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De opdracht

\zn ijsberg is een gevaarlijk ding. 'Eéntiende deel steekt boven het

water, negentiende blijft er onder. Juist dat onder water liggende

deel levert het grootste gevaar op voor een schip. Als de kapitein niet

uit zijn ogen kijkt, zit hij er zo op, en dan gaat zijn schip met man en muis

naar de kelder. Uitkijken is dus de boodschap!
Met de communistische beweging is het net zo gesteld. Eéntiende - de

propaganda en agitatie in Parlement, Provinciale Staten, Gemeenteraden
en op openbare vergaderingen — is zichtbaar. Denkt niet, dat dat het
belangrijkste is! Integendeel! Het belangrijkste is het ondergrondse werk:
de cellenbouw, de mantelorganisatie, het vredescomité, de „kameraden

die een opdracht hebben in de reactionnaire bewegingen" (dat zijn in

hun ogen alle niet-Stalinistische bewegingen) en ook het werk in leger

en vloot en niet in de laatste plaats de dood-gewone spionnage voor

de Sowjet-Unie.
Wij moeten uitkijken en op onze hoede zijn, want anders vergaat ook ons

schip — het schip van staat — met man en muis. (
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JVT adat de communisten in 1917 in Rusland aan de macht gekomen
•*• * waren is snel een begin gemaakt met het oprichten van een nieuwe
communistische, internationale organisatie, de Komintern. Nu was dat
begin pover. Veel echte Bolsjewieken waren er nog niet op de wereld.
De revolutie in Rusland had echter zo'n grote aantrekkingskracht op een
aantal revolutionnaire geesten, dat er in verschillende groepen een neiging
ontstond naar het communisme. Er waren groepen en groepjes mensen,
die zich graag aan wilden sluiten bij de Komintern en die vroegen op
welke voorwaarden dat kon gebeuren.
Op het tweede congres van de Komintern in 1921 werden door het
Executief (uitvoerend) Komité der Komintern (EKKI) een 21-tal voor-
waarden gesteld waaraan de partijen moesten voldoen om deel te kun-

t> nen uitmaken van de nieuwe internationale.
Die voorwaarden waren straf.
Zo eist men in artikel 12 een ijzeren discipline en een zo centraal
mogelijk geleide partij en in artikel 13 een onvoorwaardelijke hulp voor
iedere Sovjet-republiek die strijdt voert tegen de contra-revolutionnaife
krachten (U ziet er is niets nieuws onder de zon).
' De verklaringen van Paul de Groot en Thorez in 1948 waren niet anders
dan herhalingen van de eisen van 1921.

De Groot en Thorez verklaarden in 1948 dat in geval van oorlog de
Nederlandse en de Franse arbeiders nooit de wapens tegen de Sowjet
Unie zouden opnemen. De bedoeling van deze verklaring is nog eens
verduidelijkt toen Paul de Gróót zei dat de Nederlandse arbeiders de
Sowjet Legers als bevrijders zouden begroeten.

Ook de negende voorwaarde van het EKKI is interessant.

„ledere partij die deel wenst uit te maken van de communistische inter-
nationale moet systematisch en hardnekkig communistische activiteit
ontplooien binnen de vakbeweging, de arbeiders- en bedrijfsraden, de
coöperatie en andere massa-organisaties van de arbeiders. De commu-
nistische cellen moeten volledig onder de controle van de gehele partij
gesteld worden".

Mijnheer van Pul met zijn blaadje „De stem van de N.V.V.-er" handelt
volgens het beproefde recept.

Wie is de heer Van Pul? Deze man werd in opdracht van de C.P.N,
een blauwe Maandag lid van de bij het N.V.V. aangesloten Algemene
Nederlandse Metaalbedrijfs Bond. Aanvankelijk was hij lid van de
communistische Eenheids Vak Centrale (E.V.C.). Hij werd wegens
communistische activiteit uit de A.N.M.B. gezet en geeft sedertdien een
blaadje uit onder de misleidende naam „De stem van de N.V.V.-er". Dit
blaadje handelt precies als in Artikel 9 van het E.K.K.I, is omschreven.



Artikel S en 4 van de 21 voorwaarden luiden:

„Haast in alle landen van Europa en Amerika treedt de klassestrijd in
de phase van de burgeroorlog op. Onder dergelijke verhoudingen kunnen
de communisten geen vertrouwen in de burgerlijke legaliteit hebben.
Zij zijn verplicht overal een parallel-organisatieapparaat te maken die
in het beslissende ogenblik de partij zal helpen haar plicht tegenover
de revolutie te vervullen".
„De plicht tot verbreiding van de communistische ideeën houdt de
bijzondere verplichting in tot een nadrukkelijke systematische propa-
ganda in het leger. Waar deze agitatie wettelijk verboden is, moet zij
illegaal gevoerd worden. Het afzien van zulk werk is verraad aan de
revolutionnaire plicht en onverenigbaar met het lidmaatschap van de
Komintern".

Hier wordt dus een duidelijke opdracht gegeven, nl. een
apparaat te vormen, dat in het leger gaat werken. Een com-
munistische partij, die dat niet doet, pleegt verraad.

De taak in het leger

W
at houdt dat „militaire werk" nu in? Op de 24ste zitting van het
derde congres van de Komintern werd op 12 Juli 1921 een aantal

stellingen over het organisatorische werk -van de communistische partijen
aangenomen. Stelling 30 luidt:

„Voor de propaganda in leger en vloot moeten de voor ieder land het
meest geschikte methoden apart onderzocht worden. Anti-militaristische
agitatie in pacifistische zin is zeer schadelijk, zij ondersteunt slechts de
bedoelingen-van de bourgeoisie om het proletariaat te ontwapenen",
„ledere mogelijkheid van het proletariaat om wapens in handen te krijgen
moet zo energiek mogelijk benut worden".

In het jaar 1928 dus een zevental jaren later, in volle vredestijd, nam
het hoogste communistische lichaam, het zesde wereldcongres, op haar
45ste zitting van 29 Augustus 1928 een 50-pagina's lange resolutie aan
over „de strijd tegen, de imperialistische, oorlog en de taken der com-
munisten". Eigenlijk zou deze resolutie in zijn geheel afgedrukt moeten
worden. Dan zou allicht ook voor de meest-naïeve lieden duidelijk worden
wat de vredesactie van de thans levende communisten en de handteke-
ningenactie voor de resolutie van Stockholm in werkelijkheid betekenen.
Neem bijv. paragraaf 8 van de hierboven bedoelde 50 pagina's. Daar staat:

„De val van het kapitalisme is onmogelijk zonder geweld, zonder de
bewapende opstand, en oorlogen van het proletariaat tegen de bourgeoisie.

In het tegenwoordige tijdperk ~van de imperialistische oorlogen en wereld-
revolutie zijn, zoals Lenin bewezen heeft, revolutionnaire burgeroorlogen,
oorlogen van de proletarische dictatuur tegen de burgerlijke staten en
het wereldkapitalisme, nationaal-revolutionnaire oorlogen van onderdrukte
volkeren tegen het imperialisme onvermijdelijk; Daarom kan het prole-
tariaat, juist omdat het voor het socialisme en voor de vernietiging van
de oorlogen strijdt, geenszins tegen iedere oorlog zijn".

Duidelijk staat het er dus; een bewapende opstand is noodzakelijk, oor-
logen van de proletarische dictatuur d.w.z. de Sovjet-Unie tegen de
burgerlijke staten en het wereldkapitalisme zijn onvermijdelijk. Hier
wordt dus openlijk stelling genomen voor de aanvalsoorlog.
Dat is wat anders dan de toespraakjes van Stalin tot de een of andere
journalist, waarbij hij zegt, „dat de twee systemen (kapitalisme en com-

Jf , munisme) vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan".
/ Het is goed om te onthouden bij al het gebeuzel van Russische en be-

vriende zijde over het „bedreigde" Noord-Korea.
Ook niet mis is de volgende passage uit paragraaf 12:

„De eerste plicht van de communisten in de strijd tegen de imperialistische
oorlog is, de sluier te verscheuren waarmee de bourgeoisie de voorbe-
reiding van de oorlog bedekt en de brede massa's de werkelijke toestand
te tonen. Dit betekent voor alles de scherpste politieke en propagandis*
tische strijd tegen het pacifisme".

Maar pacifistische domino's die hun handtekening zetten onder de
Stockholmoproep zijn natuurlijk bij de communistische heren welkom.
Deze goedwillende mensen steunen daarmee dus onbewust hun eigen
ondergang.

Een klein staaltje van onoprechtheid levert paragraaf 15 d:

„Een van de taken is de strijd tegen de burgerlijke militaire jeugdoplei-
ding. Waar deze verplicht is roepen de communisten de jeugdige arbeiders
op daaraan deel te nemen en zij organiseren in deze opleiding de voor-
lichting van de arbeidersjeugd en werken aan de ontbinding van deze
burgerlijke organisaties. Hetzelfde werk moet ook in de vrijwillige bur-
gerlijke militaire opleidingsorganisaties gedaan worden. Hiertoe sturen
de Communistische Partij en de communistische jongerenorganisatie hun
leden in zulke organisaties. Zij roepen de arbeidersjeugd op om niet toe
te treden maar om afweerorganisaties van de arbeidersklasse te vormen".

Van de vrijwillige organisaties moeten de jonge communisten dus lid
worden om „met list en bedrog" volgens het recept van Lenin (in „Het
radicalisme, de kinderziekte van, het communisme") hun invloed te
vergroten. .
Bovendien wordt er in paragraaf 16 nog eens op gewezen, dat het dure



plicht is om in elk geval een illegale organisatie bij de hand te hebben,
niet als taak van een speciaal apparaat, maar als taak van de gehele partij'!
Dat „apparaat" is aanwezig. Wij komen daar nog nader op terug. In
paragraaf 24 van de reeds meer genoemde 50 pagina's lange resolutie
wordt dan nauwkeurig uiteengezet aan welke voorwaarden moet worden
voldaan om een opstand te kunnen beginnen; welke voorbereidingen voor
een opstand moet worden getroffen en hoe men de opstand zelf moet
uitvoeren.

Een zestal jaren later geeft O. Bewer in „Die Kommunistische Interna-
tionale" (officieel orgaan van de Komintern) van 20 Juni 1934 een paar
practische richtlijnen hoe het werk in het leger moet worden aangepakt.

„ledere communistische partij moet onder de huidige omstandigheden
onmiddellijk aan het werk in het leger beginnen en alle middelen en wegen
benutten om een revolutionnaire invloed op het leger te verkrijgen".
„De huidige internationale situatie eist een maximale versteviging van
een streng illegale militaire organisatie van de partij, het oprichten van
een speciaal apparaat voor het werk in het leger en het organiseren van
illegale soldaten-cellen".
„leder partijcomité (de militaire afdeling) moet precies weten welke de
zwakste schakel van de keten van zijn garnizoen is, opdat het werk op
dit punt geconcentreerd kan worden". „De ervaringen van de laatste tijd
tonen dat de communistische partijen van alle landen bijzondere aandacht
moeten schenken aan het werk in de burgerlijke en militaire luchtvaart".

Die bijzondere aandacht is inderdaad geschonken aan de
luchtmacht. Toen Molotow en Ribbentrop op 13 Augustus
1939 hun pact sloten en de Russische en Duitse dictatuur
zich verzoenden, weigerden de communisten zich nog tegen
het nazisme te verzetten. Terwijl Frankrijk met nazi-Duits-
land in oorlog was, pleegden de Franse communisten achter
het front sabotage. Eind 1939 werden enige jonge Franse
piloten bij de uitoefening van hun plicht gedood door de
sabotage van de communistische cel van de Farman-fabriek
te Boulogne!

Spionnage

TJet wereldcommunisme is altijd rijk gesorteerd geweest in spionnage-
••--l-en inlichtingendiensten.
De Sovjet-Unie heeft een aantal apparaten voor de spionnage in het
buitenland. Daartoe behoren:

Ie. De buitenlandse afdeling van de politieke politie. Deze heette eerst
Tsjeka, daarna G.P.Oe., weer later N.K.W.D. en ten slotte M.W.D.
M.W.D. betekent Ministerie van Binnenlandse Zaken. De politietaak
van dit Ministerie is overgedragen aan een speciaal ministerie van
Staatsveiligheid, de M.G.B.

2e. De derde en vierde afdeling van de Generale Staf van het Rode leger.

Chef voor West-E uropa was in de dertiger jaren de géneraal van het
Rode Leger Kriwiztzki. Hij "leefde onder de naam van Lessner, als
Oostenrijkse kunsthandelaar in Den Haag en woonde daar Celebes-
straat 32.

Bovendien werken een aantal inlichtingendiensten rechtstreeks via de
Russische ambassades en consulaten. Het is een bekend feit dat deze
ambassades in ieder land een zeer talrijke bezetting hebben, zo talrijk,
dat het voor de hand ligt, dat zij andere dan zuiver diplomatieke taken
vervullen.
Bij het atoomspionnageproces in Canada in 1947 is door de mededeling
van de Russische codist Gouzenko duidelijk geworden welke rol deze
leden van de ambassade vervullen. Immers, daarbij bleek, dat een' viertal
Russen, die officieel portier en chauffeur van de ambassade waren, in
werkelijkheid de rang van luitenant en kapitein van het Rode Leger
bekleedden en met succes werkten in het Sovjet-spionnage-apparaat.
Misschien nog belangrijker was het feit, dat het enige communistische
Canadese parlementslid Fred Rose en de organisatiesecretaris van de
Canadese Communistische Partij Sam Carr een zeer vooraanstaande rol
in deze spionnagezaak speelden en daarvoor dan ook veroordeeld zijn,
Hét proces tegen de organisatiesecretaris van de Engelse Communistische
Partij Douglas Frank TSpringhall is in Nederland minder bekend. Op
28 Juli 1943 werd hij veroordeeld tot 7 jaar dwangarbeid omdat hij een
typiste in het Ministerie van Oorlog overgehaald had hem uiterst geheime
gegevens te verstrekken over een nieuw wapen en daarnaast nog van
kapitein O. L. Uren gedetailleerde gegevens over een nieuwe munitie-
fabriek verzocht had, die deze hem ook verschafte.

O.M.S.

B
ehalve de militaire, is er ook nog de politieke spionnage.
De Komintern, beheerst door de Russische Communistische Partij,

bezat haar eigen apparaat, de zg. O.M.S. (Otdyel Meshdunarodnaya
Soyuz) hetwelk betekent: de internationale verbindingsdienst.

Deze O.M.S. heeft een lange en bewogen geschiedenis achter de rug.
De oprichter was Piatnitzky, de organisatiesecretaris van de Komintern.



Heeft u opgemerkt dat in Engeland en Canada ook organisatiesecreta-
rissen bij de spionnage betrokken waren?
ledere communistische partij heeft een organisatie-secretaris. Zijn
officiële taak' is het organiseren en stimuleren van het partij-apparaat en
het partijwerk. Hij oefent controle uit op het werk van de communisten
in de zgn. mantelorganisaties.
Om het populair uit te drukken: de organisatie-secretaris is de spin, die
midden in het web zit.
Organisatie-secretaris in Nederland is de heer Harry Verhey.

Piatnitzky was de man die onder het Czarentijdperk de illegale kranten
naar Rusland gesmokkeld heeft. Daarna kreeg hij de leiding over een
wereldomvattend apparaat, dat in Moscou een vierhonderdtal volledige
medewerkers had en tevens over duizenden agenten in het buitenland
beschikte. Maar Piatnitzky behoorde tot de oude garde en hij werd in
het begin der dertiger jaren door Stalin uit de weg geruimd.
Zijn opvolger verging het niet beter.
Ongeveer in 1935 geraakte de vroegere zelfstandige O.M.S. onder de
greep van de G.P.Oe.-N.K.W.D.
Hetzelfde gebeurde een tweetal jaren later met de inlichtingendienst van
het Rode Leger. Ook daar zag de N.K.W.D. haar kans schoon om tijdens
de geweldige zuivering en afslachting van de officieren, dit apparaat
in handen te krijgen. Het is opmerkelijk, dat de Gestapo in- Duitsland
precies hetzelfde gedaan heeft. Daar heeft zij ten tijde van de opstand
van de generaals van de 20ste Juli 1944, het „Abwehr"apparaat, de in-
lichtingendienst van het Duitse leger, onder haar commando gebracht.

Het bevel tot de ontbinding van de O.M.S. kwam van de hand van
Trili§ser (jarenlang hoofd van de buitenland-afdeling van de G.P.Oe.-
N.K.W.D.). Maar ook Trilisser, die onder de naam Moskwin tot één van
de secretarissen van de Komintern was benoemd, maakte het niet lang.
In de zuiveringen van 1937 verdween ook hij.
Een nieuw O.M.S. werd in 1937—1938 opgericht, hoofdzakelijk bestaande
uit andere mensen, maar sommigen die door de zuiveringen heengegh'pt
waren, werden er weer in opgenomen. Als bewijs, dat de G.P.Oe-N.K.W.D.
de baas was, werd tot chef benoemd de overste Zorkin van de N.K.W.D.
Zijn plaatsvervanger werd in 1938 Siroky, vandaag de dag leider van
de Slowaakse . communistische partij.
Het inlichtingenwerk was zo uitgebreid mogelijk. Dat was trouwens in
1921 reeds voorgeschreven. In „Ueber die Bildung der Kommunistischen
Zeilen und Arbeits grappen", no 11 van de brochures van de Komintern-
uitgeverij, staat op pag. 5 en 6 „belangrijke arbeidsgroepen met een
duurzaam karakter zijn de verbindingsdienst en de inlichtingendienst".
De verbindingsdienst heeft de op pag. 10 omschreven taak;

„De voor de communistische partij-activiteit noodzakelijke verbinding
tussen de verschillende partijorganisaties en plaatsen op die manier in
stand te houden, dat de machthebbers ze niet hinderen kunnen en tege-
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lijkertijd zo'n^verbindingsapparaat op te bouwen, dat het ook in de
moeilijkste verhoudingen betrouwbaar en stipt werkt. Tot de verbindings-
dienst behoren de koeriersdienst, partijpost, het verzorgen van onopval-
lende woningen, intern transport, onopvallend personenvervoer".
„De discipline moet op dit gebied militair .straf zijn".
„In nauwe samenwerking met de partijcentrale (onder de leiding van
een lid van het Centraal Comité of van het Organisatiebureau) moet een
speciaal centrale-leiding voor de verbindingsdienst werkzaam zijn".

Over de inlichtingendienst schrijft deze handleiding op pagina 11 en 12:

„De inlichtingendienst heeft tot doel op het gebied van de plaatselijke
organisaties zo nauwkeurig mogelijke inlichtingen over alle gegevens van
enige betekenis voor de revolutionnaire klassestrijd te verschaffen. Bijv.
over het volgende: Alle woningen en haar bewoners, bijv. hun sociale
positie, partijlidmaatschap en voorraden van het huis, fabrieken, werk-
plaatsen, winkels, hotel en amusementsinrichtingen, overheidsgebouwen,
ziekenhuizen, politiegebouwen, gevangenissen en kerken, telegraaf en
telefoon, post, spoorwegen en tram en garages. Eveneens moeten inlich-
tingen over de burgerlijke partijorganisaties, over haar kranten en al haar
activiteit verzameld worden, ook over de sociaal-democratische en onaf-
hankelijke partijorganisaties, over de syndikalisten en anarchisten".
„De leden van de inlichtingendienst moeten hun chef alle bijzonderheden
berichten. Deze maakt een kort algemeen bericht voor de plaatselijke
organisatie en een gedetailleerd bericht met alle vertrouwelijke inlichtin-
gen voor het districtscomité".
„Bij het Centraal Comité en bij ieder Districtscomité moeten bijzondere
organen of vertrouwensmensen voor de, doelmatige leiding van de inlich-
tingendienst aanwezig zijn".
In die tijd, in 1921 dus, werden er geen doekjes om gewonden. In de
stellingen van het derde wereldcongres van de Komintern wordt iedere
partij op het hart gedrukt deze voorschriften toch niet te vergeten (pag.
141 stelling 58):

„Een apparaat voor geheime verbindingen kan slechts door een langdurige
regelmatige werking zeker en snel 'functionneren. Op al deze gebieden
van de revolutionnair-speciale-werkzaamheden heeft iedere legale com-
munistische partij de een of andere, desnoods kleine, geheime voorbe-
reiding nodig".

In Nederland
Op de partijconferentie van de C.P.N, in December 1949 werd geklaagd
over de slechte organisatie van de afdelingswerkzaamheden. Het partij-
bestuur besloot een korte cursus uit te geven voor afdelingsbestuurders



en onderaf delingsbestuurders. Daarin staat in overeenstemming met de
besluiten van de Komintern (tegenwoordig heet dat „de Kominform")
onder het opschrift: „De taak van een afdeling in buurt of gemeente":

„Om deze taak goed te kunnen vervullen moet het afdelingsbestuur of
onderafdelingsbestuur op de hoogte zijn van de toestand der bevolking
en van alle gebeurtenissen op zijn grondgebied. Het moet ook de be-
drijven in de buurt kennen. Het moet nauwkeurig de sympathiserenden
met de partij kennen in het bijzonder de aanhangers van de P.v.dA.,
die voor onze politiek ontvankelijk zijn. Het moet ook de voornaamste
aanhangers van de partijen van onze tegenstanders kennen".
„Zelfs partijgenoten die zeer voorzichtig moeten zijn in verband met
werkkring of anderzijds kunnen enig werk onder de massa verrichten,
bijv. het bijeen brengen van wat geld bij familie, of vertrouwde collega's,
het verkopen van een krant of brochure of het verzamelen van gegevens (I)
voor het afdelings- en onderafdeUngsbestuur".

Generaal Anders, de bevelhebber van de Poolse emigranten vertelt in
zijn boek „Het Poolse leger in ballingschap" op pag. 27 en 28 iets over
dit „verzamelen van gegevens".
Over zijn verhoor in de N.K.D.W.-gevangenis vertelt hij het volgende:
„Ze zagen er ook geen been in, mij mijn „dossier" te laten zien. Het gaf
me een schok daarin niet alleen ook de kleinste détails betreffende mijn
publieke loopbaan te lezen, maar tevens verschillende bijzonderheden
over mijn particuliere leven.
Zo zag ik bijvoorbeeld een paar kiekjes van mezelf, welke mij volkomen
onbekend waren, genomen tijdens de Olympische Spelen te Amsterdam
en de internationale paardententoonstelling te Nice. Toen ik daarover
mijn verwondering uitte, kreeg ik te horen: „Wij hebben zo'n verzameling
betreffende iedere militaire en politieke persoonlijkheid in heel de wereld.
De Sovjet-Unie heeft lange armen."

Die „lange armen van de Sowjet-Unie" waren dus al in
Amsterdam aanwezig in het jaar 1928! Die lange armen had-
den toen al belangstelling voor de op dat ogenblik nog
ondergeschikte militair Anders!

Bijzondere positie van Duitsland

L
enin meende dat het slagen van de revolutie in Rusland nog maar
een eerste stap was. Zijn hoop was gevestigd op Duitsland, het verst

geïndustrialiseerde land van het continent. Daar moest de revolutie uit-
breken en dan zouden Rusland en Duitsland, de combinatie van landbouw

u

en industrie, onweerstaanbaar zijn. Tijd, geld nocb moeite werd gespaard.
Rusland stuurde de beste agenten en 'gaf vele Duitsers een uitstekende
politieke en militaire opleiding. Opstanden werden gewaagd en de ver-
wachtingen waren hoog gespannen1. Vijf maanden voor de vestiging van
de nazi-dictatuur verklaarde het Xll-plenum van het EKKI (zoiets als
de partijraad van de Komintern) een officiële instantie dus, dat „in Duits-
land een bijzonder toenemende revolutionnaire opbloei en een snel
groeiende massabasis voor een revolutionnaire crisis" aanwezig waren.
Ja zelfs, dat „met de Duitse revolutie, over het lot van de proletarische
revolutie in West- en Midden-Europa wordt beslist".

Wij moeten dus én als Nederlanders én als democratische
socialisten goed opletten, wat de communistische ijsberg in
Duitsland doet en gedaan heeft. Want Duitsland is niet alleen
ons nabuurland, maar het staat en stond goed aangeschreven
bij de Russische machthebbers, ondanks alle mislukkingen.

Kippen berger en Vicfor i

V
an 1918—1919 af heeft Rusland dus haar beste militaire en inlichtingen-
specialisten naar Duitsland gestuurd.

Pogingen tot opstand werden in 1921 ondernomen in Hamburg en
Midden-Duitsland onder leiding van de Hongaarse communist en ver-
tegenwoordiger van het EKKI, Bela Kun.
In 1923 poogde de Kommunistische Partei Deutschland onder leiding van
de Russische militairen hetzelfde nog een keer. Ditmaal voornamelijk in
het Ruhrgebied.
Er werd een onafhankelijke inlichtingendienst opgericht onder leiding
van Hans Kippenberger, die nauw samenwerkte met de vierde afdeling
van het Rode Leger. Daarnaast werden opgericht de „Rote Hundert-
schaften", een militaire organisatie, waaruit later de Rood Front Strijders
Bond, de R.F.B., ontstond. Deze had een eigen maandblad „October*
geheten, dat zich specialiseerde in bewapende opstand.
Bovendien werd nog een „Zersetzungsdienst" gesticht, een organisatie
die tot taak had door terreurdaden het moreel van leger en politie te
breken. De leiding hiervan kreeg Hugo Eberlein.
Een buitengewone afdeling waren de zgn. T-groepen, die belast waren
met het opruimen van tegenstanders. In het zgn. Tsjeka-proces in 1924
te Leipzig werd de voornaamste aanstichter van deze T-groepen, de Rus-
sische generaal Skoblevsky, alias Wolff, ter dood veroordeeld.
De inlichtingendienst, ook wel het Kippenberger-apparaat geheten, was
een niet te onderschatten instelling. Kippenberger zelf was een bekwaam
en ijverig organisator van spionnen. Hij had er slag van om medewerkers
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aan te trekken. Bekwame en dappere communisten, die genoeg hadden
van de gewone partij-intrigues, vonden bevrediging in het binnendringen
van andere organisaties en het spionneren tegen de Stahlhelm, Nazi's en
sociaal-democraten. Men werkte met redelijk succes, hoewel blunders ook
niet uitbleven.
Zo werden in 1932 John Scheer (één van de vertrouwelingen van Ernst
Thalmann) de organisatiesecretaris van het district Hamburg en H. Mayer
(secretaris van Thalmann) met een karrevracht geheime documenten
gearresteerd.
Ernst Thalmann was secretaris van de Duitse Communistische. Partij.
Hij bleef in het Concentratiekamp toen Molotow en von Ribbentrop
vriendschapsverdragen sloten.
Nog erger was dat in Januari 1934 Rudi Schwartz met het volledig archief
van het Kippenbergerapparaat (met alle codes, afschriften, namen, schuil-
namen enz.) gearresteerd werd. Deze blunder heeft vele arrestaties ten
gevolge gehad. Van tal van gearresteerden werden de meest vertrouwe-
lijke zaken bekend. Honderden doden waren het resultaat.

Voor 1933 beschikte het Kippenbergerapparaat ook over een valse-
passencentrale. De belangrijkste medewerkers daaraan waren Grosskopf
en Schilling. Beiden werken nu weer op het S.E.D.-Zentralsekretariat in
Oost-Berlijn. Vermoedelijk zorgen zij nu weer voor het ongestoorde
reizen van Russische agenten in West-Europa... .

Eén van de bekwaamste medewerkers van Kappenberger was „Victor"
(een pseudoniem van een zekere Aron uit Duisburg). Victor had in de
communistische jeugdbeweging in Berlijn tot de uiterst linkse vleugel
behoord en voelde weinig voor het normale partijwerk. Het scherpe oog
van Kappenberger ontdekte Victor, die naderhand zijn beste medewerker
werd.
Victor had zich toegang weten te verschaffen tot de meest uiteenlopende
kringen. Hij was kind aan huis bij een van de vooraanstaande generaals
van de Duitse Reichswehr! De dochters van de betreffende generaal
behoorden zelfs tot zijn' beste inlichtingenbronnen.
Behalve deze speciale Duitse K.P.D.-diensten opereerden in Duitsland
natuurlijk ook CXM.S., de vierde afdeling van het Rode Leger, de
G.P.Oe. enz.

De opkomst van het Nazisme

H
et Nazidom werd machtiger en sterker, maar de K.P.D. volgde de
officiële Russische lijn, die een nieuw revolutionnair tijdperk aan zag

komen en concentreerde zijn hoofdvuur op de S.P.D. (de Soc. Dem.
Partij in Duitsland). Ja, zelfs nadat Hitler bijna een jaar aan de macht
was, verklaarde de K.P.D.-leiding in het tijdschrift „De Komintern" (blz.
1224, 13 December 1933):

'•f

„De S.P.D. is evenals vroeger, de sociale steunpilaar van de bourgeoisie,
van de fascistische dictatyur in» Duitsland".
Losowski, de huidige vice-minister van Buitenlandse Zaken van de
Sovjet-Unie, schreef 20 Augustus 1934 op blz. 1699 van „De Komintern"
over „de Taktiek van het Eenheidsfront":
„Wat is het doel van onze taktiek? In de loop van de gemeenschappelijke
strijd de sociaal-democratische partij zijn arbeiders af te pakken".
Voorlopig kwam daar niet veel van terecht, omdat de K.P.D. zelf zwaar
•werd vervolgd. De Gestapo wist ontzaglijk veel. Door het archief van
Kappenberger en door overlopers, regende het arrestaties.
Een deel van de K.P.D.-leiding moest emigreren en de hoofdleiding van
het verzet zeteMe in het buitenland. Dat kwam ook financieel tot uit-
drukking, omdat de buitenlandse leiding tweederde van het voor Duits-
land bestemde geld kreeg en de binnenlandse éénderde.

„Abschnittsleitung Holland"

T n de rondom Duitsland gelegen landen organiseerde de K.P.D. steun-
•*• punten voor haar illegale werk. Zo'n steunpunt noemde men een
„Abschnittsleitung". Het industriële knooppunt, het Ruhrgebied, kon het
gemakkelijkst bewerkt worden van Nederland uit.

Ook daarbij zijn dramatische fouten gemaakt.
Het apparaat van de reeds genoemde Hugo Eberlein, die zich eerst
met het ondermijnen van het leger en nu met het organiseren van
alle communistische uitgeverijen buiten Rusland bezig hield, stuurde
ontzaglijke hoeveelheden drukwerk. Het illegale K.P.D.-apparaat kon
deze hoeveelheden niet verwerken en de verantwoordelijke leiders
durfden dit niet te bekennen omdat zij vreesden dan afgezet te zullen
worden.
Grote aantallen illegale bladen bleven dus op de illegale grensplaatsen
aan weerszijden van de grens liggen. De Gestapo kon deze bladen in
beslag nemen en zag kans door overgelopen K.P.D.-ers, deze bladen
te laten verspreiden, daarvoor geld in te laten zamelen enz. en een
pseudo-illegaal apparaat op te bouwen. Het beruchte Wuppertalproces,
dat meer dan 700 arrestaties en honderden doden tot resultaat had, was
het gevolg van deze slordigheid. Dit proces vond in 1934 plaats in de
Ruhr-stad Wuppertal. Voor de Nazi-rechtbank stonden toen terecht
communisten en zgn. partijlozen, die door de Gestapo-Provocatie en
communistische slordigheid (wat telt in een dictatuur een mensenleven)
in handen van de Hitler-knechten waren gevallen.

De „Abschnittsleitung Holland" was de eerste tijd in handen van de
vroegere redacteur van de „Ruhrecho", een Hongaar, die onder het
pseudoniem „Heinrich Bloch" leefde. Deze Heinrich werd in 1934 uit
Nederland naar Rusland gecommandeerd. Daar raakte hij in ongenade.
Hij is dezelfde persoon, die Margaretha Neumann—Bqber in haar boek
over haar gevangenistijd bij Stalin en Hitler aanduidt als „de Hongaarse
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jood", die te zamen met haar en een honderdtal andere gewezen com-
munisten in 1940 door de Hussische I^K.W.P. aan de Duitse Gestapo
is uitgeleverd.
Wat zijn lot als jood is geweest, kan iedereen vermoeden.
Na „Heinrich" werd August Kreutzberg, leider van de Duitse K.P. in
Nederland. Ook hij werd teruggeroepen én later in Rusland geëxecuteerd.
Na een aantal, hier verder niet ter zake doende, personen werd uitein-
delijk een zekere „AZ/mT Abschnittsleiter. Alfreds werkelijke naam was
Knöchel.

„Brusselse "partijconferentie
T n 1935 werd na afloop van het zevende wereldcongres van de Komin-
•'•tern waarbij „het eenheidsfront" de nieuwe leuze werd, een bijeen-
komst van de K.P.D. gehouden. Officieel heette dat „de Brusselse partij-
conferentie". In werkelijkheid waren 35 man in Moscou aanwezig,
waarbij de nieuwe internationale partijlijn nu ook op de Duitse K.P.
werd toegepast. De sociaal-democraten werden van sociaal-fascisten tot
„kameraden", de nazi's werden nu het hoofdgevaar en ten slotte erkende
men dan toch, dat men in Duitsland de nederlaag had geleden. Tot nu
toe was deze erkenning uitdrukkelijk verboden en als een uiting van
defaitisme beschouwd!
Op deze „Brusselse" conferentie werd Alfred Knöchel onder het pseudo-
niem „Erasmus" tot lid van het Centraal Comité van de K.P.D. gekozen.
Alfred Knöchel was afgevaardigde van de K.P.D. in de illegaliteit uit
Nederland. Hij was een gewezen mijnwerker, die op de Lenin-school in
Moscou zijn politieke opleiding had genoten.

Spionnen in Amsterdam

r\nder de indruk van de gebeurtenissen in 1933-1934, zoals de arrestatie
^-'van Dimitrow, die in Berlijn het hoofd van het Westeuropese bureau
van de Komintern was, en het oprollen van de omgeving van Thalmann,
de algemeen secretaris van de K.P.D., verdween ook het kader van 'de
inlichtingendienst naar het buitenland.
In ons land vestigde zich in Amsterdam vóór O.M.S., de internationale
verbindingsdienst, August — „noem me maar Guste!" — Meijer. Iemand
die van wanten wist, die vooral zijn sporen verdiend had op het gebied
van het verkrijgen van wapens. In 1924 tot vier jaar tuchthuis veroordeeld
in het Tsjeka-proces te Leipzig, was hij „de geknipte man' 'om in Neder-
land van 1934 tot 1938 de O.M.S. te leiden.

Gustel Meijer werkt nu in het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de
Oostzone van Duitsland bij de politie-afdeling, evenals bijv. Richard
Dünow, een van de personen, die deel uitmaakten van het -Kippen-
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berger-apparaat en die onder vreselijke mishandelingen van de Gestapo
bekende en tot levenslang werd veroordeeld.
Eén van hun collega's in dit communistische ministerie is dr Leo Lange.
Hij was S.S. Standartenführer en vroeger Gestapo-commissaris. Hij
leidde het verhoor van de daders van de aanslag van 20 Juli 1944
tegen Hitler en was daarbij een van de érgste mishandelaars.
Een andere collega is Johann Sanitzer, een vroegere Kriminakat van
de Gestapo-Wenen, die een jaar geleden door een Oostenrijkse recht-
bank tot tien jaar tuchthuis werd veroordeeld.
Hij werd begin 1950 door de Russen uit de gevangenis gehaald en is
nu werkzaam bij de politieke politie in de Oostzone van Duitsland.

Ook het Kippenberger-apparaat zocht en vond in Nederland een
steunpunt.
„Victor" van de inlichtingendienst had hier in korte tijd een goed
functionnerend apparaat buiten de partij om, voor het werk in het Ruhr-
gebied opgebouwd. Hij reisde koortsachtig op en neer van Nederland
naar Zwitserland en Tsjecho-Slowakije om van daaruit ander werk te
organiseren. In 1935-1936 kwam voor Victor de klap. Hij werd naar
Praag geroepen om vandaar naar Moscou te gaan. De grote zuivering
was begonnen en ook Victor werd evenals zijn chef Kippenberger ge-
liquideerd.
Wat kan de reden van Victors dooóVgeweest zijn?
Victor en Kippenberger waren er beroepshalve van op de hoogte wat het
Nazisme inhield. Zij minachtten de lummelachtige praatjes van het
politieke bureau van de K.P.D., als zou het Nazisme slechts een andere
vorm van de „kapitalistische dictatuur" zijn. Zij wisten dat een ongekende
terreur en aanvalslust van Hitler-Duitsland uit zou gaan. Daarom namen
zij contact op met de Engelse en Franse Generale Staf en wisselden in
Amsterdam met vertegenwoordigers daarvan gegevens over het Nazisme
uit. Waarschijnlijk heeft de contra-spionnage van de G.P.O. daar lucht
van gekregen en deze beide communisten ter liquidatie aanbevolen. Tri-
lisser, alias Moskwin, één der secretarissen van het EKKI kwam daarvan
dusdanig onder de indruk, dat hij besloot, dat geen enkele oude mede-
werker van het Kippenberger-apparaat meer tot partij-arbeid mocht
worden toegelaten, zonder zijn uitdrukkelijke toestemming.
Ook O.M.S. moest er aan geloven.
Ten gevolge van de processen, waarbij talloze topfunctionarissen van
O.M.S., G.P.Oe. en de vierde afdeling van het Rode Leger geliquideerd
werden, vertrouwde de Russische leiding geen sterveling meer. Men
wilde een totaal nieuw apparaat opbouwen, maar in de practijk kwamen
vrij wat oude medewerkers uit het buitenland weer in hun vroegere baan
terecht. Het onafhankelijke Kippenberger-apparaat werd echter niet
meer opgericht. In de plaats daarvan benoemde de K.P.D.-secretaris
Ulbricht een van zijn vertrouwensmannen, Hermann Nuding, die al
eerder in het Kominternsecretariaat had gewerkt, tot inlichtingenman.
Naderhand kregen deze twee een kleine ruzie, die nu onlangs beslecht
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is. Op het derde congres van de S.E.D., de Communistische Eenheids-
partij in Oost-Duitsland, heeft Ulbricht bereikt, dat Hermann Nuding,
die belast was met vakbewegingsarbeid bij de K.P.D. in West-Duitsland,
afgezet is.
Nuding is na de bevrijding nooit. in de Sowjet-zone van Duitsland
geweest. Kennelijk vreesde hij voor een ^soortgelijk lot als Kuit Muller,
de afgevaardigde van de K.P.D. in het Westduitse perlement, die over
de zonegrens gelokt is en nu in een Oostduitse gevangenis zit.

Communistisch krantenmagnaat...
TTugo Eberlein, die eerst met dynamiet gewerkt had, ging naderhand
J-lnaar de uitgeversbranche over. In Bazel werd gesticht de Holding-
company Diligenza, die alle communistische uitgeverijen en drukkerijen
in de wereld bezat (buiten de Sowjet-Unie natuurlijk). Daardoor kon men
verhinderen, dat op een kwade dag de een of ander eens uit de partij
trad- en dan voor eigen rekening de zg. „onafhankelijke drukkerij" zou
gaan leiden. Bovendien regelde Eberlein de aankoop van machines en
besliste over de subsidies op drukwerk enz. Van oudsher een uiterst
belangrijk terrein. Eberlein controleerde bovendien nog het „Ringverlag"
te Bazel.

In September 1935 werd Hugo Eberlein door de politie in Straats-
burg gearresteerd met een valse Deense pas. Toen kwam aan het licht,
dat hij in opdracht van de controle-commissie van de Komintern de
financiën van de communistische drukkerijen in Midden- en West-Eüropa
moest controleren. Hij bewerkstelligde o.a., dat de communistische
„Humanité", die in Metz in de Duitse taal verscheen, overgeplaatst
werd naar Straatsburg, waarbij Eberlein de kosten voor de nieuwe
vergrote uitgave droeg.
Op 25 Mei 1936 veroordeelde de rechtbank van Straatsburg Hugo
Eberlein tot tien maanden gevangenisstraf. Toen hij die straf uitgezeten
had, keerde hij naar Moscou terug.
De familie Eberlein heeft de gebruikelijke bolsjewistische tragedie
meegemaakt. In 1937 „verdween" Eberlein in Moscou. Zijn vrouw
bleef daar toen met de 17-jarige zoon Werner achter, zonder middelen
van bestaan. Zij had geen kans op arbeid, omdat zij geen werkver-
gunning kreeg. Zij verkocht alles wat zij bezat en ten einde raad meldde
zij zich bij het Duitse gezantschap en Iceerde naar Duitsland terug.
Werner ging vrijwillig twee jaar houthakken ia Siberië en werkt nu op
het Centraal Secretariaat van de S.E.D. in de Oost-zone. Hij verheerlijkt
nu met fanatisme het regiem, dat zijn vader doodde en zijn moeder
— door honger — dwong naar het gehate Nazi-Duitsland terug te keren.

Nederlanders ten tonele!
TPot nu toe ontbraken de Nederlanders. Al speelden zij dan geen
-*• hoofdrol, geheel en al afwezig waren zij niet. Een van hen was bijv.
Co Danckaert. Nadat hij de Lenin-School in Moscou had doorlopen,
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keerde hij terug naar Amsterdam. In Juli 1937 was hij leider van de
motorcolonhe van het comité „Hulp aan Spanje". Later werd hij landelijk
propagandist, Hij_ verklaarde een „partijloze anti-fascist" te zijn. De rest
van de loopbaan van de „partijloze" Danckaert is typerend. Hij nam deel
aan het inlichtingenwerk van Daniël Goulooze. Hij werd diens rechterhand
'en tevens verbindingsman tussen Goulooze en de C.P.N. Na de oorlog
was hij voorzitter van de afdeling Amsterdam van „De vrienden van de
Waarheid". Daarna verdween hij uit het politieke leven. We nemen aan,
dat hij nu weer een „partijloze anti-fascist" is....

„Daantje G.P.Oe"

D
aniël Goulooze had in sommige kringen van de C.P.N, de bijnaam
van „Daantje G.P.Oe." Dat is typerend, maar een beetje onjuist, want

Daan werkte voor een andere branche, nl. O.M.S., het politieke spionnage-
apparaat van de Komintern.
Daniël Goulooze heeft voor de parlementaire enquêtecommissie verkla-
ringen afgelegd met de volgende strekking:
Hij stond voor de oorlog in verbinding met een internationaal persbureau.
Deze heren vroegen hem of hij in geval van bezetting door wilde gaan.
In Juni-Juli 1940 heeft hij zenders laten bouwen en toen heeft hij voor
het eerst contact met Moscou gemaakt.
Interessant is de volgende vraag van de voorzitter:
„Hebt U de indruk, dat U de enige bent geweest, of meent U dat nog
meer mensen verbindingen met Moscou hebben gehad?"
Goulooze antwoordde: „Dat weet ik niet precies. Ik vermoed van wel,
maar dat was een ander apparaat."
Daniël Goulooze heeft deze verklaringen voor de commissie onder ede
afgelegd. Wij zouden hem willen vragen of het volgende niet juister is:

1. dat hij jarenlang lid van de C.P.N, is geweest en gedurende vele
jaren lid was van het Centraal Comité van de C.P.N, (het partij-
bestuur) en van het „Politiek Bureau";

2. dat, hij van 1930—1940 directeur van de onder C.P.N.-contröle
staande uitgeverij Pegasus is geweest;

3. dat, sinds Van Riel (alias Manuel) door de C.P.N, in het begin der
dertiger jaren werd geroyeerd, het inlichtingenapparaat onder de
leiding van Goulooze stond;

4. dat, Goulooze verbindingsmah is geweest tussen de partij en O.M;S.
en tussen- de partij en de Abschnittsleiding Holland der K.P.D.;

5. dat, Goulooze in 1937 de Nederlandse afdeling van O.M.S. op bevel
van Moscou liquideerde;
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11.

12.

6. dat, Goulooze op verzoek van Moscoü in 1935 A. J. Proosdij naar
Moscou stuurde om opgeleid te worden als marconist op de „Funk-
schule" (de radioschool);

7. dat, bovengenoemde Van Proosdij met valse papieren, verzorgd door
Gustel Meijer van O.M.S. naar Moscou reisde;

8. dat, Van Proosdij in 1937 terugkeerde en dat hij vervolgens in op-
dracht van Goulooze op Moscou heeft geseind;

9. dat, de eind 1937 door Goulooze nieuw-opgerichte verbindings-
dienst (het nieuwe O.M.S.) rechtstreeks onder de C.P.N, in Amster-
dam stond;

10. dat er in 1937 nog twee zenders aanwezig waren van de opgeheven
O.M.S., waarvan één in het gebouw van de C.P.N. stond;
dat, in volle vredestijd (en dus niet na Juli 1940, zoals door
Goulooze onder ede werd verklaard) zenders aanwezig waren, waar-
mee naar Moscou werd geseind;

dat, in die tijd de code voor het zenden was: „Das ueberlasse ich
Ihnen, lieber Graf' en voor de ontvangst „Noch was es wird nun
viel zu tun geben"; ' .

13. dat, met de technische leiding van het zenden in Rusland belast was
no 2 alias „Rudolf', die later omgekomen is, en met de politieke
leiding no l, alias „André", alias „Hans Knoth", de rechterhand van
Florin, één van de Komintern-leiders;

14. dat Goulooze een Komintern-bevel ontving van Ulbricht, dat de
Duitse K.P.D.-emigranten na de bezetting van Nederland naar
Duitsland moesten terugkeren en zich moesten melden bij de Duitse
politie! Het merendeel gehoorzaamde gelukkig niet. Dezelfde Ul-
bricht, thans leider in Oost-Duitsland, dreigde in December 1939
iedere Duitser, die saboteerde bij de wapenfabricage, met aangifte bij
de Gestapo. (Alles in het kader van het Mólotow-Ribbentrop-paét);

15. dat, Van Proosdij in 1942 als marconist naar Knöchel gestuurd werd
(intussen van Holland naar Berlijn was overgeplaatst) om voor hem te
zenden;

16. dat, in 1937-1938 Hermann Nuding, die toen zojuist door Ulbricht
belast was met de opbouw van het nieuwe inlichtingenapparaat, de
leiding van het hernieuwde O.M.S. in Holland overnam;

17. dat, de reizen van Goulooze naar Zwitserland een kleinigheid te
maken hadden met „Diligenza"?

Is bovendien de voorstelling van zaken voor de parlementaire en-
quête-commissie C. Schalker, K. Beuzemaker en D. Goulooze tegelijk
gearresteerd werden niet onjuist? Ieder weet toch dat Beuzemaker op
10 November 1943 en de drie anderen op de 14de November gearresteerd
zijn.
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Uit het voorgaande volgen een aantal conclusies ten aanzien van de C.F.N.

De C.P.N, heeft zich willen dekken door de verklaring, dat zij voor de
daden van Goulooze tijdens de bezetting geen enkele verantwoordelijk-
heid wil nemen.
Nu is dat nogal vreemd. Goulooze had tijdens de oorlog (indirect) contact
met Paul de" Groot en direct met Jan Postma, C. Schalker en K. Beuze-
maker (alle topfunctionarissen van de C.P.N.), wier nagedachtenis bij de
C.P.N, in hoge ere wordt gehouden.
Maar goect, iaten we ze het volle pond geven. De verantwoordelijkheid
voor Goulooze,'s daden van vóór 1940 kan echter door de C.P.N. niet
worden ontkend. Immers, Goulooze is vóór 1940 niet geroyeerd. Na de
oorlog- trouwens ook niet, hij is slechts niet tot het lidmaatschap toe-
gelaten.
De volgende feiten blijven:

1. Goulooze was verbindingsman tussen de partij en O.M.S.

2. Van Proosdij's houding is door de partij nooit afgekeurd.

3. In 1937 is de nieuwe inlichtingendienst in overleg met de C.P.N,
en onder haar verantwoordelijkheid in'Amsterdam opgericht.

4. Danckaert was verbindingsman tussen C.P.N, en Goulooze.

5. Een zender werd in 1937 bewaard in het gebouw van de C.P.N.,
toen Goulooze lid van het „Politiek Bureau" van de C.P.N. was.

Uit het bovenstaande volgt duidelijk, dat de G.P.N, niet
ontkennen kan, dat zij overeenkomstig de richtlijnen van de
Komintern van 1921, in vredestijd, vóór 1940 een inlich-
tingendienst en spionnage-organisatie duldde, oprichtte en
ondersteunde, die werkte voor rekening en ten nutte van de
Sowjet-Unie!
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Haar aanleiding van Uw brief van
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daarin genoemde persoon ad j inderdaad bekend ge-
worden IB als informant ran de door ü bedoelde I.D.

Zijn naam komt in mijn documen-
tatie niet Toor.

Be groep, welke in de omgering
ran Almelo heeft gewerkt, schijnt eohter niet aan
de rerwaohtingen te hebben voldaan en BOU reeds
r rijwei sijn opgeheven.

HET HOOFD VAN DB DIENST
Namens dese,

Aanj

De Heer Commissaris van Politie
te

A L M E L O t



RAPPORT /
Van BSV: I
BSV-no.: J*f
Bijlagen:
Bezocht: Q-em. Pol. Enschede

26-9-50
Inlichtingendienst

P.v.d.A. - N.V.V.

Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,
aan: KBZ

aan:
aan:
waarna terugzending aan BSV,en wel:
voor rapporten* ter kennisneming van
eventuele verdere actie;
voor nota's, ter afwerking.

Copieën in: OD 672 - Enschede.

Ik vernam van ID Enschede (Doornewaard en Mos) dat de commis-
saris He idema (zie BSV no. 125) met de H.C.v.d.Wal had gesproken
over de inlichtingendienst van het. N.»V.V. In Enschede is n.l. ook
zo'n ID figuur van de P.v.d.A. n.l, Hermann Q-önning, geboren te
G-ronau op 26-3-13 en wonende Slankweg 44 Enschede.
10 Enschede heeft wel contact met hem. Hij verstrekt aan hen inlich-
tingen, maar vraagt ook om inlichtingen. Gönnlng beweert voor het
inlichtingenwerk contact te onderhouden met Evert Vermeer.
Commissaris Heldema zou gezegd hebben toch zeer voorzichtig te zijn.
Hij ondervond er grote moeilijkheden door, maar de zaak was in onder-
zoek. Hij wachtte op het resultaat.

Door het lange uitblijven van een antwoord op een"brief van
Commissaris Heidema over deze aangelegenheid alsmede een reactie
op mijn rapporten BSV125 en BSV 251 gaat genoemde commissaris mis-
schien meer spoken zien dan er in feite bestaan» Enschede begint
daar straks nog aan mee te doen, hoewel men op het ogenblik de zaak
nog nuchter beziet. Is er nog steeds geen schriftelijk of mondeling
antwoord aan commissaris Heldema te geven?

In een geval waar een antwoord lang op zich doet wachten lijkt
het me voor de goede verstandhouding gewenst om een voorlopig ant-
woord te geven.

26-9-50.
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RAPPORT / SSSS AAN: H.B.
Van BSV: I.

BSV-no;: ../jfjT
Bijlagen: l
Betreft:

Bezoek Almelo 27.6.1950.
(Orientatierapport)
Zie vragenlijst.

Reg,

Via BSV doorgezonden aan: AGENDA
aan: H/ACD , tsr punten l ton 8 J
aan J H/D

27JUU850

ACD/
-

iaat punten 7 en 8
W/;

waarna terugzending aan BSV,en wel:
voor rapporten, ter kennisneming
van eventuele verdere actie;
voor nota's,ter afwerking."

popieën in: 672 Almelo

l* Ja.

2. Ja* Men heeft destijds een contact bij de administratie van "De
Waarheid" gehad, van wie men alle gegevens door kreeg* Helaas
was dit contact niet te handhaven vanwege de bezoldiging (Com-
missaris HEIDEM& heeft destijds met Hoofd B overleg gepleegd).

3. Zie beantwoording vraag 2. Thans moet I.D. Almelo zich van an-
dere middelen bedienen, zoals volgen e .d.

4. Ja,

5* Neen.

6. Ongeveer een maand, omdat eens per maand de gehele kartotheek
wordt doorgenomen.

7. Met alle grote bedrijven bestaat een zeer nauw contact. De goe-
de verstandhouding met de Commissaris HEIDEMA stamt nog uit de
tijd van de bezettingsJaren.De bedrijven laten nieuw aan te stel-
len personeel eerst checken bij de politie.

8.

CEKLtfVTi

Licht- gas- en waterleiding is een gemeentebedrijf. Op verzoek
van de burgemeester heeft Commissaris HEIDEMA een lijst samen-
gesteld van personen bij de lichtbedrijven, omtrent wie bij de
politie iets bekend was. Hierbij doet zich een onaangenaam
ding voor, aldus de commissaris.
De Commissaris heeft destijds aan de B. V .D. mededeling gedaan
van het feit, dat een lidjvan het ggmeentepersoneelB teymfrJLid

t rachtteeën^Ip^Qfrt Ing^j^l^M^ p p t e b ouwen .
or bemfo'oTiïlng van de burgemeester valnnmeloJieeft de N*V.V.

ei enkele bezoeken gebracht aan de Commissaris, waarvan één in
het bijzijn van een hoofdbestuurslid van het N.V.V*, met het
doel de commissaris tot medewerking te bewegen. Commissaris Hei-
dema heeft zich gedistancieerd* Tot zover het bericht aan de
B. V. D., waarop de Commissaris tot op heden nog geen antwoord
heeft ontvangen» ,
Nu is hem gebleken, dat deze N.V~. V. ®m rustig is voortgegaan
met het opbouwen van e e& inl Icht'tl^féMi eng t_. Hij heeft daarvoor

p veï? z o ek van de'^Gommis-
toegetreden. De Commissaris blijft zoèoende vrij nauw-



2.

keurig op de hoogte* De Commissaris heeft de indruk, dat de or-
ganisatie goed In elkaar zit en dat de leiding zich "bevindt In
DEN HAAG, mogelijk de Minister President, althans In die zin
laat de N»V»V«er zich wel eens uit»
De N»V»V»er heeft de lijst van Commissaris Heiden» in handen
gekregen, vermoedelijk door "bemiddeling van de Kabinetchef van
de burgemeester en heeft hiervan gezegd, dat er niet veel van
deugt» HIJ zal wel een betere samenstellen» Commissaris Helde-
ma vindt dit zeer onprettig. HIJ heeft er geen bezwaar tegen,
dat er een Inlichtingendienst bestaat naast die van de politie,
mits de Ingewonnen gegevens maar bij de B «V «D. terechtkomen»
Nu heeft hij zo'n beetje het gevoel, dat hij gecontroleerd
wordt. Hij zal hierover gaarne nader wprd^n^lxiflaliGlit*

_ — tr*™^*v^-~&*f?ti^-^&^^te^,,*Hf*#a*^^ ' ' t^T—

Wel vera-ocht hij mij - voor het geval een of andere actie
wordt ondernomen - om de Eablnetchef van de burgemeester te
sauveren» Deze Is volkomen betrouwbaar, doch er vermoedelijk
onwetend "Ingetrapt"•

9* De I .D. -administratie Is gescheiden van de Centrale Administra-
tie.

10» Neen.

11. Dat is voor Almelo vrij moeilijk te zeggen» Er zijn 2 perso-
nen, die uitsluitend I.D.-werk doen» Vier personen van de her-
kenningsdienst doen nu en dan ook I»D.werk. Voorts Is in ieder
district (zie beantwoording vraag 15) een man voor de herken-
ningsdienst, die ook I»D. werk doet»

12, Zie antwoord op vraag 11»

13» Almelo heeft 3 personen met het B.V.D.- diploma gehad. Er is er
nog een van over» De beide anderen zijn vertrokken, van wie
een naar Indonesië en een naar de B,V.D. Commissaris Heidema
wilde gaarne nog een man op de cursus plaatsen»

14. Neen. Hij wil hier nog twee man van laten profiteren»

15. De gemeente Almelo Is verdeeld In 9 districten» Deze verde-
ling Is voor alle takken van dienst doorgevoerd en schematisch
op kaart gebracht, zoals de Commissaris mij uitvoerig heeft
getoond» Voort wat ons werk betreft is de Commissaris uit-ge-
gaan van de gedachte, dat de mens niet van de politiek Is %•
schelden» Een nihilist b»v» zal steeds een gevaar kunnen ople-
veren voor de samenleving» Iemand die op geld uit is, zal door
Iedereen kunnen worden gebruikt, de politiek behoeft hem niet
te Interesseren»
Het systeem In Almelo levert - aldus de Commissaris - goede re-
sultaten op» Een voordeel dat dit districtssysteem meébraagt
Is o»a», dat men bepaalde figuren veel beter gaat leren kennen
en kan controleren» Ook de adressen voor Informatie kunnen be-
ter worden gekozen» Een normale I»D* zal slechts dan posten als
er een speciale aanleiding voor bestaat» In Almelo gebeurt dit
ook zonder speciale aanleiding» Het systeem werkt In Almelo nog
maar enkele jaren en geleidelijk worden de betere resultaten
zichtbaar»

16» Ja.

17» Uitstekend» Twente vormt een gesloten geheel»

18» Neen.



3*

19. Ja.

Mijn persoonlijke indruk is, dat de Commissaris Heidema bijzon-
der goed thuis is in zijn eigen I.D. werk, hetgeen niet van alle
Korpschefs kan worden gezegd.

11.7.1950.

C



l* Zijn alle bij 0 voorkomende personen reeds per volledige
informatiekaart aan de B»V*B* toegezonden?
Zo niet, wanneer denkt 0 hientede klaar te as i j n?

2* Bevatten deae kaarten alleen door 0 geoonstateerde feiten of
heeft 0 andere bronnen?

3. Hoe heeft 0 de loden van de C»P.H. en de abonnees op "De
Waarheid* geconstateerd?
Kunt 0 ista vertellen over de door 0 gevolgde werkwijze opdat
ook andere I*B*-en hiervan kunnen profiteren?

4* 2endt 0 bij eventuele verhuising do namen en gegevens van de
bij 0 voorkomende personen door naar de nieuwe plaats van in-
woning» hetzij naar de Korpschef van de Oeneentopoiitie, hetsij
naar de (loaaandant van het "District dor Rijkspolitie?

5« Heeft 0 kunnen coniferen» dat aan aioh op andere plaatsen niet
aan deze regeling houdt?

6* Hoe lang duurt het eer de bij 0 nieuw bekend geworden gegevens
. in ons bezit zijn? (Moet binnen 14 dagen geschieden)*
* * 7* Hooft 0 oontaot net bedrijven? ao Ja» waaruit bestaat dit

oontaot?
/ 8» 21 Ja er energiebedrijven in 0w gemeente of dis trio t? Is het

0 beleend hoe de politieke verhoudingen aldaar zijn? Hooft 0
: er oontaot stee?

9» Loopt do B.V»D.-poet via de Centrale Administratie of heeft 0
een speolale regeling getroff «m?

10* Komen er personen van buiten 0w rayon OB inlichtingen vragen»
van wie 0 niet woot of dit met ons aedeweten geschiedt?

U* 0it hoeveel en wtke mensen bestaat 0w I*T), en hoeveel zullen
het er worden?

12. Boen (Boot) zij (hij) uitsluitend l*T), werk*
13» Hebbon aij allen de BalMU-cursas gevolgd?

Zo niet, wenst 0 hen die nog te laten volgen?
14» Hebben allen de besprekingen ontrent de achtergrond van de

"Dis-onderzoeken gevolgd»
£0 niet, stelt 0 er prijs op» dat hun daartoe alsnog een ge-
legenheid wordt geboden?

15» Heeft 0 een bepaald syateea voor het I,]).-werk, dat 0 zou kan-
non aanbevelen voor andere plaatsen?

16* Is 0 de getroffen regeling net de centrale Personeelsdienst
duidelijk?

l?» Hoe is do samenwerking voor wat het I«D» werk betreft met andere
diensten?

18. Hoeft 0 nog bijzonderheden te vermelden?
19* Loost 0 een of «eer extreaistisohe bladen (nuttig).

Tot slot nog twee verzoeken*
l* Hooit een veraanelrapport net gemengde berichten, naar over

elk onderwerp één rapport naken*
2. Steeds de geboortedatum achter do naraen vermelden.



Verbinding no.
H-4 . no .

49. Geheim.

Onderwerp: Inlichtingendienst van het N. V, V.

ten.
Ik heb de eer UEdelGestrenge het v ch-

Een dezer dagen bereikte mij het beric
inlichtingendienst van het N,V.V. o.a. ook te Almelo, be-
zig zou zijn met het inwinnen van die inlichtingen, welke
in het kader van de bedrijfsbeveiliging van belang zijn.

Als informant van deze dienst zou bij het gemeente-
lijk energiebedrijf alhier, fungeren: M. Roepert, geboren
15 Juli 1914, van beroep terreinbaas-kraanmachinist, wo-
nende alhier, Biezenstraat no. 72.

Ik moge U verzoeken mij te willen berichten of er
Uwerzijds iets van het bestaan van deze dienst bekend is
en zo mogelijk of de Heer Hoepert voornoemd in Uwe admi-
nistratie voorkomt.



P A R T IJ V A N D E A R B E I D
Tesselschadestraat 31, Amsterdam-W. Telefoon 87731 (4 lijnen) f~yVs^

A^X ,r

l,33'
Landgenoten!
Herinnert U zich 10 Mei 1940 ?
De Duitsers overvielen toen ons land als een dief in de nacht.

Zoals gij U 10 Mei 1940 hënniiert, zb:zai dé :bevölïdng van Zuid-Korea 25 Juni 1950

nooit vergeten.

In de nacht overvielen de communistische legers1 van Noord-Korea de zelfstandige

staat Zuid-Korea.

De aanval op Zuid-Korea is een bedreiging van de wereldvrede.

Dé secretaris-generaal van de Organisatie der Verenigde Volken, Trygve Lie, was

op 25 Juni 1950 pas uit Moscou terug.

De communistische pers deed het voorkomen alsof Stalin in gesprekken met Trygve

Lie de uitweg had gewezen om de internationale spanning langs vreedzame weg

op te lossen.

Korea toont ons wat Stalin onder vrede verstaat
De communisten voeren een actie voor wat zij noemen: de vrede....

Zij' gebruiken daarvoor valselijk de naam van de hoofdstad van het democratische

Zweden: Stockholm.

KOREA BEWIJST, WAT DE COMMUNISTEN MET „VREDE" BEDOELEN.

DE VRIJE VOLKEN BUKKEN NIET.

De Veiligheidsraad kwam ha de overval op Zuid-Korea onmiddellijk bijeen.

De Raad besloot tot gezamenlijke actie.

HÉT OPTREDEN VAN DE VERENIGDE NATIES HEEFT ONZE

VOLLE INSTEMMING.

In 1938 week bij de vrede van München de democratie terug voor het misdadig

drijven van Hitler.

In de jaren 1939—1945 betaalden de geallieerde volken hiervoor de rekening.

In 1950 wijken de vrije volken niet terug voor de maohtswaan van het communisme.

Zij stellen zich gesloten op het standpunt van de collectieve veiligheid.



Geen tweede Müttchefiü
Dat is de betekenis van het optreden van de Verenigde Naties in Korea,

De gebeurtenissen achter het Ijzeren Gordijn, het drama-Tsjechoslowakije jn 1948

staan dus niet op zich zelf. Dat blijkt nu zeer duidelijk, Het zijn pogingen om de.

zelfstandige landen één voor één te vernietigen. •

De Afdeling Nederland van de Communistische Partij heeft bij het Indonesische

conflict van Nederland geëist de besluiten van; dej Veiligheidsraad te eerbiedigen.
Thans eisen de communisten van onze regering, dat- zij de besluiten van diezelfde

Veiligheidsraad naast* zich 'neer .zal leggen. , . , ;i , , j '.

Dat dit bedrog is, moet ieder weldenkend mens doorzien.

Het woord en de daad zijn aan

de Verenigde Naties ^
Laat dat zo blijven!!!

Leden en geestverwanten van de Communistische Partij, laat het nu genoeg zijn.

Breekt met Uw leiders.

Toont, dat gij zelf wilt en kunt denken.

Laat niet Paul de Groot, in naam van Stalin, voor U beslissen.

Kiest zelf. •

Weigert in Nederland een rol te vervullen in de vijfde colonne.

*" <• • ' P • k • . > ^ "•'• • ' '•'<$

Nederlanders! " .'""'"'" " ' ? ; ' - , . , . , . . - , *,,,^/*

Vrije mannen en vrouwen verenigt U!
Laat ons bouwen aan een socialistische wereld.

Zonder vrijheid is socialisme ondenkbaar. Daarom roepen \vij!' U op, te strijden voor

de democratie. •. ' ' ' • ' • " : ' . <

Vrede is alleen dan ware vrede, als de vrijheid is gewaarborgd.

Daarvoor strijdt de Partij van de Arbeid.

Voor het Partijbestuur:

KOOS VORRINK, Voorzitter,

FRITS ALBRECHT, Algemeen secretaris.



Verslag vari een °Penbar«
van'de "Werelddag van de
descomite, afd .R 'dara op

bi jeenkomFt ter viering
Vrede" van het ^ Y£ereldvre-

2.10.49.

r$

!•(•

V. , ze
die

^rifrich, A . ^ . ^ « , v j o r n o s r a o , sprekende lakens ;«e s,'
het te b e t r e u r e n , aat z i j de enige vakorganisa t ie is,
haar medewerking aan deze o c h t ^ n c , heef t Agaven .

Spr. schi lder t ds ve r sch r ikk ingen v s n de oorlog, z e j t ,
dat de E.7. :. een ^root deol van as arbeidersrnaasa vs r t s -
genwoordie t en heuonoohteu. ook de gevo^l^n^ vo r to lk t vnn
sen »;root deel van andera georganiseerden.

' Spr. ze/r t, dat het th::-. na geen vraag meer isj "Zi j t ge
voor de v rede" , doch een plicht om het oe gebod»"Gi j z u l t
| niet doden" na te komen.

3pr . beslui t iaet ee- i vur ig appel voor mensel i jkheid en
recht en z eg t , dat de oorio^sophitsera op deze da? door de
•vloedgolf v?.n de v r ede l i evende massa zullen worden we,ige-

, J. J". , voornoeiTid , decianeert een gedioh.tvan
f v a n Henr ie t te Ho l and Jiolst .

i de^_Br_ui.n, Dr. W . , voornoemd, spreke nee
'ging "K:3d"i?Tafid - U. 3.3.-U n , waarschuwt voar een naiof
'pac i f i sme en za^t , dat ook thans ;.veer d - i < ; t e r e m a c h t e n op- '
/ h i t s e n to t oorlog.

5pr. w i j s t op het ongezonde op t imisme , het . ; - ; - lk vbor en
na de Ie wereldoorlog heerste, se n zelfde optifcisi-ie heers tö
ook in 193S en toch kv-'am da 'i<s we re l ' - ^ o r l o r r . .-'ij m o e t e n ons
vas tberaden a- ' .naenslui tén, ons hoeden voor l i eden , d i a

dat een oor log toch onven. i i jda l i jk ie en oc.e krachtig aan.-
eenslui tsn raat de vas t e vrsdeawil .

FHA'^, J, , v o o r n o ^ i u d , 2.e_*t, dat ha t .vereldvredes-comité
:ui de a f g e l o p e n A 'aksu d u i z e n d e n Sympathiebetuigingen heef t

. o n tv ; - rn^ '?n v_-. n 'per s o n^ n en iaa te l l ingsn van allerlei '. .r J-•.• '•"-

opr. ? 9 - t ee.- ,5 r e e...1 te / .u l len ':.oen uit deze aynpathisb e-
i t u i g i n ^ R n en dee l t :::ede, c:at van d. e "3.V»C!.-Llöta5.1 , Bellsray,
j a e D&,_i;era-vd, Coni t l van A c t i e Hav e'arbsiiisre, b e w i j z e n van
| i noteren i ng z i j n o ntvahg-n. / ' |0ok "het Vr i j a VoiUi Bfcuurcie een
Ibrief, v.'anrin x i j aankondii;de, dat z i j wë'fens de communis t i- •
i|3ch3 inLla,-;: haar kolo^inea niet beschikbaar ' « e n s t e ta s 1

Wal-'a.y 3 n , .T . , v o o r n o e m d , "De ja^'ero.gd"1 vsrte^;
;;end, n o u d t ee i 5_^r_j_'erw_a_rd b e t o o g , Z 3 ? t te spreken na^ra as
alle v r ed e l i -- v e ad^e"'lne n (TeTi, "e=«" l VeT'l; oli dei. k ^ l f , kapitaal en
groot lndue trie te v e r a f s c h u w e n ; roept op tot eeriheid, zonder
irxiarechsic; vsn kleur of ras en v ;ek t ' t ^ r i s lo t t e op te weigeren
te werken v o o / cie oor logs indus t r ie .

13 og aar a i J., voor:io-j;.;c:, apraicende na^an::; da ve ren ig ing (

: "Bellaniy", 23% t, dat raan nist mee;- moet geloven aas; ast
sprookje , dat oorlog onvermi jde l i jk is, daar oorlog - a oor-

e logsvoorbereiding raansenwerk is en dus te allen tijde voor-
Icoraon kan w o r d - n . Sen grote groep v a n ' o n z e bevolking is higr-
vaa echter nog niet overtuigd en zodoende is he t ook niet ver-
wonde"lijk, dat de oorloggbegrotihgen, hoe groot" ook, steeds

f j o r d e n goedgekeurd, daar men zich spiegelt aan de valse lauzet
j M('*'ie de vrede wi l , bewapent zich ten oorlog**. Wij jaoeten ons
l dus op het s tandpunt s ta l len v an e«nheid, zonder onderecheid

van politiek of Beloof , daar eenheid macht be tekent .
Ook moeten w i j niet schromen posi t ieve toenadering te

zoeken tot allen, die voor de vrede zijn. Spr, aogt op
- dag.. -
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Ih .der
geworden:

östebne sind folgende ,9 Konzentratiopslager bekannt-

1. Buchenwald (Land^hüringèh); .

2. Sachsenn'ausen (LandBrandenburg); •
3. 'Jdmlitz (Land Brandenburg); ' '

• 4. Bautzen (Land Saqksen); '.; : . : . ' •'
' ' 5.'MUhlherg/Elbe\{L«tnd"Sac'hsèn);> :. ' \ .

* 6. Altenheïm b. Grimma (Land Saohseh); .,'•;• k
" 7. TorgaU;, {Sachsen-Anhalt); .--' ' • .--.., •

$. funfeichjbij:' b; Néubfandénbürg {Mécki.)V
'-, 9. Ein weiterés. Lager wurde dem GPU - Gefangnis bei
. T Potsdam, >angegliëdert. . _

Und 'nun eine Reihe uns hekanntgewordener; Naméö v.on Ver-
haftetenr #*ï% Jesse, LandessekretSr. der SPD in Rjeckleixburg; Paul'
Dureck, 1.'' VoÉs^tzender ̂ter SPD Stendal - Möllenbêfck; K^éissekrétar ,
Lorenz, 6er,lin; Hermaiin -Eger und SchloBhauer, loeide Vorsitzeja&ei tkèr
SPD in .der ;Kreisstadt^ Bdnsin und lleringsdórf (Usèdorn);. Wilhelm
Manig und Paul l^olkmann, Berlin, bode Parteiftinkjiónüre der SPD;
Erich Weigelt, Parteiangestellter, Leipzig; Wedter Oëklert, 2. VörBijzen-,
d&r der, SPD-Betriebsgr.uppe Polizefj: LeipzigV Werner ^Szier ühd Franz
Quandt aüs BèrHn-Trepiow. • , . " ;. ' t'

Unter ,dén Sozïaldemokraten, die führende Stellungen seit 1945
'bekle£den, wurden-'vèrhafte:!; .;> • ' ',. /• :

.',"." Regierungsrat Liefs, , Magdeburg; .fterrfianii Bïetternitz, Burger--
meister in Jlanis, Thüfingen; Bézirksrat Wüli Gohlke, Bèrlin.Treptów;N'
Stad\rat Grien, Rostojck; Kreisrat Bêriz, Wanzlebén; Bürge.rmeister
Grunwald, Blankenfêlde» Verwaitüngsdirektor Grëö., Betlin, PQstamtB-
leïter Jidius Sfkerff, Berlin; Stadtjugendpfleger ' 'Arthur Sfhneider,
DresHén; Lehrér fritz Diesner, Demmih; Forstmeister Büchel, JBerUn;
Wüli Foges,:: Berlïn - Witteiiau, Bürgermeister. vpja 'Sehmachtetthageiii.
Besonders syst'eniatïseh wur-de 'die Entférnüng aller1 Soziaklemakraten ,,
aus der Pblizèi betrielienv Alle SPD-PolizeiprasidenteH pnd Ordnwngs-v

polizëichefs wurden abgesetzt öder'yerh.aftet.' rSeit- April '194̂ gibt.'.ès
keinen Sozialdétnokraten iri'eiriém höhéreji Ppiizeiamtl'mehr.1 Als Iéti5te •
wurden Polizeiprasident- lirippner, Zwrckau, Vizëprasident Eger, Chem-
nitz, Vizëprasident jHenwg;. Leipmg, : Kreispölizeichef Schönfeld,

'Griimna,' ihrer Aemter enthoben. ,Die SPD-Mitgliéder, in der Direktion '
der Kriminalpplizei Leïpzig wtirdën vom' kommtinistisohen. Pelizeiprasi-
denten; Wagner^ Spfort'nach 'seinem Amtsanfritt .vêrhaftet, Ebenso der
PöHzeinfajor W'eiser, der Mitglied der. SPD-ivar. Ini Herbst 1946 wurden
wegen Verdachts der SPD-Tatigkeit der Obérsefcréta'r Richter und PpÜ-
ze/iinspektor Fasching vêrhaftet.- Iff Halle wurden die spzialdemokra- .
tisehen Futaktipnare, Kriminaldiréktor 'Wolf" söwïe die Dezernenten

Schrödpr, Berger utfd Thieme verhaftet. .Bereits vor der • ZwangSr
vereinigung /wurde der^ sozialdem-okratische Pplizeïprasident ' Rudolf
Schwabe, CkemnitZj verhaftet, um dem Kommunisten Fredo Ritscher
Platz zu macheri. In- Bërlin ,\wird>en verhaftetw Pplizèimajoc ^Héinrich-
nnd Pölizëiinspektór Koster; ïü König&wusterhausën der Kriminalbeamte
Kirmsê (SPD-Mitglied). . .-f, ' ! T'

.. Allein/in der ö.ster.woche 194,7 warden in Hallo, Ma^deburg,
Leipzig und t>resden "'elwa 130 , Sozialdeiriokraten 'vernaftët. ,Einigè
Namen' davpn wurden auf schwierigen' -Umwegen bekahnt: Schwartz,,
Halle; ̂.Gentsch, , Seidèl>. Zeitz; Kollttusr, Rpstock; , G^bouer^ Steniial;

•.Sch'djer, Dr. friedrïch, Heldi Holzmann^ \Apolda ̂ (Thür.); Gvothe und
"

-• In Magdëbü^ wimlë die Vërfiaftung "ëiner Anzahl'- soziaïdëmokra- '
tisc^ier Ahgë'hST^ëfr de.r Kriininal- und S0rdnüngspölizei békannt.r Ini
Zwickafiër Lanögiferfèhtsgef angniS '-.. waren am , 1. Marz 1947 400 Sozial-
demokraten iö*Hart', 'in Dresden -in der HaïtaaStal-t dei Qberlandés- .

. gericht? sb'gar, 900. -lm Kz. Bu/:henwald sind 800 SPD-ÊUflktionai;e ge-
fangëngehalten, darunter der bekannte thüringiscljie SPD -rFunk'tionar
Dr. Fresdvrf, - Obërbürgepmeiste.r von EiSenacK, -der vor 193"3 bereits '
lange Jahre für die -SPD SjadtraY und 'Ober bürgernieister war,- sawie der ,
öberregierungsrat Gaden, der bis 'Öezember . 194,̂ t$ndesflüchtlmg*i-
komtnissar der Pfo^inzialregierung Sachsen-Anhalt in Helle, "-v

"•',. Auch von seiten der bürgerÜclièn PVrteien,. d,er 'CDU und LDPj sind
' zahlreiche Verhaftuügen ihrer, Parteianhangef; int der ,0stzp'ne ,bekannt-

geworden. Vör den Herbstwahlen. 1946 stïëg die Zahr^erYerschleppten
. .' i)n die Hunderte. Die-SEP'beseitigte ïhre-^gèfahVllche Koofctirreüjz''.,'Vér-

schiedené Verhaftete hekamen jëdoch. gr^fiziigig Gelegenheid durch
^ine schriftliche IJebertri.ttserklarurig .zur, SEP ihre Freiheit zn eFkaufën.

: Solehe • Fallje wurden'aus 'Chèmnhz,' Brandenburg^ Saalféld,-Dresden,
• StralsunH.iind'Lëipzig gemeldet. .Von den-beltannten Funktio,nareri'der

. CDU:befijtt.den sieh noch in-Haft: Jugendsekretar FFarezfcotbidÉ;, Dresden;
Landrat ^ckafer, Heiligenstadt; Redakteur §chjnidt - Stölting, Weimar;

'.-- Redaktëür Schipke,'Halle; Landesyorstandsmitglied £wo/</; Tï-''1-
. ( . . .-, . .

-Ersehreekend ^r^B is't' auch- die Zabl .der .verhaf teteiï Jugendlicheh.
Meistens waren es Jungèozialisten,. die sich nicht, •durch des Verbót ,dèr
SPD vbn: 'der Vértretüng ihrer' sozialistischen' Ideale ' haben abbringëh
lassen wollen, ïm Bautzener Bezirk War die Zahl der verhaftëten Jimg-
Rozialistën. 90 groCT, daS selbst der SÈPianSesfeitèr.,Buchwitz ïri:eihem
Bri^f dein Vpraitzenden' der SEP, Öttp GrojewobJ, wegen dër-Stimniung
in der Bevölkerung um Einstellung dieser Aktion béschwor. lm Kreiae

. Liibben^N. L.) wurden rund 200 Jilgendliehe yerhaf tet'i - In . Schöheberg
sind '> seit' einern Jahré 20 junge Sozia'Jdeniokraten vêrhaftet, darunter
Güfithèr •Fiehm,-AéT \tfr der ̂Errichtung der FDJ.'Vprsitzendèr des Anti-
faschistischen Jugendausschussés war und Jsur SPD ,gehörtè. lm Lan,d-



IN DE HEMKLEM
ORGAAN VOOR HET PERSONEEL
BIJ DE ARTILLERIE-INRICHTINGEN

UtTCAVÉ VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID - KEIZERSGRACHT 648 - AMSTERDAM

:. Meart 1949

TB'KWADER TROUW. EN 'TEGEK EB'TSR WEIEE jff l

Grote gebeurtenissen, .werpen-nog al eens haar schaduwen
vooruit. . . . , .
Het bevreemdt ons dan o<o"k geenszins, dat de leiding der :
Cummuni&tische partij .in Amsterdam alles in het werk stelt,;
om-.overal waar zij daartoe 'maar even de kans ziet, onrust j:
onder de arbeiders te verwekken, nu de verkiezingen voor
de Gemeenteraad naderen.
Terwijl in 1946 de C.P.H, in Amsterdam ruim 126*000
stemmen op haar oandidaten zag uitgebracht, liep dit
stemruGntal bij de laatste Kamerverkiezingen in 1948 ge-
houden, terug tot ruim 111,000. Een stemmenverlies van j'
15.000. . j
Da.t de Partij van de Arbeid met een stemmenwinst van 8000
uit de bus kwam, lag de heren communisten byzonder zwaar
op de maag ! Dat de tijdens de laatste verkiezingscampag-
ne van de zijde der communisten bedreven vuilspuiterij, :
speciaal aan het adres van de Partij, van de Arbeid, dit
resultaat had opgeleverd, was wel een zeer zwaar te ver-
teren p i l ! • - ' " . .
Hadden zij niet met de bekende bombarie beweerd " dat zij
de P.v.d„A« in Amsterdam voorgoed uit haar stellingen j

had verdreven" ? . ; ; : . \r moest dus weer worden-ui t ge zie n naar middelen, welke

een kans zouden bieden vo-orv'dë coÉommisten om het verlo-
ren terrein .te heroveren-, - . - : :..-A:.....-. . . ; . : . . - .
Het speculeren op de nood, w-aar in nog altijd grote ngroe-
pen van arbeiders en hun gezinnen verkeren, was het meest '•
geëigende middel daartoe.



—Si-

Of de door de C.P.U. 20 grovelijk "bedreven demagogie
zou leiden tot leniging van de nood, kwam er natuur-
lijk minder op aan. Het ging hier in de eerste plaats
om het spel ! Als er maar werd "bereikt, dat er onrust
werd gekweekt, haat en verbittering werd gezaaid, de
nodige laster werd gelanceerd aan het adres van de
P.v.d.A. en het E.V.V.
Wyt leent zich daartoe beter dan 'een reeks verloren
stakingen ?
Eerst de arbeiders in staking jagen, om hen na -weken
van volkomen zinloze strijd weer do fabriek in te trap-
pen. We spreken nu nog maar niet eens van de zwendel,
die werd bedreven met betrekking tot de door de heren (
toegepaste " democratische middelen".
Er werd door de leiding der E.V.G,, de getrouwe compa-
rant dc-r communistische partij, met meerderheieds- en
minderhëidsopvattingen gegoocheld op een wijze, waarbij
vergeleken de goochelkunst van wijlen Papa Bamberger
nog maar kinderspel is ! ,
Snurkende artikelen daarna in "De Waarheid", schcld-
canonnades aan het adres van P«v..d.A.. en N.V.V. e*i het
doel is voorlopig bereikt. De gewenste onrust is er,
teleurstelling en verbittering eveneens.
De hierbij betrokken arbeiders vormen voor een deel
een gretige prooi voor de. communisten bij de straks
komende verkiezingen. ;•>
Tegen dit spel van bedrog en onwaarachtigheid 'zullen
wij in.de a.s. verkiezingscampagne de strijd hebben
te voeren. . »
Met open vizier en met de kaarten op tafel ! .
Tot dat ook hen, die argeloos genoeg waren om hierin
te trappen, de schellen van de ogen zullen vallen en. . (
zij door zullen krijgen,- hoe zij, die zich opwjperpen
als hun beschermers, hen voerden van nederlaag tot
nederlaag en de aangekondigde klassenstrijd deden
ineenschrompelen tot een stukje van het platste . . •
arbeidersbedrog l

--o— . , , . j
LEEST AANDACHTIG INGESLOTEN CIRCULAIRE .

KUNNEN WIJ OOK OP W MEDEWERKING REKENEN ?
VORMT BEN STRIJDffONIB IN UW BDRIJff.
"" LIJSTEN EN BUBJES 2BKDEN WIJ U OP AANVRAAG.



: . ZWARTE EU.E1IDE. •
. : ! . •

Ieder ;Jaet zijne, denkt koning Y/inter, en strooit in deze
eerste dagen va,n Maart in allerijl nog een portie kou over
he/t;land uit.! . : . . . • . ' . • •
Ieder;hè t .z i jne , denkt Zijne Excellentie Minister v.d.Brink,
en tracht koulijdend Nederland te verwarmen met een aantal
onredelijke verwijten' en halve maatregelen over de kolen-
positie.
Hoe vaag echter 's Ministers antwoord in de Tweede Kamer
op de vragen ^vara het P.v.d.A.-lid Eederhorst ook geweest
moge zijn, één ding was duidelijk : -de 12 eenheden brandstof
ztr^en-gehonoreed worden. „ o . « . . . als de winter .is. afgelopen,
in^ait antwoord erkent de Minister , 'dat er een achterstand
in de kolenlevering voor huisbrand is ontstaan.
De ontstane moeilijkheden, aldus &e Minuster, en nu komt
het, lezer, zijn te wijten aan de onwfl yan het,-publiek»
om- geen andere brandstof te verlangen, dan anthraciet !
Indien dit antwoord de volle waarheid is, dan zouden, vol-
gens )rekening van Bartje, de handelaren vol moeten zitten
met de andere •: s oor ten.» dus cokes, e ierkolen, enz*
Maar pok die zijn e r..; niet. - : ; , .
Waarom1'.n ie t ? . . . ' ' • •
Omdat de mijn voor gruis f 31.- per ton ontvangt en- voor een
afgewerkt product als eierkolen f 25.- per ton.. D-..W. z. indien
de mijnen het -gruis, waarmede geen enkele bewerking is ge-
schied, aan de industrie aflevert, zij f 6.- per ton meer
ontvangt, dan voor eierkolen, die uit hetzelfde gruis ver-
waardigd •woerden» . , "
Is het een wonder, dat er geen eierkolen worden afgeleverd ?
De Minister verwijt de stokers ook nog, dat zij te royaal
he( jn gestookt, EU wordt ie nog mooier I

.De [Minister heeft in 't begin van het stookseizoen bonhen
voor 12 eenheden brandstof uitgereikt en nobit of te nimmer
gezegd, dat die-wel eens niet ten volle gehonoreerd zouden
kunnen worden. • ' • . ' .
Integendeel, de dagbladen hebben de laatste tijd steeds opi ,
nieuw vermeld, dat de steenkoolproductie gestegen v/as en
daardoor bij de verbruiker de verwachting gewekt, dat het
prima in orde was met onze brandstoffenvoorzienirig. Dat
die stijging alleen maar vet-en industriekolen betrof, die

ongeschikt zijn voor huisbrand, is nu pas bekend geworden.



Wet wij de Minister dan ook -in hoge. .mate verwi.1 ten^, is
da,t hij ons geen duidelijk inzicht heeft gegeven in
de ware kólcnpositie -van ons land? voordat het stook-
seizoen "begon. • : .'
Dan ware het door verhoogde krachtsinspanning en zuinig
stoken waarschijnlijk mogelijk gevreest, de kou uit tien--
-duizenden gezinnen te houden. ' ' ;

Uu is er chaos ontstaan en wordt er kou geleden, dank
zij een slecht beleid.

: —c —
WEET--U, • ' • • • • • • • ' ._ • ' •

dat tijdens de staking der lassers van de N.D.{ 'tó«
verschillende leden van de B.V.C, bij de "baas
kwamen vertellen, dat zij als lid"van deze organi-
satie .haddxn bedankt;
dat een SG^tal stakers verschillende'leden van de
tariefcommissie trachtten te bewegen, in de verga-
deringen te adviseren, de staking op te heffen, j
terwijl-deze mensen nota "bene door dezelfde lieden •
later werden uitgetereten voor maffers ? j
Bat de stakende l as's e i's zich iedere dag moesten j
melden om op te treden tegen werkwilligen of vrou- l

. wen van dezen ?~ :" ••-••-..".':. • . ' . . - . . . j
.• dat» ingeval zij niet op het'terreur^appèl .ver^ \, zij geen steun over die dag kregen uit-

betaald,? . - . . . - . .
•-•. : . . " : , : —o-— " . - , • - . . •

Zend aan de redactie van dit blaadje eens een bijdrage
uit het bedrijf ! .

'V/ij kooien daar, waar de arbeider het. brood voor zich s .
e n zijn gezin verdient. ; . - . - , . • •( ' < •

Daar waar hij met zijn kameraden meebouwt aan het herstel
vart cns -land. •

- GELUKKIG IS. HBT LAHD, WAAR. MEU HET MET BIKAAR • OHSEHS- .
MA.G 2IJN !

' . --o--' -• • . .



findige Spitzbartige ist W a 11 c r U l b r i c h t , Vor-
standsmitglicd der SED, dëT~aüs*~KuBlancrTïnportieTte
Einpeitscher'für die kommunistische Einheitspartei. Er
erteilt zur Zeit für ' die Aufstéllung getarnter, soge-
nannter unpolilischer Listen neben der komraunistisclien
SED in Funktionarkonferenzen genaue Anweisungen. Er-
umschmeichelt die „Pg.s", laBt die SPD-Anhanger im
O'sten unter Druck setzen, möchte aber im Wester "*
ihnen zusammen Kundgebungen veranstalten.

Der spitzfindige Spitzböitigej
Und seine HelfersheUer

das sind die Marmer
der kommunistischen Binheitspartei!

Wir kennen sie!
-. . ^ -

Es sind rotlackieite Nazis!
Und deshalb geben wir ihnen die Antwort:

Wir entscheiden uns iür die

Sozialdemokrath

Druck: Har.noversche Piesse, 44/1000, 8. 46,. KI. C.
Spitzbartige



Der spitzfindige Spitzbörtige
Von A r n o >-S c li o l z.

y - •

Eg war éinmal ein Land, da hatten die Menschen i. /
• falsche Götzeh- gehort und waren eiiiem 'Teüfel gefbfEjï. .

Und ein schrecklicher Krieg Verwüstete darauf. ihrLand.
Und da die Macht des Teufels gebróchen war, .yersuchte

-das Volk, wieder sigh/sëlbst zu regieren.

Doch siefae dal In den Kreis der' Marnier, dief das Ge-'
schick uu-es Volkes in die Hand" nahmen, schlichen sicb.
einige ein, die zwar emsig mitafbeiteten,. abeor "ihre
eigenen Plane hatten. Zu ihjien gehöjte ein Spttzbartiger.
Er kam aus; dem Morgenlande' demLan.de, in dem die
Sonne früh aufgeht. Der wollte. besonders spitzfindig •
sein. Er 'natte zwar die 'jahre des Schreckens jaicht im
Lande verlébt, wüfite aber trotzdeni alles besser. Er^
hielt die Methoden .des Teufels; .del das 'Volk iti.das
Elend geführt.hatte, nicht für ïalsch. Ei wollte'sie sögar
sélbst anwenden, aber, für ein anderes Ziel. So baute er
auch eine grofiö Ofganisation auf, jeder Ga^twirt muB^te
s^ine Zeitung aushangen und jeder Grünkrainhandler es

r sieh gefallen lassen, ausgefragt .zu w^rderi, rib" er Mit-
glied dei Partei des Spitzbartigen seï und ,66 er ihre

,Zeitung lese.- So 51115,es aüch den Beamten, 'die-'ba-ld
dêri Eindruck ge\vaniièn, dgJB von der richtigen -Eeant-
'wortung der Fragebogen Befördeningen ,.und sonstige'
Annehnolichkeiten abhingeïi,• Es ypirden groBe Auf-
marsche'veranstaltetV bei defteji die alten/Kapellen n? ^,

1 nèuen Noten spielten. Viele ,'reihten sjch eto,- V ,*
Transparente trugen andere Sprü^he, .abigr'das störtej^è
nicht.- WaS sie'zu-'denken hatten, wurde ihneïi vorder
mitgeteilt. Kurzuin, in einigen Gebieten, des Lajidès vrar
es bald.so' wie zu des Teufels Zeiten. Djsr besonders

' spitzfmdige ^ Spïtzbartige hatte aber falsch gêrechnet,

' 'denn d'ie kïanner und Frauèn kamen bald dahinteir, datf
sie das schon éinmal ërlebt hatten. ,
Als nun die' Zei t heran war, .da das Volk zur WahN
'urne gehen solïte, ersann der Spitzbartige eins' neue

-List, Er setzte auf^sein© Wahllisté nur 'Marnier, die als
se|ne Anhanger bekannt waren. Aber er yeranlaBte
aueh,. dafl die Frauén, die Jugend^ die Baüern und ,

ire. Organisationen eigèae Listen- einrëichten/ Auf
c*—.en sóllten nur diejenigen Anhangör des Spitz-
bartigen kandidiére^, die in der Oeffentljchkeit „nicht",
als s eine'Anhanger bekannt sind. Wer ihn also nicht
mochté, solïte eine der aiidereii Listen -wahlen, . uin.

. schlieB.libh 'doch für ihn zu stimmén. Da er befürchtete,
dafl auch das vielleicht tioch nicht ausreichen würde/
HëB er überall bekannünachen," die Anhanger des
Teufels, die dazu beigetra^en hatten,: das Volk in den
schrecklichen- Kjièg zu v;erwickeln, würden-: von -ihin
bésohders gut behandelt werden.- Sie sóllten ihn nur
wahlen. Damli nun auch niemand Von seinen Plaiién
érführè, lièB' er in \seinem Gebiet keine anderen Meinün-
gen aufkommen. DieBriéftrager muBteii ihreSackel aüÉ-
schütten, hevor sie sein Laïid betraten, und er lièB érst;

' prüfen/was seine Landöekïnder'lesen durf ten. -.'•',• ,. .
Abeir je mehr er dies:.tat, um so méhr horchten alle auf
und erkanntèn," dafl sie nur riach^flüsfern imd selbst dem

^nachsten Nachbarn, inicht mehr vertrauen durften, kurz-
um, daB sie genau sb weit waren, wie zu des Teufels
Z^itèn, Sie, hatteij: wieder éinmal nicht aufgepaUt.
Wahrend yiele isich wieder in ihr Sth.ïcksal fanden, gab
es ahrfer aüch viële, -dié. das wieder andem wollten. Und

.ihre Zahl stieg vbh Tag zu Tag. Beson-ders.als sie_eines
Tages erfuhren, daB. der spibflndige SpitzbSrtige' 4em
T^ifel vom Lande der spitzen Berge aus seineizeit gé-

m hatte, den Kampf.gegen ihn einzusteüen.. Diese
t machte alle mïfitrauiscli. Und nuri zittert der

spitzfindige SpitzbaTtïge, die Wahlen könnten trotz seiner
List jzeigèn, dafl das Volk keinen-neuén Teufel will.
Der nachdenkliche teseï wird schon, iJarauf gekommeö

, sein,' daB das 'ganze gar kein Marchén. ist. Der spitz-



Wilhelm Pieek, '; '
Vorsitzender der SEP

OHo Grotewohl,. . .

Vorsitz.tender der SEP ,
' • ' • * * * ' f t ' / • f-
Anton Ackermanri, 5',? v-'1» 'f***: *?*' ' :

Mitglied ges Zentralsekretarjats der SEP
« .fe-lfe-.tv'^'.'/«ttt.v ïotv,H,.:. , - '

Hermann Malern,
f ;1\ A^itgjied dés Zept,ralsek.rftariats der SEP

êeywjtoitglied des Zèntralsekretariati der SEP

l 'desZentpalsekretariats, der SEP ^

, •, lohanner R. Becher,: f^t^f^.^.^ ̂
: Prasfdenf des Kulturbundes ^ur ', v
•dèmokratiscben.^ ErnsiierUng,

Paul Markgraf, > ;
Pöliiöiprasidenl von Berlin

Paul Wandel, ;
President deïdeutschen ZéntTal-

- verwaltiuig für VptksbiWung

Erieli Weinert, y

.VizepVasidënt- der deutschen Zenttal- •
' Verwaltung. für VplfcsbiJdun:g •

Seiteri, ' . ' . - . ' • , . • :f . •, : .
Vizeprasidênt dsir deiitscheh Vérwaltiing

_ des Innern -/'t X ̂  ;1Ö . ''••. • • . . - , ' . '
, : " ' • • - ' ' ' , ' • . f .' .'

M. Tidiesnöw,
i Vizeprasident .der Zentral^erwaltu'^g

Jür deufsche UiTisiédlër in der Ostzotie

Kurt Wagner,
Vizeprasidênt in der Zënlralverwalfung

BerlinrNiederschönhausen, Viktoriastr. 12/13 •
9 ?irhmer, 1 Wintergarten, etwa 200 qm

Bèrlin-Niederschönhausen, Friedr.-Wilh.-Str. -3 •
9 Zimmer, etwa 330 qm ohne Nebengebaude

BerJin-Niederschönhausen, ViWoriastr. 24 .'

14 Zimmer,,1 Wintergarten, etwa 300 qm

Berlin-Niederschönhausen, Wahnschaffestr. 37
10 Zimmer u. 4 halbe Zimmer (3Wohng.),250 qm

Berlin-Niedersctiönhausen, Viktoriastr. 22

• '8 Ziinrner, 2 Kuchen (2 Wohriung.Jr etwa 150 qm

Berlin-Niederschönhausen, Vikforiaslr. 23-
ein Landhaus, 12 Zimmer, 3 Kammern, 230 qm

" Berlin-Niederschönhausen, Viktoriaslr. 21
7 Zimm., grofje Diele, 2 Luxusbad., etwa 200 qm

, • • - • ' !• ' . - • " ' • • • - ' .1

Berlin-Niederschönhausen, Pfeilstr. 32
"7 iimmer, 1 Kafnrner,. 2 Jjielen, etwa 170 qrri

Berlin-Niederschönhausen, Homeyerstr. 30
6 Zimrner, Diele, etwa 120 qrn

Berlin-Niedersctiönhausen, Seckendorffstr'. -22
eine Villa mit 2 Wohnungen

Berliri-Niedetschönhausen, Seckendorffstr. 26
eine Villa mif 6 Zimmern ' ' ,_

Berlin-Niederschönhausen, Seckendortlstr. 30
, eine Villa mit 7 Zimmern • , , .

' Berlin-Niedersdiönhausen, Seckendorffstr. 11
eine Vil|a mit 6 Zimmern „ ' ' .
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bitteren Erfakrimgèn der Zügellosigkeit einer Anzahl kommunistischer Partei-
furiktionare in höheien. Verwaltungs- und Parteistellen ,dem BescbJjufl unserer
Mitglieder,. Eine" Aktionseinheit erfoidert aber zumindest die ehrlidie Einbaltung
aller- Abmaeïmngen und loyale Zusammenarbeifefiür t>eldè vertragsctoHeBenden

s Partner. ,Oer Wille der Mitglieder mufi für eine aetao,kiatische Bartei die Grund-
.' lage.iür ihre Entschefdungen in den Fragen det praktilcliên.SoUtUt.'sein. - .Wehn

sich in einem Verhaltnd§ von 3 ': l die Werlctatigeij für, 'die 'Sözlaldönokratie-
entscheidsëh,-s'ó taüBte.auch im Rahmen der Aktionsëinheït„'.diè4ftBi, Willfen Reqh-,

•• nung-getragea, * werden. Um dieser „Getaiir" zu' éntgè1ieri'11-ira
Ent§ch.eid, der' Mitgliêd'er nach de/-Barte^usion.de
münSstiscïien, Eartei'zu verlieren, warde das Paritatspjiniiip

•x mafiig gleich stark sollten sozialdemokraüsche und .kommuirf^sché FujKtiönare
v - in den iSchlüssölsiellungen der Verwaltungen und fietriébe und. ta, de^ gemeïn-
' samen Organisationen tatig sein. *Dieses 2ugegtirfe|ni9V^iiïSptach vreter Öffa

Willen- der' Mitglieder, noch dem démokïatiscüen* Prin'Zip/.&ber' es .entsprach der
. Mentalitat anserer Spzialdeipokratischen J?artei-, 'um',eifaes^groflen i

"-• Païteiinteressen und das Uebergewicht der zaihlenmSBig»n'
,"S"und*die lEinhüt 'der 'AibeiterMasse züt Wirküch'vr

• Pa1r|t|!t' wurdè tats§'chlich reur.dorif, hergëstellt,' •..
Kèmmunfsten vertreten waren. Diê'KP •besétztè'iMt-1aMS9cffli€&l|éh'
niandostellén", \wShrehd Sozialdenfokraten4 in Ktflergeo-ï^n^en "Stelleri" die i-prak-'
IJscHe ' Arbeit zu verrichten habe^t, Im'̂He'rbst 1945 kwutdert uiiSfL're- "S,Éaadfiaften

• denossen, „die sich nicht béstechen" und jrïifi^rau'Ghen' lieBenvJdn -immer;, steigendei:
Zahf, alff1 landrate, Polizeileiter; Bür^e'rmeister und .^ettiejJS'iatei^aBpësetzt'iiact;
' einseitig durch Funktion&re derKP ersetzt,.'wahr,eXd ift.B'rjfSf^pd'^pdturfl^ der

Eanhe.itsrummel in fast urivorstelUJarem -i^usi^afi^ur^ïïI^wtoTirBn,jJft«'fr '>tt̂,d "tSg-
Uejj'jh groBer Zahl in kommunistischen Parteiburqs. und; 'Reij^tieitsstüibien Reso-
lujionen für -eine Vereihigung /beider • Arbeftetpaïteiien, !veirJaB,t-!Vu.rde^i
'ant^ritajeS:' Charakter der'konimunisysc^-gèfeifeté^Ü^èilt

7 «lireciheud.'irfr-Betriebsversamraliirigen dann' auch! pWe -f
,-̂n we^iïèri inuBten. ' Al te sozialdemokTatiscïie. Funfettö'tól

. >iïa,'IMen4te derj Arhelterbewegung "standen -und eiae Fulje.'pr.&t
'"•aüs'tüirèT- Vierwaltungstatigkéit vor Ï93iajflitbrachten, v wurd^n"
"ElemënteJ'r,ajus den Aemterrii allerorja h^lusgedrangt. 4$51it

Macflürunger!- der' Kbmmunistisften 'P^rtei und', def'tLeiÉt
r muBte ganz 'zwangsjaufig das MiBtE^uê^"'
Vorstellungen der SPD-Vdrs'të.nde -ge^en-^iès

',zur Bte^eitigungJ des ,soziaWempkratisichen. Eïrifl.
-Wirtscha£»f:;b}ieben' ungehp^t.",ïnr den 'Schlü^selstellung.eii, dés- ."tes* "mt 4
'' ''

im:

: d, wqoei, eine AniShl a&>j<,
afe;AVerkzeuge im Diens W déjk

;.pi&.tï uu,uij-uen\ uirouuitó'an.spruch d^T KP •̂«i'e'̂f̂'**1"
fes''Jahres ^1945/46 in dle^PIVgeschicteten

»ütteJ*Aufgab*.e erfüllenj' dia^artéi'-iin, 1T*"~"-
ie' SPJÏ >wiÈ}itïg0 ScKlü&sélstel'h^nijeïi in'

saéffeèh^rnènntliM'^rdën und damit -me'.wichtigste'Séhïüêseïsti
' urid^ferisfeórtwésefl. ^praktisch auch für die-ÏCP in- die-Hand- ztty
t diese^Stellé ''auBërlich\'mit -einem Sozialderooteratért- b'eaé^fr
<jaöger, dèf Sozlaïdemokfat war, ' wurde gTundios.entlassèr"'5

. x NgtgIie'de^"Notaui-agfel"'lurld'T1hali:eirn wurden -e&erifaUs =vótï „_. --.-„-™.-~. -.
\SM> •gfeS.dhickt, wo'stie; sich 1945 wichtige- Funfctionae&tellum'gisn -^cinfttSés? «in
gleiohzeïtig mit honen Stdd,tamtem betraut-zu werden, denn auch 'dïs^Rér"sonaïamt
dfer^t^dVLelpzig'würde einèm Sozialdemokraten. ü'bertrag.en, der .sSöi---JSrt|4t ider.
'Kreisleituffg der KP.zur Verfügung gestellt hatte; Stadteat Hans -WetSfef^dex^l*
Hduptsjirecher der schnellsten Partéien-Veischmelzung^auf der-Seite de'r^SBDfanzü;
sehen war und eine Gruppe von ganzen 30 Gjuislingen dirigièrte, die gegen.25 000

f.

1

SfD-Mitglieder in iLeipzig./ Ende 1945 standen, die sich alle offeh cjegen'^difi" ̂
-toedingungslose Parteifuslon ausspiaatien. Diese tóleiné Gruppe det' 30-'stand "in; C-
engster VEtrbindung mit .der 'k;omm-unistischen Zeatrale, .hielt, 'Jire eigenen Brak: ̂' '•* -
tionssitzungen ab, stellté sich- gegen die Beschlüssé' des sozialdemokratiscliep3' ^

. Beziüfesvorstandes und 'grïff'dissen,in Artikeln mit ihrer vollen-'N^Éerisiienniin'g '
da • der' prtlitihen kommunisttschensPresse an. Eingeleitete Aus's,chluByeria&ien'«r '%
gegea ^ngehörfge^ieser Spaltergruppe wurden durch die maBgebenden U^^r- ^
•irachxiiigsstelleiv verboten. Diese' Gruppe fand auch "das Ohr, des volIfeSnimeri,'A^T"
kommunistiscbes, Fahrwassèr geratenen Landesvorsitzenden' ®ttpi\Bucfawitz;" tdèr** f

Besprechungen mit Vertretern dieser 'Gjuppe feblhlelt>oihne den' "Bezirkèvp^^nad • '"
der Pa'r.tei "zu'informderen,' weil die Leipziger SPD-Orgaaisatiorj. als def^k-l^-tste'
Vertretfer ttnd mit übeïgroBer Mehrheit »iclt für die^Selbstandigkéit der, Bakei.
ttiïd" für. die demokratische Bescjilufizübilligung'an die .Mitglieder*vorxjeder,-Zu- .
:Stimmung zur Ve^reiaoigüng ausgesprochen hatte. Otto <Buchwitjz war in' .seirieïi-"' " ;
'Entschlüssen tdcht mehr frei und hat olhne ein Mandat der Mitgliedec die"

, sachsische, SPD an die KP ausgeliefert. Er selbst bewolint' eine^ 'Villa in^t^sr
^Buwktiönacsisdking der kommunistischen .Spitzenfunktionare von Dresdea; at̂t1*" -
' Mefaeftberg in' Dresden-Neustadt. Dort wurde eine groBe Anzahl von'. VJ,̂[en ^* •"*
. von ider. Bevölkerung geïaumt, um die' KP-Siedlung für- 'Spitzenfirnk.tio.ha^e, ^eïn-,^"
richten' -zu können, Dïeses. SEP^FunktionariVillenyiertel wurde ,vollltommen-;ein.-^ •

' gezaunt, an den StraBen rofc Schl^gbaumen ve.rsehen und duren Polizéi 'Taj*'1
Nacht gesichert. Es ;ïst jé&em Sozialdemokraten, der eiranal .EinWick'iit.
Yerbaltnisse bekam, klatgeworden, dafi die dort wohnendén rdarflaligenf
SpitzenïunktiQnarë Otto Bjudhwitz, Ministeiprasident'Friedrichs,i Mln,ister;^
als.™ Teilhaber dieser einseitógen Vorzugsslellung gegenüber dein Volke' I&M
wittenlosen Werkzfeugen fremder Interessen gewerden' sirrd.,,-Indê9s"enf'tó|. ,
ir» ganzen Laiide Sachsen -die bis zum 'Maiz '1946. aüf • 221"OOQ" ',ivj,itglied'er1
geWac&sene SPD emig und enfschlossen um ihre Freihelt und Gr^ichber,ecrat
im pcditischen Leben, die eine 'Anzihl verantwdrtungs^o.ser Partèifunk'tipM'
Berlin, Dresdenf-Weimarr.Schwerïn lirid'IJaile schon preis|[egeben liatten. -T
Tirift Grotëwohl, Fechher, GidSkéi uffd 'in den Provimzen Büctewitz;" -Hoï
Böttge, Fianj! Jvjoltman'n, werden als Wortbrüchttgejn die GesdhicHte'der !orrv;,K-
éingeheti, w^il' sie ihre1 Partei und danïit die grcBe M'assè 4er WerktStigën'fuif!'"
persönliche Interessen \und-Vortëile-an den'Apparat der KP verraten, babjeiv^) Z

'•-Dlö.am 20, und,21. De!Bemberx 1945 In Berlin-tagènde*gemeirJsame^Ko'nfere^z'
der Sozialde|n.Okratischen,*und'der"Ko^imuhistischen Partei hatte noch',ausdrllcK;-i
lich suf' Drangen. einer. Anzahl soasialdemokratischer' Vef'tteter von oer \üljer'-i,
stürzten Farteifusiön Abstand'^etiommen und die Akt|onsfreiheit '"mits' -yéi^ef' •
Selb-standigkeif beider Parteien bescihlossen1 und umahhanglg, jede^t^eittstmins
bis zux Abhaltung eines Reichsparteitages aller Zonen die .Verschrnèlzurïb;] zurü'ck-,-
' gestellt. Dï'e KP'-hat diese Abmachung einsieiti^ gebrochen, schon edme Wöche

ihat Siëtt'Walter "ülbrich,t gegen'diese von 'ihm nnterschri0bené- Erklarüng" ,
it'"und ^ich, wie Wilh*elm .'iPieck, am 1. Marz,, (9,46 an deö., Te3ft':ilef's
wurfes-geJialtèn, den die -sozialdemokratisdhen Kbtilfereriztëdlnehniei*' aus-A.'

• -driirasli^h verwótfei), hatteji, und' der -daraufihin voh der KjP'zurückgezögenjWt^rdjS^-
NatóK ,d4éaga BrucH. der Berlinej-Vereiïibaruttgen über die* AfcttoriseinAeit^uïde t
die Pëüódë flef Freundschaftsbeteuerungen,- der persönllchen' Ver^fHchtun^erjr u^4'
Bestechungenr die Periode- der scheinbtrerc G!e-w;ahruiig demokïatisciw?*Reèlïte- • *
durch .die Periode des Zusammentrpitoens beider.., Parteien J, abgelöèt;-
eî Arffaïil^sozjialdèirtekJétiscïier Funk-twiiiare ölwie ein •Manidati4eï>''*''
maSsen und o^hne .Irgeljdeine ^demokr^twöie-iMttgliederbefraiurïg
Paiteiorganisationeri de'r -»KP' >versehr|e;bln'.;ihött*en. ,Die überwjei_
det SQzifia'embJcïaterï.. sah sftjh ia'.ein'e' Zwangslage •gepreflt,. aus ,jd"er as; &etóT

garte'-teffen-voBenthalten^urdg. 'Noch"i^-dën'etsten 'Januarta^ea'
OitsyorstaiLde-der SPD\desl''Bèz|rl]ïs»I,ëifèig.'1ntr 201 :4 StimÊxen..-'(bel
sagern Jjapdelt es-sicli',um dre^Kaderle-iijte "dep-KP' inne'rhal'te der--'S]
sa-tionenj'.jedfe Vorbereitoing für^éwien .oïganlsatortóchen • ZUsammêtiscM
.KP abgelehnt, und' wie 'in' I,eipzig? sö -ttatoen eiich in - Dresideni' RosWk
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anderen Stadten der Sowjetzone Generalversammlungen und Funktionarkonfe-
remzen unserer Partei die Ur-abstimmung aller Mitglieder in dieser so ent-
scheidenden Frage für die Partei gefordert. Aber diese Beschlüsse bleiben ebenso
ungehört und unveröffentlicht in der Presse unseres Landes, wie die zahllosen

i unter schwierigsten Umstanden wegen der politischen Ueberwachung zustande
* gekommenen Resolutionen von Ortsvereinsversammlungen, die sich für die Selb-

standigkeit der Organisation oder für eine demokratische Wa'hl aussprachen.
Für «eens Resolutionen, die in den ersten Marztagen des Jahres 1946 auf Mit-
gliederversammlTingen in Leipzig einstimmig angenommen wurden und die die
Urabstimmung forderten, wurde von den politischen Aufsichtsbehörden eine
intensive Nachforschung nach denjenigen Sozialdemokraten-eingeleitet, die diese
Resolutionen vorgeschlagen haben und die für diese gesprochen halten. Tag-
liche Vernehmungen, Bedrohungen und Verfolgungen waren die Antwort auf
die Ausübung einer in allen Kulturnationen selbstverstandlichen demokratischen
Art der Meinungsfreïheit. Die Maulkorbpolitik war nun im ganzen. Lande wieder
die gleiche geworden wie in Hitlers tausendjahrigem Reich, und schon begannen
auch gahz offen die ersten Verhaftungen und Verschleppungen sozlaldemokrati-
scher Funktibnare, deren ganzes „Verbrechen" darin bestand, tioti valler Drohun- -
gen auch weiterhin zu den alten sozialdemokratischen Prinzipien der persön-
lichen Freiheit, der Gerechtigkeit für die Schaffenden, der Menschlichkeit und
der Demokratie einzustehen. |

Für die Kommunisten war der Typus des alten sozialdemokratischen Funk-
tionars, des unbestechlichen und unbeugsamen Kampfers für die Forderungen der
Werktatigen na-ch menschlicher Freiheit von Unterdrüdkung und Ausbeutung,
nach menschlicher Gleichheit und menschlicher Würde nidht gefragt. Siebrauchen
willenlose Werkzeuge und Befehlsempfanger, die sich mit persönlichen Vorteilen
und Karrieremachen begnügen. •

Wir Sozialdemokraten lehnen aber leidenschaftlich jede^überspitzte Besser-
stellung leitender Funktionare und jede Annahme materieller Sonderunterstützung
ab, weil sie unsozialistisch sind und*"*die moralische Standhaftigkeit beeintrach-
tigen.

Die Berliner Sozialdemokratie 'konnte sich durch ihre besondere internatio-
nale Lage die Selbstandigkeit erhalten. Die GroB-Berliner Funktionarkonferenz
vom 1. Marz 1946 entzog dem Zentralvorstand der ostdeutschen SPD das Recht,
eine so undemokratische Vergewaltigung aller Parteimit^lieder vorzunehmen
und setzte mit überwalt-gender Mehrheit den BeschluB zur Durchführung der
Urabstimmung in Berlin durch, die in den drei nichtrussischen Sektoren durch-
geführt werden konnte. 87 Prozent der abgegebenen Stimmen ^raren Stimmen

.^gegen die Parteifusion, und der eben noch von Max Fechner höhnisch verlachte
„Zehlendorfer Skatklub" wurde im Oktober des gleichen Jahres zur Millionen-
partei der Werktatigen Grof5-Berlins und bereitete der SEP trotz ihrer unermeB-
lichen Fülfsqruellen eine entscheidende Niederlage. Um diesem Volksurteil in
der Ostzone zu entgehen, wurden die MaBnahmen gegen die Anhanger der nun
zerschlagenen soziialdemokratischen Organisationen in der Ostzone verscharft.

Mit der in Berlin volrzogenen Vereinigung der beiden Parteileitungen war
die Herrschaft des ZK-Apparates fürs erste gesichert. Unmöglich, daB nur ein
Beweis für die Einhialtung demokratischer Prinzipien seitens der Kommunisten
erbracht werden konnte, denn selbst den Delegierten der Landespartei- und des
Zonenparteitages war es unmöglich, eins ungezwungene Stimme nach dem Ent-
scheid ihres Gewissens und nach dem Willen der Wahler abzugeben. In allen
Tagungslokalen waren in groBer Zahl die Kontrollorgan-e der politischen Polizei
aufmarschiert, in denen von Anfang an nur Kommunisten beschaftigt wurden
und die mit scharfen Augen jeden SPD-Delegierten kontrollierten, bei dem der
Verdacht bestand^ daB er aiis der „Rolle" fallen konnte.. Der einzige mögliche
Protest im Berliner „Palast" war das Fernbleiben der Delegierten bei der Ab-
stimmung, von déra auch einige Sozialdemokraten Gebrauch gemacht hatten,
aber das „einstimmige" Ergebnis hat sich auch davon nicht bêrühren lassen.
Eins ist dem Volk aber doch zu gut in Erinnerung, als schon einmal in Deutsch-

land „Wahlen" mit 99,9 Prozent Jasagern veranstaltet wurden, daB ,es da sehr
schlecht stand um die Freiheit und Demokratie, und daran hat sich jéder Sozial-
demokrat in der Zone peinlich erinnern müss-en, als er die Berliner Abstimmungs-
ergebnisse hörte, einstimmig, ohne Stimmenenthaltung !

Diese einseitige Verschmelzungsaktion in einem Teil Deutschlands, der nur
ein Vdertel seiner Bevölkerungszahl umschlieBt, hat die Gegensatze zwischen
unseren beiden Parteien in gröBtem AusmaB versterkt und damit dem Fort-
schritt und der Demokratisierung Deutschlands zum Wohle seiner arbeitenden
Klassen einen schlechten Dienst erwiesen. Erst die Zubilligung der freien Men-
schenrechte auch an uns Sozialdemokraten in der Ostione und.völlig ungehin-
derte politische und organisatorische Entwicklungsmöglichkeiten - in allen Lan-
dern geben uns die Möglichkeit, mit der Kommuriistischen Partei Verhandlungen
aufzunehmen. Die wahre Einheit der deutschen Arbeiterklasse steht uns Sozial-
demokraten turmhocti über allen Gegenwartsforderungen als entscheidendes Ver-
machtnis unseres unvergeBlichen August Bebel, aber niemals werden wir zu-
stimmen können, daB in einem Teil Deutschlands politische Funkfibnare, die sich
Sozialisten nennen, hemmungslos neue Verbrechen gegen die Menschlichkeit be-
treiben, die gegen dieselben Sozialisten gerichtet sind, die nach grauenvoller
Verfolgung, nach 12 Jahren Nazidiktatur, wi.e durch ein Wunder den Todes-
mühlen Hitlers entgangen sind. Wir fordern die Einstellung aller gesetzlosen
Methoden gegen standhafte Sozialdemokraten. Wir fordern die Freilassung un-
serer politischen Gefangenen in der Ostzone. Woche für Woche, seit nun schon
über einem Jahr steigert sich die erschreckende Unduldsamkeit gegenüber jeder
demokratischen Regierurig, und von Woche zu Woche werden die Verfolgungen
scharfer, denen unsere Genossen ausgesetzt sind.

Zur völligen Sicherung ihres Machtanspruches wurde im Sommer 1946 vom
ZK der KP bis ins letzte Dorf nun als „Einheitspartei" getarnt ihr EinfluB vor-
geschoben. Der Parteiapparat wurde weiter aufgeblaht. In der Stadt Leizpig allein
wurde aus 2 Vorsitzenden, 10 Sekretarinnen, 20 Abteilungsleitern und rund 60
weiteren Parteiangesteilten ein Ueberwachungsapparat über die Stadt gespannt,
dem machtmaBig nicht der geringde EinfluB mehr entgehen konnte. In den ein-
zelnen Ressorts der Kreisleitunc® der „Politischen Abteilung", der „Kultur-
abteilung", der „Agitations- und Propagandaabteilung", der „Kader- und In-
formationsabteilung" (polit. Sicherheitsdienst mit eigenem Apparat und Spitzel-
netz), der „Wirtschaftspolitischen Abteilung" und der „Kassenabteilung" wurden
feingliedrige und mit allen Hilfsmitteln ausgestaltete Stellen geschaffen, die in
nichts dem einstigen UnterdrückungssYstem der Nazipartei nachstehen. Die
gleiche Zusammensetzung erfuhren auch die untersten ,,Einheiten", die 32 Stadt-
teilleitungen mit ihjen Wohnbezirken und dem System ..der StraBen- und Haus-
beauftragten, die in jedem^Stadtteil über einen festangestellten „Sekretar" ver-
fügen. In den 8 Verwaltungsbezirken der Stadt werden die Wohnbezirksleitungen,
die Stadtteilleitungen und die Betriebsgruppen zentral in der Parteibezirksleitung

: erfafit, an deren Spitze ein politischer Sekretar steht mit zwei weiteren Partei-
angesteilten, so daB für die 80 000 Parteimitglieder der SEP in Leipzig mehr als
200 Parteiangestellte in zwei mehrstöckigen Parteigebauden und etwa 20 wei-
teren „Parteihausem" in den Stadtvierteln arbeüen. Bis auf ein kleine Zahl
ganz höriger ehemaliger Sozialdemokraten sind heute nur noch Kommunisten in
diesem Apparat tatig. Von den 1946 noch fünf SPD-Sekretaren sind nur noch
zwei übriggeblieben neben acht Kommunisten. Von den 20 Abteilungsleitern
sind ganze drei ehemalige'SPD-Genossen. Die noch amtierenden früheren Sozial-
demokraten sind entweder als KP-Spitzel zur SPD gekommen oder sie sind durch
Annahme laufender Geschenke langst nicht mehr frei in ihren persönlichen
Entschlüssen und bedeuten im totalitaren Apparat, der keinen Widetspruch
duldet, keine Gefahr. Die Politik wird ausschliefilich von Kommunisten gemacht.
An Stelle der früheren Vorstandsorgane ist der SekretariatsbeschluB getreten, den
der KP-Leiter Lohagen zusammen mit dem kommunistischen Landrat Böhme, dem
kommunistischen Polizeiprasidenten Jurich, dem kommunistischen 1. Bürger-
meister Holtzhauer, dem kommunistischen Sicherheitschef Krumme und dein
kommunistisdhen Wirtschaftsbeauftragten für Leipzig, Trimbur, festlegt. Daher



ist es völlig nebensachlich, dafi der Oberbiirgermeister noch ein früherer Sozial-
demokrat, der ehemalige Ministerprasident Dr. Zeigner, ist. Er wie auch der nur
zur Reprasentation von . ehemaligen Sozialdemokraten besetzte Ministerprasi-
dentenposten der Lander Sachsen, Mecklenburg, Brandenburg, ist poliüsch ohne
jeden EinfluB, sobald er eine vom Apparat abweichende Meinung vertritt. In
allen fiïnf Landern sind die Innenminister Kommunisten, ebenso die Wirtschafts-
minister und alle Landespolizeichefs mit allen ihren Ressortleitern, ebenso samt-
liche Polizeiprasidentem der Ostzone und ausnahmslos alle Kreispolizeileiter. Die
wenigen noch amtierenden Sozialdemokraten im Apparat der Polizei wurden
sofort nach der letzten Truman-Rede ihrer Aemter enthoben, so der letzte sozial-
demokratische ^olizeiprasident, Kurt Krippner, in Zwickau, der Vizeprasident
Eger in Chemmtz, der Polizeivizeprasident Hennig in Leipzig, der Kreispölizei-
leiter Schönfeld in Grimma, die samtlich seit über 30 Jahren aktiv in der
Arbeiterbewegung standen und Opfer des Faschismus sind.

Der Dresdener sozialdemokratische Oberbiirgermeister Dr. Lcistner wurde
züm Rücktritt jrazwungen, um dem Kommunisten Weidauer Platz zu machen, der -
eben vor den Augen der entsetzten Dresdener, wie fruher nur ein Grofifürst,
seine mit allem Pomp abgehaltene Hochzeitsfeierlichkeiten beendet natte. Der
Sozialdemokrat Leistner ist kurz darnach verhaftet und verschleppt worden. Er
ging den gleichen Weg wie sein Rostocker Kollege Schulz, wie der Berliner
Gewerkschaftssekretar Scherff, wie der mecklenburgische Landessekretar der
SPD, Jesse, wie der sozialdemokratische Polizeikommandant Heinrich in Berlin,
der Landrat Benz in Wanzleben, die SPD-Funktionare Richter und Oehlert in
Leipzig, der SPD-Landrat von Zwickau, der Bürgermeister von Grimma, der SPD-
Polizeirat von Halle und die ungezahlten Funktionare der Sozialdemokratischen
Partei, die dem Machthunger der KP zum Opfer fielen, weil sie aus ihrer
Ueberzeugung als Sozialdemokraten keinen Hehl machten oder die kurzsichtige
und volksfeindliche persönliche Bereichening und Lebemann-Manieren der kom-
munistischen Funktionare nicht mitmachten.

Heute' weiB kelner der Angehörigen 4er zu HundeS^n und Tausenden ver-
schleppten Sozialdemokraten, warum sie verhaftet wurden, wer sie denunzierte,
wer sie anklagt, wer gegen sie zeugte, ob Jte sich verteidigen können, wobin
sie verschleppt werden, ob ein Urteil gefalrr wird, wer es fallt und ob sie je
einmal wieder von ihren Mannern und Söhnen horen werden. Greise werden
genau so verhaftet wie Kinder, und die Kerker der Ostzone sind heute überfüllt
mit Sozialdemokraten. In Dresden ist bereits ein Gefangnis ausschliefilich für
die SPD-Anhanger eingerichtet, und in jeder Provinz der Ostzone ist ein grofles
Konzentrationslager im Aufbau, an deren Fertigstellung Tag und Nacht ge-
arbeitet'' wird. Diese Lager haben eine Ausdermung von mehreren Kilometer
Breite und Tiefe und sind zur Aufnahme von Zehntausendeif politischer Gegner
der Kommunisten bestünmt. Duren drei unüberwincftiche Sicherheitsgürtel wird
jedes Entkommen unmöglich gemacht. Im aufiersten Ring stehen nochmals kom-
munistische Polizeiangehörige alle hundert Meter mit freigelegtem Schufifeld
Tag und Nacht auf Posten. Sie sind in sogenannten Stabsgruppen kaserniert'
untergebracht und alle bewaffnet. Im Naunhofer Forst, südöstlich von Leipzig
und südlich von Schwerin östlich der StraBe nach Ludwigslust, stehen die Lager
bereits kurz vor ihrer Vollendung. So wird doch Otto Grotewohl recht be-
halten, als er auf dem Offenbacher Parteitag der hessischen KP erklarte: ,,Uns
ist nichts geblieben als die^Augen zum Weinen ..." — und an dem unermeB-
lichen Leid Tausender sozialdemokratischer Familien tragt er allerdings durch
seinen Verrat an Freihejt und Sozialismus eine entscheidende Schuld.

Der Staatsapparat in der Ostzone ist durch die öffentliche Vorzugsstellung
der KP, bei der Besatzungsmacht vollstagdig in der Einheitspartei aufgegangen.
Die von- der SEP viel gerühmte Blockpolitik mit den beiden bürgerlichen Par-
teien und den kommunistischen Tarnorganisationen, die eigene Vertretungen
in den , .Parlamenten" besitzen, stellt nur eine Fassade dar, um das Einparteien-
system demokratisch zu verbramen.

In der Industrie und in der Wirtschaft ist die kommunistische Regie genau
so offensichtlich wie in der Politik. Wenn die KP des Westens ihren Wahlkampf

im Ruhrgebiet mit den irreführenden Beh^uptungen über angeblich steigénde
Ernahrungsquoten in der Ostzone führte und Warenzuteilung und Hausbrand-
versorgung als gesichert hinzustellen wagt, so werden allerdings die Werk-
tatigen in den Stadten und Industriegebieten der Ostzone, wie auch die Bauern
auf dem Lande bei kommenden freien Wahlen der KP die notwendige klare
Antwort geben.

Wenn der kommunistische Abgeordnete Wascher demagogisch sagen konnte,
daB seit einem Jahr in Deutschland weder repariert wird noch Reparationen
geleistet wurden, so natte er in der Ostzone die Möglichkeit, sich die Industrie-
Einöde und die leeren Hallen einmal naher zu betrachten. Dort ist fast nichts
mehr da, was überhaupt demontieit werden konnte. Mit immer neuen Demontage-
wellen verlor der Arbeiter inzwischen seine Werkstatten und damit die Grund-
lage seines Daseins. Die Demontage selbst ging weit über die Entfernung von
Speziahnaschinen und Spezialgeraten hinaus; Sie erstreckte sich auf das kleinste
Werkzeug im Betriebe, auf jeden Schalter, Lichtleitungen, Wasserhahne, Fahr-
stühle und sogar Abortanlajgen und vieles andere mehr. Und selbst wo nach
durchgeführter Demontage mit primitiven Mitteln von einer kleinen Belegschaft
die Neueinrichtung von Werkstatten geschaffen wurde, begann yielfach die
Nachmontage, sobald eine Produktion in kleinem Umfange neu begonnen wurde.
Die SEP hatte alle Möglichkeiten, die Sehnsucht des Volkes nach sozialistischen
MaBnahraen einzuleiten, aber die sogenannte rndustriereform, die Schaffung
„landeseigener Betriebe", brachte nur an Stelle der alten Ausbeuter neue Be-
drückerv Es fand ein Personen- und kein Szenenwechsel statt, der groBe'Ent-
tauschungen bei den1 Werkitatigen hervorgerufen hattej denn in der schwer-
falligen, unbehilflichen Form des Staatskapitalismus gibt es keine gewahlte Lei-
tung der Betriebe, keine Kontrojle durch Organe der Belegschaft,und keinen
Scbutz'vor Unrecht und Willkür einzelner oder eines Apparates. Für den Be-
darf der Bevölkerung stehen keineriei neue Produktionen zur Verfügung, denn
die wenigen nicht demontierten Betriebe arbeiten für Reparationskonto. Selbst
in Leipzig, einer Stadt, die von Kohlenbergwerken umgeben ist, hat es pro Haus-
halt im Winter nur einen einzigen Zentner Braunkohlenabfall auf Zuteilung

' gegeben, und in manchen • Stadtteilen war die Licht- und Gaszuïuhr wochenlang
fast völlig ausgefallen. Aber auch in den gunstiger gelegenen Stadtteilen gab
es höchstens eine Stunde Gas am Tage und einige Stunden bemessene knappe
Stromzuteilung. /

Trotz der Bodenreform, hungern die Menschen in den GroBstadten ebenso wie
im Ruhrgebiet. Das landwirtschaftliche UeberschuBgebiet der Ostzone kann
seine weit unter Reichsdurchschnitt liegende Bevölkerungszahl auf dem Quadrat-
kilometer nur unzureichend ernahren. Allein die in der Provinz Sachsen er-
zeugten Zuckermengen der Emte 1946 wurden ausreichen, um ganz Deutschland
zu versorgen, wahrend gerade 10 Prozent davon nicht unter Reparationen fielen,
Tausende von nicht lebensfahigen kleinen Siedlerstellen stehen vor dem Zu-
sammenbruch. Seit dem. Winter sind groBe Teile der Bauern in Mecklenburg, aber

- auch in anderen Provinzen, auf Brotkarten angewiesen, und der Kollektivismus
ist nun dié unausbleibliche Folge der kommunistischen Bodenreform.

Als es wirklich einmal um die Vertretung deutscher Interessen ging in der
Frage der Grenzziehung „Oder — Neifle", hat sich dfe SEP durch ihre Funk-
tionare in der Ostzone auf den Wink von Moskau hin für eine Lösung ein-
gesetzt, die für 14 Millionen Menschen in Schlesien und Pommern eine schrei-
ende Ungerechtigkeilt, eine MiBachtung der Atlantik-Charta bedeutet. Millionen
Hektar brachliegendes Ackerland sind für das deutsche Volk abgeschrieb|n, um,
nach den Worten ides früheren kommunistischen Reichstagsabgeordneten Lo-
hagen, die schwache demokratische Regierung in Polen nicht im Innern zu ge-
fahrden. Das versteht die SEP unter Vertretung der Interessen der deutschen
Arbeiterklasse! "

Auch die von der SEP aufgerollte und immer wieder gegen die Sozialdemo-
kratie gerichtete Schuldfrage für die Machterschleichung Hitlers offenbarte die

^?anze Lakaientatigkeit dieser Partei. So wie die KP sie, das starkste Bollwerk
oer Republik, des Aufkommens des Faschismus beschuldigte, sucht sie immer



wieder dïe Kriegsschuld auf den geinen Soldaten abzuwalzen, der 1939, ein-
geengt in eia unabwendbares Schicksal, 'wie der Arbeiter in der Rüstuiïgs»
industrie, in& Feld zietien' mufite, < ^ •. „ - ' '

So'wie Kommunisten und Nazis vor 1933 Arm ia Ann in den Pariaméaten
'die Republik unterhöhlten und\e klar* nachweisbar Hunderttausende von
Wahiern abwechselnd*1 für, den Sowjetstern oder das- Hakenkreuz stimmten, so
erklarte mar( plötzlich die Unschuld honer und höclister Offiziere der Hitler-
Armee, die im' Nationalkomitee „Freies Deutschlan'd" die Watten >gegea iirè
Brüder <ergriffen haben, statt das Leben von Millionen von Kriegsgefan'geneïi
erhalten zu belten^ Heu,te stehen diese Leute in der Ostzone 'in hoheö Vas^Hen-
stellungen, wahrend es 'die Söhne und Manner des werfctatigen Velkes waren- —
wie uns heute nun zur bitteren Gewifiheit wurd© —, die'zu Hunderttausenden»
ja zu' Millionen an Seuchen und'Hunger versKwbeir in den Eisf eldern' Sïbiriens
geblieben sind.

Die Kommunisten erklaren, die Entnazifizierurig sei in der Ostzone am koij-
sequentesten durchgefülirt; aber dort ist nut dpr klfeine Pg als ^chuldig erklart ,
worden, der allerdings ausnahmslos aus den Verwaltungen und Bet'rieben ent- '.
temt wurde, wahrend grofie Nazis, die etwas bieten können und, sich -der Kom-
munistischen Partei zur Verfügung stellen, bereitwilligst in Scüjüsselstellungen
'aufrtlckén konnten. Wie ware es sonst raöglich, daB als Stadtréchtsraf eia Pg
von 1933 eingestellt wird bder der Chefredakteur, einer kommunistischen Tages-
zeitung'als aktiver Nazi rehabilitiert werden kann,' weil er nach 'seiner Ge>-
fangënnahme eiaige Male im Móskaqer Rundninkjnationalistiscrie Reden hielt,
oder dafi der 1. Bürgermeister von Lei^zig, den ,die KP einsetzte, ein SArMann.
war, der zwar nach einigen 'Monaten Amtstatigkeit wegen seiner nazistischen
Vergangenheit abberafen werden muflte, um • aber ein viertel ,Jahr .sp'ater ^ls
hoher S;taatsangestellter, im sftchsischen Wirtschaftsministerium w.iedeiT, zu er-
scheinen? Wenn in der englischen Zone ein ohne Zweifel deutschna'üonalep:

1 CDU-Mann Landwirtschaftsminister ist, so wollen wlf' aber dabei '.nifdit vë^
gessen,, dafl als zweiter Vizeprasident der Zentralverwaltung 'ïüi Landwirtsch.aft •
in der russischen Zone ein ehemaliger Generalstabsob'erst; .Steindle stehfund 'aa
vielen Orten ,als Landrate ,Aind Bürgermeister Naiionalkorniteemitglieder stehieni
die frühér engste' Beziéhungejn zu Hugenberg, aber nichts roit der Arbeiterbewe*
gung gemein hattenl WShre^d sich latellektuelle irnd Künstler als Pg,s irï 'der
Gunst der SEP-Leitung sonnen körmen und wohlhabende Pg.s langst rehabllrtiert
sind, warden Sozialdemokraten und kleine Angestellte in den Behördeir,, >die
einmal eine Unteroffizierscharge beim Militar 'erreicnt hatteh, ohne- sieb '1945
das kommunistische P.arteibuch zu beschaflen, aus ihren 'Stellen geworfen: Beim j
Leipziger Polizeiprasidium, wurden im Februar 1947 e*neut 170 Sozialdemokraten

. entlassen, - die niemals nazistischen Organisatlonen angehört - 'habenj dafunter
flinf Opfér'des Faschismus • m'it langjahrigen .Zuchthausstrafe'n und viele Partei-
veteranen, dite seit über 20 Jahren SPL^Genossen Sind,

In den letzten Wochen hat der Kampt der ZK der KP um den, deutsclien
Westen begonnent mit einem unvorstellbaren Aufwand an materlellen jiind.flnan-,'
zielleh HUfsmitteln, mit Hunderten von. Instrukteuren und Agenten will die KP
aüch hier durch den Glanz Uirss Appaxates die Sozialdemokratié spalten' uad •
ihren -Machtanspruch durchsetzen. Die ,Sitüatioh erfordert. elne klare Ent-.
scheidung. * , :

Vor -der Eanstellung der gesetzlo«en MaBnabmen gegen unsere Partei und
unsere Genossen ia der Ostzone gifot es kelne Verhandlung'sbasis füi uns Sozial- •
demo]̂a=1ien mit der Kommunistischen Partei. - "• *" •

\m kommunistischen Aïbeiter fühlën wir ttns auch weiterhin, verbundéh,

1 niemals aber sind wir bereit, uns eiher-Partei unterzuordnen, dié fremde Macht-
politik-Interessen' vertritt und der nur die Sicherrieit ihres Apparats, nieflraJs
aber das ,Wohl des Voïkes entsdheddend ist. Wir stehen am' Scheidewege, —
wir köhrien uns im Kollektivismus einen, neuén Ausbeuter • schaffen, ''aber..rait
übergroBer Mehrheit hat sich die werktatïge Bevölkerung in NorddeutsChla^d^r

' an Rhein und Ruhr für den demokratischen 'Sozialismus ,entscliieden! . • • •
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Deutsche Kommunisten wurden in

der UdSSR von den Sowjets verfolgt



p diesen Wochen hat in der Sowjetunion, in ihren
ISatellitenstaaten und in ihrer Besatzungszone inDeutsch-
land eine neue Sauberungswelle gegen „passive" Kom-
munisten begonnen. Besonders die SEP sciheint von
einer gründlichen Aktion betroffen zu sein.

Vor etwa 15 Jahren waren; was in Deutschland weit-
gehend unbekannt geblieben ist, deutsche Kommunistep
schon einmal das Opfer der „saubernden" sowjeüsctu
Geheimpolizei. Sie waren, von den VerheiBungen eine*-
überschwenglichen. Propaganda betöït, in der UdSSR,
das gelobte Land des „sozialistischen Aufbaues" emi-
griert. Sie wollten Schutz vor dem Faschlsmus und
suchten lohnende Arbeit und mehr Freiheit. Diejenigen
— aber nicht nur sie —, die dann nach dec Berührung
mit dem sow|etischen System eingestanden, dafi das
„Arbeiterparadies" ein Trugbild war, wurden rücksichts-
los liquidiert.

Bekannte kommunistische Funktionare wie Heinz Neu-
mann und Hermann Remmele, die dn der KP zeitweise
an vorderster Stelle standen, Wïlli Leow, der Voi-
sitzènde des Rot-Frontkampfer-Bundes, WJJJi Koska, der
Letter der Roten Hilfe Deutschlands, und eine Reihe
weiterer kommunistischet Parlamentarier wie Hans Kip-
penberg, August Creutzburg und Hugo Eberlein, die
Schriftsteller Ernst Ottwaldt und Albert Hotopp, die.
Schauspielerin der Reinhardt-Bühnen Carola Neher, die
Berliner Arzte Dr. Lothar Wolff, Dix Leo Friedlander und
Dr. Bar, der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Hermann
Horstmann, der Hamburger Journalist Heino Meyer,
ebénso Friedlanders Frau, die Berliner Stadtverordnete
Dora Friedlander, um nur einige zu nennen, wurden ver-
haftet und sind für immer verschwunden.

Unter den vielen Kommunisten, die in die Sowjet-
union kamen, oïhne zu ahnen, welches furchtbare Lof
ihrer harrte, war auch Leo Flieg, die „graue Eminenz'>_
des Karl-Liebknecht-Hauses, in dem die KP-Zentrale in
Berlin ihren Sitz hatte. Zur führenden Schicht der KP
gehorte auch Schubert (Richter) aus Hamburg, der den
Posten des deutschen „Parteivertreters" mit einer
schmutzigen, überfüllten Gefangniszelle vertauschen
muBte. Sein ganzes „Verbrechen" bestand darin, dafl er

wahrend eines Gesprachs auf die Bemerkung, Trotzki
sei als deutscher Spion entlarvt worden, entgegnete,
daB Lenin, als er durch deutsches Gebiet nach Ru&land
zurückkehrte, ebenfalls als deutscher Spion bezeichnet
worden sei. Diese Worte wurden der NKWD hinter-
bracht, und er wurde sofort festgenommen.

Jeder Auslënder war verdachtig
T'j Wo sich bei der Arbeit oder im Massenquartier meh-

~^ere AuslSnder zusammenfanden, wurden sie von der
NKWD serienweise „geholt". In dem Moskauer Polit-
Emigranten-Heim in der ObuchstraBe 3, das spater Sitz
des „Naüonalkomitees'Preies Deutschland" wurde, hat
man wochenlang und Nacht für Naciht einen nach dem
anderen verhaftet, bis schliefilich nur ein Teil der
Frauen mit kleinen Kindera übriggeblieben war. In den
Raumen der ,,Deutschen Zentralzeitung" nahe demThea-
terplatz, wurden samtlieSe Redakteure, Korrektoren, tech-
nische Hilfsarbeiter und Stenotypiêtinnen von der Arbeit
weg verhaftet. Die „Verlagsgenossenschaft AuslandiscJier
Arbeiter", das Weltarsenal fcommunistischer Schriften,
muBte ihren Betrieb vorübergehend einstellen, weil die
Mitarbeiter entweder festgenommen waren oder auf
Grund Shrer beruflichen Zusammenarbeit mit den Ver-
hafteten schwer verdachtig erschienen. Der „Ernst-Thal-
mann-Klub" in der HerzënstraBe, der der gesellschaft-
liche Mittelpunkt der deutschen Emigraüon war, muBte
geschlossen werden, nachdem das ganze Personal mit
dem Klubleiter Erich Steffen verhaftet worden war.

Hirsch, Budig, Platten
Wer aus Deutschland stammte, war standig dem Ver-

dacht ausgesetzt, als Agent im Dienste der Gestapo
gestanden zu haben. Besonders dann war man arg-

""\wohnisch, wenn er das Glück gehabt hatte, aus dem
^faschistischen Kerker oder einem Konzentrationslager

wieder entlassen worden zu sein. Selbst jüdische Kom-
munisten fanden vor der NKWD keine Gnade. So ver-
schwand Werner Hirsch, der Schriftleiter der „Roten
Fahne" und engste Mitarbeiter Ernst Thalmanns, weil
er von der Gestapo nach schwerster MiBhandlung, deren
Spuren noch an seinem Körper zu sehen waren, schlieB-



Hen halbtot auf freien Fufl gesetzt worden war. Ahnlieh
erging es Wilhelm Budig, einem alten kommunistischen
Funktionar aus Berlin. Uber sein weiteres Schicksal ist
nichts bekannt. Auch über das Schicksal, das den
Schweizer Fritz Platten, der 1917 von Zürich aus Lenins
Reise im plombierten Waggon durch Deutstialand ins
Werk gesetzt natte, ereilt hat, erfuhr man nie etwas.

Von den Schriftleitern der Berliner „Roten Fahne
teilten Erich Birkenihauer, Alfred Rebe und Beutling dès>-
Schicksal ihres ehemaligen Kollegen Werner Kirsch.
Felix Halle, der jahrelang Rechtsberater der KP-Zentralc
war, wurde von dem Sturz Heinz Neumanns, dessen
Freilassung aus Schweizer Haft er im Auftrage Mos-
kauer Stellen erfolgreich betrieb'en natte, mitgerissen.
Ihm nützten gegenüber der NKWD die Erfahrungen
nichts, die er in seiner Schrift ,,Wïe verteidigt sich der
Proletarier vor Gericht?" niedeigelegt hatte. Halles Frau
endete durch Selbstme^d. Die deutsohe ,,Parteivertretung"
bei der Komintern ruhrte für ihren bewahrten Mit-
arbeiter keinen Finger.

Von der Verhaftungslawine wurde auch ein GroBleil
der Jungkommunisten erfaBt. Selbst wenn sie aus ein-
wandfrei antifaschistischen Familien stamittten und zur
Zeit der Flucht aus Deutschland noch Schuljungen ge-
wesen vaaren, half das alles bei der NKWD nichts. Für
diese waren es Hitleragenten und deutsche Spione.
Wahrend die bolschewistische Propaganda noch. einen
Kult mit dem Namen Hans Beimlers trieb, der nach
lebensgefahrlicher Flucht aus dem Dachauer KZ als
Politkommlssar einer Interbrigade vor Madrid im Kampfe
gefallen war, wurde sein 16jahriger Sohn in Moskau ver-'
haftet. Das gleiche Schicksal widerfuhr dem 17jahrigen
Sohn des von den Nazis ermordeten Reichstagsabgeord-
neten der KP, Maddalena, und dem gleichaltrigen Sohn,
des^ auf Grund eines Volksgerichtsverfahrens in Berlin sx
hingerichteten Friedrich Broede, der in Rostow am
Don mit einer Gruppe dort tatiger junger Polit-
emigranten festgenommen wurde. Die Genannten und
der Sohn von Ernst Torgler kamen, nachdem sie sich
veTpflichtet batten, für die NKWD zu „arbeiten", wieder
auf freien FuD.

Torgler und 'Broede wurden nach AbschluB des
sowjetisch-deutsdhen Freundschaftsvertrages 1939 mit
etwa 170 weiteren deutschen Kommunisten — unter
ihnen befand sich die Frau Heinz Neumanns — der
Gestapo ausgelicfert. *

Max Seydewitz1 Söhne verschwanden
m Auch die beiden Söhne des jetzigen sachsischen
-.„ rjnisterprasidenten Max Seydewitz geboren zu den

endgültig Verschwundenen. Beide wurden 1936, 17- und
ISjahrig verhaftet, und es wurde ihnen zur Last gelegt,
bei einem Attentafsplan gegen Stalin beteiligt gewesen
zu sein, oBwohl jeder von den deutschen Emigranten
wuBte, dafi sie nodh jugendlich begeistert von der
Sowjetunion als einer neuen, besseren Welt schwarmten.
Als die unsinnige Bescihuldigung klaglich zusammen-
gebrochen war, schob man ihnen den Plan eines Spreng-
stoffanschlages auf die Moskauer Flugzeugfabrik „Zagi"
in die Schuhe. Den Sohn des früheren Reichstagsabge-
ordneten Gustav Sobottka, der spatef Prasident der
Zentralverwaltung für Brennstoffindustrie in der sowje-
tischen Besatzungszone wurde, verhaftete man, da er in
die Angelegenhelt verwickelt sein sollte.

Haberi Sie das vergessen?
Der einzige Sohn des Spanienkampfers Bruno Schramm,

der jetzt bei der Reichsbahndirektion Berlin als Vize-
prasident eingesetzt ist — seine Frau arbeitet bei der
Zentralverwaltung des ïnnern in Wilihelmsrüh —, wurde
1937 mit anderen Jungkommunisten verhaftet und zog
sich in den Kerkern der NKWD die Schwindsucht zu.
Nachdem er wieder entlassen worden war, wurde er
nach Kriegsausbruch 1941 mit seinen Eltern nach Tomsk
e.vakuiert, wo sein Vater als „Emigrantenleiter" ein-

-wesetzt war. Als dann der Vater und der Sohn zur
--^„Arbeitsarmee" eingezogen werden sollten, qelanq es

dem Vater, durch einen markierten Herzanfall seine
Freistellung zu erwirken. Der Sohn mufite einrücken
und starb bald an galoppierender Schwindsucht.

Bei allen diesen furchtbaren Schicksalen erliebt sich
immer wieder die Frage, haben die von solch schreck-
lichen Erfahrungen betroffenen Eltern, die sich jetzt so
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s
 -1

? 
S

 ®
 a

, &
-»

$t
H

öf
cf

te
lh

*§
!



deutschen Tmppen, in den Ural, nach Mittalasien oder
nach Sibirien ausgesïedelt waren. Unter den Opfern
befand sich der schon bejahrte Maler Helnrich Vogeler
aus Worpswede, dem der Kampf für den Fortschritt
der Menschheit Herzensbedürfnis war. In der Weimarer
Zeit stellte er der „Roten Hilfa Deutschlands" gaine
schone Besdtzung Barkenhof als Kinderheim zur Vaiv
fügungj in der Sowjetunion wurde er so schledht v-r"
pflegt, daB er durch Hunger zugrunda ging. '-,

„HStte Ich früher gewuBt ..." -
Ein langjahriger Funktionar der tschechoslowakisclien

KP, Gajek, auBerte, nachdem er 1943 in der NKWD-
Haft derart miflhandelt wurde, daB sein Geslcht
vollkommen entstellt war: „Hatte ich früher gewuBt,
was sich im Sowjetstaat abspielt, so hStte ich nicht
20Jahr« mednesj-ebens der Parteiarbeit geopfert." Durch
die mangeïhafie ^WnShrung waren selne Beine so an-
geschwollen, daB ihm die Filzstiefel mit dem Messsr
vom Leibe geschnitten werden muBten. SchlieBlich ging
er in einem GP.U-Keller elend zugrunde.

Die geschilderten Falie bilden nur einen kleinen Aus-
schnitt aus dem grausigen Bilde der Massenvernichtung,
dem die politischen Emigranten ebenso wie die Bevölke-
rung in der Sowjetunion zum Opfer gefallen sind. An-
gesichts dieser Tatsachen bringt es Alfred Kurella in
seinem Buch „Ich lebe in Moskau" fertig, zu sagen, seine
persönlichste Erfahrung lasse ihn die Existenz der „poli-
tischen Polizei" in der Sowjetunion „als einen standigen
Faktor der Sicherheit des Lebens in ^r Sowjetunion
empfinden, wie ich es so in keinem der%nelen anderen
europaischen Lander empfunden habe". Dabei ist sein
eigener Bruder, Wilhelm Kurella, den er wohl nicht als
politischen Verbrecher bezeichnen wird, von der NKV^j
verhaftet worden und nicht zurückgekehrt. -• \

Alfred Kurella selbst wurde qleich allen anderen,
die einen Angehörigen unter den Opfern halten, mlt
dem gröBten Argwohn batrachtet und wuBta nicht, ob
nicht auch seine Stunde bald geschlagen haben wurde.

Herausgebër: Verstand der SPD — Druck: Hannoversche Pres&e,
Druck- und Verlagsgesellschaft m. b. H., Hannover



1933 spielte die Kommunistische Jugend In

Deutschland und in den meisten europaischen und av^

europaischen Landern eine verhaltnismaflig untergeordnete

Roüe und war zum Teil von einer völligen Bedeutungslosig-

keit. Sie natte die Rolle einer Sekte und sah ihre Haupt-

aufgabe in Deutschland und anderen Landern darin, die Ar-

beit der Sozialistischen Jugendverbande und der Gewerk-

schaftsjugend zu unterroinieren.

Mit der Auflösung der Komintern liauidierte sich auch
die kommunistische Jugendinternationale. Das toedeutet kei-
nesfalls einen Verzicht'auf die .politischen Ziele in der Ju-
gendarbeit, sondern es wird vereucht, unter Anwendung
neuer Methoden eine gröBere Beeinflussungsmöglichkeit bei
der Jugend zu finden. Ahnllch wie bei anderen Organisa-
tionen unter korormmistischem EinfluB vollzog sich eine
Wandlung im organisatorischen Aufbau und den Formen
der Arbeit, Unter dem Dekmantel eines detnokratisch klin-
genden Namens wird eine Verschleierungstaktik angewandt,
welche die eigentlichen Ziele für einen Uneingeweihten nicht
Mar erkennen lassen. Vom „Klassenkampf", dem „Sieg des
Proletartats" und der „Liebe zur Sowjethelmat" ist heute
keine-Rede mehr. Dafür werden unter Ausnutzung der ge-
vgenwa'rtigen Neigung der Jugend zum Nationalismus die
nationalen und wirtschaftUchen Ziele besonders in den Vor-
dergrund gestellt .und in der Arbeit selbst nimmt die 'Ff'
zeitgestaltung einen breiten Raum ein, wa'hrend die A*k
vor der Auflösung der Kommunistischen Jugendinternationaie
eine rein politisehe mit ausgesprochen klassenkampferischer
TTaltung war. Auf diese Weise gelang es, vtele Kraf® zu
ewinnen, die in Verkennung der tatsachlichen Situation für
Ie Neigungsgruppen arbeiten, wa'hrend die tatsachliche or-
^nisatorische Führung und die erziehungspolitische Arbeit

in den Handen von Kommunisten liegt, die auf diese Weise
ein breltes Beeinflussungsfeld vorfinden. Diese Entwicklung
wurde begunstigt durch den zunehmenden EinfluB der Rus-
sen in den slawischen Lëndern und in der Ostzone Deutsch-
lands. Sie bilden deshalb auch im Weltbund der demokrati-
f^~' n Jugend die Majoritat, wobei die Mitgliederzahleri der
!' .munisttechen Jugendverbande in RviBland besonders ins
öëwieht lallen. Die Mitgliederzahlen der einzelnen Verbande
im Weltbund geben dafür ein besonderes Beispiel und be-
tragen:

RuQland
J'ugoslawien
Polen
Bulgarien
C.S.R.
Ungarn
RumSnien
Finnland
Albanien
Mongolei

30 000 000
2 000 000
1 020 000

800 000
750 000
600 000
500000
400 000

80000
23000

36 173 000

Italien
Internationale!

Studentenbund
China
GnoBbritannien
Vietnam
Frankreich
Da'netnark
Kanada
QriechenlatKl
U.S.A.
Mexiko
Norwegen
Indien
Spanien
Schweden
Januaika
Malaga
österreich
Niederlande
Belgien
Palastlna
Australien
Iran
Algerien

--Zypern
Gambien
Schweiz
Büdafrika
Goldküste

2 500 000

2 500 000
l 500 000

950 000
920 000
406 000
344 000
343 000
300 000
170 000
170 000

104000
70000
65000
50 000
50000
50000
43000
37000
35000
30000
20 000
11200
5 000
5000
3000
2700
2500
2000

10 683 400



Diese Aufstellung zeigt mit einem Bliek das erdrückende
zahlenma'Bige Ubergewicht der Organlsationen in den russisch
kontrollierten Landern Ost- und Südosteuropas.

Bei diesen phantastisch klingenden Zanten, die bei einem
freiwilllgen ZusammenschluB der Jugend noch ndemals in -
reicht wurden, zeigen deutlich, daB die Verbande in ̂
Eeihe von kommunistisch regierten LSndern den Charakter
einer Staatsjugend angenommen haben. Am Rande sei noch
giesagt, daB die personelle Zusammensetzung, die polltische

, Auffassung und die angegebenen Zahlen in vielen Fallen
schwer kontrollierbar sind. Wir werden spa'ter nachweisen,
was es mit diesen Zahlen auf sich nat, jedenfalls mussen sie
sterk in Zweifel gesetzt werden.

Der kommunistische EinfluB kaïn auf dem ersten KongreB
des Weitbundes in London zum Ausdruck und die Beobachter
der sozialistischen Jugend verüeBen den KongreB sehr bald.

Die Freie -Deutsche Jugend (FDJ), in der Emigration und
aus der Widerstandsbewegung entstanden, umfaBte wahrend
der Zeit des Widerstandes viele Junge Krafte. Dlese Zusam-
menarbelt war möglich, solange die Kommunisten im gemein-
samen Kampf mit anderen standen. Nach dem Zusammenbruch
aber zeiehneten sich die verschiedenen Auffassungen deutlieh
ab und der totalitare Führungsanspruch der Kommunisten
zwang die anderen Gruppen dazu, sich wieder zurückzuziehen.
Den deutschen Kommunisten erschien die Bildung einer kom-
rministischen Jugend als ein aussichstloses Untemehmen und
so verzjchtete die KPD auf eine eigene Jugendbewegung, war
aber besonders eifrig dabei, in Deutschland die FDJ aufzu-
bauen und dort die Schlüsselstellungen zu besetzen. Die Par-
teiorgiane erhielten Anweisung, Gruppen zu bilden und für
die Lizenzierung Personen zu gewinnen, die in der dffent-
lichkelt nicht als Kommunisten bekannt waren, aber mit
innen tendierten. Sie entwickelten dabei eine besondere Tai'-
tik und verstanden es, eine ganze Reine von Persönlichkepr-
des öffentlichen Lebens zu gewinnen, die s-ich — unter VC >
kennung der tatsachlichen Situation — zur Verfügung stellten.
So wurde der überparteiliche Charakter gewahrt, aber die
tatsachUche Führung der FDJ blieb in den Handen der Kom-
munisten. So sind fast alle Landesleiter, Kreisleiter und Grup-
penleiter Mitglied der KPD oder stehen der KPD so nahe,
daB sie eben wegen der Wahrung der tJberparteilichlceit der

FDJ nicht Mitglied der KPD geworden sind. Der Zentralrat
der FDJ besteht zu seinem überwiegenden Teil aus Mitglie-
dern der KPD-SED. Der Vorsitzende des Zentralrates, Erich
Honecker, ist ebenfalls Mitglied der SED* Am Eande sei noch
Sesegt, daB sich laut Meldung des Horizonts edn Ritterkreuz-

^er ger im Zentralamt befindet. In der Ostzone ist die FDJ die
•" izige zugelassene Jugendonganisation und tragt dort offen-
sichtlich den Charakter einer Staatsjugend. Wer Sport tredben
will, muiB Mitglied der FDJ sein, ganz gleïeh, ob er 14 oder 40
Jahre alt ist. Bei der Bildung der örtlichen Gruppen wurden
in einer ganzen Reihe Tageszeitungen Aufforderungen ver-
öffentlicht, daB sich die Jugend im Alter von 14—20 Janren
zu einer bestimmten Zeit zwecks Bildung von FDJ-Gruppen
auf den Bathüusem zu melden habe. wahrend der Wahlen
war in vielen FSllen die FDJ die Propagandatruppe der SED
und die FDJ-Zeitschriften begrüöten den Wahlsisg der fort-
schrittlichen Krafte.

Es liegt ganz in dieser Linie, wenn der Weltbund die FDJ
als einzige deutsche Jugen/dorganisation anerkannt hat und
i'hr die \Einladung für die deutsche Jugend zum Weltjugend-
tag in Prag übermittelt. Auf dem KongreB nahm der deutsche
Beobachter der FDJ und Jungkommunist Horst Brasch für
sich das Recht in Anspruch, im Namen der ganzen deutschen
Jugend zu sprechen. So beansprucht die kommunistisch be-
einflufite FDJ lür sich das Monopol der Jugendarbeit In
Deutschland.

Wahrend in den Westzonen die Bildung von Jugendverbsn-
den nur auf LSndergrundlage — und das erst seit kurzer Zeit
— moglieh ist, arbeitet die FDJ in der Ostzone seit einem
Jahre bereits im Zonenrahmen und hat auch eine starke Bin-
dung mit den FDJ-Landesleitungen in den Westzonen.

...,. Dlese erhalten eine starke propagandistische Unterstützung
{ Selurch grofie Materiallieferungen, insBesondere Zeitschrüten,
V" "blakste, Bücher usw. So sind in Dortmund ednes Tages meh-

rere Autobusse mit Propagandamaterial aus Thüringen ange-
kommen, und es hat sich ein laufender Verkehr über die
Zonengrenzen entwickelt. In ahnlicher Weise werden auch die
anderen Landesleitungen unterstützt. Im Zentralrat sind: Ver-
treter aus den Westzonen vollberechtigte Mitglieder und neh-
men laufend an den Sitzungen des Zentralrates teil.

m-1^ d/freli Grundrechten für die deutsche Jugend prokla-
miert die FDJ mit groBer Propaganda

die politischen Rechte,
das Recht -auf Arbeit und Erholung,
das Recht auf Bildung,
das Recht auf Freude und Frohsinn. C,

Auf Plakaten üer KP in den Westzonen werden dlese Grund-
rechte prompt in die Wahlpropaganda einbezogen. Ddese für
eme soziahstische Partei selbstverstandlichen Forderungen für
die Jugend werden als etwas ganz Neuartlgos dargestellt und
propagandistisch besonders stark herausgestellt. Wo bleibt
aber eines der wesentlichsten Rechte eines demokratischen
Staatsburgers, das Recht auf die persönliche Fredheit?

der FDJ in der Ostzone e eReihe Mittel zur VerfÜgung, nach denen sich die Ju-
gendverbande in den Westzonen selmen: Sie besitzt einen
riesigen Führungsapparat unter einem Generalsekretar und
15 selbstandigen Se-kretariaten, einen eigenen Verlag eine
Wochenschrift Juiage Welt mit 500000 Exemplaren und die
Halbmonatsschrift Neiues Leben, die in einer solchen Aufla«e
erscheanen, daB sie auch in der Westzone vertrieben werden

Die in der Ostzone Berlins erscheinende Wochenschrift Start
segelt ebenfalls im Fahrwasser der FDJ, und zwar so offen-
sichtlich, daB man glaubt, es mit einem offizielien Organ der
FDJ zu tun zu haben. Es stehen ihr weiterhin neben einer "
zentralen Funktionarschuie eine ganze Reihe von Schulungs-
fteimen, Ertholungsheimen, KlubhSusern in fast allen Orten
standige Jugendtheater und andere für die Jugend erstre-
benswerte Kinrichtungen zur Verfügung. Einen besonderen
EmfLuB nehmen sie auf die Arbeit in den Betrieben, und di«>
Betriebsgruppen erhalten starke finanzie-lle und materiell
Unterstützung durch die Betriebsleitungen. In dieser Hinsichie
sind die Jugendverbande in den Westzonen sehr stark be-
nachtedligt, und es ist notwendig, mit allem Nachdruck Mittel
zu finden, urn die Arbeit der Jug-èndverbande zu erleichtern.

In den Westzonen nimmt die FDJ nach Euverlassigen Be-
richten nach einem Stadium des Stagnierens eine rücklaufige
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Tendenz an und viele Gnuppen sind in der letzten Zeit wie-
der eingegangen. Die Gründe dafür sind, daB sich eine ganze
Kethe von Kraften, die sich anfangs für die JUigendarbeit zur
Verfü'gung gestellt haben, wieder zurückzishen, weil ihnen
d«r kommunistische EinfluB bemerkbar wird. In vielen Ffille-n
/' 'iie Jugendarbeit absolut negativ, weil für die Arbeiit er-
1 ene Jugendführer aus der Zeit vor 1933 fehlen, die in
den anderen J'Ugendorganisationen stehen, wahrend sich die
Arbeit in der Ostzone zum Teil auf frühere Mitglieder von
Jugendbewegungen stützt, die sonst keine andere Möglichkeit
als in der FDJ-Arbeit haben. Beim Aufbau fehlte das orga-
nische Wachsen das als Voraussetzung einer langeren frucht-
bringenden Jugendarbeit erforderlich ist. Mit ihrem Hang zum
Uberdlmemsionalen geht die ganze Arbeit in Bürokratie über.
Die Büros der Landesleitungen sind mit 5—8 und mehr Kraften
besetzt, was an Hand der Mitgliederzahlen keineswegs berech-
tigt ist. Es ist vongekommen, daB vor der Bildung von Grup-
pen bereits ein Büro mit Schredbmaschtoe und Telefon vor-
handen war und so die Arbeit vom bürokratischen und orga-
nisatorischen, nicht vom padagogischen Standpunkt gesehen
wird. Schleierhaft ist, wie dieser ganze Apparat mit den an-
geblich 35 000 Mitgliedern finanziert wird. Der Aufwand des
ganzen Organisationsappanates weist hier eine Parallele mit
der KP. auf.

Es sind mehrere Falle bekannt, bei denen die FDJ ver-
suchte, mangels eigener Erlolge in die sozialistisch orientier-
ten Jugendgruppen einzusickern und dort die Gruppen zu
spalten. Im Vertoig dieser Taktik versandte sie zu Kongres-
sen ihre Organisation, die als interne Tagungen anzusehen
sinü, Zweckeinladungen an Mitglieder von 14—16 Jahren an-
derer Jugendverbande und rekonstruierte, wenn einige Mit-
glieder dieser Jugendgruppen aus Neugierde an den Tagungen
teilnahmen, den Willen der Jugend zu einer Einheit der Ju-
gend oder versuchte, Hesolutionen zur Abstimmung zu brin-
~en, über deren Tragweite sich die Jugendlichen gar nicht

[ klaren waren.
Eine besondere Stellung nimmt Berlln in dieser Hinsicht

ein. Der unter Leitung Heinz Kassiers (soll Beobachter ier
FDJ auf dem WeltkongreB werden) stenende Hiauptjuigend-
ausschuB stand bis zu den Wahlen unter starkem sedistischen
EinfluB und kann sich davon erst langsam freimachen. Ber-
ïin wiind nun von vier Besatzungsmaehten regiert, deren An-



sicht über Jiugendarbeit absolut verschieden ist. Es war also
nicht móglich, nur e;)ne einzige Jugendorganisation, eben die
M3J, zoizulassen, trotzdem dazu alle A>nstre<ng,ungen gemacht
wurden. Die Versuche zur Blldung von versehiedenen Ju-
gendverbanden wurde solange torpedlert, wie es eben möglich
war,, aber nach dem Ausgang der Wahlen anderte sich p 'T
hier zwangslaufig die sïtuation und fünf Jugendv&rb»
haben ihre Genehmigung beantragt, sowie Arbeitsausschbsiffe
gebildet. Es liegt aul der Hand, daB der EinfluB, den die im
BauptjugendausschuB Berlin sitzenden Mitglieder der SBD
besitzen, zu allerhand Spitzfindigkeiten verwandt wurde und
es den anderen Mitarbeiteim sehwer gemacht wird. Die Ju-
gendihedme werden mit Literatur und Propagandamaterial der
FDJ (Iberschwemmt und die FDJ hat mit ihrem groBen Appa-
rat alle Vorteile auf ihrer Seite.

Die Haltung der Berliner Jugend zeigt aber deutUch, iaB
die Parole der FDJ über die von der Jugend gewollte Ein-
heit abgelehnt wird und sich einen gesunden Bliek für die
tatsSchliche Lage bewahrt hat. Die Berliner Jugend hat die
Einheitsjugend abgelehnt, weil sie darin die Vengewaltigung
der persönlichen Frelheiit sieht. Es würde in der Ostzone nicht
anders sein, wenn sich die Jugend Irei entscheiden könnte.
Die Parole von der Einheit der Jugend ist edne Phrase und
kann nur unter dem Druck einer autoritaren Beeinflussung
gedelhen. Einheitsjugend führt bald zur Staatsjiugend und der
Weg von der Staatsjugend bis zur Zwiangsjiigend ist nicht
mahr weit.

Zviang entspricht aber nicht der natürlichen Veranlagung
des jungen Menschen, sondern bedeutet eine Vergewaltlgimg
selnes eben erwachten Strebens nach Selbstündigkeit und
Freiheit.



ARHHSM DER RIJKSPOLITIE.
District APBLDOÖRH.
Districtsrecherche.

I., po. 317,, Geheim.
ONDER/&S

APELDOORN, 24 Hei 1948.

/erslag van een te "*SZBP, gem. OLBBBROBK, op
17 Kei 1948, door de Partij van de Arbeid ge-
kouden Openluoht-Meetingi~ai~ - * —--•—-'---« -— -

2 6./f f

Hiermede heb ik de eer tï HoogEdelGe strenge beleefd te be-
richten, dat op 17 Mei 194J, door de Partij van de Arbeid te We-

jgem. Oldebroek, een openlucht-me e ting is gehouden, welke
v? as belegd door de Afd. Oldebroek van de P. v. d. A. in het kader
van de verkiezingscampagne.
Aanwezig waren ongeveer IfiQQ- personen, waaronder vrouwen en k±j
kinderen. Vele leden van de P. v. d. A. uit de ome treken en vooral
uit de plaateen Zwolle en Kampen, woonden de vergadering bij.

%| Als sprekers traden op: Ie. de heer J.H.SchepjB» lid van de üe
Kaïsar der Staten Generaal, tevens secretaris van de Prot. Chr.
\p in de P. v. d. A. en 2e. de heer Ë.Verrneer, lid

*"• van ae 2de Kamer der Staten Generaal.
De Heer J.H.Scheps voornoemd hield een rede, getiteld "Inzet
van de stembus" of "De kracht van het geweten". In deze redevoe*
ring, die drie kwartier duurde, vüeea hij op de "doorbraak", die
na de oorlog was gekomen, waarbij mannen van overigens verschil*
lende richtingen en godsdienstige overtuiging in de Partij van
de Arbeid hun samenwerking begonnen en bestreed hierbij de
Christelijke partijen. Het dagblad "Trouw" meent, zo vervolgde
spreker, dat de Hed. Democratische Socialisten geen waarborg
bieden tegen het communisme. De jongste geschiedenis leert ech-
ter, dat juist verschillende vooraanstaande personen uit de Chr
politiek in de oorlog zijn afgekeken. 2r is nu zelfs door zo
iemand geschreven, dat rekening moet worden gehouden met de he-
gemonie van Bugland over Sur opa voor de duur van dit geslacht.
Wanneer men het woord Rusland, aldus spreker, vervangt door
Duitsland, dan heeft men een zin uit de beruchte brochure van
Kr. Colijn, die toen zijn hoofd k*ijt was. Spreker betoogde, dat
de "antithese", zoals de Chr. partijen die stellen, fout is en
wees op de vooruitgang van de Prot. Chr. Werkgemeenschap in de
f* .v.d.A. , waardoor de vrijheid van de Kerk niet wordt aangetast

waarvan de leden hun geloof niet verloochenen, v/anneer de
'k een machtsfactor in de Staat vormt, gaat zij ten onder, zo-
bij de val van het Ctoarisme in Rusland is gebleken. Spreker
igde met een opwekking tot het steunen van de P. v. d. A. bij
a. verkiezingen.

spreker, de Heer E.Vermeer voornoemd, hield een re<
ala onderwerp: "Hoe redden wij ons volk". Hij wees op de

chillende stromingen direct na de oorlog. Sommigen willen
naar de vooroorlogse toestand, zoals de Partij van de
id, thans V.V.D. Een terugblik op die toestand doet zien,

i*et die kant niét öit moet. De rijkdom werd toen niet ge-
"t om welvaart te verzekeren; alleen kleine groepen van be-

maakten een zo groot mogelijke winst. Anderen zeggen,
men geen terugkeer tot het kapitalisme, men zich naar

ten moet wenden en dat de volksdemocratie de oplossing
geven. Bij de verkiezingen in 1946 kozen, volgens spreker.
deze gedacht. T, J^-, AVerschillende



Verschillende van hen deden dit alleen omdat zij ia alles te-
leurgesteld waren. Anderen deden dit onder de indruk van de op-
mars dar Bussen van Stalingrad tot in het hart van Öuitaland e;
zagen ia het led. Conununisae het enige redmiddel, «at ia v&a &
ze overweging overgebleven?! mo vroeg spreker met verheffing
van sten. let ia duidelijk geworden, zo vervolgde hij, dat da
opmars van Stalingrad uit niet alleen de bedoeling had de vol-
ken van het fascisme te bevrijden. Het is een veroveringsoorlog
van het Russische Imperialisme geworden. Bij de gebeurtenissen
in het Bosten (Tsjecho-Slowakije) is de democratie op de ac&tei
grond geraakt. Spreker haalde hierop een kort bericht uit de
pers aan, dat bij een zending goederen te Rotterdam een levend,
mens in een kist was gevonden. Het is een stuk diepe tragiek ei
menselijke ellende, dat mensen als koopwaar over de wereld ge-
zonden moeten worden terwille van hun vrijheid. Dit toont de w
re aard van de volksde&ocfcatie. Het Hed. volk heeft dit ver-
staan, aldus spreker. Tegen het opkomend cofluaunisoe meest iets
gepresteerd worden. Sen man van de P.v.d.A. had ééns aan spre-
ker gevraagd of Jiet niet nodig was een gezamenlijk front van d<
politieke partijen tegen het communisme te vormen. De enige wej
is, zo vervö^de spreker, dat wij het moeras waarin de C*P.H.
kan tieren, droogleggen, door een land te bouwen op de grond-
slag van de democratische-socialistische beschouwing. Zij, die
dit willen tegenwerken, kunnen onze bondgenoten HIKT zijn, zo
riep spreker uit. (applaus).
Spreker gaf hierna een overzicht van hetgeen door de P.v.d.A«
in de regering was bereikt; o.nu de maatregelen van midster Li*
tick en min. Dreee en hetgeen nog zou worden gedaan*
Hij besloot met een appèl op de kiezers, om hun stem aan de
P.v.d.A. te geven. Ook dese rede duurde drie kwartier»
De bijeenkomst werd opgeluisterd door de muniekversniging
"Ontwaakt" uit Hattem en de zangvereniging "De stem des Volks*
uit Kampen.
Zij had een ordelijk verloop en duurde ongeveer drie uur.

De Adjudant der Rijkspolitie,
H. de Wilde.

SE5SEST ARNHEJÏ DSR RIJKSPOLITIE.
District APELDOORN.
COMMANDANT. '

G e z i e n en doorgezonden aan
de Heer Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie te
ARNHEM, Bovenbeeks'traat no. 21 en
in doorslag aan
t Hoofd van de G.V.D. te 's ORAVENHAGB, Javastraat ao. ü

APELDOORN, 26 Mei .1948.
De Districtscommandant,

De Dirig.Off. der Rijkspolitie 3e Jcl.

A.M.C.Mollerus.



GEHEIM

Verslag l Mei-feest van de Partij van de Arbeid
te Renkum op l Mei 19̂ 8. " ~~~ ~ ""
Zaalcapaciteit 300 personen.
Aanwezig waren 200 personen.

_J Sprekers: Cornelis Beumer, geb. te Wageningen,12.11.l89lf,ar-
beider D,U.W., Telefoonweg 8 te Renkum.
Ds. Boelle van de Ned. Prot.Bond te Varsseveld.

De Voorzitter C. Beumer opende deze bijeenkomst en sprak de
hoop uit, dat er bij de a. s. verkiezingen vele stemmen, die
bij de vroegere verkiezing dip de C.P.N, waren uitgebracht.
thans op de P.v.d.Aj zouden worden ui t gebracht, vooral nu de
C.P.N, zich in zijn ware gedaante had laten zien.
Nadat en paar kleine toneelstukjes waren opgevoerd en enige
zang"- en muzieknummers ten gehore waren gebracht, hield Ds.
Boelle een toespradc .
Allereerst gaf hij een uiteenzetting, waardoor het kwam, dat
de communisten zich van de democratische socialisten hadden
af ge scheiden. Toen, aldus spreker, omstreeks 1930 bleek, dat
het in een democratische maatschappij tot dictatuur leidde,
wanneer een bepaalde groep personen de macht alleen in handen
zou krijgen, heeft de toenmalige leiding van de S. D. A. P. het
roer langzaam omgewend en ook andere groepen van personen dan
alleen arbeiders tot de partij toegelaten, zodat in 1937 naast
de proletariërs ook boeren en kleine middenstanders in de
Partij waren opgenomen. Een bepaalde groep van de leiders kon
zich hiermede niet verenigen en scheidde zich van ons af, om-
dat zij bang waren, dat hun baantjes in gevaar zouden komen.
Die groep heeft zich toen aangesloten bij de communistische
partij, die zich ook beroept op het manifest van Karl Marx.

\b CQmmunisme^zoalsJh.et in Rusland voorkomtiopgjebouwd uit
l leugens , Bedrog I™̂ wTngëTanttl:j"

' ' zij zijn
Thans, zo zeide spreker, worden de

communisten overal geweerd, maar veel arbeiders hadden op de
C.P.N, gestemd, omdat zij meenden, dat die partij hen zou
steunen in hun strijd om het bestaan. Nu echter gebleken is,
dat zij niets voor de arbeiders, maar alles voor de partij
doen, is het aan ons om de goedwillenden weer to onze gele-
deren te krijgen. Spreker wekte de aanwezigen op om, met
het oog op de a. s. verkiezingen, allen mede te strijden voor
de opbouw van de P. v. d, A.
Spreker oefende ook critiek uit op de A.S. en wees op de be-
handeling van het wetsontwerp tot Grondwetswijziging, waarbij
de A. R. alleen tegen gestemd had en de communisten zich van
stemming hadden onthouden. Hij legde er de nadruk op, dat de
communisten als uitarŝ L̂inks en de A. R. als uiters^_rechts
buiten de g emeenschaV werden gesteld, ja zelfs T n l t o r r -
netje werden gezet, uitkwam bTJ~3e~ laatste Kamervergadering
tot uiting, doordat de C.H. en de V, V. D. zich voor het ont-
werp verklaarden, terwijl zij aanvankelijk tegenstanders warer
geweest. Spxê&ej^.Ms]LpgJA .^j-jn toespraak met de .•̂ oo,r
Karl Marx: "Proletariërs aller" landden, verenigt U".
__ - . -,--<-. — ------ ,*.£ -. -- ....L._--^^iMiJip?^**rtii,-'M-^aaifa^y ESWBag-- •- . &i8toaaft^*<~r,i*—„ — » ~ ™ - - - -

De avonS werd verder • t •. m.* •het l Mei-
feest door leden van de P.v.d.A. en het N. V. V. , terwijl de
A.J.C, en de Zangver, van de Af d. Renkum enige zangnummers
ten beste gaven. Na afloop werd tot l uur gedanst.-
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„ feeb i* de eer ü t«r
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rapport «ijnsr ad»ini»trati«, «o. 2ê5»
b«tr«ff«d« d« op 1 Jfal t^« la d« Bé»iï*j

" «rk alhier (*höad«o openbare Terga-
v«ü de Partij

^ Politie,

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst!

's G r a v e n h a g e.



f 0 * * f X *. « I * A Ö f J* I « H f.

A F D. - X W X . X 0 1 f X I * B l » X » V » * ,

Vergadering d«p Partij Ta ia
de Arkeid, ter Tier ing Tan de
ie lui.

C R A P P O R T .

•f l

te kende,
okerekemr Tan Politie te %astri<fet, tewn» Onbezoldigd *l|ks.
Teldwaohter, keeft de eer Uedelgeatrenge k«t naTolgende tt

Op zaterdagaTond, i «al 1914.8» *pwt***m,z*..*f waf,
de Afdeling %a «t r lekt, Tan d* FartiJ Tan d*
*&tft»* Tergader ing gekouden in d*
Ee*e TOrgadaring, 9*11» kedoeld was

d* l Stillag, was aangekondigd door ket Terspreiden Tan
paaf letten en we» er gelegenkeid tot Tril de sa t. Aanvesig
waren engoTeer 25» personen, kij een saala»paeltelt Tan
75® personen* Onder d* aanwesigen k»T»nden ziek T»«l le-
den der Toormlig* S .D .A .P., d*ck lede B der Oomnanistisoke
Partij leder land, k*eft rappor tear ia de «aal niet opge.
raerkt. Aan d* ingang der DeainieAnertark werd door enkele
nannelijke en Troawelijk» leden der P.T.d.A d* geknalke~
lijk» pr»paganga^aiddel»B, «oal» kroekvres e te., Torspreid
De T»rgadorlng werd omstreeks 2».30 mtir geopend deer de

~ ' elijke Tooraitter d»r f.T^l^., de keer:————
gekeren t* Keer. 5»-7-19*5, emderwljser,

alkier, *rank»a»tr»at B*. 85. Veomoenl per.
t«t de miterste linla^ groepering in d* F,*.

^P^P W *p^8(piHBi*'WW^3BWp^p ^jj^^ Vp^F^Hft TP^^sffB ir1^K^TWwW^P^^*'̂ (S( J^^BMi'W'̂ e^F-wi wJWtiw flP^F^»^^

kWt. t£| kwette all» aanr»tiis»& kar t» lijk welkom en weas
ia ket kert «p ket deel der 1-lfei Tier ing. V«jrTOlgens stel
d* JULJ als eerste spreker Toer, d» l»*»
i&m, to& d»r l* AiBer en wonend* t* II
spraak koot in ket k*rt «p ket naw^nde neer t—

*0*aekte Trlenden, ik wil ket kedenaTond oet
•rer de *Bit»i»li*k in de k»nend* vvrklecingeB', en «T»r

In ket Jaar 188* Saai ket in AMSPÜ» en wel in d* stad
fit.Lomli tot een werkstaking, dl* »loedig door d* OTer-
keid w*rd enderdr*kt, ik dene staking gingen er in d*



arb*id***kriztt*B iteaftta «3» «a «p &* **r*t* Mei-dag vaa l*d*r
J***t i» dag ma A* arb«id*r te vi***a* al» ppotevt teg*B
ttitaaitiat d*p arb*id*r* ta T<W iartewiai taa d* 8-«rlg* w**fc*

teldag. £*•» LM* i Tiarlag |# mltg*gr««lA tel «0» gyaete*
ia *ll« d*awr*tiao** 2*Bd*x> f*a 4* w***id ta •• *i|a

wil' «m* tel ftlita nier k*d*&av«Bd <r*r**Bi*d #* «ast Aa* -t» n*»
«a. it* «t» wat a*t **B «B aad*r T*raBd«rd l» *i»ü 1Ü6, kftat
9 »tl kat te«t* >*t? b***rd*i*B. B* 8-npi*« w*rkdag i*

La
plaat* al» «at ia vr«*g*p Jar*n wa« «a fa>)K d*
•--—--— — — Bljn «t«kk«fi b*t*x> g«v«z»d* _ ,_

•B dat l» éa*a>

d» ata* «l* Hit «»l»kte **n tipjt WB d« tlatJUr
lleisn dJU Jwx- d» waarktid lag. Ii| ï» «* ma. di«

d* *e«lali*B»jrat wij k*d*n tea dag* ml«brag*a *B proama te

te ail*B tijd* koog hovd«B *a al»^i*t a**t *»k «ai
ia " *"

|3flTr-

Sa
"

•a ik kaa kei' ni«t aadw» »«gg*a,k*t *««i,«* :
va*W «• ayteiAwr'* iNwöi ÉifÉ i«oot> dig wardt «a a*t

r _ «n d* a*9 frij* fttUata pp*te**t _ _ _ , _ _ __
i blik te w*ad«n aaar k*t 0*0t*a ma *ar«pa, alwaap «a daaj-

lamnlaB» wil Mgg*B. Jk ««air daarbij «an **n r«tk«fy *«a
l d* Baaarljk «a r*l» and*r*n* % d*nk daarbij aan »*B 2«rla, d|»

adnd*rk»ld ia Tj««h**Slowaklj*. *k d*nk daarbij aaa Finland «a '
l - •» - • J» _ .. l ... . .. ^ . JL.. *t .- .« W«k. »«.. . t 4. - ^BLfc J JL*.. A-U.-ILJ1» Jî i. t- . . *was iHMviAJic a*wr a*
giat a*ht«» d* d*tu» ma k*t R«d« I*g§» taa R*ala»d. ï>*eb:, aila»
to«koord*n dit ftialarad wil T*rd*p. «*t *tr*kt «iJ B kandan tilt •
Baar de na* wij* Baropta* «teteB» Oek «KB d* «tetea vil k*t «lJa

«ma
a*t «OTBoiBlan*, waat dl* l» a*t ia f*ite. H*t makt g**a
«it al» WB tï spr**kt tfeB ma Hlttl»*» if *«B Sta UB. «*t

waömil al» a»» B *pp»ekt wa ««a ö*Btap« *f

I

aaftkt gakmlkt TOB all* nlfld*l*Bv al «l Ja d*»e aai'
e* teiragtt«lu-lkk*Bdf *» haar ameat te **«tl««B. V*?v«lg*BS»>ep]p*)t
«• *piNik*v A* ImMltt t«**tand tan «at l* ad, waarbij »1J *pa*yfc*
te- dat d* *e«B*«lae»« t««at*»d g«l*id*lljk

tmt a*«hallplaB. Dit plaa» »• irrwlgd* juppèr
' ll*B *ata**t' a l «« *l*a** wll

f(*«*B t»é* *B w*ltaftrt . W«»1if B* a»»4» mij «* Bl««r*
v«*ritl«iilnc*B. walk» t» d* oerl«gt *i|a ln»*vo*rd «B
d* T*r«ad«*la« «at d*t* T«or«i«Blfl«*a is d* t*«k*flk t
»r*ld ««n»a y«9N»a* f«t ai*t p**p4* tp»t%»y ftea 4» . _
**a« wolk* artwat**! lt**ra*B ia d* f it«*lt*« fa leüai daarbij
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de ooneïmale dat er n«f in tegena telling ntt reor d* oorlog, aeer

Brsonen ia mreenigd i ij B ma direree gedadieneten «a ekriitelij-
•mrtuigingo». Want. «f rerwlgde sprektr, ia owe PkrtiJ m

dt ekriBteiijke OTorfctilging mede t»t gronde lag dienen ea tta
we»$^.liking ma dete grondilag «a «kriste lijk» erertmiging
méé dienen, tei f t keaen to t « ta waaraektig Dta»oorati»ck S a
i». Ikr tijgenoten, drtagt de*e grondujag fit tot m» kier eaitea,
tot keil ma wat mdtylaad «a «at* ^T' " -^
Sapportew B»rkt hierbij op dat rocrnoeade rede ciok tenoerkte
door ma dt kak op de tak te springen en «eer oneaaenkangend w
Alt twede apreker werd aangekondigd de «t«y - _ " * k

boren te Itastriekt, 3 |̂Sf«v fractie-
_ j ia dt Ifetfftritfett* &e»eentere.ad. ta wonende te Ifcxaa-

triokt, Ikrel de Vogel.traat ar. 18. Zijn toespraak koj* ia kot
* " op met navolgende neen—

dt dag ma vandaag is een ma dt «ooi» t o dage»
der arbeidere en wolk* dag dan tok'alt *tia.gi$ in allo laadea ma

Hg BteedB keeft de wereïfl «lek nog niet kerateld van dt wonden
fier 2t wereldoorlog, ttg «tttd* treureu BdllloHaaen vrouwen t* afté*
dt»» om ket «»rteliJS» ver Hts ma kun c*nea «a eoktgenettaf—™
Mog eteed» keer»t er tta groot rerdriot ia Mlllioenen geBinoea
in ïmropa. Bit i« dt tel dl* wij aan d* verderfelijke oorlog '
•N-̂ lfll wWpwwÉMJ'' wWPHWwtwLvlwï* v?tft Jrttlpw JblQt Jfc^mjt̂  "w(KP ĵLOi iLw iWwMC iRwWP* iPv Jf̂ NÉ3
en al* wij «att blik mar net Ooaten wonden dan koóen wil tot de
overtmiging, dat om weer «ta niewe f«»3.«f tt wackten slaat, ~
daar «iet a*a nee kleine staaen opgeslokt werden door ket v«
aekrikkelijke «entter ket Conasanlaae. öaa* worden proeeeeen
iFvVwPii" TwQ J^V^wflrlpw l̂rwW»*|tM Jwü>SwiPwHeiwxWilra* 4plPw * "Wfcw*f y^ffy *9dl8i iftw^
die voor kmn trertulglnB mitkoaen opgekangen en vermoord weraen.-
Ik denk daarbij «au een %aa3*ijk> een Fetieef, «on Sttfiatt «a
meerdert anderen. SiJ at de*e gebonrt«nia««n wit ata «at kier ia
tat HedorUnd ook «* een «oortitlijk regie» opdri»««a. en wii tij

ma &tt c«ttaa»l«a». *9*^®èi&dÊmm* ia kei gekeel ni«tt
met Deatoöra.ie *t ranken keef t. de«k dat tet ket mrdêrf
Bét staan de ««feta la' *tw laad erv»offt % wil ? dit atl een
woord dttidelijk wken. m «a»« kevrijding kad er in/i-ara
tta def ile «laat» voor 0n»e ï«ningin- **& dit Éef 11* atatea
groepen ma «ast eevolking deel^ die daadwerkelijk **a het ver-
*et Iwffta de Doitae e-rerweldiger kadden aedegewerkt. Bij dtm
«roepen -erend*n «iek ook de Wnarkeidagroepen, welke roor ket
Bederlandee rolk een -eginae^prwgraM on<tr«w»denf dat epperrlak-
ki« gesien «eer «ooi wmt* Boek koe bedrogen «ijn wij uitgekomen.
De Waa*keld««reepea ontpopten ziek a la de tegenwoordige Senamnla»
tiacke ?artij Ieder land, die kaar orders wit Moakom ent vaag t,»—
Uit dit begineelprograra kek ik enige aantekeningen genaakt «a ik
laat aan uw oordeel orer koe de«« rorwe*enlijkt zijn. Zij aekretvw.
den a» dt oerrijdlng ma wederopkoww ma «as eoonomisek kers te l
en ma kard werkon. dook partijgenoten, wat i» d«arran terecht

komen? Zij prwlaraeerden stakingen en onruat ia- dt kedriJr«n.*-*-
braken if wat wij net moeite epbowden. Zij beledigden ew

f»j-3uea»a* ta «p «traat* Zij «tookten in de rakbond»n en DUN»
eniglngea. torte» B ij probeerden on proberen at$ ttttéi «at op al-
le Manieren dwar» te «itten «n kot volk te wieleiden met beeron» •
'bedrog «a deaagecio * Dochnpartijgenowen. ik Toruoek '9 wendt tea
blik naar ket oosten «a Ü tiet «enoeg, f il wefcen wfl waarea de

tea» kot aeoate aanralt, omdat wij kier in ket land ket
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atarkst» Wlwk «if* **w iwt Coma.nl.iw. »ij h «k te n
kt* «IJ kij d* laatat ge£«*don wkUalBf»?} d*er *al*«
4*is*iRl*ii *yk»ié«p* t*t c lek to«s«tp«kic»n k*kk««( do«k dit «al
*n u ol«t ave» g*»****» fclj d* fcatutaanda wki«*iï«»«.
ft*»* w kunfcte-n Bi»n, tot k«t

«** *** »*3 laaft
«n

niet wf IJ*** Hat da«*
k*ft

** ftat t-
••k

kan f
* «p «al

ia dat l* ad,
ei ft»aiBiÉntaHtt 4*«r twk nflg

k«ttd«
Ü

lö do
t*n da»* S2*»»»*» *ij» «T «14» l» «tó«ld te

** «tïï-k in **atal s-in* dook koj*liik
WA» jB

*t| Aan d*
«au fiiit, t M U

*t«B «f 0 !«p«w laten n*«en. «aen.
Hit «l «na t«a dtenat« ataand» 2n§»|»

w kan öl«
e«np««« a»
Bét 4é daad. Ik *ö*/
d«k ik «üNwfet* f il»

k*t
dt Htpijd «al

- -;*>ttk "•» *y?^^*" ^^rt# «au kkc8k9lty *an
»»t 1I«««B *f

^̂ 55

•w^|p_

ttSTSfLjltvJ
' ' ' l'tia*» '?

„
^HFP* ^p^ ĵpj *

1B d»

t»t
it*d«rlw*i*b M| k*t

d*

.«*t d*

k» 14
«t t*«n d*

talg» a«ölainatl«»ff
«m«|rt. valk* auiji:* *«ti»koiun»*a

«ift

fflBPkt klèJP»lJ
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i Hierbij heb ik de eer U te doen

toekomen een verslag van de openbare

bijeenkomst van de afdeling 71 hardin-

gen van de Partii van de Arbeid, ge-

houden op Maandag, 19 April 1948

in de zaal "De Harmonie" aan de

Schiedainseweg alhier.-
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Verslag van de openbare bijeenkomst van de afdeling
Vlaardingen van de Partij van de Arbeid, gehouden op
Maandag, 19 April 1948 te 20.00 Uur in de zaal "De
Harmonie" aan de Sohiedamseweg te Vlaardingen.-

Aanwezig ongeveer 160 personen, waaronder geen militai-
ren in. uniform ( Zaalruimte 400 personen)
De bijeenkomst stond, onder leiding van:
| TEUITIS DE BRIJ IJ K, geboren te Vlaardingen, 19 Juli 1906,
wethouder der gemeente Vlaardingen, xvonende te Vlaar-
dingen, G-roenev/eg 61.
Spreker was:
) Kr. Burger, lid van de Tweede -^amer der Staten-Generaal,

- o - o -

De bijeenkomst \verd geopend door De Bruijn. Deze

deelde mede, dat de gebeurtenissen in Tsjecho-Slov/akije

van de laatste maanden van zo grote betekenis voor ons

zijn, dat Mr. Burger uitsluitend over dat onderwerp het

woord zal voeren.

Mr. Burger die daarop het v/oord nam, gaf in het kort

v/eer de bevrijding van Tsjecho-Slowakije. De Amerikanen

bereikten het eerst de grenzen van dit land en hadden de !

gelegenheid het binnen te trekken. Op verzoek van de

( Russen staakten zij hun opmars en gaven aan de Russen de

gelegenheid het land te bevrijden. Verschillende ornstan-

^ digheden v;aren oorzaak tot het nemen van dit besluit,

o. a. de* geografische ligging Van het land, het Slavische

dat de Tsjechen met de Russen gemaen hebben en niet te

vergeten het "feit dat de Tsjechen in 1959 nu niet be-

paald prettige ervaringen hebben opgedaan niet hun Franse

en Engelse bondgenoten.
*

ÏJa de bevrijding van Tsjecho-Slowakije hebben de

regeerders van dit land met Rusland een bondgenootschap

gesloten, -"e Tsjechen hebben zich angstvallig aan dit

verdrag gehouden. De communistische minister van Binnen-

landse Zaken in dat land "Heeft eclrfcer alles gedaan om

de sleutelposities in zijn ministerie in handen te leggen
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Verslag van de op 5 April 1948 te 20.00 uur gehouden open-
bare vergadering in de Apollohal te Amsterdam.
Deze vergadering was georganiseerd door de ïederatie Amster-
dam van de Partij van de Arbeid en aangekondigd door het
huis aan huis verspreiden van pamfletten en in het dagblad
"Het Vrije Volk".
Het aantal bezoekers bedroeg ongeveer 5000 personen, mannsa
zowel als vrouwen. Het aantal zitplaatsen in de Apollohal
bedraagt 4920.
Er werden ongeveer 20 personen gekleed in militair uniform
opgemerkt»
De stemming onder de aanwezigen was enthousiast en de spre-
kers oogstten luide bijval.
Voor het gebouw stonden enige leden van Algemeen Nederlands
Jeugdverbond te colporteren met hun maandblad "Een".
In de zaal werd gecolporteerd met het partijblad van de
Partij van de Arbeid "Met volle zeilen".
Op iedere zitplaats was een pamf$et neergelegd, waarin pro*-
paganda werd gemaakt voor de Vara.
Tijdens de rede van wethouder PKAffKE en van Koos VORHIKK
werden enige wanklanken vernomen van de zijde van enige
in de zaal aanwezige communisten, wier aantal werd geschat
op ongeveer 50 personen, voor het meerendeel jongeren van
16 tot 25 jaar (vermoedelijk A.N. J.V.-ers) .
In de zaal bevond zich echter een detachement geuniformeer*-
de politie en een groot aantal ordebewakers, waardoor ver-
dere incidenten werden voorkomen.
De zaal was in het geheel niet versierd. Slechts achter het
podium v/as een doek opgehangen, waar^; "Welvaart door demo-
cratisch Socialisme",
ïwee muziekkorpsen luisterden de vergadering op, door om
beurten marsmuziek en socialistische strijdliederen ten ge-
hore te brengen.
Als sprekers waren waaron aangekondigd B. G'. i i M E en A. de
KOOS, beiden wethouders van Amsterdam, Sal TAS, gemeente-
raadslid, Henk 00 S TEMUIS > lid van de TweedëTlTamer, Koos
VOHRIl^K en nog enige arbeiders uit Amsterdamse bedrijVeh.

ïe 20.10 uur opende de yoorzitter de vergadering
met een woord van welkom. Voorts betoogde hij, dat de Partij
van de Arbeid het socialisme in ons land doet verwezenlijken
"Toen in ïsjecho Slowakije de democratie door de communisten
werd geliquideerd, heeft de Partij van de Arbeid terstond
alarm geslagen. ~~
In ons land hebben de communisten het optreden in ïsjecho
Slowakije verdedigd en in navolging van de daar gevolgde
methoden ook hier z.g. \7ehraart~comi t e's gevormd.
De communistische wethouders namen zelfs het initiatief.
Zij willen deelnemen aan het stadsbestuur, doch tegelijker*
tijd acties voeren en agitatie verwekken.
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Het is duidelijk, dat wij geen communisten kunnen dulden in
verantwoordelijke posities, o. a. geen communisten in de com-
missie voor Buitenlandse 2/aken.
Wij zullen ons socialistisch standpunt niet verlochenen.
Zorgt ervoor, dat wij versterkt uit de stembus zullen komen.

Hierna werd door allen staande het lied van de i-artij van de
Arbeid gezongen.

(Wethouder J^RAMKE was de eerste spreker. Hij besprak nog eens
uitvoerig de gebeurtenissen in de gemeenteraad, alhierjt zo-
als die zich de laatste weken hebben ontwikkeld.
Zijn rede was vrijwel gelijk aan die hij op 31 Maart j.l.
in de Eaad had gehouden namens het college van Burgemeester
en Wethouders.
Hij vertelde, waarom het vertrouwen in de communistische
wethouders niet meer bestond, n. l, omdat zij het initiatief
hadden genomen tot stichting van de z.g. Y/elvaart-comité ' s .
"Wij hadden niet verwacht, dat de communistische wethouders
hun beginselen zouden prijsgeven, rnaar ook hadden wij niet
verwacht, dat zij zouden meedoen, om buiten de Raad agitatie
te verwekken.
De versterkte bezetting van de- communisten in de Raad na
de oorlog, was slechts oorlogswinst, fiez» winst vond zijn
oorzaak in de waardering, die er overal bestond voor de
prestaties van het llode Leger gedurende de oorlog. He Kom-
intern was opgeheven en wellicht zou Rusland zijn imperialis-
tisch'e politiek wijzigen. Er was een sterk verlangen naar
eenheid. De communisten nebben ook geprofiteerd van het ver-*
dwijnen van de groep SIjFEK VLIET.
Al deze omstandigheden^zi jn door hen uitgebuit. Op alle
mogelijke manieren hebben zij verwarring gezaaid.
De communisten vragen ons nu; "Wat is er dan in ons veran-
derd sinds 1946?"
Op het partij-congres in 1946 zei Paul de G-ROOT; "Wij zullen
met al onze krachten meehelpen aan de wederopbouw, het her-
stellen van de nationale eenheid en het weer op gang brengen
van de voedselvoorziening. Stakingen worden door ons ver-
oordeeld, alleen in uiterste gevallen zal van dit recht ge-
bruik gemaakt mogen worden. i)e staking moet de weg naar het
socialisme vergemakkelijken11
De communisten hebben de v/eg der democratie verlaten.
In plaats van ue Komintern hebben wij nu de Kominform.
Het plan Marshall wordt door hen veroordeeld op last van Rus-
land. Politieke stakingen werden uitgelokt. De communisten
hebben na 1946 het roer opgegooid, op hoog bevel, maar ook
uit politieke o^verwegingen.
De communisten hebben geen vooruitstrevender politiek kunnen
voeren dan gevoerd is door de Partij van de Arbeid.
Begonnen zijn zij nu met hun Y/eJLyaart— comité 's jin_„cle. bjedrij—
ven_, waarmede zij echter geen"" anö"é~Fé*"̂ 'ëiroëTïng hebben', dam
keet te maken eri stakingen uit te lokken,
Terwijl G-QRT^AK in Den Haag om intrekking van de bewuste
motie verzocht, zei BRAK DEI j .BIJ K G- in Amsterdam op een kernver-
gadering: "Alles moet "plat;"»
Ik breng nog openlijk dank aan de spionnen, die ons dit mee-
deelden. Dit waren leUen van de Uniebonden. (hierop volgde
een applaus doch tevens ontstond er van communistische zijde
enig tumult),
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koeten wij wachten tot ons geen andere v/eg meer over blijft
dan de sprong uit het raam? Als zij de strijd willen, best,
maar dan openlijk. 'Wanneer zij ons echter in de rug willen
aanvallen, is er voor hen geen plaats meer in de Raad.
Ijederland zal geen Tsjecho Slowakije worden en Amsterdam
geen Praag"

Uj Vervolgens sprak wethouder de .ROOS, die o.a. als volgt sprak;
UL tĵ -«w De Nederlandse regering vech'i; tegen de gevolgen van de oorlogj

Drie jaren onverzoenlijke oppositie heeft zij moeten ver-
duren, zowel van uiterst rechts als van uiterst links.
De worsteling is nog aan de gang. Met de hulp van het «Ves-
ten zal het ons gelukken weer op de been te komen.
V/ij moeten echter op onze hoede zijn. Tsjecho Slowakije
leert ons dat, ïsjecho Slowakije werd de toetssteen voor
het politieke leven.
De communisten vergeleken de strijd tegen het plan Marshall
met de strijd tegen de Duitsers.(afkeurend gefluit).
2o zien zij de hulp uit het Westen. Maar hulp uit het Oosten
komt niet.
Onze partij verwerpt de structuur van de kapitalistische
maatschappij, iij verwerpt ook elke vorm van staatsabsoiu—
tisme en elke vorm van dictatuur.
Het spel van de democratie moet volgens de regels gespeeld
v/orden. V/ie zich niet daaraan houdt, is geen eerlijke spe—
Ier meer.
De volksdemocratie maakt op ons geen indruk. Dese democra-
tie van d e communisten is dictatuur.
PjDjLAK (communistisch wethouder te Amsterdam) betoogde on—
Tangs; "Tot omverwerping van de heerschappij van de bour-
geoisie- zijn alle middelen geoorloofdS Maar ook beweerden
de communisten, dat zij zich zouden houden aan de par^le—
mentaire en wettige middelen.
In de Sovjet Unie bestaat geen vrijheid van pers, van het
woord, van godsdienst, demonstraties en optochten. Dat staat
ook niet in de grondwet,"
Spreker citeert enkele artikelen uit de Sovjet Russische
grondwet en toont aan, aan de hand van deze artikele^i, dat
deze voor tweeerlei uitleg vatbaar zijn.
Hij vervolgt: .
"De regerende partij in Susland duldt niemand naast zich.
Enkele processen, gevoerd in 1939 na de grondwetswijziging,
tonen ons, hoe de communisten over deze rechten denken.
Een jongen van 10 jaar werd na drie dagen gevangenschap,
gedwongen te bekennen, dat hij reeds sinds 1335, toen hij
dus slechts zeven jaar oud was, deel uitmaakte van een con-
tra-re volutioijnaire organisatie.
Y/at hier in Amsterdam aan de gang is, is het pijnlijkst voor
iedere democraat. Het is pijnlijk^ te beseffen, dat alles
wat uit het Westen komt, besmet is.
Nu echter zijn de ogen van iedereen open gegaan.
Nu weet men tenminste, hoe men straks moet stemmen. Het doel
van de Partij van de Arbeid is, om op duidelijke wijze^
de partij te versterken. Ook de krant en d e radio moeten
worden versterkt.
Amsterdam wordt geen Praag, Liet de verkiezingen spreken
wij ons nader*1.

Sal TAS} gemeente-raad s lid, sprak hierna.
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Hi j a e i o.a.:
"\ïat in Amsterdam gebeurd is, is geen Amsterdams probleem
en. ook geen nationaal probleem. Het is wel een internatio-
naal probleem. Overal in. Europa verschijnen de z.g. Wel—
vaart—comité1 s van de communisten. 'Dit is een onderdeel
van het internationaal politieke plan.
De politiek van Rusland is vastgelopen en om deze v/eer
vlot te stoten, moeten de communistische partijen overal
in bewoging komen.
Rusland heeft gespeculeerd op de sympathie, die er Tae—
stonc! voor het Rode leger, maar het had geen geduld. Het
wilde ieder land binnen zijn invloedssfeer onder zijn
macht brengen,
Toen men zag, dat V/est Europa er boven op geholpen zou
worden, moesten de communistische partijen in het geweer
komen. De welvaart-comité1s zijn geen comité's voor wel-
vaart, maar comité's,om de welvaart te doen mislukken.
Indien Nederland echter geen hulp zou ontvangen van het
plan Marshall, dan zou het plan C., zoals het door de
regering was opgesteld, ten uitvoer worden gelegd, met
alle gevolgen van dien. Dit is nu het drijven van de CODV*
munistische partij naar het plan C«, het catastrophe—plan.
In ïsjecho Slowakije heb ik gesproken met het proletari-
aat. Waarom kon die staatsgreep praktisch zonder verzet
slagen? Omdat alle machtsposities in handen waren van de
communisten, die posities, die wij hen hier in de Raad
hebben ontzegd.
Alle bedrijven zijn daar genationaliseerd. Een communist
is bedrijfsleider. De communisten zitten in de looncom—
missies. De lonen voor de communisten zijn hoger als voor
de z.g. reactionnairen (dit zijn de sociaal democraten).
Er bleef biets anders over, dan maar lid te worden van de
communistische partij. Ook de vakbeweging was communistisch
zoals hier de B.V.C.
Tegen deze "vrienden" van de arbeidersklasse waarschuwen
wij. Deze vergadering bewijst, dat wij de Amsterdamse be-
volking achter ons hebben,
De communisten hier worden aan hun lot overgelaten. Dat
is geen bezwaar.
De vergadering van gisteren, door de communisten gehouy
den en waar 800 man aanwezig waren, vormt ook geen gevaar.
Maar de communistische partij met Rusland samen vormt hier
een vijfde colonne. Zij zijn de Quislings van morgen,
Ons antwoord is erg eenvoudig.
Wij moeten sterk zijn. Wij moeten weten, wat v/ij willen
en energiek zijn.
Voor ons is het plan Marshall een uitgangspant, om het
plan G. onder de tafel te schoppen. Daarna gaan wij onze
weg naar het socialisme.
Het culturele niveau van het proletariaat is gedaald.
Dit moeten v;ij terug winnen. Maar dit eist arbeid van
iedere socialist. Onze gevoelens zijn niet veranderd.
Wij zijn wel een regeringspartij, maar v/ij moeten ook zijn
een strijdpartij.
V/ij zullen niet berusten in het verlies, ons door de oor-i
log toegebracht. De tijden zijn gunstig. Laat ons dus
alle krachten inspannen. G-ezamenlijk zullen wij met suc-
ces strijden."
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Hierna werd gedurende vijftien miiî en gepauzeerd, waarna de
vergadering te 21.45 uur werd voortgezet.

De voorzitter deelde mede, dat het personeel van de P. I, T»,
dienstdoende aan het Centraal Station, dat door dienst ver-
hinderd was de vergadering bij te wonen, een collecte had
gehouden voor het s tri;) a fond s, weitee collecte f. 90. 45 had
opgebracht, (luide "bijval).

y| Vervolgens deed SlidOIilS enkele mededelingen over het aan—
*• staande Ivïei-feest, dat op grootse wijze gevierd zou worden

o»a. met grote optochten en het opvoeren van eenjbli jspel
op het Amstelveld.

/f Henk ïïVSSS maakte hierna propaganda voor het strijdfonds,
Amsterdam had de f. 25. 000 gepasseerd, maar dat was nog niet
de helft van wat nodig was,

was (3 e volgende spreker. Hij zei;
"Is het geen waanzin, dat wij hier vanavond moeten spreken
over het probleem van de vrijheid, van de democratie, tegen
een land, tegen een beweging, die dit alles tot spanning en
dreiging opvoeren?
Is het geen waanzin, dat men in de Communistische Partij

v /-Nederland en in de E. V. G. openlijk spreekt, dat de dagen
yjjtfr ( J van de leiders van de Partij van de Arbeid en van het N. V, V,

d\«,»"/' ' l geteld zijn en dat de concentratiekampen voor hen openstaan?
^ C Sedert de bevrijding hebben zij 23 stakingen uitgelokt, 23

verloren stakingen geforceerd,
Hier kan het democratisch socialisme niet zwijgen. Ook het
N. V. V* niet. Wij moeten thans een strijdfront vormen en met
de passiviteit radicaal breken.
De z.g. Welvaart-comité's zijn niets anders dan stengun~
comité ' s,
BLOK^IJL en Paul de G-ROOT dromen zich een droom zoals Grpyqv
WALI) in~T s j echo S lowak'i je. De Partij van de Arbeid en Eet
IT.Y.V. zullen een stek stootblok blijken te zijn, aldus
het katholieke weekblad "De Linie",
Wij moeten niet terugschrikken voor de uiterste consequen-
ties hiervan,"

Vervolgens sprak een afgevaardigde uit de bedrijven, genaamd
Yg-n de BERG.
"De communisten \villen in Amsterdam hetzelfde spel spelen
als in Tsjecho Slowaki je .
De arbeiders in de overheidsbedrijven hadden het aanvanke-
lijk slecht, iij verdienden minder, dat de arbeiders in de
particuliere bedrijven. Thans ètaan zij met hen gelijk, dank
zij het beleid van onze regering.
Het plan Marshall zal ons verder helpen het socialisme te
verwezenlijken.
De arbeiders weten v/at zij willen en zullen zich niet laten
spannen voor het karretje van de communisten"

ïïamens de arbeiders in de metaalbedrijven sprak van BEEK
(werkzaam bij Verschure ).
Hij zei;
Na de verspreiding van de pamfletten over de welvaart-comi-
té's weten wij, wat hun bed&eling is. Ellende en chaos is de
voedingsbodem voor het communisme. Nu het plan Marshall er is
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zullen wij trachten, om over enige jaren ons zelf weer te
zijn.
Anti-communisme is niet genoeg. Daarnaast zal een progres-
sieve politiek gevoerd moeten worden. Daarom zijn er meer
zetels nodig voor de Partij van de Arbeid"
Na hartstochtelijk tot eenheid en gezamenlijke krachtsin-
spanning te hebben opgeroepen besloot van BEEK; "Op socia-
listen, sluit de rijen', "
Hierop werd direct door-de aan?/ezigen spontaan het lied:
"Op socialisten, sluit de rijen!" staande gezongen.

Als laatste spreker beklom Koos VOERIHK het spreekgestoel-
te, waarna hij luide werd toegejuicht.
"Deze zaal doet de ellende van de mensheid, internationaal
gezien, een ogenblik vergeten.
Mijn gedachten gaan tegenwoordig veelvuldig uit naar de
tijd voor de tweede wereldoorlog, naar de tijd van 1939,
naar die gevaarlijke atmosfeer van neutraliteit.
Daarna hebben wij het tyranniek dwangsysteern van zeer nabij
meegemaakt,
Wat ons thans ook wachten kan, wij zullen niet als ver-
schrikte mensen stil blijven staan, wij zullen ons niet

/ buigen voor de tyrannie. De dood is zelfs verkieslijker
- dan de slavernij.

Toen in het concentratiekamp de bevrijding ons bereikte,
wisten wij, dat een ander gevaar ons wachtte."
Kops VOHRIIIK las hierna het pamflet voor, door de commu—
nïsTen de laatste weken verspreid met als titel "Praag —
Dsn Haag".
Hij zei,-dat hij zulke grove leugens in zijn leven nog niet
had gehoord.(Hierop ontstond enig gejoel van de zijde van
de in de zaal aanwezige^ communisten.)
YORR1MK toonde vervolgens aan, dat de communisten alles
doen op hoog bevel van LIoscou.
*ïn Juli 1947 verklaarden SOTTtYALD en MA3AHYK, dat zij
voor het plan Marshall v/aren, doch op^ 10 Juli 1947, na een
bezoek aan Hoscou, verklaarden zij er zich opeens tegen.
Tegenover de dictatuur zal staan de kracht van de demo-*
oratie.
In Nederland zal niet worden herhaald, wat in Tsjecho Slo-
wakije is geschied.

( Wij zullen ons niet in de luren laten leggen door de z.g.
weIvaart-comité's.
V/a t het vertrouwen in de communisten waard is, is gebleken
bij het grote atoomspionnage-proces in Canada, Een van de
grootste daders was een communisttedb. parlementslid.
Een Ts jecho Slowaaks minister bracht hulde aan de Russi-
sche hulp, bij de laatste gebeurtenissen ondervonden.
Ons geduld is nu ten einde.
Het nemen van duidelijke maatregelen is nu meer dan nood-
zakelijk."
YQRRI.NX verduidelijkte nog de mening van de Partij van de
Arbeid"," dat de communistische partij en het dagblad De
Waarheid niet verboden dienden te worden."Dat zouden ze
wel willeni'
In de komende verkiezingen zullen v; i j het hen wel laten
merken. Het antwoord van ons volk zal dan zeer duidelijk
blijken te zijn en men zal onze standpunten' onderschrijven.
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Wij zullen de communisten dan laten zien, hoe het Neder-
landse volk over hen denkt."
YOSRII4K besprak vervolgens de houding van de Anti-Revolu—
tionnairen en becritiseerde die. Hij zeide, het ten zeer-
ste te betremren, dat de Anti Révolutionnaire Partij twij-
felt aan de betrouwbaarheid van de Partij van de Arbeid
in de strijd tegen het communisme*
"In onze komende strijd, de verkiezingsstrijd, zullen we
spreken over het verleden zowel als over de toekomst.
We zullen spreken over mannen als PREES en LIEMIHCK, die
^êtt- een herverdeling van het nationale inkomen fegjjfi ge-
leid. Zijn naam zal nog tientallen jaren in ons 'blTjven
voortleven.
Het perspectief van de verkiezingsstrijd is, dat de Partij
van de Arbffid als de grootste partij uit de stembus zal
moeten komen.
Het democratisch socialisme biedt juist nu een groot voor—
uitzicht^
Hecht aaneengesloten gaat V/est Europa nieuwe mogelijkheden
tegemoet» Wij zullen strijden voor vrijheid en democratie,
voor welvaart en daardoor ook voor een betere toekomst der
mensheid."

Het muziekkorps zette hierop de "Internationale" in, die
door de aanwezigen staande werd meegezongen.
Te ongeveer 22.45 uur werd de vergadering beè'indigd door
de voorzitter, die de aandacht vroeg voor de collecte, die
bij het uitgaan gehouden werd ten bate van het strijdfonds.
De vergadering ging rustig uiteen en er deden zich geen
incidenten voor.

Verzonden aan: Hoofd C.V.D. s'-Hage. H. 5.
Blffl* 3'aamJ
H.G. A'dam.
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Onderwerp : Debatavond over de
gebeurtenissen in

Amsterdam, 19 Maar'

Bijlagen:

GEHEIM.

y»

Bui u_/-\ B
TsjécSb- gL owaki j e

Onder auspiciën van de plaatselijke studentenverenigingen "Peri-
cles" en 'ÜPoliteia" werd op l? Maart j.l. in de zogenaamde grote
geli o o rz. aal van de demeente-Universiteit een debat avond gehouden,
waarbij als inleiders fungeerden:
Drs, Louis DE JONG
geboren te Amsterdam, 24- April 1914,
directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie,
wonende Van der Veerelaan 1, te Amstelveen

en
Dr., Benjamin Sally POLAK
geboren te Nijmegen, 12 September 1913,
wethouder te Amsterdam en een zeer oekend
nistische partij.

uit de commu-

Aanvankelijk werd alleen toe.jan s verleend op vertoon van college-
kaart, later warden ook niet-studenten toegelaten en tenslotte
bleek men de stroom niet meer te kun.ien keren, met het gevolg,
dat ongeveer 350 zich een plaats wisten te veroveren in de aan
200 mensen ruimte biedende zaal, terwijl nog tientallen teleur-
gesteld moesten v/orden. Ongeveer 8> procent der belangstellenden
bestond uit studenten. Kennelijk was het merendeel der bezoekers
anti-conmunistisch, maar ook de tegenpartij was goed vertegenv-
woordigd. Het geheel droeg een parlementair karakter; geen wan-
klank werd vernomen. Tijdens de spreekbeurten werden geen blij-
ken van instemming gegeven. Beide sprekers ontvingen een alge-
meen applaus. Resoluties of soortgelijke uitingen werden niet
voorgesteld; colportage noch collecte werden gehouden. Een der
bezoekers was gekleed in het uniform van het Korps Mariniers,
overigens weiden, geen partij-insigne s of emblemen waargenomen.

Aan

Te 20 uur werd de vergadering door een bestuurslid van "Pericles"
geopend met een woord van welkom, waarna Drs. De Jong gelegerfc-
heid kreeg tot het houden van zijn inleiding.
Breker begon ,„et er op te wijzen, dat het karakter van deze
avond naar zijn mening ernstig moest zijn, omdat de onmiddellijke
aanleiding, de gebeurtenissen in Tsjech o-Slowakije, van zo gewel-
kiige betekenis zijn voor het internationale politieke leven» Hij
Iwilde^er met nadruk op wijzen, dat het zeker niet mogelijk zou
/zijn. in Moskou of Praag een debatavond als deze te organiseren,
Ihetgeen op zichzelf reeds tekenend is$ te noemen. Zijn voordracht
wilde spreker onderverdelen in drie hoofdstukken, t. w. ;

1000-10-47
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1. Wat is er eigenlijk in, Praag gebeurd?
2. Welke'is de wereldpolitieke achtergrond daarbij?.
3. Wat moet tegenover dit alle s onze houding /al s 'He'derl anders

zijn?
Handelende over het eerste punt wees spreker op de betekenis van
de overeenkomsten van Teheran en Yalta, waarbij Europa doelbewus
in twee kampen is gesplitst, hoewel de toekomstige politiek van
Rusland aan de geallieerden reeds volledig bekend kon zijn. Men
wist, dat Eusland zich een "cordon sanitaire" zou scheppen door
middel van het aan de macht brengen van de communistische partij-
en in de nabuurlanden. Mem wist, dat dit zou gaan betekenen het
uitroeien van de oppositie en het vestigen van eem reeks êênv-
p art i j-stat en. De Sovjet-Unie en haar geestverwanten hebben hier
bij een bepaald schema gevolgd: aanvankelijk een zo breed mogeli
ke coalitie, dan uitschakeling van. de rechtse partijen» vervol-
gens splitsing veroorzaken in het socialistische kamp om. t«Bt-
slotte alléén of met uiterst linkse socialisten de staatsleiding
over te nemen. Dit gehele proces is ook waarneembaar geweest in.
Ts j echo-Slowakije, waar, bij de verkiezingen van 1946 slechts 37
proc&nt van de bevolking zich communistisch bekende. Voor de be-

( treffende partij was deze uitslag aanleiding om alles te onder-
nemen, teneinde bij de verkiezingen van voorjaar 1948 de absolut
meerderheid te verwerven. De sterkte van de partij liep echter
terug en men zag in, dat op democratische wijze niet de meerder>-
heid zou zijn te bereiken, ondanks het bezit vam belangrijke
sleutelposities in het kabinet. Het werd daarom noodzakelijk ge-
acht de ondemocratische weg naar machtspositie te kiezen en het
daartoe ontworpen plan werd uitgevoerd. De aanleiding tot de ge-
forceerde kabinetscrisis was de bekende geschiedenis met de be-
noeming van een aantal communisten op belangrijke posten bij po-
litie en Veiligheidsdienst, De niet—communistische leden van het
kabinet weigerden, dit besluit te erkennen, en dienden hun ontslag
in. Spreker meent, dat hier een grove tactische fout is begaan
door de oppositie-groep van het betreffende kabinet. Men heeft
het doorzettingsvermogen en de' agressiviteit van de communisten
onderschat en leefde in de veronderstelling, dat de betrokken,
minister van Binnenlandse Zaken wel zou capituleren voor de druk
Te spoedig bleek echter, dat de organisatie van communistische
ai j de voorbeeldig was en de penetratie in Overheidsdiensten vrij

A wel voltooid. Door het houden van massale demonstraties werd
druk uitgeoefend op de goedwillende president Benesj. De zoge-
naamde "Comité1 s van Acties" (de Sowjets, zegt spr. ) bleken vooi
hun taak berekend en het geheel ontwikkelde aieh in een voor de
communisten gunstige richting,
Spreker is er van overtuigd, dat de gehele putsch maamden tevo-
ren was opgesteld. Reeds in November 1947 waarschuwde de communi
tische minister van voorlichting de studenten door te zeggen:
"let^ op? er komt verandering". Het "Foreign Office" was in Ja-
nuari reeds op de hoogte van de uitgewerkte plannen en het was
daarom, dat Bevin zijn radicale plannen voor West-Europese samer
werking ontvouwde. Een ander bewijs^ voor de ontworpen putsch
zafe spreker in de aanwezigheid te Praag van een zeer bekwaasi
Bussisch diplomaat, vice--minister van Buitenlandse Zaken en VOOD
malig gezant der Sowjet-Unie in TS j echo- Slowakije, die zogenaam<c
kwam spreken over graan! e ver anti es, maar onmiddellijk na de
putsch vertrok. De communisten hebben de bewering van een ont-
dekte aanslag niet waar kunneni maken, nergens was terreur, ner-
gens gewapend verzet, de bevolking was volkomen passief door

\intimidatie. Uit méér dan één bron, o. a.- van de bekende schrij-
j ver Den Doolaard, die tijdens de oeruchte weken in Praag ver-
\toefde, is spreker geïnformeerd over wat hij noemt: de Untertan<
'mentaliteit der bevol;-i
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Spreker becritiseert vervolgens de houding van Gottwald tegenove
het parlement en gaat dam in op de betekenis van Jan Masaryk, di-
hij een waarlijk humaan, liberaal en Westers man noe.rit, Masaryk
heeft door zijn dood a'n innerlijke afkeer willem tonen voor het
communisme. De staatsbegrafenis en het commentaar van Go 11 wal d
vergelijkt spreker met de houding van. Hitler tegenover Generaal
Eommel.
Uit de gehele geschiedenis ziet spreker het verwezenlijken vaa hi
communistische ideaal: de dictatuur van het proletariaat, waar-
door eea einde wordt gemaakt aan het p art i j-stelsel en de politi<
staat wordt geboren. Waar de communis tem niet langs democratisch'
weg in staat bleken de meerderheid te veroveren, zal straks wel-
licht de uitslag van de^ Tsjech o-Slowaakse verkiezingen zijn, da
bijna 100 procent der bevolking vé&r is. Dit herinnert spreker
aan andere landen en het verwondert hem dat nog nimmer 101 pro-
cent zich solidair heeft verklaard.
Handelende over de wereld-politieke achtergrond, van het geschil-
derde gebeuren, wil spreker eerst stil staan bij de rol van. de
Sow j et-Unie. Hij weet, dat de revolutie van 1917 van. grote bete-
kenis is geweest voor Busland en erkent de prestaties van het
nieuwe bewind. Spreker wil niet alles afkeuren van en im de S» U.
maar hij wil toch zeker niet alles goedkeu ren. Hij vraagt zich
af, waarom de buiten Eusland verblijvende communisten alles en
steeds goedpraten, wat in dit land geschiedt. Zij weten of kunne;
althans weten, dat daar 3» 000,000 mensen van de eigen bevolking
naar Siberië zijn getransporteerd om haar houding in de laatste
wereldoorlog. Men kan weten, dat er van 8 tot 12..000. 000 mensen
zich bevinden in de Sow j e t-concentratiekamp en. Uit zeer betrouw-
bare bron wist spreker dat het aanital slachtoffers van deze kam-
pen boven de 20.000,000. ligt. Spreker weet, dat de angst voor
ontdekking van de ware binnenlandse toestand, de S.I. deed be-
sluiten niet in te gaan op het Amerikaanse voorstel tot inter-
nationale at oom-controle. Spreker concludeert, dat de Sovjet-Uni
strevende naar het goede, het kwade heeft gebracht,
In Amerika ziet spreker het land van de vrijheid van godsdienst,
vrijheid van woord, vrijheid van pers, vrijheid van geest, vrij-
waring voor gebrek. Het Sovjet-systeem zou voor Nederland een
regressie zijn en een overwinning van de communistische partij
is dan ook onaanvaardbaar. Spreker weet, dat er ook op Engeland
Amerika veel aan te merken valt en noemt in dit verband de Paleg.
tina-politiek, m^ar het grote voordeel van de Westerse democrati
is, dat men over erkende fouten mag spreken en schrijven. Hij
weet Nederland dan ook oneindig meer verbonden met Amerika dan
met de 3.U. Spreker is er van overtuigd, dat de Amerikaanse poli.
tiek niet gericht is op vernietiging van de tegenstander, nraar
op het tegenhouden van machtsuitbreiding, daarbij hopende op
ti j di ge b i nnenl and se structuur- en koerswijziging in de S. U.
De theorie van het Polit-bureau, als zouden En^geland en Amerika
historisch noodzakelijk moeten aanvallen, acht de inleider vol-
komen fout. De achterdocht van de Russische staatslieaen wordt
.gevoed door hun vroeger ondergane achtervolging. Spreker meent,
dat het gebeurde in Tsjech o-Slowakije een grove tactische fout
is geweest, omdat het Polit-bureau daardoor alle tegenstanders
en bloc tegenover zich zal vinden, terwijl, wanneer het wer-
kelijk tot een gewapend conflict moet komen, -tuisland altijd ver-
liezen zal omdat zij slechts kan beschikken over een vijfde tot
vierde deel van de gezamenlijke staalproductie van Engeland en
Amerika. Drs. de Jong eindigt zijn betoog met de uitroep: _"Dat
systeem nooit in ITed_erlandl



De • tweede spreker van. deze debat-avond, wethouder POLAK, meende,
de thans z,o duidelijk naar voren tredende angst voor het commu-
nisme een erkenning inhoucl4rV/|fl "W achteloosheid tegemover eigen
problemen der imperialistisTzh-kapitalistische klasse, welke mo-
menteel nog een groot deel van de wereld beheerst. Door deze
groep wordt niet gestreefd naar werkelijke vrede en welvaart;
zij vreest en bestrijdt het communisme slechts omdat het haar
heersende positie aantast. Reeds onmiddellijk na de revolutie
van 1917 spande het internationaal kapitalisme samen tegen de
jonge socialistische staat en wist daarbij zelfs te bereiken,
dat uit vroegere tegenstanders een interventieleger werd gefor-
meerd. Deze poging tot vernieling van de Sovjet-Unie is mislukt
maar een en ander tekent duidelijk het beginéel van de strijd
tegen de Sovjet-Unie en het aan haar verwante communisme. Later
heeft dezelfde vijand kans gezien de nationaal- socialistische en
fascistische legers te doen oprukken tegen de Sovjet-stafet, maai
ook deze poging tot het doen. leegbloeden. is mislukt. Als leidend
principe stelt spieker zich, dat binnen het kapitalisme de so-
ciale en economische moeilijkheden niet opgelost kunnen worden,
terwijl dit in een socialistische gemeenschap wel'mog'ëTi j k is,

( maar nog niet geheel gedaan kan. worden,, door de druk van de vij-
and. Toch ontwikkelt zich, naar sprekers inzicht, de maatschappi
in gunstige richting, want het eens zo machtige kapitalisme is
niet meer in staat een hecht bolwerk te vormen tegen het wassenid
socialisme. Slechts Amerika kan nog gezien voorden als Baarlijk
sterk kapitalistisch land. Spreker acht het heel normaal, dat
de buurlanden van de Sovjet-Ünie dit systeem overnemen en dat er
een grote mate van samenwerking ontstaat. Ook '£3 j echo- Slowakije
kende na de tweede wereldoorlog het begin van een ingrijpende
sociale hervorming. Men streefde daarbij naar liquidatie van het
grootgrondbezit en socialisatie van de belangrijkste industrieën
Deze wijzigingen zouden opgenomen worden in de nieuwe grondwet,
•welke begin 194-8 klaar zou moeten zijn. Dit regeringsprogramma
had de goedkeuring van de verschillende partijen. Inderdaad werd
met de wijziging van de grondwet een. begin gemaakt, maar reeds
spoedig bleek, dat de machtige klasse van grootgrondbezitters
zich niet aan de regels van de democratie wenste te onderwerpen,
de voorgenomen maatregelen saboteerde en sleutelposities in het

f- • machtsapparaat bezet hield. Toen deze tactiek aan de communis-
tische partij duidelijk we rd , me ende Q ok z i j ni e t ^ l an ge r formeel
te kunnen bli.-iven^ enjnaakte _g êl^ruj^vjm^^ _
bij gjïjsteund^jio^ ooknTër-- qpTnmu-
^jT|n*""c[eeln'amên, DV sociale hervorming "moe s€'~ïïïïöTgang^ vïnaen.
Wanneer™*men~^e*Tr"l|Bbeurde in Tsjech o- Slowakije dictatuur wenst te
noemen, dan vraagt spreker zich af, wat democratie en wat dic-
tatuur is. De burgerlijke democratie brengt vele onvolkomenheden
het ware marxisme brengt een beperkte hoeveelheid dictatuur naas"
een bepaalde hoeveelheid vrijheid, Spreker citeert dam een pas-
sage uit een boekwerk van drs. De Jong, getiteld "Hedendaags
Marxisme", waarin schrijver erkent, dat geweld nodig kan zijn
tegen een minderheid, die zich niet wil schikken. Spreker ziet
in de geburtenissen van de laatste maanden geen Eussische machts-
politiek, maar een natuurnoodzakelijke ontwikkeling im de maat-
schappelijke omwenteling,
In het thans zo scherpe vormen aannemende anti- communisme ziet
spreker een front van de zwartste reactie. Hij becritiseert in
dit verband de KT V. P,. -l ei de r Romme en de P . v .. d. A. "Al s men ons
bestrijden wil door het scheppen van welvaart, zo vervolgt spre-
ker, d an ^ zul l en wij ^daarbij graag' helpen.. We willen graag over--
'b o dl g z'i'jnj* Maar "voorlopig ziet spreker in al die plannen niets
anders dan een anti- communi sti sche leuz,e. Hij kan zich de zo
plotselinge reactie van de studenten niet begrijpen. Waar bleven
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zij bij de Indonesische kwestie? Waar, toen het ging tegen mini s
ter Griele:i? Spreker constateert bij de studenten nog veel onkund

'op politiek gebied en hij acht daarom de zevende faculteit van
groot belang.
Dr. POLAK vat zijn oetoog samen met er nogmaals op te rijzen,
dat vrede en vrijheid niet mogelijk zijn in een kapitalistische
maatschappij, maar dat alleen, een socialistische samenleving de
voorwaarden daartoe kan scheppen* Hij besluit zijn rede. met de

J woorden: "De politiek van de communistische partij zal, afhan-
I k el ijk van de^omstandigh eden, democratisch "Blijven. "

Van de aan studenten geboü. en .gelegenheid tot het stellen van. vrs
2;en wordt door enkele aanwezigen gebruik gemaakt, maar de inhoud
van vragen en antwoorden zijn niet vermeldenswaard.

De vergadering gaat te ongeveer 23^-15 uur rustig uiteen, na een
.. slot- en dankwoord door een bestuurder van "pericles".

Verz. aam Hf d. G. V. D., ' s-Hage.
H. G. , Amsterdam. ^„-3.
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Haarléta, 19 Maart 1940.

BUREAU B

Hierbij doe ik U toekomen het rapport no? 23 van de
I.D. Haarlem,betrekking hebbende op een openbare demon-
stratieve bijeenkomst belegd door de Partij van de Arbeid,
federatie Haarlem,op Donderdag 18 Maart 1948 in de Gemeen-
telijke Concertzaal.

De Hoofdcommissaris van Politie,

3» Fontijne.

Aan dei
Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68.
Den Haag.



Weekoverzicht
I. D. Haarlem. f 2 AP-R

Op Donderdag- ,18 Maart 1948, vond in de Gemeentelijke Con-
certzaal te Haarlem, een openbare demonstratieve bijeenkomst
plaats, georganiseerd door de Partij van de Arbeid, federatie
Haarlem, onder het motto; tegen reactie en dictatuur veer
-socialisme en democratie, schouder aan schouder tegen de
Rus>i§che s t oomwals.

C[\; Evert Vermeer; declamatie; Tini Ruyfrokjorgelspel;
/ s\n Jong .
/ Zaalcapaciteit; 1350 personen. De zaal was tot in de verste

hoeken bezet»
De zaal was rondom met kleurige vlaggen getooid.
Van het Federatie-bestuur Haarlem van de Partij van de Ar-
beid waren aanwezig: voorzitter; XHappé, secretaris: /D, G

, „
c* J-*"ƒ c* J-j

7 Aft Hoekstra .penningmeester /H. Tork en de bestuursleden zonder
J||i' functie: ''van Sonsbeek^Duinker,G. de Boer en^Scholten»

De bijeenkomst werd geopend door voorzitter Happé. Spr.
releveerde de reactie welke alom in de wereld en ook hier
te lande verwekt was door het gebeurde in Tsecho-Slowakije
Ook Haarlem heeft dit niet onberoerd gelaten. Een kerk-
dienst welke kort na het gebeurde in Haarlem gehouden
werd en waarbij Ds. Banning voorging, was dusdanig bezochlf,
dat het kerkgebouw vrijwel te klein was om alle belangstel-
lenden te bevatten.Dit deed volgens spreker denken aan
de kerkdiensten in de bezettingstijd, toen de mensen onder
de druk der t ijden daar kracht en opbeuring zochten,
Hoewel de Russische stoomwals nog steeds verder gaat, is
er echter in Nederland nog tegenstand, aldus spreker, en
wij mogen niet vervallen tot apathie. Geen strijd is ver-
loren alvorens ze gestreden is. Wij zullen van nu af aan
duidelijke taal moeten spreken. Naar aanleiding van artike-
len in bladen welke de P, v. d. A. onvriendelijk gezind zijn,
waarin aangeduid wordt dat de leden van de P. v. d. A. als
marxisten toch niet zo ver van de uiterst linkse partijen
verwijderd zouden staan, schetst spreker, wat een socialist
behoort/én welke idealen hij heeft. ledere vorm van dicta-
tuur wordt afgewezenjer is geen sprake in onze gelederen,
aldus spreker, dat wij compromissen zouden sluiten. Spreker
richt vervolgens het woord tot die sociaal -democraten die
bij de verkiezingen in Mei 1946 meenden hun stem uit te
moeten brengen op de communisten. Hij hoopte, dat zij thans
in hun hart zouden voelen dat daar hun plaats niet was,
Het ligt dan ook niet in de bedoeling van de P. v. d. A. om
hen, indien zij terug wilden keren, hen af te stoten.
Naast de negatieve strijd tegen het communisme staat nog
steeds de positieve taak van de P. v. d. A. om te werken
voor een progressief socialisme. Over de komende strijd
zeide spreker.dat de P.v.d.A. bij deze strijd de pas aan
zou geven. Bedenkt besloot spreker, dat het gaat om de
rechten van de mens.
Hierna volgde een programma bestaande uit declamatie van
Tini Ruyfrok afgewisseld door orgelspel van Johan Jong.
Na de pauze werd het woord gevoerd door Evert Vermeer.
Als uitgangspunt voor zijn toespraak nam spreker: de woor-
den uit een der socialistische liederen "Een voor allen,
allen voor een, zo brengen wij de wereld vree", de ze woorden
hebben ons, aldus spreker, kracht gegeven in de bezettings-
tijd, zij zullen ons ook nu kracht geven. Spreker schetste
de toestand in Europa na de zware slagen die haar waren
toegebracht.



De verdeeldheid tussen volkeren die nog niet zo lang geleden zijde aan
streden voor de vrijmaking van Europa. De saboteurs en kankeraars die
de wederopbouw tegenhouden» De dreiging van het communisme.
Spreker hekelde degenen,die in een terugkeer tot de toestanden van
vèè r 1939 de oplossing zagen van de problemen waar wij nu mee worste-
len. Spr. herinnerde in dit verband aan de crisistijd van 1929 af,
aan het leger van 500.000 werkelozen naast een overvloed aan productie,
aan de wankelende middenstand en de in het moeras verzinkende boeren-
stand. Uit de paniekstemming welke nu heerst mogen wij,aldus spreker,
nimmer de conclusie trekken.dat dit alles door een terugkeer naar de
toestanden van veer 1940 beter zou worden. Er is een bepaalde groep,
die in een Volksdemocratie de genezing van alle kwalen zag«». Velen
geloofden daarin en stemden op de communisten. Zij meenden dit ver-
plicht te zijn door de grote offers welke Rusland in deiv oorlog ge-
bracht had» Spreker maakt daarop duidelijk,dat het Rusland niet begon-
nen is om de volkeren vrij te maken,doch dat daar waar de Russen stop-
ten een ijzeren gordijn werd opgetrokken waarachter e en duistere nacht
viel zonder vrijheid en zonder democratie. Waar Volksdemocratie re-
geert is geen vrijheid. Spreker^ noemt in dit verband een reeks van
namen van personen die in de laatste tijd in gevangenissen werden ge-
worpen of ter dood gebracht. Weer kent Europa bannelingen die wachten
totdat hun land bevrijd is. Als taak van de sociaal-democratie zag
spreker om overal waar de menselijke vrijheid geschonden wordt,een
kreet van verontwaardiging te doen horen. Spreker schets het ontstaan
van de republiek Tsecho Slowakije.dat daar lag als een baken van vrij-
heid, totaan de bezetting door Duitsland en de laatste gebeurtenissen
waarbij hij ook Jan Masaryk herdacht,die de dood verkoos boven de
slavernij» Spreker spreekt zijn schande uit over de artikelen in
"De Waarheid" waar naast een hoofdartikel over Jan Masaryk,waarin deze
herdacht wordt,tevens artikelen verschijnen waarin de overrompeling
van Tsecho Slowakije wordt toegejuicht. Het beste middel tot bestrij-
ding van dictatuur noemt spreker om te blijven werken voor de welvaart
van het Nederlandse volk. Laat ons dit voor ogen houden,aldus spreker,
en niet vervallen in een mateloos anti-communisme. De Parti| v.d.
Vrijheid heeft aan de P,v.d. A. voorgesteld om te komen tot een een-
heidsfront op de basis van het voormalige "Eenheid door Democratie".
Spreker wijst dit aanbod fel van de hand. De P.v.d.A. zal blijven
werken aan het herstel en de welvaart van Nederland. Geen terugkeer
naar de toestanden van veer 1939jdie ons land zouden storten in een
pêjbl van ellende,welke de communisten nodig hebben voor hun verderfe-
lijk werk. Wij zullen onze afweer vinden,aldus spreker,op twee fronten
de strijd tegen links doch ook de strijd tegen rechts extremisme.
Geen samengaan met een Gerbrandy,Lunshof en consorten;zij die protes-
teren tegen het knechten van de vrijheid in Tsjecho Slowakije,zullen
ook andere volkeren (Indonesië) hun vrijheid moeten gunnen.
Spreker valt scherp uit tegen 335. Gerretson en Gerbrandy die de rede
van hare Majesteit tot de geallieerde vrienden,door het slijk sleur-
den in een rede uitgesproken in het Jaarbeusgebouw te Utrecht.
Spreker roept op om het tempo van onze productie te verhogen.
Voorts belicht hij het Marshall-plan en geeft een vergelijking tus-
sen een eventuele hulp van Russische zijde en de hulp welke ons thans
geboden wordtrom vervolgens het onlangs gesloten Pact van Vijf te
releveren. Betreffende de Welvaart-comité;zegt spreker,dat,indien
de communisten menen te moeten komen met comité's met stenguns,dat
dan ook de sociaal-democraten van zich af zullen slaan. Indien de
C.P.N, voortgaat met zijn arbeiders aan Moskou te verkopen,zal de
kloof steeds dieper worden.
Spreker geeft daarna de richtlijnen aan waarnaar de sociaal-democratie
zich richt en wekt vervolgens op om.als men straks ter stembus gaat
zijn stembiljet goed te gebruiken. De communisten zullen in dit op-
zicht hebben te* bedenken,dat de Nederlandse arbeiders hun keus bepalen
als vrije mensen*



In ons waterland is het de gwoonte,dat,als de vloedgolf tegen
de dijken slaat,de dijkwacht zijn mannen tezamen roept en da*
zij dan gezamenlijk naar de bedreigde plek gaan om het gevaar
te keren.Laat oas hier een lering uit trekken,aldus spreker,
de dijkwacht P.v.d.A» roept U thans toe niet met de handen in
de zakken te blijven staan.doch allen tezamen te gaan naar het
bedreigde punt in onze dijk. en U te scharen achter onze vlag.
Bundelen wij ons thans om die vlag door de stormen heen te dragen
Spreker besloot zijn rede met de woorden: gorden wij ons aan ten
strijde,slaat de handen ineen,strijdt in de P.v,d.A» aan de bouw
van een wereld van vrede,welvaart en vrijheid.
De bijeenkomst had een zeer ordelijk verloop. Verschillende pas-
sages uit de rede van spreker werden met applaus begroet.
Aan de uitgang van de zaal werd Haarlem, 19 Maart 1948.
gecollecteerd voor het strijd-
fonds "Niet praten maar doen".
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rTsar aanleiding van neve^staand onderwerp heb ik,
ALBERTUS WAGENAAR,agent vaft^gemeentepolitie te Deventer,
de eer Uecfclg&a'fcrange beleefd het volgende te rapporteren!

Na daartoe bekomen opdracht heb ik op Donderdag 18
Maart 1948 een openbare vergadering bijgewoond van de
Partij van de Arbeid,afd eling Deventer,welke gehouden
werd in het gebouw "H.U.2.",gelegen aan de Biepenveense-
weg,te Beventer. Aanwezig waren ongeveer 500 personen,
bij een zaaloapeciteit van 550 zitplaatsen. Als spreker

te

,

"Het Parool"
.—«—«fifc™,,»^S»a*^«3!S*«ai*Sî ^ , .. _. ,-TTJe omstree^F^u.üp uur werd de vergadering met een

)(,| kort inleidend woord geopend door,HARM TIMkER,ge boren te
Deventer op 9 Maart 1913,van beroep verslaggever vt:n
"Het Vrije Volk",wonende te Deventer Hoge Belt 3,voorzit-
ter van de Partij van de Arbeid,afdeling Beventer. .

Vervolgens bracht de gemengde-zangvereniging,"De Deven-
ter Volksstem" ,twee liederen ten gehore,n.l.'10p^socialis-
ten sluit de rijen" en "Morgenrood",

Hierna besprak i_^Sa^ïgg,voornoemd,de verhouding tussen
Sovjet-Ruslend en de Kest van de Wereld. Volgens hem was
deze verhouding zo,dat Sovjet-Rusland in 1938 door de ge-
hele wereld werd verecht en gehaat,in 1945 werd verheer-
lijkt en momenteel meer veracht en gehaat werd dan ooit.
, Over de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije zeide hij
•p.a. ,dat deze door de Communisten hier te lande zi jn
goedgekeurd,waarbij hij opmerkte,dat deze goedpraters
'van vandasg de Quislings van morgen waren. Zijn rede had
een aandachtig gehoor en oogstte een enthousiast applaus.

Na een korte pauze beantwoordde spreker een tweetal,
door de aanwezigen gestelde,vragen. Hierbij merkte hij
o.a. op,dat het beste wapen ter voorkoming van oorlog
een verenigd West-Buropa was,waarbij West-Europa de men-
sen,Engeland de instructeurs en Amerika het materiaal
moest leveren.

Van de gestelde gelegenheid tot debat ,werd door nie-
mand gebruik gemaakt.

Te omstreeks 22.10 uur werd de vergadering,welke een
ordelijk verloop had,met een Kort woord cioor Timmer,voor-
noemd,gesloten.

Waarvan door mij is opgemaakt,getekend en gesloten,dit
rapport te Deventer op 19 M&art 1948.

AAN:
De Heer Commissaris van Politie
te
D E V E N T E R.

z.o.z.
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Voor .................... Q.<D....iif. ................................................................. Naam .3feftt.g.QgLglo.n,,.en.,..̂ M.ggQ.n....t.!!!!.y kap . , bes t aan

Origineel in ......... Q.P.. ........ 9.6.3 ....................... ................................. Naam ..... Nationaal ..... Welvaarts ..... Comité,

Volgnr. ................................ Ag.nr .................................................... Aard van het stuk Haags ..... Dagblad. ..... 2.2.5,48..

........................................... v .................................................... Afiz. ............................................................................................................................... Datum

A.N.D.B.-bestuurslid ontslagen.

De Heer D.SPAANS , bestuurslid van de Alg.Ned.Diamantbewerkersbond,
d^e een oproep aan de Amsterdamse bevolking tot net stichten van
communistische wellraarts comité's mede had ondertekend, met de
toevoeging: hoofdbestuur A.N.D.B., is op grond daarvan u*t zijn
functie ontslagen; hijnkan lid blijven van de bond.

•c

Uitgetrokken door H...d...G....

Op aanwijzing van

Afd./Sectie . „ . . . . > - . . . Datum

5030 - ' 48
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. Op 16 Maart 194-8 te 20 uur, is er vanwege de F.v.d.A.,
afd. Leiden, een openbare vergadering gehouden in de stadsge-
ihoorzaal alhier, alwaar als spreker optrad jSAL TAS uit Amster-
'dam. Ka een inleidend w-óörd van de af d. voor 5.» der fartij ,
H. van tQUEËHBETHG, en optreden van het zangkoor "De stem des
Volks1*', hield ÜÜSSL TAS zijn rede over de toestand in Tsjeeho-
Slowakye". '

In een boeiend betoog schetste spreker het verloop der
gebeurtenissen in dat land en wees . er op, dat speciaal de Mi*
nister van Binnenlandse Zaken NQJgEjK (communist) , daarbij een
grote, rol heeft gespeeld. ' Deze ging er toe over het gehele
Folitie-apparaat te zuiveren, d. -w. z., alle niet-communisten bij
de Politie werden vervangen door communisten.

In 'die bedrijven ging het volgens spreker evenzo. De lei-
ding werd in alle bedrijven gelegd in handen van communisten.

Deze stelden z.g. atetie-comite 's in en één en ander had
tot gevolg, dat een communist in een bedrijf 10055 meer loon ont
ving dan zijn collega niet-communist. Dit was de oorzaak, al-
dus spreker, dat de aanmeldingen voor de C.F. geweldig stegen.

' Het gelijktijdig ontslaan van de laatste 7 politie-functi
onarissen (niet-communisten) te Praag, stuitte op verzet bij
de niet-communistische Ministers en deze boden hun ontslag
aan. GQTTÜfjSJJD heeft daarna geëist van President BSUESJ, dat
hij (Gottwald) zou worden belast met de samenstelling van een
nieuw Kabinet. Volgens spreker ging dit gepaard met bedrei-
ging van een algehele werkstaking in Ts j echo-Slowakye, waaraan
de Folitie haar medewerking aeft zou verlenen. Inmiddels was
er ook een z.g. samenzwering door de Folitie ontdekt, want door
haar waren bij Nationale Socialisten l geweren gevonden.

GOTTitfALD, aldus spreker, deelde BEME3J mede, dat Rusland
geen ongeregeldheden zou dulden en ,egp - . . - .

fr-\e grenzen had samengetrokken. Onder deze druk heeft
F t . TffifiS&Ŵ .v̂ 'v-̂ Mffî ^ ^*L^&/M^*&&tf»ï#tsBr^^ *""• ** ̂ *--*- w

^ Presiaent gJEMESJ moeten buigen, zei spreker en sindsdien is er
voor niet-communisten geen plaats meer in Tsjecho Slowakye.
De dood van Jan MASARYK, aldus spreker, is hiervan wel een
duidelijk bewijs. In Bohemen wordt thans een concentratiekamp
ingericht voor de tegenstanders van het regiem GOTT8IÏSLD. Het
Tsjechische volk is er slechter aan toe dan tijdens de Duitse
bezetting, zei spreker. Ook het welvaartspeil daalt snel. Was
voorheen de economische toestand in Tsjecho Slowakye gunsti-
ger dan in ons land, thans is deze veel slechter "mSr bij ons,
zei spreker. Textiel en schoenen zijn daar niet te bekomen.
Dit is het resultaat van de oriëntering op het rtOostenrt, want
in Rusland is het levenspeil veel lager dan bij de Westerse
Volken. Ook de omschakeling van lichte- op zware industrie,
hetgeen op bevel van Moskou heeft plaats gevonden in Tsjecho-

AAN Slowakye, heef t productie-verlies ten gevolge gehad, zei spre-
ker, omdat de arbeiders moeten worden omgeschoold.

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst.
Javastraat 68 te
's-G R A V E Ï T H A G E .

10.000 - 3 - '41
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A a n : x1 • De Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhagej
2. De Heer Procureur-Generaal te Amhemj
3* De Heer Burgemeester te Arnhem,

VERSLAG van een openbare vergadering, belegd door de Partij van de
Arbeid be Arnhem op 11 Maart 19i}8,

Aanwezlgt ongeveer 850 personen.
Zaalcapaciteit: 1000 personen.

Sprekers: Mr, Van Heuven Goedhart en "pieter 't Hoen".

\e vergadering was bedoeld als protestdemonstratie te-
gen de recente gebeurtenissen in Tsjecho Slowakije.

Mr. VAN HEUVEN GOEDHART gaf een beschouwing over de ge-
schiedenis van Tsjecho Slowakije, waarin hij speciaal de beide Ma-
sarijks prees. Vervolgens somde hij de verschillen op tussen het
West-Europees socialisme en het zogenaamde socialisme in Oost Eu-
ropa, ook wel volksdemocratie genoemd,

Spr. viel verscheidene malen de C,P,N, en De Waarheid aan
.waarbij hij wel in de parlementaire lijn bleef. Ook waarschuwde spr

; tegen uiterst rechts. Hij stelde de volksmilltie van de communisten
* op één lijn met de "B.V.L. van Prof Gerbrandy"*

Spr. noemde het Marshall-plan de redding, zowel economiso:
als in de strijd tegen het communisme.

Tenslotte wijdde spr, enige gevoelvolle woorden aan Jan
lasarijk, doch gaf zijn mening niet te kennen over de oorzaak van
diens overlijden,

Pieter 'T HOEN noemde het gebeurde in Tsjecho Slowakije
^ , geen verrassing en een onderdeel van het grote Sovjet programma.

De Russische binnen- en buitenlandse politiek zou ingesteld zijn op
een nieuwe oorlog, aldus spr. Hij gaf daarna een overzicht op welte
wijze Rusland zich infiltreert in de randstaten en welke tactiek
daarbij toegepast wordt, Spr, zeide overtuigd te zijn, dat de Tsje-
chische bevolking niet communistisch is, althans bij de gehouden ve.
kiezingen had de communistische partij slechts 37 $ v&n de stemmen
gekregen. Dat dit percentage nog bereikt was, aldus spr., was ver-
klaarbaar uit twee feiten, nl. ten eerste dat Tsjecho Slowakije
door de Russen in 19tó w&s bevrijd en ten tweede stond een groot
deel der bevolking nog sceptisch tegenover da Westerse mogendheden
naar aanleiding van de "München-politlek" van 1938, Na een verge-
lijking getrokken te hebben tussen de gebeurtenissen in Bulgarije
(Dimitrof - Petkof) en Roemenië (Anna Pauker - Koning Michaël) zei
spr,, dat het nu al gebleken was, dat het in Tsjecho Slowakije pre-
cies dezelfde weg op ging. Hij citeerde een gedeelte uit het boek
"ik ging door Rusland" van Fisher en enige krantenartikelen t.a.v,
uitlatingen van Dimitrof, Tenslotte vertelde spr, de manier waarop
de communisten de macht in Tsjecho Slowakije infeSaaden hadden weten
te krijgen, nl. door-gedwongen massa-bij eenkomsten, het bevoordelen
van communisten enz.
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pieter 't HOEN viel nogal uit de lijn; hij permiteerde
zich uitlatingen ten aanzien van de communisten, zowel in Tsjecho
Slowakije als hier, welke op het randje van belediging stonden. Zo
noemde hij het communisme een "zwijnenstal" en hun handelingen
"ploertenstreken"*

Enige achter in de zaal aanwezige communisten lachten hier-
om en keken elkaar veelbetekenend aan. Toen een der communisten
blijkbaar zijn misnoegen over genoemde uitlatingen luid wilde ken-
baar maken, werd hij door partijgenoten hiervan weerhouden.

De vergadering had, e_en ordelijk verloop»
Aan de uitgang van de zaal gaven de communisten een ge sten-

cild geschrift uit, dat als bijlage hierbijgaat»

De Hoofdcommissaris van politie,

(C. Borstlap) .

"V
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üider staande advertentie is door de afdeling Aswhan der OcpLiiyaistische Birtij aan

Het Vrije Volk, Arnhemse Courant en De \&arheid ter püaatsing aangeboden.

Zowel De ï&arheid alsook de Arnhemse Courcnt plaatsen deze advertentie. De direotie

van Het Vrije Volle gin£ in haar blinde ConHuni stenha e.t laover, dat sij de adverten ~

tie iTeigerde.

Dacroni brengen. tó j deae op onderstaande wijze onder Uw aandacht.

G l O g E O P E H B A a E V E B G A D E 2 I II G

°r: Vrij,33g 12 ]. aart in ïïusis Saoruni te Ariiliaa.

J ^17 B Q. R K
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Dit zal tevens een ,-ntTroord zijn. aa:i :ir. v. Heuven Goedhart en P, 't Koen
(P.v.d. A.)

l&dewerkig v£.n de Socialistischs ;^?.ngver. - Ecelsior ~

Aanvang 8 uur DgBAf . TOIJ Entree 25 ot,

CUP,!'!. D& V/aarh©id.



I1JLICHTING3KDIE1TST TS HSBTOELO (O) .

tfb: ÏD. 58/*tf Weekoverzicht*
Betreffende:
Vergadering van da partij van de .1 •* "K'
Arbeid op 10 Maart 19̂ 8, te Hen-Arbe o p 0 Maar , e e n - / T
galo (0). % ' /*•»-*

Op Woensdag 10 Maart 19)48, te 20.00 uur, werd'"!» het
"Eigen Gebouw" aan de Pas tor ie straat No: 55 alhier, een openba-
re vergadering gehouden van de Partij van de Arbeid,
Aanwezig waren ongeveer i|00 personen, waaronder 150 vrouwen.
Spreker: p T QflfV* backt (Schuilnaam. Pieter «t Hoen) lid van de
Tweede Kameï r»»"1 '
Onderwerp: "Rusland, Ts j echo Slowakije en Wij".

Te omstreeks 20.10 uur, werd de vergadering geopend door de
Voorzitter van de Afdeling Hengelo (0) van de Partij van de Ar-
beid; Geradus Hermanus Bulters, geboren te Hengelo (0 ) 21 No-
vember 1907» wonende te Hengelo (O) Oude Bornseweg No: 6l, (Wet-
houder te Hengelo ( 0 ) ) , die met een kort welkomstwoord de spre-

( ker van de avond inleidde.
Sreker Goedhart hield een zeer uitvoerige rede over de politiek
van Sowjet Rusland, waarbij hij de houding van Rusland van voor
19^0, gedurende het jaar 19^1» tot de oorlog met Duitsland be-
sprak en duidelijk liet uitkomen, dat toen reeds Rusland 'geheel
ingesteld was om een zo groot mogelijk gedeelte van Europa tot
zich te trekken. Als voorbeeld noemde hij Polen, Lethland Est-
land en Lltauen, Toen echter volgens spreker de e Iaën van Rus-
land ook Duitsland te ver gingen brak ook tussen die beide lan-
den de oorlog uit. Daar gedurende de oorlog bij zeer vele een
zekere sympathie ontstaan was ten aanzien van Rusland, «fat toen
aan de zijde der geallieerden stond, is het mogelijk geweest,

' dat kort na de wapenstilstand het communisme, bij vele, die er
vroeger tegen geweest waren, nu aanhangers vond. <\.is men nu echt
ter de •politiek van de Sowjet na het einde van de oorlog goed
beschouwd, dan moet het een leder toch duidelijk zijn, dat de
Sowjet alles op het spel zet zijn doelstellingen ten uitvoer te
brengen, al»" zou dat ook een derde wereldoorlog kosten.
Nadat de Sowjet na de oorlog zijn belangensfeer, zo als dat ge-

(v noemd wordt, belangrijk uitgebreid had, en hij de controle had
over de hele Balkan op Griekenland na, al de Baltische staten
en een belangrijk gedeelte van Polen, is het nu gelukt, ook

Tsjechoslowakije in te lijven onder het communistisch bewind.
Wat dit voor Europa beteken^ weet leder hier In de zaal. Massa
arrestaties, moord en knavelarij zijn nu in dat ongelukkige land

P aan de orde van de dag./Sn laten wij hier 3n Nederland er voor
waken, dat ons niet hetzelfde te wachten staat. Hoe het mogelijk

feweest is, dat in Tsjechoslowakije de gehele politie aan de zi;
e van het communisme stond, wordt duidelijk als ik TT zeg, dat

/ Zaken de Minister van ̂ BJ^enlandse^ixi Tsjechoslowakije een communist
™ " rëeHs larige^"" t i j S. zorgvuldig alle goede politiemannen,

en dan vooral de leiding gevende politiemannen uit de dienst ont
slagen had en doen vervangen door rasechte communisten, zodat de
gehele leiding van het Politie -apparaat daar in handen van com-
munisten was. l£ten^e_ambjbejia^^

~ . ^
gewezen te hebben, dat ook de Nederlandse communist een volg-

zame leerling van Stalln is en dat alles wat Stalin doet of doen
zal de goedkeuring van de communisten zal weg dragen eindigde
spreker zijn rede met een opwekking waakzaam te blijven en te
strijden voor de- echte democratie.



Na de rede van Goedhart werd een korte pauze gehouden, waarna
er gelegenheid werd gegeven tot het stellen van vragen, zowel
mondeling als schiftelijk. Er waren vier vragenstellers waarvan
drie mondeling. Be mondelinge vragenstellers hadden alle dezelf-
de vraag, namelijk twee dezer drongen er op aan, dat het hoog
-̂tij werd, dat de communistische Partij in Nederland verboden
werd en de derde was nog concreter en eiste, dat onmlddelijk,
als adhesie aan de studentenactie, door de Partij van de Arbeid
de eis zou worden gesteld, dat de communistische Partij verbo-
den werd. Door Goedhart werd hierop geantwoord, dat als de com-
munistische Partij verboden moest worden, dat dan niet alleen
In Nederland eoAota kon plaats vinden, maar dat dan alle nog
niet onder het communistische juk zuchtende landen hetzelfde
moesten doen. Spreker voegde er aan toe, dat hij begrijpen kon,
Mat er om ean verbod gevraagd werd.)(De vierde vragensteller had
geen bijzondere vragen, mrx-mivmv doch meer enige opmerkingen
over de rede van Goedharfl, welke door deze sreker weerlegd werdi
Te omstreeks 22.50 uur, was de vergadering geëindigd.

Op 15 Maart 19l|8, toegezonden aan het
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te 'a-3 RA V B N H A O B .

In afschrift aan:

De Procureur Generaal fgd, Directeur
van Politie te A R N H S M .
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I Actiecomité's in
Amsterdam

Op z'n Tsjechischi
Onder het mom van „Voorlopig

Welvaartcomité Amsterdam" hebben
de comm nisten op grote schaal een
pamflet • erspreid, waarin wordt op-
gewekt a buurten en bedrijven
op z'n Tsjechisch aetiecomité's te
vormen : IS „comlté's voor nationale
welvaart' :

s van deze aetie.
tgenodi£d voos, een
rcntie op Spndag

comité's
stedelijke; &o.
4 ApriL l
Ban en aphter

het pamflft laftekenen.
schijn van Algemeenheid
men ook personen bui'
ten te bewegen hun

Voorzitter van het
munistische wei
zijn de communis
lak, het commi
Wijk, het
„wilde" raadsl:

om
het een

geven heeft
3 C-PJST. we-
te geven,

ité is de com-
I». Seegers; lid

wethouder B. Po-
raadslid W.' van

communistische thans
Heijormans, be-

stuursleden varf'de communistische man-
telorganisatie ? de bloemenhandelaren-
veremging „Nieuw Leven" en de ex-
vrtfz.-dem. wethouder E. J. Abrahams,
die desgevraagd zich niet wilde uitlaten
of hij al of niet communist is en die des-
tijds zo"n zonderlinge rol in de raad
heeft gespeeld.

De bekende communistische doctrines
over „samenwerking met Oost-Buropa"
en tegen Amerika werden to bet pamflet
vermeld.

De, heer W. Thomassenr secretaris van
dg_^arty_ van de Arbeid, heeft in een
van de partyorganen als antwoord op dit
pamflet o,a. het volgende medegedeeld:

„.Laat geen enkeie communist zich
illusies maken. Nergens zal voortaan
ook maar één communist worden geko-
zen, in wat voor comité-werk of In welke
openbare functie dan ook. Waar zt) zich
bevinden en niet voor de volgende ver-
kiezingen kunnen worden verwijderd,
behoren zjj buiten spel te worden gezet.
De C.P.N, gooit ons volk de Tsjechische
handschoen toe. Wij nemen die op."



N.V.V. zegt:

Welvaartsco
, stenguEi-eoraité s

Het bestuur van liet N.V.V. heeft in
zijn laatste vergad&lng de oproep der
communistische partij " " '
alle bedrijven .
stichten. Deze co

iroken om in
.scomjté's" te

bedoeld als
.e aotieeonüté's,
4e

irogelijJC ge-

een nabootsing
die in T3jechos>
sche s
maakt.

Slechts bij oiÉerepte halidhavlag en
vervolmaking | naer deniocratische
staatsioétellingejc zijn reditjlen, mense-
lijkheid gewaar» fji iQj) liimni M ' f l f ar-
beiders ongehlnd^d hun ^trijdj^m lots-
verbetering blijven voeren

Vanzelfsprekend zal gtxaPüA van het
N.V.V. enigerlei nKsdevup-klng aan'de
communistische „stcngj^V'-camité's ver-
lenen.

Het N.V.V.-bestinv verwacht echter;
bovendien.van al zijn leden en vraagt]
dit ook Van alle atidere arbeiders, dat!
zij zich tegen hetJjöWooa dHjcen der
f]- F, 'NL In Ac, hid {̂̂ ï.fc lUi; nHa ^nffU*
te weer zullen steuenVZonder vtijttiildL
en recht rijn sociale vooruitgang en
waarachtig socialisme .onmogelijk.
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Onder bovenstaand ACD-no. is in OD 411 een versalg geborgen
van een op 10-3-48 in Utrecht gehouden openluchtsamfinkotóst
georganiseerd door de Politieke Jongeren Organisatie in de
KVP en de Democratisch-Socialistiache Jongeren Organisatie
"De JTÓBgareKoers1'. Aanleiding: de omwenteling in Tajecho-
Slowakije. Aanwezig + 2500 personen.



Inlicht i nge nd ie nst
HOOFDCOMMISSARIAAT

t , VAN POLITIE
UTRECHT

204- '48
Bijlagen :

Bericht op schrijven No.-

Onderwerp:

UTRECHT, de *- f)

1 1.MRZ.1

Hierbij doe ik U toekomen het
verslag van een op 8 Maart 1948 gehouden
openbare vergadering van de Partij van de
Arbeid, gehouden in het N.V.Huis aan de
Oude Gracht te Utrecht, naar de inhoud
waarvan ik U moge verwijzen.

De (l
ssaris van Pplitie,

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68,
's G r a v e n h a g e .
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R A P P O E T.

Verslag van een op 8 Maart 1948 In het N.V,
Hals te Utrecht gehouden openbare protestvergadering van
die Partij van de Arbeid met als onderwerp "fsjecho-
Slowakije". Spreker: Mr. Dr. G-.J. VAH HEUVEN GOEDHART. ,
Medewerking van het Zangkoor van de Partij van de. Arbeid:
."De Stem dea Volks", " -
Zaalruimte: 1035 personen. '
Aanwezig: ongeveer 750 personen.
Toegangsprijs: ƒ 0,50 ,

In de zaal waren geen leuzen of versieringen aangebracht.
De stemming was rustig.. Be spreker werd-niet onderbroken.

Om raim 20 uur opende HENDRIKS PLOEG- Jr., geboren
te Haarlem 10-5-1894, Voorzitter van de afdeling Utrecht
van de Partij van de Arbeid, Wethouder der gemeente Utrecht,
de vergadering. Hij wees pp het verbazingwekkende-, dat nog
geen 3 jaar na de bevrijding Europa al weer door dictatuur
wordt bedreigd. "We moeten het Communisme uitbannen door
een positieve, opbouwende welvaartspolitiek en opening van
zaken. Ook moeten we met kracht protesteren tegen het ge-
beurde in Ts j e oho-Slowaki j e. Gee tL-angst, do oh.ont ze 11 ing
en verontwaardiging heeft ons7 hiertoe rsamengeb'racntiri a

Het Zangkoor zong hierna 3 liederen. -
Vervolgens nam V.HEUVEN GOEDHART het woord. Hij begon

te vertellen," dat hij voorzitter was geweest van een Com-
missie" van 4e Verenigde Naties in New-Yor-k ter regeling
van de persvrijheid. Daar kwam al naar voren het verschil
In opvatting hieromtrent tussen Rusland en de andere deel-
nemers. De Russische afgevaardigde IOMAKIN ging zelfs zo
ver om-tegen de Tsjecho-Slowaak EET SYCHRAVA te zeggen,
dat deae niet wist wat fascisme en vrijheid was;

Rota bene Ley Syohrava, die gedurende de eerste wereli-
oorlog als officier met-het Tsjechische Vrijheictsleger
door Polen, Rusland en Siberië was uitgeweken; die daarna
20 jaar lang in Tsjecho Slowakije hoofdredacteur was van

. een dagblad van Oud-strijders, doch na de verderfelijke
politiek van Mlinchen al spoedig 4n Buchenwalde terecht
kwam én na 5 jaar concentratiekampen voor de tweede maal
naar Tsjeeho-Slowakije terugkeerde. Sychrava zit thans in
de gevangenis; Zo zijn er duizenden gevallen.

Spreker vergelijkt zijn gév-oelens ten opzichte van de
democraat Sychrava met de gevoelens die Bene sj zal hebben
ten aanzien van de In 1937 overleden Masaryk. Spreker
weidt dan uit over de levensloop van Masaryk. Hoe hij als

-zoon-
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s o on van een fceuterboertje zich opwerkte en op 40-jarige
leeftijd in het parlement zat als vertegenwoordiger van de
Tsjecho-Slowaakse minderheid. Hoe hij toen een tegenzin had
in de leefafaa^-9 ̂ an he'fc Tsjecho-Slowaak.se volk, dat deels
door OQsténrijk,~deels door Hongarije werd goegeerd. Spreker
roemt dan Masaryk's publicaties over het Marxisme, alsmede
over de eeuwige waarde van het Humanisme. In 19H is Masaeyk.
en later diens beste leerling Benesj, uitgeweken naar
Zwitserland. Samen hebben zij de geweldige, dag beleefd in
1918, toen Tsjecho-Slowakije vrij en zelfstandig werd ver-
klaard. Hoewel het Tsjeeho-Slowaakse volk een Slavisch volk
is, leert de geschiedenis, dat het zich steeds naar het
Westen heeft gebogen en een Westerse,democratie is geworden.

Vanaf 19"18 echter is deze democratie al bedreigd door de
ogenschijnlijk goedwillende Sudeten-Duitsers. Deze minderheid
groeide uit tot een vijfde colonne, met Henlein als verrader-
gouwleider.

Dan komt de gruwel van lunchen? de opoffering van Tsjecho-
Slowakije. "Ik heb deze politiek destijds reeds aangevallen,
hoewel Paul de Groot in De Waarheid thans-het tegendeel be~
weert".

Nog geen 6 maanden later gaat Tsjecho-Slowakije onder op
een wijze, die nog erger was dan in Nederland. Spreker me-
moreert dan zijn ontmoetingen met Benesj. Benesj, die in
1943 in Moskou een vriendschapsverdrag tekende met Busland,
doch waarin uitdrukkelijk stond bepaald, dat dit bedoeld wae
ter uitbanning van het Duitse geyaar, en dat men zich zou
onthouden van inmenging in teé**ïiïandse aangelegenheden.

Echter maken we thans de zoveelste ondergang mee van
Tsjecho-Slowakije. Spreker zegt dan ongeveer:

"Sommigen beweren wel dat nu de ware democratie in
"Tsjecho-Slowakije heerst en wijzen dan op goede maatregelen,
"zoals het afschaffen van het groot-grondbezit, de nationa-
"lisatie van bepaalde bedrijven, e,d. Zij vergeten dan echter,
"dat Democratie niet alleen is een bindeling van idealen,
"maar ook een weg waarlangs, deze moeten worden bereikt. Deze

- "weg.wordt in Tsjecho-Slowakije niet bewandeld. Zij vergeten
"dat in de ware Democratie de enkeling in vrije wilsbepaling
"zich kan ontplooien in de voor hem meest geëigende richting.
"In Tsjecho-Slowakije geldt thans de leuze, die destijds de
"W.A. in Nederland in haar schild voerde: "U bent niets,
"Uw volk is alles". Met dit volk worden dan bedoeld de
"Comité's van Actie. Er zijn er, die durven zeggen, dat deze
"comi,té's steunen op; de meerderheid van het volk en wijzen
"dan op de straatdemonstraties. Toehoorders, stelt U zich
"eens voor - hij zal het niet doen,- maar dat Gerbrandy met
"een stel volgelingen de straat op gaat, de nodige tam-tam
"maakt en dan zegt: "Zie je wel, het volk wil mij", dan heeft
"U de'figuur, zoals het in Tsjecho-Slowakije gegaan is.
"De communisten hebben steeds een grote zwak voor de politie.
"D,e communistische minister van Politie schoof voortdurend
"partijgenoten op de hoge plaatsen. De andere 12 ministers
"traden af ̂toen hun protesten daartegen niets hielpen,
"Benesj heeft steeds geloofd, dat Gottwald zich aan de regels
"van het spel zou houden. Dat is niét gebeurd. De democratie
"is daar dood,

< . ;" -«NU-
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"Nu zijn er nóg, die willen ontkennen, dat een en ander onder
"Russische invloed is geschied. Kijk dan naar Bulgarije, Roe-
menië, Letland, Estland e.d.' Zie dan, hoe de Bussiche minis-
"ter ZOBITT 5 dagen vóór de crisis zogenaamd de distributie van
"de Russische graanleveringen kwam inspecteren en hoe hij drie
"dagen na de staatsgreep weer naar Moskou terugging. Herinnert
"U zich dan hoe Tsjecho-Slowakije zich onder Eussiche dwang
"destijds terugtrok van de Marshall-plan conferentie te Parijs.
"Nu noemt U mij misschien een Marshall-huurling of een Bevin-
"jongen. Maar wij kunnen en mogen niet afzijdig blijven. Dit
"is een gevaar. Ik voel er echter ook niets voor, om, zoals
"velen willen, nm alle politieke partijen, behalve de G.P.N.,
"op een hoop te gooien en dan gezamenlijk een nationale poli-
"tiek te gaan voeren. Inderdaad moeten we de G.P.N, in de
"gaten houden, maar meer reëel en dr eigende, r is net gevaar
"van degenen die ik iix"liaOTim̂ ^ naam "Elsevier".
"Iggeji.MkJUiÈflaafeasa&s^^
\ moe fiji . weigts. dg eji. Dat gaat zo niet langer. Het zijn zwarte
*r" ê̂ crtfitnialLren, die o p hun kans zitten te wachten.
"Qm een communisme uit te bannen moeten we Nederland verder
"democratiseren en socialiseren en Europa moet zich herorga-
"niseren. Europa als oudste bakermat der beschaving moet ten
<"sl41tte los komen van Oost en van lest.
"Ik vraag^U niét,toe te treden tot de Partij van de Arbeid-.
"Ik vraag U slechts zich rekenschap %e geven wat het betekent
"persoonlijk een vrij mens te zijn. Denk dan nog eens aan 'de
"Duitse bezetting.
"Daarom is voor Nederland een stelsel van z.g. democratie on-
"aanvaardbaar. Daarom zijn de enkele verbeteringen in ïsjecho-
,"Slowakije vóór ons onaanvaardbaar, omdat de persoonlijke
"vrijheid daar verloren is gegaan. We staan in een gevecht
"extremisme iNcaiiii links doch ook van rechts. Vecht mede in de
"Partij van de"Arbeid".

Hierna zingt het zangkoor 3 liederen.
Tervolgens sluit de voorzitter de vergadering met een op-

wekking voor de verkiezingsstrijd en de aankondiging van een
daarvoor gehouden collecte bij de uitgang van de zaal.

Om 9.40 uur gaat men rustig uiteen.

Utrecht, 9, Maart 194-8. '
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PROTEST-VERGADERING TEGEN DE COMMUMISTISCHElSTAiTSGREEP IE

^,T S JECHO- SLOWAKIJE, IN HET GEBOUW "DE HARMONIE" TE GRONINGB
UITGAANDE VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID". ,.-. ._,._.. . „
---- ..... --------------- BUREAUS- - .

Aanwezig waren ongeveer 1000 personen, waarvan ongeveer
de helft vrouwen. (Zaalruimte plm. 1300 personen) In de zaal
was het podium versierd met rode vlagsen> terwijl boven het
podium de Nederlandse vlag waa aangebracht. In de zaal werd
gecolporteerd met het blad "Met volle zeilen", terwijl bulten
de zaal door enige felle communisten, waaronder de wethouder
van n-Tvminggn Rn»T»anfl pnSM&_ an de voorzitter van de afdeling

i Groningen van 'de G . P. K. Jan de JONG, met de bladen "Voorwaarts'
en "De Waarheid" werd gecolporteerd.

De vergadering werd geopend door de voorzitter van de af-
deling Groningen van de Partij van de Arbeid, de wethotder van
Groningen, H arm ROELFSEMA, die onder meer in zijn openingswoord
even relateerde, dat tegenstanders bulten de zaal probeerden

/ de goede sfeer te vertroebelen, doch waarbij hij de aanwezigen
x verzocht hun kalmte te bewaren en deze personen te negeren.

Als spreker trad verder op den heer Frans J. GOEDHART
met als onderwerp "Vrijheid en Democratie". Hierin deed hij
zeer felle aanvallen op de communisten, waarbij hij herhaalde-
lijk door applaus uit de vergadering werd onderbroken.

Tot slot van zijn rede, tijdens het uitspreken waarvan
zich geen incidenten voordeden door de in de zaal aanwezige
communist en, wekte hij de aanwezigen op : "Samen met de arbeiden
tegen het Stalinisme .

De vergadering werd feesloten door de voorzitter, nadat
de aanwezigen de "Socialistenmars" en de "internationale"
staande hadden gezongen met medewerking van de arbeiders mu-
ziek vereniging "Door het volk voor het volk" uit Groningen.

Een collecte bij de uitgang, ten behoeve van het strijd-
fonds "Niet praten maar doen , bracht een bedrag van #.204.47^-
op.

Het geheel fead een ordelijk verloop, niet in het minst
door het tactisch optreden van een aanwezige Inspecteur van
Politie in uniform. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • • • * « ™ É ^ ^ ^ « * ™ « ^ ^ •- M< W w W f c M W B H « ^ H B, m ^^ j

i

Groningen 8 Maart 1948. j
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XORT VERSLAG van de openbare vergadering van de Partij
van de Arbeid, gehouden op Woensdag, 3 naart 1948, te 20.:00
uur in de Dilbentuin alhier.

De zaal, welke een capaciteit heeft van 1200 personen,
was geheel gevuld, terwijl enige honderden personen teleur-
gesteld moesten worden.

Voor de ingang werd gecolporteerd door de Nederlandse
Volksunie met een pamflet met het opschrift "Vorrink helpt j
Moskou" en door andere personen met een anti-militaristisch
blad.

Het podium, waarop het gehele bestuur had plaatsgenomen,
was met partijvlaggen versierd. Voor de aanvang van de ver-
gadering en tijdens de pauze, werden door de Haagse Stem des
Volks, enige liederen gezongen,

/ na een kort welkomstwoord verkreeg jjrana GOEDHART, lid
van de Tweede Kamer, het woord. Hij sprak ongeveer als volgt:

"Steeds weer blijkt, dat ten aanzien van de democratie
verschillende opvattingen bestaan. Ook de Russische regerings-
vorm wordt democratisch genoemd door bepaalde personen. Velen
zijn echter wakker geschud door de recente gebeurtenissen in
I'sjecho-Slowakije. De Russische politiek wordt beheerst door
de dwanggedachte, dat Rusland een socialistische staat is.
Maar is een staat, waar één partij, één pers, één radio be-
staat en waar een afwijkende mening arrestatie betekent, wel
socialistisch? Sr zijn inderdaad positieve dingen in Ruslandi
Er zijn scholen gebouwd, wegen en spoorwegen aangelegd en er
is een achterstand ingehaald, doch dit is niet typisch socia-
listisch. De communisten zijn echter geheel afgestemd op Rus-
land en als Rusland zijn gebied uitbreidt, wordt dit genoemd:
"Uitbreiding van het socialistisch Vaderland",

Hierna wordt de loop der gebeurtenissen in Praag gerele-
veerd.

Het wordt thans tijd om onze houding te bepalen en in
verzet te komen, opdat een dam wordt geworpen. We dienen er
rekening mee te houden, dat Rusland zijn handlangers in alle
landen heeft, wasr het zijn stunt uitvoert. In ons land moe-
ten wij de arbeiders, die aan de zijde van de communisten

v._. staan, bewerken. Er moeten daden gesteld worden en de omstan-
digheden van de arbeiders dienen verbeterd te worden. V/e heb-

i ben echter tegenstand van lieden als van de Rijkseenheid, van
1} reactionnairen en van de ,C.V.P. Juist zij moet zich realise-
il ren, dat Italië en Frankrijk, deze christelijke landen, zo
:| communistisch zijn en Engeland, een socialistisch land,
r slechts een handjevol communisten heeft,

Om het'hoofd te kunnen bieden aan de bedreiging, moeten
de kleine landen zich aaneensluiten en verder .dient er een
West-Suropese Unie te komen, om door eenheid op economisch,
politiek, socialistisch en militair gebied, tot macht te ko-
men. Er is daarbij een nauwe samenwerking nodig met Amerika,
want alleen door de Amerikaanse hulp zullen herstel en ver-
nieuwing mogelijk zijn. 5TALII? is uiteraard niet geïnteres-
seerd bij een welvarend ]3uropa, want die heeft liever een
verpauperd Europa.

De Russische overheersing brengt slechts rechteloosheid.
De menselijke arbeidskracht wordt gebruikt om de productie op
te voeren en alles is gericht op de komende botsing tussen

-Oost-
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Oost en lest. Daarom zullen we strijden om klaar te zijn.en
we zullen, volgens het woord van een Belgische socialist:
"Met de arbeiders strijden tegen het Stalinisme".

Na de pauze verkreeg Koos VOPJIINK het woord, die als
volgt sprak:

, "Het verheugt mij, dat U in zo grotsi getale gehoor ge-
geven hebt om deze Protestvergadering, in verband met de ge-
beurtenissen in T sjecho-Slowaklje, bij te wonen.

Ik wil eerst even teruggaan naar de bezettingstijd, be-
gin 1945. Toen bevond ik mij in het concentratiekamp "Saksen-
hausen". Op zekere dag kwam aldaar het legerbericht binnen,
dat de Kussen de Oder en de ^"eisse waren overgetrokken. Dit
is de verbitterdste dag geweest van mijn leven, want dat
stond gelijk met de bedreiging van de V/esterse beschaving.

In hetzelfde kamp bevond zich toen de huidige 1/iinister
van Buitenlandse Zaken van Hoorwegen. Ik besprak met hem de
mogelijkheid, om, nu de Kussen de Oder en de Kéisse waren
overgetrokken, door blokvorming deze bedreiging van het com-
munisme te keren. Mij antwoordde: "Daar doen v/ij niet aan mee,!
omdat wij practisch geïsoleerd liggen en Rusland zeker zijn
ogen gericht zal houden op de ijsvrije haven van llarvik.11

Hiermede was Hoorwegen voor ons verloren. Ha de bevrij-
ding was ik als afgevaardigde van de Partij van de Arbeid in
Roemenie", ik heb toen met verschillende bestuursfunctionaris-
sen van dat land gesproken. De communistische invloed was op
dat moment nog niet groot, doch er werd hard gewerkt door de
communisten om de overmacht te krijgen. Onder hen bevond zich
ook Anna PAUKER. Zij was toen nog ambteloos burgeres, doch
zij stond telefonisch in contact met het ICremlin. Bij mijn
vertrek uit Roemenië werd mij door socialisten verzocht, of
ik aan de nog "Vrije Westerse Mogendheden wilde zeggen, dat
er thans.al duizenden mensen in het concentratiekamp gewor-
pen zijn en duizenden illegaal in de bergen Rondzwerven en
snakken naar de vrijheid. Ik heb mijn vrienden toen beloofd,
dat ik, zolang ik adem heb, zal strijden tegen het communis-
me (applaus).

Ongeveer 4 maanden geleden was ik in Praag en sprak al-
daar met GO T TW A LD, BJjKBSJ en nog vele andere mensen van de
ï s j e c h,o -S l o w a a k s e regering. Ik bemerkte toen, dat de ÏÏussi-
sche propaganda de mensen aldaar in hun geest van socialisme
had bewerkt. Bovendien hadden ze aldaar de tactiek toegepast
om een communist als Minister van Binnenlandse Zaken te la-
ten fungeren, met het gevolg, dat zij de Politie onder con-
trole hebben en naar hun inzichten besturen.•Dan had men in
ï'sjecho-Slowakije nog een z.g. militie voor bedrijfsbewaking.
yan deze militie was 75$ communist.

Er was geen mogelijkheid deze militie te liquideren, om-
dat zij voor IQOfo gesteund werd door Rusland.

NU enige dagen voor de verkiezing is er op BBfiESJ zoveel
druk uitgeoefend, dat hij onder het juk is doorgegaan, met
het gevolg, dat ook ïsjecho-Slowakije achter het ijzeren gor-
dijn is opgenomen.

Waar blijft de vrijheid, die door liusland in zo rijke
mate naar voren wordt gebracht in hun program. U kunt het de
laatste dagen in de couranten lezen, dat er verschillende men-
sen zijn afgezet. Weet U nog van toen, aldus spreker, dat
HITLEK sprak en zei: "Wie niet voor ons is, is tegen ons."

T^jecho-Slowakije heeft thans hetzelfde lot ondergaan
als in 1938, toen het zich verkocht en verraden voelde door
de Westerse mogendheden. Het kwam reeds bij de conferentie van

-Jalta-



-3-

Jalta tot uiting, dat ïsjecho-Slowakije onder de invloeds-
sfeer van Rusland zou komen te staan, lu zijn er in ons land
+ "LQfo communisten, die bezig'zijn net als in andere landen
z.g."Welvaartsplannen te stichten, maar zij vergeten hierbij
te zeggen, dat dit volgens een circulaire van Moskou ge-
schiedt. Bovendien trachten zij onze regering te bewegen om
radio-zendtijd te verkrijgen. Het mag hun nimmer gelukken
ook maar één minuut zendtijd te krijgen (applaus).

Wij hopen, aldus spreker, dat het plan "Marshall" spoeé
dig tot uitvoer zal v/orden gebracht en de Europese landen
zich zullen verenigen, zowel economisch, als op militair ge-
bied en aldoende een blok vormen tegen de communistische dic-
tatuur. Dan zal Kusland zich eerst wel goed bedenken, alvo-
|rens tot een aanvalsoorlog over te gaan. Wij hebben echter
| tegenstand van lieden als van de Eijkseenheid, van reaction-
-f na ir en, zoals K.V.P. en C.H. Juist zij moeten zich realiseren,
l dat Itali« en Frankrijk, deze christelijke landen, zo commu-
l nistisch zijn. Engeland daarentegen, een socialistisch land,
heeft slechts weinig communisten. Dan zijn er nog heren in de
Tweede Kamer, bijvoorbeeld TILANUS, die tot diep in de nacht
aan het debatteren blijft over de naamvals "M"", "Sabbat" en
het gemengd zwemmen. Dit is funest op een moment, dat Europa
kraakt!

Vorrink besloot met de leuze: "Liet de Partij van de Ar-
beid, strijden voor Vrijheid, Welvaart en Vrede".

De vergadering, die een volkomen rustig verloop had,
werd om 23.30 uur gesloten.

Verzonden op 8 Maart 1948
aan; C.V.D.



Afwijzen!
.... Hef is daarom, dat waar de om'

standigheden'daartoe 'mochten leiden, wij
ook' zulten, strijden naast de bevolking
van Sovjet-'fïusland. Wij zullen dit doenr

trouw blijvende a^n ons als gevolg van
onze beginselen ingenomen standpunt ten
aanzien ̂ van het Bolsjewisme. Want wij
mogen nooit vergeten, dat wij de bëgïns'ëz'
len ^en practijken van het bolsjewisme'
volstrekt afwijzen,"

(H. M; "de Koningin voor Radio
Oranje op 24 Juni 1941) ^


