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Hiermede teb ik de «er uwe Excellentie betref-
fende 4* Ooffittïiaiatisohe ï art i j vmn Haderland het volgende
te berichten.

Be gedetineerde Piet van SÏAV3&BM (wegens deaertt*
veroordeeld tot aeven jaar gevangesiaatrafT werd door de
C,P.M,-leiding in alle üieadietricten ala no.5 op de can-
didatenlijat voor de tweede 'Kaaer der Staten Generaal ge*
plaatat. Men aohept hianaedo de gelegenheid desa tot
înterjaatioaaal martelaar voor de «aak van de vrede" ge»

bofflb̂ rdaerde figuur nog «eer in da bwlwagatelling van de
kieaere te plaateen «onder het riuieo te lopen, dat

*ijn intrede in de Kamer do*t.

Set da^elijitfl bestuur van de C.f.l, beraadde aich in
Jomgate «ltti»£ «ver de oiu«y?agne voor de aaaa taande

Be B lot en werd o «m», 'dat het accent in dit
atadiuai «oet vallen of liet }iuia&««0«ie» In verband hiernede
Bijn alle eoholingsoirrBuftaen met iagang ran 12 lal voor-
lopig etopgatet.

Oi> eea d,d. / Mei te ^üaaterdam gehouden bijeenkomt
v«a "intellsotuelen en kunöteziaura" verklaarde i-aul de
aKOöï, «Jat de O«f.1* van gameer harte atreeft naar de
vriendschap en de ateua v«ui het intellect, Be partij zou
volgen» hem niete n&latem en ha&r Inapanniag belangrijk
vergroten OIB vertegenwoordigerö van het intellect te win-
nen voor het eoaauBis»© en voor de partij*
iietme w«geü em methoden «ouder: wordan geaooht oei de doel-
otelliütfcn en de werkzeuuahelc van de O.t.l. beter in d*
kringen van intellectuelen em kuaatenaars bekend te jaaken.
De vergaderizt-g dro*| een besloten karakter en werd bij-
gewoond door Ga* 100 personen.

Aan 1.1» de V ie e Minia t er-i resident,
Minister «onder Portefeuille,
iiüiaterie van Binnenlandae
te
In afschrift t
Aan !.B* de l inis t er-i resident,
Plein 1815 no.4,
te
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Aangenomen u&& worü<an, dat h«t niet in da bedoeling
van d* leiding o» ixitolle^ tuelen aan te tre*i«n
d* hogore bestuur »i\uiÉ t i»«. Hierdoor tooh KOU vo*d-

word»a g9gev9n aan de averai* weli* in bepaalda g«»
l «diagen van d« arbaidorsklaesa nog steeds b«etaat tegen
intelltctualan, dl« door ii«n («elic van oomjaunietiaoh
standpunt %**i*a ten onr«oht©} word «s g«*i*n als maat-
echappolijk ^«voorrechten en dientengevolge beeohouwd
als klaoew-vljfluid«n.

T««ltt«r lijict het waarechijiilijk, dat do 0.3M,
(aoodgtdwoagAn) traoht m«»r aö&d«»i8oli $«VQvm&*n «In ei>«-
olaliaten ia bet por t inwerk te betrekken. Door auooea tï
d»*eaf cdu bovenbedoelde oonseq.u*ntl* grotend«*l» word*n
öC3js«ild, de partij gebaat «n het algamaen asm B i «n naar
buiten eijü verdroot.

D« heftige oritiöic dl« Paul ét GuOü? Ofilange op h«t
beetuxir van bot G»F*M«-4i*trl0t lotttrdaffi ulto«fead*,lï**f$
tot f «volg g«had, dat d« saaeaBtslllaê vaui dit ooll»g«
drastisofa ie gewijeigd. l«rlcwa«rdig ie, dat d« fonotionari»,
WJL* als verantwoordelijk aan t* Kotterdait de ge oritiek
tocfe b*t me«»t gold» politi«k ong«tohond«n uit d« etrijö
achter de acfeeraen te voörftehijQ ia g«koja»n. W«li«««ue»
kre*g hij gean v«rantwoordeli^ke funotia m«*r toeb«<S«öld,
doch d e «e pil w»rd r«rguld cioor het officiële excuu», dat
aijn werk«aaioh*id al a Ka®«rliö «m al» lid van h» t partij*
bestuur h*m ao danig overbelast, dat onmogtli^k nog d*
verantwoordelijkheid voor aan district op Bi ja s o houd «r B
kan wordftn g«X*fél,

Het uit vijl" parsonan bwetaanü* a i «uw»
beetuur wordt door de partij g»ealttri*erd.

in ««K artikal H2ij willen oorlog oa d« oorlog"
iif da alg«se«n aeoretarl» in ét «aariaeid over d« ver-

klaring van generaal Rldgway m«t betrekJting tot do repa-
trinti* van krij^sgavangenan in Koroa, die in 9trijd aou
aljn aiet d« Conventie van 0«aève. H11 erg»t« i«, al d u»
de aROUT, dat do reg^rin*; Dreag zioh hierbij hooft «aagt»
aloten «n hij vraagt «iofa afi

"Wat denJten d* leden van d* l1.v.d.A. hiervan?
nls hxui nieuwata leus e nu;"Ki«9t Drees, d« «oh»»-
"dar van het volltenreoht, d* man van oorlog tot
«elk»


