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UITTREKSEL

?
Voor ............... :.flk... ............. 117.0. .................................. . .................. .-Naam ....,Qud»....SMB/ÏO.QE^

/ r . •
Origineel •in/.j., G6U93 •• .-. Naam Boitf van Waraldburga».

• • / • f 'Volgnr. L../...A::. Ag.nr. 5746> Aard van het stuk verslag opanb.varg" "

',-.•....../. , Afz vapbindine Datum .10
• ' . - ' . / B

• • " • y " ,

Torslag opanbara vargadaring van da Bond van ïïaraldborgars
/ afd.ütracht gahoudan op 9 Maart 1948./ . • •

M - Ha 4» patiM was *r galaganhaid vragtn t« st«ll«n.Als «trato gaf ci«h
optARTHJH STAÜjgab to Kanpan H.12.26,won«nd« J.van 3cor«l»traat 27

C t» fffar»«ht.HlJ black in g«*n g«val ^»a vriand t* zijn van dia Baad
van Waraldborgara oa blald aan zaar ditpzdnnig b»toog,waarvan gooa dar
aanwadgaa d» Juiata badooling bagraap.Hij had bijval van aid.gai»k^»alijk
voor difr deal aaagabraehta paraonfn.Daza konan waaracbijnlijk «it kringan
fm ei Otda StD.A.P. Cüadar kaa vordoa barieht dat ganoaada STU Uvan»

., opfcrai al» «proBotor" op aan varkiazingavargadariag vaa Ai OoAt 3SAF t*
ia hotal "Fooona" op 29.6.48,zi« rapport C/l*490*48«atl aargda daar

l»»t takaaan van da prasantialijst,hat notaran van da aanaa vaa niaua»
mar nodig aoeantuaraa vaa 's sprakara batoog nat ladfltmoittig haad-

gakl«p#aaz.2ij naam ia rdat in dit rapport,daar hij toaa nog aiat ten woidan
gala^itifieaard).Er ward aandachtig galuiatard,bthalva op hat Bomant waarop

a»a hat woord was.

Uitgetrokken door : fi Afd./Sectie acd->4b Datum 8*4*49-,

Op aanwijzing van

5030 - • 48



V .D, 1948. Ho. 134. G e h e i m ,

Onderwerp: Ondertekenaars Kiezerslijst(liji

Bijlagen: l .

apT JUU1948

Ik moge U hierbij aanbieden een lijs
men van personen,die de ingediende kiezerslijst voor
de oude S.D.A.P.en BeUamij(lijst Kruit no.Ö) "fooi-uit
strevende partij voor Wereldregering" in de kieskring
Xü Friesland hebben ondertekend.

Genoemde personen zijn alle woonachtig in de
gemeente Danturaadeel.

16- 7- 1948.

F.

A a n
de Heer Hoofd van de Centrale
leiligheidsdienst te

»s-G r a v exn h a g e .



Ter voldoening aan net gestelde in het schrijven V.D.No.134
moge ik Ü het volgende "berichten :

!• "̂ f Johannes van der Wal geboren te Dantumadeel,16 October 1897t
van beroep H out hand el aar, wonen d e te Murmerwoude,
is politiek een wielewaal,was voorheen raadslid van de
S .D .A .P., tekende in 1946 op de lijst voor dé Oonmuniéten en
thans op de lijst ZBBIT, ontwikkel® weinig activiteit ;

2. -^Joekelina van der Wal .geboren Postma, geboren te Dantumadeel,
9 Novetaber 1911, zonder beroep, hui s vrouw van Johannes van der
Wal,wonende te Murmerwoude, ge en activiteit;

3. ^1 Gaat ze van der Bij geboren te Dan t. deel ,23 Januari 1916,
zonder beroep, zwarthandelaar,wonende te Akkerwoude,Hotl70at
dom creatuur,activiteit als Ho.2; ~~ ~

4. ^\ van der Bij geboren de Bruin,geboren te Dant.deel,
zonder bero<ep,huisvrouw van Gaatze van der Bij,wonende te
Akkerwoude, activei t alsvoren;

5* XJEgbert Jongsma geboren te Dant.deel, 13 October 1910,van be-
/ roep Rijwielhersteller, won end e te Akker woude Ho»2QQ.aotivi-
l t ei t alsvoren;

6* / Baukje J on gsma- geboren Grijpstra geboren te Dantdeel,l6 Juni
• 1881,3Mdraanmoeder van B.Jong sma, wonende te Akkerwoud e Ho.
\t alsvoren;

7. ^f Aalt je Jojigsma geborm van Zni j f f, geboren te Dant.deel,4 Au-
gustus 191B,huisvrouw van Egbert Jongsma,wonende te Akker-
woude,Ho*200,activiteit alsvoren;

8» -"JlBauke Post ma geboren te 2>ant.deel.l6 °ctober 1900tvan beroep
/Expediteur, wonen de te Murmerwoude ÏÏ0.2E9, activiteit idem;

9* -̂1 Trijntje Postma geboren Boonstra geboren te Dant»deel,2 Oct-
ober 191-1, zonder beroep, huisvrouw van Bauke P o at ma, wonende
te Muimerwoude Ko.2S9fgeen activiteit;

10« —JHaan Zooistra geboren te Bant.deel, 17 Mei 1924,Landarbeider,
wonende te Muimerwoude No.206;geen activiteit;

11. ^^j Frans van der Werff gebaren te J^ant .deel,22 Juli 1908, zonder
eigenlijk bero«p, wonende te Murmerwoude H o. 233, idem;

12. *_/Aaltje Postma geboren van der Eooi geboren te Dant.deel,
^112 Maart 1914,zonder beroep,huisvrouw van Keitse Postma,

zuster van Ho.8,wonende te Murmerwoude No.201,wordt blijk-
baar beinvloed door familie, overigen s geen activiteit;

13. —lTrijntje van der Werff geboren Hoekstra,geboren te Dant.deel.
12 September 1912, zonder beroep, hui s vrouw van Fr^tts van der

^Werff,wonende te Muimerwoude Ko.233,geen activiteit;
14. ^^Gerrit van der Wal geborai te Dant.deelt,30 Juli 1911,van

( beroep mei kven te r t wonende te Murmerwoude H o. 267, alsvoren;
15. _J>|Greertje van der Wal geboren Postma geboren te Bant.deel,17 De-

cember 1912,zonder beroep,huisvrouw van G-errit van der Wal,
wonende te Murmerwoude H o. 257, geen activiteit;

16. ^ Gerardus Ernst geboren te Dant.deel,2 October 1981,van beroep
los werkman, won end e te Akkerwoude N o. 203 i, on gehuwd, alsvoren;

17. jBienze Ernst geboren te Dant.deel,26 Augustus 1920,van beroep
S los werkman, wonende te Akkerwoude H o. 203 i, ongehuwd, alsvoren;

18. jHiltje Woudstra geboren te Dant.deel,30 Juli 1867,zonder be-
~ roep, grootmoe der van H o.16 en 17, wonen de te Akkerwoude N o. 257,

geen activiteit;



19. *— jAnt^e Eïtist-geboren Woudstra geboren te Bant.deel, 14 Hovember-
1896,zonder "beroep,huisvrouw van Arnoldus Ernst,wonende te
Akkerwoude Ho«SOS i. ge en activiteit;

20* JAnna Boama -geboren de Jong geboren te Bant.deel,22 november
198E,zonder beroep,wonend® te Akkerwoude 203 k,alsvoï?en;

51, i Binse Kooistra geboren te Daipit.deeltlO Maart 1923,van beroep
"""* landarbeider, wonende té Mufmerwoude H o. 119f al sv oren j

gS. ,-H Joharmeg Sipma geboren te Bant «deel, 12 Januari 1888, zonder be-
roep, wonen de te lïuïmerwouds $ o .59, alsv oren;

23v-*v^Jöh(puaneS Sijpna geboren te Dgnt*deel, 16 Augustus 191E^yan be-
f roep eoliarrelaar,wonende ta Kurmerwotide Ho«59,zoon van HO.22,
l geen activiteit;

24. ^iRoeloffce Elaasje Sipma geboren^Tiaaer geboren te Dant.deel,
19 Mei 1891,zonder "beroep,huisvrouw van Johannee Sipaa Jr»,
wonende te Munaerwoude Ko.59,idem{

W« ̂  l Gr j alt van der Wal geb.te Dant-*4eel,8E Maai«t 1093, van "boeren-
bedrij f, wonend^ te Dantumawoude Ne.168,broer van ïïo.l en 14,
geen activiteit;

S6. *-|BJouk3e van der Wal geboren Woelinga geb.te Dant.deelil9 De-
cember 1868,zonder beroep,moeder van No#l tl4 en 85 en E7,geen
activiteit;

27. TOfJaöob van der Wal geboren te Dant.deel,16 Januari l$ftt,van "be-
voennan, wonen de te Mnimerwöude H o. 63, geen activiteit;
tje van der Wal geboden Woelinga geboren te Baat.deel,.

ei 1911,zondei» beroep,huisvrouw van Jacób van der Wal, idem;
89. ^ArnolAus luist geboren te ï>ant,deel,6 September. 1894,van be-

roep landarbeider, wonend e te Akkerwoude H e. 203 i, vader van de
—-iïïo.a 16 en 17, echtgenoot van Antje Wou dat ra en schoonzoon van

Nofi8,geen activiteit;
30» X^ei"Èa»Q^I^Ötra geboren te^ Bant.deel,28 Juli 1897,van beroep

landarbeider, wonen de tmllkkerwoude N o.3271 als voren;
31t --^Serben S.Bi3katra geboren te Dant«de«l,3© Augustus 1908,van be-

/ roep landarbeider,wonende te Rlnsamageest No.ll£,zoon van Keit-
( se Dijkstra,geen activiteit;

52. .Al Yb el t J e Dijkstra gebor«e Smid geboren te Dant. deel »1 Januari
191Q,ze4df* beroep .huisvrouw van G-erben Dijkstra, wonende *•
Rinsama geest N o.112, geen activiteit*

E 94,



Politie-Haarlem

HAARLEM, 6 Juli 194

VO!SMO.

13 JÜUI94S

Hiermede doe ik U toekomen een rapport No.: 00127, van
de I.D.-Haarlem, betreffende een openbare bijeenkomst georga-
niseerd door de "Oude - S,D.A.P./"Partij voor Wereldregering"
op 2-7-H8 in restaurant Brinkmann, Plein, alhier.

De Hoofd-Commissaris van Politie,

J» Fontijne,

Aan:.
Het Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,



I .D . -Haarlem
Wo.: 00127. a.

Op Vrijdagavond ? 2 Juli 1948 had in de bovenzaal
van Restaurant Brinkmann, Plein te Haarlem, een openbare bij-
eenkomst plaats georganiseerd door de "Oude - S. D .A, P.11/ "Par-
tij voor Wereldregering",
Er waren plm. 50 belangstellenden voor het merendeel bestaande
uit vrouwen; rijpere leeftijd; intellectueel milieu, vele af-
komstig uit leringen der vredesbeweging o. m» Vrouwen Vredesgang.

*lAls lë. spreker trad op de Heer Noordewier uit Den Haag.
Spr. stelde zich tot taak om een uiteenzetting te geven van en
een toelichting óp het uit 15 punten bestaande verkiezingspro-
gramma.
Spr. begon met het geven van een globaal overzicht van de poli-
tieke toestand en een inzicht hierop van de zijde van zijn
partij.
Sprekende over de toekomst van ons land vroeg spr, zich af;"
Hoe staan we ervoor?" Er is geen zekerheid meer en geen ver-
trouwen. Spr. laat vervolgens de financiële toestanden de re-
vue passeren ; gezinnen die niet meer toekomen met hun lonen;
de steeds slinkende spaargelden der mensen; de dreigende huur-
verhoging: ook het militaire avontuur in Indië, zoals spr. het
noemde, heeft ons volk een te zware last opgelegd, om te dragen
De toestand in Indonesië noemt spr. niet vrolijk en niet ver-
trouwen̂ wekkend .
Er is, aldus spr,j maar een uitweg voor Europa, de onvoorwaar-
delijke zelfstandigheid van alle koloniale volkeren. Spr. trekt
een paralel tussen 1918 en nu. Ook toen belofte van zelfstan-
digheid aan het volk van Indië bij monde van de G. G. Doch deze
belofte was spoedig vergeten. Spr. schetst de periode 1918 tot
aan de Japanse bezetting van Indie en schildert het ontstaan
en de groei van de nationale beweging aldaar. Sprekende over
de belofte der Koningin in 1942 en de huidige stilstand der
onderhandelingen, roept spr. uit: "Er is thans nog maar een weg
om tot eenstemmigheid te geraken, deze is gelegen in de onvoor-
waardelijke erkenning der zelfstandigheid van de republiek
Indonesië". Sprekende over de goede voornemens der regering
herinnert spr, aan het gezegde, dat de weg naar hel geplaveid
is met goede voornemens en naar deze hel gaan wij toe, aldus
spr. Spr. wijst op de steeds meer groeiende sympathie van de
bevolking in de door ons bezette gebieden voor de republiek,
en wijt dit aan het feit, dat onze houding ten opzichte van
het Indonesische volk nog dezelfde is als vroeger, Spr, waar-
schuwt vervolgens voor de mogelijkheid van een spoedige her-
vatting van de politionele actie. Hij wijst in dit verband
op een desbetreffend artikel in "de Waarheid" en de repliek
van de regering hierop gecombineerd met een uitlating van Mi-
nister Witteman. Spr. vraagt een duidelijke verklaring van de
regering omtrent eventueel optreden in Indië. Een militaire
zege in Indonesië brengt volgens spr. met zich mede een blij-/?
vende militaire- bezetting en het uitbreken van een guerillaoof4
log, Spr. herinnert aan het incident op Celebes waar meer dan l
10,000 inlanders werden gefusilleerd. Er is rapport gemaakt
over f deze zaak, aldus spr,, doch U noch ik, noch de Stat. Gene-
raal! hebben dit gezien. Spr, vraagt de aanwezigen door het uit-
brengen van hun stem op lijst 8 het mede mogelijk te maken,
dat zijn partij l of meer zetels in de Kamer krijge, opdat dan
een positieve stem gehoord kan doen worden, die ons verlost
uit de huidige impasse. Het gaat om de naaste toekomst van ons
volk.

/\®e "tweeöe spreker A, R. Brend uit Bergen sprak over:"Wereldvre-
de door wereldregering",
Spr, begon met de opmerking, dat de Partij v. Wereldregering
geen politieke partij was en daarom niet gebonden aan andere
partijen. Zij heeft zich aangesloten bij de oude-S»D<,A.P.. om-

dat dit



No.; 00127.a, Blz-

omdat dit de enige partij was die met hen samen wilde werken, zij
wil echter gaarne ook samenwerken met andere partijen. Spr. geeft
een beeld van het ontstaan van de idee ener wereldregering waar-
voor reeds plannen bestonden in het jaar 1306. Als vrome wensen
noemt hij -"absolute monopolie van alle gewapende machten: absolute
controle op atoom energie; en dergelijke wapenen; een -wereldvoedsel
raad; a «n wereldbank en een absolute controle op de weraldverkeers-
en commerciële middelen, Hoe komen wij tot een wereldregering?
vraagt spr. Hij noemt de vorming van een wereld constitutie; het .
vormen van kamerclubs in alle parlementen on propaganda onder de
bevolking. In verschillende/ landen^begint de idee reeds door ta
werken, b.v. in Engeland, voorzon achter-' India en China. Draagt
de idee voor wereldregering uit, vraagt spr, de .aanwezigen, Wij
hebben niets te verliezen, doch een wereld te winnen.
M»-| H-î -jpjDir̂  die tijdelijk het secretariaat voor Haarlem en om-,
streken waarneemt, (er is nog geon bestuur gevormd) richt een per-
soonlijk woord tot de vrouwen óin hun stem uit ta brengen op lijst
8, onder het motto: "Wereldvrede door wereldregering".

/•• Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd slechts door 2
- der aanwezigen gebruik gemaakt.

Bij deze vragen kwamen geen nieuwe gezichtspunten naar voren.
In de zaal werd verkiozingsraateriaal uitgereikt en het Indonesie-
bulletin van Juni 1948 (orgaan van de vereniging "Nedsrland-Indo-
nesie, afdeling Den Haag)
Ongeregeldheden deden zich niet voor.

HAARLEM, 7 Juli 194-8.

C



Vrijdagavond ,2 Jali 1948 bad iu de bovensaal
van Restaurant Brlztoann» Plein te laarlea^ een openbare bij»
eenkomst plaats georganiseerd door de "Oude - ö*B.A»P» V *Par-
tij vQ®r WereldregeriBg1**
Er waren plffi. 50 belangstellenden voor bet merendeel bestaande
td.t vrotnratï} rij pare Eeefti|d| lstc3J.ee tneel milieu» v«l@ af»
kgrastig uit kringen der vredesbeweging o»mt V>Ü»MB ?*ed«*gang*
Als 2^*sfrék«r trad op de Heer Koordewier uit Beo Haag.
SfF» stelde aich tot taak; <m een uiteenaatting te geven van «n
eéa toölitf&ting op Ipt tilt 15 punten bestaande verlclaaiagspro-
gramma.
S$r* begon mtt liet geven van een globaal overaieht van de poli-
tieke toestand en een inzicht hierop van de zijde van zi$n
partij*
Sprekende «ver de toekomst van ons land vroeg spr. zich aft*
Bi» staan w» ervoorf * Er ia geen zekerheid neer' en gsen var-
tro-awwa. Spr* laat vervolgens de financiële toestanden de re*
vae |tt$a«r«m. | geziiaaega dia aiet meer toöls:©a©n »et lam lonen |
de steeds slinkende spaargelden è»r »en»«ij de dreigende

ilitaire avontuur in Iedi«tverhoging; ook het militaire avontuur in Iedi«t jcoala spr. h»t
noemde, néeft «ss volk een te zware last opgelegd, en te dragen.
De toéétand in &iora»M« soest spr. niet vraliik én niet ver»
trouwea
Er is» aldus »pr.. «star oen uitwe_g v»or E«repa. ds onvoorwaar»
delijke stelfstandlgheid van alle koloniale mlfeearefi* Spr.» trekt
«ram paralel tussen 19lS en nu. Ook toen "bolofte vaa aelfsUn»
digheid aan faet volle van Indift bij mooda vaa de G.ö* Doek deze
belofte «as spoedig vergeten. - Spr , schetst de periode 1918 tot
aan de lapafise b«»ettlng van ladie en scliildert itet «ntataan
'WA T^'^^^^'JS*!^. ̂ *^ff!fc • ^WWfl*^ ^~'̂ T' §î ^^* -li^>^^Ta^^<^y.^a aEcS^^^fS^ J*^^I^JP' ^WIWSHB|P!Wp..p IJj; ^^-yf^ ^^m^^^^^f^^K- ^ÜK^^K#'

de balofte der JEoöïngia in 19<té «e de Imidige stilstand der
onderhandelingen, roept spr. ui t i "Ir IB thans nog maar ««n weg
«a tot eensteaaigaeld te geraken, deze is gelagaa in de onvoor-
waardelijk» erkenning der zelfstandigheid van de repttbliek
Ind«o«»iew. Spr^keode over de g»ede voora^aeas der regering
herincert spr. aan bet geaegde, dat de weg saar b«l geplaveid
is aet g««de voorne«eias en naar dese hal gaan wij toe, aldos
spr. Spr. wijst op i» «teeds aeer groeiende sympatMe vazi d»
bevoüdng in de door OT* besette gebieden voor d» republiek,
en wijt dit aan het feit, dat onze houding ten opxieiA« van
het Indcejeslscfee volk oog dezelfde is «In vroeger. Spr, waar-
schawt vervtslgena voor ét a©g»lijkh«i«J van een smdlg» ber-
vattiEg van de politionele actie. Ü j. wijst in dit verband
op een desbetreffend artikel in "de mmr&s.id*1 «a S» repliek
van de regering hierop gecGobine^rd met een uitlating van Mi-
nister Wltteman. Spr» vraagt een duidelijke verklaring van de .
regering eatrect eventtieel optreden in Indi«. Een militaire
aege in led ones i* brengt volgens spr. met zich mede eea blij-
vend© «ilitaire bezetting eu het uitbreken «ets eext
log. Spr. herinnert aan int ineideut «^ Celebe* waar «eer dan
10.000 inlandera werden gefusilleerd. Er is rapport geaaakt
«ver deze Kaak* «Idns spr,, doek B noch ik, noch de Sta t. Gene-
raal hebben dit geziec, Spr, vraagt de aanwezigen door het uit-
brengen van hun stem op li^st 8 het med® Mogelijk te maken,
dat sijn partij l of «eer zetels in de Kaaer kri^ge, opdat dan
Mm positieve stem geitioord kan doen worden, die ons verlost
uit ie huidige iapasse. Set gaat OE de itaaste toekomst van ons
volk*
De tweede spreker A*3$4 ilrend uit Bergen sprak
de door wereüregerliMsf *

begon net

partijen, %ij lieeft

dat de Partij v. Wereldregering
geen peaitleke j^rtij 5wui en daarom niet gebonden aan andere

aangesloten bij éf oude-S.D.A.P.j oo-



Blz» 2

Offldat dit de «nig« partij was die set hen sames wilde werken,
wil «c titer gaarne ook sam«m«rk«n aet and er e pa* tij en. Spr. geeft
een beeld vsa het ontstaan van d* ide« ener wftreidregerixig waar-
voor re*ds plannen boa temden in liet Jaar 1306. Als vrome wensen
noemt hij - absoliate Monopolie van all» gewapende machten» absolmte
controle op atoom «a«rgt« «EI dergelijke wapenen; e«& wereldvoedsel
raadt »«a wereldbank en een absolute controle op de wereldverkeers-
en commerciële middelen. Hoe Komen wij tot een wereldregering?
vraagt spr. Bij noemt de vorming van ««at wereld constitutiê  het
Yormsn van kaaercltib* in alle parlejaenten «32 propaganda onder de
bevolking. In verschillende landen begint de ide* reeds door te
werken, b.v. in Engeland, voor on achter India m China. Draagt
de idee voor wereldregering uit, vraagt spr. S* aanwezigen. Wij
hebben niets te verliezen, doek een wereld te winnen.
Me j. Hissink, die tijdelijk het secretariaat voor &̂ uf2.flra «B om-
streken waarneemt, {«r 1$ oog geea bestuar gev«md) richt een per-
soonlijk woord tel Se vrouwen cm hun stem uit te brengen op lijst
8f essMmv l»t a©ttei «W«reM»r̂ e döcar w«r«14r«gering*.
Tan de gelegenheid tot liet stellen vaa vragen werd slechts door 2
der aanwezigen gebruik geaaakt.
Bij deae vragen kwaaen geen nletiwe gezichtsptmteö naar voren»
In de saai werd verkiezlngsmateriaal uitgereikt en het ïndonesie-
telX»tiA van Jtei 1948 (ergaaa van d« vereniging
nesiet afdaling Den Haag)
Ongeregeldheden deden zich niet voor.

1948.



Volgno.

'. 9 JUIH948'
R O T T E R D . A M . *•"*€! / A, '

I.D. üo» 518. *W
"*^\,

g a H. E i M .- . - ' • -
Kort verslag van de openlucht verkiezingsmeeting

der combinatie van de *0ü<ie S.S.A.P." en de "Vooruitstre-
vende Partij voor Wereld^gerJLng^,gehouden op Zaterdag»

' '. 3 Juli 1948,te 20 uur,op het Hoordplein te Rotterdam.

Aanwezig circa 150 pe'rsonen,onder" wie slechts enkele
vrouwen. • • •

w i de Winter,Auguatinua,geb-. 2-4-1909 te Schiedam,kan- .
K 'ftoorbediende,wonende Qlingendaal 70 te Hot terdam,als voor-

zitter fungerend,opent te SO'.lp uur deze bijeenkomst met
een woord van welkom.

Spr. zegt,dat zijn partij geen Heintje Da?ids nodig
heeft om pub,liek te trekken,maar dat het democratisch-so-
cialisme zelf een voldoende trekpleister is. .

Spr. herinnert vervolgens aan de strijd,die vroegere
voorvechters als Troelstra en Bomela Hieuwenhuis hebben
moe ten voeren. i

t go ordetwier,3).A»,nadere personalia nog. niet bekend, j
wonende te ts-Öravenhage, zegt, dat de levensmiddelen- sub-
s.idies, welke ongeveer JV 3*20 per week bedragen en welke
moesten dienen om de armoede en'het slappe regeringsbeleid'
te verdoezelen,binnenkort zullen vervallen en dat eveneens!
een algemene huur verhoging- van ï. l*-- per week te ver- \n is,.. Aan dit alles ia onze Rêg-erlng,waa?in toch is j

opgenomen de P.v.d.A.,die zegt de voortzetting te zijn van
de "ware" sociaal-democratie,schuldig.

Spr, zegt betreffende de Indonesische kwestie,da t de
leiders,die een vrij- en onafhankelijk Indonesië voorston-
den,met name Sjahrir,Hatta,Sjar-ifoedih en Soekarno reeds
in 1930 door onze toenmalige kapitalistische Regering zi jn
gearresteerd. Tóen de Japanse geweldenaar was overwonnen,
waren zij van mening,dat ook het Nederlandse volk en zijn \s iets hadden geleerd en dat hun de kans «oü worden

geboden een vrij- en anafhanke'lijk Indonesië £e stichten,
dat nauw met Uederland zou bl i jven verbonden en op voet
van gelijkheid zou kunnen éamenwerken. -

- De Gouverneur-Generaal,,alsmede Schermerhorn,sloegen '
dit vertrouwen de bodem in en hebben !&lar,het Indonesi-
sche 2e Kamerlid,v erraden. v

Hederland als mede Indonesië gaan aan de huidige re-
geringepolitiek ten gronde,meent spr,

Het gewal "Zuid-Celebes" ia een schande voor jullie
en ook voor mij.Ook het Indonesische volk heef t,-net als
wij,recht op de vrijheid en daarom moet de noodzakelijke
vernieuwing direct beginnen.

j vsm den ltoijzenberg,Mr. Leo Bernard,geb. 17-5-1914 te
War schau, wonende te *s-öravenhage," noemt 2 belangrijke
tijdstippen voor ons land en, wel Mei 1940 en 1945,

Spr haalt de toes'tanden van voor de oorlog aart en
zegt,-dat wij tijdens de oorlog allen van één wens vervuld
waren, n.l. dat het na de bevrijding wel beter zou worden,.

Wij werden bitter teleurgesteld. Het Kabinet Scher-
•^ï^'Sï-^ïif118"*** 8n verni^i"ff toezegèe,bracht

ir 6 . en wel het hè rat e l, maar dan van de voor-
tanden.met aan- de ene kant rijkdom en aan de
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andere kant schrijflende armoede» '- t f '
Yoor de oorlog;, had de S.D.A„P. de leuze t M§e en man en

g-lln centrt,maar nu hééft zij liever kanonnen dan boter.
Spr. hekelt de Reg-eringr,waat het volk is ontgoocheld

en lustel&os en ook de werkloosheid daagt weer op.
Spr. uit vervolgens critiek crp de fusie,die de S.D.

A.P. heef t aangegaan met enkeling roeper inge n en zegt,dat,
zij onze volkskracht heeft ondermijnd en de zijde van de
kapitalisten heeft gekozen. „ • _ • • • . - ; .

. 1 Wij wilTlen onze jongens terug uit Indoneaie\omdat wij
het oorlogvoeren moe zijn» Wij -moeten, niets hebben van de
rechtse-»maar vooral1 ook niets van extremistische partijen

In Mei van dit jaar zijn wij onze actie begonnen om
wederom tot waar socialisme te geraken en reeds'vele ayra-
pa,thi$erenden gaven zich op» -

*Wij" beloven jullie niets,denkt daaraan^maar jullie
arbeiders moeten met ons voor dit ene gemeenschappelijke
doel vechten én teneinde dit te bereiken,dient ge Uw stem
uit te brengen op Hot l van Lijst 8 s ö.Kruit.

DiejentNjoolaaa»geb.9-9-1918 te Rotterdam,kantoorbe-
diende »wonende Blokland 19 te Ho 11er dam,zegt,dat wij mo-.
meöteel weer een loonstop kennen. De v^aag waar deze .voor
dient,wordt 'beantwoord met "anders krijgen we inflatie1*.

M/aar ditzelfde geldt niet voor de winsten>die steeds
meer stijgen.

Spr.,die Min. Drees hekelt,zegt vervolgens het eens
te zijn met het weekblad *De Vlam*,dat schreef,dat hier
te lande**sociale toestanden" in plaats van tt sofcialisti-
sohe toestanden1* heersen»

. Wij moeten-wederom terug naar het socialisme,zoals
onze oude voorvechters Domela Uieuwenhuis en Troelstra dat
voorstonden.

Wij hebben geen prachtige verkiezingsleuzen, en ook
beloven doen wij niets. Wij kunnen alleen onze stem in het
parlement laten horen,maar willen wij iets bereiken,dan
moeten alle klassebewuste arbeiders achter ons ttaan.

Ken noemt "ons1? wel versterkers van de reactie,doch
de partijen,die ons zo betitelen,.liegen.

de Winter,A.,voornoeind.die de Benelux hekel t, noemt
dit verbond het atandje van de kapitalistische landen. .

Spr, wekt de jongeren op zich te weer te stellen tege
de dreigende kapitalistische gevaren;de kapitalisten zijn
.maar enkelen en «wij" kunnen he/i gemakkelijk wegvagen.

Spr. besluit met een oproep om mede te werken aan de
opbouw-van een waarachtig sociaal-democratisch Hederland
en sluit te 21.45 uur deze bijeenkomst»"»» elke r bezoekers,
nadat zij zeer zwak applaudiaeerd hadden,rus tig uiteengaan

Sr werd niet gecolporteerd en gecollecteerd.
Slechts een v erkiezings pamflet werd verspreid,

Verzonden aan* Hoofd Centrale Veiligheids Dienst
te

Ts-0rravenhage.

Erocureur-Generaal,
Fgd Directeur van Politie,
bij het Gerechtshof
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