu van jullie vragen zijn onderwerpen, met zo1g uitgekozen. 
Er zijn legio misstanden, krotwoningen, enzovoort, maar de gevallen, 
die wij epeoiaal melden, moeten opvallen door de aanklaobt, die or 
in zit, aankleobt togen de rogerfngspolitiok. Dus geen "kleine ol-
1,:rnde", maar, zoals bijv. te Gouda, hot feit, dat voo 120 woningen 
de fundam�nten gelegd zijn en daarna •••• wegens geldgebrek ••••• 
stopzetting van do woningbouw. Eon dergelijk foit, goilluetro�rd 
met enkele toto's, oijfora van plaateelijke of provinciale woning-

.nood, maakt ieder denkend mens duidelijk, dat er iets "mie11 is. 
Do oolportego wordt uit�raard vergemakkelijkt door dat je op deze 
spGoiale dagen iota plaatselijks of regionaals bobt aan to bicd0n; 
dat wil"iedareen wol eone oen keor lozen". 
Indioc jullie ons do onderworpen opgeven, mot korto omschrijving v·.'r 
do uitwerking, die jullie er van verwachten en de motbodo, die jullj 
als het moest effootiof bescbo�won, zullen wij, indien onzerzijds 
deze mening gedoeld wordt, oen voralaggover oo fotograef zonden. 
Mat jullie wordt dan verder ofgeaproken op welke z�tordag het arti
k.:::l gebraoht ·wordt, do ool.Portege wordt vooraf. gercguld oozovo'Jrt, 
zodat wij p 1 a n  m a t  1 g do binnenlandse strijd kunnen et0u�Jn, 
.U::; .:>Oli tieke belangrijkheid hiervan, mede met bot ·oog op do a.s. 
vorkiezingen, ie duidelijk. 
J\drosaoran jullie je antwoord aana Editie Radeotia Do WaarhGid, 

q�bouw Felix Meritia, 
Koisersgracht 324, 

A m a  t o r da m - c.

Mot kam. groeten, 
DE WA.EtRH!:ID 

Volksdagblad voor Nodorland. 
Editio-rodootio • 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAK.EN 

D.V .D.

No.s 121287 
'Bijl.: 

Betr.: Richtlijnen dagblad 
"De Waarheid". 

's-Cravenhage, 13 November 1951. 
Je.va.straat 68. 

VERTROUWELIJK 

Met verwijzing naar Uw schrijven van 22 October jl. 
No. 5407 heb ik de eer Uwer Excellentie te berichten, dat 
maatregelen zijn genomen om de bedoelde richtlijnen op be
dekte wijze in handen van de dagblad-pers te doen toeko
men. 

Aan Zijne Excellentie 

•de V.ioe-Mi.nister-�resident,
Minister zonder Portefeuille,
Kinisterie van Binnenlandse Zaken,
te
's-GRAVENHAGE. 

Het Hoofd van de Dienst, 
I t't1 

Mr. n.w. Felderhof 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN i: c> NR 5407 AFD. Kabinet 
I 

18 Oct.1951, nr.119531. 
BETREFFENDE Richtlijnen 's Gravenhage, 22 October 1951 • 

dagblad 11De Waarheid 11  • 

e 

• 

Aan: 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORDN"AUWKEURIG 
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET Vertrouweli Jk 
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld 
schrijven rijst bij mij de vraag, of het 
niet wenselijk zou zijn, deze opzet om 
tot vergroting van de Communistische agi
tatie te geraken, in ruimere kring bekend 
te maken. 

Gaarne werd vernomen, of e:n zo ja ,,,.. 
op welke wijze dit zou kunnen geschieden� 

r17 J"" /. / r 1 2 7A1 ,,E;E 
t')j./Jb - t"/.1*.r 
- --

- -,r 

2 :1 oc 1951 

het Hoofd van de 
B.V.D. Jj.tJ.,d)r 

' 

� 9344 • si
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MINISTERIE V.AN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

B.V.D.

No.i 121078 
Bijl., -

's-Gravenh.age, 13 November 1951. 
Javastraa.t 68. 

Betr. a Richtlijnen dagblad -
"De Waarheid" VERTROUWELIJK 

Ket verwijzing naar Uw schrijven van 20 October jl.
Bo. C 4.3/20 heb ik de eer U te berichten, dat maatregelen 
zijn genomen om de bedoelde richtlijnen op bedekte wijze 
in handen van de dagblad-pers te doen toekomen:• 

Het Hoofd van de Dienst, 

1,-;,1 
r 111

Mr. H. w/.i. Felderhof 

Aan de lioogWelGeboren Heer ' 
Dr. J.E. :Ba.ron de Vos van Steenwijk 
Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland 
te 
R A A R L E K. 



COMMISSARIS DER KONINGIN 

IN DE 

PROVINCIE NOORDHOLLAND HAARLEM, 20 October 1951 · 

' 

KABINET. 

No. C 4.3/20 

ONDERWERP: 

VERTROUviELIJK 
L YJ.-1. · ....... I 

---

vl -tL/' 

-:-- --. t/:>( 7 '/
F23 OCT '951 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 16 October j.l.,nr 119531, 

;net bijlage, moge ik opmerken, dat de inhoud van deze bij lage, dan wel 

een uittreksel hiervan, zien m.i. zeer wel zou lenen voor publicatie 

in de dagbladpers. 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 

Java.straat 68 

's-Gra.venhage. 

De Commissaris der Koningin 

in de provincie Noordholland, 



I!.::S. 

Ho. : B 119531 

Ond.: 4 

IIIj/3s 

n.a.v.schr.van Arnhem 119531 z.CO

Hiermede bjed ik U oen foto-copic aan van 
een rond;:;chriJvcn v:.�'11 .het d aghlad t1.De i/aarheir. 11 (medio 
:' er,tember 1951), v;a:J.rin richtliJ1nen worû&n verstrekt 
voor een verbetering van de agitati-e, zoals die in dit 
C.:ebblac". gevoe,;rd v,'CV"dt. 

(III) 
• 

H • .J • 
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B 195)1

1 

IIIj/6s 

. Te u er m o atie moge ik U :foto-co 
ieden van een rondsehrijven het gbla "De .,',-t:·•• 

( edio Sept ber 1951). we.ar!.n richtlijnen rden vePa·trc:1� 
voor een verbetering van de a.gitatie t zoals die 
dagb1 cl gevoerd wordt. 

HET HOOFD DE DIE S 
na.mens de�e: 

A!1-an de Heer Procureur Generaal, 
�gerend Directeur van Politie, 

bij het Gerechtshof te 
's-GRAVENHAGE, 

� ,� �è :J, Crabbendmri

's-HERTOGEHBOSCH, 
ARNHEM, 
AMSTERDAM en LEEUWARDEN 

.B 

IIIj/h 5 

B SJ1 

IIIj/h 

.. 

n.a v" schr. van .Unhem � 19531 ?.. < o
llf 

n 

n.a.v. schr. van Arnhem 119531 z.co

Aan alle Commissarissen 
der Koningin 

DR Dlt. � 

l r. 





, , Verbinding: 32. 

• 

!!.Q..: BV/G t32/ -51. 

Aan de Binnenlandse Veiligheiid_sdiens I rt te L " -1.r 1_ b ,1 o, 
's-G r a V e n h a g e. f r - ,,..,._ 

1 . :. 2 OC\' 1951 .j 

VERTROUWELLJK. 1 ÁCD/ ,, .ta: 
Hierbij doe ik U toekomen een foto

copie van een brief van "De Waarheid", 
gericht aan de afd. Arnhem der C.P.N., 

'!-.. p.a. J. Nathans, geboren 27-7-1902. 

20-9-1951.
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��E WAARHEID 
Volksdagblad voor Nederland. 
Keizeragreoht 324, 
Amsterdam - C. 

Aan de afdeling ..... : .... � ........................ ..... . 
der c • .P.N. 

___ , ... -... ·--·-----······-······-·-····---..

,.,- . 

A�ate,dam, datum
I3W/RK;Streèkred. 

poe�merk. 

Reeds enkele jaren wordt er onzerzijds naar gestreefd, hiertoe in 
staat gesteld door het succesvolle werken voor onze obligatielenin
gen en andère acties voor de krant, het editie-werk te verbeteren. 
Onder editie-werk verijtaan wij over het algemeen de inhoud van pa
gina 2 van onze krant. Iü bet bijzonder zou deze pagina in dienst 
mo�ten staan vàn de plaatselijke of regionale agitatie, dus een on
dersteuning dienen te zijn van de politieke strijd, die in de dis
tricten wordt gevoerd. 
!ot op beden �s dit aleohta_ten dele het geval geweest.

e uitbreiding ven ons editie-stelsel met speciale pagina's voor
Twente en de Zaanstreek bewijst echter dat onze krant in kracht toJ
neomt en hierdoor haar mogelijkheden heeft uitgebreid. 
Wij geloven, dat thans het

.
oger.blik ie aangebroken om pagina 2 van 

onze krant verder in dienst ta stellen van de binnenlandse etrij1. 
Wij weten tevens hiermede aaD een l�vendig verlangen van onze partJ
afdelingen en onze dietrictebeaturen tegemoet te komen. 
Wij zullen er in de toekomst naar streven, afgezien van andere plarJ
nen, elke Zaterdag een speciaal artikel te brengen, geschreven voor 
een be aalde emAente of een be aalde streek. 

en erge ijk ar ikei za met foto s worden verlucht. We herinner00 
jullie aan artikelen over de sluizen te Deventer, het lege ziekon
buis 1;e Alblasserdam, :ie kleuterschool te Delft, de woningartikclrrn 
in de'Zaanstreek en andere. 
Het is echter duidelijk, dat derg�lijke artikelen het doeltreffendst 
zijn, indi�n �ij direct beantwoordon aan de plaatselijke of regiona
le verlangens. 
Elke partij-afdeling, elk district weet welk vraagstuk direct� <L 
monsen zal .!'!,!?!�kon, welk vraagstuk de a 1 gem on e a a n  -
da c htbocft. In hot bijzonder kunnen wo uiteraard onderwor.i,1Cn 
putten uit geme.;)nteraadsstukken. De bedoeling van doze artikelsn 
moot zijn de aandacht nadrukkelijk _ op een onomstotelijk -�
staande misstand te richten, zoals bijy. dat lege ziek�nhuis. Geer, 
mens zal dit verdedigen of normaal vindGn. Aan een d€>rgolijk feit 
kunnen we dan onze politieke conclu�ica verbinden. 
Deze speciale artikelen hebben, voor zover onze korto ervaring r�ikt, 
goede result3tcn afge�Jrpcn. Zo bestelde bijv. d� afdeling Dcventor 
alleen voor hetartikcl over do sluizen 400 cxtrn-krant�n tGr ver
spreiding en oolpJrtago. Hot artikel was dus ter o x t ra ond�r
steuning van de pl53tsalijke arbeid tot vors�r�iding van onzo krunt, 
ter ondersteuning van do colgartaec en werving. 



. ...  , .. 

.. 

• 

• 
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Wat wij DU van jullie vragen zijn onderwerpen, met zo,g uitgekozen. 
Er zijn legio misstanden, krotwoningen, enzovoort; maar de gevallen, 
die wij speciaal melden, moeten opvallen door de aanklacht, die or 
in zit, aankleoht togen de roger:l.ngspolitiek. Dus geen "kleine cl-
1.:rnde", maar, zoals bijv. te Gouda, het feit, dat van 120 woningGn 
de fundam�nten gelegd zijn en daarna •••• wegens geldgebrek ••••• 
stopzetting van do woningbouw. Eon dergelijk foit, geilluatreord 
met enkele foto's, cijfers van plaatselijke of provinciale woning� 
nood, maakt ieder denkend mens duidelijk, dat er iets "mie" is. 

. 
. 

De oolportego wordt uiteraard vergemakkelijkt door dat je op deze 
spGciale dagen iota plaátselijks of regionaals hebt aan te bieden; 
dat wil"iedereen wol oons oen keer lezen". 
Indien jullie 01;1e de onderwerpen opgeven, mot kortG omschrijving v::n 
do uitwerking, die jullie er van verwachten en de methode, die julli-: 
als het meest effectief bescho�won, zullen wij, indien onzerzijds 
deze mening gedeeld wordt, een voralaggovor en fotograef zenden. 
Met jullie wordt dan verder �fgeaprokon op welke z�terdag het arti
k.:;l gebracht-wordt, do colportage wordt vooraf gercg0ld enzovoort, 
iodat wij p 1 a n  m a t i g  de binnenlandse strijd kunnen st0u�3n. 
Do politieke belangrijkheid hiervan, mede mat hot ·oog op do·a.s. 
vorkiozingen, ie duidelijk, 
Adrcaaoren jullie je antwoord aan: Editie Redaotia Do Waarheid, 

qebouw Felix Meritis, 
Keizersgracht 324, 

/ 

A m a t c r d a m - c • 

Mot kam. groeten, 
DE WAi,RHEID 

Volksdagblad voor Nederland. 
Editio-rodcctio. 
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Dienstgeheim No. I.D. 425. 

Betr. H.F.sn:rms.

�Q� No.
het 

'' ." 

� /J1Tt> .".;

In vervolge op mijn schrijven d.d.8.10.1951 
I.D.375 moge ik UHoogedelgestrenge thans

navolgende berichten. 

Speciaal wat de in margine genoemde persoon betreft 
bericht men mij nader: 

t'Hendrik Frederik SITuDNS geboren te Apeldoorn 11 
Januari 18"81, gepension.ambtenaar der Nederlandse Spoor
wegen, gehuwd,doch leeft gescheiden, Nederlander en wo
nende Bosst�aat no.37 te Vaals; 

Genoemde Simons werd als Comrnies der N.S. standplaat 
Den Haag s.s. (Vervoer) op 1 October 1941, eervol, niet op 
verzoek , ontslagen wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd. 

Op politiek gebied is niets nadeligs bekend. 
Ook niet bij de politie van de vorige woonplaatsen. 
Gedurende zijn verblijf op diverse plaats en is nooit 

iets gebleken van activiteit op politiek gebied in een be
paalde richting. 

Aangezien bleek dat er van de V.V.V. VAALS adverten
ties in une V'a<=>rheidu verschenen, werd hierna een onderzoek 
ingesteld waarbij bleek, dat de voorzitter van de v.v.v.

(voornoen:de Simons) alleen maar advertenties voor de V.V.V 
in de diverse dagbladen liet plaatsen. 3lamima;R 

Voor zover mij nu bekend werd, was voornoemde Simons 
vroeger de vrijzinnig Democratische richting toegedaan. Hij 
is voorzitter van d e  plaatselijke V.V.V.; Secretaris van de 
plaatselijke Prijzencommiss�e; Secretaris plaatselijke Huur 
commissie en lid Cdlturele ereniging Vaals. Overigens is 
op politiek of crimineel gebied niets naders van hem bekend 
geworden. Einde " •• 



Dienstgeheim lfo. I.D. 375

vnderwerp ; Inlichtingen.

Bijlage: een. {..A-,
" 1 i� /v'-" A� )f /-<'1.aoJ:r-

1:;en bericht mij het navolgende :

• 

• 

}{ l \, l; 

tt In het dagblad De '.aerheid van 28. 7. 51 kwam de
navolgende advertentie voor: 

V.1�. 
11Neerlands Hoogste Berg", Folder en inlichtingen
worden op aanvraag toegezonden. V.V.V. 

Bij nader onderzoek is gebleken, dat deze advertentie
\ in dat blad gep:IE.atst is geworden door de voorzitter van 

11

_J,.\,"f de v.v.v. te Vaals de Heer Hendrik Frederik sn:oNS, ge-
�tl boren te Apeldoorn 11 Jan. 1881, gep.ambtenaar dep N s. 

gehuwd, doch lePft gescheiden, Neder lander en wonen& 
Bosstraat 37 te Vaals. 

ti) r-- Over deze Simons zijn in verband met de Vaarheid

(;. \ Lreeds meerdere inlichtingen ingezonden. 
• De betreffende advertentie gaat hierbij. Einde it ••

R • 

• . . 
' f , VAALS. � 

,Neêrlands Hoogste Berg", Folder en inlichtiligen worde11 ! 
op aanvraag toegezonden. V.V.V.

yr 
..--. ,,�C\l AltNHEM 

Zu
�

Limburg,8.10.1951
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B 

l1Ij/6s 

Aan de Heer Procureur Generaal 
funeerend Directeur van Politie 
bij het Gerechtshof 
te LEEUWARDEN, 

Den Haag, 
's-Hertegenbosch 
Arnhem 
Amsterdam 

IIIj/c 11 

n.a.v. schr. van .Arnhem, No. 121898

• .... _.....__� V RS'ftOU 

A ei,tctie äonl)led 
"Do '!aarb.eld" 

�an alle co�missarissen der voningin 

--· 
=:: �; va:.o. Laar�
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err14/c 5 
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n.a.v. schr. van Arnhem., no 121898

2� -r·ove::bor 
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51. 

Xn a�nolu!t!nr: op t'!1Jn brief \·on l?,.l('!.l.OSl� !"o. llóö�, 
.et bi.�le� !'.".:OCtf ik � .een lic]1tdruk GJ.111bied,,::;n van een ne

:iicin ( J.eatate \'t:ok Vll!l Cotobor, 1051} vorzo:tden rondocl-:rijvC!l 
van f� _ot df��blad reoe t'!larbe.1df' ,: no.ar do î.nho� ,marvon 
korth.ctdohclve, vcr:;.1czen L--f- ·-';o:rd

.

en. 
_
·. 

_ 
_ 
·

_'f:1 UfCT'J \';!: DE DI8C}r 

�fêl. r.:eotic O tb, 
Aan d� "';Qer: •·

· 
� 

na�rui acme: 

• )td1,��tior c�ner�lc 0t5f;
, � ... ..,fel nui·cat.1 Voi11.z!;io1d,

1#'.lectie I1 2 ;_ 
..

Hoofû ce.etio l!:I .�, .• t.D. 

.... - ---...... ,,, • ,,.,..,,,, .......... , '11111- --� 

121. )'a-- -

B 1

n.a.v.schr.Arnhem 121898 z.CO

5> 
/ 

.. 

. 

ll. i.i.IU.CQ 

tf.'�. 

- Aci tatio A,dagblè.d' �
1•1 J)e 'l/äàrhèid 11 • ,-

V R T R O U \7 E L _l J K 

1IIj/5e 

• 

•• 

In afu1slui ting OP: mijn brief van ia-10-1951 
no.119531 met, bijla.ee heb. ik de e.er Uwer Sxcellentie 
een l,ichtàruk aan te bieden van ·,een 1,1adien '{laatate 
week van' öctö,be:J:> 1951) verzonàen' ro.nd6chrijven. van\. he.t 
d,agblad 11De �ao.rheid.", nl:ifl.r. qc 'inhoud waarvan kortheids
hulve ve.rvlëzen moee ,worden. 

De· C,örimi�Barisaen •der ,Koning;µi ,Z'i�n .op geliJ'ke 
wijze inteli,cht. 

. . . 
Ook te1;i. qanzien van dit rondsciu·ijven worden 

r.:ijnerzijds maatreeql.en getroffen de uät;blad-pcrs op 
beäekte·wijze· té in;former�n. 

IM.. Z.E. çte· Vice. I,'inil;,te!-Presicient, 
'i-:�istcr zonder Portèfe,'uill,e ,. 

:inist.ei·ie van. Bin,nenlanèlse , Zaken, 
te 'p.;.G r a v e .• n h a g e 

H.JT HOOFD VAN D: Dl�PST 

l 1;,1/

! //1

.N O .T I T I E 

Aan: KitJ.A

van: B.B. 

n.a.v.schr.Arnhem 121898 zoCO

�--4" 

·•&.• ,: Jlt:fl.-@J� ctagblad
· i1Db .rö.a..haid" 

lJ; 
.... �'"i 

Bijl.i 4 

I1lj/3s 

� 

<, 

-·
i,.r 

·-

;.!.> 
,,

,, 

-
.....

rn· a.aneluiting op mijn notitie nö.119531, van

22-10�1951 �:et bijlagen,· zend ik· J,1 hie�bij vier Jiçht

drukken van een nadien (laatste 1,veek van October 1951)

verzonden rondschrijven van. het, d.�gblád "De ,::aarheid 11, 

naar de inho-qd. wae:.rvan. kortheidEihalvenvervrezen moge 

vi1orden. 

(III) 

.H.B. 
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1/ e :: b i.'ld in.G/ 3 2 

l o .: 1w/G lJJr_' :>1.

v.,., l'.i:itOU füLIJ l{. 
---------------

De �innenlandse Veiligheidsdien st 
te 
1 s- } _ l' _ a v _ e _ n h _ a _ , _ = •

Ik è.oe U hierbij toeko'1en een foto
copie van een sch1•ijven aan (�e agent van 
DF .!aarhaid (J.;.fathans, i;;ebo�'en 27.7.190c'.) 
t A1•nher1, rraarin 1•ichtlijnen worden ge6even 
o'llt:.:ent de Lihoud van De .laarhe id, 1r1e t h<:t ocg 
op Qe uitbreidine van rle colpo1•ta

_,
e van dit 

blad e.d. 

Ei n d e. 
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D1!: ·�1 A.ARH 1'.:ID 
7olksdagblaf voor Nederland. 
Keizersgracht 324, 
Amsterdam - C. 

Aan de Af deltng 
der e.P.N.

W .K., 

Amsterijam, datum postmerk. 
Editie-·redactie 

�nkele weken geleden zonden wij jullie een rondachrijven, waerin �ij 
er op wezen, dat onzerzijds gestreefd zal worden naar het wekelijks 
brengen van een artikel, dat speci�al over de problemen in een stad 
of streek geschreven is, met de bedoeling de colportage te ondersteu
nen. 
De (korte) ervaring, die wij tnans hebben opgedaan, is zeer gunstig 
geblekeh, Als editie-redactie hadden wij ons, in samemv·erking met de 
landelijke werfleiding, als (voorlopige) taak gesteld door middel van 
deze extra-colportage een aantal van .1. 000 kran_ten per week "om te 
zetten" ,;>er 1 November a.s. In·de week van� - 6 October konden wij 
dit aa·ntal .reeds halen, terwijl de week van 8 - ·ï3 October een stijgir � 
t� zien gaf tot 1.485 exemplaren. 
De conferentie o"ver · de inhoud va� de krant, di� 13-14 oc·tober te An
sterdam werd gehoudeQ, sprak in i.ioerecbillende gevallen h�ar nadrukke
:lijke tevredenhe.id ·uit, «;>ver de gevolgde werltmethode. Er werd bijv. op 
.gewezen, dat een artikel over de woningnood te Ilinschoten leidde tot 
het extra-verkopen van 150 kranten, z o n d e r ·. grote inspanning. 
Slechts was noodzakelij� .. gebleken de :part�·j-afdeling, die hiervan tij·· 
dig op de boogte was, voor dit bijzondere artikel extra te mobiliseren. 
Een artikel over Schiedam

J 
�aarvoor 100 exemplaren e � t r a  warer. 

vefzonden, werd v�ij�el geh�el verkoc�ti De plaatselij�e ftfdeling had 
g�dacht met 25.kranten reeds moeite te zullen hebbeµ. 'DUIDELJJK IS G]

BLEKEN 1 DAT DE BEVOLKING GEINTER�SEERD IS IN QN2"-MENING OVER DE 
PLAATSELIJE;E OF REGIONALE l'ROBL�MEN. HEr COL.i:?ORTEREN MEr HET VRAAGSTUK 
VAN DE STAD OF STREEK BLEEK EEN EENVOUDIGE OPGAVE TE ZIJN •. 
Het aantal aanvràgen om ve�slaggever eri/ of fotograaf, dat wij .van de 
afdelinger, rechtstreeks, of via de editie-redacteur�n in Twente, de 
Zaan, Rotter.dam ·of Den Haag, biqnenkrijgen, beweegt zich in stijgende 
lijn. 
Tegelijkertijd, in het bij zonder sedert de week, ingaan.de 1 Octoqe·r, · 
heeft echter een parallel lopende ontwikkeling plaats gehad, d·ië onzer
zijds geenszins was voorzien en in feite een politieke nalatigheid, 
zowel van de diverse raadsfracties als van de centrale-editie-redactie 
blootiegde. · · : 

· 

De bevolkin bleek sterk eintèresseerd ·te zi· in het werk van onze 
raadsfracties. De burgerlijke pers pleegt onze raadale en over he al
gemeen weinig of slecht aan het woord te laten, De publieke belang
stelling in raadszitting is nimmer erg g�oot, zodat ONZE STE.M in de 
raad, onze mening over de plaatselijke vraagstukken, die de mensen 
di r e c t  raken, nau�elijks wordt vernomen. 

,. .
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Ten tweede kwam in deze raadszitting��llaar-voren, en dit is politiPk 
uiteraard een zeer belangrijk poaitie1 geluid, dat diverse vertegen·· 
woordi ers van bur erli ke arti·en hun ontevredenheid uitspraken o�t! 
de reeeringspo ie. 
Wij wijzen op een burgemeester uit een Z�anse gemeente, die verklaarè� 
dat "de kapi taelbezi tters de woningbouw saboteren", "op de raad te 
Delfzijl, d1e zich tegen een huurv-erhoging van in 't Veld keerde", OP. 
"het verdeeld stemmen van zelfs kathol. afgevaardigden in de raad van 
Eindhoven" • 
Deze oppositie, dat wil zeggen, dit s a m e n  v a  1 1 e n  van de me
ning der burgerlijke vertegenwoordigers met oQze partij-opvatting 
over de Amerikaanse inmenaing in onze binnenlandse aangelegenheden, 
laat ons grootse perspectieven zien. Deze oppositie immers is de uit-
drukking van de groeiende ontevredenheid, die zich baanbreekt in de 
bevolkings�roepen, welke zij in de raad vertegenwoordigen. 
Ten dele op advies van onze centrale editie-redactie, ten dele op aan
vragen van de raadsfracties en plaatselijke partij-afdelingen, ia met 
raadsverslagen uit onze krant ext r a  gecolporteerd. (Het (ia dui
delijk, dat in deze raadsverslagen het oppositionele geluid, de posi
tieve mening der burgerlijke vertegenwoordigers, kracntig naar voren 
moet worden gehaald). In 14 dagen tijds werd in 9 gemeenten ext ra 
gewerkt met onze raadsverslagen. Enkele malen konden we ze op de voor
pagina brengen. Dit betekent, dat da groeiende oppositie tegen Den 
Haag-Washington, via onze krant, naar buiten komt; het laat de mensen 
zien, dat "niet alleen de communisten" in verzet staan tegen de fata
le k�era van de tegenwoordige regering. Het versterkt de strijd voor 
de vrede, en ondersteunt ons werk voor het tot stand brengen van een 
nationaal bevri�dingsfront tegen de Amerikaanse overheersing. 
Wij wekken onze raadsfracties op met de plaatseiijke afdelingen nauw
keurig de agenda's door te nemen en, indien tijdens de zi�ting de op
positie zich baanbree.kt; onmiddellijk ext r a  colporta&e te over
wegen. 
Aan de andere kant bleek bijv. in de gemeenten Ammerstol, Enschede �n 
enkele andere gemeenten de P.v,d.A.-fractie tegen ons voorstel tot een

gedwongen lening voor de woningbouw te stemmen, d.w.z. tegen het 
eigen urgentieprogram. Ook dit hebben wij enkele malen ontmaskerd, en 
via extr a colportage, aan de mensen duidelijk gemaakt •. 
Naast de ext r a  oolportage met speciale artikelen is, door mid
del van de raadsverslagen, dus een tweede d i r e c t e  methode aan
wezig om de agitatie in het binnenland te versterken en het werken 
met de krant door de partij-afdelingen te v e r g  e m a k k e  1 i j
k e n. 
Wij geloven, dat, indien de partij-afdelingen, zich wat de e x t ra 
colportage betreft, voorlopig op deze twee mogelijkheden concentreren: 
de colportage, zonder overdreven geforceerde extra inspanningen, snel 
zal kunnen stijgen, met uiteraard verdere mogelijkheden voor nieuwe 
abonné'3 enz. 
zouden jullie suggesties ten aanzien van het bovenstaande, berichten, 
verslagen enz. willea adresseren aan de "editie-redactie" De Waarheid, 
Keizersgracht 324, Amsterdam -c. 

, \ ·1 \ Met kam. groeten, 
l- \. \ .. i DE WAARHF.JD .... J rolk!d�g�l�d vo�r N�derland.
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• v. ltR.Ar.DiGEN melit ons, dat uit kringen van de
Ned. Vrouwen Beweging het bericht kwam, dat de vrouwen inzonder
heid 9:eze weken een buitengewoo.a ;erote ijver a.a� ·de dag zullen 
leggen •. ln de eerste plaats wordt: ,het eerste lust.rum gevierd en 
dit is met grot� tam-tam bekend gemaakt, daar het vooral in de 
bedoeling ligt de vrouwen·in de organisatie te krijgen, die 
zitting hebben genótr.en in de diver.se comité' s van wijken '1.n 
Rotterdam,.waar de woontoestanden minder gunstig zijn. 

Ook werden grote voorber�idingen getröffen voor 
.het bezoe,k van Generaal EIS:NHOWER aan Rotterdam. Onder aan-

;�1 voering nm lteiltje 'DZ 'Vos en All DE JONG .zijn de vrouwen be
gonnen propa&anda te maken voór de vrede. Dezë stunt heeft 
weli3Waar weinig succes afgeworpen, doen het optreden van de 
vrouwen zal bij de komende feestvie�lng els een hoogtepunt 
worden aangekondigd, evenals de successen van hat optreden 
in Rotterda.rn.�Crooowijk', waar v�rsohill�nde vrouwen zich als' 
lid .hebben. gemeld. 

De redactie van De waarheid speurt nu al naarstig 
door de stad naar objêcten, die aangemerkt .kunnen worden als 

. zijnde een ergernis :voor de arbeiàa1:'sbevolking. 
xl LANGE,IEG deel�e mede speciaal belast te zijn met 

het speuren naar ver-,vaarloosde straten: daar de afdeling Bs
et:reting van Rotterdam wel de 'fJegen in beter gesitueerde wijken 
laat plav.aien, maar nimmer k omt in de arbeiderswijken, zoals die 
in Rotterdam-?JU.id, ,vaar een grote woomvijk in de omgeving van de 
B�ijerlandselaan én Groene Hilledijk .maar als een vergeten dee� 
�,wrdt be$1ohouwa:. Juist hier -wonen veel o.p.1: .. ors en in deze 
stTeek zal de partij oen intensieve propanganda gaan ?oeren voor 
de verkiezingsstrijd. 

· Bij.het voeren van deze strijd zullen vele sp�ekers
in het openbaal" het woord gaan voeren. Overeengekomen is, dat 
voor het mere:ad.eel spr..ek_ers van. elders in .iiot te�dam �llen op
treden. Dit heeft B�n redeL t� meer, �aar nog steéds wordt uit
gezien naar e�n vqor Rotterd.run �opulair persopn, di e eventueel 
J�n SOH.ALKER zal k"U.nnen vervangen. 

KB, 12 December 1951. 
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Hierbij doe ik U toekomen een 
fotocopie van een schrijven van de Sociale 
Redactie van "De Waarheid", gezonden aan 
H.J. Bussink, geboren 5-10-1918, betreffende 
de Arcors. 
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AAN DE ARCORS l{J DlSTRIO'f FN. 

11 .K. , 

Amsterdam, 3 December 1951. 
AB/RK/260 

Onze krant gaat vooruit! Dat bl�jkt niet alleen uit de voortdurende 
strijging van he� abonnamentental in oen reeks plaatsen en afdelin
gen en uit de regelmatige stijging van het aantal bij colportage 
verkochte kranten� ranar 00k ui-;; het grote vertrouwen, dat steeds 
meer arbeidero, kleine �oeren en middenstanders en andere groepen 
van de bevolking in cnE blad gaan stellen. 
Dit is mede te danken aan het prima werk van velen van onze arcors, 
die voor de be�ichtgeving u�t de bedrijven zorgen, waardoor in het 
bijzonder onze sociale berichten en reportages een voortdurende ver
betering te zieu geven •.
B
9
!j een in Amsterda� onder onze lezers gehouden enqutte bleek, dat 
5% van de abonné's de sociale berichten, waarvan 83% zeer regelma

tig en met grote interesse lezen: 
Dit is verheugend, maar legt onze berichtgevers een grote verantwoor
delijkheid op voor wat betreft hetgeen ze schrijven. 
Immers, om dezo II good-w�111

: bij onze leze11s - en ook bij de oog niet 
lezers_- te houden en te versterken, is het nodig, oat onze bericht
geving tot in alle onöerdelen klopt met de werkelijkheid. Zou dit niet 
zo zijn, dan zou de '' f;OOd-w:!.11 11 snel omslaan in wantrouwen en zoudr-n 
we de vijanden de�e zeilen geven. 
Wij wijzen hierop, oradat het nog voorkoot, dat kameraden one in hun 
enthousiasme be�ichten doorgeven, die niet voldoende zij� gecontro
leerd, berichten die 7,e in vele gevallen op grond van mededelingen 
van derden els j�ist sa�nemen. Dit heeft reeds tot schade aan onze 
krent en daardoor dikviijls o:ik aan de zaak der betrokken arbeidPrs 
geleid. 
Als voorbeeld noemen we hier een bericht, dat we over aan actie voJr 
gratificatie aan "Het Handelsblad" te Amsterdam ontvingen. Door cli t 
bericht, dat nic� voldoande gecontroleerd was, op te nemen, veroor
zaakten wij, dat door bet personeel een motie werd aangenomen, waar
in onze berichtgevinB als onjuist werd gelaakt. Het gevolg was o.a., 
dat we een reotificntie ooesten plaetsen, hetgeen uiteraard het aan
zien van onze krant ecnaaQt. 

, Daa�om kameraden, t::acht met ons der gelijke II misstappen" to voorkomen. 
zend ons berichten zoveel als mogelijk is en over alles wat U van 
belang lijkt. Het is niet nodig van alles een stuk voor de �rant te 
maken. Dil--wijls is een m�oedèling over iets ook als i n f o r m a  -
t i e  alleen al Vba belang. Ma�r voor alles; zorg, dat hetgeen je 
meldt tot in de· kleinste oadordelen. juist Js! 
Allen meegewerkt 1 cpd�t we .kun�en zeggen: 

WE BLIJV"T.::N VCJRTGAJ>.li. r;,NK iIJ OOK HET GOEDE EN 
ACCUf.,V" � \iZ:Ur VAN -� J. ONZE ARCORS 

Met kam. groeten, 
DE WAARHEID 

Volksdagblad 

�
or 

�
derland. 

Sociale R �t e. 
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1 -

\ • \f .. �/ 
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Detreft :Uittreksel uit verslüg Véln de bespreking bij w'iilton
Fijenoord dd 27.12.51 . 

1. betreffendt- het art. in "De ,ia,:1rheid" (H'dam) dd 20.11.51
deelde B.V.I. mede, d!:lt het hier een gevtJl betrof, a�t een
ttrbeider reeds enige m<'Jl en getr!:l cht hud door voor"enden van
ziekte enige dagen vrijaf te krijgen. De in het urtikel ge
noeude kneuzing bleek in het geheel geen kneuzing te zijn,
hetgeen later ook door de huis1::.1rts is toefegeven. De huis
tJrts h1::.1d door de grote drukte madr een zeer oppervlbkkig
onderzoek ingesteld.

2. Van enige ontstemming onder de lélssers ZOéllS genoemd in
het tirt. voorkomende in "D� ,v'cJarheid" (H'dam) dd 17.11.51
Wds de .d.V.I. niet.s bekend • ..::;elfs Ni:..S b.V.I. niet bekend, 
délt het tdrief ge�ij�igd zou �ijn. Nuê:lr deze kNestie Zéll door 
H.Y.I. !:llsnog een onderzoek worden ingesteld. 

DM.:3 I, 6 �anuuri 1952 • 
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Ag.n�.: .... .L.�R'i-f� Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat op Dinsdag Vcw ·:/��- 6 Januari weer een redactie-vergadering bij De Waarheid is
gehouden, waar Harry V.iliRHEY nogal van leer trok. De voor-
naamste beslissing op deze vergadering uas wel, dat van dat 

1 
moment af De Waarheid nog meer nieuwsblad moest 'lr70rden en 
het feit, dat.het een partijblad is, geheel moet worden ge
camoufleerd. Deze vergadering was bij het blad van 9 Janua-

�� reeds duidelijk waarneembaar.

1 
/ ••• , 

/ ? 

14!' �/i}' ?"'· � � /$� ( 1 t,ft" KB, 22 Januari 1952
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Veil�heidsdienst 

Bijgaand doe ik U een.fotooopie toekomen 
van een brief d.d. �7 .2.1952 van het c.P .N. 
dagblad 11 De Waal'heid 11 te Amsterdam bet:t>eff'ende
de 11 natuurbeschermingskwestie 11 op de Veluwe. 
Gericht aan: Reint van del' Molen, geboren te 
Assen, 17.5.1919. 
Origineel gericht aan: Afdeling Apeldoo:t>n CPN. 

Ed n d e. 
______ .... _ .. 29.2.1952 
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Bijgaand doe 1k U een fotooopie toekomen 
van een oopie van een brief d.d. 27.2.1952 
van het c.P.N. dagblad 11 De Waarheid" betreffen
de artikelen voor dat blad. 
Gericht aan Reint van der Molen, geboren te 
Assen 17.5,1919. 
Origineel is gericht aan: T,efiodorus Hendriks, 
geboren te Arnhem, 3.2.1918. 
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