Behoort bij schrijven no. 586.3^5

Ex. no.

Dit ex. + bijl. bestaan uit k blz,

G E H E I M

DE CPN IN FRIESLAND

Districtsconferentie op 1A- en 15 januari 1961.
Op 1*f en 15 januari 1961 vond te Heerenveen een conferentie
plaats van het CPN-district Friesland. De diverse afdelingen waren
vertegenwoordigd door in totaal circa 40 gedelegeerden. Voor het partijbestuur was de organisatiesecretaris Henk HOEKSTRA aanwezig.
De inleiding werd gehouden door de districtssecretaris Cornelis
MEIJER. Deze betoogde o.m. dat de CPN als nummer één op haar program
heeft staan de strijd tegen de regering. De partij gaat dan ook vooraan in de strijd, die het Noorden van het land inzake zijn achterstelling tegen de regering voert. Het was daarom geen toeval, dat het plan
van de commissie, benoemd in opdracht van de Gedeputeerde Staten der
drie noordelijke provincies, in grote lijnen overeenkomt met het programma, dat in 1960 in Assen op de bijeenkomst van de CPN-districten
Friesland, Groningen en Drenthe werd opgesteld.
In de lijn van de communistische agitatie, o.m. tot uiting komend in "De Waarheid", vroeg MEIJER o.a. aandacht voor de kwestie van
de drooglegging der Lauwerszee, de aardgasvoorraad in Groningen en de
vliegbasis Leeuwarden, waar - zoals hij veronderstelde - "atoomkoppen"
waren opgeslagen. Hij opperde daarbij de mogelijkheid om via de gemeenteraadsvergaderingen deze en dergelijke kwesties onder de publieke belangstelling te brengen. .
Over het werken in de vakbeweging toonde de districts-secretaris zich verre van tevreden. Te veel Friese partijleden weigeren gevolg te geven aan de partijopdracht om zich als lid van het NVV te laten inschrijven. In Lemmer b.v. gaat men op de oude voet door met de
EVC-1958.
Ten slotte spoorde MEIJER aan tot actieve deelname aan het partijwerk, met name aan de leden- en abonné-werfacties. In dit verband
stelde hij de afd. Leeuwarden ten voorbeeld. De mogelijkheid van vervroegde verkiezingen was z.i, niet uitgesloten en daarom was het nodig de "donatie-actie" gewoon te laten doorlopen en te trachten boven
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de gestelde taak nog een bedrag van ƒ 1000,— bijeen te brengen.
Ten einde beter leiding aan de werkzaamheden in de afdelingen te
kunnen geven, had het districtsbestuur deze winter het district in een
aantal rayons verdeeld. Voor elk rayon was een districtsbestuurder
verantwoordelijk gesteld. Dit systeem werkte volgens MEIJER bevredigend.
Na de inleiding werden als gebruikelijk een presidium, een mandatencommissie, een candidatenbeoordelingscommissie en een stembureau
gekozen.
De hierna gevoerde discussies waren van weinig betekenis. Interne districtszaken werden vrijwel niet aangeroerd. Critiek op het zittende districtsbestuur was schaars. De meeste woordvoerders sloten
zich aan bij wat de districtssecretaris naar voren had gebracht of
vulden hem hier en daar aan. Gewaarschuwd werd tegen de PSP, ook waar
het het meedoen aan vredesacties betrof. Het werken voor de vrede mag
niet worden overgelaten aan de zgn. ''Vredesliga". De burgerlijke opvattingen van mensen als Ds. de RIDDER maken hen niet geschikt voor de
daadwerkelijke strijd.
De vliegbasis Leeuwarden werd een bron van gevaar voor de gehele provincie geacht. Het gemeenteraadslid Mar ten B'UE/ING uit Leeuwarden zegde toe inzake de vliegbasis actief te zullen blijven. De moeilijkheid is evenwel dat de leden van de gemeenteraad van Leeuwarden
wel vragen mogen stellen, maar daarop schriftelijk van B. en W. antwoord krijgen, zodat een en ander geen publiciteit oplevert. Het beste is de diverse kwesties middels adressen aan de orde te stellen.
Henk HOEKSTRA zei, dat de strijd van de kameraden uit het Noorden, de strijd is van de gehele partij. De Friezen, van oudsher pacifistisch ingesteld, mogen in de strijd voor de vrede niet steunen op
anderen, niet op een zgn. Vredesliga en vooral niet op de PSP. Deze
partij is anti-communistisch en houdt het met de SWP. Voor deze heren
moet worden opgepast, aldus HOEKSTRA.
Ten slotte vond de verkiezing plaats van een nieuw districtsbestuur. Voor de samenstelling moge worden verwezen naar de bijlage
dezes.
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Met het houden van deze conferentie is het CPN-district Friesland afgeweken van de algemene lijn. De overige districten zullen nl,
pas over enkele maanden conferenties beleggen, ter voorbereiding van
het partijcongres, dat op 20, 21 en 22 mei 1961 (Pinksteren) zal
plaats vinden.

3 maart 1961
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CPN-district Friesland.
Samenstelling van het districtsbestuur, gekozen op de districtsconferentie van 1^ en 15 januari 1961.

2)

Hendrik de BOER

Jubbega

Jan de BOER

Noordwolde

3) A. BOOTSMA
Dirk BRUINENBERG

Heerenveen

Janke DIJKSTRA-BETHLEHEM

Leeuwarden

6) Henriëtte KLEIN-DUPONT

8)

9)
(g 10)

Lemmer

Noordwolde

Cornelis MEIJER

Sneek

Catharinus MULDER

Ureterp

Nicolaas PULTRUM

Drachten

Klaas SCHAPER

Sneek

Anne VISSER

Lemmer

Anne VEENSTRA

Drachten

Ate ZANDSTRA

Jubbega

Het oude bestuur bestuur bestond uit 12 leden. Het lid Albert
de VRIES (3-12-1925) uit Drachten is niet in het nieuwe bestuur teruggekeerd. A. BOOTSMA kon nog niet met volledige zekerheid worden geïdentificeerd. Deze en H. KLEIN-DUPONT

zijn voor het eerst in het dis-

trictsbestuur gekozen.
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