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Inlichtingen betreffende de Landelijke
Vereniging voor Bedrij f svrijheid in de
Landbouw.

C

M

13.MAI1948

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d,"T2 l'priï 1948
No: 3lfl7, betreffende A.L.V'/eijmer te Hengelo (0) , bericht ik U
het navolgende:
Voornoemde persoon is genaamd: ANDRSAS L&MHSRTUS W3_3J_M3R, gebo-
ren te Utrecht, 11 Juni 190J, van beroep landbouwer-nachtwaker,

•wonende te Hengelo (0) Gastorweg No: 164.
Hij is Nederlander, gehuwd en is Rooms Katholiek.
Bij onderzoek is gebleken, dat Yfeijmer voornoemd, Voorzitter is
van de Afdeling Hengelo (0 ) , van de Landelijke Vereniging voor
Bedrijf svrijheid in de Landbouw. Deze vereniging wordt verkort
aangeduid tnet de letters "B.V.L.". Secretaris-Penningmeester van
da afdeling Hengelo (0) is; JQHAN HHTRM/IN G^RDBTK, geboren te
Hengelo (O) 27 September I^jli, va.n'^eröëp"landbouwer, wonende te
Hengelo (0) Venderinksweg No: 7l|. De Afdaling T-T0ng9lo (0) hesft
51 leden.
Eet Hoofdbestuur van deze vereniging is gevestigd te Barneveld.
De samenstelling van het Hoofdbestuur is als volgt:
H. Geurts, wonende te Barneveld, Voorzitter, »
G. van 't Poort, woonplaats onbekend, Secretaris,
M.H.Gotink, wonende teerden, 2e Secretaris,
F. de Geer, wonende te Neerlangbroek, Penningmeester, ,
H. Koekoek, wonende te Bennekom, Administrateur voor Bonsblad,
W.J.P.C. Roderkerke, Redacteur voor het Bondsblad,
A.L.Weijmer, wonende te Hengelo (O) Algemeen Adjunct.

Wornoemcïë^ vereniging geefl; een Bondsblad uit, hetwelk om de veen»-'
tien dagen verschijnt en genaamd Is, " De Vrije Boer".
Als leden van de bond worden alle eigen boeren, geen onderge- ' •
schikten, toegelaten, zonder dat naar ean Godsdienst of politie-
ke richting wordt gekeken.
In de statuten van de bond is echter vastgelegd, dat geen commu-
nisten lid kunnen zijn van het Hoofdbestuur of van een Afdelings-
bestuur.
Wel kunnen communisten lid zijn van de bond.
Van enige bijzondere actieviteit van deze bond is alhier tot op
heden niets bemerkt,
De bond streeft vooral naar afschaffing van alle bepalingen in
verband met de Landbouw-Crisiswetgeving, vooral tegen de ambte-
naren van het crisiscontrole apparaat voert de bond strijd.
Voor zover uit het onderzoek is kunnen blijken, heeft de bond
tot op heden nog slechts een beperkt aantal afdelingen in de
lan&e kunnen vestigen. . • \e Voorzitter van de Afdeling Hengelo ( 0 ) , \. L .'lijmer, is niet

aangesloten bij een politieke partij of beweging, ïïij hesft aeri
zeer klein landbouwbedrijf, wat geen bestaan' voor zijn gezin op-
leverd. Hij heeft dan ook een nevenberoep als nachtwaker-portier
bij de N.V.ïïazemeijer te Hengoio (0 ) . Weijmer is een'zeer zelf-
bewust persoon, die de mening i's toegedaan, dat hij de wijsheid
in pacht heeft. /
De Secretaris-Penningmeyster van de Afdeling TTangelo ( O ) , G98p-|
dink is een flinke boer met een redelijk groot boerenbedrijf. |
Voor de oorlog was hij, hoewel hij geen lid der N.S.B, was, wel
N.S.B, gezind. \p 12 Mei 19^8, toegezonden aan het

Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
t e 's-G R A V B N H A G H .



Tt H3N(T3LO (O)

55A8

W***"* *•* * " w* *

Inlichtingen betreffende de Landelijke
Vereniging voor Bedrijfavrljheld in de
Landbouw.

ïïaar aanleiding vaa tïw aohrljven, d*d* 12 April 19^8,
No: 31717, betreffeade A*I**welJaer te Hengelo (o), berioht ik U
het navolgende:
Voornoemde persoon .is ganaaaid: IggBIMt.-.lilKügTai WSH|f|.la gebo-
ren te Ïïtre^at, 11 JtanI lf|5, *T ™W"™M —« « e-
wonend» ter Hengelo (O) C*|torw»g Ho:
FiJ is Hederlander, göhuwA en Is Rooms Kath.oli.9k.
Bij onder ao«k is gebleken* dat WéSjjoé* voomoamd, Voorzitter is
van de Afdeling Hengelo (Q}f van d» Lande l IJ k© Vereniging voor
fl&drljffvrljheïa in de LaödJ&ow* B»»e v»ren|ging w^rd t verkort
aangeduid met de letter* "SfcVj.L»1'. 80öretarlfl-3?(*nnlngta99ater van
de afdeling Hengelo (O) ' 1*4 £2ME M3ME O^^H^fHS, geboren te
Hengelo (o) <t7 September l$-aijf^^éftï'^3^p"'"iiiïifri«r^ kortende te
Hengelo • (O) Vendarlnksweg fo: 7^* ^e' •^f^slinjr föng^lo (0) heeft
31 leden,
Het Hoofdbestuur van dese/ vereniging, Is go^estigd te jaairneVeld,
Be samenstelling van het »|ofdb*étwu*>' ifi als volgt-: '"" r "
H» deurta, «tmende te saî ieT« ld. Vooruit ter,
O, van *t Poort» woonplaat» onbeteenc|p Secretaris,
'•',K»Ootlnk, wonsndö te*r*e», 2e Seoretaria,
P« de Geer, wonende te Naerlangbroek^ P«n;ïlngRï9 ;at«pf
JT. Süelcftek w«aaii»«e t?» Beiïaekpflv -tjdminlatrRfeer voor

aad i», " D* Vrije
atlle eigen boarea geen

tien dagen varaohtjnt en
,11 a leden va» &e bond iro , -
ach*kten, toe ga la ten, aopder tat naar oon dttdstlenat of politie-
ke richting «*rdt geüeke»,
In de statuten van de boi&d ie eeht«r vaatgalegd, dat geen oqnjmu-
nisten lid kunnen zijn v^n het Hdofdbestu-or' of van een Afdelinga
beatu\ir»
Wel kunnen ooaimunlaten l^d 2 1 ja van -de bond«
Van enige bijeondarQ actievitait van de2e bond Is alhier tot op
hedan niata bemerkt. i
De bond streeft vooral naar afschaffing van alle bepalingen In
verband m» t de Landbotw^ïrlalsiiretgfVing, vooral tegen de ambte-
naren van het crisis controle apparaat voert de boni strijd*
Voor zover uit het onderdook Is kuaixen blijken, heef t de bond
tot op heden nog slechts een beperkt aantal afdelingen in de
lande kunnen vestigen. ,
n» Voorzitter van Se Afdeling Hongelo (o) , \#li«\7eijiaer, is niet
aangesloten bij aan policie]B0 partij of beweging» nij heeft aan
soor klein lajadbotmrbêdrl|f^ wat goen bestaan voor a IJ n. gezin op-
leverd, lïij heeft dan oo|c aan »»ventó»roep als nachtïmk^r-p^rtler
bij de N*.Y*HMMiB»iJe* te j Hengelo (0)» Weljmer Is een "zeer aelf-
bewust persoon, dia de stjining Is toegedaan, dat hij de wijsheid
in paeht haaf t. j
De Seoretayia- Penningmeester van de Afdeling Hangelo (O), (ïear-
iink la een flinke boer eet een redelijk groot boerenbedrijf.
Voor de oorlog waa hij, hoewel hij geen lid der H*8*B» was, wel
N»S„B, gezind. :

Op 12 Mei 19li8, toegezonden aan het
Hoofd van de Centrale vedlighaldadienat
te tf-g H A Y.f H H ' A g'S •
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Landelijke Vereeniging
Bedrijfsvrijheid in den Landbouw

i«i«̂ ^

Secretariaat: Nederwoudlseweg 16, Barneveld

Wat wil de B.V.L?
Ie. Volledige afschaffing Crisiswetgeving.

De tot standkoming Is o.i. op verkeerde wijze ge-
schied, daar de Hoofdbesturen der Standsorgani-
saties richtlijnen aangaven, zonder hierin de be-
drijfsgenooten te kennen, met als gevolg een een-
zijdige voorlichting. Bovendien werden de benoo-
digde handteekeningen onder zekere pressie en be-
paalde voorwendsels verzameld, zoodat hier van
minder eerlijke praktijken sprake was. Ze ontnam
tevens de mogelijkheid om te produceeren wat men
wenschte, alsmede hoeveelheid en de wijze waarop.
Het gevolg hiervan was en is een geringere pro-
ductie, iets, wat vooral nu, het algemeen belang in
ernstige mate schade berokkent. Van zeggenschap
op eigen bedrijf betreffende doen en laten is geen
sprake meer, en beslissingen over ons worden zon-r
der ons genomen.

2e. Opheffing van het dure contróïeapparaat

Dit vergt veel ambtenaren in welken vorm dan
ook, met als gevolg hooge uitgaven. Bovendien ver-
gen deze ambtenaren veel van onze zoo kostbaren
tijd, en zijn een belemmering bij de uitoefening va,-i
ons bedrijf. Inschakeling in het directe arbeids-
proces komt ons beter voor dan ze er op deze wijze
aan te onttrekken. Door controle ontstaan bover\
dien* zwarte praktijken, als gevolg van vriendjes-
praktijken, die op hun beurt weer grove onbillijk-
heden ten gevolge hebben.

3e. Opheffing genomen Crisismaatregelen.

Deze blijken in de praktijk bijna onuitvoerbaar ;te
zijn, mede doordat de praktijk heeft bewezen cat

hoogstens 20 procent aan haar doel beantwoord
heeft. Door dit feit ontstaan voor de bedrijfs-
genooten weer onbillijkheden, die tot ontevreden-
heid aanleiding geven. Door de maatregelen is het
vertrouwen tusschen ons en de overheid verdwe-
nen, ons persoonlijk initiatief is er door verlamd en
de moraal gaat er door ten gronde. Ook werken ze
nadeelig voor de distributie, wegens verminderde
productie. Dit laatste beteekent tevens minder ex-
port, en dus ook minder deviezen. De concurrentie
ntet het buitenland zal als gevolg der maatregelen
onmogelijk blijken, door de hooge productiekosten.
De consument hier zal door de hooge productie-
kosten duurder levensonderhoud hebben, met als
gevolg ontevredenheid en oppositie. Ook Jijdt de
kwaliteit onder de maatregelen, zeer ten nadeele
van onze goede naam op landbouwgebied. Ten
slotte worden onze rechten door een en ander der-
mate beknot, dat er van rechten nauwelijks meer
kan worden gesproken.

4e. Vrijheid op onze bedrijven.

Hierdoor zal de moraal weer herleven. Het per-
•soonlijk initiatief wordt herboren en opnieuw ar-
beidsvreugde geschonken. Wij zijn weer koning op
ons bedrijf en niet langer slaaf van wetten en maat-
regelen. Er zal meer geproduceerd worden. Er zul-
len betere kwaliteiten geproduceerd worden. Er zal
goedkooper geproduceerd worden. D<t productie-
kosten zullen lager zijn en de winsten hooger. We
zullen meer uitvoeren, dus over meer deviezen kun-
nen beschikken. De distributie kan worden inge-
krompen en zwarte praktijken zullen zienderoogen
afnemen.



5e. Vrijheid van handel en prijzen.

Dit bevordert in hooge mate de afzet en inname
van producten. We gaan ons weer toeleggen op
kwaliteit. Regelmatige en billijke prijzen en winsten
zullen zich weer regelen naar vraag en aanbod.:
Vele producten die thans alleen liggen binnen het
bereik der „dikke" beurzen zullen straks binnen
ieders bereik komen, mede omdat we ons weer gaan
toeleggen op hoeveelheid. De gehate steunmaat-
regelen zullen tot het verleden behooren, omdat we
zelf weer ons brood kunnen verdienen en de con-
sument onze producten weer tegen redelijke prijzen
kan koopen. Dan wórdt voorkomen dat onze toch
al schaarsche deviezen worden verspild aan on-
bruikbare Landbouwwerktuigen. Dan worden geen
veetoewijzingen meer uitgereikt, waarvoor achteraf
geen voer blijkt te zijn, met al de nadeelen hieraan
verbonden.

6e. Een vereeniging die de overheid voorlicht aan
de hand van de praktijk.

Onpartige, en menschen die dagelijks met hun beide
beenen m de praktijk staan, dienen de overheid
voor te lichten. Door menschen uk de bestaande
organisaties of waar dan ook, die uit en door de
bedrijfsgenooten worden gekozen. Die ons ver-
trouwen hebben. Die het vertrouwen tusschen ons ,
en de overheid weten te herstellen en te besten-
digen. Deze vereeniging zal het meerendeel, zoo niet
al de bedrijfsgenooten achter zich dienen te hebben
om bij machte te zijn ons van de knellende slavernij
der crisiswetgeving te kunnen verlossen, met al

haar papieren rompslomp, controle eri ambtenarij
inbegrepen, om zoo noodig en gewenscht zelf richt-
lijnen aan te geven. Een vereeniging zonder poli-
tieke of godsdienstige strekking, die ons onze vrij-
heid terug zal geven, zoodat wij'straks als vrije
menschen op ons vrije bedrijf, op basis van billijk-
heid en naastenliefde het algemeen belang weer
bunnen dienen.

7e. Duur onzer Vereeniging. (

Als wij het onder 6 genoemde bereikt zullen hebben
en wij er van overtuigd zijn, dat onze belangen in
de bestaande organisaties of vereenigingen in han-
den van de juiste mannen zijn, beschouwen wij
onze taak als geëindigd en zullen de leden de be-
slissing hebben in de verderen gang van zaken.
Wij kunnen onze vrijheid en ons onafhankelijk be-
staan herkrijgen indien gij allen, zonder uitzonde-
ring ons hierin steunt. Een anderen weg zien wij
niet. Wel zien wij, indien men niet terugkeert op
de ingeslagen weg, de slavernij op onze bedrijven
nog zal toenemen en we straks aan handen en voe-
ten gebonden nog eens terug kunnen denken aan
onze vrijheid van weleer, maar die nimmer terug
zal keeren. Dan zullen alle mogelijkheden tot het
verleden behooren. Het is nog tijd. Nog bestaat de
kans op herwinning van onze vrijheid.

rBeseft Uw belang en vecht mee voor billijkheid en
naastenliefde.
Indien ge het eens zijt met het doel en streven on-
zer vereeniging geeft U dan op als lid van Uw
plaatselijke af deeling of rechtstreeks aan ons Secre-
tariaat, Nederwoudseweg 16, Barneveld.



Landelijke Vereeniging
Bedrijfsvrijheid in den Landbouw

Voortgekomen uit de
Landelijke Bond van Vrije Pluimveehouders en de Commissie ter Bevordering Af-
schaffing Crisiswetgeving.
iiiBKiiiluiiiiiiuiniiiiinniiiiiiiiNimiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiii iigimiiininiiiî piiiiiiniiiiiiiiinin̂  iiiniiuinwiiiuiL

Secretariaat: Nederwoudseweg 16, Barneveld

Geachte Vriend.

Wij hopen dat het U en de andere leden Uwer Commissie gelukt zal zijn, een flink aantal nieuwe
leden voor onze Vereeniging in te schrijven, .wij van onzen kant hebben evenmin stil gezeten.
Integendeel. Het aantal afdeelingen breidt zich flink uit. Wel een bewijs dat we op den goeden
weg zijn. Dit kan ook niet anders aangezien wij voor een rechtvaardig en billijke zaak opkomen.
Dit wil allerminst zeggen, dat we nooit eens moeilijkheden en tegenslagen ondervinden ze moe-
ten niettemin voor ons aanleiding zijn om met dubbele kracht aan te pakken en ze op die wijze
trachten te overwinnen. Een ieder moeten wij er van zien te overtuigen, dat indien we niet ge-
zamelijk schouder aan schouder opkomen voor onze vrijheid, we in de toekomst voor altijd aan
handen en voeten vastgekluisterd zullen blijven aan het crisismonster. Het is nog tijd. Nog is er
kans aan de knellende slavernij der crisiswetgeving te ontkomen maar dan dienen we ook alle
middelen in het werk te stellen, om ons doel te bereiken,

Wij meenen hierin opnieuw bij te kunnen dragen in de vorm van een vakblad. We zijn thans
zoo ver gevorderd, dat dank zij de medewerking van „Boerenrecht" wij binnen enkele dagen aan
alle leden onzer Vereeniging ons vakblad kunnen toe zenden. Dit is van enorm belang. Hierin
kunnen we schrijven wat we op ons hart hejpben. Hierin kunnen alle leden hun wenschen en
verlangens uiten en naar voren brengen. Onze leden blijven dan steeds op de hoogte, betreffende
werkzaamheden en vorderingen der Vereeniging. Door middel van dit blad kunnen ze met al hun
moeilijkheden bij ons aankloppen, en kunnen we ze met raad en daad ter zijde staan. Ze weten
regelmatig wat er te koop en gaande is. Een machtig middel om vlugger ons doel te bereiken.
Maar willen wij onze leden dit blad regelmatig toezenden, dan moeten wij met de meeste spoed
hun juiste namen en adressen weten. En hierbij moet gij ons zoo spoedig mogelijk behulpzaam zijn.

Wij vragen U daarom 't volgende :
Geef ons ten spoedigste alle namen van de leden uwer afdeeling en vooral nauwkeurig met het
oog op de postbestelling dus naam, voornaam, straat, huisnummer, woonplaats en postbestelling.
Deze gegevens zet U op een lijstje b.v. Gerrit Jansen, Dorpstraat 88, Achterveld, post Barneveld,
Wellicht zijn er leden bij die hun contributie aan U betaald hebben. Zet dan achter hun naam
betaald. Stuur deze ontvangen contributie per postwissel aan ons Secretariaat G. v. 't Foort Neder-
woudscheweg 16. Barneveld. Degenen die aan U betaald hebben krijgen van ons hun bewijs van
lidmaatschap toegezonden. Die nog niet betaalden krijgen van ons hun lidmaatschapkaart als kwi-
tantie per post gestuurd verhoogd met f 0.10 incassokosten. Op deze wijze krijgen wij de juiste
adressen der leden en zorgen wij voor toezending der lidmaatschapskaarten. Tevens zijn dan de
juiste adressen in ons bezit voor toezending van de krant. Hoe vlugger wij dus de ledenlijst van
U krijgen des te vlugger krijgen de leden hun krant.

Wat U dus aan leden hebt, werkt U eerst af met ons, Daarna gaat U met ledenwerving rustig
verder en stuurt ons van tijd tot tijd de namen der nieuw geworven leden toe, totdat ge uw
omgeving geheel hebt afgewerkt wij zorgen dan voor de rest. Te zijner tijd krijgt U van ons na-
der bericht, hoe uw werkcommissie wordt omgezet in een afdeelingsbestuur. Want waar een af-
deeling met leden is, dient straks toch een definitief afdeelingsbestuur door de leden gekozen te
worden. We zien met belangstelling naar uw medewerking in deze uit, en bedenk hierbij, dat
wie vlug afwerkt, dubbel werkt. Spoed is vereischt Daar we als 't kan, reeds met het komende
voorjaar, wenschen „mee te praten". Mocht ge met een of ander nog moeilijkheden hebben schrijf
ons dan even. En nu aan den slag.

;r_ met Vrije Bedrijfsgroet,

Het Bestuur
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^GEWIST' AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE

District •"—— ~-«~

Afdeling:

Groep ,

COMMANDANT

Na-225- Gen. Per s.
Bijlagen:

Onderwerp.- Landelijke Vereniging voof Bedrijfsvrij-
heid in de liandbouw.

Ter voldoening aan uw schrijven dd.12-4-
'48,no*317l7* onderwerp,als boven, heb ik
-de eer UHoogEdelGestrenge hierbij - in
tweevoud - aan te bieden:

Ie een schrijven van Groeps Cdt. Doorn dd«
29-4-'48, .No. 519, en

2e een schrijven van Groeps Cdt. Wijk bij
Duurstede dd.3-5-'48, no.6, met l bijlage,

houdende inlichtingen omtrent de door ïï
genoemde personen.-

De Officier v.Rijkspolitie Ie kl.,
Districtscommandant,

P. Laverman,

typ. V.
AAN

de Heer Hoofd Centr.Veiligh.Dienst, .
's - G r a v e n h; a g e .

oVv astraat 68'.:

PATRIA-AMERSFOOflT
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GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE
? [ ( , . . ; ; • - . . : . , . : , , ,B.pO.:̂ 29... April 1948.
j District rat*

'' Afdeeling '.!*.*
V • . '

Groep .;

•COMMANDANT

-.No.

: landelijke Vereniging^ voor Bedrijjff*
* Vrijheid in de Landbouw.

Eer voldoening aan net gestelde in ïïw onderschrift dd«16
April 1948 fo-225 £8heim-Pers,heb ik.de eer tJWeledelgeatren-
ge beleefd te'BQ: in'; ..bedoel d schrijven genoemde Jaepb de gong, ia geboren

ité,Amsterdam,17 Februari 1880,gëpénsionnéerd Brigadier der
,•- ^ gemeentepolitie der gemeente Amaterdam,gehuwd,belëJ.dt de
^ • Sed.Eerv.Goésdienst en woont te Maarabergen,gemeente Haam,

• Wi-jkerweg Uo~l-
Be Jong heeft zich tijdens de bezetting als een goed Fe-

derlander gedragen.Omtrent zijn politieke overtuiging ia
niets bekend,doeh van enige communistische activiteit is nim
mer gebleken.

Betrokkene is vermoedelijk adviserend bestuurslid van de
Afdeling»IIaarn-Maar3bergen,van de Landelijke Vereniging voo»
Bedri.lfsvri.lheid in de Landbouw»Hi,1 is voorzitter van de
Èaarnse MuziekverenigingaAstra"11 laeeretaria van de vereniging
voor Vreemdelingen-verkeer^Maarn-Maarsbergen^en secretaria
van de plaatselijke afdeling van het Groenekruis.Toorts be-
staat in de gemeente Maarn"een afdeling Maarn-Maarsbergen
van de Landelijke Vereniging voor Bedrijsvrijhei d in de Itand-
bouw,welke afdeling een-of twee en veertig leden telt,allen
landbouwers of landarbeiders^ Bestuursleden van deze afdelinj

\ zijnsJacob de Jong voornoemd;en Hbert van Asselt,geboren
tM%**/ 12 Augustus i§03 te Stoutenburg,van beroep graarihandelaar,

/ \ wonende te Maarsbergen,gemeente Maarn,Woudenbergseweg Io-§0.
Van Asselt vervult vermoedelijk de functie van penningmees t e]
der afdeling.De politieke oriëntering van van Asselt is niet
bekend,»Van communistische activiteit door van Asselt is nim-
mer iets gebleken.fijdens de oorlog was hij goed Nederlande^

Genoemde bestuursleden, d e Jong en van Asselt, zijn een kee3
aanwezig geweest op een debat vergadering van de Christelijk)
Boeren en Suindersbond,gehouden te Maarsbergen in de zaal va*
S-van LaarA

Voornoemde afdeling„laarn-MaarsbergenHvan de Landelijke
Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw heeft eenmaa]
een openbare vergadering belegd,welke door ongeveer 2jj perso-
nen is bezocht geweest.Beze vergadering is gehouden te Maar^j
in de zaal van G*van der Lee.

In de gemeente Leersum zijn een viertal veehouders,rea-

AAN de Heer Officier der Eijkspplitie le-klasse
Districtscommandant Utrecht

te
Be B I L f.



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE
District WtJ*...MJ tomtMe 3.Mei 19448

Groep .$y.?L..'t> ij ïruurstede f
COMMANDANT

No. • 6-G-eheim.Pers,
Bijlagen: Bén

Onderwerp: Landelijke Vereniging voor !Bedrijfs-
vrijheid in de Landbouw.

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. IE April 1948,
No 225-Q-eheim-Pers,houdende een verzoek om inlichtingen
omtrent de Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheit in de
Landbouw,heb ik de eer UWELEDBLGESTRENG-E beleefd het navol-
gende te berichten.

A L TSüHIS Vflff tra flg]ERTgfihn-ppin te Leersum,14 Februari
C <z/U rA*A'̂  1898, van beroep landbouwer,wonende te Lanèbroek,Ameronger-

wetering D.No 51, is voorzltiej>-penningm.eester van opgemelde
vereniging,afdeling Langbroek.Tevens is hij penningmeester
van het hoofdbestuur dier veren! ging. Ver der is hij 1TB, van
de Staatkundige ^ereformeerde partij van Dominee van Zand.
Genoemde T.v.d.Geer maakt nogal propaganda voor bedoelde
vereniging,door de landbouwers van zijn Partij persoonlijk
te beaoeken en hun als leden te winnen.21jn naam kofct niet
voor in het politieregister van de Groep Wijk bij Duurstede
en staat over het algemeen goed bekend.Hij is een openlijk
tegenstander der eoonomlsehemaatregelen van de regering en
de betreffende ambtenaren.

De afdeling Langbroek en omstreken telt ongeveer 30
leden,waarvan velen tâ en hun gin lid zijn geworden,Een "~*~
aantal van hen,heeft inmiddels weer als lid bedankt.De leden
van de vereniging,afdeling Langbroek,zijn gevestigd te
Wijk bij 33uurstede,Langbroek,Doorn,Amerong«n en Leersma,

QHRISTINÜS MAHIÜS VAN ARKEL.geboren te Beusioheaa,!!
Juni 1907,van beroep landbouwer,wonende te Amerongen,
Amerongerwetering No Al l AD., is secretaris van de afdeling
Langbroek en omstreken.Hij schijnt echter geen lid te zijn van
bedoelde vereniging.Deze functie moet hij hebben aanvaard
onder druk van voornoemde T.v.d.Geer,omreden hij om zekere
reden afhankelijk van hem is.

Door genoemde afdeling is in 1947 twee maal en^in
1948 éénmaal een ledenvergadering gehouden in het café
wDe Stenenbrug" te Langbroek.Deze vergaderingen werden
telkenfc door ongeveer 30 personen,waaronder enkele nietleden,
bezocht.De heer H.Geurts,wonende^ie Barneveld,voorzitter
van het Hoofdbestuur,is in bedoelde vergaderingen als
spreker opgetreden.

De Wachtmeester Ie klasse
wnd.Gro ep se ommandant

A.J.v.Rossum

AAN
de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie Utrecht

te

D B B I L T

PATPIA-AMERBFOORT



GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE
District NIJMEGEN

C O M M A N D A N T

No.

Aan de Heer

NIJMEGEN, 3 Mei
St. Annastraat no. 293
Telefoon K 8800 Nr. 25927

58 GEHEIM.

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst,Javastraat

J" ZJMA11943

207'

Onderwerp : Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw.
•

in antwoord op: Vervolg op mijn schrijven d.d. 2*f-WM3 No» 5,8 Geheim.

Bijlage(n) : ——

Ten vervolge op mijn hierboven aangejaald schrijven, heb ik de eer
U te berichten, dat in mijn o.h. District, voor zover nagegaan is kun-
nen worden, geeii. af delingen bestaan van hierboven vermelde vereniging.

T/S.

De Districtscommandant,
De Officier derfMjkspolitie le.kl,A.cr — -



A&fHSH OM HIJK3POLITIS.
District APBLDOÖRH.
Districtsrecherche.

APELDOORN, 3

Verslag van een door de B.V.L. afd.
Kootwijkerbroek, gem. Barneveld, ge-
houden openbare vergadering. - - -

j
"

J

Hiermede Heb ik de eer 0 HoogEde 10e strenge beleefd
te berichten! dat of Dinsdag, 27 April J* l*, te Koot» ijker-
broek, gemeente Qarnsveld, door da aldaar* gevestigde plaatse-
lijk afdeling van de B.V.Ii., een openbare vergadering i» ge-
houden, welke in een te Barneveld plaatselijk verschijnend
blad) als volgt werd aangekondigd t
w O p r o e p
" De B. V. L. af d. Kootwljkerbrosk hoopt Dinsdag 27 April a. s.,
"aanvang half acht, bij de heer Q. van de Brand, tfeaaelseweg,
"78 te lootwijkerbroek, een GPENBABE VERaADEEINa te houden.

—l "Spreker de Heer H.XOSKOSK uit Bennekom met als onder werp t **WAJ
«HEEFT JM B. V. L. B2BKIKT en wat KAN Dl B. V. L. HOQ BKRKIKBS"?
"Hierna een onderwerp van S. RUI TBR, als antwoord op 3 vragent
"1. Is vrees voor dictatuur van de st.v.d.L, gegrond?
"2. Xs 't geoorloofd lid te zijn van een Stands organisatie?
"3. Is minister Manaholt rede-loos?
" Oe zien deze zWr belangrijk* onderwerpen» wordt een grote oj
"komst verwacht, f «vans sullen enkele afgevaardigden van de a.
"M. v. L. en de C. B. T. B. uit bet Hoofdbestuur en de pi. afd. ,
"hiertoe speciaal uitganodlgd zijnde, naar wij stellig v«rw«63
"ten, het woord voeren.
" , Het Bestuur.
" Het ssal een zeer boeiende avond worden I

De vergadering werd gehouden in ds landbouw schuur van de land«
/Jbouwer, Oerrit van den BRAHD, geb. 3 Octr. 1907, wonende te
'̂Kootwijkerbroek, 78, aan ds Wesselseweg, gemeente Barneveld,
welke schuur plaats bood voor 100 personen.
Over van den Brand is reeds gerapporteerd bij dezerzijds schr;
ven van 30 December 1947, onder V. no. 179} Qeheim.
26 personen, waaronder het bestuur en de sprekers, waren aanw<
*!«•
Door de voorzitter van genoemde afd., de landbouwer Aalbsrtus
EVEHS, geb. 26 Maart 1023, reed» eerder genoemd in dezeAjds
schrijven van 30 Dec. 1947, onder V. no. 179, Geheim, werd de
vergadering niet een enkel* woord geopend. Hij heette de aanwe-
zigen welkom, dooh sprak zijn teleurstelling uit'dat zo weiaij
boeren gehoor hadden gegeven aan de oproep om deze voor ne« z<
belangrijke vergadering te bezoeken, waarna hij het woord gaf
aan de hè «r H. Koekoek, 'uit Be&nekom.
Spreker bracht enkele punten naar voren, die, volgens hem, d*
B.V.L» door haar strijd r^ede bereikt had, t.w.
a. het veel soepeler optreden van de controleurs, dis, volgen

hem, laag niet zo streng m*ej> waren dan voorheen}
b» gelijkjltelliag va» WU« pÖ«|j|eehouder8 met pluinveefok-

kers, voorwat betrof da toü^iing van voeder j
het ruimer veratrekken van vergunningen voor huiaslachting>
het in ruimer mate veratrekken van vergunningen voor bet
aanhouden van foksseugen}

c
d

Aan
de Heer DistrictacoHmandant

der Rijkspolitie
te



e.gelijkstelling van leden van eIkt landbouwerganiaati* met
die van da Stichting voor de Landbouw, Inzake vrijstelling
van militaire dienst;

f.gelijkstelling van niet gaorganiseerde boeren met di«,wel-
ke waren georganiseerd bij de G.M,v.L. en de C.B.T.B., t.
a.z, van da verstrekking van laaraen, horloges en rijwiel-
banden.
Vervolgens deelde spreker mede, dat de B*V.L. haar doel nog
niet bereikt had, zolang de boer nog niet van een vrij be-
drijf kon spreken* Daarom adviseerde hij iedere boer zich te
verenigen In de B.V*L* en mede te strijden voor opheffing xn
van de terzake van kracht zijode erlsis-maatregelen en out*
slag van de daarop met toezicht belaste ambtenaren.

/ Ka een korte pauze werd het woord verleend aan de tweede
t/ y-|s'preker van die avond, zijnd** Svert BüITSH, geb,, 1$ Mei *27
^ reed» genoemd in dezerzijds schrijven van 24 üötober 1947»

onder W. no.147, Geheim, dia tot taak had de drie hiervoren
gerelateerde vragen te beantwoorden.

ba zelf het antwoord "ja" op zijn eerste vraag te hebben
gegeven, gaf hij een overzicht van het tot «tand komen van
de crisis-wetgeving, die volgens hem. in het leven was geroe
pen tot steun van de kleine boeren. Deze hadden^;1 zo vervolg-

( de hij, daarvan niet geprofiteerd, omdat zij geen tarwe,waar
op toeslag werd gegeven, verbouwden* Ook waren zij volgaan
hem niet in aanmerking gekomen voor een baantje, zoal* plaat
ae lij k bureauhouder enz, Deze baantjes warajif 90 vervolgde
hij, als vlug bezet door dikke boeren, wier bedrijf nog wél
lonend was, doch die het veiliger vonden om hun boerenbedrijf
voor het baantje van de hand te doen.
Daarna leverde hij felle critiek op het verplichte lidmaat

schap voor de boeren van de Landt».Gr. Org., tot welk lidmaat
schap de boer verplicht werd indien hij boer wilde blijven
en niet het risico wilde lopen, om van zijn bedrijf te wer-
den gezet. Door deae en andere verplichtingen, werd,volgeas
hem, het vrijheidegevoel van de bo&r in erge mate aangetast.
Dit alles noemde hij "dictatuur". Om daarvan ontheven te wor

/heid den, was er, volgens hem, «aar éé"a mogelijk̂  namelijk oa
4? zich allen in de B. V. L. te verenigen en dan aan é̂ n blok het

bedoelde lidmaatschap opzeggen.
Overgaande tot de beantwoording van de tweede vraag, deel**

de spreker mede, dat, door lid te zijn van een'Stands ürganl
v satie, men de dictatuur in de hand werkte. Immers, indien

men geen lid was van de Stichting van de Landbouw of de (3eld
Mij v.d. Landb., kon de boerenzoon of knecht geen vrijstel-
ling van de militaire dienst krijgen. Dank zij de strijd Vao
de B.V.ÏJ. , zo vervolgde spreker, was hierin verandering geko
men.
Als xantwoörd op de derde vraag, deelde spreker mede, dat

Zijne Excellentie Minister Mansholt.eerst goed had gevonden
dat diatributiegoederen, zoals laarzen, horloges en rijwiel-
banden, onder alle landbouwers werden gedistribueerd. Later
was Zijne Excellentie hierop teruggekomen, waarom door spre-
ker de derde vraag was gesteld.
Hiermede was hij aan het slot van zijn betoog gekomen,waar

na door SVSRS voornoemd de vergadering werd gesloten.
Niemand maakte van de geboden gelegenheid,tot het stellen

van vragen, gebruik, terwijl door de sprekers geen bijval
werd geoogst.
Hoewel maar enkele leden van de B.V.L. op bedoelde verga-

dering aanwezig waren, zo mocht het bestuur niet Hot genoeg»
gen hebben, dat zich nieuwe leden opgaven.

Oe Adjudant der Hijkapolitle.
H. dt Wiide.



GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE.

District APELDOORN.

COMMAHDAKT.

G e z i e n en doorgezonden aan
de Heer *"rocureur-Q«neraal, fgdé Directeur van Politie te
ARNHEM, Bovenbeekstraat no* 21 en
in doorslag aan
et Hoofd van de C*V*D* te 's Qravenbage, «Tavastraat no.68.

APELDOORN, 3 üei 1948.
De Districtscommandant,

Oe Öirig. off. der Rijkspolitie 3e kl.

A.M.C.Molierus.



# OMMISSARIAAT VAN POLITIE
EDE

EDE, 30 April

G E . . H _ E _ I _ M . _

Telefoon 8342-K 8380

No. ^739
Uw schrijven dd. 12-^'US No-3171'

Bijl. 1
Typ J v.d.Br»
Betr: landelijke vereniging voor

bedrijfsvrijheid in de landbouw.

V«uo«lte, bij d» b'

datum oon

^,3. M Al 1948

Naar aanleiding van £[w bovenaangehaald
schrijven, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge
het rapport No.V3/>lf8 mijner administratie
te doen toekomen, naar de inhoud waarvan
ik U moge verwijzen.

De Commissaris van Politie,

Aan de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68

*s-G R A V E N H A G E .



E POLITIE
'BÈB.

Ho.

Ie,

r

2e,

3e,

Bericht op schrijven d. d* 13.
19i|B, Ho. 31717, van de Jfeer Hoof 4
van de Q»V.D»f_ Javaitraat, 68 t® •/

Betreft namea van- bestuursleden *
van da Landelijke Vereniging vóór
Bedrij f svrijheld in de Landbxnaw,
wonende in. de gemeente' Ede*

R A P P O R T

Ondergetekende heeft de eer UEdelGestrenge "het navol-
gende te rapporteren: ^ . , '

nDe iH- bovenvermeld schrijven bedoelde H»£e_ekQek, is
A genaamd: Headyik JCOBKfoEK.. - apboren té Hoogeveen 22 kei
* landbouwer,y wonende té Bennekóm^ gsn.- Ede, Bovenweg 1$.

Hij vestigde zich ia deze gemeent^ op
uit Lienden. ' -

-Uit de bevolklH^admlnistratie biljkt, .dat hlj^op
9.19ij.2 te 'Lianden ia gehuwd met ïheodora Geerfcrmida. Van
ten, geboren t© Valburg 6 April 19Ó2«

Godsdienst N.H» „ _ '
Koekoek,^ die fre Beanekom een boerderijtje heefï -

genomen, zou er 'financieel" niet best voor staan»
vena .betreffende zijn ve_rledea kuanen alhier ais
kregen,* - '

In 4®-z^ gemeente wonen teveas;
Geurt- van^.'i^ poort, geboren te Ede 25 februari

gehuwd, landbouwer» wonende •-te Lunteren, gera. Ede,
I-É AV/f £m »F ^ £+. O <tytywf&Q rtjca. *

Q. van 't goor t ia Secretaris "van - en ^preleer
bovenvermelde vereniging* , - _, "

Van H Poort heeft een 'flinke "boerderij waarbij
bouw-en -weiland» v - '

Hoewel in de statuten van bovenvermelde vereniging '
staat, dat het bestuur zal trachten langs legalen weg tdt'af-'
sohaff ing van xde landbouw-aria l awett en ,te komen, is van Gv
van 't Poort bekend, d&t hij over het jaar l^ij-é tot en ®*t
31 October, 19^7, alle bepalingen ten opzichte van de' fca&d-
bouw-Crisi'swetten heeft overtreden. ' * " , -

s Jacpb jraa Hanea'. geboren te £de 9 Januari 18^8, géiassird,
landbouwer, wonende te Harskamp, gem. ^de, -WesteneagserWeg. 6V

J* van Maksa Is bestuurslid'van bovenvermeïde'vereiïi^-
ging. Van Manen la op lij.»3.1°47 bekeurd terzake overtreding*
van Art. 5 tfextleldlstr. Beschikking 19)4.3 I* ' "

Op zedell-jk en maatschappelijk gebied, staan G. van-
«t Foort en J. trari Kanen, giastlg bakende - ' \ % ,

Tevens zij nog Vermeld^ dat kort ma de oprichting van
bovenvermerdé ve-reaigl^g, Geurt van 11-Poort ^ op vef»ga'd^Ffk-* '
gen, de aanwezigen voorhield:, dat het béstsur" alléén"
legalen w©g zou trachten t«' kötoeia tolj af schaf f ing,-van'
LanÉbouw-Gr$ si swetien«

j;aai»
«ais t al _^0den

-" au de
alWtf vin ,'

.4»1

f v* i -

'J&"< A

d? Heer: Cf^raal^saria van «Éplitiak^ ' "'-'; / ,-%« , --, *y , -v \-J?t*•-,_--n„
; - f . \ „r^vV.jBKP &<*< ;_^ ' ̂ -:ér '« -'

<i'ï-^r-
* 'fj^~j

ïflflZ
Mïé'^i

W'S-̂ Ti?'

*••- /
C?-" *•',%-trf.*.

^K,.

ïs-->^7^ ̂ m^'m*i£v .iT ^,\«-v„! _-.'.<- 7'3&"e. V3r..-'£&$£&&' \"">3&%**SK**



blad 2.

C

toon aan e a laat zelfs uitkomen, dat. de boeren de Regering
wel kannen dwingen.

Dat er in deze gemeente, een afdeling is opgericht van.
bovenvermelde vereniging, is tot heden niet gebleken.

Wel zijn er verschillende boeren, wonende onder Lunte-
rem, Harsk'amp en Otterlo, lid van deze vereniging.

Opvallend is, dat bijna alle leden, waaronder ook de
Hoofdbestuur sleden G.- van 't Poort en J. van Manen, gerekend
kunnen worden te "behoren tot de Staatkundig- Gereformeerde
Partij.

Uit een courantenveralag is het- rapporteur bekend, dat
op een onlangs te Arnhem gehouden landelijke bijeenkomst van
Hoofdbestuur en leden van bovenvermelde vereniging, door het
Bestuur een telegram van Aanhankelijkheid is gezonden aan
Haf© Majesteit de Koningin.

''_ Op een door het Bestuur ingediend verzoek tot erkèa-
ning der Vereniging als rechtspersoon, is dezerzijds bij rap
port No. lj./'i}.8 aan de Heer- Officier van Justitie te Arnhem, .
d.d. 5 Februari ,19i(-8, afwijzend geadviseerd."

Waarvan door mij op afgelegde, ambtseed is opgemaakt
en getekend dit rapport.

Ede, 29 April
De Brigadier-rechercheur van Politie,

Gezien: De Commissaris van Politie,
k

c



GEWEST, ARNHEM DER RIJKSPOLITIE
District NIJMEGEN

C O M M A N D A N T

NIJMEGEN, 24 April
St. Annastraat no. 293
Telefoon K 8800 N r. 25927

No. 58-Geheim.

26.APR.1948
BUREAU B
t? APJM948

Aan de Heer : Hoof d van de Centrale -Veiligheids-Dienst,
Javastraat 68, *S-Cr r a v e n h a g e .

Onderwerp : Landelijke Vereniging voor Bedrijf svrijheid in de Landbouw.

in antwoord oP! uw schrijven d.d. 12 April 1948, ff®. 31717.

Bijlage(n) : één.

Naar aanleiding van uw hierboven vermeld schrijven, heb ik de
eer U te "berichten, dat terzake door Groepscommandant Lienden een
onderzoek is ingesteld.

Een rapport van die Groepscommandant gaat hierbij, naar de
inhoud waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen.

•Voorwat betreft de laatste alinea van Uw hierboven aangehaald
schrijven wordt U nog nader bericht.

f/G. De Distri
De Officier

Ie
A. C.

se ommen dant,
Rijkspoli
e,



C AEHHEM DER RIJKSPOLITIE.
DISTRICT NIJMEGEN.

' &ROEP LIENDEK.
COMMAH.UANT
Ho. 9 Geheim.

L A H de Heer DISTRICTS-COïïMAHDAHT
dei? RIJKSPOLITIE

te

Menden, 17 April 1948,

iderwerp: Landelijke Vereniging voor Be drijf s vrijheid in de Landbouw.
Jiagen : .......... .-.
itwpord opiüw onderschrift d. d. 14 April 1948,lIo<58-G-eheim.

Haar aanleidng van het schrijven van het Hoofd van i
de Centrale Veiligheidsdienst te s-Gravenhage,d.d.12-4-1948,!
Ho.31717-Geheim,voorzien van Uw onderschrift d.d. 14-4-1948,
Ho. 58-Geheim,heb ik de eer UWeledelgestrenge hierbij het EJQ^
volgende te berichten:

RODEKKRKE^Willem Johannes Pieter Cornelis,geboren te Go-
rinchem 18 Juli 1891,van beroep landbouwer-fruitteler,wonen-i
de te Ommeren O lila gemeente Lienden,is lid van het Hoofd- i
bestuur van bovengenoemde vereniging/tevens verantwoordelijk
redacteur van het om de 14 dagen van die vereniging verschij-
nend blad "de Vrije Boer",Haar ik verneem, schrijf t hij ook meer
dere malen (ingezonden stukken) in couranten die hier in de
omgeving verschijnen en is dan zeer scherp tegen de overheid.

Ofschoon hij thans voor eigen rekening in het landbouw-en
fruitteeltbedrijf werkzaam is , schijnt hij een zeer ontwikkeld
persoon te zijn.Hij wordt zeer ernstig verdacht van te behoren
tot de G.P,H. ofschoon mij niet bekend is geworden of hij of-
ficieel lid is van die partij.Hij staat als zodanig wel bekene!
en hij leest ook "de Waarheid" .Op politiek terrein treedt hij
echter alhier niet op de Isfoorgrong.Hij wpont te Ommeren in
een houten huis op eigen bedrijf gelegen tussen Lienden en
Tiel.

De activiteit van genoemde vereniging en de leden is
zeer gering omdat er zeer weinig aangesloten leden zijn.On-
geveer 10 a 12 exemplaren .vanMde Vrije Boer" worden hie± te
Lienden'gelezen,dit waarschijnlijk omdat Rodekerke in het
Hoofdbestuur zitting heeft en de bevolking tegen het commu-
nisme

In de overige gemeenten gelegen in mijn Groep is v.an
bovengenoemde vereniging niets bekend.

De Opwr.Groeps-Commandamt
C,J.van Amerongen



April

B, 31717.
V. TZ.3. G E H E I

Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw.

Hiermede:/'$&& ik de eer ü te verzoeken mij in kennis te willen
doen stellen m©%ude personalia, politieke oriëntering en verder ven be-
lang zijnde gegevens betreffende: W * «T »P.C ffiDERKSHEE» wonende t© twm®~
ren, gern, Lienden» Genoerade persoon is Ho van aet noofdbestuur veii de
Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw,

Indien in Uw distriot afdelingen mochten bestaan van bovengenocaa-
de vereniging, moge ik ü verzoeken mij daaromtrent enige gegevens te
doen verstrekken, zoals namen, personalia en politieke orisntering van
de bestuursleden, activiteit der afdeling en aantal aangesloten leden»

HEÏ HOOFD VAN DE CEÏ5TRAIE.

Namens deae:

^ jHeer Districtscommandant

J »G•Crabbendam«
J M E Q l H«



U?!"'."'". 'f j is April "««'g,
1 • ' • • ••-«•(. fir• .̂ »^p

Bo 31717.
G E H E I M.

."'*v V. TZ.3.

Landelijke Vereniging roor Bedrljfsvrijheid in de

Hiermede heft ik de eer U te verzoeken mij in kennis te willen ~
doen Qtellen met de personalia, politieke oriëntering en verder van be-
lang zijnde gegevens "betreffende; H»KCEEOiX. wnende te Bennekom, cen«
Ede.' r

Gonoeiade persoon is lid van net hoofdt»est\mr van de Landelijke
Vereniging voor Bedrijfsvrijkeld in de landbouw*

Indien in uw gemeente een afdeling mocht "bestaan van "bovengenoem-
de vereniging, Eioge ik ü verzoeken mij daaromtrent enige gegevens t©
doen verstrekken» ssoals namen, personalia en politieke oriëntering van
de heatuursleden, activiteit der afdeling en aantal aangesloten leden.

HOOH) VAN HE
VÜILIGHEIDSDIEKST
MaEiens deze:

Ar r de Heer Ccumiissaris van politie,
tef. -f» _.* JL&

J .G-^Crafttiendam .
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B.

T.

Yereaiglng voor Bedrijrsvrljheid tii 4e Landbouw. . , ;

Hiermede he\i Ut de ©er 9 te verzoeteen mij lm kennis te willen ~ •
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A a n : .
x1 . Centrale Veiligheidsdienst te Den Haag;

2» de He ar Procureur- Generaal te Arnhem..

BUREAU

Ik doe U hierbij toekomen een af-

sclijift van aan verslag van de landelijke le-
denvergadering der Landelijke Vereniging voor
Bedrijfs - Vrijheid In de Landbouw (B.V.L.) ,

gehouden te Arnhem op 17 Maart 19^, welk ver-
slag ik deed opmaken op verzoek van de District^
commandant der Rijkspolitie te Apeldoorn,

De Hoofdcommissaris van Politie,

(C. Borstlag) •
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G S H l

VERSLAG van de landelijke ledenvergadering der Landelijke Vereni-
~~'*""""~~1"" ging voo* Bedrijf s Vrijheid in de Landbouw (B.V*L*), gehou-

den te Aï"nh«a op 1? Maart 19tyB«

Zaal capaciteit s 1000 personen.
Aanwezig : ü>€[ personen» •

Vertegenwoordigd waren 17 plaatselijke afdalingen met elk 2 afge-
vaardigden, tezamen 12l& leden vertegenwoordigend*
De overigen waren laden, die op eigen initiatief gekomen waren.

Da vergadering wordt geopend door de voorzitter van het
A l voorlopige Hoofdbestuur van da B*V*L., H* Q a u r t s, uit Barneveld,

Hij betreurt de geringe opkomst en zegt te hopen, dat dit geen blijk
is van geringe belangstelling voor het werk van de B.V.L.

Hij deelt made de vergadering niet met gebed te hebben ge-
opend, zoals tot nog toe gebruikelijk was geweest, zulks op verzoek
van een dar afdalingen (bleek later afd. Achterberg te zijn).

3pr» zegt, dat er geen redevoeringen zullen worden gehouden,
hoe nuttig overigens ook. Toch wil spr, even In 't kort nagaan wat
In het afgelopen jaar bereikt is en bespreken wat in de toekomst
nog bereikt moet worden. Spr» zegt, dat de boerenstand en haar werk
de grondslagen zijn voor een w«l varende maatschappij en een bloeiend
economisch leven van ons dierbaar vaderland. Hij zegt, dat de stand-
organisaties ( da bestaande landbouworganisaties als G.B.T.B»,
G*M«v*L*, A*B»T,B.) da Nederlandse boerenstand naar de afgrond voe-
ren door, middels da Stichting van de LanQfeouw steeds de dwangmaat-
regelen van da regering te steunen. Hiertegen is de B.V.L. opget re-
iden en heeft resultaten geboekt. (Geen nadere specifioering van de-
ze resultaten genoemd)* verder is bereikt, dat bij de bsgrotingsge-
batten in de Tweede Kamer belangrijk contact is gelegd om de belan-
gen van da boeren naar voren te brengen, (ir. VAN DIS uit Ermalo,
lid Tweede Kamer voor Staatkundig Gereformeerde Partij)*

Sjpr, beschuldigt de regering er van, dat zij verschillende
dwangmaatregelen niet wil opheffen, ook al zijn deze totaal overbo-
dig'* Da reden hiervoor is het a nb t snaren dom en de bureaucratie gaan-
da te houden* Als sprekend voorbeeld noemt hij het verzoek van de
scaoananfabrikanten in Brabant om de schoenen vrij te geven, daar de
fabrieken tot da nok toe gevuld zijn. Dit is door de regering gewei*
gard» Gevolg: stopzetten productie en werkloosheid* "Maar", aldus
spr. , "dan is ar weer wark voor ambtenaren,"

Tegen al dergelijke dingen is de B.V.L o opgekomen en spr.
zegt te geloven, dat, zo de B.V.L, dit niet gedaan had, er nog meer
beperkingen, vooral op organisatorisch gebied.geweest zouden zijn dar
nu het geval is*

bafereurt de moeilijkheden uit eigen kring, nl, de lauw-
heid en laköheld van de leden .Hij wekt op om mat geoorloofde en doel-
matige middelen in het brandpunt van de strijd t a staan en te vol-
harden» Als grote teleurstelling in het afgelopen jaar noemt spr. da
aanvankelijke samenwerking met "Boerenrecht*. Na de breking hierme-
de is de B»V,L. gekomen tot het uitgeven van een eigen orgaan *Da
Vrije Boer", waarvan tot heden 12 nummers zijn verschenen*

Wat het wark voor de toekomst betreft zegt spr,, dat eerst
de grondslagen gelegd moeten worden voor een goede vereniging* ook
hiertoe is deze vergadering belegd, waar een definitief Hoofdbestuur



gekozen zal worden*
Spr* zegt, dat hij hoopt, dat het komende werk "eerbaar" en met aan-
hankelijkheid aan onze geëerbiedigde Vorstin gedaan zal worden om
te komen tot een "eerbaar" en "onderdanig* bestaan voor de Neder-
landse boeren*

Onze grote strijd in het komende jaar - aldus spr. - gaat
tegen de Stichting van de Landbouw en het daaruit voortkomende
"Landbouwschap"» De wijze van ontstaan van de Stichtiïig van de Land-
bouw wordt door spr, beorltlseerd* Daarom is deze stichting dicta-
toriaal. Het "landbouwschap11 zal ons straks de kluister» aandoen*
Doordat de Regering bemerkt heeft, dat er verzet onder de boeren is,
durft zij niet met zwaar gesehut te komen (directe dwangmaatregelen)
en komt zij nu met licht geschut (maatreden via Landbouwschap)* Hu
wordt het uitkijken, aldus spr*

Sa een opwekking om aaneengesloten voor de rechtvaardige be-
langen van de boerenstand te vechten (afschaffing van alle rege-
ring sbemoellng 4 voorlopig de distributie van levensmiddelen uit ge-
slot en| en vrijheid van organisatie) verklaarde hij de vergadering

'• Ivoor geopend en gaf het woord aan de secretaris - penningmeester
—l van het voorlopig Hoofdbestuur, Q» VAN *T POOHP» Hederwoudseweg lé

te Bameveld'*

Deze zegt, dat de B. V. L. een strijdorganisatie is. Het leger-
bericht van vandaag is: "Het gaat goed"*
Spr. noemde twee taken, nl.j 1 . mobilisatie van het leger - en -

2. aanvallen van de tegenstanders»
De mobilisatie hééft geld gekost* Het is er gekomen door de

opofferingsgezindheid van het voorlopig Hoofdbestuur,
De tegenstander van nu iss De Stichting van de Landbouw, Dit

is eenkapitaalversllndster, "Dat geld wordt gevorderd, ook van U,
leden van de B.V.L.% aldus spr.

Volgens spr «was het bolwerk, de Stichting van de Landbouw,
reeds met succes door de B.V.L. aangevallen; hij noemde deze StichÖ
ting *De Stichting van de ambtenaren11, Golijn in zijn tijd was tegen
een Stichting van de Landbouw* Door krachtig optreden van de B*T«L«
zou voorlopig gevaar van overheersing door de Stichting van de Land-
bouw zijn voorkomen. Spr, zag hier een hogere Hand in en citeerde
het bijbelwoord» "Voorwaar, de strijd Is niet die der helden*"

Als tweede bolwerk noemde spr. de pers. Alle landbouwbladen
werden beïnvloed door Minister Mansholt en zouden valse propaganda
voeren* Hier had "De Vrije Boer" een zware taak. We sullen echter de
overwinning behalen als niet alleen de officieren (hoofdbestuur)
maar ook de soldaten (leden) vechten.

Spr. kan niet precies zeggen hoeveel leden de B.V.L. heeft*
iDe afdellngsseoretarissen hebben niet allen de ledenlijsten opge-
stuurd, Tot 20 April I9li7 had de B.V.L* 175 afdelingen met ruim IjOOO
leden *V»el zijn «r dit jaar niet bijgekomen,

De uitgaven hebben bedragen (tot 20 April 19itf) .f. 12.I|.18,98
inclusief een nadelig saldo over I9ifb van f, 5977.21}.» De^.nmiddels op-
geheven combinatie met de pluimveeverenlging (verm, vereniging van
Vrije plulmveehouders te Barneveld en omstreken) heeft een nadeel voo
de B*V*L* opgeleverd van ongeveer f, 2000*-*

De ontvangsten hebben bedragen f, M 57» 10» aodat er een nade-
lig saldo is van f, 8261,88, Hierbij komen nog te betalen sehuldewa
ad f. $138,50, zodat de totale schuld van de vereniging f* 15.1400,58
bedraagt*

Vorderingen! f, 2.000,-- van de Pluimvee vereniging en con-
tributie leden f* 10*600,— , zodat als alle leden hun contributie
aangezuiverd hebben, het nadelig saldo bijna weggewerkt is. spr„
vraagt hiertoe de medewerking van de afdelings-penningmeesters*
"Want, aldus spr., "hoewel het voorlopig Hoofdbestuur dit te kort



voor haar rekening neemt, en nist op de laden zal verhalen, atoet
er toch uiteindelijk eens geld in de kas komen,

i Zekere Jac» DS JONG uit Maarsbargen zegt hierop, dat de B*V»
* L» aan zieke organisatie is, gezien het verslag van de secretaris-

pennlngmeester» Hij noemt het een hopeloos geval, en zegt, dat het
Hoofdbestuur de nodige organisatorische kracht mist» Afdelingsbestu-
ren zouden in hoge mate hun plicht verzuimen*

De voorzitter dankt deze discutant voor zijn opjaarkingen
an segt, dat het nieuwe Hoofdbestuur straks een en ander zal aan-
pakken* Meerdere steramen uit de vergadering zeggen hatsalfde als
J. DS. JOH G.

I
Hierna komt punt 5 van de agenda aan ds orde.

ingekomen voorstellen en vragenj
Afd. Hengelo (O*) vraagts "waarom is Ries SGHOHEBEBIC niet voor deze
vergadering uitgenodigd?"
De seor. antwoordtt Hies Schonebeek is gean lid van de B*V»L» Was
wel propagandist. Was kwestie met Schonebeek* Deze wilde niet op da
vergadering komen als die kwestie werd behandeld* Schonebeek was
geen boer, kon dus geen lid zijn, let hem was gebroken omdat'hij
niet genoeg werk leverde voor zijn salaris. Hij is in volle vriend-
schap weggegaan»
Met ''Boerenreoht11, waarbij zekere Bannink werd genoemd, is gebroken
omdat "Boerenreeht" geen volledige vrijheid op «||É bedrijf voor-
stond» (Dit in antwoord op dlso. WJ&MBR uit Hengllo (O»)*

2» Schrijven van dezelfde afdeling, waarin werd aangedrongen op publi-
catie in HDe Vrije Boer" van:

1* de periodieke voedertoewijzingen!
2» de marktberichten en markt agenda}
5» de vergaderingsverslagen en aanwinst ledental»

Verder wordt verzocht de leden de statuten en het huishoudelijk
reglement toe te sturen»
De voorzitter zagt dat, zodra de ruimte dit toelaat, een en ander
in het orgaan zal worden opgenomen»
Koninklijke goedkeuring van de vereniging is aangevraagd» 2odra deze
verkregen i s,zullen de leden de statuten en reglementen krijgen»
J. DB JONG uit Maarsbargen stelt voor, gezien de benarde financiële
positie, de statuten en reglementen tegen betaling van inleggeld
aan de leden ter beschikking te stellen en van niéuwe leden ook
inleggelden te heffen»

—f G» EVERS uit Harskamp is hiertegen « H i j zegt, dat de boeren niet
graag betalen* Ze zeggen altijd» "Wat hl»k an die boekjes.11
De secr» zegt achter «t voorstel van De Jong te staans nlla gaan
kwartje wil betalen, moet maar geen lid worden»11

—| H» IDBKDEK zegt een gulden middenweg voor te staan» Laten de afde-
lingsbesturen zoveel reglementen afnemen als de afdeling laden
heeft» Willem sommige leden de reglementen niet betalen, dan moet
de afdelingskas dat maar dragen*
DB JONG antwoordt hierop, dat we wel vrij moeten zijn op de bedrij-
ven, maar in de organisatie moet discipline zijn. Hij aagt tegen
dat geschipper te zijn»
Het voorstel van E» EVERS wordt aangenomen»

De afdeling Hengelo (o» ) stelt voor er bij Minister ffiansholt
op aan te dringen, dat niet georganiseei*de landbouwers (ook dus le-
dan van B*V*L*T in aanmerking komen voor werkkleding en schoeisel»
De voorzitter zegt, dat reeds stappen daartoe zijn ondernomen»

ISen voorstel van de afdeling Hengelo (O*) om een lid vaa
de B»V»L» in de Stichting van de Landbouw te krijgen wordt öoor da
vergadering afgewezen»

Tenslotte verzoekt afd» Hengelo (o») om in Overijssel maar
propaganda voor de B»V»L» te maken, wat door het Hoofdbestuur wordt



k.
toegezegd .

Hierna wordt een pauze vm. 50 minuten aangekondigd, In welke
een telegram aan H.M» de Koningin wordt verzonden, waarin trouw en
aanli.ankelljMi.eld aan H.M* betoogd wordt en waarin H.M» gew«z«n wordt
op de noden In de boerenstand en het doel dezer vergadering,,

Ha de pauze zegt de voorzitter, dat de agenda gewijzigd
wordt, nl, dat punt 5 afgehandeld wordt na de bestuursverkieising.

Hu volgt dus punt k*
Al a leden van het stembureau worden aangewezen £|£,g£*C»

u*t Ommeren, Jaö. DE JONG uit Maarsbergen, VOoWISÜr (of
t Bef de en O.KVÉKS uit Harskamp.

De voorz. zegt, dat hoewel de stemming geheel vrij Is, toch
candidaten door de afdelingen zijn gesteld, zulks om zo mogelijk zgn,
"wilde stemming* te voorkomen* Be volgende oandldatenzijn gestelds

H. öeurts Barneveld 7x eandldaat gesteld
a* v**t Poort Barneveld 8x " *
H. Koatooek B enne kom 8x " n

--l M.H. srotink Vorden 7x * *
_iJ.v. Manen Harskamp Ipc " B

floderkerke Dameren 2x * *
*A.J. de Tree ommeren 1x ' * "

-^J.H. v*d. Berg ommeren 1x " "
-f B.H» van Dee Ommeren lx rt w
-J3P, Dijkhuizen Beekbergen 1x * "
/J i» de Ruiter Kootwljkerbroek lx tt *

l W. 2oetendaal Barneveld Tx " n
-4A« Wlelb.eezen Zelhem 1x " M
x*f* Veldhuizen Achterberg 1x N *
-f B.M, van Laar Aehterberg 1x fl w
-t M» v.d» Scherar AQhterberi 1x " n

C. Bvera Harskamp 1x * *
l A.L. Weymer Hengelo (O*) lac tt w

^i Seeawllnk Hengelo (0.) 1 x " »
--«T* de öeer Langbroek tac " n
-*ff* Slbertsen Harskamp 1x s *

.,/1 Klok Harskamp 1x H "
_i yoortman Befde 1x n *

Van deze candidaten trekken zich 2 terug, nl. B.Bvers, die
zei zich nog te Jong voor H.B.-lid te voelen en Voortman, die geen
reden opgaf.

Allereerst werd gestemd voor een voorzitter* De 17 afgevaar-
digden brachten 1214)- stemmen uit. Hiervan verkregen:

H* Geurt s Barneveld 995 stemmen
Van Laar Aehterberg 120 *
Dijkhuizen Beekbergen 70 "
v. H fteort Barneveld 61 w ,

zodat H* CIKUHTS tot voorzitter werd gekozen»

Hierna werd gestemd voor 6 hoofdbestuur si eden» Tijdens de
telling van de stemmen werd het 5e agendapunt afgewerkt.

Van de afd, A®literberg was een voorstel binnengekomen om ver.
gaderlngen niet meer met gebed te openen en te sluiten, daar volgens
de statuten ieder, ongeacht zijn godsdienstige en politieke gezind-
heid, lid van de B.V.L* kon worden en de vereniging zich niet op
kerkelijk terrein zou bewegen. De vergadering nam dit voorstel aan*

Ingekomen was een schrijven van het Tweede Kamer»lid ir. Van
DIS, In verband met de Open Brief aan Minister Mansholt» Dit schrij-
ven* hield In, dat ir. Van Dis mededeelt, dat de Minister niet aan
het gevraagde in de ©p«n Brief kan voldoen.



De secretaris lloht een en ander toe en zegt, dat de B.V*1* een
Open Brief aan de Minister heeft gericht. Zijne Excellentie zou
hierop niet behoeven te antwoorden* Daarom heeft men ook via het
Tweede Kamer-11 d BI van Dis dezelfde Open Brief doen toekomen,*mdat
een Tweede Sataer-lid recht heeft op antwoord* De Minister heeft eoh-
ter zowel de B»V*L* als Ir. fan Bis geantwoord*

0e Minister zou geantwoord hebben, dat de huidige schaarste
aan producten de reden was, dat de landbouw geen bedrijf svrljheld
kon worden gegeven* De B*V«L* ia echter van mening, dat de r agering s
maatregelen juist de schaarste veroorzaken* Het H.B« zal de Minister
In deze zin antwoorden*

Stem uit de vergadering! "Laat de ambtenaren zelf maar aan
het werk gaan met de schop en de riek, dan is de schaar at e zo voor-
bij.

De afd* Vorden verzoekt medewerking van het H«B* om contract.
varkens op bedrijven, waar geen voer meer lst verhandelbaar te ma-
ken op de vrije markt* Bit voorstel wordt gesteund door een in de
vergadering aanwezige varkenskoopman*

De afd* Maarabergen bij monde van BB JONG is tegen dit voor-
stel* Hij zegt, dat de hele eontractregeling weg moet* we moeten
geen verguisde regeling helpen opknappen; de hele rattaplan moet weg.

Na een nogal langdurige discussie hierover blijkt, dat de
vergadering overwegend aan de zijde van Maarsberg en staat* Bij zit-
ten en opstaan wordt over dit voorstel gestemd* De afgevaardigden
uit Vorden en de varkenskoper (uiteraard) staan op* Voorstel is dus
verworpen»

Hierna komt een voorstel van afd* Achterberg aan de orde om
deel te nemen aan de a«s* verkiezingen voor de Tweede Kamer,

Uit de discussie hierover blljkty dat het merendeel van de
vergadering hiertegen is. Hoofdbezwaar lat indien geen zetel ver-
kregen wordt, is de waarborgsom weg + verloren stemmen, welke dan
"de Communisten maar ten goede zouden komen"• Ook is er geen geld
voor verkiezing spropaganda.

Van DEE uit Ommeren wil buiten de politiek blijven* Jac,
DB JONS uit Haarsbergen zegt} "iaat leder stemmen op hen, die de ar*
beidersbelangen voorstaan" en is tegenstander van zelfstandig meedoer

De voorz* H* ÖBUKTS begeeft zich in politiek vaarwater, door
voor te stellen naast ir, VAN Dl3 een boer op de candidatenliJ at
te krijgen en noemt als eventuele candtdaat Van «T POOKT uit Barne-
veld* Qeurts noant echter niet de naam van de partij, waartoe ir*
Van Dis behoort, nl« de Staatkundig Gereformeerde Partij. Dit voor-
stel vindt nogal tegenkanting, blijkbaar van aanwezigen, die niet
tot de St* oereformeerde Partij behoren*

Het voorstel van H* Qeurts is hiermede van de baan en beslo-
ten wordt geen eigen candidaat te stellen en niet als vereniging aan
de a.s* verkiezingen deel te nemen.

Hierna geeft het stembureau de uitslag van de stemming door.
Bij de eerste stemming werden gekozen als H*B*~lidt

O, van »$ FOOBT Barneveld 1111 stemmen
H* KD1HDBK Bennekom 1111 *
M.H. Oolink Vorden 1111 «
Hoderkerke ommeren 6l\k "

De anderen waren beneden de vereiste meerderheid van 12l|l|- i 2 »
622 4- 1 » 62? stemmen geblevea

B»her stemming had p laat s, waarbij op WTEMBR uit Hengelo 802
en op DB OKBR uit Langbroek 509 stemmen werden uit gebracht, zodat in
het nieuwe hoofdbestuur nu zitting hebben* H* Oeurts/ö. v,»t Poort,
K. Koekoe V M.H. Orot Ing,'-'fiodarkorke,-Weimer on De Geer*

Hierna volgen de gebruikelijke felicitaties en bedankjes
voor het genoten vertrouwen*



Als slot van punt 5 is er esn voorstal van het JUS», een
boekje, getiteld "Is vreas voor dictatuur van ds Stichting van da
I«andböuw gegrond?" tegen kostprijs (ö*5i f») onder de leden te ver-
spreiden. Ka lange discussie, waar weer dezelfde bezwaren als met
de verspreiding van de statuten en reglementen naar voren komen,
wordt voorgesteld, dat de afdelingen evenveel boekjes sullen afne-
men als zij leden hebben en deze dan aan de leden zien kwijt te ra-
ken* Resultaat)

8»otwijkerbroek f boekjes
Marsbergen $0 *
Randwijk 50 *
Barneveld 100 n
Langbroek §0 *
Harskamp 85 «

Bierna wordt voorgesteld Jao* DB JOHG uit Ifaarsbargsn tot
adviserend hoofdbestuurslid te benoemen» Daar hij geen boer la kan
hij geen lid van de B«V«L* zijn, dooh wel adviserend* Be voorzit*
ter zegt, dat de vereniging een organisatorische kracht nodig heeft
en meent deze in DB JON O gevonden te hebben* De vergadering gaat
met dit voorstel aoooord en De JOHö neemt deze benoeming aan* Bij
bereidt het Hoofdbestuur er op voor, dat hij in de organisatie van
de vereniging funk het mes zal zetten, want het is nu hopeloos»
Be JOKO zegt geen verstand van het banenbedrijf te hebben, maar zo-
veel te meer van ©rganisatis.^Hlj zeide in Amsterdam een organisa-
tie geleid te hebben van 700 a 800 mm*

punfc 5 agenda* Se afdelingen Barneveld, Harskamp en Achter-
berg worden^ls oontr&le-oemalaale benoemd voor de boeken van de pen-
ningmeester*

punt 6 agenda» Uit de stemming is gebleken, dat de verga-
dering acooord ging met de leiding van het voorlopige hoofdbestuur*

punt 7 agenda» Voorgesteld wordt om meer propaganda te voe-
ren een ledenraad of eontaotsommiss!e te benoemen, bijv* uit elke
afdeling een lid» Gezien de kaspodfcie moeten deze leden zelf de fi-
nanciële verantwoording dragen, evenals het hoofdbestuur dattot he-
den doet* Deze leden zouden dan A-leden; de overigen B-leden worden
genoemd*

uit de hierover gevoerde discussie blijkt, dat J* DB JONö
hier een erge tegenstander van is. DS JON8 zegt, dat dit voorstel
kant nog wal raakt* Het is ondamooratisch» Hij aoht het verkeerd,
dat enkelen voor de financiële gevolgen aansprakelijk zijn* Hij
stelt voor een propagandafonds te vormen* Het voorstel van het H»B»
Wordt hierna gangumwieg* ingetrokken an dat van De Jong aangenomen.

B/ KDKKDEK zegt, dat DB JOKQ blijkbaar eer|organlsatle-maa
is, maar de boeren nog niet kent en toont met een voorbeeld aan feev
hoe laks de boeren zijn, nl«t van de 1*20 proefnummers van "De Vrije
Boer", welke hij maanden terug heeft verzonden en nog steeds ver-
zendt,heeft hij maar van 10 boeren bericht gehad, dat zij zich
abonneren* Van de andere i}.10boeren heeft hij tot nu toe taak noch
teken gehoord»

punt 8 agenda» De redactie van "De Vrije Boer" blijft voor-
lopig ongewijzigd*

Punt f agenda» Het program van toelichting is aan alle af-
delingen toegestuurd» niemand verlangt het woord hierover»

Punt 10 agenda* Rondvraag*
Af d* ?orden vraagt medewerking tot het beleggen van een debat-avond



te Vorden, Afd. Vorden zal zelf de vergadering beleggen* Hoofdbe-
stuur zal voor debater zorgen*

De afd, gorden zegt varder, dat het tijdstip voor de Jaar-
vergadering niet goed is» Boeren zijn te druk. De jaarvergadering
moet of in Februari fif in het laatst van April gehouden worden*
Hoofdbestuur zegt toe, dat in het vervolg hiermede rekening aal nor-
den gehouden*

Voortman uit Befde vraagt of bij volledige bedrijfsvrijheid
de kleine boer niet in het gedrang komt, gezien de "gelelde econo-
mie-politiek" van de huidige regering*

Van H fcoort antwordt hierop, dat volledige bedrijf svrij-
heid ook de kleine boer ten goede komt, voor de oorlog kon de kleine
"boer toch ook tegenover zijn grote collega bestaan* Van 't poort
zegt, dat de regering het nu evenwel doet voorkomen, dat de rege-
ring aoaa t regalen vooral in het belang van de kleine boer zijn* Hij
noemt dit misleiding»

Baar niemand meer iets te vragen heeft sluit de voorzitter
de vergadering*

Desa r ai j ds wordt opgemerkt, dat B* 0BÜBTS en a» VAN 'T FOOftT
politiek tot fte Staatkundig Gereformeerde Partij behoren en kerke-
lijk tot de Gereformeerde Gemeente (te Barneveld de bekende Ds,
Fraanje)*

Be leden uit Barneveld, HABSK&HP, JSDOTWIJKSRBaoES en omge-
ving zijn voor het overgrote deel ook zeer rechts georiënteerd*

Kennelijk bleek uit deae vergadering, dat men het met het
aanvankelijk beleid van de B,V,L» niet eens was* Deze oriënteerde
zich te veel op de Staatkundig Gereformeerde partij van Os* ZandtP
In hét orgaan van deze partij, "De Banier", wordt ook propaganda
gemaakt voor de B»V.L,

l Blijkens diens uitlatingen en voorstellen op deze vergade*
ring is Jao* DE JOHQ- uit Maar ab er gen links georlenteard* Hij ia af-
komstig uit Amsterdam en sprak inplaata van over boeren en boeren-
belangen nogal eens over arbeiders- en arbeidersbelangen*
Waarschijnlijk is hij in Amsterdam aan een arbeidersorganisatie ver-
boden geweest*

De Hoofdcommissaris van Politie,

(O* Borst
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Woord vooraf, ' ( . / "t; „
Het is een nieuwe -en verkeerde gew.oonte geworden van onbillijke
strijders, om zijn tegenstanders '-juist-anders voor te snellen en,-te noe-~
men, dan hij in werkelijkheid is, "ja Zichzelf; ook prfeciesr"&ndersqm voor,
te doen dan men werkelijk voor heeft en ,wil.^Men Kap dit^natuurlijk
niet'altijd doen. Want als hef op zaken doen aankomt} m@et men daad; *
werkelijk wel eens voor ztfh mening uiütoïnën. Vandaag dat -zulke men^
sén zichzelf herhaaldelijk tegenspreken. jbe"-tegenovergestelde -voorstel-
ling die men~van zichzelf geeft, hewijsj:13at*^eh^een^erkeerde~"bpvat~
ting heeft, anders behoefde-men-zich niet onder "eert Valse^ voorstelling
te verbergen,"doch het is niet gemakkelijk yo.or^ederêen, Om de men- '
sen hieraan te kennen. ^ ^ - . .»> '~', ^, '•- . J v _ ,, _^
Gemakkelijker kan men hen kennen ddör^jde^te^fepfeking van zU^
zelf, waarin deze mensen steeds weer moetèii(,vervallen. De leugen-is
steeds met ziclUzelf in strijd. ^Geheel" anders is het met die mensen
die een eerlflke"-è£rud, ,een billgke strij'd-'voeren,-en een,'waardig doel
nastreven. . ,; 3 t- - ~... ?- . , ,T, "~ '

Deze behoeven geen,.-zo er gezegd "Vordt,, bgharitèn te gebruiken.
Hun strijd voeren ze niet door omkering wan,'" namen'^dï• door tegea-, - ^

' N SI * • ï ~ £Ï

spreking met zichzelf. Bij de -beoordeling ;9us .vSn hetgeen iemand of "j-i-
een vereniging voorstaat en bepleit,"lette"men er dus op ef men met "^
zichzelf overeenkomt of "dat nteïï metA-zichaelf. -in strijd is, b.v. dat ' ' .
hetgeen men doét, ook zo is als >men, dat besproekt,. en dat hetgeen r , '̂
men nu spreekt, ook zo is ajs men later spreekt. "" ~
Dit ter inleidirig van. het onaerwefj) waarvoor wij Uw aandacht'vragen, -'^3j

A'1" ~ " , ' ":-. ,/"", ' 'v ' ' -*>£;
Is vrees* voor dictatuur van de Stichting voor de Lanabouw gegrond? '"'*""

G. VAN 'T FOORT. ''S?
12 Maart _«*ï-.

J
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V

Bij de behandeling van de vraag of vrees voor DICTATUUR van de
Stichting voor de Landbouw gegrond is, menen wjj goed te doen dit
vraagstuk in 3 punten te behandelen, n.l.:

1. Moet men vrezen voor Dictatuur ? ?
2. Ontstaan en openbaring van de Stichting voor de Landbouw.
3. Doel en . . . . beoordeling van de Stichting voor de Landbouw.

I.

Op de vraag „Moeten we vrezen voor Dictatuur?" moeten wij natuur-
lijk hardop „ja" zeggen.
Waarom ? Omdat niet één mens bekwaam en bevoegd is om Dictator

\zijn, en ook niemand dictator kan zijn, d.w.z. onbeperkt met gezag
jkleeA, of hij moet dat zichzelf ten onrechte hebben aangematigd.
Dictatuur is een regering van een dictator, en een dictator is een on-
beperkt gezaghebber. Nu kunnen we zó weten hoe gevaarlijk het is
als iemand onbeperkt gezag over anderen heeft.
Wij, als Christenen erkennen één Gezaggever, van Wien alle gezag
dat er bestaat afkomstig is, en daarom kan nooit iemand zich onbe-
perkt gezaghebber noemen of laten noemen, of het is ten onrechte.
Ons gezag moet altijd beperkt wezen in de kring van de gezaggever
daartoe bepaald. In die bepaling nu is er altijd een beperking t.o.v.
de gezaggever en t.o.v. de onderdanen, als schepselen van de Gezag-
gever. Daarom moet dictatuur altijd ten onrechte aangematigd zijn,
want, of zij heeft zich zelf dat toegeëigend, of men heeft hem ten
onrechte dit gegeven. Nu is er niemand capabel om onbeperkt gezag
uit te oefenen, maar al zeker niet iemand, die zich ten onrechte die
macht toeëigent, want zo iemand is al in eerste instantie een gevaar-
lijk iemand.
Dan hebben we ook nog te vrezen voor dictatuur omdat dit de oorzaak
en aanleiding is voor tyrannie. Heeft iemand eenmaal onbeperkt ge-
zag om over anderen te regeren, dan zal direct de heerszucht hoog
spel vieren. Het is nu eenmaal de gewoonte een eigenschap van de

Jtuur van een mens, om ongebonden niet alleen te leven, doch ook
heersen. Heerszucht openbaart altijd een behartiging van eigen

belang en eer, vóór zichzelf en ten koste van de onderdanen. Niet wat
in de eerste plaats in het belang is voor het volk, wordt er voorge-
schreven en uitgevoerd, maar datgene wat kan leiden tot versterking
van zijn macht en vergroting van zijn eer.
En wat is nu hetgeen voornamelijk kan strekken tot de macht van een



heerser, dit: dat de onderdanen krachteloos worden gemaakt. Daarom
behoeft het ons helemaal -niet te verwonderen dat een heerszuchtige
tegen het belang van zijn onderdanen in werkt. Dit gebeurt dan opzet-
telijk, om te voorkomen dat de onderdanen niet zo sterk zullen wor-
den dat ze zich mogelijk zullen onttrekken aan de onbeperkte macht
(dictatuur) die men op hen uitoefent. Dit moet noodzakelijkerwijs
altijd enige wrijving veroorzaken tussen een dictator en zijn onderda-
nen, hetgeen natuurlijk tyrannie ten gevolge heeft. Waarom? Omdat,
al is het niet zichtbaar, er toch een strijd is tussen deze twee partijen.
De één voelt zich in zijn rechten aangetast (we zien hierin een voor-
beeld in Prins Willem van Oranje die zich in zijn rechten voelde aan-
getast door Koning Pilips II van Spanje), de andere vreest voor aan-
tasting van zijn macht, die hij ten onrechte uitoefent (hierin zien wij
een voorbeeld in Koning Pilips van Spanje, die tot de vreselijkste
rannie is overgegaan om zijn onrechtmatig aangematigde macht
handen te houden). Naarmate nu het protest is van de onderdanen,
naar die mate zal zich de tyrannie van de gezagdrager zich openba-
ren. maar dan geldt eerst goed het oude spreekwoord:

Liever een wettige oorlog, dan een valse vrede.

Hiertegen hoort men van de zijde van de voorstanders der dictatuur
(een dictator heeft door zfln reclame die hij maakt ook altijd vóór-
standers) dat versnippering op alle terrein, dus óók-op het gebied van
de landbouw, zéér verkeerd is, men moet eensgezind zijn. Waarom?
Allen moeten we eensgezind optrekken voor de boeren, enz. enz.
Accoord ! ! ! Maar dan moet hetgeen men bereiken wil ook goed
zijn. indien men nu iets verkeerds wil, indien men dictatuur met daar-
aan verbonden tyrannie wil, dan moeten we niet eensgezind daarvóór
optrekken, doch dan dient men te protesteren, dan dient men daarte-
gen op te trekken. „Lafaard" is hij dan, die zich laat misleiden en
zich aan deze strijd onttrekt. Velen willen er zich dan toch van af
maken door de bewering, „men moet de overheid gehoorzaam zijn".
Maar ook dat is weer niét onbeperkt, en al is het waar dat men zowel
de harde als de goede overheid moet gehoorzamen in hetgeen zij °r"X
gebiedt, dan wil dat nog niet zeggen dat men de kwade, d.w.z. -̂ /-
verkeerde overheid onberispelijk moet zijn aleer men haar zal gehoor-
zamen. Doch indien zij ons dwingt dingen te doen waardoor wfl open-
Ujk in strijd moeten komen en tegen de geopenbaarde wil handelen van
de eigen gezaggever, dan mogen wij niet alleen maar dan zijn wij
duur verplicht dit te weigeren. Dit is duidelijk uit Gods Woord, daar

ons uitdrukkelijk een last hieromtrent gegeven wordf. in Pred. 2 : 10-
„Ik zeg geef acht op de mond des Konings, doch alzo, naar de gele-
genheid van de eer Gods". Verder leest men ook de bekende woorden
dat men Gode meer gehoorzaam zal zijn dan de mensen. En „een Ko-
ning is een mens".
En als een heerser onbeperkt zjjn gezag uitoefent, dan is er geen twij-
fel aan pf hij zal meer van zijn onderdanen vragen, dan hij recht Op
heeft, wat noodzakelijk tot tyrannie leidt, want of als men het gewil-
lig neemt wat hem voorgeschreven wordt, zal hij door de té zware
last die hem wordt opgelegd, worden getyranniseerd, of zo hij zijn
plicht verstaat, Gode meer gehoorzaam te zijn dan de mensen, dan zal
hij moeten protesteren. En desnoods voor recht en billijkheid te moeten
lijden of strijden, waardoor hij ook de tyrannie die over hem wordt

'"sptgespeeld, zal gewaar worden. Om dit al heeft men zeer zeker wel te
frezen voor dictatuur omdat dit zeker zal uitlopen op tyrannie en dus
strijd en leed!
En dan geldt voor ons:

Het is beter te voorkomen, dan te genezen!

Want de dictatuur waar we hier nu van geschreven hebben, vindt men
niet alleen bij een koning, maar op alle terrein van samenleving.
Men vindt dat in het huisgezin, in verenigingen, scholen, kerken, en
wat ook maar een organische samenleving vertoont op de wereld.
Wat wfl nu in dit boekje beogen is de ontdekking van het grootste
gevaar dat er is voor dictatuur in de organisatorische samenleving van
de Land- en Tuinbouw, die zich voornamelijk doet uitkomen in de
Stichting voor de Landbouw.
Om dit gevaar nu in het licht te stellen, moeten wij thans overgaan
tot de behandeling van punt twee, n.l.: Het ontstaan en de openbaring
van de Stichting voor de Landbouw.

n.

^ HET ONTSTAAN EN DE OPENBABLNG VAN DE
^èf STICHTING VOOR DE LANDBOUW.

Op een heel eigenaardige, geheimzinnige manier is de Stichting voor
de Landbouw ontstaan. Ja zó geheimzinnig, dat een buitenstaander
eigenlijk in het geheel niet met zekerheid kan zeggen hoe de Stichting
voor de Landbouw formeel is ontstaan. Nu is dat voor ons volk ook



helemaal niet het belangrijkste, wat wél belangrijk voor ons is, is wat
er eigenUjk ontstaan is en waaraan het te wijten is.
Nu is er sprake van een ondergronds ontstaan bij de Stichtingsmensen,
en het is juist onze bedoeling het ondergrondse werk van de Stichting
te ontdekken. Als wij nu afgaan op de beweringen van de Stichtings-
menseu, dan zou er het eerst in de oorlog ondergrondse besprekingen
zijn gevoerd over het ontstaan van de Stichting voor de Landbouw.
Nodig oordeelde men het dat alle de verschillende organisaties in de
landbouw verenigd werden tot één geheel. Natuurlijk zou het onmoge-
lijk zijn om de reeds bestaande organisaties hun afzonderlijk bestaan
te ontnemen en deze te bundelen in één geheel, in één Landbouworga-
nisatie. Hiervoor zouden de organisatiemensen individueel niet voor
te vinden zijn. En toch was er een eenheid noodzakelijk, zo besprak
men. De land-bouwplannen zouden nu eenvoudig niet door te
zijn wanneer er geen eenheid tot stand gebracht kon worden.
Wat nu te doen? Er moest wat gevonden worden. En ...... het mocht
geen tegenstand van de leden kunnen ondervinden.
Het volgende plan werd opgezet:
Men zou naast of boven de gewone standsorganisaties een toporgaan
vormen. Uit al de bestaande organisaties zou men mensen uitpikken,
die dan dit toporgaan zouden vormen. Verder konden de gewone or-
ganisaties gewoon weer worden opgebouwd en werken als voorheen,
doch dit toporgaan stond hierboven! Een prachtig plan oordeelde men
dit. Waarom? Wel dit kon in aller haast worden klaargemaakt, im-
mers (let nu op) hier behoefden de leden der organisaties niet mee
gemoeid te worden. Trouwens daar was volgens deze planmakers ook
geen tijd voor. Want zo vlug als mogelijk was, als de oorlog maar
goed en wel voorbij zou zijn, dan ...... moest dat in een minimum van
tijd klaar zfln. Dat het zo vlug klaar moest waren 2 redenen voor.
Ten eerste was er een dringende noodzaak voor de landbouw dat de
zaken die er te regelen waren, met alle spoed zouden gebeuren. Er
mocht (let wel) géén beletsel zijn van organisatie, vergaderingen, de-
batten, enz. Neen, de landbouw was zó belangrijk, voor dat organi-
satorisch gedoe was geen tijd (er was géén tijd!), er moest aangepakt
worden, anders werden we door de Industrie enz. enz. onder de vor'V
ten gelopen. Ook moesten de boeren zo vlug mogelijk onder het
juk uit, immers men verlangde vrijheid?
En dat alles (let nu eens op!) moest vliegensvlug door dat toporgaan
(Stichting voor de Landbouw genoemd) klaargemaakt worden, zonder
dat men ook maar op de minste wijze door de leden van de organi-
saties verhinderd zou worden, want dan zou (let nu op!) daardoor

de landbouw wel eens in grote moeilijkheden kunnen komen. En de
organisaties dan? Wel, die waren in de oorlog ontbonden en zouden
voorlopig werk genoeg hebben om zich te reorganiseren (de leden
zich in de afdelingen weer laten aansluiten enz.) werk genoeg voor
de afdeling. De Stichting voor de Landbouw (let u wel goed op?)
zou de zaken voor de landbouw wel behartigen, dat is de hoofdzaak
en daarom moest allereerst de Stichting voor de Landbouw klaar-
gemaakt worden!
Een tweede oorzaak waarom er zoveel haast was met de Stichting
voor de Landbouw was dit: Er moest voor de landbouw, door de
Stichting voor de Landbouw, een „Landbouwschap" gesticht worden
(let nu zeer goed op!) met een publiekrechterUjke bevoegdheid, d.w.z,
dat „Landbouwschap" zou onder de minister (terdege opletten hoor!)
flolledige en onbeperkte zeggenschap krijgen.

^ y.s

-immers de on-sterk georganiseerde landbouw, zo redeneerde men, zou
door de sterk georganiseerde industrie en handel in een hoek ge-
. drukt worden. Dit zou alléén te voorkomen zjjn, door een „Land-
bouwschap" dat voor de landbouw op zou komen door een publiek-
rechterlyke bevoegdheid. Dat zou dan hierin bestaan, dat alle voor
de landbouw belangrijke besluiten, door het „Landbouwschap" be-
krachtigd zouden worden en ten uitvoer gebracht konden worden. Tot
dusver de z.g. oorzaak van het ontstaan der Stichting voor de Land-
bouw en nu haar openbaring!
Wat waren het eigenlijk voor mensen die de oprichters waren van de
Stichting voor de Landbouw? Was de openbaring of de practijk de-
zelfde als de motivering van het ontstaan of de theorie van de Stich-
ting voor de Landbouw? Heeft de Stichting voor de Landbouw in
haar pcactijk ook beantwoord aan de achtergrond van het ontstaan,
die zij steeds voor de boeren geheim gehouden heeft? Deze en der-
gelijke vragen zijn zéér gemakkelijk te beantwoorden en door dit te
doen zullen we een duidelijke -uiteenzetting en voorstelling krögen
van de dictatuur die er op komst is door de Stichting voor de
Landbouw. Tevens kan U duidelijk worden, dat de mensen die een
Stichting voor de Landbouw hebben opgericht voor het belang van de

- ^eren, zelf geen belang stellen voor de boeren, Juist belang hebben
vij de tegenstanders van de boeren, en dat de theorie of het ontstaan
juist het tegenovergestelde is dan de practgk of de openbaring van
de Stichting voor de Landbouw en dat heel wat anders dan men
voorgaf de oorzaak van het ontstaan der St. v. d. L. was, en dat
door dé openbaring van de St. v. d. L. eerst pas de achtergrond van
de Stichtingsmensen is bloot gekomen. Door welke mensen is het



Stlchtingswerk dan aan het draaien gekomen? Het waren géén boe-
ren die voor de boeren in de bres kwamen, doch het waren heren die
ontevreden over de boeren waren, en innerlijk strijd voerden tegen
de boeren. Ja laten we het maar eerlijk en duidelijk zeggen „heren"
die naar de macht en de dictatuur over de boeren streefden en nog
streven! Nu zul je zeggen: maak .Je het niet te erg? Neen, mijn
lezer, we zullen het U duidelijk bewijzen. De mensen die de St. v. d.
L. hebben doen ontstaan, waren dezelfde soort, die in de dertiger
jaren de crisiswetten hebben doen ontstaan. Ja meer nog! Het ont-
staan der crisiswetten was de weg voor het ontstaan van de St. v.
d. L. In het ontstaan van de crisiswetten zien we de achergrond van
de St. v. d. L. en door dezelfde soort van mensen met dezelfde bedoe-
ling werkende. Het geval stond toen zó, dat er in de Hoofdbesturen
der organisaties een grote ontevredenheid heerste over de leden döa
organisaties. Inderdaad was er héél wat te doen voor de organisatre
en in het belang van de boeren, wat de boeren eenvoudig overlieten
aan de hoofdbesturen. Het recht van spreken dat de boeren in de or-
ganisaties hadden, werd eenvoudig verzuimd en aan de hoofdbesturen
overgelaten en daarbij ook het werk dat er door de organisaties was
te verrichten. Er moest noodzakelijk een regeling voor de boeren
worden getroffen, waardoor de runderhorzelplaag werd bestreden.
Niemand van de leden bekommerde zich er over, de besturen knap-
ten dat wel op en de boeren vonden het'prachtig. Eensdeels waren
hier de hoofdbesturen ontevreden over, anderdeels prikkelde dit hun
drang naar overheersing der boeren en de gelegenheid was nu schoon
om deze macht in handen te krijgen, immers de boeren lieten de
hoofdbesturen hun gang maar gaan, niet bedenkende, dat allengs de
begeerte tot overheersing zó sterk geworden was, dat de gelegenheid
sterk door hen werd gezocht om deze in handen te krijgen. Dit ging
evenwel niet zo gemakkelijk. Er moest immers nog heel wat gebeuren
eer dat men werkelijk de macht in handen had. Onze vrijheid was
nog beschermd toij de Nederlandse wet l En om dat nu veranderd te
krijgen ?
Van nu af aan was het plan over de boeren van de hoofdbesturen ten
volle beslist, vanaf deze tijd (1933) is men voor 100 % aan 't werk
gaan.om de dictatuur over de boeren in handen te krijgen. Maar hel
voorzichtig aan is men begonnen. Het mocht in geen geval ontdekt
worden. Toen men binnenshuis dus de oorlog aan de boeren verklaard
had, begon het valse spel. De allermooiste voorspiegelingen, 'beloften
werden voorlopig in het front gevoerd, zodat het de schijn moest
wekken dat de boeren te doen hadden met hun beste vrienden, die
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met de beste bedoelingen, voor ons aan het werk waren. Dit werk
moest wel eens worden onderbroken door geweldige bombardementen,
waaruit voor degene die niet geheel blind was, de achtergrond kon
worden ontdekt, doch zoals het altijd is, hiervan kregen de boeren
zelf de schuld. Hoor maar!
Er was een crisis in het land, de oorzaak daarvan was dat de boeren "
veel te veel produceerden, waardoor een sterke prijsdaling kwam.
Verzwegen werd dat de export en import zó was geregeld, dat er een
opeenhoping van producten moest volgen, hetwelk nog verergerd werd
door de prQzenregeling bij de grenzen, waardoor in het buitenland het
dubbele gemaakt werd voor de producten, dan wat hier de boer beurde.
Doch dit alles werd de boer in zijn schoenen geschoven, hij regelde het
bedrijf niet goed, waardoor hier een crisis ontstond. Juist dat was

wat men nu hebben wilde, de boer deed het niet goed en de
«•en" van het hoofdbestuur zouden het nu opknappen. Zo was er

een reden dat de leiding van het bedrijf in andere handen moest ko-
men. Men had het zelfs zover, dat er enige boeren aan het klagen
gingen, en dat moest men juist hebben. Nu was het de tijd! En men
heeft buiten de boeren een crisiswet klaar weten te spelen, een Crisis-
wet nog wel! waar de boeren zelf om gevraagd hadden (op
papier dan althans).

Dit was de grootste slag die men kon slaan tégen de boeren. Zover
men kon heeft men het met de mooiste woorden en beloften gedaan,
alsof dit een grote weldaad voor de boeren was, betere regelingen
voor het bedrijf, zelfs nog toeslag voor de boeren, ja men had heel
wat voor die stumpers over, vooral ook de kleine boeren (die zijn er
het meest) houden een bijzondere weldaad van de regering genieten,
ze zouden zoveel mogelijk gelijk gesteld worden met de andere boeren!
Alles prima in orde voor de boeren! Zeker tegenover al deze
weldaden en rechten die een boer werden geschonken, golden óók wel
enkele plichten, maar zó weinig mogelijk! (dat is op het ogenblik
nog zo, er worden zo weinig mogelijk maatregelen opgelegd.) Ja, als
men dictatuur in handen wil kragen, kan men nu eenmaal niet an-

, v^rs. Hierdoor werd dan ook bij sommigen argwaan gewekt.' „Mijn
^Handtekening zetten en niet weten waarvoor?" Zo zeiden sommigen,

en dat onder een z.g. verzoek, dat lijkt toch wel wat vreemd. Het
kon ook niet anders, of hij die niet willens blind was, moest hier wat
van de vuiligheid ontdekken. Hier kwam men toch wel met wat an-
ders voor de dag, als wanneer men die mooie beloften uitstrooide bo-
ven de boeren. Op het eerste gezicht kreeg men de indruk alsof men



met vrienden te doen had, zoals zij zich ook steeds voorgaven, maar
dan
D£ zaken die men uitvoerde strookten toch niet met de mooie woorden.
Ziet U wel mijn lezer, de tegenstrijdigheid die hier werd geopenbaard?
Mooie woorden, maar vreselijke daden! Er ontstond dan ook ter-
stond door verschillende wakkere boeren tegenstand, wat prompt door
de hoofdbesturen door een bombardement werd beantwoord. Geheel
onklaar als de boeren waren, zijn ze terstond voor dat bombardement
bezweken. De zaak was deze: De boeren moesten een verzoek onder-
tekenen om toegelaten te worden als lid van de L.C.O., t.w. Landbouw
Crisis Organisatie. Tevens ondertekende men dan een artikel van de
vele wat inhield dat wij ons zouden onderwerpen en naleven alle de
maatregelen, die genomen waren (zonder dat de boeren er ook maar
iets van af wisten) en óók die maatregelen die nog genomen zoud
worden.

Hiermede, zo dit voor meer dan 60 % van de boeren
werd ondertekend, hadden wjj onze vryheid op ons
bedrijf onbeperkt afgestaan, zover zelfs dat er niet
eens enige vrijheid voor ons geweten overbleef.

Toen men hier dan (zoals ik 'zei) enigszins tegen op kwam, kwam
het bombardement, men dreigde, men strafte, zo hard men kon om
toch deze handtekening maar te krggen en de boeren zgn hieronder
bezweken! „Arme boer". Wat een nederlaag! Hiermede hadden wij de
strijd ten volle verspeeld.
De Centrale of de L.C.O. kon nu onbeperkt haar macht op ons uit-
oefenen. Hoe dit voor, in, en na de oorlog zich heeft afgespeeld weet
iedereen, elke boer, die het weten wil, we gaan daar hier niet op in.
Wat ik hier nog schreven wil, is dit, verspeeld als wij de strijd waren,
er bleef voor de boeren nog één moeglijkheid over, om zich onder die
dictatuur, daar men door deze nederlaag onder gekomen was, zich te
ontworstelen en die mogelijkheid is er momenteel nog! En déarom
voelt men -zich nog niet veilig in de hoofdbesturen der organisaties.
Het blijvend bestaan van de-dictatuur der hoofdbesturen hangt nog
altijd enigszins af van de leden der organisaties. Zouden de
der organisaties b.v. hun medewerking aan het hoofdbestuur ont
ken, dan zou daarmee hun gehele dictatuur vervallen. Want ook nu
nog is de grond van de dictatuur over de boeren, de instemming met
het werk van de hoofdbesturen. Al is het waar dat men volledig „dic-
tatuur" over ons speelt en onbeperkt macht over ons gebruikt, dan is
er toch nog tot nu toe héél die macht gebaseerd op de medewerking

van de boeren. Als wij boeren onze medewerking en instemming niet
langer zouden geven aan de hoofdbesturen, dan zou daarmee de dic-
tatuur over ons vervallen zijn.
Dus al zyn wij de stryd verspeeld, de herovering hebben wij ook nog
in eigen handen en ik zeg dit met nadruk, opdat men niet zou denken
dat de stryd die wij om de vrijheid voeren, hopenloos Is te beschouwen.
Het bewijs hiervoor is de Stichting voor de Landbouw en het nog op
te richten „Landbouwschap".
De hoofdbesturen zochten naar een middel dat ook dit gevaar van
dat de dictatuur die zij hadden over de boeren, niet zou ontnomen wor-
den. Dit was de achtergrond (van de hoofdbesturen, diezelfde mensen
die ons onder de dictatuur van de Crisiswetten hadden gebracht), van
de St. v. d. L. Het spelletje is nu wéér aan de gang net als toen de

Itojrisiswetten werden opgericht. Wéér geheim is er, vergaderd en geken-
^ keld. Waarover? Over iets goeds voor de boeren, er moest een „een-

heid" voor de boeren komen. Dan zouden er geen tegenstrijdige rege-
lingen meer komen.

Dat er 3 organisaties hun stem lieten horen voor de boeren, dat
was niet in de haak, dat gaf allerlei moeilijkheden, zelfs heel het be-
zwaar dat de boeren hadden over de crisis-maatregelen werd de ver-
deeldheid der organisaties in de schoenen geschoven. Het gaat niet
goed met de boeren, en alleen een „eenheid" zou voor de boeren een
uitkomst kunnen brengen. Klaar waren de hoofdbesturen weer, als
de mensen dat nu maar in te pompen was, zou het niet moelijk zijn
een toporgaan boven de organisaties te krijgen en die zal dan op haar
beurt wel een „Landbouwschap" maken en het is in orde. Zo gezegd
zo gedaan, Juni 1945 heeft men een Stichting voor de Landbouw ge-
vormd. Wie? De hoofdbesturen. Hoe? Buiten de boeren om. Waarom?
Om een Landbouwschap te stichten. Voor de boeren? Dat ze méér
eenheid zouden hebben? Ja dat was wel het zeggen, maar de
daad...... Een Landbouwschap met een publiek rechterlijke bevoegdheid
d.w.z. volledige zeggenschap over de boeren, onder de minister, opdat
het niet meer> mogelijk zou zijn dat de leden van de organisaties het
eens in hun hoofd zouden halen om tegen de maatregelen of wat dan

"feijok te protesteren.
"•«i-Laat ons dit eens nagaan bij het behandelen van

Het doel en de beoordeling van de St. v. d. L.
Het doel van de St. v. d. L. was een Landbouwschap te stichten. Dat
Landbouwschap moest er komen om een „eenheid" voor de boeren te
scheepen. Van twee kanten werd men onder de boeren de strijd moede.
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De organisaties die de strijd 'tegen elkaar moesten bevechten, werd
dit moede, en 2de ongeorganiseerde boeren die de strijd aanzagen ko-
men kregen er een afkeer van. Vandaar een grote roep om „eenheid".
Toch moet ik hier mijn lezers waarschuwen dat een dergelijke begeerde
„eenheid" nooit en nergens anders te vinden zal zijn dan bij iets dat
totaal dood is. Er zijn eenmaal verschillende mensen en die zullen er
blijven. En een „eenheid" van verschillende mensen is nooit denkbaar,
of men dat nu dwingen wil of niet. Er zijn sommige van oordeel dat
er zeker niet meer dan de nu 3 erkende bestaande organisaties moeten
komen, en dat omdat men een „eenheid" wil, doch stel eens dat men
de zaak kon krijgen zoals men wilde, of één organisatie of zoveel er
maar te verkregen zijn. Daar zou de strijd niet meer of minder om
worden. De strijd komt nu eenmaal niet omdat er veel organisaties
zijn, maar omdat er zoveel verschil van opvatting is. Indien men n»
één organisatie zou hebben, dan zouden deze opvattingsverschillen hv"*'
deze éne organisatie tot uiting komen en ,wanneer er veel organisaties
zijn dan komen deze opvattingsverschillèn in deze verschillende organi-
saties tot uiting.
Toch is juist de uiting van de meningsverschillen de weg om zo dicht
mogelijk bij elkaar te komen voor de oplossing van een plan. Het is
mij al zo vaak gebleken, dat de gedachte die men over onze opvatting
had, totaal verkeerd was, dat als gevolg had dat men zich tegen ons
uitliet, waardoor wjj de gelegenheid kregen om met die mensen te
praten, en in de meeste gevallen konden wij dan juist tot een over-
eenstemming komen. M.a.w. hoe meer een zaak besproken, ja ook be-
critiseerd en bestreden wordt, hoe' zuiverder die zaak komt te staan.
Zou nu b.v. een of een paar mensen er voor staan om de regels te
stellen, zonder dat men aanspraak op haar heeft, of recht van criti-
seren heeft, zoveel te schever dat die zaak komt te staan, immers dan
wordt die zaak niet van alle kanten bekeken. En toch beweerden nu de
hoofdbesturen van de organisaties dat er een eenheid komen moest.
Dit kon men niet baseren op de noodzakelijkheid dat de zaken een-
zijdig belicht moesten worden. Daarom voerde men als argument aan
dat de strijd niet wenseljjk was en die moest verwijderd worden door
een „eenheid" verkregen in de St. v. d. L.
Nu hebben wjj juist boven aangetoond, dat de verwijdering het me
wordt tegengegaan door zich zoveel mogelijk te 'kunnen uitspreken.
Dit nu is hetgeen de hoofdbesturen bedoelden de kop in te drukken.
Een „eenheid" wilde men, om, zo men zei de, een einde aan de strgd
te krijgen, doch men bedoelde wat anders. De bedoeling was niet an-
ders dan om de opvattingen die er buiten hun opvatting bestond, de

kop in te drukken, dus dictatuur. Zulks blijkt uit het doel van de
Si. v. d. L. Het doel was een Landbouwschap te maken en dat zou een
onbeperkte zeggenschap onder de minister moeten hebben over de
boeren. Nu moet wel voor ieder duidelijk wezen als er een Landbouw-
schap komt voor de boeren, dat zo een onbeperkt bevoegdheid of zeg-
genschap heeft over de boeren, dat dat een ongewenste dictatuur moet
worden. Welnu, dat begrepen die heren ook zeer goed en daarom kwa-
men nu de vuile listen voor de dag. Het spelletje van de invoering van
de crisiswetten was zo best gelópen, men probeerde dat nog maar eens
weer, en ze- konden goed weten hoe dat gegaan was, want het waren
hier weer dezelfde heren, die destijds de crisiswetten in het leven ge-
roepen hadden en ook met dezelfde bedoeling. Immers toen had men

crisisverordening in het geheim klaar weten te maken, en de boeren
oor list en geweld er toe weten te krqgen dit te ondertekenen. Zo

g het nu ook weer met de St. v. d. L., althans dat was de bedoeling.
Gelukkig dat wij B.V.L.'ers van meet af aan daartegen actie hebben
gevoerd en het is zelfs onze verwachting te boven gegaan, dat door
onze geringe krachten, tot nog toe dit zeer grote gevaar voor de boe-
ren is afgewend. Evenwel men had in de St. v. d. L. ook al weer een
voorontwerp voor een te maken Landbouwschap klaar. Ver was men
dus al op weg om de dictatuur over ons in handen te krijgen.
Dit voorontwerp moest nog door de regering worden goedgekeurd en
aangenomen, en dan had men het klaar dat er een Landbouwschap
was voor de boeren dat zou dan een soort commissie zgn zo ongeveer
van een 20 personen, maar en hier komt het op neer met l commis-
saris aan het hoofd, en die ene commissaris zou dan de voornoemde
onbeperkte zeggenschap hebben over de boeren, dan zou er een einde
zr[n aan het becritiseren en het bestrijden van hun opvattingen. Al
wat men, of laat ik zeggen wat die commissaris in uiting bracht en
klaar maakte volgens zijn zienswijze moest dan onverbiddelijk zonder
enige tegenspraak uitgevoerd worden door de boeren. Een grote fout
heeft men en gelukkig, bij de uitwerking van dat doel gemaakt
namelijk deze: Dit doel moest uitgewerkt worden door mensen van
verschillende opvattingen, zeker ze waren het er wel over eens dat
len de macht in handen wilde hebben, men wilde alle wel dictatuur,

bleek wel hieruit dat men het er ook wel over eens was dat dat
voorontwerp (dat voor dat Landbouwschap klaar gemaakt was, dat
was zo'n heel boekje met verordeningen) zo geheim mogelijk gehou-
den moest worden voor de boeren. Heel zorgvuldig moest dit gebeu-
ren, er stond zelfs vóór op dit boekje niet voor publicatie vrij gege-
ven. Doch men had niet alle dezelfde principiële opvatting. Want U
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moet niet vergeten als er dictatuur gespeeld moet worden, dan kan
er maar volgens één principiële opvatting gewerkt worden, en als
men nu dictatuur uit wil voeren kan dat alleen volgens een links ge-
oriënteerd principe. Dus alleen wanneer men in de St. v. d. L. allen
dezelfde linkssocialistische dictatoriale gedachte was toegedaan, dan
was de zaak heel makkelijk uit te voeren. Maar nu is er juist in de
Katholieke, Neutrale en Christelijke organisatie een zeef grote groep
die zich, principieel rechts onsocialistisch georiënteerd gevoelt.
En dat moest wel van zelf strubbelingen in de St. v. d. L. brengen.
Men trachtte wel door ontzettend vlug de zaak voor elkaar te krij-
gen dit te ontzeilen en mogelijk zou dit gelukt hebben ware het niet
geweest dat „wij" hun veiligheid in het licht hadden gesteld.
Trachten hun door snelheid het te onzeilen en te bedekken, wij B.V.L.-
ers trachten dit door actie te ontdekken. In een minimum van tif
wisten we 60.000 adhesibetuigingen te verzamelen en met een kleinT
moeite hadden wij nog zo'n aantal kunnen verzamelen, die zich hier
vierkant tegen stelde, toen durfde de minister van landbouw het niet
meer aan om dit voorontwerp in behandeling te nemen en de
poging om snel een Landbouwschap te krijgen was mislukt! Doch hoe
dit doel nu verwezenlijkt te krijgen, wanneer het dan eenmaal niet
vlug verwezenlijkt kan worden, dan zullen zij zelf een beoordeling
moeten geven van het plan van de St. v. d. L. en het Landbouwschap
en nu behoeven wij eigenlek niet meer de achtergrond te ontdekken,
want die openbaart zichzelf. letswat anders voorgesteld en geopen-
baard wordt als het werkelijk is, gaat zichzelf weerspreken. Men had
in het begin een propaganda vanuit de St. v. d. L. door de organisa-
ties doen uitkomen alsof men het alleen maar voor de boeren wilde
opnemen, men ging zelfs zover: leden bij leden ja zelfs gehele afde-
lingen voor de organisaties werden geworven, door de belofte en de
verklaring de er. maatregelen moesten weg en men zou de boeren
weer de door haar zo begeerde vrijheid weergeven en verder zou men
haar lonende bedrijven en hoge prijzen en een gemakkelijk leven enz.
bezorgen. Als men met deze belofte, die heel geen moeite of kosten
met zich brachten, de boeren voor het doel van de dictatuur, zoals
bedoeld in het voorontwerp voor het Landbouwschap kon spanner ,
dan was de strijd met weinig kosten gewonnen geweest. Maar....T
helaas die vervelende B.V.L.-mensen die hebben een spaak in het wiel
gegooid en nu kwam het vanzelf voor ieder die nog enigszins oplet-
tend was, uit-dat die zelfde mensen die de vrijheid zo beloofde, met
alle geweld aan het werk waren om de boeren juist al meer onder de
dictatuur en de banden te werken. Wat nu te doen, allereerst hun
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wraak uitspuwen op de B.V.L.-ers. Het allerbeste meende men te kun-
nen doen door ons aan de mensen juist anders om voor te stellen dan
zij wisten dat wij waren. Dat hadden zij van zichzelf ook steeds ge-
daan, en daar kwam het Communistisch revolutionair baantjes-
jagers machtsbejagers dictatuurzoekers. Wat een tactiek zouden ze
nu werkelijk menen dat ze door ons zo voor te stellen, dat wij de ge-
dachten maar niet zouden krijgen dat ze zelf zo waren? Dit schijnt
wel werkelijk zo te wezen. Immers steeds maar weer komen zij met
voorstellingen als we moeten zo gauw mogelijk weer vrij, men moet
zijn recht als boer kunnen laten gelden een lonend bedrijf enz. doch
steeds maar weer blijven we zien dat tegen al die propagande in, men
stevig aan het werk is voor de dictatuur over de boeren.
Er is zelfs door hen nog niet éne poging gedaan om de boeren onder

"e banden uit te krijgen waar wij in 1933 door de crisiswetten geko-
zijn. Om dit nu goed te praten moet men het gaan opnemen vóór

de crisismaatregelen. Welnu dat gebeurd ook. Maar nu komt dan ook
zeer duidelijk de weerspréking van zichzelf.
Men spreekt over vrijheid en rechten voor de 'boer, en men zegt tege-
lijkertijd dat er op moment onmogelijk een vrijheid voor de .boeren of
afschaffing van de maatregelen kan hebben, hierdoor kunnen we dui-
delijk de vuile achtergrond van de St. v. d. L, ontdekken, want waar-
om kunnen we niet vrij, omdat er dan geen plaats meer zou zijn voor
het komende Landbouwschap dat ons van boven af zeer ondemocra-
tisch zal worden opgelegd. En toch is dit voor de ontwikkelde zeer
gevaarlijk, want al is het dat de geleide economie die men in de St.
v. d. L. voorstaat zowel links georiënteerd is en dictatuur voorstaat
als de communisten dat willen, toch is dit veel gevaarlijker. Een echte
communist komt er openlijk vooruit dat hij dictatoriale geleide eco-
nomie wenst en nastreeft en dan kan ieder daarover denken zo hij
wil, is men het met hun standpunt eens dan steunt men het en is men
het er niet mee eens dan stuent men dat niet. Maar deze mensen van
de St. v. d. L. die ook een linkse dictoriale socialistische geleide econo-
mie wensen in te voeren, doen zich voor alsof ze juist het ^tegenover-
gestelde willen.
>len zijn daarom al in hun net gevangen en werken heel onnozel,

hun organisatie, waarin zij behoren, de dictatuur in de hand, door
de St. v. d. L. financieel en propagandistisch te steunen, zelfs de offi-
cieel uitgesproken Christelijke organisatie (de C.B.T.B.) werkt aan
deze links dictatoriaal geleide economie mede.
En nu willen we nog één bewijs geven, waardoor het voor ieder dui-
delijk kan worden, dat alleen dictatuur de achtergrond is van de St.
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v. d. L. Zij oordeelt dat wg in deze omstandigheden, waarin wij thans
verkeren, een Landbouwschap moeten hebben. En in welke omstandig-
heden zitten we nu? Deze: Er is buiten de St. v. d. L. en een Land-
bouwschap om, een links dictatoriaal landbouwbeleid. Immers we heb-
ben op het ogenblik nog het Organisatie Voedselbesluit, of door ons
beter begrepen de crisiswetten. En die luiden altijd nog en wij hebben
er nog meest allen onze handtekening voor staan, dat wg ons zullen
onderwerpen en naleven, onbeperkt al wat men ons oplegt, volgens
art. 5, waar we ondertekend hebben dat wij al de nog te nemen maat-
regelen zullen naleven. Dat is dictatuur en niets anders, daar kan
nooit een zich rechts noemen voor pleiten. Als wij nu een Landbouw-
schap krjjgen met een commissaris die de voornoemde onbeperkte zeg-
genschap over ons heeft, dan zal het van die man afhangen of we nog
weer ooit van die handtekening ontslagen zullen worden, went hig
zit juist de grond van zijn macht en de zekerheid van zijn zetel iK
Wat zouden vrij dus met het Landbouwschap bereiken, dat de onbe-
perkte macht waar wij nu onder zitten, door de crisiswetten, dat wq
ons daar nu voor een onbepaalde tijd onder plaatsen.
Vrienden, denk er dus om, wilt ge niet voor altijd onder de ellende
van die crisiswetten blijven zitten, zorg dan dat er geen Landbouw-
schap komt, die de tijd in handen krijgt hoelang we de links dicta-
toriale geleide economie zullen houden.
En daar deze mensen altijd achter de schermen gewerkt hebben, niet
alleen met het ontwerpen en het ontstaan van de St. v. d. L., maar
ook met de taak, die zg nu op zich heeft genomen voor de boeren,
waar ze eigenmachtig geld voor heffen van de boeren, die ze ook
steeds zonder ons over ons regelt en beslist, men vraagt de boeren im-
mers nergens naar, dan kan men ook niet van hen verwachten dat
zij anders met ons zullen handelen, als het geheel aan hun goeddunken
is overgelaten, wat zij met ons doen.
En als u wilt zorgen.dat wij geen dictatoriaal Landbouwschap krijgen,
dan moet u ook geen medewerking meer verlenen aan de St. v. d. L.
Dan moet u ook geen lid zijn van een organisatie die zjjn medewer-
king verleent aan de St. v. d. .L.
Resumerend komen wij tot de slotsom, dat het zeer gevaarlijk voor f
boeren is om de op linkse gronden berustende geleide economie mfe
te helpen, in stand houden en te bevorderen, daar deze alleen gehand-
haaft kan worden door dictatuur, die onvermijdelijk moet leiden tot
dictatuur, onrecht, onderdrukking en afbraak van ons land. Zeg nu
niet wij kunnen niet anders en al werken we mee, dat zal toch niets
helpen, want wij zeggen het nog eens met nadruk: deze dictatuur, zo-
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lang ze haar hoofddoel nog niet bereikt heeft, kan alleen stand houden
wanneer wfl boeren onze medewerking hieraan verlenen. Doen wij dat
niet meer dan is de strijd zonder ineer gewonnen!
Werkt u toch mee aan de dictatuur, dan zult u je te laat kunnen
plagen, wanneer je eenmaal door de St. v. d. L. mensen zult worden
uitgelachen, zodra ze haar zetel hebben gewonnen en u dan toe zullen
spotten: „Je hebt het in eigen handen gehad, u hebt het zelf gewild".
Dat deden ze immers met de crisiswetten ook, daar wij honderden
malen op de vergaderingen moesten horen: de boeren hebben de crisis-
wetten zelf gewild en ze hadden gelijk, want wij hadden getekend,
hoewel het tegen onze wil was, doch w;j zijn zo dwaas geweest, dat
we dat hebben gedaan, maar toen wisten we niet wat we deden,
doch nu Met de St. v. d. L. zrjt u tevoren door ons gewaarschuwd

U zul je later niet kunnen zeggen: ik ben bedrogen, want je kunt
t nu weten.

Wij hebben u getoond, dat het ontstaan van de St. v. d. L. zijn begin
had.in de crisiswetten, daar men het fundament heeft gelegd voor de
dictatuur, waar nu druk op bouwt, opdat dit gebouw zijn voltooiing
zal krijgen in het Landbouwschap dat ons nog te wachten staat.
f)an hebben we verder in dit boekje laten zien dat de St. v. d. L. zich
openbaart alsof het een instelling is voor de boeren, om van de crisis-
wetten af. te komen. En dat zij dat doet qtn niet door de boeren ont-
dekt te worden, dat zij tegen de boeren is.
Daardoor komt zij steeds met zichzelf in tegenspraak, waardoor wij
haar, indien wij willen, kunnen leren kennen. Ook hebben wij aange-
toond, dat het doel van de St. v. d. L. is door publiekrechterlijke be-
voegdheid een onbeperkt gezag te krijgen over de boeren, dat dus
zuiver dictatuur is. Niettegenstaande geeft zjj een beoordeling van
zich zelf, alsof ze alles doen in overleg met de boeren en dat pogen ze
aan te tonen doo^ enige dingen die ze momenteel schijnbaar in het
belang van de-boeren doen. Dit is de honing op het lijmstok je.
Als wij dit nu alles zo ongeveer weten, wat staat ons dan nu te doen ?
Eén ding, direct hiertegen doen wat we hiertegen mogen en kunnen
doen. En dan moeten wij geen dag meer voor deze dictatuur werken,
ok niet in een organisatie. En wij kunnen zeggen, zolang één organi-

nog is aangesloten bjj de St. v. d. L., dan werkt hij vóór de dicta-
tuur, want een ander doel heeft zij niet.
En nu laten wy het geheel buiten beschouwing of de landbouw een
organisatie nodig heeft of niet en welke organisatie of de juiste is.-
Alleen willen we hier zeggen: er is een groot verraad onder ons boeren
aan het werk en daar moeten we tegen strijden en we zullen niet
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kunnen strijden, althans niet met succes, wanneer de strijders niet
zijn aaneengesloten en verenigd. Daarom moeten alle boeren zich aan-
sluiten bij deze strijdgemeenschap, de B.V.L. Allen die dit doel hebben
de strijd tegen de dictatuur, horen in deze strijd bij elkaar, tegen de
gemeenschappelijke vijand die ons bedreigt, en al wie hier niet aan
meedoet beschouwen wij momenteel als onze vijanden. Ook wij mogen
ons niet onttrekken aan een vereniging of wat dan ook, die deze
strijd voert.
Allen zijn we eigenlijk als boeren in een staat van beleg en moeten wij
alles voor onze bedrijven achter zetten voor dit hoofddoel, strijden
tegen dictatuur.
Mogen deze letters er toe hebben bijgedragen om u wakker te schud-
den, uit uw onachtzaamheid in dit bijzonder groot gevaar voor onze
bedrijven. Daar wij geen andere organisatie nu nog weten die de strij/'
hiertegen voert dan de Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid iV
de Landbouw (B.V.L.) (moge dit vlug veranderen), daarom raden wij
u aan, wordt, indien ge het nog niet zijt, vandaag nog lid van de
B.V.L. enyof abonné op ons blad „De Vrije Boer". Zie achterstaand in-
vulformulier, dat u ongefrankeerd aan ons kunt opzenden.
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GS'JBEST ARNHHM DKR RIJKSPOLITIE;.
District APELDOORN.
Districtsrecherche.

APELDOORN, 14 Kaai-

g....no.. :21S. Geheim.
(jNPSRWIRP:

Inlichtingen omtrent H.TOP, won.
te Barneveld. - - - - - - - - - -

J! 7.MRZ.1948

Aan

BUREAU B
18 Mkï t*48

- Hiermede heb ik de eer U ïïoogj&ielGe strenge be-
leefd het navolgende te berichten.
Gezien een mededeling in HDe Vrije Boer" van 22 «Januari
1948, Offiëel orgaan voor de Landelijke Vereniging voor
Bedrijfsvrijheid-in de ̂ andbouw, is H.TOP, wonende te Barne-
veld, Valkseweg no.58, aangesteld tot Agent voor het maken
van propaganda voor !?de Vrije Boer", voor Barneveld, voort-
huiüeu 'en Qua treken.
Omtrent ilem kan het navolgende worden gemeld.
Zijn volledige personalia is: -

I Rendrikus TOP, geboren te Barneveld, 9 Juni 1690, wonende
te Barneveld, Valksevveg no.58..
Als chauffeur en winkelknecht is aij Vvarkzaam in het î aresi-
huis van de Gebr. Haanschoten, te Barneveld, en hij komt"
uit de aard van zijn betrekking, vael met landbouwers in yaK
aanraking.
Hoewel zelf geen boerenbedrijf hebbende, zo is hij toch
een voorstander voor afschaffing van de Crisis-.ïetgeving.

E Top voornoemd is gehuvücl aet Jannetje Kuijt, geboren 15 De-
1 ceinber 1899. Uit dit huwelijk zijn aas kinderen geboren.

Het gehele gezin belijdt de Gsref. Godsdienst en staat zo-
wel 'ze.de 11 j k als maatschappelijk, gunstig bekend.

•>e Adjudant aer Rijkspolitie,
I-T. ae rfilde.

de Keer Districtscommandant,
der Rijkspolitie,

te APSLDOO.RN.

Gtï'.?SST AHHHSM DER RïJKSPCLlTia. .
District APBLDOORN.

G a a i e n en door-ge 2 oude n aan
de Heer PftOCUR.'ÖIH-GENSKAAL, f ga. Directeur van Politie te

•AÏINHEIJi, Bovenbeekstraat no. 21 en • ' -
in doorslag aan
het ffioofd ven de C. V. T), te 's Gravenha^s^Javastraat no.68

AFiiiLDCOiU-i , 15 Maart 1948.
i-e Districtscorüfflandant,

De Dirig.üff .der Rijkspolitie 3e
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* COMMISSARIAAT VAN POLITIE

EDE

Telefoon 8342-K 8380

No. 2282.

Bijl. l*

Typ, W.

Betreft:
toezending
rat) port»

G E H E I M.

EDE, 3 Jnuapi 1948.
:e, tij de

datum aan ta halen. J V

^/JJ B

C

Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestrenge
te doen toekomen het rapport No, 50/47 mijner
administratie, naar de inhoud waarvan ik U
moge verwijzen, alsmede een afschrift van de
aankondiging van de bedoelde vergadering,

* De Commissaris van Politie,V

/ -n de Heer: Hoofd van de C.V.D.
Javastraat No.68

te
*s-G R A V E K H A. G E...-



POLITIE
1 EDE.

No. 50/V?.
R A P P O E T

l

t|/l/4
W i

- GEHEIM.

Ondergetekende heeft de eer UEdelGe strenge het navol-
gendp te rapporteren:

"Door de landelijke Vereniging -foor jpedrijf svrijheid
in de 4*̂ dbouw wa« een openbare vergadering belegd op Haan-

* dag £} UecemUêr tij/f, des avonds 7 uur in het café "Het Hek"
C' onder Lunteren, gemeente Ede.

Rapporteur, heeft deze Vergadering bezocht.
Aanwezig waren 90 personen.
Zaalruimte 90 personen.
Spreker : Geurt van 't Poort, geboren te Ede 25 Februari

1913* landbouwer, wonende te Lunteren, gemeente Ede, Neder-
woudseweg l6.

Onderwerpt "Wat kan de B* V. L. (Bond Vrije Landbouwers)
bereiken*.
Te omstreeks 7«3° uur opende van 't Poort de vergade-

I ring. Daarna zeide hij, dat het hem speet, dat de heer v. 4,Lei j, bestuurslid van de Gelderse Maatschappij van Landbouw,
het verzoek om met hem ran gedachten te wisselen had afge-
wogen. Hij betreurde dit temeer omdat door leden yan die bond
daarop was aangedrongen* Spreker uitte de re r onderstelling
dat T. d. Leij bang was om met hem Yan gedachten te wisselen.
Qp dat gezegde ran v. 't Poort, diende de landbouwer J, jrilli-
genbura, bestuurslid Yan de Af d. Lanteren Yan de GelcftSyse"1""""1"""1
lïlIlWnappij Yan Landbouw^ Yan antwoord» Willigenburg zeide,
dat Y.d. Leij wel met Yan 't poort in debat had willen komen,
doch dat het Hoofdbestuur had geadviseerd zulks niet te doen,
G, Yan »t Poort, gaf daarop een uiteenzetting hoe in 1935,
door handtekeningen Yan de boeren, , de Ie Crisiswetten tot
stand waren gekomen. De manier waarop dat toen was geschied
keurde hij ten zeerste af, omdat Yele boeren hadden getekend
onder dwang of Yalse voorspiegelingen.

Daarna besprak spreker de tkans door de Regering inge-
stelde Stichting voor de Landbouw. Spreker zeide, dat die
Stichting er was gekomen, zonder dat de organisaties daarin
waren gekend, hetgeen hij ten zeerste afkeurde. De landbouwer
Willigenburg bestreed dit gezegde Yan Y. *t Poort, doch kon
niet beht̂ rlijk aantonen, dat Yooraf de leden Yan de organi-
saties wel waren gehoord. Het Stichtingskapitaal kostte Vol-
gens van 't Poort iedere boer Pill̂ S-. Hij zeide te voorzien,
dat door al de bepalingen een volslagen dictatuur Yoor de
boer zou ontstaan met een uiteindelijke totale ondergang van
de boerenstand* Door de van Regeringswege genomen maatrege-
len zouden er dit jaar reeds ij.0.000 E.A» land minder zijn be-
bouwd dan in 19̂ -o* De Regering kocht wel duur graan ,in Ameri-
ka, doch wilde de Nederlandse boeren er niet zoveel voor be-
talen, dat het verbouwen ervan voor han lemend zoude zijn*

A«i de Heer:
Commissaris van Politie, ,
t e E B E * • , ' . • . . . " '•'



2.

De enigrffce manier zeide spreker is een vrij landbouwbe-
drijf en afschaffing van de C*C£D. ambtenaren. Hierbij
haalde hij aan, dat vele Crisisambtenaren in het geheel
geen kennis hadden van de moeilijkheden in het boerenbe-
drijf en degen̂ » die er een beetje verstand ran hadden,
veelal op eigen bedrijf failliet waren gegaan. Die mensen
moeten ons thans T «tollen hoe wij het moeten doen, doch
laten ook zij, weer met handenarbeid hun kost leest gaan
verdienen* Als het boerenbedrijf vrij is, zullen de ver-
bouwde producten In prijs stijgen. Voor de consument is
het precies hetzelfde, want nu moet hij er voor hoge prij-
zen toch clandestien bij kopen. (Op welke wijze de arbei-
ders dan aan hun levensmiddelen moesten komen, werd er
door van 't Poort niet bij gezegd, terwijl ook niemand uit
de vergadering daarover een vraag stelde)» Wel werd door
de landbouwer Willigenburg hierop geantwoord, dat door de

C~ internationale toestand een en ander zoals van 't Poort
het voorstelde niet kon en de Regering daaraa'n ook geen
schuld had. Een andere landbouwer merkte naar aanleiding
van het gezegde van v. 't Poort over de C.C.D* ambtenaren
nog op: "Ik wil geen namen noemen, maar in deze zaal zijn
er ook mensen, die naar mijn mening arbeldsschuw zijn.w
Van 't Poort voelde dit ook aan als op hem bedoeld en zel-
de: nJe moet maar eens komen'kijken of Ik ook werk."

Tijdens de vergadering, bleek het rapporteur, dat
er verschillende boeren op de hand van v.'t Poort waren.
Een en ander was op merken aan de opmerkingen die gedtfan
werden ten opzichte van de bestuursleden van de Afd. - en
van de HoofdbestuursIeden van de Gelderse Maatschappij
van Landbouw, in het bijzonder werd becritiseerd, dat bijm
alle bestuursleden, wanneer er wat te verdienen viel, bijv.
bij schattingen va,n rogge, haver enz., die werkzaamheden
dan zelf deden. Een van de landbouwers, zeide daarover
tegen een bestuurslid van de Afd. Lunteren van de G.M.v.L;

, fflk doe er wat handel bij en heb zodoende een kleine kul-
V kentoewljzlng gehad, jij bent schatter geweest en daar-

door ook bijverdienste genoten, zodat jij evengoed als ik
een kleine kuikent^ewijzing had moeten hebben»'* Ook het
optreden van C«C.D. ambtenaren werd door vele boeren be-
critiseerd. Bij verschillende boeren werd er gezegd, waren
zij klad In huis en die konden doen wat zij wilden. Ande-
re boeren kregen bij de kleinste overtreding een proces-
verbaal.

Zoals reeds eerder over ö. van 't poort is gerappor-
teerd, behoort hij politiek tot de Staatkundig Gerefor-
meerde Jtartlj, Op deae vergadering war eb, onder de aanwe-
zigen ook vele Staatkundig Gereformeerden, vandaar, dat
dan ook door velen met instemming zijn rede werd aange-
hoord. Als het in die buurt maar gaat over afschaffing
van Crisismaatregelen, zijn er zeer velen voor, zonder
zich af te vragen ©f het kan. Voor 19ij.O, had de N.S.B* in
die buurtschap ©ok l*>% van d« uitgebracht* stemmen, omdat
ook 'zij, daar toen steeds kwamen spreken over afschaffing
van Crisismaatregelen voor de boer.

Te omstreeks 10.JO uur sloot van 't Poort de verga-
dering. In zijn slotwoord zeide hij, dat degenet, die zich
als lid wilden opgeven, dat na afloop van de vergadering
konden doen.

Zeven personen gaven zleh als lid op.
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D© Tergadering had, - ondank» diverse werderzijd»« op -
en aanmerkingen, -, een zeer rustig Terloop.

Een afschrift T*n do aankondiging Tan deze openbare
Tergaderifcg gaat hierbij»w

Waarvan door wij op afgelegde ambtseed i» opgemaakt en
getekend dit rapport.

Ede, 30 December 19l|.7.
De Brigadier-rechercheur Tan Politie,

Oezien:
De Cooiminsarii Tan Politie,



Afschrift van een aankondiging van een openbare vergadering,

Landelijke Vereniging voor Bedrijfs Vrijheid in de Landbouw.

Boeren v aai DE VALK en Otnstr.

komt t e r O P E N B A R 3

V S K a A, D S R I N G

o p M A A N D A a 2 9 D E C E M B E R

des avonds 7 UU;r °P HET HEK

Door leden der G.M.v.L. is er op aangedrongen dat v.d. Leij
en v t, Poort zouden woordenwisseling houden over de boeren-
belangen. Dit is door v.d.Leij afgewezen. Door v.d. Leij is
alleen ter vergadering een uiteenzetting van de St.v.d.Landb.
gedaan. Alle voordelen hiervan zijn opgesomd en het gevaar dat

T er in de St.v.d.L. schuilt ia .niet genoemd, zodat men eenzij-
dig is voorgelicht eri men heeft opzettelijk het boeren - en
ledenbelang tegengewerkt.
BOEREN VM DE VALK en OMSTREKEN ! vitt.lt U nog langer met TTw
belangen laten sollen ?

;7p.t moeten v/ij hiertegen doen ?
'Vat is hiertegen te bereiken ?
Wie zal hier wat tegen kunnen doen ?

Op deze vragen hoopt men deze avond een antwoord te geven en
wordt de heer v. d.Lei j dringend uitgenodigd waar tevens als ;:;
spreker wenst op te treden

de heer V A N ' T P O O R T

met als onderwerp:

'.•Mt kan de B.V.L. bereiken ?

^•- Al degene die het boerenbelang ter harte gaat en geen oorzaak
V willen zi jn dat wij aan do dictatuur der 3t. v.d.Landbouw zul-

len ten ondergaan k om e naar deze vergadering da «.r het HOOFD-
BESTUUR DSR B/V/L, met het HOOFDBESTUUR der G.M.v,L. hoopt
met woorden te wisselen.
"Srengt vrienden ne kennissen mede. Ook boerenzoons worden
verwacht. Ook de BUREAU?! OUDERS en de C/.C.D. worden verwacht.
Zegt het ook Uw buurtstreken LUNTEREN, BARNEVELD, VffiKEROM,
HARSKAMP enz enz. Ook VURRINK an SGHOONDERBEEK van"Boeren-
recht" verwachten wij op deze vergadering. Die wij aangezocht
hebben met hen eon woordenwisseling in het openbaar te houden.
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Gehouden openb«verg« door de ̂ and» / \g voor Bedrijfsvrijheid in de

Landbouw»
Ondergetekende C.A.de Jong,Wachtmeester

Ie klasse der Rijkspolitie,ter standplaats Apeldoorn,h «ft de
eer U HOOGEDBLQBSTREHaB beleefd het volgende te berich
Boor de Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de
Landbouw af d» Kootwijkerbroek werd op Dinsdag 16 DeeeabW 1947
in een schuur van de landbouwer G, van den Brand,>'esselsew«j§'
jao»78 te Koqrtï»ijkerbra«k, (gem«Barneveld) een ojöeabare yeriïpde*-
ring gehouden»Dese vergadering werd bezocht door ongeveer HQ
personen»Bedoelde schuur was Merdoor nagenoeg gevuld»

,/ / «Te omstreeks 19*30 uur werd door de voorzitter van genoemde
K-v - j af deling, ge aaatad A • MMS, (roepnaam Bertus),genoemd in dezar«

zijds schrijven d«d»24 October 1947 onder « no.147 3eheiffl,è«
vergadering geopend,waarna hij het woord gaf aan de spreker
| van die avond,'genaamd R»gMMOQI03gKBSJS£ . Deza i>chóOnderbe«k is
reeds genoemd in de»erzi jds "eehif̂  j ven d, d» 21 HaeuK 1947,oader
W ,no»10 <^heimfAla onderwerp had spreker gekozen de vraagt
tfWat is recht en billijk? rt

Haar epr.meaing zijn de huidige regeringsnaatregelen t«a op-
zichte van d e landbouw niet recht enbillijk te hóemen»De ffleUfe-
botêr- en kaasprijzen zijn wel verhoogd,maar eerst nadat men
er van Maart 1947 op gewacht had» In do plufyafceé bedri4v«n̂ -*ij.
ook el klachten over het te weinige voedsel dat er voor hét
pluimvee vastrekt wordt*Spr.betreurde het,dat geen der K̂ mer*
fractie's bij de behahdeliög van de LandbouwÊfêgroting in d«
Tweede Kamer over de toestand i&-<ïe landbouw had gesproken en
dat deze begroting zonder slag of stoot vrais; aangenomen,Dit w&«
dus voor de betrokken Minister een zacht geiéookt eitje geve ast
Sprekende over de huidige loon- «n prijspolitiek,zeide spreker

s" dat déze noar inflatie moest leiden.De boeren laten zich druk-
ken en zijn het kind van de rekening*Volgens spr. moest d«
.aiabtenarij ontstaan door de Grisiswetgeving verdwijnen*Dit zou
volgens hem een hele besparing zijn.

"̂  De verschillende Kamerfractie's zijn niet voor afschaffing van
de Crisiswetgeving en zij zullen dus nimmer met een voorstê
daartoe keÉi«ö*.J»aroai is het nodig dat in dé Stichting vaa de
Landbouw geêh koekebakkers zitting hebben.«afar practische ffi*ö«
sen die vergrijsd , zi j n in de Landbouw, ̂ij wallen niet ovérheaap-
sen maar eenjstem hebben in het agrarisch» gedeelte*De Stichtia,
van de Laadbouv» dient daarom weer van de grond te worden op̂ si«»
bouv»d» Vij staan op 4e tweesprong,20 vervolgde de fepreker,het
jaar 1948 is voor dé boeren het jaar van er op óf er onder.
Spr. vreesde dit laatste en dit is volgens hem'onrecht en 09?*
billijk.De beeren hebben zulks niet verdiend»£m zulks te voor-
komen spoorde spr.de aanwezige boeren aauvïla te worden van de
•ö.V.L. OJB mede daardoor v*eer bedrijf svrijheid op hunae bedrij-

A A H
de Heer

der RIJKSPOLITIE
t>;^^- __

A P B L D 0 0 B N .
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ven te verkrijgen.Volgens spr. wilde men dit bereiken langs
de Koninklijke weg en met eerbiediging van de wet.Staking is
volgens hem uit de boze en hij verklaarde zich daarvan een

^ felle tegenstander»
Ha de pauze 'werd door de voorzitter der vergadering de gele-
genheid opengesteld om vragen te stellen.(veen der aanwezigen
maakte hiervan gebruik,waarna de vergadering werd gesloten»
Opgemerkt zij dat de rede van Sehoonderbeèk zeer onsamenhan-
gend was en dat hij van de hak op de tak sprong»
De personalia van oeergenoeLide van den Brand, die ai ja schuur
voor d«ze openbare vergadering ter beschikking stelde,luidt
alsvolgt:

IdfiRRIT van den B R A M D ,geboren te Barneveld 3 October 1907
V - * landbouwer, wonende te K,ootw ijkerbroek Wesselseweg no*7S,gem»

Barneveld.
Van den Brand is lid van de afd.̂ ootwijkerbroek van d e B»V,L»
üen bestuursfunctie wordt door hem niet bekleed*J£venals vele
andere leden van de B.V.L. behoort ook h£j tot de z.g, Fraanj
Kerk (Oud-Oereformeerdett)»up p»Ütiek gebied is hij de ötaat-
kundig Gereformeerde beginselan toegedaan»

/ )/\ loerder zij nog vermeld,dat volgens een door SVERT HUITBB r«
/ K 'V ̂ f genoemd in dezerzijds schrijven d.d.24 October 3.947 onder #•
v no.147 Geheim,gedane uitlating de B.V.L.thans ongeveer 7§OO

leden telt.

De Wachtmeester Ie kl.der Rijkspol»
C.A.de Jong,

GEWEST .ARNHEM der RIJKSFOLITIÜ1
District APELDOORN. •

GOMMANDAHT.

en doorgezonden aan:
de Heer PROCUREUR - dSrTERAAL,fgd. Directeur van politie

te A R N H E M , Bovenbeekstraat no»21 en
in afschrift aan:

het Hoofd van de C * V . D , t,e s ? G R A V E N H A G l
Javastraat no.68.

APELDOORN 30 December 1947.

DS DISTRICTSCOMMANDANT
DE DIRIÖ. CPf/ -der RIJKSPOLITIE 3e kl.

A. M «C. Mollerus



3SWEST ARNHEM DBK RIJKSPOLITIE.

DlstriotsHreéfcerche. >^j^

Wj..__ao*,_.1.69>. fflP|jiPJ,«.. /T^*^
OSDBRWBRPi Inlichtingen omtreat J. v. Manen,.—""

wonende te Bde. - - - - - - - -

24 Novembti

BUREAU B
<v,

OPGftEGO

!*«?ÜEC ' ; ?„

Ia aansluiting op het/gestelde in mijn schrijven
van 2 Octobar 1947, onder ff. hó. Ï29, Geheim, heb ik de eer
tT HOOGEDELQESTRSNSE beleefd te berichten, dat de penniagmeeB-
ter van het Hoofdbestuur van d e j a n d i l k e j r e w n

-f
d. is geöaamdj

K'/

L l Jacob van MANSH, geboren 9 Januari 1898 te Ede, landbouwer,
wonende te Ede, Westerengweg ao. 6 te Otterlo.

/ , i gen dochter van deze van Manen, genaamd Maartje van Manen, ge t
' 16 Juli 1921 te Ede, ie gehuwd mets
l Geurt vaa 't Foort, geb. te Ede, 23 Februari 1913, landbouwer,

wonende t* Ede, Nederwoutseweg no.16, secretaris van genoemde
vereniging.
Door diverse boerea wordt het Hoofdbestuur van de B.V.L* beti-
teld als eea familie zaakje en op eigen winst-belust*

De Adjudant der Rijkspolitie,
Aan H. de Wilde.

de leer Districtscommandant
. aar Rijkspolitie

te
APELDOORN.

QSWSST ARHHSM DER BIJK3POLITIS.
District APSLDOCSIH.

GSZIBH en doorgezonden a
de Heer PROCUKKUR-3BNERAAL , fgd* Directeur van Politie te
ARKHEM, Bovenbeekstraat ao, 21 en

in dooslag aaai
Hoofd van de C. V. D. te 'a draveahage, Javastraat no. 68.

APELDOORN, 24 November 1947.
De Districtscommandant,

De Dirig, off. der Rijkspolitieke klasse

A.M.C.Mollerus.



UITTREKSEL

„ OD 175 XT LANDELIJKE VER. BEDRIJFS]
Voor Naam

V.D.

Origineel in OD...-343 'Naam MMïTOBAPPORTEiL.GELDEBLAm;
s

Volg nr Ag, nr .228.7.0. Aard van het stuk.... '.

Afz. .Rijkspplitie Ap.el.dQOT.n Datum ....3-10.r?.47

De Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid van de Landbouw uit-
komende met haar Orgaan "de Vrije Boer", legt, door het houden van
vergaderingen veelal op" kleine boeren plaatsen, nogal enige activi-
teit aan de dag. Over een drietal vergaderingen gehouden in mijn o.h.
District, werd U reeds bij afzonderlijk schrijven van 24 October 1947
onder W.no.147 Geh. bericht.
De verdeeldheid onder de boeren ten opzichte van het door het hoofd-
bestuur van die Vereniging beoogde doel, is nog te groot en de aan-
sluiting daarbij nog te gering, om te kunnen spreken van een
extremistische vereniging, waarop bijzonder dient te worden gelet.

Uitgetrokken door «?! AFd./Sectie .'. A.CD Datum 18-11-47.

A.L. 17249-'47



HBWST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE. Apn-TTVYnw 04
District APELDOORN. , / APELDOORN, -4 o

S T A * .
/ /

W* •
W. no. 147. ^ . BUREAU B j

ONDSR.VBBP: ''v J»-*••'*?$,
Gehouden openb. verg. door de Land.Ver. / "\r Bedrij f svrijheid in de Landbouw, - '~'"'-----..,,.,'

Ik heb de ear U Hoogedelgestrenge beleefd te beri*
richten, dat een drietal openbare vergaderingen door de Lands
lijke Vereniging voor Badrijf svrijheid in de Landbouw (B.V.I»)
zijn gehouden, waaromtrent het navolgende kan worden gemeld.

1. Vergadering van de afdeling Barneveld, voor B,V.L. gehouden
op Vrijdag 3 October 1947, in de kleine zaal van het Concert-
gebouw te BARNïïVKLD.
Aanwezig: 40 personen.
Znalcapaciteit: plm. luü personen.

In V "J sprekers; Hendi-ik ̂Geurts, geboren te Putten, 24 **e i 1876, wo*»
nende te Barneveld, van Heuvonlaan no. 13 en

M\S J l Geurt van 't Poort, gabören te Me, 23 Februari
'* *^ * 1913, won. te Ede, Nederwoutseweg no. 16.

Door de voorzitter GEUHTS, bovengenoemd, werd d,e vergadering
met een inleidend *voord,over afschaffing van hét Crisiaa^pa-
raat, geopend. Hij drukte er zijn spijt over uit, dat de boe-*
ren willens en wetens waren misleid. Het lag, volgens GeurtSj:
niet in de bedoeling van de-boeren op te staan tegen de wet-
tige Regering, doch wel wilden zij ontdaan worden van het
dwangbuis, de Crisiswetten. Volgens hem leefde een categorie
ambtenaren ten koste van de boeren. Na de bezoekers,te hebber»
opgewekt het nu niet langer bij woorden te laten, doch deze
om te zetten in dagen, gaf hij het woord aan de secretaris:
van 't "̂ OORT, bovengenoemd, die begon met <6e zeggen dat de ;
boeren slaven waren geworden. Volgens hem waren hieraan schul
dig: a. de Regering; b. onze Volksvertegenwoordiging en c.
de Landbouworganisatien. Door deze laatste werd zelfs geen en
kele poging gedaan, om tot afschaffing van de Crisiswetten te

( geraken.
3preker spoorde alle aanwezigen aan om te bedanken ais lid •
van de L.C.C. Dit was, volgens hem, de eniĝ e vrijheid die
de crisiswetten de boer toeliet, en waartegen de Regering

. . geen maatregelen kon treffen. N'ocht dit laatste onverhoopt
wel geschieden, dan zou, volgens van 't Poort, een staking
niet kunnen uitblijven. Het bedanken als lid van de L.C.O.
zou tegelijk door minstens IC.000. leden via de organisatie
moeten geschieden, formulieren daartoe zouden de boeren spoe-
dig worden toegezonden, terwijl de inleveringstermljn daarvan
in het orgaan "de Vrije Boer" zou worden bekendgemaakt. Hij,
van 't Foort, dacht .dat met deze werkzaamheden plm. 2 maandeu
gemoeid waren. In verband met deze massale opzegging van be-
doeld lidmaatschap, v»erd door hem de boeren geadviseerd de Ie
vering van oogétproducten zolang mogelijk uit te stellen,waar

Aan • • .éSSL,
de 'Heer wnd. Distr". Commdt
der Rijkspolitie

te APELDOORN. •



waardoor zij, na opzegging van bedoeld lidmaatschap, over
voldoende veevoeder beschikten.
Vervolgens werd door hem het stichten van een garantiefonds
van minstens f. 600. 000. — besproken. Dit geld moest volgens
hem dienen om eventuele slachtoffers daarmede schadeloos te
stellen, waaraan hij nog toevoegde dat inbe slaggenomen vee
zoveel mogelijk door andere boeren moest worden gekocht.
Na enkele vragen osrer het garantiefonds te hebben beantwooifl
ging de vergadering, die een orde lijk i verloop had, uiteen.

2, Vergadering van de' afdeling Voorthuizen, voor B.V.L.,
den op woensdag 8 October 1947, in de koffiekamer van het
Hotel "de Vergulde Wagen" te Voorthuizen, gem. Barneveld.
Aanwezig: 10 personea.
Zaalcapaciteit: plm. 60 personen.
Spreker: (3. van 't Foort, geboren te Ede, 23 Februari 1913,

wonende te Ede, Nederwoutseweg no. 16.
Toen om 20.15 uur slechts 1£) belangstellenden aanwezig wa-
ren, hoewel de vergadering om 19.00 uur zou aanvangen, deel-
de van 't Foort voornoemd mede, dat de vergadering, wegens
te geringe belangstelling, geen doorgang vond, waarom hij
voorstelde tot het houden van een besloten praatavondje.
Ka van de zijde van de belangstellenden te hebben gehoord.
dat zij zich daarmede konden verenigen, zette van 't Foort,
het doel van de Vereniging B.V.L. uiteen.
Hierbij besprak hij het gezamenlijk bedanken voor het lid-
maatschap van de L. C. O. en op welke wijze dit moest geschie-
den. Na het doel van het garantiefonds, waaraan volgens heat
een ieder zou moeten bijdragen en plm. f. 50O. 000. —groot
moest zijn, te hebben besproken, behoorde dit praatavondje,
hetwelk een snel en rustig verloop had, tot het verladen.

3. Vergadering van de afdeling Kootw ijkerbroek voor B.V.L., ge*
houden in da koffiekamer van het café van Vliet, te Kootwij*
kerbroek, gemeente Barneveld.
Aanwezig» 49 personea.
Zaalcapaciteit : plm. 8C personen.
Spreker: G. van 't Foort, geboren te Ede, 23 Februari 1913,

wonende te Ede, Nederwoutseweg no.16.
Te omstreeks 19.30 uur werd door de spreker» van 't Foort
bovengenoemd, de vergadering met een kort inleidend woord
geopend. Als onderwerp had hij gekozen: "Waarom bedanken
voor de L.C.O.". Bij het bespreken van het verschil tussen :
knecht en slaaf, bracht hij naar voren dat een knecht het

> recht had om met zijn patroon over loon, arbeidsduur, enz., j
te onderhandelen, terwijl dit recht aan slaven niet was toe-j
gekend. Met deze laatste, zo vervolgde spreker, kon de boer j
zich vergelijken. De Crisiswetten waren hu» o|jjĵ drongea en !
niemand was vrijwillig lid van de L. C. O. geworden. Hierna
besprak van 't Foort de wijze waarop door de boeren het lid-!
maatschap van de L. C. O. moest worden opgezegd en de stich-
ting van een garantiefonds. Voor ingewijden kwam dit neer
op zijn gezegde in vorige vergaderingen, o. a. die gehouden
te Barneveld op 3 October j.l. en hiervoren onder I genoemd.
3ij de beantwoording van gestelde vragen, deelde spreker
mede, dat, zo geen 10.000 leden tegelijk Via de L» C. O. voor j
het lidmaatschap daarvan bedankten, zij geen kan* van «la-
gen hadden, dat de Crisiswetten werden afgajtehaft. Hij, «o
ging spreker verder, betwijfende echter ijl̂ , of dit «#tt*
tal werd verre overschreden. De vergader i^fead een rustig
verloop en ging omstreeks 22.-- uur ordeC



Te Kootwij kerbroek werd ons, Ad j. de Wilde en wachtmr. ie kl.
df Jong, door een zeer gunstig bekend staand en niet bij de ^
Vereniging B.7.L. aangesloten landbouwer, het navolgende mede-
gedeeld.
"Ik heb de vergadering te Kootwijkerbroek van de B,V.L. ook b«
zocht en ik telde totaal 49 personen. Ik wil niet aannemen dat
Geurts en van 't Poort met deze vereniging succes boeken. Was
dit wel het geval en alle boeren zouden zich spontaan achter.
die twee scharen, dan had deze vergadering door minstens 20t)
boeren moeten worden bezocht. Een bedoeld aantal woont n.l. ia
Kootwijkerbroek. En wie zijn lid van bedoelde vereniging? Al* '
leen kleine boeren. De grote boeren moeten er niets van
Daarbij komt nog dat hier algemeen het praatje'gaat, dat het
Geurts en van 't ̂ oort niet gaat om het algemeen belang van
boeren, doch om hun eigen financieel belang. Zij zouden n.l.
f.5.000.— per jaar salaris ontvangen, respectievelijk als
zitter en secré&ris van die vereniging. Ook spreekt de kerkely*
ke gezindte van de boeren in het ledenaantal een woordje mee.
Geurts en van 't Poort zijn lid van de z.g. Franje-kerk. (Oud-
gerej?ormeerden). Mij zijn dan ook gevallen bekend, dat niet $y
die kerk aangesloten boeren reeds hebben bedankt voor het liokl
maatschap van de Vereniging B.V.L." |

Nog zij gemeld, dat op de vergadering te Kootwijkerbroek op 9
October j.l. een plaatselijk bestuur is opgericht. Vrijwillig
stelden zich daarvoor beschikbaar;
a. Evert RUITER, geboren 16 Mei 1927 te Barneveld, landbouwer,

"wonende te Barneveld, Garderbroekerweg no. 39;
b. Aalbertus ETTERS, geboren 26 Maart 1923 te Barneveld, land-

bouwer, wonende te Barneveld, Graafhorstweg no.6 en
c. Gerrit van de MUNT, geboren 6 Maart 1905 te Barneveld,land*

bouwer, wonende te Barneveld, Sssenerweg no.49.
Omtient de te verdelen functiën konden ze het tijdans de ver

gedering niet eens worden, waarom werd besloten dat zij dit,na
ruggespraak, onderling zouden uitmaken.

Ruiter en Evers, hierboven genoemd, zijn lid van de Gerefor-
meerde Gemeente, terwijl van de Munt lid is van de Hederd.Herv.
kerk en als een groot zwart handelaar te Kootwijkerbroek be-
kend steat.

De Adjudant der Rijkspolitiöj
de Wilde.'

GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE.
District APELDOORN.

CO?.aMNDAMT.

GHSIEN en doorgezonden aan:
de Heer Procureur-Generaal, fgd. Directeur Van Politie te
ARNHEM, Bovenbeekstraat no. 21 en

in afschrift aan:

V
et HOOFD van de C.V.D. te 's Gravenhage, Javastraat no.68,
oor wie een exemplaar van "de Vrije Boer" no.l en 2 hierbij
gaat.

APELDOORN, 27 October 1947.
De wnd. Districtscommandant,

A.M.C. Mollerus.



OTE PLANNEN VAN DE B.V. L
MASSALE OPZEGGING LIDMAATSCHAP L.C.O.

•ui».

Vrijdagavond kwam de afdeling
Barneveld van de landelijke ver-
eniging voor bedrnfsvrijheid in de
landbouw in de kleine zaal van
het Concertgebouw bijeen. De be-
langstelling was matig, maar de
plannen waren des te groter. Na
een toespraak van de heer H.
Geurts kwam de heer G. van 't
Foort namelijk met het voorstel,
met duizenden tegelijk voor het
lidmaatschap van de landbouw
crisis organisatie te bedanken. Er
moeten minstens tienduizend boe-
ren aan deelnemen. Verder zal er
een garantiefonds van ƒ500.000.—
gevormd worden. Hoewel een sta-
king afgekeurd werd, zal in het
uiterste geval deze toch uitgeroe-
pen worden, om de actie te doen
slagen.

In zijn openingswoord betreurde de
voorzitter, de heer Geurts, het, dat de
opkomst niet groot was. Die er beho-
ren te zijn, zijn er niet, maar voor wie
het overbodig is zijn er wel.

Hierna lichtte spr. het crisis-vraag-
stuk nog eens toe. Daarbij wijzend, op de
ontreddering in het economisch leven.
Bij de ondertekening van de crisiswet-
ten noemde hij de boeren misleid, het
ergste was wel, dat zij wetens en wil-
lens misleid waren. Moet men dan nog
onderdanig zijn? Spr. wilde niet zeg-
gen, dat men nu -alle wetten maar aan
zijn laars moet lappen, maar vond dat
de regeringsmaatregelen toch wel alle
perken te Duiten gingen. En de band
wordt nog steeds aangehaald. Wat de
boeren wel het meest tegen de'borst
moet stuiten is b,v., dat zij voor' hun
vee niet het volle pond krijgen, terwijl
de consument wel het volle pond beta-
len moet, met andere woorden: het
volle pond is voor de tussenschakels,
Spr. herhaalde nu zijn drie bekende stel-
lingen en wilde niet verzwijgen, dat het
thans wellicht de vooravond was van
de dag, waarop de woorden in daden
omgezet worden ont van het veelhoofdi-
ge monster, het crisisapparaat, verlost
te worden, ^reurig noemde spr. echter
het feit, dat velen de ellende wel zagen,
maar nochtans stil bleven zitten. Men
moet geen rekensommetje van zgn lid-
maatschap maken, maar moet recht,
billijkheid en eerbaarheid hoog houden
in de maatschappij. Het is een slecht
land, waar het niemand goed gaat, en-
kelen zullen het dan ook onder de crisis-
wetten goed hebben, o.a. wat hoge amb-
tenaren, maar dan ten koste van bepaal-
de categorieën. Tenslotte wekte spr. al-
len op deel te nemen aan de strijd om
het beheer over het eigen bedrijf.

Tienduizend boeren moeten getyjk
bedanken.

De volgende spr., de heer Van 't Foort,
betreurde het ook, dat de boeren niet
aanpakten. Hij meende niet te overdrij-i
ven, wanneer hij zei, dat de boeren sla-
ven geworden waren. De schuld er van
is in de eerste plaats de regering, die
dit opgelegd heeft en onderhoud,. ten|
tweede de volksvertegenwoordiging en
ten derde de landbouworganisaties, metj
name de Stichting van de Landbouw,
maar niet in de minste plaats de boeren
zelf, die wel protesteren en klagen,
maar niets uitvoeren.

Het bedanken als lid van de L. C. O.
noemde spr. het enige middel om van
de crisiswetten af te komen. Staken
vond spr. een gevaar voor de samenle-i
ving, de boeren willen de overheid ge-
hoorzamen en hopen dit te blijven doen.
Bedanken als lid van de L. C. O. was
echter nog de enige vrijheid, die de cri-
siswetten toelieten. Van de landbouwor-
ganisaties hadden de boeren niet veel te
verwachten. Dat zijn zelfs voorstanders,
omdat het meest zelf ambtenaren zijn.

Zelf moeten de boeren het doen. Het ge-
volg van dit bedanken zal echter zfin.
dat het boerenbedrijf niet meer uitge-
oefend mag worden. Daarvoor moet op
één dag massaal opgezegd worden Het
zal onmogelijk zijn, op alle bedrijven ge-
lijk beslag te leggen. Voor degenen, die
er echter het slachtoffer van worden,
moet er een garantiefonds gevormd wor-
den. Elke strijd kost offers. De boeren
moeten nu tonen, dat zij tot de daad
toereid zijn. Spr. las vervolgens het in-
tekenformulier voor en zei, dat bij even-
tuele tegenmaatregelen van de regering,
nadat de boeren bedankt hadden voor de
L. C. O., een staking geproclameerd zou
kunnen worden.

Het intekenformulier.
Hier volgt de inhoud van bedoeld for-

mulier:
Opzegging als lid van de L,. C. O.

Ondergetekenden verklaren door deze,
dat zy hun lidmaatschap van de L.C.O,
vanaf heden opzeggen en dat zij zich
onttrekken aan elke verplichting hun
opgelegd door de L.C.O. bij de wet op-
gelegd, en hiermede trekkep zij hun
handtekening in, van zich te onderwer-
pen aan al de genomen en nog te nemen
maatregelen van de L.C.O.

Zy verklaren, dat bovengenoemde
maatregelen tegen hun wil en ten on-
rechte opgeleg(f zijn. Dit is de oorzaak,
mede omdat zij de landbouw ruïneren,
dat zü de maatregelen niet meer willen
nakomen.

Op hun billijke verzoeken door de B.
V. L. hebben zij geen gehoor gekregen,
daarom zijn zij genoodzaakt deze weg
in te slaan, moetende kiezen tussen'
„zwendel en bedriegen" om hun bedrijf
op de been te houden' of zich radi-
caal aan de maatregelen onttrekken om
hun eigen weg te volgen.

(Ommezijde van dit formulier)
Toezegging.

Ondergetekenden, leden van de B. V.
L. te , beloven, de naast hun
naam genoemde bedragen zo nodig pro-
centsgewijze af te staan aan het hoofd-
bestuur der B. V. L., indien er onder
de leden zijn, die gedupeerd worden als
gevolg van het zich onttrekken van de
L C. O.

Na een korte pauze volgde bespre-
king op bovenstaand formulier. Hieruit
bleek, dat alles een voorlopig plan was,
dat nog aan het hoofdbestuur voorge-
legd moest worden. Op de vraag, hoeveel
leden de B. V. L. had, werd geen duide-
lijk antwoord gegeven, wel was de ver-
wachting, dat er minstens tienduizend
boeren aan zouden deelnemen. Bij een
deelname van minder dan tienduizend,
zou de ondertekening van het formulier
<niet van kracht zijn. Het garantiefonds
•moet minstens ƒ500.000 bevatten, dat
zou dus gemiddeld ƒ50 per boer zijn,
maar er zouden reeds toezeggingen ont-
vangen zijn van ƒ100 en zelfs van ƒ1000.
Overigens moet er wat gewaagd wor-
den ook, meende het bestuur. Op de
vraag, of er iemand op tegen was, wat
door opstaan kenbaar gemaakt kon wor- \, bleef elk zitten, zodat men aannam,

dat alle aanwezigen (een dertig boeren)
er voor waren.

In de rondvraag toonde een jonge boe-
renman zich voorstander van de z.g. na-
tuurlijke weg. i

Nadat hierover nog enige tijd gedebat-
teerd was, werd de vergadering door de
voorzitter gesloten. De heer Geurts
hoopte, dat, wanneer er over deze ver-
gadering gesproken zou worden, dit ob-
jectief, zakelijk gedaan werd.
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Gehouden en te houden vergaderingen van
de Landelijke Vereniging voor Bedrijf
in de Landbouw.

Aantal bl.ilagen; 3.
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^regelen
renv.erk

Ik heb de eer U HOOQEDELGESTRBNGE beleefd te be-
richten, dat op 30 September j.l. in het Nutsgebouw te Vordte
den een openbare vergadering is gehouden van de Landbouwver-
eniging BEDRIĴ SVRIJHEID in „de LANDBOM, (B. V. L.). 'Deze ver-
gadering werd bez'öchtdob^^ Jij? personen, terwijl de
zaalruimte, waarin de vergadering werd gehouden, plm. 200
personen bedroeg.
Hen verslag van deze vergadering is opgemaakt door de Opper-
wachter. G.H.v.d.Peijl, van de groep Vorden, bij dien»
schrijven van l Gctober 1947, onder no. 853, hetwelk als bij
lage I hierbij gaat en naar de inhoud wasrvan ik U kortheids
halve moge verwijzen.
Uit dit verslag moge U blijken, dat als sprekers zijn opge-
treden:
M. Gotink, won. te Vorden. Voorzitter der plaatselijke afde-

/ ling VOEDEN.
y. Schoonebeek uit LUNTSRSN. (Dit moet zijn R.Schoonderbeek;
,i progagandist B.V.L.)
\|; G. van 't Foort, secretaris B.V.L. te Barneveld.
' Genoemde Gotink, üchoonderbeek en van «t Foort, zijn reeds

genoemd id dezerzijds schrijven van 21 Maart 1947, onder W.
no.10.
Bijlage II en III.geeft een kort persverslag weer, van de
oprichting van bovenbedoelde Landbouwvereniging in het na-
jaar van 1946, welk verslag mij een dezer dagen van bevrien-
de zijde werd toegezonden.
Gezien de slotalinea van bijlage III, bestaat het hoofdbeKta
uit: H.Geurts (genoemd in dezerzijds schrijven van 21 Maart
1947, onder W. no. 10) voorzitter; O. van 't Foort, hierbo-
ven reeds genoemd, secretaris en J. van Maanen, penningmees"
ter. De volledige personalia en eventuele verdere anteceden-
ten ven deze laatst genoemde, zullen U zo spoedig doenlijk
worden toegezonden.
In de Vrije Boer (officieel orgaan voor de Landelijke Vereni
ging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw), resp. van 25
Septr. en 2 Octr, 1947, worden een aantal te houden vergade-
ringen aangekondigd. Voor zover die in Uw o.h. District zyn
gelegen,, zullen dezerzijds maatjéeitx:» worden getroffen om die
door een ambtenaar van politie te doen bezoeken, waarna O
een verslag van die vergaderingen zal worden toegezonden.
Uit aangehaald blad blijkt dat het algemeen secretariaat be-
rust bij G. van 't Foort voornoemd; als verantwoordelijk re-
dacteur optreedt Y.J.P.C. Roderkerke, te Ommerea (Betuwe) ei
het adres voor administratie en advertenties is: Oièthooifrij»
drukkerij, Amersfoortsestraat no. 23 te Barneveld, tel. no.
276, Giro 274968.

Aan Het
de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie
te

APELDOORN. '



Het blad verschijnt Donderdags om de veertien dagan, terwijl
de abonnementsprijs f.2.80 per jaar en bij vooruitbetaling»
bedraagt.

De Adjudant der Rijkspolitie,
H. de mide..

OE KEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE.
District APELDOORN.

. .COMMANDANT. .

GEZIEN en met aangehaalde exemplaren van "De VRIJE BOER"
doorgezonden aan de Heer PROCÜESUR-GENJSRAAL, fgd» Directeur
van Politie te Arnhem, Bovenbeekstraat no. 21 en
in door-slag aan het Hoofd van de C. V. D
vastraat no. 68.

te 's Gravenhage, Ja«

APSLDOORN, 3 October
De wnd. Districtscoiamandant,

A.M.C. Mollerus.
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t* Bear Af daL i nge -Commandant der Hl jkapolitla %*

Kort v ar «lag y»a d» opeaba** lödenvarfftóerliig- TÉUB
Isndbouwveronigin? "Bedrijfsvri^iiald lü de
ff houden te Vorden op 30 öap-türaügr 1947.

In var band iaat oon gstoudea Oy^ubare v»rgade»rin& van
d» l mübouwfereaigiag ^iJedriji^vri.jüQL d la Se Lsiidlaou
luit fclitegefcottw t« Vordaii 9$> 3ö Sepl8»a&83? 1949* waartoe

l» Burp--m«as-t6r der game au t e Vs>rS«A vergunning vae ter*
«n bij elffouieüs bek&n&making atoad vameld lu ü*t plaat

wnekblad "Oontöüt f van 3? S«i>temb0r 1947, welke *
erMveite gftat» bob lic do aer ü üot

te

voor si t te r der 'Aoataell jte afaaXlgg ?oïöen, tó.öotlnk
Borden, do oponbsre vor^adaring «a gaf i«J aen kort» inlei-
ding; i>0 1 «oord aan de irprekor voor öian avoafl, O» l»«r
oatèel: tilt Lant«rea* i

•n@e« spxMaK»r agaeröa tegen de wan toot; t a aft sa bij t« I»^@,«É
i L and ben w crlels orranisatie) en «llde actie Toeran om v«3Ö.o«
t^ wordan. vaa de crleio me a 1 1* «s ion. Uaurtoe waren lïimlddöl» i
l|^afda.lln^a gwsti«tt* Ia ö&t coofd^oataar raoeeten daelran-
irn^n üttUsg i-tö^ea, teaeiiiöo öa follri5Vört»g«iwoordlgt5ag t«
kunnen l all oh to a. ^ proper w@ee a v onwel oeu r«Wlutlonn«lr
optreden van d« Hand, «om»de attijdag. Dit 3* *ö9on«e<ïtieQt»
«l da a spraï^r» alleen OOGT organiseren noot a»a let» l» rei*
ten» t» woten vrij hol d op a» ^aöïl .jitoa aoilet

Bprekor -kBurdf) h^ af, dat ir«l d« ütlotxtlae van fte L
bouw -wordt f?®h,oor4 als valh^roef , dooïi d» B.V^.t'IÉifli*

"''.v-it Hl Ö€> ï;tlo)\tli¥r van d® .;,auabouwHt al du»
Jl publ,l9"rr»ontoli,1ke bevoardhaid ®a ült a te* t

o»*© worraalli» ^andutaaa"* "Dit t® aiöWot-'WHjfc! **f
• * . •—-—-
beëindigde si.ln toasprag* wet d<s voordjea t
lot* da Toe»«MP vrl J «n Q® hiorasn te ontkoaea

x«^ @^re)Ei»ir ale enigst« uitreg, hert opas^a v»a het
Büfeep der L*G.O., waayto® mn watomatl»ah lid w«te
on wajrvöG o* s*»|>©otl©T«>ll j%3t ïiendtelrenifig»» d«f I,e4«n

plaats h9»>eii om op die rüstóer op reohtmatig* wijst #r
scf te ko-iasïi*

Hierop *$rö in»t wofrö »e^9veii aan üö fa»*r S.VWl *t Foort
öle ale o«^rt»pp Woi :*0©en woorfle»

ija !»toof, fiat *en boer waa te
een «laaf «Bit va« «en S®?o!g vs.n de Cr
flsor da rer^rlnf- en hit Lnnflbou^-bgleia. Spreker T»

A | a betoog j
boor o verlag t met ülja knaoht, wat OM hoe er gevorkt

i. ^Vl j, als feoaron, alüac &pJE%et'f al3B
k.oeoï\tern, «Ij tl Ju slaven, n.et o nc pleegt tnea p^en over*'

nog ?.ttng»r liö van *s J**e*o.r5 «aan»
oi&t oïï tot Tgc-aet,, öo^to «t5 a?o«peB
d» ^*c.o." " i£«t v,-oordaa baalt nleta uit,
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In het Klamwgblff d ypgr liarntveldw^ dd .£|$eTti*i<* 19, fteto%'«tr 1^4-6 3a
Jaargang nummer 39tto»t dfi«ef d e rub;rlèlr''*Êlaatisèll jlfc fieuw» "Bania
veld1* vermeld op de 2e paéi&ii ' het völgèrtdw "bel fiat vofeèt

. . . . . . • , •
Onder bovenstaande leüÉé nm net voorloop® eo*ltili de oprièh-
ti&gevargaderliïg van 44/^,*^^#'(V«iï»enl'*rtn|f'''<v&èr Afschaffing
Grleiawettan) welke 1l*feèêif|?mvond 3*1V in **** öf&certgebouw
plaat 0 had kunnen aankondigen. Bel a e eprekerB*dè hè e ren H.

v*:)f 1?oórt hebben in een langdradig betoog td.teen-
ho*| en Wanneer de eriaiaw»at ree-el en flfekoiaen zijn en wat

^è er v»n is ereweet t , terwi ,11 el,1 eindiKfden met de
% te wakkan als lid toe te tredan opdat men lanfi

organlfiatoriaohan weg tot afBChaffini? vsn de maatregelen kan
komen.
Be heer Öaurta »**de o. m.: de erlal»a»tre«r«T.en hebben one land
lt millioen gulden par week jsek-oat terwi.1l een oontrole aj»i>a«!«
ataat is «jevorad van 2879O a«bteiier«atM« ambtenaren moeten we
kwijt, die kunnen Tsetar produotlef werk doen»
Ik wenseü «e een lanif leven, een roede «rezondheld en *en isroede
werklojBt.Br i« nog een groot te kort, aan <?rondatoffan voor
textiel en aan vettan,»aar ale het vee wordt vrijcresrevan dan
is er voor vele maanden vleeeoh en vet.
U «alt ae*£7«n er ia ook i^ebrek aan fletsbanden^aar al» die
naar eerlijk verdeeld Worden IH ook daarvan de klove over»
braffd.Dietributte moet er nn eenmaal ssijn on> allee eerlijk
te vordeelen,maar ik voor mij zou PTraasr Kiep^dat ook ia Bar*
naveld eau en enêér wat billijker verdeeld werd.Ook de voor*
liöhtingsdlenet kunnen we mi «aan, w«nt die licht on PI verkeerd
voof en dan beter geen voorlichting dan «en verkeerde .Spr.
eindigde n»et de aaiiw,»BiR«n toe te voes-en "wij moeten onder
biddend opzien eendraoTitelijlt doen wal; onz« hand vindt om
ta doen".
De volgende gpre&er de heer S.v.»t "Poort, hield eveneena een
lang betoog, waarin ongeveer hetzelfde pfezeard werd alp da
vorige apr. beweerde.
Daarna werd aan brlefwlBsallng tunshen het öo'aitl en den Mi-
nister vea landbouw voorgelèee» en een gedeelte van de «ta-
tuten van de vereaalginiE^Hadat nog eenlfire vraaren waren «sre-
ataïd en beantwoord togen all*» hulewaarta,
Wij konden dezen avond niet lo« komen van het ideetdat hlet
gestreden wordt op een «anier die niet pa«t,want er werdChet-
detet) lildjRjyy^^rjytt^J^^ «la voorbeeld
Prine Willaa veüoraaje werd i?enoei!d ,iB«ar die at rijd waff voor
een geheel andere zaak (dat wae een galoofeatrijd en deze la
een zuiver waterleela,8oo voedde de he«r Tla»maB aprt terecht
toe)»0np iüUBiens ie het geoorloofd om te trachten de bepa-
lingen die gemlat kunnen worden af te schaffen, «aar of d«t «re
aohiedan mag door lijdelijk verzet te propasreeran trekken wij
«eer in twijfel.

Toor uittreksel oonforn
De Wsehta.le fcla«ae der Rljkapolltie.



In d» Barneveldsehe Coitrsnt d. d. Woensdspr 16 October 1946 75« jaar-
gang no. 8306 onder de rubriek "Hlenwe uit d* «retneente "Bameveld "
komt op de voorpagina bet vol^nde bericht Voor:

voor ATOQHAyPITK? q ^ T S T S W W eparerloht ...
Maandagavond werft in het Ooncert«fèbouw een aTd van de Vereen.
voor Afschaffing- Orlsisrwe 1 1 en opgericht (v. A«Ö,). Allereerst
voerde de heer ft» H aeurt» (Voorzitter van het Hoofdbestuur)
het woord en zette uiteen wat de hernieuwde vereeni«rin*r wilde
bereikeiuVan de V. A, G, kunnen boeren v»n alle geglndten^behal- <
ve^»Mw^i£ten,lid worden.Spr. besprak nu achtereenvolgens:

!̂ o^TWJn*8lwTTKSl&ï de orlslsmaat regelen «rekomen? Wat Ie de uttwer
fcing of openbaring daarvan en dan het voornaamste punt .Hoe
komen wij er op een rechtvaardige wijze van af?
De Orislswetten ontstonden in de jaren 1933-1934 toen er een j
laagoonjuctnur was en vele kleine boeren in de verdrukking
kwamen.De re^eerln^ werd om hulp jBfevraai?d en die werd beloofd.
Helaas was de eerste meatresfel,alduR d -e heer ^enrts^at "e
boeren zand in de 0o«^>n werd «Tefltroold.Het leek -er»
men hPd alleen maar ai.1n hpndteeVenlnp: te zetten.
der? Een toellehtln* wes «r niet blj,du^ gin* *»**t op

/ trouwen.Be «revoljBren waren echter wel zeer tre-nrifjer
een kostbaar aaibtenaren-apparaat,d«t de boeren hnn
ontnam en onnoodi«re laaten ot>lesrde,Mlsac>i1«!i »l,1n
die z e «wem wanneer de cri^lswet >-en af^esohaft wor#entw«ar moe-
ten wij dan met al die ambtenaren heen?'T.aten wij ons daarlr» wt
niet verdiepen,!! wensoh ban Prezondhffid.friBChb^ld en
maar ...... in elsren krln**
Verder aette de heer fteurtw nor uitvoer!*? uiteen, hoe
de crisiswetten wel ereworden weren en lichtte dit met scherpe
voorbeelden toe. Hierna beantwoordde spr. zijn derde vraar:
hoe komen wij op een reehtvaardl*>re wijze er weer van af? Door
gezamelljk de naedzaak In te alen en ons» te vereen! i*en.
Dit laatste werd nu verduidelijkt door den heer ^.van 't "Poort
secretaris van het Hoofdbes tuur» Spr. vertelde, dat hun verzoek
om een onderhoud met Minister Mansholt , af ffsweaen was. Hierop
werd met een waerdi^e brief (^antwoord, J3pr» critiseerde nor
de Voorllohtln£Kdien8t,dle geheel verkeerd te werk srln* en

, stelde ten slotte voor een plaatselijk afdeellnj? OTJ te richten
v Fa een flinke vreaerbesprekin^ bleek, dat v*»n de ruim zestia- aan-

wezigen niemand te^en het oprichten vun «genoemde afdeellnsr was,
De bestuursverkieEln* vlotte echter minder «roed,zoodat tenslot-
te de hoofdbesttiursleden zich maar beschikbaar stelden
H»Q-«urts voorzitter; fï van' t ?oort, secretarie en J van lianen
penningmeester*Waarna deze ereslaaffde ver^aderinjar door den
heer G-eurte werd

Conform voor eensluidend afschrift,

De Wachtn*l« klasse der Rijkspolitie



VRIJDAG 7 MAART 1947

BOEREN PROTESTEREN
op VOORNE en PUTTEN
PRIJZEN EN

KLADBOEKJES
De Federatie van alle Land- en

Tnlnbouworganlsatle- op Voorn* en
Putten belegde Donderdagmiddag In
Nieuwenhoorn een proteatvergade-
ring, wMrop verschillende moei-
Itfkheden en problemen, waarmee
de boeren momenteel te kampen
hebben en die de xo nodige optos-
ling verlangen, de revue passeer-
den. De protesten werden In het
btfzonder gericht tegen de door den
minister afgekondigde piUaverU-
glng en het optreden van de C.C.D.

Ka een Inleidend woord van den
Voorzitter, den heer D. H. Jas,
waarin deze wees op de grote scha-
de, die de langdurige vorst aan
het boerenbedrijf berokkent, liet
hij het woord aan den heer A. J.
van Nieuwenhuyzen voorzitter van
de afdeling Putten van de Holland-
se Maatschappij van de Landbouw,
die iets vertelde over het ontstaan
van de Federatie, die, opgericht
onder wijlen het M. G., in een gro-
te leemte voorziet en • een hechte
samenwerking van de boeren op
Voorne en Putten mogelijk heeft
gemaakt.

Vervolgens werden de verschil-
lende punten Van de vergadering
door den voorzitt. behandeld. Spr.
sprak zijn ontevredenheid uit over
het uitblijven van de uitbetalingsgel
den van ie dienst Landbouwherstel.
Hij verheelde daarbij echter niet
dat, wat de werkzaamheden be-
treft, de dienst gebrek heeft aan
personeel, dat door ander land*
bouwwerk worden opgeëist. Na de
oogst zal pas kunnen blijken waar
drainage of herdrainage nodig is.

De grote arbeidèrsmoeilijkbeden
vormen, een netelig punt. Evenals
het vorig jaar zal men ook thans
Weer zijn toevlucht moeten nemen
tot de oogstcolonnes, die het tekort
aan werkvolk overbruggen. De ver- i
deling van ie colonnes geschiedt \l niet door het arbeidsbureau i

of het bureau van de Oogstvoor- S
ziening, maar door de Stichting va-j
de Landbouw, terwijl werkgevers
en- nemers beslissen over de „toe-
wijzing" voor de nodige gebieden.

Voorts is er. een begin gemaakt
met een C.A.O. voor de landbouw.
Het loon zal moeten worden ver-
hoogd tot ƒ 0,67 per uur. Ter voor-
koming van chaotische toestanden
is het naleven van de overeen-
komst geboden.

Kostprijsverlaging
Met het oog op de export is ver-

laging van de kostprijs een nood-
zakelijkheid* aldus de heer Jas.
Hiervoor moeten dienen de ruil- en
herverkaveling voor het gehele
eiland en de mechanisatie va:i tiet
landbouwbedrijf. <

In dit verband noemde spr. de
maai-dorsmachine, waarvan er
voor Nederland 900 zijn besteld,
doch er helaas slecht* 150 kunnen
worden afgeleverd. Deze machine
betekent een grote stap vooruit in-
zake het drukken van de produc-
tiekosten. Verder zijn er voor de
akkerbouw de aardappel roolmachl-
ne (aankoop '2 è ƒ 3000) en de loof-
machine.

Een voorname factor is ook het
bewaren van de aardappelen in
nieuw ie bouwen hutten of gebou-
wen met dubbele muren. Voor de
weidebouw is de melkmachlne van
belang, waarvan hè* gebruik a.s.
zomer zal toenemen

Prijzen van den minister
Fel protesteerde de voorzitter

tegen de prijsverlaging van mi-
nister ManshoJt. Het is de boeren,
bij gebrek aan materiaal eigenlijk
onmogelijk op deze basis hun pro-
ducten af te leveren. Geef ons trac-

•toren en machines om dit wel te
kunnen doen!

Intussen gaat de producent — de
landbouwer dus — bij de huidige
toestand langzaam ten gronde. Al"
leen wanneer de landbouw de
distributie zelf ter hand nam. zou
de productie zin hebben, en zouden
de prijzen voor den consument lager
zijn. De tuinbouw heeft nu de grote
kans voor zelfdistributie. Spr.
duidde op de betekenis van den
boer als producent van het levens-
middelenpakket!

En dan — het noodlottige „klad-
boekjesdrama", het optreden van de
C.C.D., die op den boerenarbeider,
den loondorser het verfomfaaide
kladboekje vindt, dat dingen aan
het licht brengt, die voor den boer
onprettige gevolgen hebben,...

Het is echter zo, dat een deel
van de oogst nu eenmaal móést wor
den achtergehouden voor het perso-
neel, dat anders niet KOU werken.
De arbeider fn de fabriek, in een
industrie kan wél een overall, de
boer die buiten op het land, werkt

Kan géén overall en laarzen krij-
gen en waarom zou hij dan zijn
recht op huisslachting — het vette
varken! — niet mogen behouden?
Overigens hoopt men voor den
tuchtrechter te bewijzen, dat dit
z.g. .clandestienen" onontkoombaar
is.

Tenslotte besprak de voorzitter
nog de positie van de kleine boeren
en de eierleveraotie, die onmogelijk
is, omdat men van een kip, die
reeds 2/3 heeft geproduceerd niet
nog eens 85 a 100 eieren kan ver-
langen,

Na de vergadering van de Federa-
tie Vrijdag in Abbenbroek op Put-
ten zullen telegrafisch protesten
naar Den Haag worden verzonden.



M Febr, 1M7 Ne. M U Jaarg.
VénehUnt l X t» de 14 dagen

HET STRIJDBLAD DER NEDERLANDSE BOEREN

De boeren zullen weer
het gelag betalen!

De Nederlands» boerenstand wordt
door aan groot gevaar bedreigd. In on»
vorig nummer hebben wfl «r reeds da
aandacht op gevestigd.

Wat Is er DU feitoHJk man de handT
WO zitten met het landlnuwcrlaisfonds,
dat met een nadelig aaldo «luit van een
«Ikke half müllard gulden. En nu da
rijksbegroting aan tekort aanwtyst van
ca. twee mllliard, U bet de taak van
Minister LJeltlnck om op een andere
wflze dit tekort weg te werken. Het la
dan ook wel begrtypemk. dat het «ge-
naamde Undbouwcriaisfonds den heer
Ueftlnck zwaar op de maag ligt

De naam „landbouwcrisisfonds" l* erg
misleidend. Kr wordt namelïk de Indruk
gewekt alsof-door middel van dit fonds
•teun aan de landbouw wordt verstrekt.
Dit U niet Juist. De uitgaven worden
besteed ten behoeve van de verbruikers
van landbouwproducten, omdat xy In het
algemeen niet genoeg verdienen om deze
producten te kunnen betalen. B4 de be-
handeling van de landbouwbegroting In
de Tweede Kamer hebben wt) onlangs
kunnen leien, dat dit beloopt f SS.—per

per

meer TOOT zfln «en uitgeven,
we klaar. Kflk, hierom gaat het juist.
Er zfln kringen die het dubbele en maar
kunnen betalen, maar de ftottardamée
havenarbeider zal dit niet kunnen.

Maar bitneten, wfl zitten inat bet ge-
val! Iemand ntoet het betalen. En nu
heeft men het snode plan opgevat den
boer er voor ta laten Opdraaien. d,w.z.
Ken wil hem maar zoveel voor zfln
graan, zfln. suikerbleten en zfln melk
betalen, dat hfl nauwelflks genoeg var-
dient era het leven er bfl ta houden.

Wfl willen niet op de feiten vooruit.
lopen. Veel Is er nog niet uitgelekt, maar
één feit ta toch wel, dat de toestand zeer
spannend is. Het mag immers wel ais
vanzelf sprekend worden beschouwd, dat
de Nederlandse boeren zich niet «onder
hardnekkig veraet tot paupars laten ma-
ken.

Kostprflsyerlaging door rationalisatie!
Uitstekend, maar hoe zal de boer de ma-
chines en werktuigen kunnen kopen
wanneer hfl genoodzaakt wordt met ver-
Bes ta werken? Ministar Mansholt heeft
onlangs In Hoogmeen verklaard, dat bat
Ministerie van Landbouw aan plan uit-
werkt volgens welk de rattanaUsatl*
vooral van da kleins bedrijven ter band
cal warden genomen. Zon het nu niet
KHtsndlg zfln deze «ank mat kracht
aan ta pakken in plaats van dat man
den baar eerst tot ds bedelstaf dwingt
an hem elke levensmoed «n arbeids-
vreugde ontneemt en aan stemming
kweekt, waaruit geen zin tot medewer-
king kan worden verwacht.

Waarom gaat men de lonen van da
arbeiders dan niet verhogen opdat hfl
«wer voor ds melk, boter, voor net
brood enz. kan betalen? zult V vragen.
Hierop Is heel gemakkeiflk een ent-
•roord te geven. Ds industiiemagnatea,
de reders enz. cfln hier tegen. Efl kun-
nen dan niet meer concurreren, «eggen
«fl. 2« bedoelen natnurlflk: „Wfl verdie-
nen dan niet genoeg meer"!

Laten wfl de zaak nu even duldeljk
Metten. Br «fln drie groepen die de 600
mttuoan moeten betalen: ds boeren, ds
•roeiden of da industrie.

Wfl begrijpen heel goed, dat grote
groepen arbeiden met grote gezinnen
en een Inkomen dat niet hoger ligt dan
e*. tn<— per week, onmogelflfc meer
«unes. kunnen ««geven; b.v. In plaat»
na f J,W, f «.«O voor l kilo boter.

Herinneren wfl ens nog da nuefjflfcr

beden In de Z.H. waldestraken ten ge-
volge van de te lage melkpr||s, dan moet
het iedereen duidelijk xfln: Hier valt geen
cent te beknibbelen. Willen de veehou-
ders een sluitende begroting hebben, dan
moet de tegenwoordige melkprtji worden
gehandhaafd. Misschien, dat dexe stre-
ken op den duur even goedkoop zullen
kunnen produceren als bepaalde stre-
ken in Friesland, «aar dan Is het da
taak der overheid door voorlichting, ver-
strekking van credleten enz. de kostprtys
omlaag te schroeven.

Stelt men zich even voor hoe de boer
tegenwoordig moet ploeteren van 's mor-
gens vroeg tot 's avonds Iaat en ook zfln
kinderen, voordat zfl naar school kunnen
gaan, nog moeten helpen melken en an-
der werk verrichten, en bedenkt men
dan, dat tegelflk duizenden „dames" en
„heren" niets anders doen dan een lul
leventje leiden en teren op het werk der
arbeiders In de fabrieken en dat der
.boeren op de akkers, dan moet het leder
redemk mens duideltjk zfln, waar de 500
nuuioen vandaan moeeen komen,

De regering kan geen genoegen nemen
' het weeklagen van de (ndustrgi-

. boeken moeten op
....... .,....,._ a «lat «nitelen -oen
bezlgfioooen met leven varr beursberich-
ten, tetwflt • duizenden awucKm. *s ten
«inde!

0e telden der arbeidersbonden moeten
Inzien, dat aj aan d» zgde dar boeren
moeten staan nu het gaat om het zfln
of niet-zfln oer werken.

Bet Is een bekende leuze, naar niette-
min Juist: De lonen met l» % omhoog
ten koste van de winst!

Ds boeren moeten ra de» tfld -van
hoogste gevaar als een gesloten front
naast elkaar staan en «tl die nog geen
Ud zfln van aan organisatie, sluiten zich
nu aan. Het gaat om bet voortbestaan
van onze boerenstand!

Tot slot laten wtf hier een gedeelte
volgen uit een blief die de Gelderse Mfl.
van Landbouw heeft gezonden aan het
Kon. Ned. Landb. Comité;

„Het bestuur van de Gelderse MJ.
van Landbouw heeft hiervan met
grote verontrusting kennis genomen
an brengt In verband hiermede het
volgende onder Uw aandacht:

Als de donkere vermoedens, dl» m
de vergadering van U Jan, JJ. t*
TJtrecU geuit werden. Jutst mochten

, duo «al de rentabiliteit van
den lduiz dbo rbedrflven ernstig dta

worden aangetast. Dan and bijkan,
dat 'da Overheid het beginsel van ds
rechtvaardige zrfl» en het rechtvaar-
dige kun. ten """i van da Land-
bouw, of althans La. v. de werkgevers
la het landbouwbedrijf ondergraaft.

Ds gevolgen hiervan souden zeer
ernstig zfln, niet alleen la materieel
opzicht, maar vooral in morele «(n,

Immers d« bestnren van onze
Landbouwmaatschapplfen getroosten.
zich grote moeite om het organisaUe-
beaef en het gevoel van verantwoor-
demkheid van hun leden te verster-
ken. Voortdurend wordt er door on*
bestuur op gewezen, dat een sterk*
organisatie aan onafwUsbara voor-
waarde is voor de boerenbevolking,
om Overheid an Volk. te nopen
da reden)ka belangen van de l
bouw rekening te

Onze medewerking aan de ooQec-
tteva arbeidscontracten hebben wfl
mede gemotiveerd, door er op te wfl-
zen. dat de vastgestelde tonen In de
prijzen zouden worden vercalcnleenl,

Wfl hebben gemeend In desa ds
Rsptrtng achter ons ta hebben. All

deze het roer m echter wendt, «B
zoal niet ten koste van het loon van
den arbeider, dan zeker ten -koste
van het ondernemérsloon, de prflzen
verlaagt, zal dit 'ernstige gevolgen

' hebben ten aanzien van het vertrou-
wen, dat wfl als besturen van onze
leden manen U mogen vragen."

Deze brief is in da vergadering van
bet K.N.UC. besproken en het bestuur
hiervan heeft zich In ondubbelzinnige
bewoordingen tot de Stichting gewand
en er op gewezen, dat indien de prfls-
verlaglngin doorgang mochten vinden,
de aangesloten provinciale mflen zich
alle rechten van handelen zullen voor-
behouden.

Bet Zeeuws Landbouwblad voegt hier-
aan toe: „Zoals onze lezers dus bemer-
ken, zfln wfl slagvaardig. Het wordt tod,
dat er eens een eind komt aan het gesol
met de boerenbelangen".

Dit Is duldelflke taal, maar toont ons
aan, dat een conflict tussen regering en
dé georganiseerd» landbouw niet denk-
beeldig moet worden geacht,

Voor afschaffing
van de C. C. D.

In Zeeland (te Hulst an Goes) «gn
in de afgelopen week waar vergaderin-
gen gehouden voor afschaffing van dé
controle op de bedrflven; * ' • • ' •

Het, aetle-oomlte' vin Zeeland bad
' voor d* VeteliaeflBle te TJuutf 'SUs rland- ~'
bouwautorttettett alsmede provinciale
dlstrlcts- en vcjedselcomnüssarlssen én
bet OewMtalflk Hoofd van de C.CJ).
uitgenodigd. Helaas hadden dezs heren
verstek hterfgaan. De goed bezette zaal
kon ten' volle het standpunt van dan
inleider delen.

Als sluitstuk van de» openbare bfl-
eenkonuten werd WaenMag IS Febr. ta
Oostburg een bespreking gehouden van
Hoofd- en kringtiestuurders van de N.
GR (Noordbrabantae auistelflke Boe-
renbond).

Na een korte inleiding- van den beer
Warrtnk aangaande ds actie voor af-
schaffing van de controle op da land-
bouwbedrijven werd geconstateerd, dat
de N.OB. hét standpunt van dé Nat.
Boeren-AcUe deelt DB wegcontrole
wenst men voorlopig nog gehandhaafd
te slenter bestrfldins; van zwarts han-
del aa smokkelarB.

„Die bom
bont verkeerd"

Onder dé vals regermgsmaatregelea,
tot op-en

kingen, Ja zelfs tot klachten,
ook wel in niet geringe mats ds grunge

' ea voorschriften batrettande

Nu eens geldt bet. 4at «Been xtt aan
varkan mogen slachten, dte baattstlud-
bouwér of vaUarbétdér «(Jn. dan ia da
regeling waar zo, dat alleen diegenen
een mestvarken mogen houden, die zulks
steeds gewoon waren. Hieronder vallen
dan ook ••***• *«̂ f̂ nrc*» winkeliers, â s.

Somtflds heeft één nieuwe maatregel
echter nog nlst voldoende het levens.
Bcbt aanschouwd of zfl wordt vervangen
door aan andere, die nog niet voldoende
Is Ingeburgerd, et «K wordt gewflxtgd.
Ingetrokken of iets dergettlka. zodat van
eniga stabiliteit In ftee* «feu ia ta be-

n-en an eea zekere categorie elgen-
nooit weet waar «a aan toe Is,

Voorjaar IX» werd plotseling een
order uitgevaardigd, dat varkens boven
een zeker gewicht moesten worden ge-
leverd aan dé centrale. Het gevolg «ras
eindeloze frauduleuze slachttages, gen
Tolgd door het frauduleus aankopen van
een varken met minder gewicht Dia
boni barstte du* verkeerd.

Indien Ik het goed begrijp, ta het de
bedoeling van de te de»r zaxe bevoegde
autoriteiten om te voorkomen, dat te
veel graan wordt verroederd aan da
varkens. Dexe maatregel is volstrekt
niet af te keuren, maar wat wordt er
nu elgenlflk mee bereikt T Meestal wordt
weken, ja maanden gewikt en gewogen
wie al dan niet een asnkoopvergunnuig
zal krflgen, zodat in vele gevallen laat
in het voorjaar pas een big kan worden
aangekocht. En wat is nu de uitkomstT

Men heeft uu nog ongeveer een halt
jaar tfld om zulk een laat aangekocht
varken te mesten en dit moet dan zoveel
mogelflk met graan geschieden, omdat
de tfld te kort is dit met afvalproducten
te doen. Heeft men een vol jaar of lan-
ger da tfld om een varken te mesten, dan
kan zulks gebeuren met voerbleten, af-
val van aardappelen, enz, hetgeen ook
veel minder kost dan graan.

Niemand wil gaarne veel duur graan
opvoéderen aan zgu. inestvarken, doen
wordt er toe genoodzaakt, omdat de
mesttfld te eenen male te kort ia. Zo-
doende wordt' het masten te duur en
heeft men vaal meer graan nodig dan
bfl eau lange nestperiode. Ook het re-
gelmatig fokken van biggen wordt ten
«eerste belemmerd. Als de aankoopver-
gunningen in het vervolg-weer worden
uitgegeven, vliegen de biggenprflzen om-
boog, om later weer plaats te maken
Tsor een totale Inzinking, •****• dat thana
al maanden lang Is te zten. . - > " • •

Du ~^~—i— _rj4, bom barst ver'

''-'-"" itw;-«V"

Ds geachte inzender becritiseert da
maatregelen t_a.v. de varkensnouderfl e>
oJ. niet ten onrechte. Hgenlflk is .«r
sedert de oprichting van de vroegere
Varkenscentrale in de dertiger jaren
"t-"-"" een regeling geweest, dié enigs-
zins glad Is verlopen, Wfl bétwflfelen
bet of zulks wel ooit bet geval zal zfln.
Inzender staat in zfln crttlek niet alleen,
O.m, Is in de vergaderingen van da Veo-
hoHderfleommlsale vu oe Stichting voor
de Landbouw dit probleem diverse ma-
len ter sprake geweest. Zelfs Is ons- be-
kend, dat een van dé hoge ambtenaren
op voedsehroorzlenlngxgebled herhaalde-
Uk de aandacht heeft gevestigd op de
huldiga ook naar zfln i«*"i*»g ongewens-
te gang van zaken. Dit neemt niet weg;
dat bet voor da regerrag. eeriflk gezegd,
ook een schier wanhopige taak Is om
bfl de totaal onzekere graan-buporten
een vaste gsdngalfln te volgen. Het in
coiets als te trachten de koot en de geit
te sparen en tot nu toe «fln de resul-
taten van deze pogingen maar matig

" Kedv
(Ingex. stok Hou. Ludfc-
weakbL, met aant der red.)

He» steMrt Int met BefgW?
Vooral In de cmdelflke provincies hoort

tnnstinrtnn in bat naburige g îgta XB>
teressant «fln te dit verband da mededa-

van economische zaken. De minister
vertelde, dat ar evenwicht komt tussen
vraag en aanbod. De koopkracht Is in
de afgelopen maande» gestegen. Da
goederenvoorraad benadert net normato
pen. De goedemundex ligt ongeveer bj

- - - - - ,(, Jgt

speuren
Ufk nooit

Dtt wil dus «eggen, dat alles meer dan.
drie maal zo hoog is als voor de oorlog,
maar dé werkende man ken. voor «m
toon evenveel kopen als voor 1M&
Slechts dé gepenstonneerd

. De Belgische regering overweegt ba-

.paaldo 'prysvarlagüigan daar ta voeren
en zg heeft vardar aan plan ootworpe»
om eea etude te uaksn aan de funeste
«ibahflapoHtlak (landbouwcrisisfonds H
ons - Red.). Het betreft subsidie op
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Van Vergaderingen

Niemand van onze vereniging heeft
zich ooit. verbeeld, dat alle mensen In
Nederland het met ona eens zonden ztyn
In alle dingen betreffende de landbouw

Dat er van bepaalde z$de tegenover
ons met minder aangename gevoelens
zou worden opgetreden, hadden we ver-
wacht:' Dat er strfyd zou komen, even-
eens. Dat er groepen in Nederland zijn,
die met lede ogen ons succes zien aan-
komen, «preekt voor zich (U begrijpt
wel, welke groepen we bedoelen?).

Ma&f-''dat men ona op een unfaire
wtyzé gaat beoorlogen, hadden -we niet
verwacht. We zullen er ona voor wach-
ten de methodes van de tegenpartij (d*,
de' ambtenarenwereld en de hoofdbestu-
ren 'VaA bepaalde organisaties)' over te
nemen. De lezer oordele zelf. We laten
een korte mededeling volgen van een
door ons uitgeschreven vergadering in
Achterberg (bt) Rhenen) en daarna een
door de G.B.T.B. uitgeschreven vergade-
ring te Hollandeche Veld, waar door
«nkdeh onzer vragen gesteld werden.
"tSpi-eékt vinMlf,' 4at we.-all« ver-

•lagéri en gehouden vergaderingen niet
telkens kunnen verinelden; elke week'
worden circa116;. vergaderingen; gehou-
den. Alleen de vermelding van de ge-
nWta»énKl<ïe«>h<>miJteo'-*nT,opgertaht«<«f-
•"ettngen laat geen plaatsruimte toe.
Voor ditmaal echter iets daarover.

"" lat enkelen onzer het 'wooW'ge*'

hem dan ook niet kwalijk, dat m het
eea en ander door elkaar haalde en zich
vaa tfld tot tijd tegensprak. Maar wat
we wel kwalijk nemen is, dat na de zgn.
beantwoording van de vragen wty geen
gelegenheid kregen nog eens op de be-
antwoording terug te komen (een werk-
wflze zoals wü dte overal volhouden, zie

. b.v. hierboven). De geachte-spreker was
toch niet bang?

Deze heer Brouwer verweet, ons de-
magogie.

Maar is het niet heel érg misleidend,
wanneer men toegeeft tegen het verlan-
gen der boeren te werken en dat de
boer dan zgn. toch mag meepraten,
maar hoe?

Wijzend op de verschillehdé; fouten,
gemaakt door het crlsbjapparaat, zei
spreker, dat dit in hoofdzaak kwam
doordat organisaties en boeren hun-plicht
hadden verzaakt

Maar ter zake. t Ging óver de export
en de import. Volgens den heer B. was
export ttf de toekomst zo goed als uit-
gesloten. We vroegen waarom we dan
onze productie móésten*'opvoeren-?' Ja,
er moet zoveel tno/gelljk geproduceerd
worden, maar hoe het dan mét df export
straks staat, kón spreker'óns niet dui-
delijk maken. Is er soms iemand van
die vergadering, dte het onah'we) kan
doen? . - • • - - , . . . . , . . . . .

'«ÖJ%Jgv

'
productie tegen! Maar men moet niet

, Verleden week hield de Minister van
Landbouw, enz. in de Betuwe een rede.
Uitvoerig deze rede weer te geven, is
overbodig.'daar de verschillende bladen
een verslag van die rede gaven. Toch
wilden we even op verschillende punten
terugkomen, omdat degenen, die vragen
gesfcld hadden na deze rede, volgens
den voorzitter van die vergadering wel
niet voldaan waren.

En terecht!
Verschillende stellingen van ZJ&xc.

leken hier en daar met zichzelf In tegen-
spraak voor een oppervlakkigen toe-
hoorder.

Het éne moment waren de maatrege-
len goed, even later weer niet

Prezen moeten omlaag, prijzen moeten
boog blijven.

Br moet meer geproduceerd worden,
ook in bepaalde gevallen weer niet.

De prijzen zullen in de toekomst hoger
liggen, maar in een ander verband la
hét niet uitgesloten, dat deze lager zul-
len komen. •

Sommigen waarderen de maatregelen,
anderen weer niet.

Het ene ogenblik vreest de minister
een overproductie, het andere moment
is daar geen sprake van.

Nu eens moet er meer Ingevoerd wor-
den, dan weer moet de Import zoveel
mogelijk uitgeschakeld worden. .

De minister wil de boeren in het éne
geval een woordje mee laten spreken,
in andere gevallen moeten Be maar ne-
men wat wordt voorgeschreven.

Zo kan.men doorgaan.
Maar, hóe komt het dan, dat zulke

(ogenschijnlijke) tegenstrijdigheden in
een 'mlnlsteriSte rede kunnen voorko-
men? • • ' . . :

'En...... laten we.hët eerlijk bekennen:
noch de minister, noch wJJ weten, wat
de toekomst zal brengen. 1~" " '
hoe .de'toeïtapd zjdh 'zalt-
kelen op land- en tuinbouwgel
wil het nationaal en Internationaal zien
en daardoor komen dan van dte tegen-

-'B;tf'--JiatifamMVpMtotivMfr hétrnoif' wel'
een .tiental jaren duren, voor «r weer
een «goede/' ..tH(?..»anbpH>kt^ Maat-ost..
internationaal zfjn alle dingen mogelijk.
En iedereen denkt dan aan • ••-

Wat wil zouden advtwrr» T

voeren! 8» dat kan! Maar ..... ". geef onsWensten. Zulk een opmerking, eerlijk
gezegd, is het goed recht van de tegen-
parti). Maar...:., waarom ztyn allé boeren
«n tuinders het met ons eens, dat we
vrijheid op de bedrjjven willen? Hoe
komt het dan. dat de leiders van de
«rganisaties tégen het belang van de

kelen, zonder overheidsbemoeiing.
Z|jn het noemen van dexe cflfer* soms

ook demagogische neigingen, "meneer
Brouwer? Wat er in dé toekomst gaat
gebeuren, weet niemand; ook dé hJeer

maar 'boortjes en...... hebben er geen
verstand van! •

Eén wflcle er beweren, dat de Sttch-

de prijzen te hoog? Schaf dat dure leger
van ambtenaren dan af.-Wanneer ztj
niet meer betaald behoeven te worden,
worden de prijzen toch lager? Vergissen
w|j ons, schrijf h** —J»~" —" '

noemen wtt misleiding! A. ™„ „v .™„
boertjes, dkar bedanken we vóór. Vol-
gens den heer Brouwer moeten de pro-
ducten veredeld worden. Juist wat

ger, dan is de ™.v~i^
tenlahd ook voordeliger.
vindt de lonen "
landbouw te

een Tragen, wanneer nu later'WjjJit dat
het toch weer noodzaken)*: zal rgE maat- <
regelen te treffen? :Mke H|d Beeft z f ln>
eigen zorgen. Wat zeker komt, weet
niemand. Een ding la thans zeker! de
toestand van nu Is Ondrageiyk. •:'

En de tij/3 zal leren: waren we nut
dat dure ambtenaren-apparaat waai
eerder opgehouden, 'dan zouden landtxn*>
wens, tuinders, boeren en vooral de Ne*
derlandse bevolking daarmee vroeger
gebaat Ojn geweest.

De

*-• wQ maar boertjes, maar
oe Stichting voor de Landbouw staat
de geleide economie voor, hoor collega's!
En, de hoofdleiding was allang met het
voorontwerp klaar, voor de boeren ook
maar de kans kregen om bette beamen.
Het hele geval was over ons, maar zon-
der ona klaar gemaakt. Achter de scher-
men was alles al klaar gemaakt, en
«fen te beweren, dat het van de boeren
was uitgegaan. Weet u hoe men zulke

bonden paard iets kan verrichten, kan
een vastgehouden boer zijn productie
verhogen of verbeteren. Door de crisis-
maatregelen zullen de producten nooit
veredeld worden. De heer B. zal deze
uitspraak wel demagogie noemen, maar
de praktijk van het boerenbedrijf is nu
eenmaal zo. -

Op een droeve zaalc moeten we nog
wijzen. De heer Brouwer wil niets doen
dat tegen Gods Woord is en meer der-
gelijke uitdrukkingen. De staat mag

nlsterle daar geen kans toe?
dan die prijsregeling, ~
den heeft genomen?'.™ .v»*» gexega
wo'l"e» "n al die regelingen, watde
minister op de vergadering moest be-
kennen ten opzichte van de maatregelen
in onze bedrijven, dat ze toch dé „crisis
niet hadden kunnen oplossen"?

Nu staart men zich blind op het bui'
â?01 »»« «>t blijft voor het be-

drijfsleven een groot vraagteken. Nie-

fe bespreking werd gerekend, kregen
•e vragenstellers met de gelegenheid
zich Verder over zfln onderwerp nlt te
laten en moest de heer Brouwer al de
t(J<i Hen vol U maken mét de beant-
woording daarvan. Dat la vriend Brou-
wer niet meegevallen, U hét weÏT-Ott.
>o»Ben mocht hfl niet, weit aan kwa>
mm die vervelende vragenstellers weer

is, hebben we mét begrepen. Is die soms
ook. Christelijk? Is 'de agitatie van 'de
'CJS.T.B. m overeeiistemming met bet
genoemde 'Woord?

Neen, alléén de methode van den heer
Br. reeds, daarvoor zal niemand, die zich
waarUJk Christen weet, het opnemen.
'«0̂ ^ T» <*> «t «-derw«p

.»«HI, „j,, llct ofvaouK is er met
voldoende brandstof om de bestaande
fabrieken te laten draalen! En Is er
brandstof, dan weer geen grondstoffen.
Zullen dié In de toekomst wel te ver-
taflgen zfln? • *

Neen, lezers, bttjven we met belde
benen in «e werkelijkheid staan. Laten
we d* «Iaën o*» het bedrijfsleven na
stelt, ronder, het oog nemen en bleven
aanortngen op zo spoedig mogeUJke af-

Hier moet opgeruimd!
Ons secretariaat gaat ze langzamer^

hand dienst doea als Adviesbureau. Da-
gehjks komen er brieven om Inlichtte"
gen. Een enkele maal zullen we ze op
deze plaats behandelen, wanneer w*
menen, dat het algemeen belang er me*
gediend la. Zo ook nu, Ben pluimvee*
houder, voor de oorlog 2200 kuikentje)
hebbend, heeft verleden jaar een boq
gehad voor 200 kippen. Verschillende
boeren In zijn directe omgeving o e k.
Er rfln er zelfs onder z$n medeburgers,
die nog nooit kippen gehouden hebben
en nu ook kuUcenbonnen hebben. Wat
moesten zij er mee doen ? Ligging voor
de beesten hadden rZe. niet, ook geen hok
of kunstmoeder. . Onze schryver heeft
verschillende bonnen overgenomen. (V
begrijpt het wel!) Zodoende had hij. een
aardig koppeltje en...... de onkosten
van de restauratie van ztyn hokken zou-
den er wel uitkomen. Maar Juist
zouden de kuikens gaan leggen, en daar
komen de C.C.D.-ambtenaren. Prompt
een verbaal. De verschillende instanties
kunnen hein niet helpen, Befehl, Ist Be-
fehl! Nu heeft hy er weer 125.

Deze man vraagt raad!
Ook deze brief komt op de grot* berj

blieven van mensen, die gedupeerd, $jn
door dé vreselijke ambtenarij en ondes-
kundige voorlichting en ons daarvan
»»«?W» rfeW*1*1! ***** (Jan «*V)(tó!f.Oosten, dan uit hét Zuiden des land».
We willen dezen vriend niet het ant-
woord geven, zoals onlangs op het hoofd-
bureau te Den Haag geschiedde, 'toen.
iemand uit de provincie Utrécnt glnif
vragen om eenlormulier voor.huisslach-
t̂*J9i?tL.-É*" "W^ww «j*»*,haï wef bF boeren gewerkt, «aar door

omstandigheden in de bouwvakken ge-
komen, bulten zjjn' wü. hecht had lüj
er niet op. Bestond de mogeujkheld dkn
tocht Weet tf''tet'»m>ooKl? ^Xiri.
waarom jhêb'-je^-ïèt formulier nJ5
gezet, dat je b(j een boer werkt, dan
had je -die vergunning 'Allang gehad!"

Wanneer in Den Haag zo óver de veii-'
gunningen gedacht wordt, is het'dan
geen grote dwaasheid il die admihlitrax
tle tnj te houden?

Nog een ander geval. ' ;
In het geteisterde gebied van Gelder-

land moeten formulieren Ingevuld' wór-
den voor textiel enz. Schrijft U eerlijk
naar uw geweten op, dan krijgt U zelfs
na de derde aanvraag niets. Wanneer
dan wel? Invullen, dat V geen pak meer
hebt, dat betekent, dat U naakt of in
uw ondergoed loopt. Dan krijgt Ü dé
punten. Bijgevolg moet een ieder die
punten wil hebben, Begen!

C.CJ>.-ambtenaren nemen goederen lii
beslag en geven geen cewSs van Inbe-
slagname. Gelukkig; ze t̂ de crisJsWèl:-
overtreder: er volgt nu geen boete «n
de ambtenaren hebben een extraatïj!

Zulke praktyken en zulk een niorHal
is verderfelijk voor boeren, tuinders,
Plutmveehoudera, ja, voor het gehele
land. Ons land gaat en, mee ten grdhde,
ook finanUeel. Zwarte handel en deze
handelingen staan op een Ifln.

In een plaatselijk blad was een amb<
lelijk onderzoek ingesteld naar dé aan-'
vragen .van de boerea om fietsbanden.
Resultaat? 98 % was gelogen! En, nota
bene! Het bltfft ongestraft: 't ia heel
.gewoon! Als we zo een paar jaar Ver-
der gaan, dan vinden we het heel po-
woon, dat boeren en ambtenaren elkaar
doodslaan!

En moet dat uu maar doorgaan ? Om
een bedrijf te kunnen uitoefenen, moet
Je dan maar liegen? Om het hoofd bo-
ven water te houden maar zwendel be-
drijven?

Waarom heeft een boer met een paar
honden zo weinig last van de C.GD.?
Of. hebt U ook eltfld wat eieren en
een stukje boter en «pek klaar «taan
m geval er „soms Iemand komt"? Is het!
niet een schande In «alk een maatschap*
pfl te moeten levenT Zijn w4, boeren en
tuinders, nu zo verpest door de oóUog
en de gevolgen, dat we Het mees' weten'
wat waarheid en lengen IsT «oet baa
opKomend geslacht eok in dte w»g wo»«-
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de» opgevoed:? Met kulpertj en corrup-
tie, nut het nHrfnden van middelen on>
aë maatregelen t« ontduiken?

Meen, de «gering helpt u verder mo-
nel de grond .in, Nog meer maatregelen,
nog meer bindingen, nog meer amb-
tenaren. Bet leren nog duurder maken.
(Een boer moet voor drie gezinnen wer-
ken: voor «en belastingambtenaar, voor
een C.C.D.-anobtsnaar en dan ook nog
leta voor zyn eigen gezin.)

We weten maar één .oplossing: zo
gaaw mogelijk een grote vereniging, die
afschaffing van alle maatregelen wil,
om.zo eerlijk en fco hard mogelijk vrij
te kunnen leven.

Bit Is geen machtswellusteling die dit
•chitlft. Wt) weten heet goed, dat de
thans bestaande organisaties goed en
nuttig zouden kunnen zfln. Bet gaat
thans niet tegen de organisaties op ,dch-
relf. wel tegen invloed, die de hoofdbe-
sturen van de ambtenaren ondergaan,
waardoor Be gelijmd worden en zelf
ambtenaar geworden zijn. Zolang wQ

niet zien en boren, dat de bestaande or-
ganisaties tegen de C.W.. en tegen alle
gebondenheid zich te weer «tellen, ver-.
trouwen wij die ambtenarij niet l

Daarom, ongeorganiseerden, én ge-
organiseerden l Verenigt U met ons. om
drang uit te oefenen, voor een vijl be-
drilf, zonder liegen en bedriegen uw kont
weer te verdienen. En als we het dan
eens minder goed kragen dan nu?

Liever e e.r l i) fc ons brood verdienen,
dan met leugen «n bedrog in weelde
baden, dat moet ons standpunt weer
worden, waardoor we vroeger jaren be-
kend waren. Het interesseert ons niet,
van welke politieke, godsdienstige of
kerkelijke richting U bent. Wij bemoeien
ons ook niet met organisaties van be-
paalde kerkelijke of politieke kleur.

Sluit U b(J ons aan! Nog is het tfld!
Bet onrecht, waarvan ook deze schrtj-

ver In zt(n brief getuigt, moet verdwtj-
nen! Belpt en» daarbtj! Wordt lid van
de B.V.L.I

Waterstaat, Handel en Ntlvirheld In het

Iets over organiseren
(2)

De gunstigt conjunctuur na 1350 (toen
Juist de thans bestaande siandsorgani-
saties zijn opgekomen) was dus oorzaak,
dat 'de leden van de organisaties geen
aandacht besteedden aan het benoemen
van de besturen. Bet kwam dan* ook
niet zelden voot, dat 'een niet-boer (óf
heer) in het bestuur werd gekozen.

Iets zeer merïcwaardigs deed zich
toentertijd voor, hetgeen zich ook thans
weer openbaart. Door 'het ontstaan van
de P r o v. landbouworganisaties ont-
stond er een behoefte aan een Lande-
Hl k e ; organisatie,

pok toen zag de Koning de noodzaké-
Iftkhéid hiervan in. ( Gelijk men nu dok
weer de noodzakelijkheid ziet van étoi
landelijke organisatie,, ̂ ^^tiöuwsthap^

,Het .wis dan óók pp initiatief van den
Koning in l«5t, dat in '1856 de „Alge-
meiiè ^h^ücuj^e Lahdbouwvereniging"

«^Vt-^SwKd^w^i^^ffi^^wtacr JEsV.fiHSfi^v
houden met de provmclale organisaties.-

Doordat de tl^dttle van de JProv, org.
weM veronachtzaamd, is dé voornoemde
«onÖjOiJke landböinvverenlglng, door té

' JIn 1864 hééft, men, ?deuwe..j>ogiHgen,
ondernomen, die ten doel hadden een
laadbouwvertegénwoordigmg in de vorm
van „Kamers van Landbouw".

Door eigenbelang der besturen van de
JProv. org. is dit ook geheel zonder resul-
taat geweest. De regering verklaarde
niets voor deze Kamers van Landbouw
te gevoelen.

Ken heeft dan ook nu bfl de oprich-
ting van een landbouwschap er terdege
rekening mee, 1/t, houden (gezien de er-
varingen in de 18de eeuw) met dé tra-
ditie en de behoefte van de boeren.

Als iets met geweld doorgezet moet
worden, loopt dit spaak. .

Wt) hebben er In deze tyd tel van Voor-
beelden van tat de talrijke crisismaatre-
gelen die. steeds'* worden, genomen en
die toch Ateeds maar. weer niet naar be-
horen worden uitgevoerd omdat ze tegen
de traditie en tegen de wil van de boe-
ren genomen zijn.

Ondanks de scherpe en dure controle,
bereiken zé meest nog voor geen 20 %
hun doel.

Daarom, als er nu een landbouwschap
gesticht zal worden, moet dat de Instem-
ming en daardoor de medewerking der
belanghebbenden hebben. Bet U daarom
een grote dwaasheid om dit op te bou-
wen botten weten der. boeren om.

Wg hebben toch ook bij de Landstand
van weleer gezien, dat deze zonder de
wn .der boeren niets kon bereiken.

Als een commissie voor al de belangen
van al de boeren gaat zitten, dan moet
deze ook door al de boeren worden ge-
kozen, anders zal het «eker een fiasco
worden..

Zoals gezegd, door de „goede" tgd
na 1850 hebben de boeren nun belangen
te veel overgelaten aan de besturen der
organisatie».

Toen dan ook In 1878 zich de eerste
symptomen van de grote landbouwcrisis
openbaarden, waren «et dan ook de fce-
stqren van de bestaande Prov. erg. aan
wie. het werd overgelaten de belangen
van oe boeren te behartigen.

TOef >we*d toen. weer sterk ingezien oe
«m. /centralisatie van

Deze .centralisatie van-de landbouw
was noodzakelijk: Ie. Om een algemene
l*fn te kunnen trekken voor de land-
bouw; 2e. Maar dan moest zij ook wer-
kelijk uit at de verschillende takken en
de verschillende réchten en. tradities
van de landbouwers worden opgebouwd.

Het' eerste Werd In acht genomen,
maar doordat de leden 'eigenlijk niet
meer meespraken, la het 2e verzuimd.

Zoo ontstond dan In 1884 het „Neder-
lands Landbouw-Oomlté. * ,

Doordat de-- aanspraak, der belang--
hebbenden werd verwaarloosd en er-zioh
ook principiële vensghUIen openbaarden,
die de boventoon In het N«<J. Landbouw-
Comitë gingen voeren, kon hét doel, dat
door deze NaUo^ë-CommTssle werd be::

door kan de' regering aan* .hét', eind der
19de eeuw (al bleef het Red. Landbouw-
Comit* nog wel bestaan) dit. Comité

'

èe IsjKttoowj -Dit , word dan ook «enx,.
d)r ter, «and genomen. . .TT.

Dow*i verkewd»-ldee&i (de belang-
hebbenden geen aanspraak te geven: ij
de behandeling van de landbouwbelaa-
gen) bleven in deze ttld veel plaatselijke
yej-snlgjngen bulten -bet federatief ver-,
band ,v»n het .Ned. • lïandbonwOomtteV

Ook de Provinciale landbouwmaat-
schappijen zagen met' de belangrijkheid
in ven de aansprakelijkheid van de boe-
ren der plaatselijke afdelingen, die' in
die tijd ook casino's genoemd -worden.

In Limburg hééft men liet eerst de
belangrijkheid Ingezien van dé Inschake-
ling van de casino's in de Provinciale
Maatschappij.

De overige Prov. Maatschappijen heb-
ben eerst in de 20ste eeuw «t voorbeeld
gevolgd.

Doordat In deze landbouworganisaties
de belangen te veel werden verwaar-
loosd voor de landarbeiders, ttJn ook de
landarbeiders er in de 2Óste eeuw toe
overgegaan om zich té organiseren.

In Friesland, waar de socialistische
Ideeën ook op het platteland verbreiding
vonden, groeide deze landarbeidersorga-
nisatie zeer snel. PM na de eerste we-
reldoorlog zijn de landbouworganisaties
rekening gaan houden met de landarbei-
dersorgsjiisaties. . •

Door dit alles had men in het begin
der 20ste -eeuw nog steeds geen wer-
ke l i j k e centralisatie van de landbouw.

Onderlinge belangen, die eigenlijk
geen aanspraak mochten maken op cen-
tralisatie, maakten de ultwerkbig hier-
van onmogelijk. Maar meer nog maakte
een goede uitwerking; vaa de centralisa-
tie van de landbouw onmogelijk het feit,
dat de leden geen belangstelling toonden
voor het werk der organisaties.

Hierdoor werden vanzelf ook de prak-
tische belangen van de landbouw ver-
zaakt.

Het bleek dan ook heel spoedig, dat
door het niet meespreken der belang-
hebbenden (in feite de boeren) het Ned.
Landhouw-Comlte, dat door de regering
mis het centrale vertegenwoordigende
lichaam werd beschouwd en zelfs gesub-
sidieerd werd, niet aan de gestelde eisen
kon. voldoen. . ,

Het vraagstuk van de landbouwver
tegenwoordigbig bleef aa> de erde. .

Het was dan ook hierom, dat «en
wetsontweip.voor de-lnsteUing vvhland-'
•omncden in Mflï werd Ingediend door
Mr J. G .de Mum Oven» minister Van

Men zag al lang de noodzakelijkheid
In pm de landbouworgwdcnttes te ber-
den. Ken uitvoerige Memorie vaa Toe-
lichting Vees er zelfs op, dat het Ned.
LandbouWrComlt4 niet meer als officiële
vertegenwoordiger kon worden be-
schouwd. Toch werd er zoveel critiek
op het wetsontwerp uitgeoefend, voor-
namelijk ook door het Ned. . Landbouw-
Comité, dat de minister hét in 1905 weer
introk. Peze. onderhandelingen hadden
ten gevolge eenL hernieuwde toenadering
tussen het Ned. Landbouw-Comite' en de
boerenbonden.

Dit alles bracht veel verbetering In
het Ned. urndbouw-Comlté. Toch ont-
stond m IMS nog een afzonderlijke fe-
deratie, speciaal voor het organiseren
van nationale tentoonstellingen, Konink-
lijke Nederlandse Landbouwvéremging
genaamd. In 1817 vond de samensmel-
ting plaats van het Ned. Landb.-Comité
met de Kon. Ned, Landbouwvereniglng,
welke combinatie sedert 1918 de naam
droeg van Kon. Ned. Landbouw-Comlté.

Bij het uitbreken van de eerste wereld-
oorlog bleek overduidelijk, dat de land-
bouworganisatie in Nederland nog zeer
veel te wensen overliet Zo ontstond
hlel-ooer tn 1918 door confessionele
scheidslijnen m het KN.L.C. de cairis-
telQke Boeren- en Tuindersbond van
Prot.-Chr. zijde. Van Kath. zijde was
men hierin reeds voorgegaan.

Op- des» wüze zijn dan de 3 landbouw-
organisaties tot stand gekomen.

Enig* jaren later kwam nog een com-
missie vaa contact, hè; zgn. Centraal
Overleg, "-ot stand, waarin vertegenwoor-
digers van de drie federaties (de neu-
trale e» de belde confessionele) zitting

Het strtjdblad der Neder-
landse boeren.
Verschijnt l x p. 14 dagen.

Uitgevers: Centraal Comité Nat.,
Boeren-Actle. . , '

Administratie < opgave van aoon---
Dementen en advertentie»;
2e Hoofdstr 25, Meppel.-Te] 30.

Directie en Hoofdred.:
Bornerbroek (Ov.). Tel. 232
Correspondentie betr. de bui-
tendienst (propaganda, repor-
tage enz.) aan dit adres.

^bonnementsprttRï ƒ3.— per Jaar
plus Incassokosten.

Advertentieprijs: 20 cent p. nun.,
kolombr 48 m.m

fci een volgend artikel wensen we te
bezien hoe de organisaties voor en In
de crisis.Hebben gewerkt

• • ' . ' '- . . .:• . . r ' : , v . tF.
. ,. : (Wordt vervolgd.)

j-eif' BriCir^aah' den
Minister van Financiën

van bedragen,, die achteraf kunnen
ken niet verschuldigd te zijn. Een dergX
willekeur bij het opleggen van aanslagen,
zonder dat hiertegen beroep mogelijk is,
kan in den- beginne, na de bevrijding
noodzakelijk zijn geweest, thans, nu dé
wetgever gesproken -heeft,, dient de fl*r'
cus overeenkomstig de desbetreffend*.
wettelijke bepalingen te handelen.

De willekeur, waarop In vorenstaande/.
wordt gedoeld, betref t ia hoofdzaak df
onderscheiding ok-bare of enolrbarc aan-
was. Geheel eenzijdig stelt de inspecteur
der belastingen lasten samen vtai z,r,
zwarte boeren en verbindt aan de plaat-
stag op deze lijsten zeep ernstige «on-'
sequenties, zoals het opleggen van zware,
aanslagen, zekerheidsstening en Inhou-
ding van geldelijke uitkeringen van over-
heidswege, " . • • , i

Tegen deze handelwijze staan belasr
tlngplichtigen vrijwel machteloos. JB,
talrijke gevallen wordt zelfs iedere m*
tivering van deze «scKminatie gewelr
gerfl, terwijl :in; ajideïs^êïaljên,, Daarin
deze motiveting . wel gegeven ., wordt,
bUjkt, dat de inspectie slecht» beschikt
over' Vage beweringen «f -verdachtmaking
gen van derden. . • . ;,Ii

cnf
van de Stloh-

zonden, waatran

Jet iromt ondergetekende voor, dat
hflï..inj!pr^eren- en .opleggeii ,y«m zeker^
heidssteflliage ,̂ yppr <^r^betókJÜits
hebbende .op toekomstig* aahslageta, in
de Vermogensaanwasbeiasting, niet lan-
ger dooi£ang<mag vinden hu de V:A.Ï1
lot wet verheven Is.

Het gaat niét aan, dat de fiscus geheel
los van deze wettelQke bepalingen voort-
gaat met, het Invorderen en opleggen
van zekerheidsstellingen, waarbij noch
met,de,regelen dezer wet, noch met de
beroepsinstanties, welke de belasting-
plichtige krachtens de wet heeft, reke-
ning; wordt gehouden. .

Ondergetekende meent, dat de fiscus
thans, nu deze wet tot stand ts gekomen,
voldoend» geholpen is met de mogelijk-
heid van bet opleggen van voorlopige
aanslagen waarbfl ook de belastingplich-
tigen voldoende rechtsmiddelen hebben
om tegen onbillijke en onrechtmatige
aanslagen op te komen. .

Het wU ondergetekende voorkomen,
dat het In ons staatsbestel niét past, dat
ondanks deee wettelijke waarborgen, de
fiscus zonder meer eenzijdig den belas-
tingplichtige kan dwingen tot betaling

twlstbaar voor, dat bQ de ..
lilns; tusstn «Iroare en- osoirbane ja*°"

.was, de fiscus zich dient té bóudeiV i '
de bepalmgen- daaromtrent,,);
In'de VAB, zoals déze hfl. <
llnge en schriftelijke behandeling 1
Kamers der "Staten-Généraal door

der zekerheidsstelling en Inhouding der
geldelijke uitkeringen, voorshands winém
handhaven, dan dient toch in ieder ge-
val met onverwijlden spoed een beroeps-
instantie, zoals door de V_A_B. In uit-
richt gesteld, te worden ingesteld, opdat
de belastingplichtigen ook t.s,y. d« Zfr
kerheidsstellingen en inhoudingfin hiérab
beroep kunnen doen. . .

Tenslotte schijnt ook de toezegging
van Uwe Excellentie, dat aan oork"
slachtoffers geen zekerbeidssieUlh
zullen worden opgelegd voor moge ,̂̂ .
verschuldigd wordende heffingenT-lneeni
(zie Memorie van Antwoord op de Rijk*
begrotingen 1946/47) nog niet voldoend*
tot de Inspecties te zijn doorgedrongen,

Ondergetekende zal het zeer op pr]Jè
stellen, indien Uwe Excellentie boven-
genoemde wensen In Uwe wetwi]iiend«j
aandacht zal willen nemen en zal 1̂
antwoord, kan bet zijn spoedig, gaarn*
vernemen."

Maar één abonné
Herhaaldelijk ontmoeten wfl oude abonné'B van „Boertn-
recht", die oui namen opgeven van Kennissen, die reeds
lang 'geleden zich bij hen hadden opgegeven al* lecer TOOT
on*j blad, maar men waa er niet toe
adressen door te geven.

Wij «rften hol U •« Bontakkoffïk
Vul aan de achterzijde van dit formulier de naam van-
een nieuwe abonné in. U kunt dit uitknippen en In een
enveloppe doen. Maar U kunt het ook zo tart de post-
bode meegeven, zonder dat U er een Mgel opplakt. Het,
porto betalen wij. <
Geeft elke oude abonné maar één nieuw* op (praat
,eens met uw buurman!), dan «ïn dat ar» ~ ' ' '''

. die met ons
dotwmdCT

Dlf UITKNIPPEN
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Is het particulier grondbezit
ongeoorloofd bezit?

Ten saniana ra het al of niet ge-
oorloofd UJn nn het particulier grond-
bezit ma «r twee uitent tegenover
elkaar staande opvattingen aan te wtf.
wo. Hat «H attente acht elk particu-
lier grondbezit onrechtmatig en gaat
•tin zover, de tegenwoordige bezitten
VWV dit onrecht aansprakelijk te «tellen.
CM souden Hefst direct de grond aan do
«wie beaUters willen ontnemen zonder
aohadeloontclUng en dan de grond weer
nu> verdelen aan de brave lieden dl*
lot a» t#e va» grond ventoken z«n ge-

Vdor'bét andere uiterste zorgen die-
genen, die het particulier grondbezit als
een „heilig" (soms zelf* als een „godde-
J(Jk") »cht beschouwen, Ben historisch
gegroeid venchfyuel dat door de loop
der gescMeoesds volgens Oods wil on-
aantastbaar U 'geworden.

Belde uitersten zien echter elk slecht*
Keil van de beide zijden der medaille en
.verzuimen elk voor zich leze om te
draaien en ook de keerzijde te beden.

VoJftens onze mening is het particulier
groaduezlt (la de xin van het vrije be-
•chUddngcncht) verkeeid, zowel uit
een godsdkasUg al* uit een Boclaal-
econonuseh oogpunt, onvdat het volko-
men in strijd geacht moet worden met
God* Rechtvaardigheid, dat de voor alle
levende wezens taettemde rijkdommen
van de boaent door -enkelingen un de
mensheid souden kunnen worden ont-
houd», of uitsluitend ten eigen ba»
aangewend. UU een sociaal-economisch
oogpunt, omdat ontzaglijke itfkdommen
KZO groot, dat tfl to bedragen niet i(jn
bit te' drukken), welke door toedoen
enfof op korten van de gemeenschap
Binnen het.tnretk van de mensheid iBn
gebracht, i&de zakken vloeien van du
parUcuUeren grondbezitter, waardoor er
reeds velen slapende rijk HJn geworden.

Een voorbeeld «oala zich dat in ons
land In de negentiende eeuw herhaalde-
HJV heen voors-edsanK, Een «tgelegen
eomplex «mate grond, waarin heg noch
•Mg. noch «alge waterafvoer lx te be-
kennen, te voor bet gebruik practlsch
yraardejiipe, (Heil «omplexen grond »Un
dan ook vroeger voor een pond tabak of
feta dergelijke, maar pracUsch voor niets
in andere handen overgegaan.) Legt nu
de geneenachap van het ene dorp naar

Z ander een land; of waterweg .aan,
lang* of door het complex woette

grond loopt, dan wordt dout de gemeen-
schap een oatzagtvke meerwaarde van
eUe woeste gnwd geschapen, die echter
Biet aan de gemeenschap ten goede

komt, maar aan de bezitten van de
grond.

Ook uit een historisch oogpunt Is het
particulier' grondbezit (In de vorm van
een absoluut beschikklngsncat) ver-
keerd. Want In eerste oorsprong Is het
particulier grondbezit ontstaan op een
wtjze, die volgens on» twintigste eeuw-
se rechtsbegrtp niet geoorloofd zou zgn.
De manier waarop het feodale grond-
bezit ttydens de middeleeuwen in ons
land Is ontstaan. Is te overbekend om
er hier over te moeten uitweiden.

In zoverre heeft dus de eerstgenoemde
groep geUjk.

Ilaar nu de keerzijde.
Wie •Is voer de historisch ge-
groeide situatie aaasprakeUlkT

Wanneer nu de grond zonder schade-
vergoeding aan de eigenaren zou wor-
den ontnomen, dan zou dit hierop neer-
komen, dat die eigenaren aansprakelijk
gesteld zouden worden voor een maat-
schappelijke misstand, waarvoor Hl
evenveel en even weinig aansprakelijk
zfjn als de nlet-grondbezitten. Een der-
gelyke handeling zou elke rechtsgrond
missen en dus zéér onblliyk *̂  In zo-
verre heeft de andere groep veer gelflk.
De historie heeft er toe geleld, dat oh»
wetgeving zich geheel heeft aangepast
aan deze maatschappelijke misstand. En
de meesten ztjn dan ook thans op vol-
komen wettelijke wflze en te goeder
trouw In het bezit van de grond geko-
men.

Volgens een bekend spreekwoord
kr(jgt elk voOt de Regering die het ver-
dient. En In wezen is dit juist Hetzelfde
geldt ook voor de wetgeving. In de
grond van de saak ztyn «U dus allen
mede aansprakelök voor de

'

betreft. Boe ook de verschalende stro-
mingen in ons volk hierover mogen den-
ken, dé loop der gebeurtenissen dwingt
daar onweerstaanbaar toe. En we z|jn
al een heel eind op die weg gevorderd, ge-
tuige het Pachtbealult; de Grondkamers
met hun1 bevoegdheden, de voorbereiding
van' de wet op de vervreemding van lan-
derQen; de onteigeningswet enz.

De vraag Is nu maar. hoe dit proces
zich verder zal voltrekken. Zal het ge-
paard gaan met schokkende gebeurte-
nissen, als grote verschuivingen In de
politieke structuur van ons volk, rev*.
ïutles, oorlogen, concentratiekampen,
werkloosheid, hongersnoden enz, zoals
die zo vaak de wereld hebben geteis-
terd? Zelfs In onze verlichte qjd, nu de
techniek ons zulke enorme productie-
mogeUJkheden heeft verschaft Of zal
door de mokerslagen van de laatste oor-
log en de naweeën daarvan het gezond
verstand In de volkeren tenslotte toch
de overhand krQgen, zodat b.v. vraag*
stukken als het particulier grondbezit
en de grondstoffenverdeling eerUjk en
objectief onder ogen worden gezien en
tot een oplossing gebracht t Zal de Rede
en het gezond verstand, of zullen de
atoombommen het pleit tenslotte win-
nen? („De Kleine Boer")

Wl*> wil drie-en vierjarig
teenhout kopen?

Ken onzer abonhe'a uit Herwen en
Aerdt vraagt ons of wty voor hem geen
erkend houthandelaar weten die teen-
hout wil kopen. De boeren bty hem In
de buurt kunnen 'overjarig hout wel
kw|jt als brandhout voor een klein prtjs-
Je. maar de prysbeheersing verlangt,
dat het hout aan een erkend handelaar
verkocht wordt

Belangstellenden kunnen dch tot onte
redactie

pe'UJkè misstanden die er ton en hef
gaat niet op, daar een bepaald» groep
voor te laten boeten.

Toch zal «k* hier een

MsatscheppeHlke misstanden hebben
veelal zeer ernstige gevolgen, aa kunnen
grote rampen en onnoemelijk veel leed
en ellende veroorzaken. Dit U o.a. ook
het geval geweest, met de slavarntf. dto
eeuwenlang als een wcttélQlc geoorloof-
de instelling In'de maatschappij heeft
bestaan. Maar uiteindelijk verdwtjnen
dcrgelljltA nl HÉ t B n d c u uit onls0 nunèn.'
leving. Helaas vaak na veel strtyi en
veel ongelukken.

Ook het particulier grondbezit zal
noodwendig uit de samenleving verdwy-
nen, althans wat het beschlkkingsrecht

Grootfcopffaaf
contra bedrijfsorflanfsafie

zffn te Cfoei

fil het veivlag in ons vorig milliliter
van de rede van Minister Mansholt op
de vergadering van de Bond van Kleine
Boeren op 4 Febr. j.l. te Hoogeveen ge-
houden. staa». dat de 'kleine boeren meer
bakvruchten dan groen moeten

-

De minister bedoelde hiermede, dat bfl
het verbouwen van b.v. suikerbieten de
In het algemeen overvloedige arbeids-
kracht op de kleine bedrijven béter' be-
nut wordt omdat hakvruchten meer ar-
beid vereisen en* de opbrengst is bedui-
dend groter dan b. v. van haver en rogge.
Zo schat men de opbrengst van l ha.
suikerbieten óp ca. f 1000. terwfll de
voedingswaarde van de overblijvende
koppen gdtfk Is aan l ha. haver.

rede zeide de heer Warrlnk ojn. In
verband met de bedrf)fsorganlsatie voor
de landbouw, dat het totstandkomen van
het publiekrechtelijk orgaan steeds weer
wordt uitgesteld. Oorzaak hiervan kan
niets anders zffn dan een draven van het
industrieele grootkapitaal. Deze groep
heeft er groot belang b|J. dat de boeren
geen zeggenschap over hun eigen be->
drtjfsleven kragen.

Deze stelling- werd! enkele dagen later
bevestigd door hetgeen Dr Albering,
secretaris van de K.V.P., te Alkmaar
zeide; HWant de namen van degenem
die zich achter deze anU-LInggadJati-
mensen stellen, zQn de namen b^k. van
hen die tegen de vermogensheffing-
ineens zyn, tegen bedrijfsorganlaaUe ea
de belastingpoUUek der regering. (Vet-
druk is vsn ons - Red.)

Intussen moet deze ontboezeming van
een ingewijde in het politieke spel voor
de boeren een ernstige waarschuwing
zQn. Zien we dan nog naar de dreigende
prijsverlagingen, dan bevinden wtJ ons In
een sJarmtoestand*

Komt het graan vrij?
tfr gaan geruchten volgens welke dti

Térse,landbouworganlsaUe8 zouden over-
wegen aan de leden het advies te geven
hun graan vla hun eigen coöperatie ia
de vrQe handel te brengen, indien de
'beoogde prijsverlaging van het graan
doorgang zou vinden.

Candidaat voer de
Nobelprijs

Sir John Boyd Orr. de voorzitter vaa
de PA.O.. wordt genoemd als candldaat
voor de Nobelprijs voor de vrede, vooral
la verband met z|Jn pogingen om>te fco-
men^tot Htternationale regeUngen vot<
gens welke arme volkeren' uit de :ry1e<
dom der wereld gevoed kunnen wotden.

Het plan van Slr John berust hierop,
ds.t van bet surpliU oer productie van.
stspelpToduoten voorraden zuUen^wOr^ <
den gevormd. Bet te veel geproduceerde
zou tegen een lagen prgs vit denmarkt

Na .een aanvankelijke Instemming
hebben de Amerikanen later dit groots*
plan 'getorpedeerd. • ~

De vrije Pfuimveehouders
m «utasiitioiiiisn te btf cfe>

B? vToegifalge Inlevering ook oog korting.
EB U Mft op l||d Uw Iniikens.

Beleefd aanbevelend,

M. VAN VOORTHUIZEN
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OPEN B R l E F van het Hoofdbestuur der Vereniging
voor Bedrijfevri}held In de

verzenden aan de Kamerfracties der 2e Kamer

Barneveld. 5 Sept 1947.
Hoogedelgestrenge Heren,
Op de 1.1. gehouden Hoofdbestuursver-

gadering van de Ver. voor Bedrijfsvrij-
heid in de Landbouw bp 20 Augustus j J.
is besloten aan 'de Kamerfractie's een
schrijven te richten en de geachte Kamer-
leden enigermate op de hoogte. te bren-
gen van hetgeen er onder de boeren en
tuinders in Nederland leeft.

Aan Z.E. de Minister is verzocht vrij-
lating van graan- en graanprijzen, ook is
gevraagd geen doïscontrole toe te passen
Daar de toestand fo het boerenbedrijf
steeds weer cmhoiuïëear wendt, door

nu, ook 'zijn vrijheid beknot is, tracht
enige vergoeding te <krijgen voor zijn
ploeteren van dé vroege morgen tot de
late avond? Neen,, de smokkel- en zwart-
handel praten wij' niet 'goed. Integendeel.
Hier_ wordt juist een wég gewezen om die
pest uit de samcnlcvina te bannen: Geef
de boer zijn vrijheid Weer! Bedenkt, dat
de boer van heden o(fk anders is gaan
denkéiï 'dan' voor de oorlog"!

De boeren zien zich Jrerongehjkt
Zo bestaat er no'g altijd de leverings-

' cht van rundvee! Rj er is m ons land
doemde vlees. TegerJ vastgestelde prijs
' " veTplicht te leveren.

win ter "als een dreigend gevaar wordt te
gemoet gezien, niet alleen voor de land-
bouwers maar pok voor net gehele Ne-
derlandse volk, verzoeken wij II vriende-
lijk van enkele losse opmerkingen, hier
volgend, nota té willen nemen.

Dóór het vaststellen van. graanprijzen
en graanlevering krijgt de producent
geen waarde voor zijn product: de prik-
kel om graan te verbouwen is weggeno-
men, én hetgeen verbouwd is, wordt voor
verkeerde doeleinden gebruikt. De be^
doeling van de regeling was, het brood-
graan-produceren op te; voeren en te
verzekeren. Het resultaat is geweest, dat
er zoveel mogelijk broodgraan onttrok-
ken is (o.a. voor kippenvoer).

Door rationalisatie en mechanisatie kon
het productie-cijfer worden opgevoerd.
Dit is voor ons land een fantasie. De
practijk heeft bewezen, 'dat«dë kleine be-
drijven per ha. bijna het dubbele opbren-
gen dan de grote bedrijyen. Vooral de
grote zorg op de bedrijfjes wordt over het
hoofd gezien.

Witt U a.u.b. bewerken, dat de.kleine
bedrijfjes niet worden opgelost in de
grote?

Onze vrijheid op het. bedrijf zijn we
kwijt. Maar we verzekeren U, wanneer
de boet dezelfde eisen gaat stellen, als
de stedeling, wat betreft luxe, ontspan-
ning, vacantie, tantièmés e.d„ er dan geen
aardappel meer op de markt kwam en
geen korrel graan meer voor de C.C.D.
En... is de boer een minder kwaliteit
mens? Is het dan niet te verstaan, dat hij
tegenover al de weelde van.de steideling

Wanneer de bedragen/ die nu in de
verschillende tussenhandel verdwijnen,
aan de boeren werden gegeven, dan zijn
twee partijen gebaat: één partij slechts
niet (de'ambtenaar) maar een gedeelte
van het bedrag komt het publiek ten
goede, een ander gedeelte is voor de boer.
Nu wordt er een koe aan een koe ver-
diend! Daarom nog eens; geen leverings-
plicht en de vee-prijzen vrij laten. Het
publiek is ermee gebaat. Nu kosten benen
en vlees practisch evenveel.

Zo ook met de eieren. Er Zijn 10 mil-
lioen geregistreerde kippen, maar...
evenveel origerégistreerde. Deze worden
mét gesmokkeld broodgraan gevoerd én
de eieren worden, zwart verkocht. ,Nu
gevt 'de eieren-maatregelen de prijzen
aan,ƒ Jaaiom mag de vrije concurrentie
dat«fet dóe.n' Dé zoi

ugiten
De boerenstand is in noó«eL Vóór de oorlog is dat begonnen.

Tijdens de oorlog waren i«te slaven. En ria de oorlog hoopten
,we óp onze vrijheid. Helaas, helaas, ét is maar^ weinig verschil
gekomen; Wij,- vrije boeren/willen weer baas worden op eigen
erf. Daardoor is onze vereniging ontstaan.

Elke vereniging, heeft vo.prlichting nodig. Ook de onze I We
trachtten dit door middel van „Boerenrecht" te doen.

Alle categoriën, die buiten ons staan, werken tegen. Met
„Boerenrecht" konden we-niet langer samengaan. Dat kwam tnet
2 gezichten uit, die elkander tegenspraken ! Daarom is aan alle
leden geschreven niet langer:pp „Boerenrecht" abonné te blijven>
Om de eenvoudige reden, :dat het hoofdbestuur geen •verant-
woording meer dur fde en -kon drageri voor de inhoud, maar ...
daarmee nam h«t bestuur tegelijk een zeer zware last op haar
schouders; n.l. een eigen orgaan moest opgericht worden.

De moeiten van de administratie, redactie, financiëele toe-
stand, drukken, ad vertentie's,; ; werven van ab'onité's «nZ, enz. zijn
zfeer, zeer groot. Niettemin w|gen we het. Wt^ekenen op Uw
steun. De strijd is zwaar. Vergist U niet! De heie regering en de
hele ambtenarenwereld staat ons/stegen. Zij vechten voor hun bestaan.

Wij ook! -
. .Maar.. .. wij vechten vóór een rechtvaardige zaak. In de

artikelen die in deze krant zotten komen, zal' het' Uitlopen opeen
breuk mc$ de arübtenaren-klièKi Dat kan!

want,„ N|>OD BffeEKT WET!



nu aan dé ambtenaar. Wist U dat de
ziekenhuizen van tijd tot tijd bedorven
eieren ontvangen?

Met de varkensregeling is het een
chaos geworden. Ook hier wordt alles op
kunstmatige wijze geregeld. Ook de z.g.n.
toewijzingen voor fokzeugen is oorzaak
dat het fokmateriaal terecht gekomen is
bij heel wat „niet-fokkers".

En. hoe is het nu op fruitteeltgebied?
Zoals U weet heeft onze overheid met

het ambtenarencorps deze bedrijfstak tot
in de finesse geregeld. De bedoeling was:
het fruit eerlijk verdelen en bij 4e consu-
ment brengen voor een redelijke prijs.
Deze maatregel kostte de staat kapitalen.
En ... het tegenovergestelde werd be-
reikt, ^fant die eerlijke verdeling be-
stond hierin, dat,de Noordelijke provin-
cie's geen fruit bijna,Jcregen, terwjjj van-
uit de Betuwë dagelijks gróte trailers met
fruit naar Amsterdam werden gezonden.

Hoe dat mogelijk was? Och eenvoudig
kunstje: we zullen het U verklappen,
maar zegt U hét niet tegen de C.C.D.?
Anders lopen we de kans, dat ze werkelijk
opeens een ,,goede" maatregel gaan ma-
ten.

Vérvoer van fruit ronder de nodige pa-
pieren was verboden. Men kreeg een
vervoerbewijs voor een vracht fruit. Soms
was er controle, meestal niet. Bij de con-
trole werd het bewijs doorgaans niet af-
getekend (hoewel dit- voorschrift —as).
Nu loste men het fruit niet op de A v m s e
veiling maar elders... 't Gebeurffif dat
zo dagelijks tientallen tonnen 'fruit 'een

-ifflj«t-]jèdMidE,- ire$e,p,a™v-fcjegjt;...j^
weet U, waarom het publiek dat „zwarte"
fruit zo graag kocht? *

Omdat het goedkoper was dan i de
winkel. Daar betaalde men ƒ l. jtr^oor
een kg. De boer ontving voor eerste soort
(in de winkel was alles eerste soort) 80
cent, verminderd met 10 cent veilingkos-
ten. Zwart ontving hij 65 cent, voor twee-
de soort, op de veiling 40 cent. Met proe-
ven, die we ook namen in Enschede, Al-
melo, Groningen, Zwolle, kunnen we dui-
delijk aantonen, dat de prijsbeheersing het
tegenovergestelde bereikte dan waarvoor
zij in het leven geroepen is.

Deze wantoestanden deden ons beslui-
ten aan Z.E. de Minister te vragen op
H Mei hét vervoer en de liandel in lfniit
vrij te laten. En met succes. U betaalt nu
alles vrij is, de helft van verleden jaar en
mooier fruit. Wanneer de z.g.n. erkende
handel .en de verpjichte veiling werd af-
jjéschaft 'kon het (tbg.1.0 cent goedkoper.
De fruitteler weikt thans roet, teyreden-
beid. (Mocht iemand tegenwerpen, dat,
er nu. zóveel fruit is en dat daardoor al-
les vrij kon, dan vragen we: de prijzen
waren vier maal zp;,lioog verleden jaar,
groeit er nu viermaal iovéel?)

Ditzelfde, die vrijheid, is ook te berei-
ken op het gebied van akkerbouw, vlees
en eieren. Onze standsorganisaties en ook
de 'Stichting voor de .Landbouw zijn al
jaren bezig om de maatregelen te verbe-
teren. Hel wordt, echtSr' steeds slechter.
Wij willen afschaffing van allé ^aatre-
gelen om te komen taf een gezonde, eco-
nomie. Dit doel willen we bereiken, rjiet,,
zqals de Minister zich over ons uitlaat
door „één wflHé actie", maait langs '3e

koninklijke weg. W*) Ü«n9el>i% *
onder in een organisatie op eed democra-
tische leest geschoeid. Duizenden hebben
reeds aansluiting gezocht. Naa'rmaté de
Minister zijn houding teoenpyer ons ver-
scherpt, groeit ons ledental. Stakingen
propageren, zoals andere groepen, is niet
ons "voornemen. Daarom doen wij een
dringend beroep op U. .
Steeds weer komen verzoeken binnen.
Dan uit Overijsel, 3an uit Noortl-Brabant
om mee te doen aan algemene staking.

•De boerenstand staat aan de rand van
de afgrond. Het is waar, wanneer een kat
in het nauw zit, doet ze rare sprongen.
Weet U de gevolgen van het opheffen

,yan Se Crjféjsmaatregelen?, Min,
fon voor. fè Staat. Méér arbeifj
komen ytfl voor de productie..
corruptie en zwarte handel. Pr;,
ging voor de consument. Eerlijke verde-
ling van de producten. Verhoging van de
productie door vrij initiatief. Geen be-
voorrechting van ambtenaren.. méér, wo-
ningruimte voor oorlogsgetroffenen en...
een tevreden boerenstand.

Namens het hoofdbestuur
van de B.V.L.t

H. GEURTS, Voorz.
G. VAN 'T POORT, Secr.

Hief zijn we dan weeH
Na een gedwongen rust van vijf weken

zijn we dan weer in uw huiskamer ver-
schenen. - . - , . ' . .

En hoe? zijn we teruggekeerd.
Wel, in marstenue en jk zqu haast zeg-

gen, met volledige? bepakking, .
Want hadden we éérst in „Boèren-

recht" slechts een zeer bescheiden plaats-
je en moesten we viele malen artikeltjes die
met onze opvattingen niet strookten, voor
lief.nemen, om dit bescheiden plaatsje in
de krant te mogen behouden: nu is dat
anders geworden, nu hebben we een eigen
hele krant. En d*e leden die misschien di^
reet nog niet ten volle beseffen wat ,
zeggen wil, zullen spoedig ontdekken c^rr
het voor een vereniging als de onze van

,zeeir,,grote.,w4ard^>$s,:een .eigen b.lad te
hebben. . . . . •

Spoedig zuJlen twe beginnen jnet de
rubriek „Verenigingsnieuws" waarin all^-
zal vermeld worden wat er in de verei^
ging leeft, d.w.z. de groei der afdelingen,
de verslagen van diverse vergaderingen,
welke plannen van actie er bestaan enz.
enz.

Dan kunnen we al dadelijk beginnen
met de rubriek „Lezers schrijven hun me-
ning".

Hiertoe nodig ik al de leden en lezers
dringend uit zo vdel als maar mogelijk is
te schrijven. Indien het maar even gaat,
zal ik alles zien te plaatsen, het is immers-
voor -mij en de- bestuurders in het alge-
meen van het grootste belang om te Weten
te komen, wat er in de leden keft. Dus
geachte leden érV üezers, schrijf ons ;over
alles én nog wat, ;al is het niet mooi ge-
schreven of al zitten er foutjes in; dat geeft
niets, hoofdzaak i's'dat wij Uw mening
te weten komen. | ;

; Het adres van Uw redacteur is zeer
eenvoudig. Ro'defkërke te Ommeren is
voldoende, .
. Ter inleiding kan ik U al een paar zeer

belangrijke punten verschaffen, waht al
sctioéef ik in het béjjin van dit artikel
over vijf weken gedwongen rust. daarom
betekende dit nog niet dat we hebben stil
gezeten.

Ten eerste 'heeft in Mèppel op 8 Sept
j.l. een samenkomst plaats genad van re-
dacteuren vai\e bonden, ter priën-
teriivg om, tg kpme,n tot SatnenJunnHHing
vap .Opposilieoi-galiisaties, mét behoud
van eigen zelfstandigheid. Een soort van
federatie 3üs.

. Op bovengenoemde samenkomst., zjfij
enige punten besproken, waar vrijwel alle
organisaties zich mee kunnen verenigen.
Deze punten zijn nu ook'aan ons bondsbe-
stuur voorgelegd en door deze goed ge-
keurd, behoudens enkele op- en aanmer-
kingen. Een redactiecommissie werkt deze

.gegevens weer uit, waarop weer een bij-
eenkomst Wordt uitgeschreven, maar nu
voor afgevaardigden uit de besturen der
diverse bonden. Het ligt in de bedoeling,
dan gezamenlijk naar buiten op te treden
en elkanders actie te ondersteunen.

Ten tweede zijn er plannen om met on^-
ze actie tot daden over te gaan en wel in
de vorm van massale opzegging van ons
lidmaatschap van de crisisorganisatie.
Alle requesten, audiënties en circulaires
aan kamerleden én TtaniérfractiéS zijn: 'o'p
niets uitgelopen. Dus rest ons nog nlaar
als enig middel de daadwerkelijke actie.
Gij ziet dus. geachte lezers, er is al stof
tot gedachtenwisseling genoeg. Doe dus
Uw best en werkt mede de krant groot en
doelmatig te maken. R.

Een boerenman, waar „pit in zit"
Is van de „B.V.L." vast lid!

Wat de boer moet weten
Snljrogge.

Daar het zich laat aanzien, dat de yeevoeder-
positie ten gevolge van de droogte a.s. winter zeer
slecht zal zijn is het wenselijk aandacht te besteden
aan de teelt van soijrogge, die in het! voorjaar een
prachtige uitkomst"kan geven. Sntjrogge dient dia*
stceeks Jialf' September gezaaid te worden. Nfen
gebruike 200 kg .zaalzaad, per ha,, en dezey-kaii
breedsyerpig gezaaid .worden. Ontsmetting van .|iet
zaaizaad ü noodzakëuifc. Op minder' vruehu>iire
grond zal vóór de Wnter eeü 'gilt van 100 kg ksHt-
ammorl«alpeter per ha nodig zijn.. Het .ge\9as moet
ecbtec7yöór. de winter-niet te geil worden gemaakt,,
om rotting .bl( veel meeuw te voorkomen.

Na de winter, Februari-Maart. wanneer de on-
standioheden -maar enigszins geschikt zijn, geeft- men
minstens 300 kg k.a.s. per ha. De obgstn)d i?, at-
hankeajk van het weer en de bemesting, eind Maart
tot eind April. In de stoppel kunnen weer heel goed
voorgeldemde aardappelen gepoot worden.^ Ook
kan men er zoete lupinen in zaaien, die men.eind
Juli kan oogsten voor. ensilage, waarna.abg.iweer
stoppetknollen geteeïd kunnen worden. De voeder-
waarde van snijrogge komt overeen met goed'wei-
dégroèn en geen een prachtige overgang van de
stal naar de weide. •

Dé Assistent 6.L.V.D.,
W. VAN SCHAK,
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Veel onzer leden en ook vooral onzer

4bonnees zullen zich de laatste weken met
deze vraag hebben beziggehouden. En
omdat het doel van ons blad is: onze leden
voor tt lichten op de juiste wijze, hebben
•wij gédadit dat het nodig was in ons eer-
ste nummer dit pont even aan te snijden.

Wat is „Boerenrecht"?
Bperenrecht is een orgaan van „De

iMationale actie". Deze actie (die maar uit
enkele personen bestaat) streefde oor-
spronkelijk hetzelfde doel na als wij. na-
fnelijk Vrijheid op hef bedrijf of afschaf-
fing van de onnodige crisismaatregelen.
Onze vereniging (B.V.L.) had voor de
leden een Orgaan, nodig, zelf zo'n Orgaan
uitgeven was heel moeilijk vanwege ver-
^chillende vergunningen die men daarvoor
nodig had, en vanwege de hoge financiële
kosten.
,' om die redenen hebben wij ons inder-
tijd .genoodzaakt gezien dé uitgave v^n
een blad, gezamenlijk te doen met Boe-
renrecht. wij konden dan toch onze leden
op dé hoogte brengen van onze mjedede-
lingen en financieel was hei voordeliger.

, Oorspronkelijk ging alles goed, wij had-
den een gedeelte van het blad tot onze be-
schikking, dit gedeelte werd door ons be-
schreven zoals U hebt gezien onder het
opschrift „Mededelingen van de Veren,
voor Bedrijfsvrijheid 'in de Landbouw".
.. Wéér een ander gedeelte werd beschre-
ven door dhr. H. Schoonderbeek van „De
Vrije Pluimveebond", terwijl het overige
verjrorad werd door dhr. Warrink. redac-

Teur van dei.Nationale actie""."'' """*'
De uitvinding was prachtig.
Drie verschillende* groepen op land-

bouwgebied gaven hetzelfde blad uit, en .
niet dezelfde bedoeling, mooie theorie is
echter vaak in de practijk verkeerd, zo
•was het nu ook met ,,Boerenrecht". Dhr.
Warrink, die zich oorspronkelijk achter
ons stelde, en geheel voor ons was, bleek
tegen ons te zijn, hij plaatste al heel gauw
stukken in het blad, die niet strookten met
ons doel, wij konden daar niets tegen doen
want wij •waren samen „baas". Nu kwa-
men deze stukken natuurlijk niet in onze
rubriek te staan maar toch maakte het een
verkeerde indruk bij onze leden, de klach-
ten bleven dan ook niet uit.

Op onze jaarvergadering van H Mei
'47 in Arnhem 'kwam deze kwestie ter
sprake, en de leden die daar aanwezig
zijn jjeweest zullen zich nog herinneren
dat. daar een commissie is benoemd om
Jkle zaak op' te lossen. "^

Deze commissie bestaande uit de heren
'v. 't &x>rt, dé jong. Veldhuizen en Koe-

eenkomst gemaakt mét dhr. Warrink, nét-
"welk onder meer inhield dat wij lelf voor
óns gedeelte een redacteur mochten be-
noemen en dat dhr. Warrink niet meer iet»
mocht schrijven hetgeen in strijd was met
ons doel.

Deze overeenkomst werd schriftelijk
vastgelegd, doch ook hieraan hield dhr.
Warrink zich niet. ;

Zo plaatste hij in het blad van 10 Juli
- 1-947 No. 30 een artikel , [De Permanente

Revojuye"^ ,^aairin_haaU hij, verschillende
politieke partijen naar voren. En al is dat

niet direct tegen óns, dan is het toch we)
•tegenstrijdig omdat wij buiten de politiek
blijven en het -absoluut verkeerd achten
de éne partij voor te trekken bij de andere,
Onze actie gaat immers .alleen tegen dé
onnodige en zeer nadelige Overheidsmaat-
regelen. En wij willen; daarbij de politiek
en ook de kerk afzijdig houden. In No. 31
van 24 Juli 1947 plaatste hij een artikel
„Het grote plan: van Minister Mansholt",
Daarin begeeft , hij zich weer op politiek
terrein en spreekt over onze Minister als
iemand die voor de boeren op de bres
staat. . . . . . - ' -

Wij verwachten van de Minister niets,
de ervaring leert ons immers dat ?het
steeds* slechter word{ ; vo<>r ons bp'efen,
verder schrijft hij dat hét jammer is dit we
niét over meer ' plantenvét beschikken.
want dan zouden wij' de .boter kunnen uit-
voeren, Ijoter uitvoeren en zeït ma,r ja^riné
gebruiken noemt hij dus ook al een Boe-
renbelajig. • ., .
Is het hoofdbestuur der B. V.L. het eens
mei zulk gescliriJR '>,

Geenszins geachte leden en lezers, der-
gelijke 'artikelen in „Boerenrecht" én ge-
schreven door- dhr. V^aitink, warent en
het Hoofdbestuur en de genoemde com-
missie een doorn; in bet oog, daar lèwam
nog bij dat door dhr. Warrinfc twee edi-
tie's werden uitgegeven d.w.z. 'hij drukte

ïrschillende kranten, waarvan de inhoud
^^xèn de éne geheel tegenstrijdig was met de

andere, en zo gébeunde'het b.v. dat op

kregen toegezonden waarin onze medede-
langen geheel waren weggelaten en daar-
' t)or in de plaats een stuk wat geheel/ te-

Vjjfcn ons was. Dat dit bij onze leden ver-
warring bracht is geen wonder, klachten
en bedankjes voor „Boerenrecht" bleven
dan ook niet uit. Vandaar dan ook" dat
wij ons .genoodzaakt hebben gezien de
verhouding met dhr. Warrink en dus ook
met „Boetènrecht" te verbreken. Door een

als
. .,ypor

zijnde geen uitgave
meer van ons. . . : . - , . . .
, .Ben, verkeerd blad,, .dan liever geen
blad. Zo denken wij daarover en ik hoop
én. vertrouw dat al onze leden zo denken,
. pech amder-b^d verder te gaan is niet
nodig. Onze vereniging' is gegroeid en
moet no$ ipee^r groeien en daarbij kan een
eigen b&d góéd van dienst zijn. Dit ons
góéd bewust zijnde besloten wij op 15
Sept. j.l, geheel zelfstandig een blad uit te,
geven en nu jgeéds ziet U het eerste No.
voó"r U. Het uitgeven van zo'n blad kost
veel geld en dat was de reden dat wij het
nimmer aandurfden. Nu echter moesten
wij voor de goede gang van zaken de
knoop doorhakken.

Wij hebbén Uw aller medewerking
daarbij nodig.

Hoe groter het aantal lezers, hoe voor-
deliger 4é uitgave wordt, vandaar dan ook
dat ik U allen wil opwekken ons blad
„Dé Vrije Boer" voortaan te lezen en.
„fiperéiirécht" vaarwel té zeggen. De
éérste weken zal dhr. Warrink het U nog
toezenden, omdat de abonnemehtstijd no j
niét geheel is verlopen en h.w.s. zal hij
trachten Ü als abonné te houden.

Wat wij U adviseren is dit:
Zeg „Boerenrecht" op aan ons of

rechtstreeks aan de uitgever en neem hem
niet meer in ontvangst. En lees „De Vrije
Bo ' als Uw eigen blad daarvoor in de
.plaVJ
NaSëns 't voorl. hoofdbestuur der B.V.L.
1-Fj :. : -.-,•;•' H. -KOEKOEK.
ALLERLEI

ZJSJ. Minister Mansholt heeft het voor-
nei/ \. reis naar Canada te maken.
Wt wénsen Z.E. een zeer voorspoedige
reis en we hopen, dat hij terugkeert met
iets van de geest van onze Liberators.
Misschien gaat Z.E. dan ook medewer..*
ken aan onze bevrijding!

Excellentie: Goede reis en behouden
thuiskomst!

Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw
AFD. BARNEVELD

OPENBME tÈDENVËKÖADERING
op VfttjDAG 3 OCTpPÊg:. a.s.. in >et&ncertgebouw té Barneveld, 's av. 7 uur.

waai besproken zal «orden

De Cóllettiéve öpzéflglng voor de Oisisorgaölsatie
. .:.n .ïv..> ,;. «^.,! -'. " '- ™»r J ' - ' --r: J - ~ -- ^ . . f v . i; ; . . - • • •

Landbouwers, hbudt deze avoncl vooral wij. Ook Uw belangen staan.,pp;,.> «pel.
Leden, brengt ftlèVJeden mee. Zegt het voort. HET

Bezoekt de Openbare Ledenvergadering
. te houden op WOENSDAG l OCTÖBE6, s avóiids 7 uut

bij E. v. L»AR, Hoogesteeg 15,
O.a. zal besbrokén worden of we A of niet sullen bedanken voor de L. C. O.
Als spreker hoopt op te treden de heer G. VAN 'T POORT over hét onderwerp :spreker hoopt op
Waarom bédankea voor de L.C.0,7 Geen Woorden, maar nu
Leden, brengt óók niet-tedén mede. Komt allen. Zegt Het voort.

' Namens hei ÉeftÜur: E.

Jadeü! l Ü



Verenigings-nieuws
On4er deze rubriek zullen alle verga-

deringen worden ondergebracht, die wor-
den uitgeschreven.

Zodra het bestuur van een afdeling
besloten heeft tot het houden van een-
vergadering stuurt zij hiervan direct be-
ticht naar de uitgever: Giethoorn te Bar-
neveld. Schrijf op' de envelop of op de
briefkaart: Voor DE VRIJE BOER.

In uw schrijven vraagt U plaatsing on-
der verenigingsnieuws.

Betreft het een grote vergadering, dan
is het wenselijk, dit ook nog door middel
van een grote advertentie kenbaar te ma-
ken. Voor verenigingen is een apart re-
ductie-stelsel in overweging met de uit-
gever.

Nu kan alvast worden medegedeeld,
dat er zeer binnenkort een vergadering
van de dagelijkse bestuursleden van de
afdelingen in de ACHTERHOEK gehou-
den zal worden, vermoedelijk te Vorden.
Een en, ander zal geregeld worden 'door
dhr. Gottink te Vorden. De secretarissen
van die kring zullen nog nader bericht
ontvangen, s

Ook zal het hoofdbestuur, indien enigs-
zins mogelijk in deze rubriek bekend ma-
ken, wanneer het hopfdbestuursvergade-
ring houdt en ook de plaats en de tijd.

Mogelijke voorstellen en adviezen kun-
nen dan tijdig bekend gemaakt worden.

Op de 1.1. gehouden bestuursver je-
ring op 8 Sept. te EDE is o.a, bekffen,
dat er zo mogelijk nog dit jaar eengrote

,,PROTESTyERGADERING zal gehou-
den worden zulks om te demonstrejen flë"-
grote afkeer, die de boeren en tuinders
Hebben tegen de huidige gang van ^T!>en.

Op een andere plaats in dit blad^—^in-
de volgende daar meer over.
Vergeet vooral niet bij het inzenden de
data, plaats, tifd en bespreking te
vermelden. Bedenkt echter, secretarissen,
dat de oproep tijdig bij de drukker moet
zijn. Uiterlijk Zaterdag vóór het verschij-
nen of Maandag telefonisch. Het num-
mer daarvoor is 276, Barneveld

Achterberg
Onze afdeling- houdt Woensdag l Oc-

tober; 's avonds 7 uur bij E. van Laar,
Hoogesteeg 15, een Openbare Ledenver-
gadering.

De Heer G. van 't Poort, secr. van het
Hoofdbestuur zal deze avond spreken
over: Waarom bedanken voor de L.C.O;
Gezien de belangen die er voor de „vrije
boer" op het spel staan, verwachten Wij
een groot aantal bezoekers:

Barneveld
Vrijdag 3 Octobêr houdt de plaatselijke

afdeling der B.V.L, een openbare verga-
dering in het Concertgebouw. Aanvang
7 uur. Deze avond zal besproken wórden
de collectieve opzegging voor de Crisis-
Organisatie. Gezien de belangrijkheid van
dit onderwerp mag verwacht worden dat
behalve de leden ook vele niet-leden van
hun belangstelling blijk zullen geven door
in grote getale te komen. Voor bijzon-
derheden leze men de advertentie.

H.H,
Pluimveehonders

Voor EIER-en KIPPENKISTEN
' UW ADRES:

Fa. E. J. BOS S Zn., KISTENFABRIEK
STATIONSWEG « _ TH.EPOÖN 172. ~ BARNEVELD

TE KOOP:

Aanhangwagen G. VERSTEEG, Barneveld
Wesselseweg 2 — Telefoon 76

LUIMVEE-
op luchtbanden 32/6, grootte
4.5x2 meter in soliede staat

A. v^ d. BRINK
Wagen- en Carrossèriebedr.-
Langstraat 78 - Barneveld

Prachtige
Boek-aanbieding
1. HetVwrhnfcendeHozendMk
2. De Jongens van de Roerdomp
3. De Vrijwilliger van 1830
4. Dt Nieuwe Veldwachter
5. Het Uilennest
6. De Korenbloem •
7. Ftans Wikken
8. Bou'se Bijlertsma
Bovenstaande 8 boeken zijn
gebonden in mooie band en
lijn geschreven door de ons
bekende en geliefde schrijver
W, SCHIPPERS

Prijs slechts 19.-, franco hms

Ook, apart verkrijgbaar bij

H.-APELDOpRN
Verzendboekhandel

KOOTWIJKERB'ROEK
Giro 508252

Onder dezf rubriek
advetttnties plaatsen betreffende
Ditïtutaanbiedingen, gevraagd per-
spneel, koop en verkoop, huur en
verhuur efcz. De prijs van deze
advertenties la tot «t met 15 woor-
den 11.50, elk woord meer 10 et.
uitsluitend bij vooruitbetaling, dea-
gewenvt in postzegels te voldoen*
Deze adverteoti» op te zenden aan
GIETHOORN'S DRUKKERIJ.
Amersfoortsestr. 23 — Barneveld

GraanO^nstmcst*

uuur
WAljem,Ver. van Ace.

Boekhoudingen 6 belastingzaken

STATIONSWEG 37
IM Aljem, Ver. van Ace. || BENEVELD '

Telefoon 279

Land- & Tuinbou wartikelen
Zuivelgereedschappétt
H. VAN RHEENEN
LANGSTRAAT 71. .,,_

Alle soorten Pootaardappelen
in alle maten en klassen, van de, beste

kleigronden, worden steeds geleverd door

FIRMA VAN STORMB&QEK
Amersfóortsestraat 5 — Telefoon 244 — BarïeveU

Moderne, vorstvrije bewaarplaats
; Ook voorkierBen is onze speciaJUteit



DE VRIJE BOER
Verschijnt Dondèr.dags om (fa vavrtian dagan
Abormem.ntipriji l 2.80 ffr jaar bij vooruitbetaling
Adv«rt«riti«-tari<rv«n wordan op Banvr. to«guond«n

Inzending van advotcnttol 1 v»««k voor venchljning

1e JAARGANG No. 2 - 2 OCT.,1947

Officieel Orgaan voor de Landelijke Vereni-
ging voor Bedrijf svrijhéid in de Landbouw

AIB.m..n s.cr.l.rl.at: G. V A N 'T POORT, NEDÊRWOUDSÊWEG 16, BARNEVELD
V.rantwoord.lijlt r.d.et.ur: W. J. P. C. R O D E R K E R K E. O.M M ER E N (BeluwV)
Adr.i voor admlniitratl* «n adv«rt«nti«« : GIETHOORN'S DRUKKERIJ, Arnarsfoortsestntt 23
B.rn.y.ld, T*l«foon 276. Giro 274968

DE KOGEL DOOR DE KERK
!Nog enkele weken en we ,kurinen van

de crisisbanden én de gehate C.C.D. ver-
lost zijn. Aan het verlangen van enkele
zeeri ongeduldige boeien kon niet voldaan
worden, want er waren er, die meenden,
dat er ingegrepen kon worden, vóór er
een goede organisatie was! Dat ongeduld
laat zich wel. een beetje, verstaan. Maar
wil een actie goed slagen, dan, moet deze
goed „in elkaar zitten". :

Intussen blijven onze tegenstanders ook
niet stil zitten. Er wordt getracht onze
leden wijs te maken, dat rje tijd nog hele-
maal niet rijp is om tot afschaffing van
de C.C.0. te komen, dus, we bereiken ons
doel toch niet, enz. enz. ,

Hoewel het nog te, vroeg is om er óyer
te schrijven, kan ik het toch niet Voor me
houden én moet het me toch maar vast uit
de pen: we gaan organisatorisch bedan-
ken als lid van de Crisis- Organisatie. .
Daardoor zijn v^e 'los van alle crisisinaa.t-
regelen en alle crisiscontrole,. automatisch
hebben we dan niets meer te maken met
eier-.vee- en graaqlevering! Met prijsbe-'
paling hebben dé boeren dan niets meer
uitstaande.

Ja, het is niet zo eenvoudig, als in een
eerste hartstochtelijke opwelling wel ge-
meend wordt! Allereerst moet dit aalï allé

. leden ter beoordeling worden voorgelegd.
1 Ook op i de gtote proteslyergadering zal
- '«t ter sprake komen, als het in de aftjelin-
„tn is feehandeld.^Onbé^fcCg'en t^j jjs*mag

'
oïdekeVkl-
Wij zijn klaar. Onze organisatie heeft

zich, ondanks alle tegenwerking en ver-
dachtmakingen «taande gehouden niet ai-
teen, maar té er juist door' gegroeid!
Daarom kunnen we ook geen moment
meer wachten. Ging een ieder naar zijn
gemoed te werk, dan was de.zaak al veel
eerder aangepakt. Maay«jnéë¥ eïn: groot
percentage van slagen te zien, was het niet
verantwoord te beginnen.

Daarom gaat het nu.gebeuren!
U weet, dat we al-het mogelijke gedaan

hebben: we hebben bij Z.E. de minister
gebedeld en gesmeekt. Vele besprekingen
gevoerd met alle mogelijke tweede kamer-
fractie's, verhandelingen gehad met de
nodige departementale commissie's, cor-
respondentie gevoerd met onderscheiden
instantie's, maar, hoewel op de verschil-
lende plaatsen bleek, dat ons streven verre
van onbillijk werd gehouden, de geleide
economie aan de kaak gesteld werd in
verband met onze bedrijven, men houdt,
Ilch doof voor onze moeilijkheden.

Daarom: er is ons geen andere weg
overgelaten. ; '

En door daden zal getoond worden,
waar een boei recht op heeft.

Helaas worden we gedwongen in een
richting, die we niet begeerd hebben, maar
het MOET en dat nog wel zo snel moge-
lijk! En zonder uitstell

De planneni^ijn geleed in .grote lijnen.
Hier én daaf5*moet een onderdeel nog
nader worden uitgewerkt.

geheim voor me blij(feh: 't moest
lerd worden, Misschien is het/

_<aat och, een boer is- nu eenmaal donrl
De tegenstander Ttqri' zich alvast ffaan
wapenen tegen deze beweging en mis-

schien maatregelen (ja, vooral weet nieu-
we danl), treffen. Dit. kan ons echter-niet
verhinderen in ons voornemen: een einde
moet «r komen aan al de ellende!

Zeker, we weten nu al, dat de organi-
satie's en de ambtenaren van de C.C.D.
zullen komen en U trachten wijs tevtnaWi
ken, dat zo iets gewoonweg onaiogèiijk is
enz. enz. • . • '

Maar houdt U dom (we zijn.-inutfÉrs'
maar boeren!). Geeft ze maar g?öjk.
STRAKS jSLAAN wij TOE. EN DAT
ZAL RAAK ZIJN.

Bedenkt allen echter wel: eerst ont-
vangt uw, afdeling een voorstel vafl ons,
daarna bespreking op uw afdeliBj^yerga-
dermg, het resultaat daarvan naar het
hoofdbestuur zenden. Deze maakt een
verslag van al de binnengekomen be-
isclf Tjnge^i en stelt^een motie op vooir

' men eerstnog de noaigegfgtveïB. -
volgend maal meer daarover. Laat
achte daar alvast eens over gaan?

weet het; adres van dé secretaris: G. v.
Barnev^ld.

Wie leert mij dat kunstje ?
De Nederlandse papierfabfikant' Van

Gelder en Zonen, vrijwel de énige fabri-
kant vap krantenpapier In ons land. ging
het reeds voor de oorlog zeer goed.

In. de laatste oorlogsjaren ging het
minder goed, want zij leed een verlies
van, ongeveer 6 millioen gulden.

Doch na de bevrijding werd hett>eter.
De regering stelde een hoge prijs voor

het krantenpapier vast, de 6 millioeü ver-
lies werden, in 1946 "weer verdiend en er
werd nog een slordig-millioentje overge-
houden. Een aardig resultaat, vindt U '
niet?. Nu heeft dé regering aan Van
Gelder en Zonen toestemming verleend
de prijs weer te Verbogen met ruim 33°/0.

Dr. Brouwers de Directeur-Generaal
voor de prijzen is hierover geïnterpelleerd
en deze beweerde dat er een fout is ge- •
maakt.

Nu is een fout maken niet zo erg.
Maar toen ik nog schooljongen was,

maakte ik ook wel eens fouten, maar dan
moest ik zé altijd verbeteren. „Daar leer
je van" vertelde .de onderwijzer ons.

Maar nu is 'het gekste van dit geval
dat de regering de fout niet verbetert,
want de verhoogde prijzen gaan door.
Men zou nu haast gaan denken dat het
een opzettelijke fout is.

Nu zou ik zo .graag het kunstje willen
leren, hoe lk: de regering zo. mal kan
krijgen vóór ons ook eens zo'n foutje te
maken. Door bijv. de,-prijzen voor ons
eens zo te verhogen, dat we de geleden
oorlogsschade weg kunnen werken en dat
we Verder een behoorlijk bestaan kunnen
hebben, meer verlangen we niet. want
dividenden behoeven we niet uit te keren. R

Dit nummer van CZw blad -
' „De Vjri/e Boer" is een dub-

bel nvmmet. &r was zoveel
copie dal dit niel geborgen
kón '. wopden in hel gewone
toemaal.



Van kwaad tot erger

Misleiding? Knechting? Tyrannie?
Wie onzer lezers kent van uit de bezet-

tingstijd niet de „Landstand", door een
ieder gehaat en waar men zonder meer
automatisch lid van werd, ja moest wor-
den, om dan nog maar niet te spreken van
de contributie .welke door haar gevorderd
werd? U lieeft dit aan de lijve ondervon-
den. Eén uitkomst zou er zijn, als we maar
weer bevrijd waren, dan: ja dan, 'dan was
ook die Landstand spoedig verdwenen,
/ïnet al zijn automatische verplichtingen.

Neen, ons boeren iets opdringen, schu-
wen wij als de P. en waarom ook niet? Wij
leven toch in een democratisch land en zul-
len nimmer dictatuur aanvaarden.^

Éénmaal hebben wij een fout gemaakt
om te tekenen, dat was toen (zogenaamd)
vrijwillig, en wat zijn de gevolgen al niet
geweest? Ja, wat zal ze ons nog brengen?
Wel zo straks wordt Ü ook automatisch
lid van een komend Landbouwschap, met
een contributie, die U dan wel gewaar zult
worden. Dan'hoor ik U al zeggen: „denk
Je dat ik dat betaal?" Er zal mét de mond
wel flink over door geslagen worden.

• Welaan, laat ik U dan even het volgen-
de artikeltje onder Uw aandacht brengen,
komende uit „Mededelingen van de Be-
drijfsgroep Bouw Industrie", d,d. 22 Juli
1947, tussen twee haakjes, je wjv-dt rijp
gemaakt voor Wolfheze van al d^èdrijf-
schappen en Groepen die er zijn.
• Oqfc deze-man heef t aam de l(jv* ond«ii-

.voinden, dat er geen twijfel meer kan bc-'
staan inzake de wettelijke bepalfry_*i ver-
bonden aan een bedrijfsorganisatie en de
rechtmatigheid der contributieheffing. '

Bij vonnis van 24 Sept 1945 wees 'de
kantonrechter te Hilversum inzake Kloet
contra Klok de vordering van een bedrijfs-
groep, tot betaling van contributie tegen
een lid af, en wel op deze gronden:

Ten eerste Het was volgens de kanton-
rechter in strijd met de openbare orde,
om na de bevrijding recht te doen ont-
lenen aan regelingen, die tijdens de
bezetting van kracht waren geweest
(zie bij ons boeren de Landstand).

Ten tweede: De gedaagde had zich nim-
mer aangemeld als lid en kon dus niet
als lid worden aangemerkt.

Dus Vrijspraak was een feit.
Ja, dat zou je denken. De Procureur-Ge-

neraal bij de Hoge Raad dacht er anders
over en kon zich met deze uitspraak niet
verenigen en tekende in het belang der wet
Cassatie hiertegen aan.

18 April 1947, \Yi. jaar later heeft de
Hoge Raad arrest gewezen in deze zaak,
waarbij de Proc.-Generaal in het gelijk
werd gesteld en beide gronden waarop de
kantonrechter te Hilversum, de afwijzing
van vordering had uitgesproken werden te
niet gedaan.

In 't besluit Bezettingsnraatregele.n E 93
zijn immers uitdrukkelijk de verordeningen

betreffende de organisatie van het bedrijfs-
leven bekrachtigd en gecontinueerd.

Voorts is het, gezien het tweede uitvoe-
ringsbesluit ondubbelzinnig, dat door een
algemene beschikking van de organisatie-
commissie, waarbij Indeling- en Grenzen,
van het gebied worden bepaald, waarin
een bedrijfsorganisatie bevoegd is de on-
dernemers en ondernemingen, die op dat
gebied werkzaam zijn, onafhankelijk van
hun wil bij de centrale organisatie aange-
sloten worden. /

Juist daar wringt de schoen. Lezer.
Onafhankelijk onze wil of men al of niet

georganiseerd iW zijn.

Onafhankelijk onze wil of men al of niet
boer zal mogen zijn.

Onafhankelijk.onze wil, op welke eerlij-
ke wijze wij ons brood willen verdienen.

Neemt hier no'ta van, Boeren, Pluimvee-
houders, Fruittelers, kortom gij, die met de
landbouw te maken hebben.

En zo zou ik door kunnen gaan, lezer,
heb ik U niet op iedere vergadering gewe-
zen wat ons te wachten staat?

Me'n zij gewaarschuwd; neen. men is ge-
waarschuwd, niet alleen door mij, maar

door alle medewerkers van onze Vereni-
9i«g.

Moge de Uitspraak in „Mededelingen
van de Bedrijfsgroep Bouwondernemers"
Bezuidenhoutscheweg 21, Den Haag U
hebben wakker geschud, om U er zich toch
wel over te bekommeren wat er te gebeuren
staat. Bedenk, dat Gij ,,nïet-georganiseer-
d<*.n" zo straks medeschuldig zult zijn, wan-
neer de wagen vastgelopen is en dat ge-
beurt wis,en zeker, tenzij: men van span
verandert.

Hoe ver wij nog van de cataströphe ver-
wijderd zijn, is mij niet gegeven te zeggen,
oat behoeft U ook niet te weten, de hoofd-
zaak is, dat U het weet en gewaarschuwd
zijt. .

Is er eenmaal over Uw bestaan of toe-
komst beslist (zonder U) dan is het te laat,
want zo de boom valt, zo blijft hij liggen.

Daarom Vrije Boer trek met ons op.
Hier past te zeggen: „Vele handen ma-

ken licht werk."
Bent U het hiermee eens? Welaan dan

spoedig in de gelederen van de B.V.L. voor
het te laat zal zijn.

Zij vecht voor een gezonde landbouw-
politiek, zonder aanziens des persoons, tot
welzijn van ons volk, ja geheel ons Vader-
land.

R. SCHOONDERBEEK, Lunteren.

VRIENWELM VERZOEK
JBP:. . ., v ,. • ,. ...i, / : < . . ' . . '

Boer" ontvangt. H nu voor de tweede maal.
Het blad valt zeker in Ui smaak. Dat zal in de toekomst nog beter

worden. U zult er niet meer TOiiten kunnen. Aan de inhoud wordt steeds
meer zorg besteed. Het blad is een machtig wapen in de strijd tegen de
crisis-maatregelen. Dat is ook Uw strijd l Met Uw medewerking wordt die
strijd geWonnen I

Al) Ütf van de B.V.L. wilt U op de hoogte blijven met alles wat er in
en om de Vereniging leeft. Dat kan! Daarvoor leest U Uw eigen ver-
enigingsorgaan.

'_ In de loop van October worden de abonnementS'
kwitanties van «De Vrije Boer" afgegeven voor
het jaar» lopende tot l October 1948.

U weet het: De abonnements-prijs is f2.80, verhoogd met 15 cent
inningskosten. Wij twijfelen er niet aan, of alle leden zullen bij eerste aan-
bieding deze kwitantie voldoen. In elk geval ontvangt U nog l maal een
proefnummer. , •

En nu een vriendelijk verzoek. U bespaart ons hierdoor administratie-
en andere kosten door alleen in zeer moeilijke financieële omstandigheden
de kwitantie van „De Vrije Boer" te weigeren.

Wilt U „Boêrenrecht" ook blijven lezen, schrijft U dan naar de Secre-
taris: van 't Foort, te Barneveld. Van alle oud-lezers van „Boerenrecht",
die geen bericht zenden dat ze .Boerenrecht" willen blijven lezen, wordt
aangenomen, dat ze bedanken als abonné op „Boerenrecht". Door het secre-
tariaat wordt collectief het abonnement op „Boerenrecht" opgezegd.

Een tweede verzoek is dit:1 Wilt U „De Vrije Boer", nadat U het blad
gelezen hebt, doorgeven aan vrienden, buren en bekenden? U steunt hier-
door met' een geringe moeite onze (Uw) vereniging in grote mate. En dat
hebt U er voor over! Het gaat immers ook om Uw belangen!

HET HOOFDBESTUUR DER B.V.L.



Rede, uitgesproken door de heer G. van 'iFóort te Barneveld, Secretaris

Betekent VRIJHEID Ondergang of Toekomst?
Op de vraag: Betekent vrijheid onder-

gang of toekomst, zouden we de wreder- •
vraag kunnen stellen: „Heeft, niet de mens
een strijd op aarde?"

Er is een strijd op kerkelijk, politiek,
internationaal, nationaal, provinciaal, ge-
meentelijk en huiselijk gebied. Hierover
handelen wij thans niet, maar over de .
strijd op onze bedrijven en dan voor onze
vereniging speciaal de land- en tuinbouw-
bedrijven. Een ieder, • die iets met de
landbouw uitstaande heeft, interesseert
zich voor 4eze strijd en daarom zal nie-
mand zich 9Ok afzijdig houden. Trouwens,
het kan niet anders of een elk zal kleur
moeten bekennen. Het gaat erover: v6ór
of tégen de vrijheid op onze bedrijven.

In de oorlog tegen de gemeenschappe-
lijke vijand. Duitsland, vroegen we niet,
welke kerkelijke of politieke ' richjting
iemand was toegedaan, evenmin doen wij
dat nu, wanneer het gaat om het gemeen-
schappelijk belang, de vrijheid in onze be-
drijven.

Voorop stellen wij, dat het eigenlijk niet
onze vraag is, of vrijheid ondergang of
toekomst betekent, 't is de vraag van onze
tegenstanders, n.l. de ambtenaren of de
verambtenaarde* burger en van degenen,
die financieel bij de ambtenaar en bu-
reaucratie betrokken zijn: Op dezelfde
wijze stelde Hitler Nederland vpoApf het,
niet Veel beter was onder B. te sta^n j dan
eeri'vrij Nederlina te Wijven!? '- "ƒ -•

Deze vraag woedt dan ook aan de boe-
ren voorgesteld om ons lam te slaan in
de strijd en dé actie, die wij •Voeren tegen
"de overtollige ambtenarij en over ónze be- -
drijven straks geheel „heer en. meester"
zullen zijn. T.och willen wij een antwoord
geven op bovengenoemde vraag. Maar,
wat betekent vrijheid? Vrijheid is, zich te
kunnen ontwikkelen naar de aard'vah zijn
natuur. Gelijk een vis alleen, in zijn. ele-
ment is in het water en niet op 't droge
kan leven err een vogel alleen in de open
lucht en niet in het water kaa leven, even-
min kan een boer, wanneer hij geen be-
drijfsvrijheid heeft, zijn bedrijf naar be-
Koren uitoefenen. Wij moeten in ons be-
drijf niet belemmerd worden door binden-
de maatregelen. Wij moeten kunnen pro-
duceren met volle energie en volle lust,
zoveel als in ons vermogen is. Er kan met
de bestaande middelen van kunstmest en
veevoeder in ons land meer dan het dub-
bele geproduceerd worden.

Vrijheid veronderstelt in het allerminst
on gebondenheid aan de regering, maar
wel ongebondenheid in het beheer onzer
bedrijven. Wat er te regelen valt buiten
onze bedrijven kan (door practische
mensen) bij export en import geregeld
worden. Maar wat te regelen valt op
onze bedrijven, moet door de boer zelf
gebeuren. Geen ambtenaar, of wie dan
ook, kan haar dat verbeteren. En wat be-
tekent gebondenheid? Dit .veronderstelt,
dat de boer zelf niet capabel is voor zijn
bedrijf. En... het vertrouwen hebben we
niet vfen de regering. Men vertrouwt niet.

dat wij onze krachten zullen aanwenden
voor het algemeen belang van ons volk.
Doch, wie heeft ooit meer getoond,.dam
een boer, om al zijn krachten aan te wen-
den voor het Nederl. volk? Ja, men gaat
nog verder! De regering vertrouwt niet
eens, dat we voor ons zelf zorgen! Het ook
niet kunnenl

Daarom worden wij „gesteund". Eigen-
aardig: voor de maatregelen werd bijna
niet één bedrijf gesteund. En... tijdens
de. maatregelen moeten practisch alle,be-
drijven g*teund worden. Zo worden onze
bedrijven door ambtenaren geleid, om-
dat ... we er zelf niet toe in staat bleken!
Zullen we nu door deze mensen eerlijk
en gestreng worden opgevoed?

Maar ter zake. Wat heeft nu de prac-
tijk ons geleerd omtrent gebondenheid of
vrijheid? De practijfc van vrijheid op het
bedrijf was: 1. met voüe lust en energie
hebben we altijd ons werk verricht, waar-
door enorm veel meer met de bestaande
middelen geproduceerd werd.

2. Men ziet dan ook het bedrijf als zijn
bedrijf, waardoor het belang voor het be-
drijf en het persoonlijk initiatief zeer ver-
hoogd werd. Het verhoogd ook zeer de
productie.

3.De spaarzin wordt door de vrijheid
s/-\ aangewakkerd, waardoor steun in

f j^llerj gunstige tijden niej nodig is.
yf. Als de bé%ijfseigenai<i .Oökjiedsijfs-

leider mag vrezen, wofdt alleen' met &>ed
en practisch overleg gewerkt en wetetf we
, •erteg is het halve werk", maar... dan
iv^/t het ook goed overleg zijn!!!

5. Zeer noodzakelijk Is, dat de produc-
tiekosten zo laag mogelijk' zijn. Vooral
met het oog op de export; die in de toe-
komst zeer moeilijk zal;worden, indien we
niet kunnen concurecen met dé prijzen van
andere landen. Ook zal het leven hier er
veel goedkoper door worden, waardoor
lonen verlaagd kunnen wórden en toch
royaler geleefd en natuurlijk meer bedrij-
vigheid op de bedrijven komen.

6. Doordat er met zorg en meer ar-
beidskrachten gewerkt wordt, krijgt men
een product met een hoge kwaliteit, wat
ook onze export-concurrentie ten goede
zal komen,

7. Ook js bij vrijheid»*voor een ieder
die er capabel toe is practisch een bestaan.
De verschillende bedrijfstakken worden
door de juiste personen bezet, zodat men
e^n practische en eerlijke verdeling der
bedrijven krijgt en dat geen' kippenboer
tegen wil en dank varkensboer, veeboer
of tuinder wordt, of omgekeerd. Hierdoor
(de vrijheid in de keuze n.l.) krijgt men

look tevredenheid onder dé boeren.
8. Doordat de bedrijven weer op zich-

zelf rendabel worden gemaakt en zonder
. staatssteun gedreven kunnen worden,, be-
voordeelt dit sterk de staatskas!!!

Maar, wat krijgt men door gebonden-
heid?

Juist het tegenovergestelde: l, de werk-
lust wordt ontnomen. Dit vermindert de
productie met de bestaande middelen'.

2. Doordat 'de staat een bestaan verze-
kert, werkt men belangeloos;

3. Alles wordt gelijkelijk verdeeld,
dus . . . «paren heeft geen iin, hierdoor
gaat heel veel productie verloren.

4. Doótdat de staat onze bedrijven leidt,
behoeft men geen berekening voor zijn
bedrijf te maken en wordt er veel zonder
overleg gewerkt.

5. Varizelfsprekend worden door voor-
noemde factoren de productiekosten zeer
verhoogd. "Het leven wordt veel te duur.
We hebben geen deviezen. Wij kunnen
nief exporteren. Hierdoor krijgt men een
grote en zeer te vrezen schaarste.

6. Doordat met minder krachten en met
minder zorg gewerkt wordt, lijdt de pro-
ductie ontzettend in kwaliteit. Denkt hier-
bij aan de pootaardappelen, die naar
Frankrijk zijn geëxporteerd. '

7. Doordat een bedrijf niet door eigen
initiatief wordt opgebouwd, maar eigen-
lijk wordt toegewezen, krijgt men een
slechte verdeling onder de bedrijven en
daardoor grote ontevredenheid. Het re-
gent dagelijks ten onrechte, maar vooral
ook terecht aan klachten.

8. Door hét onpractisch en onvoordelig
produceren en het daardoor noodzakelijk
worden van steun aan de boeren, wordt
de staatskas ferm aangesproken en gaat
óns land ten gronde.

Zet daar enkele van de vele bezwaren,
die onvermijdelijk verbonden zijn aan, het
systeem van gebondenheid en leiding door
ambtenaren, in welke takken dan ook;

Nu, snoeten wij nog enkele bezwaren
oplo& "i ,die onze tegenstanders opwer-
pen alsof we evenwel , nog geen vrijheid
op-onze

Vooral omdat we op het ogenblik nog
zittep kampen met een tekort. Er is nog
JisfrikJle! Ja, juist, nu we distributie: heb-
ben en er dus een tekort is, moet het sys-
teem, waardoor de productie verminderd
wordt, afgeschaft worden en de produc-
tie zo hoog mogelijk •worden opgevoerd,
wat alleen te verkrijgen is, door onze be-
drijven vrij te laten van de ambtenaren-
plaag en de bindende maatregelen. Zo-
doende kan weer zo vlug mogelijk rijk eri
arm voldoende voedsel ontvangen en de
distributie «lts worden gemist.

Maar, zo vraagt men, zolang de distri-
butie nog noodzakelijk is, hoe komt de
arme man in Nederland aan zijn benodigd-
heden? Zo lang er nog een noodtoestand
is, is de regering verplicht voor de nood-
lijdenden te zorgen. Zij, kan dan de, in-
landse producten opkopen op de markt.
Hierdoor worden de producerenden ge-
prikkeld zoveel mogelijk te produceren:
hij krijgt dan waarde voor zijn producten
en wij behoeven geen dure producten te
importeren. Tegen verlaagde prijs kan aan
behoeftigen gedistribueerd worden. De
belasting stelt de regering schadeloos. Dit
voorkomt alle ambtenarenellende en bu-
reaucratie, waardoor wij individueel en
landelijk ten onder gaan. En de kleine
man is er méé gebaat.

Tenslotte nog een klein, overzicht van
de practijk der gebondenheid op onze
bedrijven. Allen weten we, dat door het
systeem van gebondenheid, een ieder ge-
prest wordt, om, wil hij zijn bedrijf staan-
de houden enigszin», dit door liegen,



zwart handel en bedriegen moet 'doen.
Dat mag niet. En het kan niet anders

dan funeste gevolgen hebben. We kunnen
er ons niet mee af maken door te zeggen,
dat het noodzakelijk is. Bijvoorbeeld een
zakenman moet' met liegen en bedriegen
zijn zaak drijvende houden. Hij verplicht
daartoe zijn personeel ongure practijken
uit te oefenen. Zulk personeel weigert dat,
wanneer zij eerlijke mensen willen blijven.

Maar vindt die zakenman een ploert,
die bij hem in dienst treedt, dan zegt men
toch'niet; was ik maar bij hem in dienst
gegaan, want nu gebeurt het toch ook.

Meestal brengt zo iemand het niet ver
in de wereld. Zo ook in ons land.

Het is niet alleen onverstandig, 'ook
zeer gevaarlijk een landbouwbedrijf te
leiden. Om het staande te houden moeten
allerlei wegen gevonden worden om te
liegen en bedriegen. En... dit is alleen
het werk van lieden, die zichzelf met eer-
lijk werken en produceren niet meer kun-
nen behelpen en dan tot deze practijken
overgaan. En eigenlijk niet meer in de
maatschappij thuis horen, maar opgebor-
gen dienden te worden. En... de heler
staat gelijk aan de steler. Wie is er nu nog
safe?

Daarom kan er in geheel Nederland niet
één boer gevonden worden, die hierover
in twijfel is, dat gebondenheid ondergang
en fcdrijfsvrijhcid toekomst betekent,

Daarom wekken wij U op, niet alleen
door lid te worden van de vereniging
B.V,L., maar ook door het werven van
nieuwe leden in uw omgeving. Natuurlijk ~
vraagt 'dit van U offers, maar bet'nnkt:
alleen kunnen wij niets bereiken, \_x3nt,
dat U de vrijheid waard zijt. .

Parlementaire kroniek
In de Tweede Kamer zitting 4—- 24

Sept. j.l. heeft Z.B. de Minister van
Landbouw medegedeeld, dat de prijzen
van melk en van varkens met l Nov. a.s.
zullen worden herzien.

Twee dagen later had Z.E. het niet
gemakkelijk in het parlement» Geen won-
der! Menig kamerlid gaat meer en meer
belangstelling krijgen voor de agrarische
bevolking. Elke kamerfractie heeft haar
stem laten horen en bleek met de huidige
gang van zaken verre van tevreden te
'zijn. In het volgend nummer komen wij
hierop nader terug.

Allerlei
Op een landbouwproefstation in Ameri-

ka Worden proeven genomen met radio-
phosphorus en radiochlorlne om na te
gaan hoe. de groeiende maisplant deze.
voedingsstoffen verwerkt.

In Utah zijn proeven genomen met
zwavel bij het kweken van tomaten en
bonen. Ook onderzoekt men daar door
middel van radioarsenicum de plantengroei
op plaatsen waar uiterst geringe hoeveel-
heden arsem'eum in de bodem zijn gelegd»

Behalve lijnolie, grondnoten-olie e.d.
werd in Rotterdam voor het eerst drui-
venzaad olie ingevoerd.

De gemiddelde grootte van de boer-
derijen in Nederland is nauwelijks 10 ba.
Slechts een tiende deel van alle boerea
hebben een bedrijf, groter dan 20 ha.

Landelijke Vereniging voor Bedrij f s vrijheid in de Landbouw
. Boeren, Vrije pluim veehouders, Tuinders; Fruittelers en allen die, in

, welk opzicht dan ook, iets met de boerderij of landbouw te maken heb-
ben, zelfs de „kleine man" dïe men geen huisslachting- „kan" toestaan,

WIJ VRAGEN U
Stelt ge prijs op een vrij bedrijf, of wenst ge liever slaaf te blijven van
de knellende crisiswetgeving?
Wenst ge onder toelicht te blijven van controleurs en ambtenaren, of
wilt ge Uw bedrijf zelf beheren ?
Wenst ge dat men in 't vervolg OVER ons beslist MET ons. en op
basis van recht en billijkheid? •
Kunt ge U verenigen met de toewijzing van kuikens, voeder en diverse
andere artikelen? Bevalt U de wijze van uitbetaling van geleverd slacht-
vee en vele andere producten? Is er van énige bedrijfswinst nog sprake,
als U zich stipt houdt aan de vele maatregelen? Zijt ge ook van
mening, indien dit alles zo doorgaat, we steeds dieper in het moeras
verzinken ? Ziet ge nog een oplossing voor al. de moeilijkheden die ge
dagelijks in Uw bedrijf tegenkomt?

Onze Vereniging wenst met Uw hulp voor al deze problemen een oplossing
te vinden. Zij wil o.m.

Opheffing controle-apparaat j Opheffing crisismaatregelen ;

Vrijheid op ons bedrijf; Vrijheid van handel en prijs;

Lonende prijzen en meer praktische voorlichting aan de overheid

BEZOEKT DE

VERGADERING
op; DINSDAGS 7 OCTOBER !n"V»iaal van c«fè H. TËÜSINK te Dalfsen.

' '" ' Aanvang 7.30'HHir.
Spreker de Heer R. SCHOONDERBEEK van Lnnteren, propagandist der
B.V.L., met als onderwerpt , .

Is er dan nog een uitweg voor ons Boeren?
GELEGENHEID TOT VRAGEN STELLEN

te OMMEN
op WOENSDAG 8 OCTOBER in de .zaal van Hotel „DE ZON" te Ommen

Aanvang 7.30 uur.
Spreker de Heer R. SCHOONDERBEEK van Lnnteren, propagandist der
B.V.L., mét als onderwerp :

De Stormbal hangt uft
GELEGENHEID TOT VRAGEN STELLEN

te DEN HAM
. op DONDERDAG 9 OCTOBER in de zaal van Hotel EGGENGOOR. Dorps-

straat A 120 te den Ham. Aanvang 7.30 uur.

Spreker de Heer R. SCHOONDERBEEK vin Lunteren, propagandist der
B.V.L.. met als onderwerp:

Willen wij een nieuwe organisatie?
GELEGENHEID TOT VRAGEN STEL1EN



te WIERDEN
op DINSDAG H OCTOBER in de zaal van café NIEZlNK (bij Station) te
Wierden. Aanvang 730 uur.
Spreker de Heer R. SCHOONDERBEEK te Lunteren, propagandist der
B.V.L., met als onderwerp:

Wat wil de Stichting van de Landbouw ?
GELEGENHEID TOT VRAGEN STELLEN

te ENTER
op WOENSDAG 15 OCTOBER in de zaal van Hotel „DE ADELAAR", eig.

G. J. Koenderlnk. Aanvang 7.30 uur.
Spreker de Heer R. SCHOONDERBEEK van Lunteren, propagandist der
B.V.L., met als onderwerp!

Hoe herkrijgt boer en piuimveehouder zijn bestaan terug?
GELEGENHEID TOT VRAGEN STELLEN

•
te RIJSSEN

op DONDERDAG 16 OCTOBER in de zaal van het Ned. Hétv, Jeugdgebouw
„JERUËL" te Rijssen. Aanvang 7.30 uur

Spreker de Heer R, SCHOONDERBEEK van Luntereo, propagandist der
B. V.L., met als onderwerp :

Is er dan nog een mogelijkheid voor ons boeren
om de totale ondergang te ontkomen ?

GELEGENHEID' T O T VRAGER STE^ JN , . _ . - .

Landelijke Ver, voor Bcdrijfsvrijheid in de Landbouw (B.V.L.)
OPENBARE VERGADERING
TE KOOTWJJKERBR0EK

op DONDERDAG 9 OCTOBER a.s. in de Koffiekamer van safe VAN VLIET
des avonds 7 uur, waar gesproken zal worden over:

Waarom bedanken voor de LC.O. ?
door den Heer G. VAN T FOORT, Secr. der B.V.L.

Landbouwers, houdt deze avond vooral vrij. Ook Uw belangen staan op 't spel.
Leden, brengt niet-leden mee. VRIJ DEBAT. Zegt het voort

Bent U tegen de Crisis-Organisatie ?
Bezoekt dan de

GROTE VERGADERING
welke gehouden zal worden op WOENSDAG 8 OCTOBER 1947, m de
Koffiekamer van Hotel „DE VERGULDE WAGEN" te VOORTHUIZEN

Aanvang 7 uur
De Heer G. VAK 'T FOORT uit Bameveld, Secr. der B.V.L. zal
hier «preken over;

WAAROM BEDANKEN VOOR DE L. C. O. ?
GEEN WOORDEN, maar nu ...... D A DEN! l
VRIJ DEBAT

Leden, brengt niet-leden mede. Komt allen! De belangen van de gehele boeren'
«tand «taan op het spel. Zegt be? voort.

Goeden avond Henk. Goeden avond Jan.
Henk. Je bent laat Jan, ben je nog zo

druk.
Jan. Ja. Ik had me erg gehaast om de

aardappels gerooid te jcrijgen. Morgen
moet ik nog naar de veemarkt te Utrecht.
Ik wilde ze toch van de week er uit heb-
ben. Maar de aardappels zijn nog klein,
hoewel er veel aanzitten, maar dat rooit
niet vlug.

Nu met dit droge weer komen ze mooi
in de kuil. Er zit weinig zand aan, en ze
zeggen in de klei dat ze daar geweldig

, schoon uit de grond komen.
Er zijn zelfs verschillende die juist nu

wat vroeger rooien om schone aardappels
te krijgen.

Henk, Ja mijn vader zei altijd zo de
aardappels in de kuil komen, komen ze er
ook weer uit en daarom rooi ik ook maar
liefst met droog weer.

Jan, Dat zelfde wat u daar nu ver-
teld, heb ik vanmiddag ook in de „Vrije
Boer" gelezen, ik ben het daar goed mee
eens.

Henk. Wat zei u daar, de „Vrije Boer"
wat is dat voor een krant?

Jan. Lees je die dan niet. Je bent toch
zeker odk lid van de B.V.L.?

Henk. Daar weet ik allemaal niets van.
Maar het scheelt mij ook niet, want ik heb
al- kranten genoeg in huis. Het komt alle-
maal op hetzelfde neer, alles is tegenwoor-
dig één grote rommel. Als je dan de kran-
ten leest pleit de één voor de crisiswetten
en «• -andere ei tegen. Weer een ander
zegv»_4t de .tijd daarvoor nog niet rijp is,
want we hebban een groot tekort aan al-
les. "Het; ïfïjn allemaal ambtenaren die
schr'-'-en en die op die manier de rommel
in v_ jd houden willen.

Jan. Maar jij bent toch wel lid van de
B.V.L.?

Henk. Ja, dat kan wel wezen, ik weet
het niet eens goed, maar ik hoor helemaal
niets meer van die beweging, daar zal
wel niets van komen.

Jan. Nou Henk, maar dan is het wel
heel nodig dat je dat krantje ook eens
leest. Juist daardoor kun je weten wat die

Tnensen doen.
Je zegt zelf dat je er' wat vari horen

moet anders komt er niets van, maar dan
moet je ook het krantje lezen, want daar
zetten ze alles in, niet alleen wat ze ge-
daan hebben, maar ook wat ze van plan
zijn. Ik geloof dat die mensen wat ze van
plan zijn óók doorvoeren, want ze heb-
ben de boeren allemaal,achter zich,

Henk. Wat zijn ze dan nu van plan?
Jan. Ze willen zich allemaal te gelijk

onttrekken aan de Crisismaatregelen;
Henk. Maar dat krijgen ze nooit klaar.

Jan, daar geloof ik niets, van.
Jan. Zie je wel Henk, jij moest de

krant ook lezen, want dan wist je dat net
zo goed als ik ook. Die mensen hebben
dat wel'zo voor elkaar, dat ze het ge-
makkelijk klaar spelen.

Van de week heb ik van "t Foort, de
secretaris van het: hoofdbestuur nog ge-
sproken en die heeft me daar ook heel
wat van verteld. Direct in de krant zet-
ten wil hij het nog niet, maar ik denk wel
dat het et de volgende keer in zal komen.



Niet de BOEREN, Excellentie, maar GIJ 11
Onder bovenstaand opschrift lazen wij

in het weekblad het „Kompas" een artikel,
waarin ernstige critiek werd uitgeoefend op
de beweringen van minister S. L. Mans*-
holt, dat de boeren de schuld zouden heb-
ben, 'dat de voedselpositie zo al niet gevaar
loopt, dan toch in ernstige moeilijkheden
verkeert.

Hier wordt onder meer naar voren ge-
bracht, dat min. Mansholt niet op de hoog-
te schijnt te zijn met het karakter van de
Nederlandse boer. En dat de mogelijkheid
niet uitgesloten is, dat wanneer min. Mans-
holt de boeren uitmaakt voor onwilligen;
wij dan geprikkeld zouden worden om zo
weinig mogelijk te gaan leveren, gelijk wij
in de oorlog deden, om zo min mogelijk
door de plichtvergetende ambtenaren aan
de bezetter te doen toekomen.

En dat zijne Excellentie moet weten, dat
bet met onwillige honden kwaad hazen
vangen is.

En dat een boer niets beter, maar ook
niets slechter is dan elk ander Nederlander.

En dat zijne Excellentie gezegd bad, dat
de boeren te weinig hadden geleverd. Maar
was de minister dan vergeten, dat er ver-
leden jaar meer eieren geleverd zijn, dan
er geleverd moesten worden?

En dat de minister gezegd had, dat er
per koe per jaar 400 L. melk was achter
gehouden .Maar weet de minister wel, dat
een boer redelijkerwijs 40 L. pèrweëk we-
komt (dit is nog te weinig, noot schri^^).
En dat de rest voor een zeer redelijke^prijs
aan arbeiders in; kennissen w«4. .|t%e-
staan (melk 20 et, per L. «n eieren p qt.
per stuk). , '*: : (___,'

Men wordt immers genoodzaakt varkens
en kuikens wat melk bij te voeren, omdat
men daar te weinig voer voor krijgt.

En dat de minister met twee maten meet,
als hij de boeren ontzegt, wat hen redelijker
wijs toekomt, en.. . dat, in de steden toe-
gelaten wordt, dat er zaken zijn, ,waar men
broodjes met vlees zonder bon kan kopen,
wat dan toch ook aan de distributie ont-
trokken wordt, en dat op alle grote fabrie-
ken de arbeiders, buiten de distributie om,
van de gefabriceerde producten kannen
kopen, en dat in Twente de arbeiders ge-
regeld linnen, katoen, overhemdstof, la>
kens, ondergoed, vitrages en al zulk goed
meer, kunnen kopen, en dat jongens en
meisjes van 15 en 16 jaar al (pas) eenbaar
keer 12 luiers hebben kunnen kopen, die ze
toch wel niet zullen bewaren tot ze gaan
trouwen.

Tenslotte vraagt de schrijver, of de mi-
nister wel bekend is op de kleine bedrijven.

Dit had hij kunnen en mo^en zijn, al-
vorens de boeren te beschuldigen en vraagt
dan waarom de boeren zo onwillig zouden
zijn.

Is het misschien dat er te veel snorrepij-
perijen in het buitenland worden gekocht
voor onze kostbare deviezen.

Hij eindigt dan met het uitspreken van:
„Neen Excellentie, wanneer het met de

voedselvoorziening spaak loopt, dan i» bét
niet de schuld van oazt tacrób

Neen Excellentie, duizendmaal neen, het
zijn de boeren niet; hét zijn Uw ambtenaren
Uw departement, Uw maatregelen en die
van Uw voorgangers die bij een voedsel-
crisis schuldig zullen staan.

Want regeren is ook hierin vooruit zien.
Niet de boeren Excellentie, ... maar

Gij. ..
Wij hebben hier natuurlijk niets tegen in

te brengen. ,
Hoe vaak hebben wij al gezegd, dat het

met het huidige landbouwbeleid verkeerd
moet lopen?

Maar waarom laat gij boeren met ons
dan niet Uw stem horen tegen dit beleid?

Gij zult vragen, hoe moet ik dat doen?
Wel niet door er met Uw buurman al-

leen over te mopperen, wat meer dan vol-
doende gebeurt, maar door Uw buurman
ervan te overtuigen, dat ook bij zich bij ons
moet aansluiten, om gezamelijk de minister
te kunnen overtuigen, dat wij het met zijn
beleid niet eens zijn.

Eerst wanneer er voldoende leden zijn,
kan en moet de minister onze wensen in-
willigen. •

G'. VAN T POORT, Barneveld.'

Met alle Boeren bij elkaar
In de B.V.L,
dan krijgen wij het klaar

/̂öbïftcliiing^
Voorlichting I.
't Behoeft niemand onder de boeren en

tuinders in geheel Nederland meer onbe-
kend te zijn, dat er^kneljende crisisban-
den en onyerdrageÈjfce.:ambtenaren en
controleurs zijn, die het leven der boerei;
vergallen en het bedrijf totaal kapot slaan.
Dit moet met alle spoed veranderd, wor-
den. En dat kan!!

Evenmin behoeft hét één boer'of tuin-
der in Nederland onbekend te zijn, dat er
een Landelijke Vereniging bestaat, die
onvermoeid werkt om deze zaak weer in
het reine te brengen.

Hieraan kan ieder, die iets met de Land»
bouw uit te ètaan heeft, medewerken, aan-
gezien de2e vereniging zonder ook maar
in het minst één terrein te negeren, bui-
ten alle kerkelijke en politieke partijen
omwerkt, aangezien het een zuiver stof-
felijk belang der boeren is, dat gezamen-
lijk aangepakt moet worden.

Wij hebben reeds de toezegging van
hogere instantie's, dat, zodra we vol-
doend ledenaantal hebben, we dan niet
alleen gehoord zullen worden! maar ook,
dat onze wensen dan ingewilligd-zullen
worden. Daarom moeten in aller haast
duizenden bij duizenden boeren lid wor-
den, willen we van de ondragelijke con-
trole spoedig verlost worden. Duizenden
en duizenden gingen U reeds voor in de
afgelopen maanden en de reit zal zeker
h«*l flauw volgen,

Wat wij eigenlijk willen? Dit: het on-
recht moet zo spoedig mogelijk van onze
bedrijven verwijderd worden. Men heeft
ons de boeien aangedaan onder het voor-
wendsel:

1. dat we dan lonende bedrijven zul-
len krijgen,

2. dat de kleine man geholpen zal wor-
den,

3. dat er tevredenheid zou komen,
4. dat ons land opgebouwd zou wor-

den.
En wat is er bereikt?
1. Dat niet alleen zee,r kleine, maar

dat zelfs de " grote bedrijven geen
bestaan kunnen hebben, zonder
steun,

2. dat de kleine man ver achteruit ge-
. zet -wordt bij de grote man,

3. dat er grote ontevredenheid heerst,
4. de staatsschuld stijgt bij müliarden

en de belasting wordt ondragelijk.
Waar de' fout zit?
Hierin: men heeft de persoonlijke ver-

antwoordelijkheid voor het eigen bedrijf
weggenomen. Men werkt niet meer om
een lonend bedrijf te krijgen, maar om een
zo goed mogelijk gesteund bedrijf te krij-
gen. Het persoonlijk initiatief is uit de
mens gehaald. Hoe houdt men dit in het
Werk? Door dé mensen voor te houden,
dat zonder maatregelen ons bedrijf niet
bïstaanbaar is.

'Eigenaardig!
Men heeft nog van niet één maatregel

arfgetobnd, dat deze goed werkte.
Trouwens... er zal er ook nooit één

komen ook! ...' r . ., » ,.
— Al de maatregelen hebben dezelfde
's»Uitwerking: de kleinen drukken en het

land verwoesten. Hieraan kan alleen een
einde komen door radicaal alles af te
Schaffen. Althans,, wat tot de crisismaat-
regelen behoort. Distributie voor bepaal-
de artikelen moet er blijven. Maar de
knevelarij mot^t van onze bedrijven af,
omdat die ons ten afgrond drijven.
Zij werken zelfs tegen de distributie in,
omdat ze de productie sterk verminderen
in ons land. Men bedenke toch, dat de
productie in ons land bij de bestaande
middelen wel verviervoudigd kunnen
worden. Maar... dit houden de. héren
ambtenaren tegen!

Voorlichting ü,
Nieuwe afdelingsbesturen!
Werkt mede aan de grote actie, die we

hebben opgezet voor ledenwerving.
We hebben gewerkt als volgt:
Op eigen kosten vergadering beleggen

met de nodig reclame enz.
Hierdoor zijn we tot de volgende con-

clusie gekomen:
1. We komen landelijk niet op tijd'

klaar,
2. Dit is voor het hoofdbestuur te

kostbaar.
3. De afdelingen worden finantiëel

niet sterk genoeg om reclame te
maken.

4. Door het ter plaatse niet bekend zijn,
krijgen we niet altijd de juiste man
ojj de juiste plaats,



Daarom nemen we voor hetzelfde doel
een andere werkwijze, namelijk:

1. Ieder afdelingsbestuur zorgt voor
een neven-afdeling in de naaste toe-
komst en in de naaste omgeving.

2., Ieder bestuur zorgt voor minimum
50 leden in zijn afdeling, waarvan
men ƒ 1.— per lid in de afdelings-
kas houdt.

3. Het nieuwe bestuur geeft direct na
de tot standkoming hiervan bericht
aan het secretariaat van het hoofd-
bestuur, dat dan onmiddellijk de le-
denkaarten stuurt voor incasso.

4. Is net minimum aantal leden a*an-
wezig, dan krijgt het hoofdbestuur
weer direct bericht en kan, wanneer
het nieuwe bestuur dat wenst, een
openbare vergadering belegd wor-
den. U kunt dan ook rekenen op
een spreker uit het hoofdbestuur.

5. Ieder lid wordt tevens gevraagd
zich te abonneren op ons opgaan
voor ƒ2,80 per jaar, hetgeen met het
oog op té houden contact zeer wel
noodzakelijk is. Abonnementen kun-
nen bij het secretariaat worden op--
gegeven.

6. Middels de krant zullen we de af-
delingsbesturen geregeld op • de
hoogte houden met de oprichting
van nieuwe afdelingen.

marge (a). De prlj* die de verbouwer ontvangt, zal
derhalve altijd aanzienlijk lager zijn dan f 4.75 per
100 kg-

Uiteraard geldt hetzelfde voor voedeRtardappe-
len, die bestemd zijn voor be- of verwerkers (aaid-
appelstomers en dergelijke).

Dorsferiefres,
De telers die onder de dorsregeling vallen, «or-

den er .nogmaals aan herinnerd, dat de gedorste
opbrengst'in haar geheet moet worden opgegeven
op een dorsbriefje. In tegenstelling met het voor-
gaande jaar rust thans op d!e fefer de verplichting
vóór de aanvang van kei dorsen een dorsbrtef/e
bjj de plaatselijke Bureauhouder aan te vragen,
hetwelk tijdens het dorsen op he( bedrijf aanwezig
moet zijn. Aangezien het dorsbflefje slethts 10 da-
gen na de dag van afgifte""geldig is, dient dit vlak
voor de datum van dorsing te worden afgehaald.
Het eerste exemplaar moet binnen 24 uur na het
Beëindigen van de dorsing, volledig ingevuld bij de
Plaatselijke Bureauhouder worden Ingeleverd. Het
tweede exemplaar dient dé teler te behouden.

Om moeilijkheden te voorkomen, dient de teler
er dus voor te zorgen, dat tijdens de, dorsing een
dorsbriefje aanwezig is. - :

Slachtseizoea voo* zdfverzorgers in vlees. t

Met ingang van l Öctbber a.s. worden de zelf-
verzorgers voor vlees in de gelegenheid gesteld
tot bet slachten van varkens en/of schapen voor
eigen gebruik; evenals in andere jaren zal het slacht*
Seizoen per 31 Maart eindigen. •'

T.a.v. het aantal dieren, dat naar gelang van de
gezinsgrootte mag worden geslacht, wordt verwezen
naar de publicatie, welke in' }uni jJ. In de bladen
is verschenen.

Voor elke slachting is een. schriftelijke machti-
ging vereist, die bij de P.B.H. moet wórden aan-
gevraagd. Machtigingen , tot het slachten vag var-
kens móeten worden aangevraagd dóór middel van
het aanvraagformulier, dat op de achterzljde^yan de
aanhoudvergunning is afgedrukt.

7. Nog zij eraan herinnerd, dat de
contributie geïnd wordt volgens de
grootte van het. weide- ,of bouw-W-J °P de slathtmachagingen koinf «a -verklaring
ja_ j ' • • -voor, die de zelfverzorger door de nuisslager moet

- r;a".H' ,• . _ - - - , . .. ; latefi ofldeNdténen. ^««"/•f •••*•<».. •.^*b««wti»
Men is verplicht de bedoelde mafhtlgtag binQ«o

,3 X 24 uur na de slachting bij de FÏÏt in te
^everen.•VRAAG en AANBOD

Onder deze rubriek kunt U kleine
advertenties plaatsen betreffende
Dienstaanbiedingen; gevraagd per-
soneel, koop en verkoop,' huur en
verhuur enz. De prijs van deze
advertenties is tot en met 15 woor*
den f 150, elk woord meer 10 et.
uitsluitend bij vooruitbetaling, des-
gewenst in postzegels te voldoen*
Deze advertenties op te zenden aan
GIETHOORN'S DRUKKERIJ
Amersfoortsestr. 23 — Barneveld

Wat de boer moet weten
Hieronder volgen enkele
Regeringsvoorschriften

Betreffende de voor voederaardappelen geldende
maximumprijzen publiceerden wij onlangs een me-
dedeling, welke echter niet volledig en ten dele ori-
juist was.

Er is thans slechts één prijs vastgesteld en wel
ten hoogste f4.75 per 100 kg. bij verkoop van
voederaardappelen aan houders van vee of pluim--
vee, geleverd of laadplaats. Bi) levering franco be-
drijf van de afnemer wordt de maximumprijs van
f 4.75 per 100 kg. verhoogd met de werkelijke kos-
ten van vervoer van de laadplaats tot aan het be-
drijf van de afnemer, alsmede met de werkelijke
kosten van het lossen.

Bij levering af bedrijf van de verbouwer zal de
handelaar derhalve de prijs, waarvoor hij inkoopt,
moeten regelen naar de verkoopprijs van ten hoog-
ste f4.75 per 100 kg. dat wil zeggen, dat hij van
deze prijs in mindering moet brengen de transport-
kosten vanaf het bedrijf van de verbouwer tot aan
de laadplaats, benevens (een) normale handel**

De verhoogde winterprits voor kippenderen.
• Toen io Maart. 1,947 de nieuwe maximum-kip-
penelerenprfjzen werden, vastgesteld, Is er reeds re-
kening mede gehouden, dat deze prijzen in bet na-
jaar verhoogd zondert 'Tnbeten Wen-den. De pluim-
veehouders worden daardoor in staat gesteld extw
kosten aan de verzorging der kippen te besteden,
waardoor de'productie ln.de winlermaanden wordt
gestimuleerd. Op 21 September a.s. zal deze prijs-
verhoging ingaan. De maximum-producéntenprijs
wordt dan van f 1.96 per kg op £ 2.28 per kg af
bedrijf pluunveehouder, gebracht.

Voor' de consument stijgen de maximumprijzen
met 2 cent per stuk. Deze prijzen worden dus; klas-
se l f 0.18. klasse 2 E 0.17, klasse 3 f 0.16, klasse 4
f 0.15, klasse 5 f O.H en klasse "6 fO.UH- De»
prijsverhoging geldt, tot 3 Januari 1948.

Wmterawifcprijs gaat op 28 September. 1947 in.
Omdat de omstandigheden, waarop ut andere ja-

ren de wintermelkprijs van kracht wordt. — dit is
eind Oetober/begin November —• als gevolg van
de droogte reeds thans aanwezig kunnen worden
geacht, heeft de Minïstér van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening Vrijdag j J, besloten .d& win-
terprijs op 28 September $.5. te öoen ingaan en
deze vast te stellen op J/'cent. Deze prijs is ge-
baseerd op dezelfde gegevens als die, welke dé
grondslag hebben gevorind voor de vaststelling van
de thans geldende zotnermelkprijs van 14 cent

.De op 28 September ingaande prijs van 17 cent
staat' derhalve los van de winterprijs, welke zal
gelden van eind Oct ober 1947 tot eind Aprft 1948
en welke .zal zijn gebaseerd op de nieuwe kostprijs-
berekeningen 'van het Landbouw Economisch Insti-
tuut voor de vaststelling van een gemiddelde jaar-
prijs, gesplitst in een winter- en zomennelkprijs —
voor het tijdvak eind Octóber 1947—eind October
1948. ' '• V ;

De nieuwe melkprijs voor de boer brengt geen
wijziging in de melkprijs voor de consument

Daar werd hij gek van
We lezen in het „Friesch Dagblad":
Een kennis van ons — wij Hebben onze

kennissen ook in zakenkringen — maakte
een reis naat Londen, werkelijk voor zaken.

Hij ontmoette er oude en nieuwe za-
kenvrienden. Daar was een man uit Zuid-
Afrika. Geen Boer met breêdgerande
hoed 'en bandelier. Maar de man van
Amerikaanse snit, en uilenbril.

Hij kwam namens een groot inkoop-
concern. Van alles moest bij hebben: be-
drukte kantoentjes, fijne kaassoorten. vis-
conserven, prikkeldraad, enz. enz.

Hij deed inkopen in Engeland. Hij had
al veel inkocht bij de Fransen en de Bel-
gen. Dat zijn vlotte lui.

Nee. naar Nederland kwam hij niet
Dat was nu uitgezocht het énige land in
West-Europa, waar hij géén inkopen zou
doen? De reden?

„Daar moet ik zoveel paperassen invul-
len, dat ik er gek van word".

dut,
p(aatie£if&e afdelingen:

ft- tijdig door: datum, plaats, tijd,

jpnsker Terr onderwerp- wann«er.-Ueen:

vff/ ''jó'ering houdt. Plaats behalve een

Wichtje pnder Verenigingsnieuwi ooV

één advertentie van deze vergaderingen

in Uw eigen blad „De Vr«e Boer".

Het adres hiervoor is: Amersfoortse-

itraat 23, Barneveld, Telefoon 276

Verenigings- nieuws
Barneveld

Bij onze pi. afdeling kwamen de laatste
dagen 30 nieuwe leden. Q°k hier is dus
vooruitgang. Naar verwacht mag worden
zal dit aantal na onze vergadering die hier
op 2 Oct. wordt gehouden nog belangrijk
hoger worden. Die kant moeten we uit.
Wanneer wij een sterke Vereniging heb-
ben moet men in Den Haag hiermede
rekening houden.

Harskamp .
Er zit groei in onze afdeling. De taatste

dagen konden 40 nieuwe leden worden
ingeschreven, zodat er nu ruim'l60 leden
zijn. Zullen we afspreken dat in het volgend
no. van ona blad gemeld kan worden dat
we 200 gepasseerd rijn? Dat kan! Maar
dan Sik allen meewerken!



Kootwljkerbroek
Kootwijkerbroek blijft niet achter. Ook

hier is men het niet eens met het toezicht
van controleurs en ambtenaren. Men wenst
hier ook een vrij bedrijf, wil bevrijd wor-1

den van de knellende crisis-wetgeving
Daarom bezoeken allen, ''die iets met de

boerderij of de landbouw te maken hebben
de Openbare Vergadering die Donderdag
9 Octóbef in Café van Vliet gehouden
wordt. Een der Hoofdbestuursleden zal
hier het woord voeren. Voor bijzonder-
heden leze men de advertentie

Voorthuizen
In de Koffiekamer van Hotel „De Ver-

gulde Wagen" wordt Woensdag 8 Oct.
des avonds 7 uuf een vergadering belegd.
Doel van deze avond is om te komen tot
oprichting van een plaatselijke afdeling
der Landelijke Ver. voor Bedrijfsvrijheid
in de Landbouw.

De gehele plattelands-bevolking is .er
van overtuigd dat het zo niet langer kan
gaan.

Allerwege komt er actie tegen de crisis-
.maatregelen. Deze moeten zo snel mogelijk
verdwijnen. De heer-G. van 't Foort zal
daarom deze avond spreken over: „Waar-
om bedanken voor de L.C.O.?".

Een grote opkomst wordt verwacht

Boeren, Kippenhouders. allen die maar
iets met dé Landbouw te maken hebben
uit Dalfsen, Ommen, Den Ham, Rijssen,
Enter en Wierden.

Ditmaal moeten wij speciaal de aan-
dacht vestigen op de komende vt&jde-
ringen, welke zullen gehouden woroen in
de provincie Overijsel. Gezien wij verleden
jaar geen tijd hebben gehad om bf ^nge-
noemde provincie te bewerken en W aan-
vragen daarom moesten opschorten, zijn
we thans gereed en vestigen wij Uw
speciale aandacht op de komende vet'
gaderingen die zullen worden gehouden:

te DALFSEN op Dinsdag 7 Octobet
In de zaal van Hotel H. Teusink, aanvang
7.30 uur. Spreker: de heer R. Sehoondet-
beek van Lunteren, propagandist B.V.L.

te OMMEN op Woensdag 8 October
in de zaal van Hotel „De Zon", aanvang
7.30 uur. Spreker: de heer R. Schoonder-
beek van Lunteren, propagandist B.V.L.

te DEN HAM op Donderdag .9 Oct.
in de zaal van Hotel Eggengoor, Dorps-
straat A 120. Spreker: de heer R. Schoon-
derbeek van Lunteren, propagandist der
B.V.L.

te WIERDEN op Dinsdag H Oct.,
in de zaal van Hotel-Café Niezink bij het
Station, aanvang 7.30 uur. Spreker! de
heer R- Schoonderbeek van Lunteren.
propagandist B.V.L.

te ENTER op Woensdag 15 October
in de zaal van Café „De Adelaar", eigenaar
G. ]. Koenderink. aanvang. 7.30 uur.
Spreker: de heer R. Schoonderbeek van
Lunteren. propagandist B.V.L.

te RIJSSEN op Donderdag 16 Oct. in 't
Ned. Herv. Jeugdgebouw „Jeiuël", aanvang
7,30 uur. Spreker: de heer R. Schoonder-
beek van Lunteren, propagandist B.V.L.

Wij wekken U allen op zonder onder-
scheid deze voor U zo belangrijke ver-
gadering te gaan bijwonen. Voor bijzonder-
heden leze men de advertentie's

H.H.
Pluimvcehouders

Voor EIER-en KIPPENKISTEN,
' UW ADRES: ~==}l

Fa, E. J, BOS & Zn., KISTENFABRIEK:
. . STATIONSWEG« - TELEFOON 172 — BARNBVELDI

Prachtige
Boek-aanbieding
1. Het Veerbuis en & Rozcndosk
2. De Jongens van de Roerdomp
3. De Vrijwilliger TM 1830
4. De Nieuwe Veldwachter
5. Het Uilennest ,
6. D« Korablocto ,
7. Frans Wikken
8. m t Bijlertsma
Bovenstaande 8 boeken zijn
gebonden in mooie band en
zijn geschreven dgoc de ons
bekende en geliefde schrijver
W. SCHIPPERS,

Prijs slechts 19.-, franco huis

Ook apart verkrijgbaar bij

H. APEIDQORN
Verzendboekhandel

KOOTWIJKËWBROEK
Giro 508252

G* VERSTEEG, Barnevejd
Wesselseweg 2 — Telefoon 76

IPLÜIMVEI-
VOEDERS

GraanSunstmest^cü Fouragiéaftdel

BROEDERIJ„DEMORGÈNZON'/>BARNEVELD
vraagt voor het a.s. broëdseizoen op plaat'
sen, waar wij niet Vertegenwoordigd zijn

actieve agenten
voor de verkoop van onze KUIKENS.
Stuur ons 'n kaartje en we komen met U praten

f* v» d. Top
Wlfcsezifweg 2, Barneveld
evèrt U de beste soorten

VRUCHTBOMEN
van zandgrond.
N.A.K, gekeurd

\anleg en volledije verzor-
|Ing van f ru l tbep lan t ing

T. V, BEMMEL, Barneveld, Lnnterseweg 86. Tel. 96

In alle afddingen en op die plaat~
sen waar nog geen afdeling der
B.V.L. i» gevestigd, worden ge-
vraagd:

Plaatselijke Correspondenten
^)), die 'hiervoor -interesse hebben
verzoekfen wt) tev ubrijven aan de
Becretarii: G. van 'tFoort, Nedec-
wondieweg 16, Beneveld.

U. J. LAM UU K i STATIONSWEG 37
Lid Algem Ver. wn Ace, BARNEVELD

|| Telefoon 279.

Boekhoudingen «S belastingzaken

^>^2)<^x$rë£&éS&€§x£&<£&<£&
Voor góéd Ttrukwetk
Q-ielhootn'a Dfafefeerg/
ttmerlioorltchale. S5, Barneveld

^w^^^^Ksé1̂ 1

H.H. Landbouwers en Froitttler,!

Bestel heden Uw

VRUCHTBOMEN
Hoogstam — Struikvorm

Rode, Zwarte en
Kruisbcssen bij
G. EGGINK

Langstraat g9 - Telef. 262
BARNEVELD



'ROCUREUR GENERAAL
fgd. DIRECTEUR VAN POLITIE

La.

ARNHEM, 25 Maart 1947,
Bovenbeekstraat 21

y
No. /

: "Boerenrecht" •

Yplgno.

Ik heb de eer U hierbij te
doen toekomen afschrift van een door
mij ontvangen rapport van den Com-
missaris van Politie te Ede d.d, 19
llaart 1947 Ho. 4, betreffende boven-
vermelde aangelegenheid, naar den
inhoud waarvan ik moge verwijzen.

De Procureur-<Greneraal,
fgd. Directeur van Politie,

-Den Heer Hoofd G.V.D.
Javastraat 68
te

' 8-&HAVMEAGE.

Ü

BUREAU G

Dalum:

E. «. • > *•>"» A f U -i. t-v. ;t. t

f ¥ f .

1'</!"/ Hfj

Undner Eindhoven



GEMEENTE POLITIE
EDE. Bericht op schrijven d.d. 5 Maart

1947, Do.-H.P. La.No. l van den Heer
Ho. 4. Procureur-Generaal, fgd. Directear

van Politie te Arnhem.

G E H E I M .

E A P P O B T .

In verband met bovenvermeld schrijven, heeft ondergeteeken-
de een onderzoek ingesteld en de eer UEdelGestrenge het navolgen
de te rapporteeren:

"De sprekers bedoeld in bovenvermeld schrijven zijn:
1§.Geurt van 't FOOET, geboren te ÏÏde 23 Februari 1913, landbouwer,

wonende te Lunteren, gem. Ede, Nederwoudscheweg 16. Hij is ker-
kelijk lid van de Gereformeerde Gemeente en in politiek opzicht
tot de Staatkundig Gereformeerde Partij.

•2i.Hendrik Marinus SCHOONDEBBEEK, geboren te Ede 8 December 1906,
pluimveehouder wonende te Ede, Zonneoordlaan 8a. Schoonderbeek
behoort tot de Nederlandsen Hervormde Kerk, doch in politiek op-*
zicht vermoedelijk ook tot de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Zoowel van 't Foort als Schoonderbeek staan gunstig bekend.
Reeds langen tijd beleggen deze personen vergaderingen en

spreken zij voor kleine boeren en pluimveehouders. Er si door
hen een vereeniging opgericht genaamd:"Vereeniging Bedrijfsvrij-
heid voor den Landbouw"

Beiden zijn zeer gekant tegen de bestaande Grisiswetten en
willen deze -met uitzondering van weg-contröle- zoo spoedig moge
lijk zien opgeheven.

Zij zeggen dat thans -bijalle bestaande Crisis-wetten- bij
invullen van formulieren moet en wordt gelegen. Zij willen weer,
zonder liegen en bedriegen, op een vrij bedrijf trachten hun
kost te verdienen.

Er wordt een krant uitgegeven genaamd "BOEHENHECHT". Dit
blad verschijnt eens in de 14 dagen. Het is rapporteur^ "gelukt
om No. 20 , d.d. 20-2-'47 van den len jaargang te krijgen. Daar-
uit blijkt, dat Correspondentie aangaande betalingen, bezorgen
en administratie moeten worden gericht aan: "Administratie Boere
recht", 2e Hoofdstraat 25 Meppel. Tel.36.

Op de pagina's 2 en 3 van Ho. 20, staat de rubriek:"Vereen
ging Bedrijfsvrijheid voor den Landbouw"(voortgekomen uit Com-
missie v. Afschaffing Crisiswetgeving en Landelijke Bond van
Vrije Pluimveehouders).

Secretariaat van deze rubriek is: Nederwoudscheweg 16 te
Barneveld. (Het woonadres is Lunteren, gem.Ede, doch postbestel-
ling Barneveld). Verantwoordelijk voor deze rubriek:G.van 't
Foort en H.M.Schoonderbeek.

Correspondentie in pluimvaevraagstukken uitsluitend Zonne-
oordlaan 8a te Ede.

Hoewel reeds vemmeld, dat zij trachten, dat langs legalen
weg de Crisiswetten zullen worden opgeheven, zij nog opgemarkt
dat zij als sprekers op vergaderingen de aanwezigen ook steeds
voor houden, dat zulks de eenige geoorloofde manier is.



Tot daden van sabotage of verzet, sporen zij "beslist niet aan
Het reeds vermelde exemplaar "Boerenrecht" ïïo.20, d.d. 20-2-
1947, gaat hierbij.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed is opgemaakt
en geteekend dit rapport.

Ede, 19 Maart 1947,
De Brigadier-rechercheur van Politie,

w.g. G.J.Lieftink.

Gezien op 19-3-1947
De Inspecteur vtvn Politie,

w,g. G.J.Kesteloo.



<P«EST ARNHEM der RIJKSPOLITIE
;•"' District APELDOORN AFSLDOOBN, 21 Maart 1»47.

r
« K). .

Aantal bijlagen: I.

Laad. Ver. Bedrij f svrijheid
in den Landbouw.

Ter voldoening aan den ï-Wloud van. uw schrijven van
5 i/aart 15)47, DO-R.?, no. 1. GBBHSIM, heb ik de eer U GECüTEDEL-
ACHT3ARE beleefd te berichten, dat bij onderzoek het navolgen-
de in gebleken:
Door de afd. 3AK1OVSLD, van de Landelijke Vereeniging Bedrijfs-
vrijheid in den t-andbouv», is op Vrijdag 7 .laart 1̂ 47 in de Jclei
ne zaal van het Concertgebouw aldaar, een vergadering belegd.
Deze vergadering werd met een enlvsi woord ingeleid door;

* ̂Hendrik GEURT S, geboren 24 Mei 1876 te Putten, rustend landbou-
wer, wonende te Bar ne veld, v. üeuveilfian no.13.
Den Ie Mei 1903 is hij te Putten In het huwelijk getreden iset
Jannetje Jansen, geboren 16 "?ebruarj 1877, uit welk huwelijk
geen kinderen zijn geboren.
Hoewel de Nederd. Herv. godsdienst belijdende, is hij thans
aangesloten bij de te Barnevold zeer sterk zijnde Geref. Ge-
cieente. Trouw bezoekt hij cie kerk en hij behoort tot de Aot.
Hev. Part.
'*ijn landbouwbedrijf heeft hij in het jaar 1946 zwart verkocht,
waarop hij, zonder toestemming ven de afd. Huisvestiog ter
plaatse, een andere woning heeft betrokken, '̂ eze he«ft hij weer
moeten ontruimen, waarna hij -demonstratief- ig. gaan wonen in
een garage van r.Heanschoten, aan de v. Heavenlaan no. 13 te
Barneveld.
Op. deze visrgauerii'ig heeft het 'wourd gevoerd;

van 't WOQRT, geboren £3 '^ebru^ri 1^13 te 2de, van be-
roep landbouwer, wonende te Lunteren, NederwoudseheKeg no. 16,
gemeente Sde. (jïaar dei-.e vioonplaats onder de gemeente jÉ£d«„ op
de ijrens ligt van dé gemeente Barneveld, zoo wordt veelal gB-
zegö dat deze van 't Foort te BAMSViiLD wount j .
Den löe April 1943 is van 't Foort vcoirioenid te Barneveld in
het huwelijk getreden 2iet Baantje van_JIanen, geboren te Ede,
den löe Juli 1921. Uit dit huwelijk is den 6e Januari 1944 één
kind geboren, genaamd FMizabeth.
van 't ^oort behoort tot de Gerof. Gemeente j hij bezoekt gere-
geld de kerk en hij is aangesloten bij de Ant. fiev. Part. Hij
heeft een vrij goed Landbouwbedrijf en kant zich fel tegen al-
le crisis-maatregelen. Hij gebruikte in zijn rede op bedoelde
vergadering o.m. de navolgende «oorden: "De strijd die wij te
strijden hebben, is gelijk ean die, «elke r'rins Willeaa in den
SC jsrigen oorlog voeröe tegen de onderdrukkers.11

ndrikus ^öTIrJK, geboren ta Vorcièn, 6 Augustus 1916,
r en pluicveehouder (veri.ieerderiri^sbsdrijif), wonende

te Telden, E.42, gemeente Vorden. Hij is ^i-ihuwd iüet Berendina
B2yi^j6Iih°X§t, geboren te Gorsael, 16 Mei 1918.
tiotink belijdt de Kederd. Harv. Godsdienst, hij beaoekt vi-ij
ETST1;- (S"»Td i^A k«T»lf on "ho'hrtr.'rt. t.rt+. nt* *.nr_ '-̂ wv̂  .ïa-fi-.^geregeld a© kerk en behoort tot de Ant. Hev. i art.

Aan Hij heeft
den Heer FBQCURSUR-GEFTBHAAL
fgd. Directeur van Politie

te
Bovenbeekstraat no. £1). «̂

<ia doorslag aam HOOTD C.v.ar

Javastrast no.



Hij heeft den zeer zwaar belast gemengd landbouwbedrijf en kan,
door financieele omstandigheden, niet dat bereiken, wat hij gaar-
ne zou willen.
•is onderwerp had hij op bedoelde vergadering gekozen:

"Waarheid brengt klaarheid".
Omtrent hem zij nog gemeld, dat hij op 13 Hoveffibeï* 1946 bij pro-
ces-verbaal is gehoord, terzake het koopen van een coupon dames-
stof voor den prijs van f. 140. «-en zonder afgifte van textiel-
punten. Bij dit verhoor had hij den politie-ambtenaar gevraagd
otn daarvan niets aan de pers mede te deelen, daar hij tegen all«
crisis-maatregelen streed.

3. ̂Hendrik Marinus S CHOOXDISfeBSaK « geboren te £de, S December 19C6,
pluiiüveehouder, wonende te Min teren, lüoiineoürdlaan no,8, geiae«»|

te iLde. l
Oen- 6e Juni 1945 is hij te A<1& in het huwelijk gatreden met Ken-
drika Aliüa £r i essen» &« boren te Hilversum, 2ü Januari 1213.
Scho onderbeek belijdt de ITederd. Ilerv. Gudsdienstj hij bt;xoekt
vrij geregeld ue kerkdiensten en hij is vermoedelijk aangesloten
bib de Ant. Hev. A &rt.
üp de vergadering had bij -£ls unoerv.erp gekozen:

"Boerenstand met de pet in de handTf.

l e VQrg&dti'ing iv«s bekocht dooi- plrn. 8C personen, waarvan onge-
veer uó geeatvervvanten.
/..ij Let etellen van vrageu en de befc.nt»'ocrding daarvan, ging het
er vrij rumoerig toe. "oe^e! zulke niet jüet woorden werd gezegd,
iv'as cle geest, sooviel vaa ctö sprekars üls van het aesrendeel oer
^ o ©hoorde r s i

''als ar es n controleur op Je erf komt, ssijt hem er af".
Zeer vermoedelijk -risken Oourts en van 't ^oort aeel uit
Hoofdbestuur.
is bijlage gelieve ü iiierbij aan te treffen een pers-verslag

ve.ii' üe:io&lde vergadering, voorkokende in net 'fieuweblad voor
i.arneveld, ven Zaterdag 15 Maart



v

01 f T R S K S S L uit het HIEüWSByU) voor BARÜMELD waarin
officieel» mededeölingea der Gebeenten Barneveld en Scherpenzeel,

van ..Zaterdag 15__%airl-él§47«_

L A A T L I J K KIE, U. ÜLS
f B e d r i j f s v r i j h e i d .

Vrijdagavond vergaderde de Landelijke Vereenigi-og Bedrijfsvrijhetd,
• ijtffd. Barneveld, in de kleine zaal van het Concertgebouw,
De eerste spreker was de heer 3otink uit Vorden, die tot onderwerp
had "//Barheid brengt klaarheid". Spreker hekelde ae crisismaatrege-
len sn kuara tot bwsluit van »ijn, ajet élan voorgedragen rede, op de
Stichting v.d. Landbouw, waarin naar bij voorgaf veel te weinig boa-
ren zitting hebban. Zij vertegenwoordigt slecats voor '1L% de boerea
en de leiding daarvan is niet door en voor boeren gsmozen» Het ware
beter gefeest een organisatie uit de boeren te hehoemen iaplaats van
hst over te laten aan oarounen en an& tenaren.
Dat dit kan en ook goed werkt bewijzen de «saterscnappen in den Achter
hoek. '.Oaarom moeten ook de boeren zelf, do aeuöcriea kiezen die de re-
geering moeten adviseeren.
"Boerenstand met de pet in de hand11 was het onderwerp van deu volgen-
den spreker, den heer dchoondörbeek uit acte, die constateerde dat de
boer zijn zelfstandigheid kwijt is en dat in lu plaats daarvan een
controle-apparaat gekomen ia dat aillioenen kost en dat bovendien
ambtenaren telt die vaaK hun cogen sluiten als spek en eieren een
woordje meespreken inet als gevolg dat er T»eer controleurs voor die
arabtenaren noodig zijn.
Spr. eindigde niet da opviekkiay lid te worden van ae Landelijke Ver-
aeniging voor bedrijfsvrijheid, omdat de bestaande organisaties niet
aan het gestelde doel beantwoorden.
Na de pauze werden vele vragen g&steld en beantwoord, waarbij het
vaak heftig toeging.

Voor uittreksel conform.
~e /'djudsnt def Rijkspolitie te Apeldoorn.

K., de



Gewest Arnhem der Rijkspolitie

District Doetinohem

Commandant
«•••«•

Geheim Persoonlijk*

Aan t den Heer Hoofd van de Uentrale
Veiligheidsdienst te *s-£ravenhage»

Doetinchem, 3 Maart 1947,

BUREAU f f S f

Ingesloten heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te doen toe-

komen het verslag van een op Donderdag,27 Februari j.l. te

Hengelo (G-.) gehouden openbare vergader!ng,georganiseerd door

öe "Landelijke Vereeniging Bedrijfsvrijheid in den Landbouw1*.

Gaarne moge ik van ü vernemen in hoeverre aan deze Vereeniging

aandacht dient te worden geschenken.

O/H.

Coll.iX

De Districtscommandant,

De Officier der Hijkspol.le kl.

H.W.Offers,
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Aan d«m H«er
Distriotft * Co&:uËiIEd&&t dor
te
] ) 0 £ T I 9 C I S £ t l
».«.•»•».»*••..«.•*.—»• $wf 'öityïJCöriïï^ vaa Uter opdïaoht wï**ra»t t n t? w

$• fc®!e<W?& toot aa«toig0n&* t« foeriöftt©»*

Landbouw, met als
B®

«ItalaitMA lM4fc>wr«r**U« »»ir«*.«r t»»4 op vaa»t
uit BAfiVMË*l>«01j was aaar .s^hattiag JO Ja^y 0«4« " "~ ** -"

^ * van atreicer i& tul3 niet üölceod ' ' ~

de wv^r^osteldlieid amdereK aprekers verhluderd waren
te al ju en osn andorei^ sprekw te üUl£a£LO op h et e «M e tl^detip ton
sapi-eekbeart acest vervul l ©a on dit ook de rödaa waö mi&it>m hij
niet om 2,— aar - 80020.» %m& aat^ökoadlgd * oaowealg had kunnen
«l|a* Hi| btóxaadelde ia sijn fcetoog voorcaraelijk dri^ punten:
lö.Se lmr;eriln^ van rle ei1! si «wetten l? 33» te. Afsofcaffiüg van 00
oonti^le op d€ bodri^veu. 5e» Oprichting van I>aa*0ohajppec voor de '
toeren en orltlek o^ d» Sticïstin# van de Laadbouw.

De invoerk-iag van de crlslö»-ettcG -^as völ^sa» spreker te dan*
keu ftae de onjul et e vöorlloh^iRg' van dlv^?« or«wsl «»*i ee door In a
leden t* adviseren toe te trad«a tot de CTieda-I-andtmuw Ormnlffa-
tie* HlerfciJ t o oh f«rkia%9rd6K ;de toetredende le-len door on^ortee-
kenins van het aaaLielditiSüfolTeulier sieh t® onderwerpen aan 'H' XE
resde bestaande ver ̂ 1 i o.atiiagöo of du nog te nejaen Eaaatr^ge! en*
Juist door de oadarteoicoGi^ van d*t i'oiraüiiei:- waar i ü Q^ya. ;::eii de

te a«a<wa iaaataJö^elöö'
mi over eiolizel^ net

Het gevolg hisrvaa Ie dat üi^t at» ea- de b;^ör óööii euü.
.fcübternuroii de Uödrijvtm b^iiööreo m 4« vrodüotie wordt
noodaakelijit ^evols hiörvae was dat de harten van dit

aarea-a.pparaat, w&lke reöde e^u aoo^rfce fan !*£ miltioan, 'i
reikt per wee£, 4xul$«a op het jTOduot ea de ooa«u.rerrtle ultema-
t a bedü «lUjlctsu m audere laudw doorü»ea oQi>öl«merd» «m oGbe-
la et e pïodaoti» tegen lagere $xüJ»«3 litttt waren tondeo aanvoeren.
Sprokor wenooiit« - hoewel hl 3 '11 1 w«l' ten w g«sc w0r%«i&4«B aan
te hol«i ever de Tsetrouwbaürheld der Aabtenarea, doofc varweee fto

«aar h«tsaeti €0 da^fcladea hierover publicserden,
uit £a«u dan totó «r»! aooht oouoludeerea, dat elke acibt«staar
controleur aoodis had «n daarbov»a m$ weer «eti oontroloerende
amlrtenaar aaociit worden aangebeld oa oorruptie 10 voor^oiaen, VOGI-
aJ. goaien het mliivu waaruit de»e aficoiaötlg wirem* ïioöwal bij to-
S«n «de revolutionair optr^etl waa koa Mi wel TS«gri^pw dat s«>-
ti0urtenise©n BooalB t« Lüïfï^M en a&M'iraU waren voor^ölco«ea
loiet tooadeu miiMilYWa* 3 er ei k «a kon men hiermode «ohter niets.
Sleohta lau^s organisatoriaohe weg wat: erbeteritt^ Toor 4« boer
tö ï)«r«iicai» doch niet op een vd j se als door d» St i oh t i n?* van deo

H«rt toeatuur vaa do 5fcia£itlc^ van d© Landbouw oürdoutde ovtr
/jhooren ]}fiian@e& Tem de to^r^a aoader d®»« $«&£ öiörovor tti^^a t wit tv

tpa b«aUMMHu U «etöifig «as;Wf^ «*a
docli «ondar de boeren werd



Hiertegen wilde spreker zioh v*r*ett«uD* boeren moeatea «iaii bul-
-ten hun g?fc and s-organi natie» organleeöreiï b.v.in I^ndsohapaörganea
waarvan de besturen warden gekoaeü op deselfde wil** als d» leden
van de • gemeenteraad, Provinel* •• en parlement. Dit was hot; doel van
dese Y«B8*A«ri8i«8U noodigde de aaoweaigen uit toe t e treden • tot • •
de LaQ<i,Ver.B*V«L* D«£* or^Giöati« was eeiiter niet bedoeld mi» *m
blievende, ctooii geboren «$f 4» «ood der tijden en bedoeld tot het
bereiken van Landseijapsorganen, afschaffing der orlsiew^tuen en

Ter bestrijding der kosten voer aaalimor en relsen veraociit ui j
de aanwezigen .«m bedrag te wllieti geven waart a e ter vaiöaderio^
werd rondgegagaaa «a door 4$ meefffce aaaweaigen eea klol a bedrag wat
w ei d geg even. Hierua weiden briefjes ter invul-Hog uit^a^evöa voor
aanmelding vaa lidmaat sohap, hetwelk f#2*|fl per jaar koafte. Staande
ter vergadering gaven zioli sil«oiitB twee l «dm op.

Ha herbaalde uitnoodiging van spreker 9® opmerkingen over Bi^n •
betoog of -'Wftsrim- stellen naar aaoleidiag van het door ham besproke-
ne werd tenslotte door twee der aanweeige Mertea gebruik g«aaakt,

De eerste r«pii»o&t« door opheffing der tbans beateande voorsehrftf
ten een onnekere toestand «eowel voor de groot e Al e klein» bedrij-
ven en vroeg of bovesdien het th&ne toegewezen rantsoen * hoewel
klein voor elke Inwoner * ook dan oog wel verzekerd *eu el jn.

De twees* beooe|:er meende dat ad-eohta daarom BOO weinig der aaa-
weeige «telt opsavea «I» lid omdAt in éwt Hgg^ftf^lt^ Bthrijyea

waarvoor men zieb aou opgevett al a oommuni gti soh TOB

IWB ft ÏQOSÏ betoogde dat de a®or hem
vereeniging geen enkele politieke of seotarisoh* richting had
allermin0t als oommunistiaoh was bedoeld* Hij herhèalde no^raaals
dat hij tegen elk revolutionair optreden was.

De vergadering had een zeer rustig verloop. Sleahta bi4 de uit-
lating van spreker dat' elke ambtenaar wee-r een controleur nocdlg
tod «a- daarboven weer een aont rol e erende ambtenaar motat worata
aangearteld ena. t betuigden de aaaweai««i iuifl :ij»«|$RMie« ^"i' «i-
kander toe te knikkon, te laciien m onderling mompel e»..

De vergadering was aangekondigd door middel van een pamflet
welke aan 101 6 personen per pest was besorgd. (

O «Mi snee


