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VERSLAG 1 
Winschoten, 5 W.ei 1948 

Meifeest C.P.N . 11 de ;r;,.a.rheid ~ 
A.N.J.V. te A.P:i·INGEDAM.J 

-o-

t ~ _,)/JSTJ;J l 
Up 1 .Mei l948,heeft in hotel van WIJK te A.P.eiNGElJJJ! een=rèes

telijke vergadering_ pla.ats ger.ad van de afdelingen van de q ... · .Jll .. 
de waarheid en hët JuN. J .. V. te Al:'PDIGED~. 

De vergadering die do<;>r ruim 2öu personen was bezocht werd te 
omstreeks 2u.3o uur geopend door de voorzitter van de~f~~llAS /1 JU:>.f'HTGEDAU van de u.J:> .. ll.de Waarheid Jan BUfm~,die er zich 

~- over verheugde dat dit eerste l Meifeest van de c,?.N.na de be
vrij ding weer kon \7ordan gehouàen.Voor de oorlog hield de v •- ..... , • 
ook geregeld hare 1 Ueifeesten maar na de bevrijding had dit tot 
dusver nog niet weer plaats kunnen vinden.Ook dit jaar zou de 
1 Mei viering eerst ~eer niet plaats vinden,omdat de J:'.v.d •••• 
beslag had gelegd op de zaal van van WIJK voor haar 1 Mei viering .. 

~as een week voor dien zei echter de J:',v.d.A.de zaal van van 
WI~( op en zodra wij dit hoorden hebben wij de zaal ingehuurd. 
Voordien hadden wij al geinformeerd of wij de beschikking konden 
krijgen over de zaal maar door de vorige eigenaar daarvan werd 
ons medegedeeld dat de ~.v.d.A.de zaal bij contract voor 10 jaar 
had gehuurd voor haar l .Mei v ierÛ1llg . Eén .~eek echter voor de vie
ring plaats zal vinden zeggen zij de zaal op,Dat hier een dwars
drijverij van de C.J:'.N . achter zit staat voor mij vast.rtet wil 
~ij niet aan dat de J:'.v.d.A.niet eerder ~list,dat zij r~ar feest 
in zaal r~IUA zouden hebben.Zij hebben echter opzettelijk de 
zaal zo laat opgezegd om aan ons de l Mei viering onmogelijk te 
ma.l{en. 

\fij hebben echter alles op alles gezet en het is ons gelukt om 
voor dit feest een goed prog ramma samen te kunnen stellen. 

Een tweede t~genwerking hebben wij ondeevonden van de uitgever 
van de ~ieuwe Damster.In het blad van j.l.Dinsdag hebben wij een 
voorlopige advertentie doen opnemen betr~.l>::king l:..ebb~nde op ons 
teest van hedenavond+Aangezien wij toen nog niet over alle bij
zonderheden konden beschikken hebben wmj Donderdagmorgen een me~r 
uitgebreide advertentie op het bureau van de uitgever gebracht 
met verzoek om deze advertentie in het blad dat Vrijdagsavonds 
verschijnt te doen opnemen.Toen de krant vrijdagavond bezorgd 
werd stond onze advertentie er echter niet in.Bij navraag hier
over bij de uitgever van de nieuwe Da.rn.eter, deelde de uitgever ons 
mede,dat er in verband met het plaatsen van onze advertentie in 
het blad van Dinsdagavond,enige bedankjes voor het blad op het 
bureau van de uitgever waren binnengekomen.am niet meerdere be· 
dankjes te riskeren had de uitgever daarom onze advertentie voor 
het blad van Vrijdagavond maar niet opgenomen.Naar zijn mening 
was een advertentie ook wel voldoende . 
Vergadering men besch~ldigt ons van dictatuur,maar uit de geste 
van de uitgever van de Nieuwe Damster blijkt wel zeer duidelijk 
dat men ons de ~eg wil dicteren.Dit is zeker democratie,dat men 
aan een bepaalde partij voorschrijft hoeveel advertenti~~ hij mag 
doen plaatsen in een blad dat rust op een commereciële grondsla
ge,l . ij voelen er echter niets voor om ons de weg te laten voor~ 
schrijven door de uitgever van een plaatselijk krantje.Er is daar~ 
om maar een antwoord mogelijk aan de uitgever van dit blad en wel 
bedank allemaal als abonné op de Nie~we Damster.~eero daarvoor in d 
plaats,vo~ zover hij door U nog niet wordt gelzen,het dagblad de 
Waarheid.Het is mij bekend dat de Nieu~~e Damster in hoofdzaak 
wordt gehen om het plaatselijk distributienieuws,dat daarin 
w~rdt.opgenomen.Wij zullen echter zorgen dat vanaf heden elk be
r~chtJe dat van de Distributiedienat in APPINGEDAM uitgaat ook 
wordt opgenomen in het dagblad de ~,aarheid, ' 



. .. 

• 

' 

• 

- 2 -

Het verheugt mi j , des te meer,dat ondanks alle tegenwerking , jul.Lie 
in zo een groot geta.Le bent opgekomen om het 1 Meifeest van de ~· 

J .e.}T. en van het A.N. J.V .mee te vieren. 
4i~ ~a deze uiteenzettingen welke ik voel de te moeten geven, geef ik 
Vl ' het uoord aan de spreker van deze avond de Heer van der MOLEN van 
~ ~ ~O~TERS~,die voor jul.Lie een korte feestrede zal uitspreken. 
~~? I Hierna werd het ~oord genomen door de spreker van . der :.OL3N, afkom
~AÁ 1 stig v~n WO~TERSUL,die in zijn rede onder meer ze1de: 
f\~- 'Kameraden het verheugt mij,dat ik hier voor jul.Lie,namens de afde

lingEX Appingedam van de c.~ .~ . een korte feestrede mage uit~preken . 
Ik ben geen spreker voor de C • .P . N. ,doch al.Leen ma.ar voor de ~.V. v. 
Ik mag dan feitelijk ook niet spreken voor de ~.p .~. en bet zou ~ij 
dan ook niet verwonderen dat er van zekere zijde critiek op mij zou 
worden uit.çeoefend. Ik spreek vanavond echter niet als J5 .V. Cer , maar 
als overtuigd c .P . Ner . 
De C • .P . N. is do partij die momenteel aan een brote stroom van cri
tiek onderhevig is .uen hoeft tegenwoordig de dagbladen ~aar open 
te slaan en ge v i ndt wel een anti- communistisch artikel , of een an
ti sovjet- Huesich arti.Ktü .Er zijn in ons land,ja in ""e :!:lele Rereld 
op het ogenblik maar t .. ee stromingen meer,name.Lijk die van het be
~uste socia.Lisme van de communistische partij en die van het react 
onnaire ka~italisme , waarbij ook hoort de ~artij van de ~rbeid .Ve 
E.v . d.A. die zich democratisch noemt,maar zich in werkelijkheid 
heeft verkocht aan de reactie . Het is de Eartij vun de 'rbeid die 
het felst is in haar bestrijding van de c . H. N.Koos VORRI1~ de voor
zitter van deze ~art ij sprak laatst op een vergadering te DELFZIJ~ 
over het onderwerp s ocialime of communisme.Op deze vergadering 
werd het c ommunisme door deze Koos VORRINK met de vele mooi e woor
den die hij hiervoor ter beschikking heeft scherp veroordeeld als 
onsoeiaal en ondemocratisch. Het was dezel fde Koos VORRI~~~ die met 
z i jn part i j stemde voor een grond\etsherzieninb waardoor het moge
lijk werd,dat onze jongens als militair naar ~sdonesi~ gezonden 

.tr,t.l konden worden om daar è ictatuur te brensen aan ee':'l vriijheidslievend 
1<-AP broedervol k . 

Is h~t niet schreiend d~t mo~enteel al weer duizenden arbeiders 
worden onfier6ebracht in werkkampen van de D. U.'V.,waar deze arbei
ders flekelijke een schamel loon kunnen verd1~nen van f.Z3 . üO in de 
week.Ja dat het zelfs in de afge.L open winter is voorgekomen dat 
kost,•inners f . ?.oo á f . s . oo per .,oeek thuis brachten waar moeder 
de vrou•v zich maar van moe st zien te redden.Dergel ij~~e toesta.nden 
zijn schreiend en deze toestanden \'lorden nu door de Uiliebor1den 
en door de ~ .v . d .A.als bijzonder gunst ig voorgesteld.Bn wat zegt 
U van het gezegde van de ~i':'lister van sociale zaken Zijne excel
lentie DREES , die zei , toen men hem vroeg om verhoging van de lonen 
van deze arbeider4 •' er is geen geld meer .•• 11el zijn er echter ette
.Lijke millioenen gulden~ beschikbaar om in Indonesiëeen leger op 
de been te houden om een vrijheidJlievend broedervolK te bestrij 
den ten bate van het kapitalisme.Kameraden dit bestrijden van ons 
broedervolk is mede het werk van de .l:'.v.d . ~.die zich democratisch 
noemt .Het is een minister van dezelfde ~~~tij van de Arbeid , die 
laatst in een rede de bevolking van ons land opriep om meer mar
g~rine te eten omdat marëarine zoveel meer vitaminen bevatte dan 
roomboter . In de bezettingstijd was in Duitsland ook een propagan
daminister genaamd GOESELS.Deze verkondigde voor de =adio dat brand
netels zoveel beter eten ~·;as dan onze goede }Tederlandsche groente . 
''i' ij zeggen echter tegen zijne Excellentie .. ::ANSHOLT, dat wnneer marga
riná zoveel beter is dan roomboter,~eef ons dan maar roomboter,want 
dan zullen \'?ij ons ë7el met het slechtste tevreden stellen en eet u 
dan maa~ met Uw vriend~n marge.rinc&. <ij moeten echter deze gang van 
zaken n1et alleen schu1ven op het tegenwoordige kabinet ook het vo-
rige kabinet hoe~t d 

~ - aar Schuld a~.n • 
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net was bij de aanvaarding van de eerste regering na de bevrij 
dir.a dat minister uresident SClT!:ffiO!}Rl:ORU verkl~.arde , è.at er all~en 

0 • 

nog ~aar armoede h~erste in ons land en d~t deze armoede geliJke-
lijk over de gehele bevolking verdeeld diende te worden.BiJ een 
dergelijke verdeling van de armoede,kon de arbeidersklasse alleen 
Jr.3.ar. beter worden, o!"'ldat d i e helemaal niets meer had . Wat zegt ge 
echter van eer verdeling van de armoede waarbij een arbei der naar 

• h.ui.s wordt gezo"lden me t een weekloon van .1.' . 23.00 in de week t er
wijl eep kapitalist i sch concern als de un·· ... 1 -.'7er: ee!! \':inl1Jt in 

.het ~aaQjé strijkt van zoo ' n f .ll3 . ooo. ooo. 
KamerPaen Uw voorzitter heeft het zo juist ook a l gezegd , men 

beschuldigt ons van dictatuur , om~at wij momenteel de eni ge pro
gressie~e arbeiderspartij zi j n.r en ~egt dat wij ~et total itaire 
stelsel, '•• illen omdat wi j het eens zijn met het é;;Pbeurde in 
'T' sjecho Slovakije.Men ?:egt dat de arbeidersklasse daar aen het 
bewind ia gekomen met behul'l') van RUS~11ID , Ik ben nog nimmer in 
Tsjecbo s.J.ovakije .;eweest en ik was daar ook niet toen de arbei
d.3rsl .. lo.sse ó.aa:.: 'ean l1;.et be't.ind is gekomen, n.aal' i:ii. ben er b l ij om 
du~ ~ie klasse daar aan het bewind is gekomen.He~ commurÁi s~e 
drir.gt steeds verder door . Haar m::i.cltt Vl.or.dt. s.teeds ê::lroter _,e.etuige 
het gebeurde in 'T'sj.:ocho Slovo..ki~c en andere BALK!'J:~ landen en oà: 
in Italië . Ja ook in Itali~want al gnuift men nu al "bij de reactie 
dat wij daar . .. :ü~t .de ove:r-.;innin5 ~~ebben behaald , toch is uit de 
ver~i3Z~~gen wel gebleken dat ook in Italiëde communisten zeer 
~..._erk sta~ .Zoiets noemt men l:ij. de reactie dictatuur.~r::-.ar w .... t 
ze'"'t Gij van een minister die aan alle politieke pa::~"i...;en een 
!.\lartier zendtijd toe kent voor à.a radio om p;rop3.0 an(;LB. te maleen 
voor à.e a . s . verkiezingen .m.e.ar de c . P .lf •. aier~:an uitsluit . l:c.kkers 
èaarom is het zojuist gezio;;n -,.ra_"l onze Pf:.rti~ om r.u al op deze 
à.ag te komen met ons verld ezingsprograJll. Op deze da5 kun_'1en wij 
ons g€-~eJ..ijk beraden 011er c.e .le.uzen è.ie t.>esteld diene1, te wor
den en die reeds besteld zijn.Ge hebt dit program vandaa6 kup~en 
lezen in ons dagblad de ... aarheid en voor zover ge dit prozre..~ 
nog niet gelezen hebt owdat U niet geabonneerd bent op dit dag
bla<.: ·eef U dan zo s:poAè.i~ mogelijk op . In dit pro2;ra..'1l wordt ie
c.h.re kat!leraad en of kamtraadse opgewekt orr propaganda de rrw.k~n 
voor de c . P. "~-J .1roorvonze propaganda zi~n , ij ~eheel aangev;ezen PD 
de dubbeltjes van onze leuen. • i j kunnen lliervan niet zoc ' n ero<t -
scheepee reclame !'!'.a.ken a l s de .l:' . v . d . A., die nu al maanden lang 
haar busjes heeft ui tstae.n bij hare leden met het motto 11:1iet 
praten, maar doen . '' Dit in afvJijking van hun beleid 1 ll het par
lement en de re6erir:,;; , ,,aar haar motto sc.hijnoaar is~ .:-el praten. 
maar niet doen. 11 :i.:a~á:k-;;:rs om te voorkomen dut v;i ~ voor een velgen
de verkiezingen \leer niet gebruik mogen ~en var> de radio is 
het zaak om nu. Uw stem uit te brengen op de C.P .N.,v:aardoor wij 
straks nog in sterLere uate in het ,:parle!!1ent t~rugkomen en ooge
lijk in àe Regering , ,,.,;.ar .• ::J è.an onze stem nog sterker kunnen 
daen horen . 
E~hvan de le~zeD d~~ door ons gestcla is,is dat R~tio KOSTZR , 
vrij n:.oet .Ratio ::OS'.:'ER is een negentienj~rige j on<=>en uit onze 
rijen,die als m!lit2ir een blad van de A .Z . J ~V . ,wel~ ~lad vcor 
militair en niet \vas verboden , aan andere mil i t2.iren l iet lezen 
en daarvoor door een ~~~as rechtertje verooraceld ~erd tot een 
ecvangenisstraf van drie jaren. Ratio KOSTER trof het niet zo 
goed met zijn rechter als een vooraanstaande pol itieke del i q1:J.ent, 
die v erooràeeld -;;erd tot drie j ad.r opsluiting rnet aftEek van 
voora_r~s~ en d i e dus nu al ~eer vri j is en betaling van f . l~v. 
OOQ>. -- boete en als de boete lnijnheer te h006 ~·iS.S dan kon hij 
er ook een maand voor zitten,.Ro.tio KOSTER trof het ook zo go d 
X:i

1
et e.ls l~IEME IJill~ !.die een 76 . 000 tabaksbonnen k\,i j t v;as • ...u~r>~ 

o. e ontsl · ........ _ 
agen iierd van re.cht svo .... Vol . oma.a t v;erd aang eno.~.n.en 

-- ~1ng 



dat de bonnen .1el zoek geraakt zouden zijn.Wanneer er in de ... ,eder .. 
~ landsche rechtspraak oo.i t een onrechtvaardig vonnis is uitgespro 

ken.dan i s het ~el het vonnis dat over Ratio KCST~R js gevel~. 
:ij allen moeten ech~er tegen deze veroordeling protesteren e~ 
tlles in het werk stellen om KOS'!'ER \ieer vrij te krijgen . / 
Ik eindig met tJ op te wekken om ~oor de c .l? . :!:~ . de ... aarh~id een 
ijv.eri.._. ::ropagan<iist of propagandicte te zijn en allen Uv. stem 
uit te brengen op de lij staanvoerderc van de C . P . :T . de Waarheid 
en- hierdoor mede te strijden tegen reactie , l:apt ilasme en valse 
democratie ~n V'Oor het heil van de arbeià.ersklasse . 11 

Hierna. verseneen nogmaals voor net voetlicht de voorzitter ... an 
BUITSlYEu~,die de vergadering voorstelde om gezamelijk een motie 
ir.. te dient::-n bij de- ninister van J'usti tie waarbij scherp gepro
testeerd v1erd tegen de vcroordcline van Hatio KOST"diD. en .n~arin 
geei.st v.erd dat Hatio l''.OSTli:'R, onmiddellijk in 'Vrijheid zou \'lor 
den geste-ld. 
De motie had ongeveer de volgende inhoud . 
"De bevoJ.kia.e; van APl ING!IDl..M,bijéén in een geza.melijke vere;;ade
ring ván de Afdelin{!;en APPHTG"'DI-5 van de G • .f' . lT . de aarheid ev.~ 
het a.F.~ .v •• in Hotel van , tiJK te ~PINGE~,protesteert ten 
scherpste tegen de veroordeling van Ratio KOST~~ tot een g~.--
ceniestraf van drie jaar' voor het te lezen geven aan an~ere i 
li-tair~~ van het blad van het A .N . J .v. , zij.t!de deze v eroordel~ng 
or.recht=a.tig , aan.çezien het blt.d van het A, N. J .V. voor militairen 
niet verboden '\':a.-s.Zij eist dat .rtatio Y..OSTER onmiä.dellijk 'in vrij 
heid zal worden gesteló. en be;.;luit deze motie te zenden aan de 
tUnister 7an .rusti tie . '' 
De motie wsrd door de vergadering met~~i~h begzoet. 
Vervolgens bracht voorzitter BUITENKk~. Q~ään de spreker van 
deze e.vor.ó, v.·ekte nogmaals de aan".vezigen<phun plicht te doen ten 
opzicr:tc.'\ an de C . P .N. de ":"e.arheid;het A.N . J' .v. en het dagblad de 
.. aa.rh~id en sloot ö.a.arna het Jofficiele gedeelte van deze 1 .r.tei 
v iedmg. 
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,Jinschotcn , 5 Mei 1948 
1 ~eiviering, ~oor de Ara.c.r.s . en E .v . c . te 

® Q~~~~ 
Op 1 .u.ei 1948, .. a.!:> door de fu. .... Uem.e-3c~ no , van u.e _, .V. c. en 

Ïn eamem.erking met de ~fd . van a.e C . ~ .N. ,u.lnier een optocht met 
~ hlUZiek, aanbekona.i&d · Te ·omstre~~s 14.30 uur stelde a.e stoet zich 
n ~ op' O,l;J het Stations_tJlein.J.et ro.uzie.kkOr"t> s, 11_,_unst naar •'-rac~

11

' 
~~ (met st leden van d.e c . l.h . ) verlt '1 Le h ar meo.e. er.Lo.ng • ..:Je otoet 
~~èestond uit ongeve~r 15C personv~,~ aronder veel vrouuen en 

1 ".w.(II'A ~tt(ll· kinderen . In de stoet 1: eru.en de ·..;o..,Je t u<:! a.oe:.:en en vaana.els 
,; -;,. o.D met o_llschriften,weegevoerd. et muzii:i.!i: vovrop :er~ door ver

se· 'llende st ra ten gemè:l rc:1et: rd. Te om tr~;;cks 15 . 30 uur \.era de 
de.. o J.stra tie op het sc~ .. oolplein, .... a:a het uuiu.einde , ont"nonc.en . 

t ~ rnabegaven de demo~st~anten zich na· r a.e ~~cl v~n het :ot~l 
Koning, alhier, \?a.ar nog een paar S.)re1::e.ru ~t 11oo-~d zouden. vo~;,ren 
.Joor den Heer J3urgemee ster dezer geme~ nte, .1aa na.u1elij.c .. c,eWe.Lt;,ura. 
om im: de o ..... enlucht het publiek toe te .... rtoken . ~n de z . ..-1 Thn 
het Hotel .. OlJ.lng verzamela.en zi eh ongeveer luü bezoe-ers. 10vr 
a.e leia. ... ra \.as een luiusprt;1.~r in het O.t.Jcnr~ van het hotel ol,i
gesteld, z.ou.at de SJ:)rekerF oo.~:.. op den openroren \.et;, Konu.dn wora.en 
ge11oord • • ~.., ngezien hiei. t..oè u.oor u.e Bure,erueE:; ster geen toeetelll.llin~ 
•.: ) vt!rleend, is dit verl•ou. ln,-~i'aarna het rQ.am \.era t,e loten • .~.n o.e 

• 1
",)1;11 zaal w.n !.{o:ain._, o_.,eadE> è"' Voorzitter van ae -~ .V . C. , .Jan Groen, 

~«f....,....-'1 -vr...n beroep lanc.arbeidE:.,,.onende te vud.czijl(be ... ::.~ta) de bije~n-
or komst .Ál s eerste spre .. .,.... :-..am toen op het pou.iVll een zekere 
-~ .t van der Heul,seicretaris V.J.n de r: .v . c . ,\',onenJ.e te .m1steruam . 
~- .ûeze begon z~jn reJ.e}ii,met het geven van een ~lgem.ene beschou\,ing 

over de ,.erel<ipoli tiek, van Communistinch stand)Unt gezien . Hij 
deelde daarbij mea.e , a~t in de esterue lan~en vrij~ el alle re
ueringen u.et een grote angst Vlaren bezlbeld . \llen vreesden he t 
communisme , w::t overal bezib \• s , de leiding over te nemen . })e 

B,t~reke r gaf v.ls zijn mening te kennen, dat dit niet .neer 'as te 
~eren en ~t ook hier de 'rbeiderQbeweging eenmaal de leiding 
van de Staat in handen zou n~en .verder oefende de s~reker op 
alle a \,(; t o.e regeri ng deed, cré tiek .Nadat :lij de ""amveziöen had 
O"t>gewekt zich ~ante sluiten bij de E .V. v . en 0 .- .~ ., sloot hij 
n;.,. ruim een h;.;.lf uur te hebben gesproken, z1.jn rea.e • ..._....arilB. v.erd 

XI het woora. verleent aal• ~~ 1 zekere hennan u roen, "~.Zan beroe~ 
a.rbeia.er op een s t eenfabriek, ~:onendb te ... ~.1 teve-:.r . G-roen d.eclae 
.., e.n de t-enwezigen mede , d~ t hij behoorue tot a.e stéi.kenue r..rbei
(..ers van een drietal ateenfa brie ce;,n . oewel .hij lid vrc'- s v;...n het 

• N.V.V . en ge,.,n lic.. van u.e l!l.V . c . ,rueE..noe ili j to ch llier het\ oor~ 
te moeten voeren,am ae ~rbeiders ue reden van ae stakin~ uea.e 
te u.elen . i ij vertela.:e , 11at op a.e steenfabrie.L<"~;;n ,,.erd r;esta.akt, 
omdat e~1 ~oonsverlabl.n6 Vdn 5~ ~ou \.orden ~oorgevoer~.vuder be4 
dekte tenuen, vroet. hij de sté!.kers te \1illen s1.eunen in hun strig 
J.."-d .. t tij anbeveer een kwartier had Be sproken, beeinc..i bd.e hJ.J 

-~ zijn betoog .~oor een zekere . Ola.enburber,v~n beraeL fabrieks-
1' :...rbeider,'iioue.aue te Oudezijl J.-390 , f:;e:.neente Beerta," .. 3rd hem toe 

gezegd, dat hiJ tot zijn Goller;a, s ... un u.e steenfabrie}:en kon 
ze&t.en, dat de arbeiders vr::.n l'.iet.me -0 chans , u.chter de sto.:;,;:ers 
stonden en beri~d • .. aren hen te steunen . J.N.arna \lerd -...oo::: de 
voorzitter J" . Ciroer..., aan de c..nwezi &.,en meà.egede .. ld, eb. t l ... et loon 
van de lu.ndarbei~ers v.as verhoo..,t van 64 op öc. cent "'"er uur en 
dat a.e arbeidstija. wet <lrit: uur per \teel:: \Jas o. 0 evoera. . et het 
verhesen van het uurloon ~on spreker zich el verecnigen, aoch 
ruet de verlenging vr.. n ~E:: ~ rbeidstij d van 4o ar' 48 uren per \Teek, 
-was hij het 1-nt. YJ.iet ~:;....ns . }~ij zeide , ...... t ......tt \IEler met:.r ,.er::e-· 
loosheid te:agevol~e zou hebben . et het oob hiero~ kouJibO.c hij 
al vast c.an, uat de bevol.:ine, zich '\7eer OJ! de strijd. moest voor
bereiden .D&.arna sloot s~re:ker deze bij eell.t.Comst te omstreeks 
1? . 30 uur, waarlli:L ~llen rL.UJtiL de ~ •. Q.l verliet+"n . lft'e~ ~gebeel Had 
overigens een rustig en l::t ln ver~oop . - - ---.--- ~Y.;.~":l.!.""- - - ----- -; ---

1- - . • 
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;,1. v_ onu:.e:,G e: 1948,\erd cLOor de Jlfd"'"ieU\.e - 3chs.ns v-.:u. '-"e C. I: .N . 
een kica.erfee.~t rsehot.J.en in zaal 3ch .... nseua 1hier . Te O.~.&.~.streeks 
14 .CO uur Y.e1·d op de Voorotr ... ""'t een GrOeJi van n a:r SCi~attin.g on-
&eveer 150 kinderen van 3 tot 12 jaar oua. opgesteld . Vooraf ge

--~ gaan dÓor het muziekkorps"I<..unst na r racht , v.era. ru e.::;n kort" 
fTog#lt>-,.. .ana.el:tng door de Yoor:ltr, r t , D.J.Ilr a.e z. ~:.cl Sc'hansema gem.:..rcheerc.. . 
_. 1. c.a.t à.e kinderen eerst \. ren getracteerd op chocol&demelk en 
~ koe:Cjes, .erd door :i~rry Dietrich te inschoten ee.n voor&;telling 

ur;;.~ · met een _poppenk .. st e,egeven. JJe Z<..r:...l l .... S op het toneel versier41-
"'' ruet groote platen van de c. .}i . ,,.E. rol> 1'-.a.mer en cikkel niet out

braken .Bovena.jen waren :tn a.e zaal groote portretten van Stalin, 
\•elke met ""'roen v.raren versiera., OJ!Behant;;en. Tt. omstreeks 1'1 . 30 
tlas deze vuor:;;telli ng u; L.c:.lo1,en . --------------------------------

Te omstrc:..~ks 19.30 uur, ;/erd in Je zel.l:'u.t. z ... al een fee ste1ijke 
bijeenko .... alt van leden van u.B A..~.u • .Lüeuwe -..J c.nana, van ü..e C. P . lt . '->e
houden . Tet,en 2o .cu uur was de zat...l geheel lJ.l.et bezoe.t..ers gevuld, 
vrijwel allen afkolllstig uit Nieu\le-SchanD en lJrieboré, . In t otaul 
v1aren ongeveer .a5o ~ensen in (.ie z:.tul . Voor deze oij "'enkoÁJ.st ,a, s 

~ h~t ca~- gezeî scna,p 11JLUU\Y J.JIE_TR1CH 11 uit \.1~ten 5 eengageerd 
liP. e.D~· u:tt gezelsc.(lap ~s voor het .P'ü'llliel<: oiJe;etreden,met et:.n gevarieerGl 

.,._- .. roLr .... .ll1lila . o._.. deze bij eenkomst \l'-S (:;een o.Jrekür i;a.t;..m,ezig • .Je lei ding 
• q~beruliitte bij ..:i."' 'Voorzitter v.:~.n de fd . u~eU\le-vcne..ns , t.-en...amd 

· ~p:rtDerk .iu1.ook , creb .6-12-l2, v-.:tn beroep fubrieksar'"oeiu.er,v.oneuu.e L;:;;an"tje 
~ t;el!!ec.cn.e .lem.e - ::ichans.le omstreeks 24 . v0 uur \las l.et ... :eestelijke 

f( ge deel te afgelo.t.'en •. >f-...dat noe tot een uu1· \iac uedan.st, 12 ge sloten
1 

\,~arna allen rustie de ~~~1 ver1ieten . --------------------------
.1:1en t\ree~ 1 ::. i'"scLriften vto.n verlct.llde Yert...unnin._.en zullen 

bij a.i t r.;:..rt.JOrt , oru..en gevoet:;.d. .-------------------------------- -

• 
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.... : V€rzoek tot !!et houtien v~n eE!n demonstra tie dd . ;.:;; 5 ... .!}ril L...48, 
te houden op 1 _ei <.J • • s. heb ik ontvanc;en . 

Tegen het houden vun deze demonstrtie heb ik in beginsel ge~n be
z .. ba.r,. behouo.ta.& dat de toestemming verv..t.l t , \ianneer aan een der hier
na l!;estelde voor.laarden niet Hordt volda~n,oi' wanneere t.an t;l.am1ijzi 
\elke de politie in het belang der openbare orde ~eent te ruoeten 
stellen, ~iet oogenblikkelijk wordt voldaan. 
~eze voorwa~ra.en zijn: 

l.Tegen het houden van een toespraak u.[> ü€.t qchool..,..lein na afloo.J:_J der 
demonstr tie heb ik be~maar . ... k kan er lllede accoord gaan, a.a t u.e a.emon 
stratie o~ nt.t schoolJJlein worut ontbonden en d. .... t na 1.1.eZe ontbina.ing 
d.e .lc..ngverenit;ing ''Pal vu '1 za.l zingen de liederen 1 .or(:.enrood" en 
11Vrijheio.' . 

2 . Aant,;ezien niet nader 1i1ordt ... angee,even \Jelke groepen in à.e o.l:"tocnt 
me€:.lO.J€m,L:.{.E::l1 ik é;.an, ~t u.it alleen ~ijn o.e Afd'~NieU\,e-scnans' vc..n 
de J2J . V .c .,, lsmede a.e mede. erkende vereenigingen,nl . a.e. uziekvereeni 
gine;"Kuust naar Kr"-cht a en à.e zangvereeni(;,ing''PALVUtt . ona.er nau.ere 
vereunninJ is het verboa.en, a.a t andex·e groepen in de o.l::' tocht met.lo

11
en 

3 . a.e de1110m·tratie \,Oru.t e.eholAa.en op 1 ...... ei a . o . en zal ,.orden gcnouu.~n 
tussen 1~ en 17 uur .~e o~stellinu v.n~plaats o~ het Stations~le1n, 
uuarna de volgende route zal •. oruen b ... vol~:,a.: 

Stations .. eg, grens gemeente ...;)t;~rl.t~. , terug lunt;.s Verlelilgde ... oo1dstr: , 
:Sunder\lec, .chterueg, • enters tra<:: t, ;>l.i._,cl straat, Vooratr<,;l.a t 0 . ... . , L>Uider -
str ... a t , olenstraa.t, -.-oorstr"" at . ... . 1:.ot oy het scr ool~lein é:an de 
Voorstra. t . 

4 . In a.e o.c:~toc.tlt mof;,.en .:oor de demonstranten de vol&,ena.e leuzen wordEn 
meegvoerd: 
a . Vrede , veiligheid en OJ:)bOu\; ; 
b . Loonsverhog_:img ten koste v ... n de ,,inst; 
c . Bestaanszekerheiu voor allen; 
J . , ogere lonen lagere ~rijzen; 
e .loo~ uitkering bij ziekte en ongeval; 
f . û.iJ nat..r de 200 . 000 in d.e .: .v .c.; 
g • • ij eisen erkenning van ci.e E .V .c . ; 
h .Verzekerde rechtp ositie v~n den arbeia.er ; 
cJ.~et de !J .v. c. nu.ar a.e e~nhe·id ; 
k . Leeftijdsgrens voor ~ensioen 55 jaar; 
1. le ei sen drie ,,eken vacantie ; 
m. Gelijk loon bij gel ijke arbeid ; 
n .Goede wea.uwen en 'Nezenyensioen; 
O .~enheid,V~d~ ; elv&art ; 

L. ~nneer na afloo~ Qer demonstratie een bije~nkoo1at 'oro.t genouden 
op een ~es~oten J!laats, .oro.t th<..ns reeds vergu.nninr:, verleen<l., (lat bij 
de ontb1nd1ng van de stoet, cq .na de zang, d.e uam1ezigen .w.et een etl.kel 
VI oord ''orcien o.!!gewekt deze bijeenkow.st bij tt '· onen. 

6. Andere leuzen a.an bollenstaande ,, or(.len niet toegala ten. 
7 • ...,e F?li tie heeft zelfstanuig het reent om, . ~nneer zij uit nodib of 

nutt1~ ?oro.eelt , ~an a.ez e voor.aêru.en ano.ere toe te voegen, .aaraan 
de le1a.1n~ van a.e demonstratie moet vola.oen . 

J.Je ~urg,eme ster van ... ieuwe-3 cha.ns . 
( ~et ) T • ue J onl.!> • 

"'n 
c.t.e he(..r E . .. ntons 
di Jtrictsbestuurder der L.v . ~ . 

l olend\.arsstraat 13 
l.ieuwe -.:> cha.ns . 



Afschrift . 

-S CH ~Ns . '------
.nO .55ti • • 

Onderwerp: . l.ul.J .Ei-Schans , 29 • ...-ril 1948 . 

Demonstratie . 

1 

• 

• 

... n aanslui tin~ op mijn brief van 28 dezer I.o . 510 en in 

.. nt,,oord op Ln schrijven van heden, ueel ik u het volcenQe mede: 

1 . Op O.iJV<o tting, d&..t een t oe s..,~raak o1• l1et school..c:Jlen verboQen, uus 

n~et toegel .... ten is, if; lnderdb.a.d lP-ui c . 

G . Tegen het houden van de sluitingsbijeenkrnn~t in hotel ~oning 

heb ik geen be Z1"r .... ar: 

3 . 'l'er aanvulling v-an het bepaalde i!Ub 2 . van de toestemming dd . 

28 1.1ezer, .o . 519 , verleen ik alsnog toestemming,d.at é;..l:a uroeLl 

~~~de o~tocht deel nemen: 

~a •. ~ueling Kieu.esch ns A •• • J .V. met vlaggen; 
f b • .1'\:fdeJdng ~!iem. e schans .. 1. \. • .ö . ( .Hederl . Vrouvzenbeweging) . 

4 • .lle t de monu..eling aangegeven '•ijzie;in&, v..in de route van a.e 

01 t ocht , a.at d.eze niet lco.w.t or het l.Uideinu.e , maar vanaf de 

Voorstraat c . ~ . ~rect via de Zuider~traLt s~at naar ue 

. olenatraat, ga ik accoord. . 

J an 
de heer E • .ntons 
districtsleider 
Nie uwe-Schans . 

ue Buré;,emeester van Nieuwe-S chana • 
( c,et) '!' . de Jong. 

cter .... . v . c. 
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v. 3D.J GEHEIM 

H.Groon. 

uier ede heb ik de ec~ U te perichten dat op con gecoLbineerdo 
C.P.I . • -~.v.c . - 1 Uei- viering te Nieuwe Schans o.m. hot wooTd werd 
gevoerd door Heroen Groen, van bel~oep atbeider op con Steenfabrielt , 
wonende te Alteveer . 

Groen stolde de op de vergadering aanwezigen in kennis vun do 
stru:::i-.'lg op de Steenfabriek, Tiaar hij nerkzaa.IJ was on doolde rede dat 
hij,ondaruts het feit dát hij lid uas van hot I .v;v., toch op deze 
Vél'gadering ve.n werkers hot uoo:r.d voerde en uel~tc zijn toehoorders 
op de stakingsactie te ondersteunen. 

In verbend net vorenstaande moge ik U vorzoe':en rij in kennis 
te willen stellen met de personalia en politie'·o oriëntering van ge
neerde Groen. 

Tieer Korpschef der 
f • :3entepoli tie 

.JrlSTtiED])g • 

~'ET nor FD v .: n::: CLI':i'RA tE 
Vt.i!LIGI !:>SDI~ ST, ~ 
nar.ens deze: 

J .G.Crnbbendam. 



Rapport van de pp Zaterwdaa 1 
Jager te Nieuw- Beerta gehouden 1 l'ei vierins 
afd. !>riebore-Nieuw- Beerta. 

zaaJ van caf 
v 3.n d·e C .1-. N 

0 -~ 

Aa"1"'ezig waren 0n9'eveer 200 ;:>ersonen,voor het meren
e"M }d \ 148 dr- el arbPid ers en arbeidersvrouwen V'ln ii:exaflitd:-±Eg het mind '3re 

l(l socr~.)e voorzitter van de afdelin~,Gerrit ~tvbb~,bi~~enaamd 
J~!.!tif~rrit Bom,oyende de feestelijkP ver~aderin~ ~a~rna vo~rde de 

. -.~~Admeel vereniging Stek eni~e toneel st tikjes 011. 

, ,_..VJ r' . Omstreeks 22;}0 uur beRen de sprek'3r van je avond,een 
lr"'JJ- :.,. <i?-" 1 zekere Jan de Jong,zijn re:3e. Waar dez-= de ,Jong- zijn woonplaats 
1 .... ~ heeft heb ik niet kunnen vernemen. 

~- De Jong hield de aebruikelijkA reje,met critiek 09 de 

• -re,c::erin.§: Beel.Deze re~e:r.ing moest ze s;'oedig rno~eliik ve:r-dVI•iiY'Ie 
en plaats mHkeá voor een Volksdemocratische re ~rin~. De Fartij 
van à e Arbeid werd fel a.angevaJ len en in het bijzonder de r.Kini 
sters van de Partij van de Arbeid en de heren Koos Vcrrink en d 
Goes van Naters,die verantwoordelijk wa:r-eh,dat de reactie end~> 
fascisten weer de boventoon konden voeren in Nederland. 
'De Partij van de Arbeid is de R;rootste viiand van de arbeidende 
klasse riep spreker uit, want ~j .j werkt samen met de kap i tal i st p 

Pn hele en halve fascisten. 
Een zekere part i i in Kmiil~uuixl!l Nederland l-ud 120 duizend 

dollar van Amerika ~ekre~en voor de verkiezingsactie. 
Verder drong s~reker p~ op uan,d~t Je Nederlandse troepen 

·zo s~oedig mo~eli~k uit Indonesie we moesten.Indonesie ~oPt 
vrii en de Nederla~ders mo~en Pr niet Jdng~r moorden,zoals in de 
trein naar Bondowoso en·oo Zuid - 0elebes.Zij hehoen zie~ daar nPt 
zo misdraqen als de Juitsers hier . 

Vervolgens werr) het plan-?~a~shall e~n plan genoemd om oe 
Ne:Ja~landse arbeidersklasse in voortdurende armoedo te domrelen. 
en de kapitalis~èrr rijk te maken. Spreker riep met klem op zich 
teaen dat plan te verzetten.Het moest hie~ zo spoedi1 mo~elijk 
worden als in Tsjecho- Slowakije. 

Minister Mansholt nam dP kleine boer<:>n hun ~rond af en (J 

' -~ gaf deze grond er bij aan de ~rote boeren.Je kleine boeren moest 
dun naar de D.u.w .. In Tsjecho- Slowakije echter werd het groot
grondbezit ontei~end en ver1eeld onder ie kleine boeren en a~
beid ers. :Jat was pas socj al isme. Daarom arbeid ers v .:m i)rieborg en 
Nif:~uw-Beerta stemt niet op Mansholt ,maar Oc.J de C P N 'fl - . • • 

Vervolgens zei spreker,dat e~n soldaat,Pen zek~re Ratio 
Xoster,door de Krijgsraad te s-Hertm~enbosch onrechtrnatie tot 

i~ Jaar gevan~enisetraf w~s ve~oord~eld omd~t hii had gew;i~erd 
p.aar IYldonesJ.e te .gaan.RJ.ermede Y•a~ de r~le ten einde. 
· Stubbe vorenbedoeld stond hierna op en las een motie 
voor v n een stukje papier 12:ericbt a:m Zi ine Bxellentie de r~ini-
ster V'ln .Justitie.:>e inhoud van de motie was on.o-eveer: 

200 arbeiders in ve~ -aJeri n5" bijeen te Nieaw-Beerta drin
P"en er lJj j -Je T"li:nister op =-lan 'Ratio Koster zo spoedi .ç; mopeli ik 
in vriireid te stellen,daar hij zonder rechtsgrond v;roo;deeld 

Stubbe vroeg : "Kunnen de aany•ezif.ren zich hiermee veren i 
Wa·1rop door een vijftal personPn VPrsp:reid in de zaal zittende 
"Ja" ~erd geroepen .• Stubbe zei :"Dan is de motie hiermede aan.ose
nomen". 

'Hierna volgè.e.lht nol? enire toneel st11kje8. 



UITTREI<SEL 

Voor OD 1000 ........ Naam .CPN- 1 ,!!ei,..vieringen .. 1948 

Origineel in .... OD 261. ....................... - ... - ..... Naam ...... . E.V. C~ openbare v.erg. 

Volgnr. Ag.nr. 35024 . .. ............... Aard van het stuk . ra t:lport .. EEN .. ..r,:ej .. fee s.t:v:i.a.r-ingen ........ 

.... Afz . ....... R •. P ... :;<inschoten ... . .. .... .... Datum ..... 5 ... ) ... 48 · ............... .. .. .. 

Door het 1 Mei - Comite te Beerta,uitgaande vnn de ~fdeling OPN te Beerta en de 
Afd; E.V .c. te BPerta,is op 1 Mei 1948 in de zaal v~n het C"' fe V~LT .flJIS te Beerta het 
1 Mei- feest gevierd . Des namiddags vanaf 14. 00 uur tot ongeveer 17.30 werd een kinder
feest gehouden die door ongeveer 150 kinderen was bezocht . 

Des avonds omstreeks 19 • .30 uur •~erd <>en avondfee'Jt gehoudl3m, dat bezocht werd 
door ongeveer 140 personen.Gezienus E"fi.~PF.R, •onende te BP-erta,Veenweg B 307g, Voorzit
ter van de afdeling E.V,C. te Beerta opende deze bijPenkomst met een kort openings-
V'' ord . Als sprke-r trad op J .de JONG van Groni l)gen,Hocfdbestuurslid van de EITC , die in 
een l'ort betoog de strijd v~n de arbeiderskl"l~se uiteenzette . Door de plaatselijke 
toheelverenigingen "De r ode Vaan" en Nieul'l leven" ..,lsmede door de communistische zang 
vereniging D.3 T 0 en het A N J.V. werd de feestelijke vergadering cpge1uister d . De 
vergadering 1er d te omstreeks 1.45 door de voorzitter van de afdeling ::::. -· ~. E. 
G.EKPMPER es1oten. 

Door de Heer Burgemeester van de gemeente B8ERTA was cot 2. 00 uur vergunning 
verleend tot bet houden van deze feest avond. 

Uitgetrokken door GH ......... ..... Md./Sectie .. .. ACD::-4 ... .... ............... Datum ...... .. 19. 7. .. 48. 

Op aanwijzing van .... B ... U I /a.. ..... .. ........................................ . 

@ 5030- '18 
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No. Gbt..'// 
I.D. AMERSFOORT 

4 Mei 1948. 

/
Onderwerp: Openbare vergadering van de C.P.N. op 1 Mei 1948 

om 8.00 uur in gebouw Amicitia te Amersfoort. 
(Aanwezig waren plm.~ersonen, zaalcapaoiteit~_personen. 

Sprekers: A.J. Peperzak, 
Jg. Benno Stokvis, 2e Kamerlid., 

'+'- A. van Kranenburg. 

Medewerking werd verleend door het zangkoor Morgenrood te Amersfoort • 

. Ju~~ Vooraf werd de Internationale gezongen door het zangkoor Morgenrood. 
~;1 De vergadering werd geopend door ·A.J. Peperzak, gekleed in een soort uni-

').4~. ~ form_y_Bl!._g_e A.N..~.v. ' -
Spre~ begon met zijn terleurs~elling uit te spreBn over het niet 

verschijnen van het muziekgezelschap Jagtenberg uit Amersfoort en de 
opkomst op deze belangrijke 1 Mei-avond. 

Hij zei o.m. dat er momenteel maar één werkelijk rode partij was, 
de C.P.N.; de andere partijen vertrappen de democratie. 

j 
Vervolgens deelde hi"j mede, dat hij die middag op "Kampoord" te Soe 

~ terberg was geweest, waar een 500-tal kinderen het 1 Meifeest gevierd had 
den. Wat hem hierbij het meest had getroffen was, dat de daar aanwe 

in kinderen gezamenlijkLeen resolutie hadden verklaard dat de C.P.N. op 
kon rekenen als zij groot waren. 

-,~ ~enkele liederen door het zangkoor Morgenrood begon Mr.Dr. Benno 
jiJ ,1 Stokvis, het 2e Kamerlid, zijn rede. 

~ ~~~ 1 ~ Spreker verklaarde dat de 1 Mei-dag voor Nederland nog een strijd-
~~ dag is, terwijl het in de Oosteuropese staten is veranderd in een dag 

van blijdschap. "Maar", zo vervolgde spreker,"eens zal ook hier een 1 Mei
dag komen, waarop niet aan strijd gedacht behoeft te worden, doch welke 
voor ons ook een feestdag zal zijn". 

Vervolgens behandelde hij de economische en politieke ontwikkeling 
in ons land vanaf 1945. "In Nederland is geen wederopbouw, doch afbraak 
geschied. Onrecht in plaats van rechtvaardigheid, geen vrede, doch voor
bereidingen voor een oorlog. De z.g. socialistische ministers werken de 
opheffing van de loonstop tegen, werken stakingen in de hand en nemen 
allerlei maatregelen tot terugbrenging van de arbeiders naar de vroegere 
machteloosheid en af~lijkheid, o.m. de D.u.w., de werkeloosheidsver-

• 
zekering en de verhoging van de omzetbelasting." 

Ondanks al deze tegenslagen wekte spreker de aanwezigen op om met on
vermoeide ijver te strijden voor het grote doel dat de communistische par-
tij zich heeft gesteld. Daarna haalde sprekr aan hoe er door de C.P.N. 
in de tweede Kamer en andere vertegenwoordigende lichamen gestreden werd 
tegen de P.v.d.A., de K.V.P. en de "reactie" en hoe zij verder nog vecht 
tegen het onrecht bij de zuivering en bij de bijzondere rechtpleging. 
Hoe bijvoorbeeld kleine N.s.B.ers veelal onschuldig gestraft worden, ter
wijl de grote collaborateurs vrij blijven rondlopen en de Minister thans 
de P.R.A.C. heeft verboden na 1 Maart 1948 nog collaboratiedossiers in 
behandeling te nemen. Dit laatste betekent, volgens spreker, dat de gro
te collaborateurs niets overkomt, omdat het juist de grootste en moeilijk• 
ste dossiers zijn, die bij de P.R.A.C. tot het laatst zijn blijven liggen. 
Voorts wordt Arnold Mei jer met onderscheiding behandeld, dit is de poli 
van de Vorrink' s en de Van der Goes van Naters'. 

Vervolgens sprak Stokvis over de oorlog in Indië, waar vele soldaten 
waren gesneuveld voor een slechte zaak, terwijl de C.P.N. tevergeefs heeft 
gevochten tegen uitbreiding van de broederdi~n~t. 

"De reactie ziet het ogenblik naderen, 4i de macht overgenomen zal 
worden door het Proletariaat. De reactie ziet met spanning die tijd tege
moet. Oost-Europa is in Russische handen en Finland komt al nader. Alles 
wat de reactie doet, moeten wij zien als een wanhoopsdaad; een kat, die 
in het nauw zit, doet rare sprongen. " Hierbij doelde spreker op de 
Nationale Reserve, het weren van de communisten uit belangrijke commtsies 
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en het niet verlenen van zendtijd in de verkiezingscampagne. 
"In onze strijd tegen de reactie kan niets ons meer steunen dan de 

kaart van Europa, waar wij het grote Russische Rijk met zijn 180 millioen 
inwoners zien, welke bevolking bereid is om te strijden. 

Kameraden, laat U ondanks alles niet ontmoedigen, weest dezelfde 
als in de bezettingstijd, toen iedereen op de vlucht ging, behalve onze 
mannen, die niet de vlag streken voor de vijand". 

Spreker besloot zijn ~ede met:"Gedenkt i,P._de a.s. verkiezingsdagen 
' dat gij communist zijt". ." ~ .._, r~ . 

f 
((1>. Vervolgens werd nog g.e-spr~k'en door A. van Kr~b_llrg, die zich be

kend maakte als de voorz1tt~r van R.W.N., afd. Amersfomrt. Kranenburg 
sprak een kort propaganda•ootd voor de C.P.N. en R~en declameerde 
vervolgens enkele stukken. 

Het programma werd verder vlot afgewerkt en omstreeks ~.30 uur 
J werd de vergadering gesloten. Het geheel had een rustig verloop. 

• 
OPMERKINGEN. 

In de zaal waren doeken gespannen met de volgende opschriften: 
"Terugkeer van de troepen", "Tegen het Marshall-plan der armoede", 
"Voor welvaart en zelfstandigheid", "Voor vrede en brood", "Voor onver
korte handhaving van de rechten van het volk". 

In de pauze werd propagandamateriaal uitgereikt voor R.W.N. en 
het zangkoor Morgenrood. 

Foto's van Stalin, waarop aan de achterzijde het programma, werden 
verkocht à 5 cent. 

PEli!>NALIA 

)( PEPERZAK, Alouisius Jacobus, geboren te Nijmegen, 22-2-17, electro
mon~eur, wonende Y.xkwwXMHXktxtkx»xAmersfoort; Goudsbloem-

~ . straat 58; 

KRANENBURG, Arie van, geboren te Amersfoort, 21-9-10, wonende Lobelia
straat 10, Amersfoort, Arbeider Nederlandse Spoorweg~. 

- \ te I en 

--1 ~,- ---~ ___ ,.....t-,;3_ 
Van betrouwbare zijde werd voorts medegedeeld dat in 11 Kampoord 11 

Soesterberg in plaats van 500 kinderen, 300 kinderen aanwezig waren 
plm. 20 volwassenen. 

• 
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AaJJ. de Heer 

Hoofd van de Centrale Vei l i gheidsdienst 

Javastraat 68 

te ' s -Gravenhage . 

1 h a n~ kunt U zien 
op ZONDAG 2 MEI a.s. des morge ns 
10 uur in het CITY-THEATER. Markt . 

de langverwachte schitterende Russ. kleurenfilm 

8PORTPABADE 
met als hoofdprogramma de bekende 
Russische speelfilm \ 

" W A C H T ·o P M IJ " 
Nieman d verzuime deze unieke filmochtend 
bij te wonen. 

1 MEI PROGRAMMA DER C.P.N. 
(de ,,Waarheid") afd. Cul emborg. 

Kaarten á 60 cent aan de zaal en bij C. Engels. 
man, Noorderwal 1. 35 11 

~--------------~---------------------

,, .. 
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~-~.~:_l_S!....t::ni _ _,_ .:>T_J::I.'!3RSj.i1 • h.:.lv r Ui , 4 Yr.; • 1ü, 

.r.a . 1. <±ó. ® ........ ~(:,\) 

- ):jPt 1948 
li ..... .L.I.!..! ..... . -AL Js-aJa 

- .. c ... b ·~.ot· :"""'.!. te-. cl. 1 -•1. i - • i ... :I-.1- ,r ,~e -p;:i _ 
... .L,J, t .... I.ll·;er·u, e .... c ...... t n,- 1 ... ,.:..~~""- •l" t te :L:..lv~rs;.~.~; è,et 
vel t ude : 

...Jo;: c1,r- "..ere lJt:;"'CT.'h.'i MLt Cel .r.i''Ï•~t·f'te tV 1 e ?._rt.J.j n..n tie 
·•t:·~e.l.ll ir het Gerr-ccr.ttil-jk u.fCt't,t;J··t·Jr t :Lil.V.t''IÀ •• ::ti '.llJ.\'f!l', •l:e 
t rn lll,"t ft.eMt ('leell ,en,h· 'ler .r.ich mr, ~ U\.<t' C.t! t ue p:;., < t ,P.ll ::. ie 

.:r .• nt "'/ t' ~c-'l"'ul ,v ... HUt' ir 0 1tr.cht l'1U.I t' het r .",,., ~t"'T't'('i \" orn ,... -
,,..~,,, ... · .!'i t f~~::;t 1nurc'le tct c . . 1- uur . 

:Jcçr no ~ ut't~j '\'"'n de Ar"'> ;.:.ti V rl'l. t > T 1.0 i'"' A8 "'tÇl''"'~.!'l.'rfltl l!~ 
f lt. t.3tcc1 ~ nat r hvt op•.r.1'.1Gl·ttJ.c tr•r 11 Do Lieb~. r~· '' 'lcbt ''t' ' ' t :Llu':'' 

Ct' ,d.rdst; IJ rfl • IJ, F, ·mCl;Il,.:; n ::_i!"nl lCL t- thet tEn' l lcf't l ct ' ' f""l'l.J "''l 'L ~raao f' 

lV .... Re .:CKJ oen rerle f'f>ÎlC .L'lett ) •l'ht'in !Jlj rlr.> l)ütf'~Cnis V~l:) ne l ' ei-
vier i')' è'·eft ttitue11<F~zet . Tev"'ll6 'V.P.'r'rl C.î clno'l:' A 1 'er. V'l.l'1 ile Vt'Cl-

Wen ·ccp ver"ïW.i.t'digrl~" f' ,·~i' tJ.cvlav "• n le P . ··.il .J • • .. , r. ne v0ct'r.it
":. ~t' ,, • ., nc .:~1' 1cling l:.ilvc-r"'tlm ov r eftrJ.P;Ol . Aan n"'.-;;~ -f'ictstccht en 
b .:..j ""er. 'koT st \7P.t'~ ·i eer opo;r-:,·e.~r lGO perse .. n ne ~l,tr,t'llom"'n • 

'I't3 ló \.!Ut' Y!dt'C~ -1ccr 'L lht'tl,j V'l.r. ' t• .dd f>C AP.,"C &f;'l-l:.t' ti 
, Phr..urll, l . 0 , het .!...r ... np;gc\re .1·;t \ 8r'~tterre '1 ) ;rd lcn C,Jtccht ï.tl ... C't"l"'<= 't't'l . 
Dw27e c~tcc:1tlw<.9t'"!.'n 32v p~rsc .n no 1 n ""'t'i"1 Tf->fli~::? E' rl 

T .lzie''C"t'PC! V'Y; r1 p !"lCtual'\j<->\ er'"'t'S uit A.M"'CCrr1'l.' ... "he-:; ccr:ps 
'l0P'I:'"' _" 'l'::~rh •. 13-zers ... i .•. . J . C . er · 'lt' in r' ~rl~ ."."l v _n "r-
ti·if''"~ -.+.iL .r v-m dé YJ.Yi:.lc.clp,._flcli.J~.l \ riP .,.,.,t:~...,..._·-rarf'n,tro'~-
~cr:r v• rflchillP.noe ~tratATl ir. h t c-"nt"'Ul'i en het bl~P. "en··w rti t' nel' 
ei" ~nte ~n t'd te lo ,30 'JUt' c"' 1 ct J..a. .,. f>'t """~t c· t'Jc PY • 

Des vr: ~~· tt;;' ~'-' l..Ur er· n~~r àc Partij ,., r t1P. 4'r, ,.:.è ,. ,!1 t E.(.l-
t3.1 { VC .d bij l~r.~..tCC .• 1tet. P'Lllou-1el - ur , t..l in r •t it Gcc!lf•nf~ll Cll i 11 c 6 
Ge;;cm/' . I. Jvi ·e t::i~etl:1kc ~tf ;~ " r~.l· -11) pt rt.Ljvç~'l:'·.ittel' Yr.o<1 ·.;c,_m! 1' 

De Ji. . J.~ . , ,i<:, St.r. rlefl Volks e1. het pc-itl~ke le':enct: .. t.ret 11Du 
.l"'CJ:ltot'b ... ,s11 ve:r<:.org~en het prcJt'u.:rol1~4 , cJ.nt - op 1e volp;r;r1e ile-r t't1 .. et'" 'lû.
il, beidt; z;l.le11 r1ezelfde v:o.1 . 

De >p'I:'Cl{er Koes VORRLK zette oe 'betc'::urio Vtül (le 'J oid.s uitccl1 1 

~ie st-..eèls een conbL.latü, vrtn ft:eat en 9trijd L; -:-e ;eec:t , ,.lrlus a,re
l~er ••• iJ mernoreerde l'l.e ernst vw1 loze ti.jr'l en neen ~"e"l '.::...t't."tochtellj .. ~ 
,•,..ccp , 8c1irlair te bliJVCt1 1r1et rlç "''CCl,u=tl - d•;m:.ocrat~Jn , rlio ttmns zuch
ten ende-r R·~,ssist.:h~ cverl.e..,rsinc . JcL 't'Y'l h l1wlrle hij •i0 lr·1.J kernal'S ,r•ie 
:pr0st~ .. ties , <iccr sccir.üistische trinistl3 t't~ 1)~:; ·er=~stel1i>· 0 , ·1ict il:"n 
er'cmnen en riep tenslotJ~.t; •4 e aal.\'ezlf·en o:p,te ;taan "7 C0t' -l•'3 '"erclt; -
0 irdnrr en .;.i t')rei-'l.inP' v~1 •'!.( RCG i:;;.li., L ische P'eda.chte. 

De '.:>ijeen·mrnsten h,tdrler: een rur:tirr verl0op.De ~alen , ,;:mvin le 
bijean~:crnsten '.ierde;r. t:<e":oudcn,hn.r' len e0n cn.:?Hci~eit ,ran t'PSJI0ctiev*'l 
lij't:: !3(.0 en 11LO pet'scnen , d,.,ül · a't'en niet '81~P.e1 beze-t . 

lJe 1 .. e.! - vi":lri • ..g 7Cn het r'i 1trict ''Gooi- en .ëJemlrm1i" van (le ~or"
LUil:i~tische l'at"tij ~Jener1an•i11 dû Wa<t!'Leili" 1 \l• t'd 'e ;0rmen te 14 l..ll.\t' 
y ct een kir-:3er idè:v::: ü. het hotcl11 vantbe'l:'rren11 , w1.r.r 1e f'iln:; • Di1· 'l'roM 

1 .::a • u .:a t ... , · r1 • • en Z r. nCt'J)Sf!Cli0";el"l et'<J. V'::t" O"l1" en r,~ :l. •Oren ~:p l,]S ~ e:r1len r·e-
tracteerd . 

~~s avcnda te 1~ uu-r Tiel'~ Pen 0ptocht PPhO Aen , el~e ~~0r ver-
9C'~~illeno~ ·tt"' ten in ltet centru 1ra.r .il,rAt'9Um vce'l:'ti.e . O·,"...-!vee-c 1~0 
pereonen nar en 1v,n n ::ze c"Jtocli+.. n P.el • .t!}en ·1anta 1 rode vlat;~en en ;-i t-



te · r.~o l<t.n ,, a, re..! leu~en \ .... re· .1"~ J-:' ... cht 1\ ~rde~1 i...1 oe 02tccht 1"".: -
E';VÇP,t'O 

1
ter\,:!.jl eel> n!.SCJr':..!llB r:ll<~.lt; 1{r"e~( lJCh'LJ:> .Uziek "':.en g~hCt'e Jt'll.Cht 

t ......JP' U) het J.Lachthuispl~in 1 vu.n ''ëL! r de ~~! "- ver .. re ;l"ell E.r aar z ::.j 
qr'" _ te :;.v , lo '.mr .erd 0nt;)oruh:m 1hield r'lp n~~·ucrctn:ri; vnn ct C . P . l ., 

I Jch· r•n l:lu .. .!!.I.LL.G,P:~-ncl·•m t-=· :;lJSWij':\~.L . ; , ? At..lPU"'tUf; 1904 ,lirl \r· 11 ~ • 
t:p·",.~:;rrtentet'.arl vcci' Ae ~." . !.1 . tt ;.1l•rer8-U'1 bl1 "Cn•nil~ alO.aar,.Jeld.cornstr~r'1 

(3, ~n te~ ~r~ak. 
!.. dez~ •cebp!'a'lk spre.k hi~ n 3r ·t CVP!' rle betc··unis "'lt1.'1 .4P, 1 'ei-ri~(Y 

voer ·e nr· eioersk].a"'se.Iti zei.rlc ,0nt rit" · r"L inur 1·10~sc c··er rlP, r- ~ •• le 
er~ 1 1 r , A ie ti. x- feest viert . :' e~~ rlr . .- i ' ~e orrler. ï.0t e m 'J"C l_·cf eat 

vnn "hevr'ij~il.g en •,;an socic.lü·tischc c.Jt.CJ\' in rlie lt.1rèen 1 aa\' ;,l'!t cr 
't n 4P volk het K:apitali~Me hneft v<::r.,la,... n e1. tt•rur·~~oorlrcnr·(H1 1 ':tlllu~ pre-

1<:er . lli,i ~trl-l.e rie vO'\ijet - U •• ie tot vc~t'Ï) •131.; en "erwe>et.; nur.::r ·ie cvc>r.:.r.e 
Oo"'t-.•. i\lt'Ol)C.''e la"léen . 

VP.rvcl~~ne '"'..?"rak hi,j nyer n.e (;(;l)llOl iAche tce<Jtan1 ir 0: tf- 1a1 ~,. nr-
... i .i hij kriti....:k ctîend.e cp Ae :\ef.:·eri.ur .Dri J:n.ar • r'i~rcp·oct.v;o 'br .r.' 1. cr.n 
t•" en 'vtf' 1 Vt aT t 

1 
•J.ln U"' · _ t'" 1'0t' . He{_, r CIJU1 t,, t Y<.' Y1 ,~ P. 1'"t'O.C rt•a ;l r. "'.>lll1 l1 i l r/r Yl.,... 

het W('t'ktJj!r'!e volk -~er1 ;•rol";hl•" r:_JrC1
" t' , 'L~~ef1neten il. Ae muil van een 

]·cloninlP. CCt'LC,c<' . Vccr A> 'lrbeiri.erc;- . ••.l ~"'('l '"t"'l~ <'l'l Cl ÏlïP'~~ P..l ·~c~r r;cJv;
lPn ir.: echter réP.n ~-:eld P.l1 "'ee 1 l"''4t ·r:L.l..~l.l>l;i r1<> <~t f ."!s ;~ i.i~"'Pn'1 e nrij
z P.n c-:oc1 t oi e leen ~te.}' rP.hc 1, · 1< eflli .Hw.rrverhcg inR: d Te irrt; 2 ,~ · 'e'r:<e lëcs - ·-

.._ heidsverzeJrering eveneens .het is de <1rbçider en oe k~àine middenstr:mder, 

.. f'iie h'"'t ~ela;.; ! Qf.te I •)é'ttJll 1 ri~.~ spr~·· t• ,t 't'tli.jl rle f"t'')t<-> ~r.~:erl~f:> e-r<= 
encrue \,in t..,n I'lc'cf.>n . ûO ~- V"'lll het w ti0lllllfl it~lcorwn rt <..t nartr 1er·f'nP.r., 
die iet v.er·,.e l• 

.bij npreekt .-wrve;lgens eve-r nc i..tcrn~tlOl.lale politie:~ en zeF.t ,dat 
cn·;~n· lt:lid.it ~ vun VOHP.ll.K ,b ... NL. ,D.!!i GAU.LE en TRUl.~>N ,~en\ estblek ot"rlt 
gt:~ticht 1 ~:;t il.Ltt~irB bondee-r,ol"tl:c>.u._ppen en rel eirne clau~ulca . 

Hiert.ij ·oren~t hiJ het li\RSh • ...LL-l'lan tt>":.' ·prckc ,<..1., eek het ::>:pu.nje: 
van Frotce .Al:.es zcu ,vclge s preker , "'er:icl.t zijn te~en de vooruit"ltre
v~n.4e jc11Ce rlemocratische vclkem.Tcen ir. Tsjecho-~lorlnklje aan rle !:ui 
'Perijen ,,.m de ren.c'tie een eir.de VJerd ·e.llaal:t ,~.c.l"l:ie spre~~er ,rloor een 
J~t'achtip; en rlccr"tas'tend optrec\en Yan de urbeirlers en boct·er.. 1 schreeum1e 
G.er hier moc-rrl er b-ra:1d .De Scwjet- Uuie "'OU 0r achter r::t.tten.liiets iA 
evenwel ~inde-r wanr .De Sowjet-vr..ic rrcn""t zich ,,ir......"er i1î de binnenland"-'e 
t•ar:~E>lepenherten van een ander lnncf , a ldun c:preh~r. 

De openlijl(e en ·orutale iF.memi;ir:.g van ArM~rika in rle aanf3cle1';e~ü1erlen 
in Itulic bij de verkiezingen •crti.t hier rlcor ne VOiillll!KS en alle an<\e 
re reactiommiren toe~·ejuicht . 'lcch h~1>ben li.e pnlcketjes uit Amerika,c'e 
nrl-ir-enne :<:mennen in d.e ltalia J'~ hr ... vens en het inr;rijpen van rt.e Paus 

• niet ·~unnen ve't'hinder(3n , lat hot Vf'.L wfront zich verPterkte en n.an led8l.
tal en flC.P invloed te~"nr-:.m . 

Ook in ~hint aeFe-ieren de vclksl~-ere , cnrlunks ne tanks en vlieatu 
"'en v: n Ji.."'l~1.·ika vr:cr '.i'sjanr; Kni 'l'sjck . Ir, Grie1·enln.ncl. rroeit ~P. r1ac1tt V"n 

1.:et "',orcct·ati<Jche lel"'er .In ln'iiu en i.1 I,1ncnesi~ zijn ne kolcriale vcl1ce 
ont,.:~avt . In :FrnnJ:rijk f'1tant de cntznr.r~elijke macht Yaa!l de Co!i'~'lini 1ti<>che 
pn.rti;j aan tie vccravcw'l. van niet.we !'1tt'ijn.In Duit,..lanr' r-rceit de Ccl'IIr.u
r.i"d isci.e partij c::nel.OcJ: hier ;·rer,.~lc.·t ,...preker ,zijn \"ij nterl: en zullen 

teeds ater1·er wcrnen .:.en il e· ze \1ethou-1.e,..." ~.r>~j::-,.,.er , çnn '.tit K:l' ler
en R[ risccn.icoq:ies drijven. ren par-t za·l.ln..r.nrijvinr- tee en --et'bo.-1 van 
tiet cn<;traties . l.ierbij raat de l:'urti . .i Yan 0e Arbeicl v"crcp .Ilaarc!1 z 11 n 
'c 't' l i ~ers zich van rl.ic .l::'a!'tij afwennen . ··anti.aaP' »:aat A.e Vet''kie?,:!r,p;~ 
o.ctic, ûF"inr.en . De lenze vun O.e l; . I- . 1 . i" :"nocd is 'l'roef" . C:rrrlnt onze 
te-en ·tc..nners cno v-rezer. , ald...ts ~:prol~er ,ro~pen ze r.m hu::p- :tJc1itie en r:m 
r~serve-1 ~ t..:t'B , di~ ze .;;traks \,illen r:euruikcn in tle strijd ter?:e.l lcts
ver~ctorin~ vart ae a-rbeiders . 

~olj t'C·Jpcn u cp cm met ons •'e vr.:U::u-De\ er;ing veer n~.c.tir::nale welvuart 



tA ct· r.i e-ren en !1et ons te <::~ri;:r1 er~ vQOt' Yt':ljl.eid v-rede en v.·elYan-rt . 
1 et " Leve 1'\e -rocle! ei ,leve ile Ge utd ticchc partij1, 'beslcct ç:preker zijl 
t 0 ° l)t'[' o.k • 

'I i den~ èl.e ~'Jtcc•.t en tij letts ~e -rede ··leren zich ir. '"'een e11:el cp-
zic~t bljzcn~e-rhe~en voe-r .All~s had een zeet' cr~elijk en -ructi~ verloop . 

t 
Op Zcl.c1a"" , :.. .<ei 1':148 t(' 2C uut•,l ield }et r1~strict' Gcoi-~n l'..ieml.nd 

· .r ne v . ~ . l . • in ''Oz.s Ge·oouw11 te Hi..-.:ersurn zijn 1 ei- feesr. . 
I .. rte~c .r-t e"telijke t)ijee- ·r ··t 1 elkE:• bezccl~t '"'::'.s l'loor -ruiM 4üC 

et"'Ot•fln~za'lln~inte 400 :pe-r~cn J, .-ras f 1 s -reket' op Pa'..ll ne GROOT, 
Nt.~ 1- t'tij!'Jec-rutari' te .-'.lstct·rl.ai'l . '' :'t' vc1.·l .en en r filde ·e-r::ing :Co-r Z\i.t~T 
lJr-~· et nK't'eupele t'~J""e>n ~n E~~e -vc-rrelijkirwen",..:en rrroepje A. l . J .V.-et's , 

n ir- rlanne" ui tvoe't'r' en en cte cc:r.fet'enC' i er \lim 130S bo l•f elcle een ucccrr1em 
-~ ~m !icld ~;P aanwczir:en op h'.uncl.·ic;ti•·ch<> · ijze 11e~i1T . 

\ 

De 'bijeeil=orw:;t "e-r·i met een ·:c-rt \'C~""t'n ":eor~nd ·i eer J . PlJI.J"ELirG , rie 
o-r ?ijr. v-reur·f'le ever tlit~pt'nk , ... ht · r::vnolen 1'[\."WC?.ip; ·~nren .Velen M.oeP.ten 
nor~ \ ~r .. ~ei1 tel~urrreste1r1 ,rtcr-tlrlat r:een r:rctnr' 7,M.ql te 1:'ri,i"'en vra'· . lLi:i 

ó1.~"' i.1 ne r.rote "'lelanf."'1tellinl! eor 'l.t;W i~izinP' , t~ t Cle -pclitielc v·ut de 
\... • .1. .i . rie juinte is .I.i.j r-af vervel ''<mö een ,.., • rz icht 'fan het })t'l"f';t'ainrnr> 
v< 1 rle avond eP- hccpte ten c·:J:.ctte , d.· t cd< deze avcnd e-r een r1ocht zijn 
vun éle cnverzc ... telij.Y.e vil vun cle n.rbei lers-D:ilasse •. !:iij hvt .. er tn CIJt-re-
.-len v~ de a . .. ~ . J .V. - e-rs ' ct'n een tableau vet·tocnci. ,\;rtat'bi.j cp Cc .. rt.0n de 
leus"Rt:..tio ! .. OûT...:It meet vrij"~escl. .. reven stcnd • .r.:tm van ilf; A . •. • J.V.-v't'r: 

~ ·tel.~ I;) vr-c-r aan de l,.iniBte-rp-re ~ id.ent een tele~-r<•.m te zennen ,,,,,_ ·-Il de 
v-rijlating van Ratic Kcstet' ,:Ue tct 3 jt..a-r rev,m .~r.isstru.f 2.c .. L .uijn ve-r
ce-rn~eld iccr 1e kr:ijgr""t·ac'1d,, et·d r.;eei.-1t •• et handr;el-:lap en p;escL-re<.>m 
ver:<laur ien rlt~ aanwezi ~en er mede accoord. te rrr.n.n • 

• 1et p-rcg-ra'll!!:.t&. we-rrl ·.;-&rv~lgEJ s vlet nî '<J\' er .kt . 
De s·1re':e-r Po.ul de GROC~ 1.ielrl tiezelfde rerte ,, elke neet' hei v-erd 

P"ehcunen OfJ èl.e- 1 :..ei-ro.eetin~ v· n de C. . F . H. op het Ijsclubterrt!in te A -
stt:>t'rlai'l en welke '!'ede ,--:ee-r wat 'ie belan~-ri,p·nte punten betreft ,iP n..,.he
d.rukt iJ he-t rat.(vlad"De ',/a~-rheicl" ,rr..r. !_.u nda,;.: ,3 -ei lÇJ48. 

Cck rlez.e 'bi,j eenkc ·Bt had een o-rdelijk en rust ir· ve-rl~.;op en bij zon
de-rhen on deden zich' :.e: ,-oot'. 

Behcu{~enc: rle o-er cw~ en optocht on wn ... te Hilver ·ura van ne 1 ei-vie
-ri'1G V!f'!inig te be~ .. er1ce 1. IJJ het centt·um "'e-r r·c...,cente en co.J< in ne buiten~ 
\'ijken bnd alles een ~10t'maal aanzien en rot"le vlnrçtton waren sporadisch 
ui tt.~entoken . In het cent-rum de-r r-~ua.ecnte WI'Jt'(l ~n in het ~ehèel r;een rc(1 e 
vlar.r,·~-n \'1aa-rrencrnen en in rle lnd temdjl~en een enkele ,waat'cndet• er \aren 
r'let l1et cpsch-rift"Pat"tij van ne Arbeirl'' . 

'r ,rzrrnen aan : de Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat 68 te 's-GRA
VNNHAGB· 



~J.d:.tl-PO.LIT IE TI1V.E1, '.L.':b:R. 

Onderwerp: 
h1 Mei- viering door de Deventer 
afdelinuen van de P.v.d .Aroeid 
en de C.~.t . Le Waarheid." 
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Terzake nevenst~wnd onoerv1erp lleb ik, JO&..l . ..t!:S VAl! 
ST~:h:l~, hoofdagent Vé:ln poli tie Uwer administratie, de e 
UedeJ.gestrenge beleefd het volgende te rbpporteren omtrent 
het verloop van de 1 h'1ei- viering ooor de afdeling L.l!.V.]!;..t:~TBR 
van de Part~ van de Ärbeid: 

Te 6.00 uur vond de I:ueiboomplt~nting door de A,J .c. 
plaats in het .Nieuwe Plantsoen, bj,J de watertoren . Nadat de 
A.J.C. de ~eidansen uitge voerd had en gede clameerd en ge -

l zongen had hield H.b.l:llil 1'Il·.J.Nt.t.R, geboren te LlWEl~TBR, 9-3-' 13 
van beroe:~/tirnmerman, wone.nde te LJ!;Vl:.lt1.LI1., Hoge belt 3,een 
Korte toesyrE<ëü. .• Te 8.00 uur kv:~ r•l men teaamen op àe .örir!{, 
voor de "Reveille 11 • Leze t.Jestono uierit1

1
aat men zingend 

door eer.-geoeelte-va de stbO troli, be0 eleid ooor de mu-

l 
ziekvereniging "Ons Ideaal". Te 10.30 uur werd een b~e(:;n

fX- komst (!)Ehouden in de .öer5 kerk, wear Ds. ~ . P1J:lT, van Z 
het v.oorè voerde. Te 15 .VO uur v.erd een Optocnt genouden, 
welke aanving op de C eintt..urbG:&n • .tiierélé: n werd dee .Lgenomen 
door onc,eveer 400 personen • .L.ede?.erk.iug werd verleend door 
èe muzien.corpsen 11 0 r!S Ideaèl11 en "Kunst né Arbeid" en de 
sportvtreniging "•ctief11 • Te 16.45 ut.<.r v:erd de stoet op 
het Grote Kerkhof ontbond er!, u€. eer. l.{.orte toespraak van de 

- ~H! Lnouder BE~H.l:'lliTS. liet avondfeest werd, aanvangende te 
20.0() uur, gehouden in de .Buiteusociëteit, onder óe gemee 
te VOORST. Het Me is pel "lt'eest en bezinning" v.e r d daar opge 
voerd, terwijl ae heer J.v . d .KI~FT, Lirecteur van de ~rbei
derspers, een re de Hield. AE.tl llet programmA werl:'Cten verder 
me~de"Leventer VolKsstem", de toneelgroep van "l.ctief", de 
J ... J .C. -en de vrouwer.:;roep Vbn de P .v. d .A. . Een inzameling 
voor de actie "Niet praten maar doen" brE~cht f 107.- op. 
Op 2 Mei 1948 werd het feest voor àe kinderen gehouden, di 
ten getale van + 400 met ë~utobussen n~Hlr VIERI:iOU~.bb werden 
vervoerd en zich aldaur vermaakten • 

l
Alles is in volmaakte orde verlopen. Bven dreigde er biJ de 
optocht van de P .v.d.h. een ~lein oponthoud, toen het oom-

~ munist ische raadslid lllilduAl1US J O.hAü.NI:.S S~Oh, geboren te 
lihVELTbR, 17-10-1881, van beroep sigarer~mRr .. er, wonende te 

• LhVLl.TER, 1e \leerdsweg 74 , die . ~<., colporterende met c 
munist ische lectuur, op de r .,.weg ot vond} \';e it;erde zich te 

P verwj,Jderen toen de optocnt passeerde. Zul~s vonà ple.ats in 
de zeer nauwe Lange bisscnopstraat . STO~ ~erd eenter door 
~en agent van politie verv.,rJ.Jàerd. 

1 liet 1 .wei-feest n.r1 oe C.P.h. "Le \laarlleia" was door de 
f::A afuelingen LBVx.L.L..L.h en J:~d::.LJ...D filamen georgBniseerd . Het p 
1 5ramme üE5on utet de tocut nc;:~r net Kerkuof, waa1·voor zien 

te 9 . J(J uur ± 6() .verboner.. verzaul€.t.ó Llaàden op de :Orink. Op 
d ile t n.ern . .uof nielö de 001 Jaunist J.SûH€ we tuouàer h.l.hh.Il.Ub lilT -
~ :t.E1, t;;eboren "te DJ!.V.LJ.,~rLH, 3-7-1 ~14, "~onende te LhV'i..NTh.Et, 

~ _ [; .P~Bloemet1aet 77, een toesprae~S. , w~aritJ 1uJ de aoden neraac..nt 

~an oe lie[flr 
Commissari s van Politie, 
te L:b:VEN~:t;R. 
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""'~ Vervolgens declr-meerde ill.LLNA R.!!.Il' . .h. 1-:DELH.a VL.LLhJ.>.iAl\, ee-r _ld· · huwd met C . J .Riu ..... )Etii., ge ooren te V.J.Lh.L,Cr.t.J.•, 6-2-1 901, ~ o
W nende te D:LVL:.:r.~.·Eh, C!:.rtesiusstrart 23. Hierna zongen enig 
~~~<:-h leden van het zangkoor "De Vrüne iQ.!1

, onder le iè ~ng Vbn · ?': ~1 hLbERT \'o.A.T.î:.ILULDJ::h, geboren te Ll.V.:..l.l1R, 11 - 9 - 1ö79, van 
~ ft beroep ~childer , \tonende te DEV~h~1ER, !Iab&olrsstre.at 21, ee "fró.F tweeta.L liederer .. . .~-.anv,ezi~e fóulill.eleden VI: n door de Luit 

ijtT ser~ omgeoré:c ..... te verzetsliecen ltt:,oen vervuJ.f5ens bloemen 
op de graven. Te 10.15 uur was cit ttL eilJde. Omstreeks t 
14 .Oü uur t;e~on 1u. t ttinderfeest, in de Schouwburg • .± 300 
h.inderer , mo.arvan vele uit T\,ELLO, woonden à i t feest biJ. 
Zij werden met goochelen, semenzang en poppen~ast-vertoni 

..14 t bezig é:,enouàen tot onGeveer 17.00 uur. BER~'llA. HEMlRIKA V 
•r y~viiJh., geboren te :L.t.V:t:HTillt , 29-9-1927, van beroep typiste, 

ja~' wonende te LBVb.LTBR, G.ter Borchstrat.t 21, bleek de lei
ding te hebben van de voor stelling, welker inhoud zo nu e 
dau eelt politieke strekking h1:.1d. ~e 19. OU uur ving de op
tocht aan, waaraé:ln + 300 personen uit LEVlt.:!~ï'l::R en TV.ELisO 
àeelnaLüen . Het oegiupunt was oe beesteL~."arkt en het eind 
punt het Grote k.erltnof, waer de deelnemers zicl:l näar àe 

• ScHouwburg begaven voor .üet bl~V/onen v~m het avonafeest , 
hetVve lL te 20 .1 5 uur "anving. Daé r de C .:P .1-... geen pla&tse 
liJk muzie~corps bereid .haa h.unnen vinden om de marschmu
ziek voor de optocht te verzorgen, reed in oe optocht ee:rJ 
~agen mede met een geluidEVErsterker el op. 
Het avouàfeest ving aan met" net binnenkOI!len van àe -A. L .J.V 
(op de gebruikeliJke v.Jwze, c1et rode vlaggen in de hand), 
v:çarop de aanwezi~er. sta[.ude de,.Intern&tionale" zongen en 
de "Socialistenmarsch". Vetuouder LI~ZlL, eerdergenoemd, 
ope~de de bijeenkomst. In zijn be~roetin6srede èecen zich 
geen rJieuv·e gezlcnte:,PUlJten voor . Hij neKelàe de nouding va 

t
àe plaatsebjke ouzieKverenibingen tenslotte en deelde mede 

. ol2 QE.t de afdelitJt;; Fl:.VlL~hR van de C. l' . l.. Desloten hé-0 een 
,L.~.". · eigeü muziet..cor.L)s O.t> te riolltt::n, te rloemen "Voorwaarts", 
'f' 1 :ç-2.. wt~arvoor hij de finan. ciële steun vroeg ven de 2bnwezigen . 

(:] TiJdens zijn rede bleeK reeds de ont;edisciy.Lineerde uouding 
. VAn de a.Rnwe zige h.l~ .J. V. -ers, welke n&é;e noeg allen op het 
Qf,

11 
belcon haoden plaats eenomen . Do programma-nummers ·werden 

;;,. ~aangeKondigd door AN~üüil!: l>OELDEH, geboren te DEVELTI!.R , • M;' 8 -6-1916, v&n beroep kleermaker, wone1.de te LEVEl.T.1R, La 
Zandstraat 166a. Tot de optredenven behoorden: zsngvereni 

_.lfJI.~ .I g1.ng_!.'] e VrJ_.l1e id 11 , NEL.rBRINK. (ca bbre t t ière) , .b. . IIl . J . V. en 
'IJIIi""~'!J.V"V"' het It::idon~sisc,n ge ze.L,gcllap, !\Sin~ r In2o~esia 11 • DélórbiJ valt 

~JIP"""" ~ e yermeloen > d~t i'fe=f nurrune~ vM'I .t..L.L v'I!'!T:'l. geen politieKe 
~~ l.ns.Lag hed._.!!.S1.nar IndonesJ.a 11 v.erd overdrever. toegejubelo. 

1.~ '"TerwlJl 01.t t:,EZeJ.schap op net toneel een ware ovatie in 
.,pz 1 

Vi:lt!c.St n&m, kv,am DI~Z1L, eerder6 enoea:.d, op het toneel en 
tilde een ..{lein Iudisc.h JOngetJe orru1oog, Vlaarb:ij hij de 8en
v:eziger. vroeg: 11Zal jong Ind OtJe f::ig vr1.~ Z1Jn?" "Ja" brulde 
men in de zaa l en riep : "rueroeke , merde.~re, pi~óa ... pinda!" 
De laatste woo~den, d0or een ~.L.J.V.-er ~eroepen, vielen, 
bliJkens uun gelf.atsuitaru.'-.~ting, :iEt biJster in de smaak bj 

C\'f"\ het gezel::Jchap "5inar InäorJesia 11
• Le ~preKer van àe avond" 

;". '"'-lwas het 1e Ktmer- lld JOOP Vi>.h S.Af.I~El·~, uie een goed gecon-lf"'· struee~de , a och lanGdradige, redevoering 1üeld ~ v·,elke de 
at.m'lEZl.geu niet Kon boeien . Evenwel, CJ~·nk Z.ÎJ de aanwezige 
A..i.•.J .V.-ers, was net BJ,Jplaus bt=.n .net eü .. d van de rede 
weer daverehd . Val, S~~E~ zei dat we aan de~vooravona van 
een cr1sis stban, een econom1.scne en politieKe crists, zo
als tot heden nog niet was voorgekomen. Hij hielo een uit
voerige be sc.houw int; Vfln het v1ere ldt;ebeure n, leverde à e 
bruikel]Jke cri .iek op de rebering Vbll ons ltnd, van 



• • 

• 

• 
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op het J:....arshall - plan, erz . v~lfS.hl.T:L bleek een zeer kalm 
PpreKer te zijn, cJie zic.t:l bi~nA nimmer opwond. POELLER, eer
der.;;er1oemd , sloot te 23 . ~0 uur oe bi,,eEnh.omst , welke bez 
~erd door hetgate ne 5UO ~ersonen (olj een zaalcapaciteit va 
750 zitplaatsen) . Het 1 ll.ei - feest vt:n de C.P . l, . "Le \, aar
heià" te L'1V~u.:.Lh is zottoer ordeve1·storingen E:fgelopen . 

, , Earvar, door miJ is opgemé:.fkt , geteKend en gesloten,d i t 
;;port , te m,v:c.N,ER , 3 lliei 1948 . ~ 

Gezien en doorgezonden aan: 

De Heer Procureur-Generaal,fgd.Directeur van 
Poi itie 

te 
A R N H E M. 

De Heer Hoofd van de Cen rale Veiligheidsdienst 
te 

's-GRAVENHAGE 

Deventer, 5 Mei 1948 . 
, pe Commissaris van Politi e, 

/~ , ~~· 
I ........-: (J.Bokma.) 
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RIJKSPOLITIE GE'EST ~STF~DMá 
DISTRICT ALKMA~ 

Medemblik 4- Mei 19~. 10· JrG~ 
- ==-- ..... 
8. MAI 1948 GROEP MEDEruBLIK. 

No.38.G .V.D. Geheim persoonlijk. 

Bijlagen: 3. 
Onderwerp: Verspreiding pa.mfletten 

door de C.P.N. 

Aan de Heer 

Met deze heb ik de eer U.H.E.G. te be~ 
richten,dat in de avond van 29 April 1948,ta 
Medemblik huis aan huis is be~orgd een pamflet 
hebbende als hoofd:DEMONSTRE~T VOOR VREDE EN 
BROeD, MEI-OPROEP 1948.De ihhoud gaf de nodige 
critiek op de huidige regeering,op het Marshall
plan en op de partij van de Arbeid v1at betreft 
de èèn Meidagviering. 
Van de verspreid~e pamfletten gaan hierbij 3 
stuks. 
Bedoelde pamfletten waren aanwezig geweest,in de 

I woning van .~IE Vk~ EIJK ,geboren te Gouda,op 6 
April 1918,van beroep,verpleger, bestu1rrslid 
van de C.P.N., afdeling ;.1edemblik, wonende t e 
Medemblik, Ou&e Haven no. 27. 

De reactie op bedoeld pamflet is m.i. 
niet waarneembaar geweest . De 1 Meidag is al
hier als een gew01 ... e werkdag verlopen. 

De Opperwachtmeester
Groepscommandant, 

J, R~e 

(Av 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-Gravenhage, Javastraat no. 68, 
door tussenkomst van chefs. 

Gezien, 
Rijkspolitie District Alkmaar 

Commanant L 

No . 123 C. V. D. Geheim Persoonlijk. 
Heiloo , 7 Mei 1948, ~ 

In afschrift aan de Heer 
Procureur-Generaal 

De Officier van Rijkspolitie le kl. 
Mr. JtP. v.d. Steur. 

~ L '-~v-r._....,. _,_ 

fgd . Directeur van Politie 
te Amsterdam. 
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DEMONSTREERT VOOR·VREDE EM .BROOD 

e·-oproep 194 
Werkers van Nederland 

Eén Mei Ï948 wordt gevierd in hP.t tijdvak van de zegevierende opmars 
van de democratie en het socialisme, in het tijdvak van de succesvolle 
strijd van de Eurdi>ese volkeren tegen de pogingen van het Amerikaanse 
groot-kapitaal om hier zijn dollar-dictatuur te vestigen. 
In de-Sowjet-Unie en in een reeks van Europese landen, waar de wer
kers de natie naar steeds groter bloei leiden, is de Eerste Mei een na
tionale feestdag geworden, de dag der Overwinning. 
Het kapitalistische Nederland geeft echter nog een ander beeld te zien. 
HIER onderneemt de reactie aanval op aanval op het levenspeil én dè 
democratische rechten van de Werkers. 
HIER zijn de winsten voor wie niet werken, maar de loonstop en Ierons
verlaging voor de arbeiders. 
HIER is geen geld voor woningbouw, maar drie millioen per dag voor 
de troepen in Indonesië. 
HIER is geen geld voor het achtste leerjaar van Uw kind, maar wel 
nieuwe millioenen. voor uitbreiding van politie en leger. 
HIER is de inschakeling van Nederland in het militaire aanvalsblok 
tegen de Sowjet-Unie en de democratie in eigen land, in het kader van 
Marshall-plan en Verdrag van Brussel. 

&>at is tegen U en dat moet gij betalen met lager levenspeil, werkloos-
held en hogere belastingen! . 

HIER wordt de vrede ondermijnd en tracht men U wijs te maken, dat de 
oorlog nabij is, opdat ge toelaat, dat Nederland als vrije natie wordt 
prijsgegeven aan Amerika en de \1ewapening nog verder wordt opge~ 
voerd. 
HIER wordt vier maal méér uitgegeven voor de verdeçliging van ons 
verarmde land dan vóór 1940, ten koste van Uw arbeidskracht en in
spanning en van de toekomst van Uw kinderen. 
HIER wordt een anti-communistisch sch.ouwspel opgevoerd in opdracht 
van Wallstreet, opdat ge de misd~den der reactie niet zult zien. • 
HIER wordt door de leiding van de P.v.d.A. het communisme als hét 
gevaar voor ons land afgeschilderd, o}Xlat zij kan doorgaan met de 
verguizing van de aloude idealen van vrede en socialisme, opdat zij de 
verdeeldheid der arbeidersklasse in stand kan houden en de strijd tegen 
de kapitalistische erfvijand belemmeren. 

De P.v.d.A. houdt nog de schijn op van de Mei-viel'ing. Zij mist daartoe 
het recht, want zij Is niet meer de partij van het sociallsme, maar een 
partij van afbraak. 
De Communistliche Partij is de enige partij, die trouw is aan de begin-
teJen van de Rode Mei! · 

Dat weet de reactie en haar handlangers en daarom is er het verenigd 
front van Romme, Schouten, Tilanus, Vonk en· Vorrink tegen de Com
munistische Partij. 
Daarom zijn er de pogingen om, met vertrapping van alle moeizaam 

/ 



en in harde, opofferingsvolle strijd veroverde democratische rechten, 
de wettig gekozen vertegenwoordigers van de werkers uit belan~riike 
openbare functies te verwijderen. 

trfaar dit alles is het gevolg van de angst voor de macht van de arbei
Aersklasse. Dit alles toont de zwakte van de reactie tegenover de toege
nomen en toenemende kracht van de werkers. 
De enige veUige gids naar een socialistisch Nederland is de Communis

. Hsche Partij. Dat weten de vijanden der werkers en daarom willen zij 
U treffen tn de Communistische Partij. 

Maar het zal een vergeefse poging zijn, zoals alle pogingen d~r kdpj
talisten en hun knechten op nederlagen voor qe bezittende klasse zijn 
uitgelopen. 
Tegenover de voosheid van het ondergaande kapitalisme staat de on
overwinnelijke idee van het socialisme, dat oplossing van alle maat
schappelijke problemen zal brengen. 
Deze grote ervaring van de klas!testrijd is de reden voor het optimisme, 
vertrouwen en zekerheid, waarin èle werkers van ons land de Rode Eerste 
Mei zullen vieren. 

Werkers van stad en land: 

Verzamelt U in de comité's voor nationale Welvaart en strijdt met de 
communisten voor een vreedzaam en gelukkig Nederland! / 

Socialisten: 

Neemt Uw plaats in, in de enige Nederlandse arbeiderspartij, de Com
munistische Partijl 
Strijdt met ons voor vrede en ontwapening! 

Werkend volk van Nederland: 

Houdt de traditie hoog van de, Rode 1 Mei! 
Demonstreert onder de rode vanen van de Communisti:oc:le Partijl 

Weg met Beel 
. Voor terugkeer van de troepen 

Tegen. het Marshallplan der armoede 
Voor welvaart en zelfstandigheid 
Voor onverkorte handhaving van de recllten van het volk 
Voor vrede en brood 

LEVE DE RODE MEI LEVE DE EENHEID 

Communistische Partij van Nederland roe Waarheid) 

·-

' 



RIJKSPOLITIE. GEWEST MIISTERD.AM. 
... DISTRICT ALKN,AAR. GROEP M2DEMBLIK. 

~~ Medemblik, 4 Mei 1948. 

Vo ,. .. . 
--· I 
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Ho. 40. C.V.D. Geheim.Persoonlijk. 

Bijlagen: Geen. 

Onder~erp: Verslag gehouden vergadering C.P.H. 

/ 

Nadat door de BurGemeester der gemeente Andijk 
,rergunning was verleend aan het Bestuur der C. P.N. afdeling 
Apdjik, is op 1 Mei 1948 een openbare vergadering gehouden 
in het caf~ Krimper te Andijk. 

De zaal kon !50 personen bevatten, doch de be-

f 
zoekers waren 22 vrouwen en 20 mannen. 

• De spreker van deze avorld was Dirk Gosewijn van 
~~· IBeek, geboren te Alkmaar 28-1-1908, van beroep boekhouder en 

wonende te Andijk (W) Kleingouw No.67 • 
De vergadering droeg een feestelijk karakter. 
Het gesproken woord stond in het teken van de 1 

}.';ei-dag, waarbij geen opruiende of kwetsende woorden werden 
gebezigd. 

De ve~gadering had een rustig verloop. 

Gezien, 

De Opperwachtmeester 
Groepscommandant 

J."?.ooke 

Rijkspolitie District Alkmaar 
Co mmm dan t , ··· 

No. 122 C.Y.D. üeheim Persoonlijk, 
.Aan de IIeer Heiloo' 7 Mei 1948' 
Hoofd van de Centrale VeiligheidsdienstDe Officier van Rijkspolitie 
t ' G nh - t t N 68 Mr. J.P. v.d . Steur. e s- rave age, J avas raa . o. , v; Lu u..-~v-rv-v:>:.-
door tussenkomst van chefs. 1ilP? 

In afschrift aan de Heer 
Procureur-Generaal fgd. Directeur van 
Politie 
te Amsterdam. 
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AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 
·- ......... §.;.J'l.~:.:.ti.P.: ................. , ~ .... ~Àl~Vï:il,. .................... 194 n . 

Disrricc . ..a~ ~ ......................... . 

~--· \- J3>"; ; t94d 
Afdeling: ............................................... . 

Groep ... ?..ç.l"l· -~.P:.t ...................... . 

~ IA·. J-9d'f COMMANDANT 

No. ~+; v.7 • .d. Ge.1eim-Persoonlijk. 

Bijlagen: ~'='en . 

Onderwerp:"Verg dering C. :P. N."ü-2 Sch.CJ.~;en". 

Bij deze heb ik de eer U Hoo~ede~~P.strenge 
het volgende te rapporter:en · 

I
. Op z .. terd g •vond ::. I.rlei 19Ll·8 VJe~d in dP ~aal V n 
de heer I gesz te Jchc.~.gen do:;. 1 . .lei viering .;ehoudel" d OT' 
,1- .t!-- .... tselij're fr1 r ino· ,.,",.,.., r: _8 N.,welke bi.'",enkomst 
voor een ieder toer:;a.nkeli,:l~ ' ..... ' tn ;nn bet ~1.ng v " 
~~rregelè . De Zaalcu~~citeit bedra gt onsçveer 250 per-

\

sonen.Aa.nwezig waren ongeveer 170 personen u i t Schazen 
en de omliggende plaatccn. ----

~e ver~ r~~ing werd geopend doo~ het communistische 
r;e.:ne ::nter· _dRlid der gemeente Gch~::gen,de heer V.:n rle"l 
.Berg,-.:or:t::~C.e te Schagen~ .:.n zijr: openiUJ...::;swoord de 
betenmis en l~et ontst tm vt.n de 1 :.ei viering uiteen 
zette en vervolgens zei~e d t het op 1 Mei feest w~s 
in de Oost- Europese _ naen,w w:· het volk de .!!lacht in 
handen ~è genonen,doch dat er in de ~dere - nden der 
wereld op l Mei nog strijd w ... s . 

Vo::::-··= .:rpreker waren de destijds door de oudr_inis
ttr Scher~erhorn gedGne boloften,d t d .__~oedt over 
het gehele Nederlandse volk 2.ou woraen verdee ... cl,n.iet 
n..a.gtkomen, doch we:t:l:. deze armoede alleen verdee:J o vtX 
de werkende klasse . Er werd door de huidige regeri"':.,· 
: 2.:1 re:!rening ge11ouden met de bel.-.n_·~;;n van het werkende 
volk en er moest in ors land d n ook een nieuwe rege-· 

_ ring_ komen, w ,ar in de communisten zitting h 1.dden. 

• 
n ·,U V"' ~Iiern ... werd door de at.ffiwc zige.n, op verzoek van de 

t
~'· heer Vom den Berg,de socialisteruu~.rs ge~ongen. 

~ f. Vervolgens v:erd ovgetreden d..:>or het caburetgezel-
"1~'\ --l schap nDe Spiegel" uit Zi.i.~ld ru , wa r-..:.<ill rn.edewer·-ten 

Mo) "J ~~} U I Kees ..-,J..._gmolen-f~Hm Teeuwes ;lüe Dekker en nog een onbe
V~.~- -~ • ~ · kend geb~even d me . 
~~- ~ r l~~ De muziek werd yerzorgd door het gezelschap Van 

f ~~.r-'n :J - 'V~v de he er ...,cheuten, uit St. r!taurten. 
~r1~~~~ 4 Door voornoemd c~baret gezelsch~p werden verschil-

~~ le~de ~iederen en eru.el korte schetsen ten beste ge-
rr"''' -ç"''_ gevcn.,waa.I.'V ,., ,.,P :JEeste met politieke insl. g • 

..R.I""'•.j.J..Iov ::,..::::.-- \ 11 Hierna trad als sprker op de heer Gntrrep uit 
~ A• .A:m.st-erd ... m, die uiteen zette d~t in de lz.nèen ·ry..__..r het 

~r~df volk de regering in handen had genomen , het econo ische 
leven beter werd geregeld d~n in ons land en d t in 
die :.nden de democr tie inderd ad in practijk w€~ ge 

----------------------~racht , hetgeen onder andere zoupli~kcn uit de vErde
ling v n het grootgrondgrondbezit der xer~en en f~mi
lie ' s v·m grootgrondb~zitters in Tsjecho-Blowaldje, 
het l.....nd \"J:.r..ill' de democr ltie zogellh3Illd "VJ s Vermoord . 

AAN 

de Heer Hoofa J . V.D 
te 

' s-Q.a.AI/ .&NHAGE . Volgens 2 



• 

• 

Volgens spreker dra~ide in Tsjècho- blowakije, 
een l .nd dóàtt ongevee:r· met het onzt is te vergelijken 
end t ongeveer evenveel v n de oorlog heeft ~eleden 
als lifeder:!.and,de industrie op vo.Lle toeren,ter ijl 
k-meraad Got~vald zou hebben belJofd d t hiJ er voor 
zou zorgen dat het Tsjechische volk het best geklede 
en bést "Qeschoeide vol!'· t nr were:!.rl Z"'l .. orden. 

In ~sjecho-Slowak:ije weruen,vo.Lgens spreker, 
12 nieuwe .1oningen f!ebouwd,tegen l in Nederl~nd,wellc 
verschi: zou zijn te wijten a n hl:. t feit d t zovele 
jo"'.ge a.rbeide.:-s ls solda-t in Indonesie vertoefden 
o~ d ~ het ko.Loni~le systeem te helpen handhaven, 
zod~t dagelijks duizende arb ièsuren verloren gingen. 

Spreker zeide voarts dat onze regering geen reke
ning hield met de belangen v n de ... rbeiders , doch wel 
met die der .kapitalisten,hetgeen z.ou blijken uit de 
handhavinG v .n de loonstop,terwijl da·~entegen wel de 
dividend uitkering was v erhoogd v-.n 4 op 8%. 

De C. P . N. zou strijden voor de belangen v·.n de 
~beiders en de st ~inGen om loonsverhoging steunen , 
in v.e..!..1r streven zij door d~ p 1rtij v ...n de arbeid werd 
tecengewerkt • 

Omdat de k q>i talL:>tc '1 dit wel weten, ?orden in 
ons land de co JL.:imisten çmderdrukt , hetgeen volgens 
sprçl:er ble e.k uit ' v roerdeling v: n een jonge (;om\1-
nist,genaamd Ratio Koster,die door de Krijgsra~u te 
~ s-Ee.:-tor::-enbos ".J s veroordeeld tot een ja. ..r celstr .... f, 
eis 3 jo.....r, Of.lda.t hij het maandblad nEen" in een mili
t•ire ~azerne had gebracht en daar metzijn k~er~è~n 
h""d besproke.c.,zulks terwi.j .!. geno.::I!ld bl ... d op dat tijd
stip ~ü:t voor .militairen verboden was.Met deze ver
oor-=.e:ing wilde men zich op Koster wreken,o..Idat hij 
inde~tijd een ~rtikel in een krant geschreven b'd over 
de door Wederlandse milit ircn in Indonesie gepleegde 
gruwe:en . 

l 
opreker riep uit dat het tijd werd ds.t de commu

isten u.an de heren v n de ûi jgsr·, l.d t~ 's-Hertógen
os en aan hun lastgeVE"S in Den Ha..,.g lieten weten, 
• t zij dergelijke dingen niE.t langer wensten. (Apl.:;..us) 

~ervolgens bespro.~.k spreker nog de verkiezingen in 
ItLlie,welke volgens hem in werkelijkheid een over
IJinning voor de communisten betekenden,d· .ar deze onge
schonden uit de strijd w.u-en gekomen.Dü.t de Katho.Lieke 
p~tij Äld~~ een gTote meerderheid h~d beh-~d,zou 
zijn toe te schrijven a.t.LU het f(it d .... t men '"'.lle mensen 
die :.nd~rs nooit stemden,op c.llerlei manieren b>.d wete 
te bewecen om nu wel te stemmen,zelfs üoor het schrij 
ven van brieven door Nederlandse katho:ie.ken ~.n Ita
lia. nse burgers . 

Ver:ftolgens wekte spreker nog op tot prop .... ~anda 
en steun .... an de C. P.N.en tot het lezen v n de ' tóiiél.r
heid",waar2e1e mtn de rode pers sl.,elÏl.nde,een en ~...nder 
O..t. te bereiken d.t bij de a.s . ve.rkiezingen dt:: 0 • .1:' . ~T 
zo sterk mogelijk uit de bus zou ko~en,teneinde oo= 
ha~ invloed op de g ng v n zaken in Nederland te 
kunnen laten gelden . 

Riern werd door de beer Van den Berg medegedeeld 
d t een te:.egr a.m ~.an de i~linister "'ou Jorden verzonden, 
v....n de vol6ende inhoud~ "De leden van de C.P . N. te 
Sch&,;en,in vergadering bijeen,protesteren tegen de 
veroordeling v n Rc;.t;io Koster en eisen zijn onmiddelij 
ke vrijlatingtt. 

VervoJ..r·<>ns ;2 r.len nog enkele l. .. " ~ ~~l"en,schetsen en 
~en da.nsnuT' "ler ten beste gegeven door het gezelschap 
nnc Spiegel",wa. rnr.t de ver g derine nc... het zingen v .. n 
de"Intern0-.1.tionale" uiteen ging . 



• 
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Er was geen deb t en er werden geen vragen geste::.d . 

./'/ 
I 

I 

Gezien, 
Rijkspolitie District Alkmaar 

Commandant, 
~o. 125 C.V.D. Geheim Persoonlijk. 
Heiloo. 7 Mei 1948. 
De Offic~er van Rijkspolitie le kl. 
Mr . J tt_.~t~~· ,st~lll' . --

In afschrift aan de Heer 
Procureur-Generaal fgd. Directeur van Politie 
te Amsterdam • 
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125 c.v.n. 
7 Uei 1948 
Vergadering c.p.n. te Schagen. 

1 Juni 8 

x!H 
n.a.v.schr.Schagen No. 35037 

In het mij,mot het in margine aangehaald onderschrift, 
toegezonden verslag van de 1 Mei vergaderine; der O.P . N. te Schagen 
wordt o. a.gemeld,dat de muzie~ op dez9 vergadering werd verzorgd 
door het gezelschap van SOHEUTEll uit Si:nt Maarten. 

Na~r aanleiding hiervan bob ik de eer n te berichten, 
dat ik ea~rne nader zal worden ingelicht omtrent het aantal leden 
van dit gczolochap,hun namen,peroonnlia en politieke ori~ntering,, 
alsmode omtrent de activiteit van het gezelschap. 

Aan de Heer . 
Districtscommandant der Rijkspolitie 
~ het district Al~ar 
- ;JHEILO. 

Het Roofd van de 
CEt1TRALE VEILIGHEIDSDIENST j' Namens déze:. 

J . G.Crabbendam 



Geheira 

Vcrslag v n de viering van het 1 Meifeest ,, .. n de C.!'.l{ •. fd.Ifoogeveen op 
1 rei 1948 in het cafe "iiPt CE.;ntruro" te Hoogeveen . r.... -

~.,# t .y 

m 20.00 uur werd d~ v.e:r:g:: dering geop~""nt'l door de ~z.itttc:~- !Un_2_e C • .t' . U. 
Ï"d. Hoogeveen, Johannes BOU' ..... ...l "'--ST ;R, van beroet> smidbr nk\7erker, geboren 23 

ll'f~ .Ji n uri 1924,vTOnende Coevorderstrantueg 10?, te lloop;":raen,d.ie direct na de 
·L j opening het woord (:r'f aan de spreker vnn die avond J.H.FOI..KERjS, l1d Vl' n 9ç 
jJ rrovincia~e 0 taten; ~ 

Spreker b -gon zijn rade met de vPrlclaring wat de betekenii'! is -van cie l :!ei 
viering. 
~1·1arn.:t ::lee::! l'tij E"'en felle f~anval op de M..'1.r.ohr 11-hulp, welke nu ook 
derl· nd v·· n Rracht , n~ geworden. . 
Hij zeide d t er in Naderl~·nd ~&n J~merik< nnf!O l? rtij uas en d~ t in die pr 
tij ,o lle pol.i t.ieke :rx r ti,jen waren vertcgeni7oordigd t!let uitzondering de 
·>e Mï..:r15hall- huln lPrd alleen ~rerleend ten behoeve vr n ue küpi talioten en 
dus in strijd met rle belängen va.n de arboich1rRklusse. 
Hij de~onstrAerde dit op dn ~volRnnde ~ijze. 
In vP.rbn n1 ,,tot l1et verstrekken ·1rnn do narehall-hulp vrnren door Ar.i]RlKil. 
voorwaarden s~atelj. . 
~~ze voornrardcn luiden Ll~ volgt' 

"Uederland ltr g niet mce:r èli~ goedt}ren f bric:er n,die v n belang zijn voor ( 
• export naar CJO.JT-·..~uRO..:A . '!!ngevolg~ v n deze tn,atregel 1~oeten in Jelerlan• 
~ v rscllj llen·je bedrijv ~til g_ele~d ,!'let het gevolg, out de do·\rin werkznmo 

/ , rbeidera ~erkloos \lo-r·- ~ .t)p .de~e wij zo wordt gewC'rkt voor de bel~ ngan v. 
h~t kaptaliano,~ant hierdoor wordt de arbAidomurkt opg•voerd zodat de 
\7orden gedrilkt. 
)rarnn haalde spreker terloops de vE>r< nrt ring ller reger.ingrprorn in 'l"IX'CT 
~L0''7 .K.I.T..J n.an, ter-r-~ i jl hij ook de geachiedonia van do Bulgaa!' P TKOV n·nr 

voren bracht. 
Voorts verkl:.l'rue bij d t i n NeJerl nd ook nog vele PJTKOV'S rondlopr.n 
die echter te zij'ner ti.Jt'l ter verantwoording zullen Horden g<lroepen,'\1an
ncer de arbeiders de macht in 11· nàen zullen hebben. ~ t laats Vóeno -m~de 
groep de macht in handen ::-al krijgen nohtte apral~cr on r,tendbaar,immors 
kan uit ht.>t gehele wereldgebeuren worden ut urgenomon. 
Oi t jaar moet een zware strijd w:tstre En wordon door tie a rbei der<J,t:r'ar 
succes ~t n t rec~ds g;edAeltel jk '7 st •• en en~ ndcr rnogo bli,jkcn uit onde 
staande. )oor de tegeniVoordige rP.gcring worden menaen op;~r.;ro~pen b1:1 !=tien 
te nemen bi.1 de hulppolitie,doch dat ia op .oen ~root fi::~sco uitgHlopen, 
d t er m ar w~inigen zijn die zich ~nArvoor wenoen op te geven. 
Het publiek heeft duurdoor oe zi.J'le gel~o~en (l nr arbeidersklasse, om·1n t 7. 

.indien zi,1 àionot zoudP.n nernen,zullen kom~n to at~nn teP,en ovPr hun m~ 
r rbeidere,zi,j ::..ullen dan tegen de?.e moeten vrlDhten in het belang van hf 
ka.pi talisme. Je taftk v n de a rbei~t,~ra i.a nu alleen ozn juist dio mensen 
bewerken. lid te worden vAn de c. ?.l~. ,dua zioil aan te a lul ten b i ,j rle n 
d eraklasse !'ln 7.0 xid:k een krachti ge orgLnist tie op te boU\len. 
Verder 2'eide spreker <lat de kons tukkeb 'der politie-ke delinquenten thons 
weer goed botaalde betrekkingen kri,jgen, inpl~tlltS d: t zi,j worJen gl~straft 
voor bun gepleeg~e rnisdaàen. 
De voorn'"r~mate t~ak V4il!l die 'Tllensen is tha .. ns tlut ·ü.i moeten \!erken om op 
t;e t-reden tegan de t-t.rb iders. · 
Ve:rder h· alde nnreker aan d~ t een jon~e 'P n v n 19 j ar \7as gepakt bij het 
uitgnven v n een bl ndje en hiervoor crns VC!roordeeld tot een gevangenins 
v:: n drie jarE>n.Ua.Jnt spreker zijn _rede had beeindigd werd d€ verdere ti,id 
g~vuld t!la~ l!IU?.iek efi ·\;crd doo:r- de Arbeidera Toneelvereniging ''Voorvrc arts" 
net atuk llialukte levèns"opgevoe.rrl.De Zltlll bood ,PlTIJ.lt$ aan 150 perf!onen 
a.nnwe?:ig waren onga·.reer 50 personen. J(~ vergadering w rd niet bezocht rloor 
militairen.Opruiende taal weri niet gesproken. )e vnrga1ering had een rus
tig varloop. Beledi _gi ngen tegen dé Koningin of' leden vnn het Koninklijk 
htiiq werden niet geui t. 
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Hiermede doe ik U toekomen een 1rapport No.; 0045.a. 
van de I.D.-Haarlem1 betreffende een demonstratie van de 1 
Mei viering van de G.P.N. 

De Hoofd-Gommissaris van Politie, 

~ -
G =' 

J. Fontijne 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst , 
Javastraat 68 , 
1 s-G r a v e n ha e. 
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I.D .-Haarlem 
No.: 0045.a. 

In het kader van de 1 Mei viering organiseerde de C.P.N., dis 
trict Kennemerland een optocht door de straten van Haarlem. 
Te omstreeks 19.00 uur verzamelden zich op de Ged.Oudegracht 
plm . 370 personen, die zich in een stoet opstelden~ 
In de stoet werden verschillende spandoeken meegevoerd met de 
leuzen: "Tegen reactie, door eenheid van actie", "Kiest com
munisten", "Vrede - Arbeid - Brood - 11 , "Drie weken vacantie 
voor de werkende jeugd 11 • 

Een bord waarop de leuze voorkwam "Ratio Koster moet vrij" 
werd door de Politie verboden in de stoet mee te dragen. 
In de stoet reed o.a. een vrachtauto, gekenmerkt G - 85726, 
die volgens ond~oek bleek toe te behoren aan de eerste 
Schager autogarage voorheen TL_P~ithumes te Schagen. Op deze 
auto waren propagandahorden ï57ves-:l.gèl voor het weekblad 11Een 11 

Voorts werd nog een wagen meegevoerd~ waarop een houten huis
je was bevestigd voorzien van enige .;..euzcn betrekking heb 
op de Wederopbouw van scholen. 
In de stoet liep voorts een muziekcorps 11Het Nieuwe Zuiden" 
uit Amsterdam. 
Te omstreeks 19. 15 uur stelde de stoet zich in beweging door 
de binnenstad van Haarlem, naar Haarlem-Noord waar op het 

t
Kastanjeplein een openlucht- meeting werd gehouden.Op het Kas
tanjeplein was een podit~ opgericht, versierd met de natio
nale vlag, geflankeerd moor rode vlaggen. en portretten van 
Paul de Groot en Gerben Wagenaar. 
Te omstreeks 20.10 uur werd de openlucht bijeenkoms~~~d 
met het spelen van de 11 Internationale 11 , waarna de G-e.wes~ëTijlce 
propagandaleider van de C.P.N. Th,S~gerius een openingswoord 
sprak. Spr . wees o.a. op het honder jari g bestaan van het 
Communistisch manifest van Marks en Engels en dat thans de 
le Mei over de gehele wereld werd herdacht • . r/J1. Hij oefende critiek uit op de regèring en het plan Marchall 

~·--~ Een persoonlijke aanval richte hij op de partijleider der 
~~~~) K.V.P.Prof. Rommeen van de Partij van de Arbeid Koos Vorrink 
~en oefende voorts felle critiek op de Haarlemse gemeenteraa 

- ;.leden Th. Hooy, van de K.V.P.; en Noordhof, van de P.v.d.A.; 
en hoe (volgens spr)btexmtxmmï:e1!lnml!:rXlà.'SX~'ll:t'ld:lbl .. Hij sprak zijn tevreden
dat ~ugg~ nog meer_. heid uit over de grote opkomst van zijn partijgenoten, waar
oen een. _,~ biJ hij aanhaalde hoe Prof. Schermerhorn des middags gesproken 

had in de Gem. Concertzaal voor de P.vd.A. en waarbij op de 
Oude Groenmarkt luidsprekers waren aangebracht, zonder dat 
hiervoor enige belangstelling van de zjjde van het publiek was 

--- getoond. Verder deelde hij mede, dat de C. P.N. 50.000 leden 
telde en besloot z ' n betoog met het voorlezen van de inhoud 
van een protest telegram dat gezonden zou worden aan de Minis
ters van Oorlog en Marine , inzake de gevangenhouding en ver
oordeling van Ratio Koster uit Amsterdam. 

I. J Hierna werden door de muziekgezelschap enige marsen gespeeld 
l1'f J1,Jl.!'J • J en door Bart den Dekker een drietal verlSen gedeclameerd ~eti

\1' teld: "De eerste Mei";"Moeder" en "Ratio Koster moet vrij ". 
~aarna werd het woord gevoerd door het 2e Kamerlid Jan Haken 

I -~ pit Amsterdam. Deze begon met te zeggen da t hij getroffen 
~ ~ was door de grote opkoMst van zijn partlj genoten en stelde 
K dit ten voorbeeld aan de politieke tegenstanders. Verder 
V wees hij op de groei van de communistische partij in de gehele 

wereld , hierbij als voorbeeld aanhalendet China , Tsjecho- Slo
wakije, ItalHl, Zweden1 en Sowjet- Rnsland met de randstaten. 
Bij de ver~zingen in ltali~ gehouden~ had, aldus spr. de per
soonlijke vertegenwoordiger van President Truman bij het Va

-? \ticaan, Millord Taylord zijn persoonlijke invloed laten gelden 
In tegenstelling met de bewering dat de Comt;-tunisten op hun 



terugtocht waren 2 kondigde spr . aan, dat hij gezien had, dat in Am
sterdam enige du1zenden demonstranten aan de Partij demonstratie 
hadden deelgenomen en dat de c.P.N. bij de 7 Juli a.s. tehouden ver
kiezingen haar grote aanhang zou bevestigen. Verder zéi spr . dat de 
Mei demonstraties van millioenen arbeiders over de gehele wereld 
een waarschuwing moeten zijn voor diegenen, die op het ogenblik 
sinistere plannen smeden van een derde wereldoorlog, plannenmakers 
die zich naar zijn zeggen, in de Londense cit~ en in Wallstreet zou
den bevinden. Hij knoopte hieraan de verzekering vast dat, wanneer 
die oorlog zou komen,de progressieve krachten zouden winnen, omdat 
zij reeds getoond hebben de sterkste zenuwen te bezitten. 
Wat betreft het na- oorlogse lot van die bewuste plannenmakers, zei 
hij ' dat er dan weer een Neurenberg z~kamell~ ~ter ni~mspd 
vriJ ges~roken zou worde~ Spr. was niet bijzonder vreugdevol gestemd 
over de Amerikaanse hulpverlening, omdat hij de mening toegedaan was, 

. dat de Politieke en Economj_sche consequenties de reactie äouden ver
sterken, en dat zij iets soortgelijks als Hitler's nieuwe orde zouden 
vestigen. De financiele politiek van Minister Lieftink kon spr. ook 
niet bevredigen, al was het alleen maar omdat in een verslag van de 
Ned . Bank was gezegdi dat deze politiek het Nederlandse Bedrijfsleven 
ruim in de geldmidde en had gezet . 6nder meer aldus spr. was indeze 
bekendmaking medegedeeld, dat in 1947 in Nederland voor 32 millioen 

• 
guldens zwart was geconsumeerd. Spr. vertelde verder, dat dit geld n 
afkomstig was van de arbeiders uit de Hoogovens doch van de Kapita& 
listen, Spr. memoreerde, de zenuwachtigheid van de Nederlandse rege-
ring dJ.e op dit ogenblik zeer veel belangstelling aan de dag legde 
voor de communisten. Fel becritiseerde hij de Partij van de Arbèd, 

, waarbij hij Prof. Schermerhorn als surrogaat socialist betitelde en 
Koos Varrink als een laf'(aard, die in de Mei-dagen van 1940 voor
zien va.n het Kasgeld van het N.V.V. (plm. 25'000.- gulden)op de Pier
van IJmuiden trach~eN een boot te vinden, om n: ar Engeland uit te 
wijken.Verder sprak spr. over de Heer Romme, die in de Oorlogsjaren 
z 1n tuintje omspitte en zijn vrije tijd benutte voor het schrijven 
van zijn ideeen omtrent de bevrijding van de Nederlandse arbeiders 
na de oorlog. Hier tegenover stelde hij de houding van de communisten 
tijdens de Februari-staking in 1941 als voorbeeld . Voorts besprak hij 
de uitvoer mogelijkheden voor Nederland en het plan Marchall. De e.P. 
N. wenst uitvoer naar Oosterse landen, o.a. Rusland, Polen, Tsjecho
Slowakije enz.~ Hij besloot zijn rede met een oproep aan alle boeren, 

C}'il\ arbeiders, middenstanders en i.ntellectuelen om de c .~.N. bij de a.s. 
IJ,.. 1'-P · verkiezingen te steunen. 'V'l Th._§e_g_~riust ond~__z:_Yli.ens leiding het geheel stond, deelde daarna 
~ 1\ mede, Cfa~ he oorspronkelijk aangekond1gde op~reàen van hst Haarlem

se Accordeon gezelschap Accordia door onvoorziene omstandigheden 
geen doorgang had kunnen vinden en bracht dank aan het muziekcorps 
dat in de plaats daarvan ~ medewerking had verleend. Voorts dankte 
hij Bart den Dekker voor Zljn declamaties en Jan Haken voor zijn 
indrukwekkend betoog . 
De bijeenkomst werd te omstreeks 21.30 uur na het zingen van de Inter 

\nationale ontbonden . De meeting werd bijgewoond door ongeveer 5'00 

(
personen. Tijdens de meetj_ng werd gecolporteerd met de bladen 11Een 11 , 

en "Voorwaarts", terwijl tevens een door het A.N.J.V. uitgegeven 
J \propagandaprent tegen betaling van 10 cent te koop werd aangeboden 

t/.:J JJLjb tgt_ steun van de Jonge Griekse Vwheids Strijders • Voorts werd tij-
~~ dens de meeting äe gelegettHël]lge oden tot het teRenen van een adhe-
~ 

1 
sie betuiging voor de vrijlating van Ratio Koster. Het geheel had 

' een ordeltjk v rloop. 

Haa.rl an, 1 Mei 1948. 



28 Jlei e. 
:B 35040 GEHEIM_ 

ITI ITic 3 h.,. . v. rn::? >or · v~·l I:Ia2::·lem, 
no 3 ·ot.O in OD 1000. 

I uziekvereniging 
11Het nio\lvte Z1lidcn" . 

Hier.nede heb i1: de eer f1 te berichten, dat in de 1 Uei 
optocht, ~ ho 1don te Ha.q-rlo111 door de C • .P . rr. ,eoJ1 r1u. ~elcltorps I;J.ee
liep · i t À 'lG"te:I'daf'\," p:ena.R!D.d 11 Het Nioawe Znidon." • D:L t J~orps var
U.eenJe t v n'1 taóde 1 t<kinB' bl.~ d.o da. roo e;ellou.don openbare meetit1g .. 

~.arne zal ik vernemen oZ P,unoe 1d rauziek!tö;t>po U bekend 
io on of dit is aun~;~;esloten bij de Bond van Socialietische Zang
en J!uziekvereniri.ngen in Nede ... land . 

Het Hoofd van de 
CEnTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

.A.an\e Heer 
Ho'oicomo:tisoario van Poli tie· 

f1i namens deze: 

!iT~AY. l ~-
t) J.G. Orabb ndam. 
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Autop,arn~e voorheen 
T. Posthumus te Schagen. 

XXX 
XXX 

28 .tiei e. 

n.a.v. Vêt' ::-q· V"n ilHé!-·"'e'~'l, 
no 1 )040 in OD 1 000 . 

Hior.mede heb ik de eer U te.berichten, dat mededeling 
werd ontvan~en, dat op 1 Mei door het dlatrict Kennemerland van 
de O. P.N. een optocht vtera n:oho'!J.dcn te Haarlem. In de &toet reed 
o.a. . oen vrachtauto mede, rokenmerkt G-85726, die zou toebehoren 
aan do eerste Sche.ger autognrnge voorbeen T • .Poothwnue te Schar.;en. 
Qp. de s"Gto ~?aren propagfi!.ndaborden aanp;ebr cht voor hot we ~1tble.d 

'"Een", het orgaan van het Alremeen n~dorlnndo Jengd Verbond . 

Ik mo"C U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen 
met do naam, pèroonalia, ~olitieke oriCntering en verder van be
lang z~jnde gegevens betreffenae de oir,enaar of directeur vnn 
r.enoende nutocro.rae;e, waarbij ik teveno ~marne .za:t vernenon., of 
zioh onder het personeel dezer ~arage personen bevinden net 
C.P.n.-cympathiên. 

Aan de Heer Diotrictocommandant 
oer Ri1kcpolitie in het diotrict 
.Alkmaar 

:~ILOO. ()v 1 ~ ~ 

Het Hoofd vnn de 
CEUTRAhE VEILIGHEIDSDIEIIST 

1
1J-na.mens deze: 

J .G. Crabbendam. 
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22- 10- 1947 
\V ,. van Zutphen 

4 Augustus 8 . 

n.a.v . se' . • van Baarlem, 
no 3?040 -n 4~~iuie van 
B IIIb 

Eij de, ter geler;enheid van de jongste 1 llei-viering 
van het district Kennemerland der O .~.N . ,te Haarlem e,ehoudcn 
optocht, werd in de stoet o . a . eon vrAchtauto opr;emerl~t, ge
kentekend G-85726 . De auto was voorzien van propagandaborden 
v:oor het weokbl.nd "Een" , het orgru;m van het Algemeen Neder
lande Jeugd Verbond . 

Dit kenteken werd afgegeven aan ~outer van ZUTPHEN, 
wonondê nieuwstraat 1 0 te Bever lijk. -

In mijn administratie kont voor Wouter van ZUTPHEN, 
gab ." 11 . 2.1926 te Bevervijk, cronende aldaar aan het adres 
Baanstraat 96, over wie in ucr terzijde genoemd schrijven reeds 
werd bericht . Ik moge U verzoeken mij te willen doen berich
ten of beide ~en dezelfde persoon betreffen. Indien dit niet 
het ~val nacht zijn za1 ik gaarne uorden in8811cht. omtrent de 
volledige personali a en de politieke antecedenten van eerst~
noemde . 

Het Hoofd ven de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

a namens deze: 
/ 

J . G. Crabbendam. 

\ 

Aan de Heer 
Corpschef van Politie 
te 
BEVERWIJK~ -
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Op 3 April 1948 werd door L. van Haarten, wonende alhier, Laantje 
van Ieperen nr. 24, zijnde secretaris der C.P .N. ard. Leerdam, namens 
genoemde ardeling aan Burgemeester en dathouders alhier vergunning ge
vraagd tot het houden van een openbare meeting op 1 Mei 1948. Hier voor 
zou gebruik gemaakt worden van een geluidswagen terwijl als spreker zou 
optreden B.v. d .Ham, met als onderwerp "De l ste !•.1lei , de arbeiders en de 
Democratie" . Door B. en il . v~erd hiertoe echter geen t oestemming verl 
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~------------------------------l3i.11agen: --. 
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Vaale,l Mei 1948. 

Ik moge U berichten dat heden te V~els ,op het openb!:l.re plein, 
Tyrelsweide ,in de open lucht een l Hei bi,1~enkomst is gehouden 
door de Afdeling VAAlS van de C.P.l~.De 'lfaarheid. 

De bi.f eenkomst werd te 18.40 uur geopend door de voorzitter , f Ten genoemde ~..f'd(>ling ,P. ,T.BW.RTR:AND en er ~ren toen ongeTeer 70 
pereonen aanwezig ;.Nedien zi.fn er nog enkele biJgekomen.,doch er 
ziJn in geen geve.l. mt1er a.ls 100 · toehoorders geweest. 

De bi.i eenkomst heeft ongeveer TiJ! 1Cwartier ged:D.urd en had een 
ordelijk verloop. 

Na. een koEt openingswoord Ye.n genoemde Yoorzi tter ie er geepro 
J ken door .r.H.EERlttill~ ,lid Yttn de le k5rner ,ProT .Stat.en van Lim

burg yen de gemeenteraad te Vaals. 
Deze spreker begon ~et te vertellen dat ook de Bureemeester 

Yan V~.sls blijJcbao- besmet wa.s met de nieuwe ziekte die tegen
woordig e.lom heerst in _i ederland ,n.l.de enti-communist).sche 
hetze .Volgens spreker achtte de regering deze hetze ook nodig 
ter bestri,1ding T!m het cummunisme.iii,j deelde mede dat he~ al zo 
Ter wee in het democratische liederländ,det de communieten in ve
le plqstsen geen betogingen o! Tergaderingen meer mochten hou
den op open'b'>_re wegen of pleinen.Hi,1 Terzekerde dat deze zr.~t
regelen de kr~ht Yan het communisme niet zou- vermogen te bre
ken. 

De oorzaak van deze hetze weet spreker aan de inmenging Yan 
het Amerikaanscha kapitalisme in d.e binnenlandse toesta.nden va.n 
~ele lenden ,ocOk i'iederland. 

Amerika zou zich,volgens spreker,oo.k hebben bemoeid met de 
Terkiezingen in Its.lië • .Niet sll!een I talie ,maar ook Griekenland 
en rurki.fe,stonden onder de druk van .&nerika.Volgens .Her.mans 
had Amerika in die landen grote legers aanwezig. 

Hi.f Terzekerde dat de ecomomische toestanden in de OosteliJke 
landen 1reel beter was als in het Westen en dat het de.e.r de ar
beiders veel beter ging Bls hier. 

Hi;i hekelde de l'tederopbouw in Nederland en z~ide dat er voor 
de .., rb.,.idere ,..eel t"" ~"'inig "onin~en '11l'~rd-.,.n g~bou'!'él .F..iJ 1'ertel
è.e dat er zeer Teel zwart werd gebouwd en dst er volgens de te
genwoordige regering geen materiael waa Yoor arbeiderswoningen. 
maar,zo riep spreker uit,Toor rnili&&ire ~~zernes is er Toldoen
de ma.terisa.lt 

~n de Heren: 
~rocureur Generaal,fgd Dir.T~Pol., 
te 1 s Hertogenbosch; ( 2 exempl€ren) 
Algemeen Inspecteur der Ri;Lkspoli tie, 
te 's GraYenhage; 

, :Gewee'tcomn:andan"t; der Ri;i~spoli ·tie, 
' te 's Hertogen-bosch; 
Districtsco!:T'.t.andant der IH.ilc:spoli tie, 
te M~aetricht~ • 
Officier Tan JUstitie,te ~~aetricbt; -----
~urgemeester der gemeente Vaals. 

Fel 
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Fel ging spreker te keer over de rnsatregelen Tan de regering 

BEEl. om de communisten uit alle openbare .!uncties t.e ver;.qi;;deren. 
In dit Terband weesfi hi,i er op dat de regering ter beatri.iding 
van het communisme zich wilde bedienen van een echte Nationaal 
SocialistiechP instelling,n.l.Tqn d~ "Hilt~-Poli~Pi",die zij 
desr..-oor in het leYen wilde roepen.~ar,zo zeide spreker,deze 
llilfs-Polizei zal zi.1 ds.arToor niet alleen gebruiken,maar ook 
T!Jor het onderdrukken van alle arbeiders .HiJ T.erzekerde dat de
ze Hi U's-P ollzei ook in het H :Yen w·erd geroepen om te stri.1den 
Yoor de belangen van de "Coupon'kni ppers" .Ni et de e rbeiders ,msa.r 
deze couponknippers ,werden d.oor de regering geholpen om maar 
meer winst te kunnen maken. 

HiJ zeide dat de regering in gebreke bleet' om v ..Jor d.e gezond
heidetoestand vf..n het volk te zorgen .lli.f haalde in verband hier
mede het geTal aan dat,volgens de dagbladen,in de g~eente BOE
.!EL 47 ;; der schoolgaande kinderEm t.b.o.li,jders waren. 

Ook zou de regering BEwL het ota.ndpunt huldigen; "Liever kanon
nen e la boter". Ons ,zo zeide hi.1 ,willen zE> wiJs maken dat marga
rine nog beter is els netuurboter en onze boter en eieren worden 
ui tgcToerd om er oorlogstuig voor te kopen. 

OVer de P. v .d .A. was hi,1 ook niet te spreken.H.ij n:>erude VORRIN!:. 
evenals S.A"1AG-AT en Herr SChlJMACBER ,lle.rt:hal-socialisten.Ei.1 Ter
telde dat het ~ archalplan ook werd. gebruikt oo het Nationaal So
cit'tlisme in :JuitslBnd wederom op te bouwen .• 

OYer Indië sprekende ,zeide hi.1 ,dat de corurr.unie.ten er voor stre
den om de ,iongens uit lndië thuis te kri,1gen en om deze niet te 
le,ten Techten tegen het broedervolk alda.er.Hi.1 Terweet de rege
ring dat deze in Indiè zel~ het bestand had geschonden,hetgeen 
hi,i zeide te kurmen opJU:ken uit cle woorden van lliniater Tsn 
KL8FF~~S,~oen deze zeide dat het N9derlandse Leger nog wes opge
rukt omdat dit nodig was om de bevolking te beschermen in de ge
bieden die bi.f het T·"' n Jo;.acht worden Tan ,het beste.nd nog niet 
beze~ waren. 

H'iJ verz~kerde :iP.. t dP. Com .J>~;rti 1 in FrR.nlcrif lc n,.,g <ie sterkf'!te 
p!lrti.1 was en dat het in Itelië nog eteede een pe.rti,j was,wa5r
mede de reactie rekenin~ ffioest houden. 

Tot slot verzekerde hi,i de Vaaleer arbeiders dat alleen de com
munisten in het parleu.ent hadclen geetredem Too:r de belangen Ta.n 
de Vaaleer grensgangers ,om te bereiken dR. t deze 50 .% van de in 
:Selgë Terdiende !rano' s mochten behouden.J:li.f zeid.e da.t Tan de 
P.Y.d.A.en Tan de ~.V .P. niemand ook m~ar een woord had gespro
ken in hef belang Te.n de Vnelser g~ensgengers. 

111,1 bsloof'de dat hi,1 TÓ~r de a.e.Yerkiezingen nog meelidere ma
len zou apreken Toer de Vaaleer arbeiders. 

Na Hermans werd nog ~ort het woord. gevoerd door een zekere 
Gieaeke,ie~nd die uit Indië ie gerepatrieerd en te V~als woont. 

Deze Terzekerde zi.f n gehoor dat het in Rusland Toor de arbei
dere Teel beter was als hier en dat ze meer niet naar de Paus 
;moesten luisteren omdat oz deze zelt' zi.tn gegeTen woord niet 
hield .Volgens hem had de :raus gezegd da.t er op Goede Vri,idag geen 
Terkiezingsred.evo~rin.gen znoeste.n worden gehouden, ta-v."ijl hi.i zelt' 
o:p die dag een politieke rede he.d gehouden. 

Hi,i spoord·e alle toehoorders aan om :t>ij de a.s.Terkiezing~n 
niet de reg~ing BZEL,m~ar het comreunisme te steunen~daar dit 
de enige pa.rti.i ;vas die c.verkeli;j k T:>or de arbeiders treed en om
è.Bt deze parti.j ook de toeko:nat had .Moloto.t had gezegd: "Alle we
gen leiden naar het communisme~. 

De .Ad,1uda.nt ,Groepscommandant, 
M.W.~rmers. -A 

(,{y . i i\) V; \)J~~ 
J l~:V\J ~ 

\.J 



fgd. Directeur van Polltie 
te 

's- HERTOGENBOSCH 

No.: Kab .-368 . 
BIJlage· 1. 
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OranJe Nassaulaan 11 

GEBEL!J . 

Onderwerp. C. P .N. - vergaderingen. 

•• 

• 

Ter kennisneming en beschikking in 
handen gesteld van den Heer Hoofd van 
den Centralen Veiligheidsdienst, Java
sxraat 68 te 's-GRAVENHAGE • 

De Procureur-Generaal, 
fgd. Dire teur van ~e, 

~~· 

J.C van der Minne • 



olitie Gewest Groningen • 
:\/est s1ielliugwt::lr .l.. 

Oommandant . 

G~~HEIM . 

No._J!.;_ 

~lolvega, 3 Mei I94d• 

Aan ~e ueer Districts-Commandant Rijkspoliti e te 
HEERENVEEN. 

Onderwerp: Verslag I Mei:t:'ees" llaa. a.e c .p .N. "De .~aa.. 
.Lleil.111 af~ . Noord.wolde en de A·N •J •V• t~ N 
wolde . 

Zaalruimte 550, aanwezig ongeveer 350 personen. 

, ~Jl ·~( XJ Spikers C . p . N. Johannes Mooij Voorz .c .p •N. Noordwalde 
~; t'i~ \. X1 Kameraad Meis ui1. Groningen. 

r~ ~~ Sprkers A.N.J.v.~~' Jan Das te Noordwolde. 

Op Zaterdag I lliei .l94d werd in <.4e t:Srote zaal van 
cafe Oosterno:r te Noordwalde een I .Mei feestavond ge
houden van de c .p.N. " De ,,aarheid 11 A:f<L.N.o..o dwolde 
in samenwerking met de Afd. A .N~V. te Noordwold~ . 

~mstreeks 22 uur werd de feestavond geopend door 
de Voorzitter van de Afd.Noordwalde der C•P•N• Jonan
nes Mooij te Noordwolde . 

Deze .cleelite alle aanwezigen hartelijk welkom en 
ze'tite het doe.l der Dijeenkomst uiteen.Hij ga!' een soor1. 
kort overzicht van de I Mei viering, welke viering 
aoo:rdzakelijk besliemd was voor de aroeidende klasse. 
Spreker deelde verder mede dat het de aanwezigen wel 
bekend·zou zijn, dat het lezen van verschillende oladet 
door de mililiairen in de kazernes verooden was.Volgenr 
spreker was het blad van het A. N. J.v. "Een", niet ver
uaden voor militaireh.Een zekere kameraad Kostc:;r had 
dit blad echver in een der kazernes in Nederland ver
spreid en was hiervoor vervolgd. Hij moest thans drie 
jaar in een ~derlandse gevangenis ooetten voo~ zijn 
daad. Er werd echter door de Partij ~ruk gewerkt om 
bedoelde persoon vrij te krijgen, daar dit een verkr 
ting van h9t ~echt was . Het was de bedoeling a~dus spr 
ker, om vanuit deze vergader~g een request aar de 
Minister van Justitie Ge zenden en er op ·aan te drin
gen het vonnis te herz~en. Hij las vervolgeLs dit re
quest voor en vroeg de vergadering , wie er op tegen 
was . Met algemene stemmen werd oesloten net re~est te 
verzenden. Spreker weidde in het kort nog even uit 
over net· weren van de leden van de Partij uit ver::~chi 
lende commissi~s, zoals de vorige week had pláats ge
had in de Raad der Gemeente liestst.ellingwer:r. Dit is 
ecn·ter niets anders dan angst , aangezien men l)a.ng is 
voor het communisme, daar dat de ~ijheid zal brengen 
en het kapitalisme zal verdelgen. De Partij is echter 
in het geheel niet van dergelijke oaantj.es gediend, 
daar zij ook net wel zonder commissies kan stellen. 
Hij maa~te vervolgens de indeling van de avond bekend 
en gaf he·i; woord aan de spreker Kameraad Meis uit Gro
ningen. Nadere gegevens onoekend. 

Alsvorens d 'ze het woord nam werd staande een cou
plet van de ''Internationale'' gezonge:r1. 

Meis sprak over de I Mei-viering van deze tijs en 
<1-a-t--h~ 
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dat net in Nederl~d ook nog wel zover zou komen al~ in 
de Balkan s~aten, waar duizenden k~eraden vriJ door de 
strateu konden marcue en en hun ~ Mei 5e~ac.a~en konden 
ui itdragen. . 

Over de verkieäinge._ in I a.alie wil men ons wijsmake , 
dat vnj daar een nederlaag .aeooen geleden, doch wij neo
oen 35% van he·t; aantal st ~mmen oenaald en wel onder de 
leiding van onze kame~aad Toglia~ti .Bij de vorige verkie
zingen ûadden wij 32% van het aantal sGemmen.In het R.K. 
I ·talie zijn wij dus 3~ vooruit gegaan. 

Overal waar wij aan de macm. zijn neerst vrede en 
rust, doch waar de kapi talieten regeren, u. v. in I talie, 
moeten oij iedere s11emous 4 uarii.oinieri opgesteld staan 
en liggen de 6 ealli eerde oorlogsschepen in de navems • 

De kapitalisten steunen de oorlog in Onina en Pales
svina met wapens. Dit doen zij niet om het volk van die 
landen te nelpen, doen dit is eigenbelang. De joden moe
ten toch ook een plaats neeben om te leven, doen de kapi
~alisten laat het ~oud , of de Joden of de Araoieren daar 
wonene Zij heooen alleen m~ar oelang bij de olie in dat 
land. 

Vervolgens sprak spreker nog e.,en over de troepen -
ui~zendingen naar Indonesië.Niet Paul de Groot aldus spre
ker, doch Bevin, Vcrrink en Jonkman zi 1iven uier achlier . 
Verschillende van onze jongens liggen in de nospitalen 
gewond en anderen wachten op de kuns~oenen, aangez_en 
hun benen afgescnoten zijn. 

Bevin, Vcrrink en Jmnkman e.d. zijn nu aan de macht, 
doch eens zal de tijd wel komen, daG een ander de macht 
zal neooen en zal er dan wel weer een oootje aan de pier 
in Ij~ liggen om V elirink weg tie orengen. Ik noop dat 
het dan voo-:r-aie tiJd 1 ek geschm;en zal worden. 
· Over de ouderdomsvoorziening van Minister Drees, al-
dus spreker, wordt zo,n geweldige opher ~emaaku. Voor de 
oorleeS eenter kreeg mij r. grootmoeder van het Burgerlijk 
Armoestuur f.I3.- per week. Nu krijgt ze r.9.- per week 
en moe'ti naar kleinzoon een kwartje oijpassen, om net bedr8€ 
van f.I3 . - weer vol te krijgen. 

Spreker schetste vervolgens de toestand in Tsjecho
Slowakije, alwaar de aroe.t.dersklasse ne·t .aef li in nanden 
nee:ft genomen. Wanneer men de aroeiders wapens geeft, c::::JI waarom zullen zij deze dan niet georuiken, om het iand te 
oasenermen vegen het kapitalisme.In Tj- Sl . is de onder
drukking va~ de aroeiders t.nans vooroiJ en heerst de vrij 
neid. 

Tot slot zei spreker, dat hij vol goede moed was voor 
d.e a.s ·-rerkiezinge~J. en dat zij ook in Nederland vooruit 
zouden gaan. 

De avond werd vervolgd met een opmars van de jonge
ren van het A. N.J .v. en n .;; u zingen van s ·lirijdliede.len. 

Met het opvoeren van enkele suaetsen, oestaa de uit 
zang en toneel, werd de a~ond gevuld. 

Omstreeks 23.30 uur sloot de Voorzitter Mooij de ve 
gadering en stelde bij de Voorzitter van het A. N.J.v. een 
bedrag van r.25.- ternand , om toepasselijke kleding aan 

llhl te scna:ffen ~oor de leden van net A. N.J . v. 0 1) ~~, Das oedankte voor deze gift en deelde mede, dat 

* 
1 U~ 

9 \I het1~.Nk.J • V . nog steeds oloeide, ondamks de mening van het 
~ puo 1.e , dat net eeu oommunisvische organisatiewas. Dit 

is niet zo, aldus Das, daar ieder &ot het A.N.J.V kan toe
treden. Het A.N .J. V. werkt eenter lllee in d.e voorui ts·tre-

\ venste partij in Nederle,.,d en dat isde C·P •N•"De Waar
heid.." 

Na afloóp werd nog een bal genouden ·tot I .oo;--waarnE 
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de oezoekers auiswaarts keerden. 
Een en ander nad een rusti g verloop ,. oeledigende woor

den zijn nie~ gesproökeu• 

De Adj .Groep~~ 

A. Kuipers. 

-. 

.. 



7· 1 Mei viering 1948 te Alkmaar . 3ft7 

t 
De 1 Mei- dag heeft in Alkmaar een rustig verloop gehad . 'e- uorgens 

te 8 uur trok een optocht van 60 A.J .C.-ers,voorzien van Ylaggen 

en onder tromgeroffel,door de etad.Te 10 uur begaf zich een depu

tatie van 15 personen(merendeel vrouwen) van de C.P.N . in optocht 

vanaf het Waarheidegebouw naar de Algem .Begraafplaats alhier,ter 

herdenking van de gevallenen uit het verzet.Zij voerden rode tul

pen met zich, welke op de graven werden gelegd .Er werden in de o-p

tocht geen vlaggen of SlYandoeken medegevoerd .Aan het Hoofd van de 

deputatie stond het O.P.N . gemeenteraadslid Knuistingh- Neven .-- - --

Te 10,30 uur begaf zich ook een groep van onge~eer 200 perso

nen van de P .vd .A. naar eerder genoemde begraafplaats,welke groep 

onder leiding stond van de wethouder M.Coerts(P .v.d .A.) .---------

'a- Avond s werd in de muziektuin alhier door de C.P . N. een Mei

feest belegd waar het Tweede Kamerlid C.Borst het woord voerde(zie 

het u~ toegezonden verslag . )Enkele dagen tevoren werden i n deze 

gemeente,kennelijk vanwege de C.P.N.,pamfletten verspreid ~aarvan 

een exemplaar hierbij gaat.-------------- ---- ---- --- - - ---------- -

De P .v .d.A . organiseerde 'a- avonds te guur i n de Korenbeurs 

alhier een Mei-feest ,waar opgevoerd werd het Mei spel " Feest en 

Bezi nn1ng 11 ,waaraan 100 pereonen medewerkten.f ----- - - -------------

·- m. 

AAN: de Heer Hoofd van de 
De Commi!e~ar i s van Poli t ie .-

~ Centrale Veiligheidsdi ens t 

Ja.vastraet no 68 .-

's- G R A ~ EN HA GE .-



Jtf' Winschoten, 7 Mei 1948 ~ 
O.~.J 1 :Lei 1J4ö i5 door de A. 1 . J . V. te .ie.1we Eekcla 

he~1 o_p touht üoor o.e pla: ts lol~ 1ouue1~ . .... n ueze O.J vocnt .v-era 
~ . .......;-...-.. ~~en ..!0 tal ..;>creonE.:n ven e,enou.1u.e ve.~.~eni._.inl> a.e üwenoT en . 

Jes avond is <loo.r de L: . l . J .V . ,de :,v . J. en de ~ . il . ~ . 
ben 'f •es te.vo~d t,;ehouaen in '1e t hut el Duit (Al ver in~) te • iel-

e~ela , ~3ar tevens door t •ee 9erno P-n is ues2~oken . 
j$7)IJ ~ .. ers te sl'}rexer was ~a· sl!l~ :..~,,;, t 'inRcho tenl q )re eer > -

_ 'J. r-~Jn' l'!et te .:>e._;.__en dat 1: e,L feitelijk een fe~std.;_..:;· \72..S . Voor QG 
Á:) arbeiue:rs :la~se re.s l!.et ._.een f, f\St dE\_. çrn de arlJeide:-s .e ~-'-

,~ Y eten 1100 ona.er zeer slec'Lte levonf"o .st&nû.iu'.teaen en er .moesc 
no ..... een felle stri~ d ml'•.A.e4 ._.E;stred .n voor een oetere toP. w~'ls" 
voor c..e u eu,~.d er: de. otta.e v:~n da'-'e.n . S)reker r-~.o Jmde da~ !'na ftcr. :..
...,ü ._..etellen V<;tn v :r. o~ste,rl steden,liot·)en en 1iuizen en hec ar r
tal cto<~cn in áe f:o d~?t. lmie u.o.t "'eo.t1el'Ci. was voor ae ve~nieti
t:,;in0 van het '-a- .:. J.'.:l"'.~.em .• ct <J.an t~ l d.oucn had .L1 {u?larld zeven 
ruill i. oen bedra._,en . 1 1 .A.L~"2!rikfl daf' ren te..., en wa.s n1 ets ve1·nm eld 

Lhondemd en he't ae:ntal dor ~1 in Amerikn IJetiroer:..; maar/vier en zeve11ti'-' 
cluü;en<l, ryat vergeleken hij t .u.;lt.n(l niet::; wa.s . De ka.Jti talis ten 
na\J.l~en daar grote winRten ...,emar kt en o. e . vms het '!{a..? i taal van 
.ocke ... :eJ.ler net 6 . 6 milJ.ioe1. verrued•<tertl . 

• 

In 3.uslana ,;erd 60,; van Ë:Xh de. Stan tir~Áomsten bes teeo. 
voo::.· verbeterin~ vn.n .1et onc...cr ..LJ b en bevol·cterin__, vDn o.e :cu.r.st 
en het culturele leven , tE: .''lÏJl er na~ r een .. de..!.n ._>recentatie 
w-era >esteeu. voor ae deJeneie . .Ln ons lrna. ;era. net rootat.e 
'-'eo.ee1 te va.n a.e Sto.atsinko1 ster. besteed vo :: "€.. . u.e:'E:;nsie o,;> 
dat onze u on..,ens konaen vec11ter .. teu r1 onze I{U.lN:f • .:oed".rs er~ 
de be:ü ttin!,jen ven de ka_t>ité..listen P~daf r ~"'- ..... c.., stellen . 

:i er .-erd n&é.r een L.fl'in..., "uedrau be~tç~:: .. voor ond"'r 1.., s, 
k'mst en Cl.:.ltuur, Ct.ke bearat"en oo\ .aow O.i? alle 1 OJê.li.,Ke n:..· 
n:er~n 1erden Jel~ibbeld . 

ierna. bes_)rak h:i." de~aero_./>v!17 . _n o l'S la.r"'d 1erd niet 
vee.L ,_,edaan voor het hou:ver. ven .or.i ~t. n . et au.tc;.l mnin...,en 
ra:'li belan"'ri., ( Jt!ll~de1 u.e r[ itlu ...,f•b even m1 d.e ohin...,noou 
/ürd steeds ..,roter. ~n ~1us::..aJ1d ·era '-'4-t: e .di'-' ...,e.:er.-::t Yaor o.e 

hero .:.Jlio1 :. r • 

.cvol..;.ens mllll hij de J) . v . a . A . onde r d~ lJ, ?:J . De P . v . d . A 
han ee ~0 J~crat1e de ruu toeGekeerd . ~e P . v . d •.. ~ad er Pan nede 
t,ewerht <..r.t onze J <h._.ens narr . Inclou~sle koncie11 ot,.~~.r: .se zonden 
om aaar tP. -vech-r..e .. . 2e C d)..~: • vulde rnets anders dafi.::-iheter 
Jelles lroelstra;t VO.RJ' 30 ja.a1' 'ilde . roeri""'Wëro. door à.eka..;>itr 
l.Lsten C;.e .Ju:::- epiacHt in het leven '-'e ... ·oe)en en n..1 nerJ.Cte de 
H . v . o. . A . • rJ.ecte aan het o)::.·ichten Véll een corJs hnl,poLi via . 

l>..oos V!:>r:::-ink haa. voor zichzc.Lf de de .. ocra.tie oere.L.tCt . A.Ln 
kru .·n·liu,.d.e._,er ir . ._..sver~et..en Jooro.i.._,•.:.r ,JJid van c..e .=ln9 else· voor
:içll.tin.;.sc: :i ~msoi er. Tli'Hn·c ere nael'ltJ es !Pd. 111: tha.r1s een ~n.:.o --

F.:n va.n f 4v0 ë>< f ecv per 1eek . Ir. de t.:..., d u.& t er van .I m Jé r
tlj reeds hond-ero.en in de cóncentré. tiekru pen zate!;. had Vo~rir...:r 
o~lderh.andeld IL:et !l.rnold J ei" er over a.e o 9r i c 1.tint; vsn ec. ~E'.r1) 
ti~ . ... f ter '.lau :n~ net evn kof.~.ert~ c ir.. de .1rncl OJ de 9ier te 
..1.~ u.iden c...e!'l-ta.an om het vet,c li._J. te redu.en . 

Ondank!3 ~lle te....,enTer.k.i!'lt.. zou de de ocrst1e ze...,ev:..eren, 
··urt ue v .... oeduolf o.ie uit n~:;t coAten k "F f:'~uroL_en m::s niet 

eer te stu:!. ten .Als voorbee_d ~oe 1cle d., ... • ... eci..o Slowak.i.., e. 
v11d1: n'cs het. ve1·:ies vc:,rt CC',; aan .t{&.aer en eei1 ~.>root aautal le
den C::ie 11: de concentratiehetJ:lCll \'aren om._. ko ron tas·c.e partiu 
ul ;eer op de sterkte ven. vool' de oorloe; . 1et kru.er was uok o..l 
we~r p~n~evuld doe~ ziJ htd~~n noL niet weer de beroutineertte 
:3.JrekerH a,_f .:.ou de V"i.Bser er~ -...::_~nkoop . 

De Ja.rtiJ >e...;on met ine;ê n.., van 1 rei ouk de Yer.n:lezin...,s
CeJ<lr>H ne . TJr <':'" oor wc s even rel ·P, ..., r-ld en het e;;eld clé' -c daar
vooi.· ~odi~ m s lllor.:st door d0 leden (~ 1;reker besû.oot z1j, rede 
1 et de a.arnvezie-en op t.e wekken al ~r· hut1 stuiver,du 10 ;LL~ e 
of .C'iiertje voor deze f'ctie te ofJ.eJ.'tal . 



j) _ \ J;e t-vec..e spreJ:::~ n: ~ ... )~et .. ~r,.lo .... ~besta r~~i~ va:n ~e 
A .• .' . V . a:ChOi1l.<>~..~t,; telt u• •~éianstr( ' (lcr.Ll'loe9,e-l.vk 7c.,el'V" 
q.t;lre o<(; r _,r:.f eer: over~ ie' 1 t van ï~ l t ·~r·c van 11;.e/ .A . ! • . : • Y. er 
rf't a.e?.e vere1.i._;in<-> "'ilc e . errste eie ve.n A.e L • • J . Y. rres 
d~·ie ;eken 1)eta.elde vacel vle vo r c "e ~ .... d . v~ner in"" vrn v cu'-'
o.i..,e wer ce Lo7.en ir. o.e D. . •. en v er·he terir.~ v·.11 J.e lor1en o. 1 

arbeio.•ntoor;G.eró.o:u van c.e erbeic.. rs '>i.., '-'e L . u . ·'. J.eli" ~e '-> -
lo11i.n .... voor hetze_.rûe ·er' té:t c..o r ..,ont..t:!lB en ne..;.s., es 
verriclt .Vol._,cns s_:?reKer wo.s er Gen clocoLec..efé'<)rie· te 

erve r 'Tea-:: .; onuena en 1 isv'-'s .Letze.~...~.~c..e :el·~ e:..ea.çn en .... : 
/.~ e I'leisJ€S vi.;.L .... nJ.e:..E>n per ··e~~ i der vel'.;,~_ eE. a:~ .... t:.: 

f3j]Zef;$~ tJens .Ve:-1elen ~ a<'r 1as e-r"'"".,., .:-_\ .... clLlt.. van » ")on ~riw::de 
' '?' i na.cr .Toe"'o Slavie ...,e 1eH~t ; t..Rcr rad l~:. ..:· ~:;;:'ct um ::le aa -

A.", / le._. vrn een s)norbFt.n: . J__"" 0 ::..1:. ...,int;; er ~veer een af·de~ in ..... 
t;Y' mfr .r~cc .o Rlovalï:i..,e vou.J: 1 c::t umlee;._.cH van een 2 J.tobean . 
~ __ .. ~ ~ ~ S)J.'eker y.go~1~F u: t er c.E•n o )lc PDi P. lenen ve;ll _ ieu 1e _ elcela 
'7'" 1n., zou a. en ZlJ. • ,fo. i 

In Indonesie •te.s ae noldaa1.. S lft..~.te;i,g .,..ontt:r uit Amster
c'i.an v8rooHteeld tot <irie jaren._. :r n:..;enlsstraî on. d~::t hij ir:..: 
het.. oez i t. ·Jas eewces t vrn eer. eypnrllaé r van het FE rtiv 'olau 
".men.' Onà::mks het feit dü.t oi~.. t_;een verboC.et:. blé!.d ifS , ,:as 
r.lj to eh veroordeelc tot drie j are:r: ....,cv< n._.eni s::>tra:L . Svre:K.er 
verzochc a.e a.ënwezi.:,en ur v~el br.i.Aven te ::;chrijven a<-:n d(; 
1 oeder v<n deze sol f.:.at als blij'c var: ed.eJ.even . erd.e.r ver·
zocht r . .i.j de Voo· .. ~i tter om, rtar.ntte c.:e verGa.derin._,, een 1ot~.e 
o) t~:> stel ~€:11 enn c<e ~ iJ:astc1· vém .. tlst.i_ t_e tot onmit..c.elli~ . ..: 
in vr::i . ._ .a.eHistel.in ...... ven _ ostrr . 

IJ• o!'I.erve~r had eer. ethou et' van c..e ... . v . ö. .A. in een 
clublOkó.é-l een .!?B.i f 1.et zien !1.2-r:..t.,C!l Vrll C JTA I..LS'.c. nuel. ... e _JartiJ · 
~...n.ot ~it Jrie~en-tn~ . ~ezc z·~k PS ~oor u~e :etnouubr ~~ 
u.e ,f<c: d zoo.ani._. O.JLesc.troe.~.· è2-" l e sJ.ils~cd.e van de :.. • • ~ • .., . · . 
as inb(;t::;-o;:ken.])e lèl E..ll ;a,•en to • • • OJ f' tE.y ue..,Ar .1 01 

de subsl.die op te· h~ len wt 1et ...... v 3 2t 1et beura.; veel 
<..>roter la& wewe st da.r. o.e Vûrlaenc.e ,,._ _;_..,.ie . 

S;tre?.:er eind.ic;de !! et c..e ~ •ûE.n l~- • r.. . • .; • V . op te we.L{ken o 
VL.st te .mucten ern de leuze ' ac nvellen, vechten en Ove1· 1.nnen• 

...;f..!:?.e ver&8derln:..., iFI >ezccht door on..,eV€(.1' lGQ )Bl'Sonen 
ton :we:.. een. rusti..; verJ.oóp . -----
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SUbsidie A.N.J.v. 

· Voleens een uitlating van het hoofdbestuurslid van 
het A.N. J.V.~ P.ca~baat uit Zaandam, zou door de gemeen
te~aad van Uormerveer de subsidie aan de afdeling van het 
A.N.J.v. aldaar zijn ingetrokken. Dit zou eon eevolg zijn 
van het feit , dat een dor wathouders (lid van de Partij van 
de AI."beid) in een clublokaal van het A.IT. J.V. een nlaat 
had zien hangen, waarop een mishandelde partijgenoöt 
(d.w.z. een G.riekse Vrijheidsstrijder) was afgebeeld. 
Hlexop zou deze zaak in de genaente2~ad zijn behandeld 
met hot bovenvermelde gevolg. Cnrbaat voegde aan zijn uit
lating nog toe, dat de leden van het A.N.J. V. te Worm.ez
veer daarna zelf in de gem.eente \7B.~en rond6egann om steun 
op te halen, nat tot gevolg zou hebben gehad,dat thans 
.cteer was ingekomen dan het bedrag der subsidie. 

Ik moge U verzoeken naaraanleiding van het 
bovanstaande een onderzoek te ~illen doen instellen en 
mij act het resul.to.a.t in kennis te doen stellen. 
Ook omtrent de pEtrsoon van Carbaat zal ik uitvoerige 
inlichtingen op prijs otellen. 

ImT HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGITIUDSDmilfST. 

No.oens deze, 

;r. G. Orubuendàiîi. 

De Heer KOrpschef v.Politie 

te 

WORMERVEER. 
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~ 
In de namiddag van 1 Mei 1948 werd te Oude Pekela 

door de C.P.N. ,afd.Oude PekE·la,een optocht en meeting 
gehouden.Opstelling van de optocht bij de grens Oude-en 
Nieuwe Pekela.Aantal deelnemers ongeveer 35 personen, 
gedeeltelijk eveneens afkomstig uit Nieuwe Pekela.Over
wegend warf= n het j"a.ugdige per·sonen en leden van de 
A.N.J . V. Er werden verschillende borden met opschriften 
megeàragen o.a.met de navolgEmde leuzen:, ,Marshalplan, 
armoedeplan" ,,Wij eisen drie weken vacantie " 
,,Wij eisen onze jongens terug uit Indonesië " en 
, , Voor vrijheid en recht ".Eén trommelslager liep voor
op.De optocht ging door geheel Oude Pekela en maakte 
een wanordelijke en belachelijke indruk op het publiek. 
Het eindpunt was het zgn.Ijsbaanterrein te Oude Pekela, 
alwaar een meeting werd georganiseerd.Bij deze meeting 
waren ongeveer 60 personen aanwezig,waarbij inbegrepen 
de deelnemers van de optocht.De meeting werd geopend 

~- door het gemeenteraadslid Schrik,wonende Smalpadje te 
.;; •. i\':-.... Oude Pekela en door mij reE·ds eerder vermE·ld.Dêze heette 

I 
de aanwezigen V1E·lkom en kondigde als spreker aan een 
zekere Geugies van Amsterdam. 

, . • 1~ · Bedoelde Geugies sprak ongEveer het navolgende: 
~~-~~ ,,Het is thans 1 Mei d.w.z.de dag voor de arbeiders. 
n~~~:~ Het blijkt thans duidelijk dat het kapitalisme een 
(;(, ~ verwoede strijd tE·ger het communisme inz.et uit zelfbe-

1 houd.men ka.n zulks daerE·lijks uit de couranten lezen. 
~rlr· Ook het wederom brengen van Indonesië onder de macht 

p.ö. van het kapitalistische Nederland is een strijd voor 
lijfsbehoud.Onze arbeiders jongens moet~n daarvoor in 
Indonesië vechten.Als ze weigeren zulks te doen wacht 
hen de gevangenis.Wij hebben daarvan wederom een voorèe 
beeld.Een jongen die geweigerd hèeft naar Indië te gaan 
werd nu kort geleden veroordeeld tot een gevangenis
straf van 3 jaren. Waarvoor kameradE·n. Wij zullen dan 
ook niet eerder ~1sten voor dit onrecht ongedaan is 
gemaakt.Wij zien in T~cho Slowakije dat thans de arbei 
ders daar de macht in handen hebben.De bedrijven zijn 
daar nu onder Staatstoezicht geleomen tot heil van de 
arbeidende bevolking,die nu ook eens me in de winsten 
kunnen delen.Zoals het in Nederland gaat is het een 
schande.Het kan hier bestaan dat een directeur van een 
fabriek met een salaris van f.2300 per week naar huis 
gaat, terwij 1 een arbeidE·r met f. 32 per week ge:roegen 
moet nemen.Het gt·volg daa1·van is dat sommige huismoe
ders genoodzaakt zijn hun lE·vensmiddelenbonnen te ver
kopen om zich no0 eni6sz.ir.s te kur.nen bedruipen. HE·t 
Marshalplan is een armoedeplan voor de arbeiders.Het 
is een kapitalistisch plan en staat onder toezicht van 
de Amerikaanse kapitalist Hofman,directeur van een gro
te automobiE·ltedrijf. In vE·rband met al deze feiten 
roep ik de arbE•iders dan ook op om nauw aaneengesloten 
te blijvE·n strijden tE•~;en hE•t kapitalisme ,dE• vijandE·n 
v&n ons." Hierna sloot bovenve:rmelde Schrik de meeting, 
waarbij hij de aanwezigen vroeg of z.E· ermeéle acco1t1rd 
konden gaan dat een motie aan de Minister werd toegez. 
denmet het vE·rzoek om ook aan de C.P.N. voor de a.s. 
verkiezingen een kwartier zendtijd toe te staan aange
zi~hij de mening was toegedaan dat ook de C.P.N. daar 
recht op had. 

h 



• 
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Aanwezig : ..:!: 250 personen. 
~aalcapaciteit : 600 personen. 
Bijlagen : twee. -

Te omstreeks 20.30 uur \'lerd de vergadering geopend door 
x Berna~rdus de JONG (geb . te Hardenberg 16-2- 1911 , van beroep 

spinner, wonende aan de Platanenstraat • • te Almelo) , die een kom 
toespraak hield, lezende van een stukje papier, hetwelk hij in een 
notitieboekje in zijn hand had. (duur: + 2 minuten). 

Daarna verzocht hij de aanwezigen om op te staan en gezamen
lijk het strijdlied "De Internationale" te zingen , aan welk verzoek 
gevolg werd gegeven. 

Vervolgens ging het toneeldoek open en zag men op het toneel 
een aantal personen staan ( 18 dames + 1.5 heren , ,., . o . een dirigent) 
aangekondigd door B.de Jong vnd. als het zangkoor " Stem des 
\,erkers n • Dit koor zong , begeleid door een pianist aan een vleu
gel , twee liederen. 

_ \ .!)aarna werden door de fotograaf Klomoja.u. , uit de Brugstraat 
te Almelo , een 2- tal fotografische opnamen gemaakt - hij was daar
toe aangezocht - t . w. l van het zangkoor en 1 van het versierde 
toneel ; toneeldoek daarna dicht. 

Te omstreeks 21.00 uur ging het doek weer open en trad de 
.J. aangekondigde spreker, Joop Tei\1es uit Enschede, naar voren ; op 

het toneel zaten, achter een tafel met groen kleed , vier heren,t.w : 
- van links naar rechts- een onbekende, B.de Jong vnd . , de 'nethou
der Fr. Tinnnerman (Fredrikus, geb . te illmelo , 2.5- 8- 1920 , wonende 

'f.} aan de llsti'aat no. 8 te Almelo) en Jan Edens (geb. te Midwolda, 
14- 2- 1896 , grondwerker , won. in .10onschip E. 2165 , liggende in het 
kanaal Almelo- Nordhorn , nabij ' t Tukkersbrugje). 

Joop Tei wes vnd. begon zijn rede met eraan te herinneren , dat 
in het jaar 1891 voor de eerste maal internationaal de 1 Mei - dag 
als een vr i je dag voor het werkende volk werd uitgeroepen. Karl 
Marx had de stoot daartoe gegeven. De kracht van het proletariaat 
was sinds die tijd in vele landen , zoals in Frankrijk, Italiä , 
Duitsland en Nederland , onnoemelijk gestegen. De gunstige ontwik
keling van het soc i alisme was niet vanzelf gekomen. Er moest 
strijd voor geleverd worden en had vele offers gekost . Men heeft 
van reactionnai re zijde geprobeerd die kracht af te remmen. Niet 
zo heel lang geleden, dat wij iemand hebben meegemaakt , die op
nieuw zoo'n figuur was van het groot- kapitaal , aldus spr • 

.. ie zal zich niet herinneren toen generaal Blaskowitz Busland 
bi~~enviel , hoe de reactie juich~e. Toen Hitler kwam vertellen ,hoe 
lang het nog zou duren ! Hij had zich vergist ! 

Maar vandaag de dag , aldus spr., waait niet de hakenkruisvlag 
op het Kremlin , doch de Sovjet- vlag boven Berlijn ! ( Applaus) 

Daarna zeide spr., dat men de viering van de 1 Mei- dag de 
arbeiders niet meer had durven te ontnemen. Er was strijd voor ge
voerd en er was voor geleàen . 

Hi tler had ook die l Mei- viering , Koos Vorrink ook (hilariteit). 
Maar heeft die 1 Mei dezelfde inhoud en hetzelfde karakter ? De 
1 Mei- dag durft men niet zo maar klakkeloos voorbij te lopen. Men 
heeft ni et gedurfd die 1 Mei- dag aan de arbeiders te ontnemen ! 
~elfs Hi t l er niet ; de viering van die dag werd zelfs in de con
cent ratiekampen toegestaan. Spr. had des middags te Enschede een 
demonstratie ,met betrekking tot de 1 Mei- viering . van de P. v . d.A. 
gezien. 

De hele ---
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De hele demonstratie van die "grote" P. v . d.A. zowel kinderen en 
ouderen , besloeg"net aan"_! 1000 personen. De leuzen die werden med 
gevoerd, daarvan was de een nog zoetsappiger gesteld als de andere • 
.Joor deze partij wordt de 1 Mei- dag uit traditie gevierd ! .Men 
maakt ~r een f eestdag van ! Men huppelt maar wat om een Mei- boom 
heen , waar geen kracht vanuit gaat . De P. v . d. A. voert een toneel
stuk op, "geest van bezinning" noemt men dat. Er komt op een be
paald moment een doodskist bij te pas met zes doodgravers. De kist 
wordt opengemaakt en men haalt daaruit •••••••• •• "De aarbeid" • 
(gelach) Nu kan men dat natuurlijk op twee manieren opvatten. Lat 
zij de waarheid begraven , weten wij wel . Dat behoeven zij ons niet 
te vertellen, zei spr. De wens is de vader van de gedachte ! 
Onze "'Vaarheid" begraven , kan "Koosje" niet ; dat heeft Hitler 
voor elkaar kunnen boksen en dat kan "Koosje" helemaal niet . Onze 
111/aarheid" is de krant van het werkend volk. En iedere "schlemiel" 
die de moed heeft om zijn vinger naar onze krant uit te steken ,zal 
kennis maken met de mokerslagen van ons , als werkend volk ! zeisp~ 

Vervolgens ging spr. in op de betekenis van de 1 Mei - dag
viering. In 1898 had de oprichting van de 2e Internationale pl aats 
en aan het hoofd daarvan stond , zo leert ons de geschiedenis, 
Friedrich Engels . Door deze 2e Internationale werd een geweldige 
kracht ontplooid, aldus spr. -

Het belangrijkste punt op de agenda was "de strijd voor de 
8- uren dag". Vanaf 1 Mei 1898 heeft men kennis gemaakt met het 
feit , dat de arbeiders- strijders zich hecht aaneensloten om met de 
meeste kracht actie te kunnen voeren. 

De eerste Mei behoort in de eerste pla~ts de strijddag voor 
het werkende volk te zijn. In alle kapitalistische landen wordt 
verraad gepleegd t . o . v . die 1 rcfei- dag. Ook in Nederland. Er zijn 
echter enkele landen waar de eerste Mei een echte feestdag is. Met 
name in Rusland en andere Oost- Europese landen. ~ij kunnen terug
zien op een verbetering na een inzinking gedurende de oorlog. In 
nusland bv. is de distributie afgeschaft , de levensmiddelen zijn 
er goedkoop en voor iedereen bereikbaar. De winkels liggen vol ,n 
alleen met voedingsmiddàen, maar ook met textiel. Het Russische 
volk heeft zeer zeker reden om deze eerste Mei tot een feestdag te 
maken. 

In Tsjecho- Slowakije heeft het werkend volk ook reden om ver
heugd t e zijn. ~eer kortgeleden hebben zij een aanval op hun be
staan afgeslagen. Hun positie , zo vervolgde spr., is binnen 24 uur 
een totaal andere geworden. Werken en arbeiden voor een toekomst 
vrij van gebrek. Maar hoe staat het hier ! Neem b. v . op politiek 
terrein. 11e hebben daarvan knappe staaltjes gezien. Men schreeuwt 
over "bescherming van de democratie". 

De P. v.d. A., die zo opgeeft over haar personalistisch socia
lisme, aan deze partij hebben wij het te danken , dat de communis
t/ische wethouders in Amsterdam practisch van hun funct ies zijn 
zijn ontheven. 

In alle gemeenteraden in de lande wil men de wereld kond doen 
dat nimmer meer op de communisten zal worden gestemd tot plaats
neming in commissies. liet wordt de communisten overal orunogelij~ 
~emaakt . Omdat burgemeesters in diverse gemeenten het niet vera~ 
woord achten in net belang van land en volk , wordt het de commu
nisten onmogelijk gemaakt hun jaarvergadering te houden. ~ij 
kunnen zich op de bo~st slaan en nog rusten op kussens en zeggen : 
"Ik heb weer echt een dernocrat ische dag gehad. 11 

Nog meer van die democratische daden , des te eerder het volk 
I! over hen een democratische uitspraak zal doen , waardoor zij of 

voor goed kunnen blijven slapen of naar de "D.lJ. -;r. " kunnen gaan. 
(applaus). 

We hebben 
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.e hebben vooral ook in de laatste da gen, en daarover kun je 
alleen in ergernis geraken , tldus spr. , ook weer zoo' n pracht uaad 
van democratie bezien. E.· is n.l. in •"ederland een 19- jarige jongen 
die de brutaliteit heeft gehad om met een orgaan , een extra editie 
van het "A. N. J . V. 11

, in een kazerne te gaan colporteren. lY1en heeft 
nem in de kladden genomen , voor het gerecht gesleept en voor 3 jaar 
oPResloten. •e hebben gezien, dat deze prachtige democratische daad , 
waarvoor 11 d t . h . j d k · a e emocra ~sc e parrt~ en verantwoor elij z~jn, een 
storm van verontwaardi<>ing heeft <oen opgaan tot zelfs in de dorpen 
en gehuchten. De veroordeling van ~atio Koster is het gesprek van de 
dag. Daardoor blijkt , dat het volk ervan doordrongen is. Deze daad 
heeft practisch alle scheidsmuren doen wegvallen~ Uit alle kringen 
van het Nederlandse volk. Uit bepaalde kringen zal men trachten deze 
daad ongedaan te maken. Ook wij , vervolgde spr. , vanuit deze verga
dering , zullen een vlammend protest aan de regering zenden en de eis 
stellen : "Vrijheid voor Ratio Koster." (applaus) . 

Ook op economisch gebied treft men bij ons zoo'n pracht situa
tie aan. Ook de vorige keer heb ik in deze zaal er op gewezen 
talrijke citaten aangetoond, hoe wij er voor staan en wie en wat de 
oorzaak daarvan is. Het begi~ ook reeds in grote kringen van het 
Ned.Volk door te dringen , dat de politiek die door onze regering 
wordt gevoerd t.a.v. het 111\larshall-plan" ons niets verder brengt,dat 
de positie van de arbeider met de dag slechter wordt. M.en gaat in 
regeringskringen al andere woorden gebruiken. Er wordt niet meer ge
sproken , dat wanneer het Marshall- plan er door komt , wij het dan 
beter zullen krijgen. hlen zegt alleen : 11 door het lu- plan houd je wat 
je hebt , maar wij garanderen jtlllie niet , dat je het zult houden. 11 

Het enigste devies is, zegt de P. v . d •. A.-minister , "harder werken en 
soberder leven11 , dan ~~nen wij nog eens twee tientjes opslag krij-
gen. 

flabben wij reden om feest te vieren ? nebben wij reden 
Neen, wij juist in "4ederland staan van dag tot dag voor het vraag
stuk : strijden of grotere ellende ; strijden of teruggetrapt te 
1vorden of nog erger. Een veel slechtere toekomst staat ons volk te 
wachten, indien we niet de weg weten, waardoor een andere koers kan 
worden gevolgd . .. e zullen in de toekomst niet stoppen bij 400 . 000 
werklozen. Indien Beel en Drees hun zin krijgen, zullen we zoveel 
werklozen krijgen, dam vrees plaatsen te kort komt in de "D. U.1V. "
objecten ; daarom is de regeling van de 2% werkloosheids- verzeke
ring , die je zelf kunt bet~ alen , ingevoerd. Volgens spr. kwam deze 
regeling overeen met die van Ronnne destijds van voor de oorlog met 
zijn beroemde kwartje. Het beoogt precies hetzelfde doem. 

Onze economische positie is bijzonder slecht. Er zal een andere 
koers moeten worden gevolgd. Nederland is niet arm. Nederland is ryk 
aan arbeidskrachten, rijk aan geschoolde proleten , rijk aan werkers 
in hoofd en hand, die in staat zijn zich een positie te versahaffen 
in de wereld en daardoor recht hebben op een gezond en rustig leven, 
aldus spr. Nederland heeft zijn industrie. Nederland heeft industrie 
te over ! Nederland is een bron van krachten en een bron van 
inaien het niet onbenut zal blijven. Juist op deze eerste ~ei moet 
men zich daarop beraden en bij zichzelf zeggen, zo kan het niet 
langer gaan , een andere koers dient te worden gevolgd. Als het 
slechts gaat tegen Koos Vorrink, Beel en Drees , per slot van reke
ning zijn dat slechts enkele mensen ! Er zijn wegen te vinden en 
deze wegen zijn reeds aangegeven door ons, als communisten ! )rij 
zeggen, richt de ogen niet alleen naar het 1/esten , doch naar het 
Oosten ; een planmatige industrie, een geleide industrie onder de 
leiding van het werkende volk. 

De kapitalisten zien in, vervolgde spr., dat het communisme de 
enige macht is van het werkende volk. Juist door dit inzicht tonen 
zij hun angst. Slapeloze nachten hebben zij. Die angst , die hen hoe 
langer hoe meer vervolgd tot zelfs aan een ziekbed. Een hYsterische 
ziekte. Maar een ziekte is nooit gezond , zei spr., en wat dan in 
zoo'n toestand verteld wordt, is de grootste flauwe kul. Wat ons 
volk doet inzien, dat er iets mis is. Dagelijks treden nieuwe leden 
tot onze partij toe,aldus spr. ruen had gemeend de mensen angst aan 
;e jagen, dat zij zich niet durfden ~ ~tspreken~ 
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Juist vandaag is het tegendeel te zien ! 
De politiek die de P. v . d ••.• voert , is openlijk verraad aan het 

werkende volk • .6ij kunnen niet meer spreken van vergissingen en ook 
niet van fouten in de denkwijzen van leidende figuren • 

.:ipr. becriti~.....-ee1:t vervolgens een artikel - "gids en doel"- in 
net ''Vrije Volk" van 27- A- 1948 , waarin een "zeer wetens-v-happelijk'' 
werkje van IJzerman wordt besproken. "Het proletariaat" , hier komt 
het verraad zegt spr., en citeert verder : "er is een maatschappelijke 
scheiding tussen het hoeden- proletariaat en hàtlen- proletariaat.Eenhe 
is er niet •• •• • •• • " ,/ij als communisten kennen slechts één proleta
riaat , n . l . Arbeiders , die in hun onderhoud moeten voorzien d. m. v. 
arbeid door hoofd of hand. 1.et z.g. hoeden- en handenproletariaat zyn 
twee krachten , die niet te scheiden zijn. 1len poogt hier de eenheid 
te nekken , zei spr. 

1ie zullen in Nederland:Bx blijven strijden , vervolgde hij , totdat 
er een democratie is , niet zoals Vorrink die wenst , maar die zal 
beantwoorden aan de wens van het volk , dat zal beslissen hoe er in 
Nederland geregeerd zal worden ~ Juist di t Rtreven van ons brengt angs 
Daardoor poogt men door allerlei oneerlijke middelen de staat kundige 
grondslag én invloed van onze partij te ondermijnen. Er is nl.slechts 
één part i j die de vuurrode kleur van onze vlag , ideaal van het werken 
volk , voert ; deze kleur wordt internationaal door de communisten 
beschermd • • ••• • 

Deze eerste Mei , vervolgde spr., zal voor ons de inzet worden 
van een onverzoenlijke strijd tegen onze vijanden van het werkende 
volk 

~en is er niet in geslaagd het communisme te liquideren , daar 
moet men ook in ons land rekening mede houden. 

I.v. m. de a.s . verkiezingen krijgt men nu reed~ krentenbrood. 
Maar we krijgen nog meer, uoordat het zover is ; er'5misschien ook 
kans op wittebrood. Ook misschien iets meer bevroren vlees. ruen zal 
ons wel van tijd tot tijd iets toestoppen. Doch aan de andere kant 
weer dreigementen , zei spr. 

Met een opwekking om mede te strijden om de communistische idee 
te verwezelijken, voor een toekomst vrij van vrees en gebrek , waardoor 
vrijheid en welvaart zal heersen , besloot spreker - te ~ 22 . 00 uur -
zijn rede. ( applaus) . 

(Deze rede is voor + 60 % stenografisch opgenomen , doch enigs-
zins bekort ! ) 

Daarna dankte B.de Jong de heer Tei wes voor de roor hem uitge
sproken"opwekkende" rede en spoorde alle aanwez igen aan om mede te 
strijden ter bereiking van het beoogde doel. 

Vervolgens werden door mej . Krabbenbos ( zij werd met die naam 
aangekondigd; betreffende haar personalia wordt een nader onderzoek 
ingesteld) : 
een 3- tal gedichten ngedlecameerd11

, t . w.: 
'1) 11 Een merk 11 , van Adama van Scheltema ; 

2) nToen zwadide ik m' n vlag" , van van Oirschot ; 
:.; ) "In Holl.tWood", uit het Amerikaans vertai:ild door Jltel Bakker. 

(gezamenlijke tijdsduur~ 5 minuten) 

Te + 22 . 10 uur optreden van "Boudewijn en Bartje" , t . w. een z . g . 
klein kereltje ("Bartje 11 ) , "zittende" op een grote ton ( een normaal 
persoon stond in die ton - hoogte~ 1.20 m- terwijl twee kleine been
tjes ervoor heen en weer bengelden , welke door een meisje- zoals later 
bleek zittende achter die ton- in beweging werden gebracht ) J en een 
mansp~rsoon , gekleed in een zwart pak, die ernaast stond. (~oudewijn) 

Er ontw/ ikkelde zich tussen die twee een gesprek van z eer flauwe 
inhoud. Vragen als : "Bart je waarom zijn we hier tezamen gekomen. " 
Antw. Bart j e : "Dat weet ik niet en kan me ook niet s chel en ook." 
Eindelijk antw. van Bartje : 11 Omdat het vandaag de eerste Mei is. " 
Verder werd de P. v . d. A. er tussen genomen. Als : "Met de P. v.d. A. kan 
men alle kanten mee uit ; de letters .P. v.d.A. betekenen : 11 Partij 
voor de Armen" en 11Politiek voor de Armen" . 

Daartussen ~ 
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L en de kapitalisten 

Daar tussen door schreeuwde "Bartje" de za<-1 in : "Dag Poppedijntje'~ 
Dan : de let"'::ers P.v.d . A. betekenen: _R van von Papen , y van Vorrink , 
]2_ van vrees en_! van Adolfie. 11 Tot slot sprak 11Bartje11 , ge!nspireerd 
door "Boude\vijn" t . o.v. de aanwezi,;en de wens uit, dat ~porde vol
gende 1 ~ei-vergadering er in ~melo geen zaal te vinden zou zijn 

• die alle bezoekers kon bevatten. (applaus) . 
fe ~ 22.30 uur pauze. 

Te~ 22.55 ~ur einde der pauze en trad het zangkoor weer op; 
het bracht één lied ten gehore. 

Vervolgens trad een jongmens op , gekleed in een z.g . tropisch 
(khaki) uniform (blootshoofds , korte broek , blote benen en bruine 1 
schoenen) , die twee liederen zong , daarbij aan de vleugel begeleid 
door een pianist. Het eerste liedje moest uitdrukken het verlangen 
naar Holland van een Ned.(dienstplichtig) militair - vertoevende in 
de 11rimboe 11 .( Dit lied werd op een sentimentele toon gezongen) het 
tweede lied moest uitdrukken , dat de Ned. (dpl.) militai r eigenlijk 
in lndiê voor de kapitalisten (o . a . olie- magnaten) vecht en zijn 
leven offert. (tijdsduur t~ezamen ~ 7 min. ) 

Daarna kwam mej . Krabbenbos weer op en declameerde weer een 
3- tal gedichten , t.w. : 

l) 11 tVij hebben geen geld, maar we hebben de toekomst" ( van 
haarzelf ? naam dichter werd niet genoemd); 

2) 11De stal", van Adama van Scheltema 
3) 11Vaart op Proletariêrs11 , idem. 

Vervolgens kwa~ weer dezelfde persoon , die de liederen mb.t. 
de Ned.militair gezonden had , voor het doek op, gekleed in een 
zwart pak en hij kondigde zich aan als te zijn de "openbare 
aanklager" . 

Hij had in zijn hand , zoals hij mededeelde , een 6- tal dagv~ar
àingen. De personen, in de zaal aanwezig, wier namen hij oplas, 
moesten , na de op zijn/haar naam staande "dagvaarding11 van hem te 
hebben ontvangen, vlak voor het toneel op een rijtje - op een 
plaatsnemen. 

Vervolgens verdween hij achter het doek en even daarna ging 
dit open. 

Men zag op het toneel een tafel staan, waarop een hardgroen 
kleed , een z . g . voorzittershamer en enige papieren. ~hter die 
tafel nam de 11openbare aanklager 11 en een als rechter verkl eed per
soon ( in toga met witte bef, grijs haar) plaats . 

Aan de rechterzijde, vooraan op het toneel stond een (kinder) 
looprek. 

De 11 openbare aanklager" vertelde daarop tegen de "rechter" 
volgende : 11 Een persoon reed$ correct uiterst links van de weg en 
kwam dientengevolge in botsin~ met een goed rijdend persoon die ~it 
de tegenovergestelde richting kwam. hiervan werd door de politie 
proces- verbaal opgemaakt en beiden werden gedagvaard om ter terach 
zitting te verschijnen. ve la~tste persoon werd evenwel veroordeel 
daar het iemand van de 11rode 11 partij was . " Daarna ontwikkelde zich 
een gesprek tussen die twee met als hoofd- onderwerp het weren van 
de communisten uit de openbare functies en de opkomst van het 
communisme. Verder werden 11Koosje Vorrink"/er tussen genomen. veze 
"samenspraak" duurde ongeveer een kwartier-:- Daarna ging het 
"Bijzonder Gerechtshof" er toe over om de (gedagvaarde)"verdachten" 
te horen. ,w,fk~) 

Nummer 1 die moest voorkomen was de communist Jài:ri'VOskamp 
(geb. te Stad- Abnelo , 7 Juni 189l,koopman ,won. Nieuw:Ïr . 30 ,Almelo) 
hij moest op het t .... oneel komen en plaats nemen - de 11openbare aan-
klager" leidde hem daarheen - in het (kinder) looprek. Hilariteit 
onder het publiek. Hem werd telastegelegd het opzeggen van zijn 
abonnée-schap op een der dagbladen en zich op te geven als abonnée 
van "De '/aarheid" (Hilariteit). 

De "rechter" 
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De "rechter" vond het feit waarvoor Voskamp terechtstond een zeer 
ernstig vergri jp en gebrek aan opvoeding. De linkse partijen waren, 
volgens "de rechter" reeds teveel in opkomst , hetgeen zoveel moge
lijk vermeden diende te worden . •roen hierop applaus weerklonk van
uit de zaal , hamerde de "rechter11 en zeide , dat opmerkelijk veel 
communisten de publieke tribune vulden (hiermede doelend op de 
aanwezigen in de zaal). _1ij verzocht absolute stilte , daar hij 
anders genoodzaakt was de zaal te doen ontruimen! De "verdachte" 
moest de waarheid en niets dan de waarheid vertellen en het 
"gerecht" niet trachten om de tuin te leiden , zoals hij het tijdens 
de bezetting de moffen en de politie gedaan had. (tlederom gelach en 
applaus uit de zaal.) Na enkele "terechtwijzingen" kon Voskamp weer 
op zijn plaats gaan zitten en kwam de volgende "verdachte"voor. 
Het laatst moesten de 4 (gedagvaarde) vrouwspersonen "voorkomen" • 
L;ij stonden "terecht" terzake verregaande slordigheid , d.w. z. het 
in huis laten rondslingeren van geld, sieraden , serviesgoed en 
kleding. Achtereenvolgens werden hierop een mantel , een galsdoek en 
enige kopjes getoond en , nadat de verschillende vrouwen h~ eigen
dommen hadden erkend , werden zij over haar gedrag onderhouden. 

Tensl otte werden alle personen veroordeeld tot een geldboete. 
De "openbare aanklager" vond echter de geldboete te hoog , daar het 
hier personen betrof, die tot de z . g . werkende stand behoorden. De 
"rechter" wijzigde toen het vonnis in die zin , dat alle 11veroordee% 
den 11 een stenen schaal in ontvangst moesten nemen , waarmede zij , 
nadat de "rechter11 en de 11openbare aanklager" de eerste gift hadden 
gedaan, de zaal rond moesten gaan tot het houden van een collecte 
ter versteviging van de 11strijdkas11 der C. P. N. 

Te 2 0. 10 uur einde der voorstelling en vergadering. 

Te + 0.30 uur ving het 11bal 11 aan, hetwelk duurde tot 2. 00 uur. 
(muziek:-band "The Happy Brothers 11 , het dansorkest van de Societeit 

N. B. Bij de ingang , in de hal en in de zaal werd het maandblad "Eeil 
~jaargang-No. 6-April 1948) van het 11 \ . N • .T.V. " voor de prijs van 
f.O . l6 per ex. te koop aangeboden. 

Een exemplaar gaat hierbij . 
Verder wordt hierbij gevoegd één der verspreide pamfletten van 

de c.P. N., waarin de onderwerpelijke vergadering aangekondigd wordt 

{ 

In de zaal had men tafeltjes geplaatst en daar omheen stoelen 
(4 tot 6). Op de tafeltje~ stonden vaasjes, waarin tulpen , rode en 

/ witte ( 3 tot 5~ J - o-

(~6~ 
~ 
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. DEMONSTREERT VOOR VREDE E BROOD 

-Mei-oproe 
Werkers van Nederland 

Eén Mei 1948 wordt gevierd in het lijdvak van de zegevierende opmars 
van de democratie en het socialisme, in bet tijdvak van de succesvolle 
strijd van de Europese volkeren tegen de pogingen van het Amerikaanse 
groot-kapitaal om hier zijn dollar-dictaluur te vestigen. 
In de Sowjet-Unie en in een reeks van Europese landen, waar de wer
kers de natie naar steeds groter bloei leiden, is de Eerste Mei een na
tionale feestdag geworden, de dag der Overwinning. 
Het kapitalistische Nederland geeft echter nog een ander beeld te zien. 
HIER onderneemt de reàctie aanval op aanval op het levenspeil en de 
democratische rechten van de \A/erkers. 
HIER zijn de vvinsten voor wie niet werken, maar de loonstop en loons
verlaging voor de arbeiders. 
HIER is geen geld voor woningbouw, maar drie millioen per dag voor 
de troepen in Indonesië. 
HIER is geen geld voor het achtste leerjaar van Uw kind, maar wel 
nieuwe millioenen voor uilbreiding van politie en leger. 
HIER is de inschakeling van Nederland in het militaire aanvalsbloK 
tegen de Sowjet-Unie en de democratie in eigen land, in het kader van 
Marshall-plan en Verdrag van Brussel. 

Dat is tegen U en dat moet gij betalen met lager levenspeil, werkloos- . , 
held en hogere belastingen! 

HIER wordt de vrede ondermijnd en tracht men U wijs te maken, dat de 
oorlog nabij is, opdat ge toelaat, dat Nederland als vrije natie wordt 
prijsgegeven aan Amerika en de bewapening nog verder wordt opge
voerd. 
HIER wordt vier maal méér uitgegeven voor de verdediging van ons 
verarmde Iánd dan vóór 1940, teh koste van Uw arbeidskracht en in
spanning en van de toekomst van Uw kinderen. 
HIER wordt een anti-communistisch schouwspel opgevoerd in opdracht 
van Vvallstreet, opdat ge de misdaden der reactie niet zult zien. 
HIER wordt door de leiding van de P.v.d.A. het comiiiUUisme als hét 

.. gevaar voor ons land afgeschilderd, opdat zij kan doorgaan met de 
verguizing van de aloude idealen van vrede en socialisme, opdat zij de 
verdeeldheid der arbeidersklasse in stand kan houden en de striid tegen 
de kapitalistische erfvijand belemmeren. 

De P.v.d.A. houdt nog de schijn op van de Mei-viering. Zij mist daartoe 
t: hel recht, want zij is niet meer de partij van het socialisme, maar een 

parUj van afbraak. 
D'e Communistische Partij is de ·enige partij, die trouw is aan de begin
selen van de Rode Mei! 

Dat weet de reactie en haar handlangers en daarom is er het verenigd 
front yan Romme, Schouten, Tilanus, Vonk en Vorrink tegen de Com
munistische Partij. 
Daarom zijn er de pogingen om, met vertrapping van alle moeizaam 

. \ . 



• en m harde, opofferingsvoUe striJd vewvt:rde d~HHIL • a.. • :~::n ~ 
de wettig gekozen vertegenwoordigers van de werkers u t •• 1 · • ;•ke 
openbare functies te verwijderen. 

l\laar d•t alles is het gevolg van de angst voor de macht van de arbei
dersklasse. Dit alles toont de zwakte van de reactie tegenover de toege· 
nomen en toenemende kracht van de werkers. 
De enige ''eilige gids naar,. een socialistisch Nederland is de Communis-
lische Partij. Dat weten de vijanden der werkers en daarom willen zij 
U treffen in de Communistische Partij. 

, 

Maar het zal een vergeefse poging zijn, zoals alle po~tu~etl clt'l kapi
lalisten en hun knechten op nederlagen voor de bezittende klasse zijn 
ui lgelopen. 
Tegenover de voosheid van het ondergaande kapitalisme staat de on· 
overwinnelijke idee van het socialisme, dat oplossing van alle maat
schappelijke problemen zal brengen. 
Deze grote ervaring van de klassestrijd is de reden vo.or het optimisme, 
vertrouwen en zekerheid, waarin de werkers van ons land de Rode Eerste 
Mei zullen vieren. 

Werkers van stad en land: 

Verzamelt U in de comité's voor nationale Welvaart en strijdt met de 
communisten voor een vreedzaam en gelukkig Nederland~ 

Socialisten: 

Neemt Uw plaats in, in de enige Nederlandse arbeiderspartij, de Com
munistische Partij! 
Strijdt met ons voor vrede en onJwapening! 

'Verkend volk van Nederland: 

Houdt de traditie hoog van <Ie Rode 1 Mei! 
Demonstreert onder de rode vanen van de Communistische Partij! 

Weg met Beel Voor terugkeer van oe troepen 
Tegen het Marshallplan der armoede' Voor welvaart en zelfstandigbeid 

tr 

Voor onverkorte -handhaving van de rechten van het volk 
Voor vrede en brood 
lEVE DE RODE MEI LEVE DE EENHEID 

~·""'Hu•l·:. •• snw ParLij van Nederland {De \Vaarheiûl 

Bezoekt allen de 1 Mei vergadering 
in de sociëteit te Almelo 

~ Spreker: JOOP TEIWES 
7-ang, Declamatie, Muziek Aanvang des avonds 8 uur 

I I I 
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DOETINCHEM, 10 M e i 194 8. 
District DOETINCHEM 

COMMANDANT 

Dr. Hubernoodtstraat no. 5 
Telefoon K 40 Nr. 223 

No. 

Aan de Heer 

Onderwerp 

In antwoord op • 

Bijlage(n) 

Geheim-}ereoonlijk 
59/'48- doss.C.V.D. 

Hoofd Centrale Veiligheide Dienst te 'e-Gravenhage. 
frocureur-Generaal, fgd.Directeur van Iolitie te Arnhem. 

Feestvergadering C.I.N. te Lochem. 

::_~~ _;:~ 
~ 1 t-:m [).48 1 -Eén. 
A\., JFIV 

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgeetrenge/Uedelgroot

achtbare te doen toekomen een ra~~ort van de op 1 Mei 

1948 te Lochem, in de zaal }asman, gehouden feestverga

dering van de Communistische fartij Nederland, Afdeling 

Lochem, naar de inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge 

verwijzen. 

Typ.: tP. 

Coll: ~ 
I"" 

De Districtscommandant, 

De Officier der Rijkspolitie le klasse, 

H.w. Offers. 
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Onderwerp: lEen op 1 r~ei 1946 te Lochem gehouden feestvergadering 
der Communistiscne lartij Nederland, Afdeling Lochem . 

• 

• 

AAN 

Ono.ergetekende, .::>IKKE .f.!'mHER óCl:,;.t;EU, 1/achtmeester le 
Klasse der Rijkspolitie, tevens onbezoldigd rijksveld'wacl ter, 
behorende tot bovenvermelde Groep en I ost, heeft de eer U 
.l!Jdele het' navolgende te rapporteren: 

"Op de eerste l1Iei 1900 cLt en veertig, omstreeks 20 , 00 
uur, bevond ik, rapporteur, mij in de zaal van caf6 Pasman 
te Locnem, alwaar een fecstverbaderinb zou ~1or~en gehouaen 

\
C:oor de C. P . lT. , .~fdeling Lochem. In beaoel<.le za""l bev~;mden 
zich oP..geveer loO (éán honderd zestig) personen . ~I' 

De heer Ter Schee:5et, <.!om.r.1unistiscn wethouûer te L""oc.1em 
opende de vergadering er1 zeiae, dat het kamerlid koejemans 
een reaevoering zou houuen. r~vorens de aangekonàigde per
soon aan l.et \/Oord kwam, v·era er een ogenblik stilte ,:;e~~oud~ 
ter nagedachtenis aan l.et overlec.en lid der Afc.eling Lochem, 
·de heer Smi ts, die jaren lang een grote steun Has ëeweest 

I
voor de C.P.r. Vervolgens werd gezamelijk Let lied 11L)e Inte 
nationale" gezongen, \taarna de heer Koejemans het v10ord. 
kreeg. Spreker begon over het 5rote verschil der 1 kei- vie
ring in verscrrilleJ1.de landen en zeide , dat wanneer men het 
voorrecht gehad had de radiozender LIO>:>KOU te beluisteren het 
vol k had horen .juichen om hun Vl'ijheid en over\Jinning op 
het kap i talisme , alsmede om de grootse parades op het Rode 
Plein , terwijl hij luermede aantoonde, dat zulks in ons land 
geheel anders was. Hier ontnam men de C.P.N. hun vergaderza
len, trachtte communistische raadsleden te ontzetten en ver
biedt demonstraties en staat de C. P . H. geen radiozendtijd 

\
toe . In Nederland heerst, volgens spreker, onvrijheià en on
derdrukking. Spreker haalde hierbij de toestand in Tsjecho
Slowakij e aan, al\1aar de macht nu in de handen van de arbei-
dende klasse vias gegeven en de vrijheid was ontnomen aan de 

• LEUGBU en S.diiiEHZ Jl.'RIHG. Eet anti- conu.runisme werd door spre
ker neo- :Lascisme genoemd ·en Has niet anaers dan dat van r...it
ler en Goebbels . De samem1erking tussen de iest- LuFop ... se 
landen \.r3elgië, !ieder land en Luxemburg~, genaamd .ts..:.JtELU'.h:, 
alsmede Frankri~k en ~ngeland, aien~e uitsluitend tot een 
voorbereiding aan een mem1e oorlog, zo mo~elijk te6en de 
Sovjet- Unie . ~án van de grootste autoriteiten, Kruaeraaa 
~talin, heeft ons onlangs no~ beze~d, dat hij niet in een 
nieuwe oorlog gelooft. i .. en spreekt over een r1iem1e groeiende 
welvaart in liederland, 11aarna spreker enige hoge cijfers 
noemde , waaruit zou blijken, dat 70 (zeventig) procent van 
het loon der arbeiders zou verdwijnen door hoge oorlogsuit
gaven, vlinsten van N'.V . ' s en rente van Staatsschuld. De win-

de Heer GroepscoMmandant 

der Rijkspol itie 

te 
L 0 C HEM. , 
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sten der kapitalisten zijn hea.en aa.ru:.uerkelijk hoger dan 
voor de oorlog. Voor de arbeiders bestaat een zogenaamd 
loonstop, a.och de kapi t ~isten voE-rE-n als verweer aan, dat 
de mc:~.cllines t~.ans veel duur<.,;.er zijn. Ter~1ijl de regering de 
belastl..ngscl:.roef aandraait, Heet < E:. vrouw van de arbeider 
niet meer ronc te komen. Vol-. bereidt de re<;.>ering een huur
~hoging voor . Om aan te tonen, uat de arbeia.enue klasse 
onc.er ae reeds opgesomde lé. sten ._;e.bukt gélat, deelue spreker 
mede, dàt ongeveer 30 procent van ons volk de hun toegewezen 
bonnen voor paaseieren niet hebben besteed. 

het Aiarsnailpian was voor ons, volgens spreker, 1et op
geven van onze zelfstandigheid en het overgeven aan het .8Iû.e
rika. nse Imperialisme .Dit plan beoogde het doel een barri~re 
op te werpen tegen de bovjet-Unie . In Jest Duitsland \wera 
alles weer bij eengebracht om een nieU\i leger op te bouwen en 
de zware industriën in het leven te roepen. De re8tanten van 
de vroegere Duitse Generale dtaf \{Orden weer bijeengeraapt. 
Hier noemde spreker de namen van Gouurian, Von Rundstedt en 
V on Kesselring: De kapitalisten wensen een niem1e oorlog, 
dat zij hun hoge ~dnsten \lensen te behouClen . Vandaar dat er 
burgeroorlogen zijn ontketend in <..ir!bekenland en Palestina • 
Spreker wees vervolgens op oe groei van l1et communisme in de 
ge'hele wereld en bracht naar voren, dat de colJlillUnistische 
partij in Italië aanmerkelijk voorui tbebaan v1as . In alle 
lanuen Pee~t oen Jetrac~t het communisme in Italië te ver
slappen. .lelfs in N'edE:rlano werden er van alle ziJuen maatr 

. gelen genomen om het cowmunisme in Italië te verz\takken • .ue 
1 pastoor liet zij '1 mensen zelfs brieven schrijven. Toen men 

te H!ilsterdam tegen de c ommun~stische \lethouders ageerae, 
bericht over ae radio en in aE. pers, aat de. commun.is1:.en een 
algehele staking zouuen afkondit:Sen • . tij "lilisten er zelf niets 
van. De staking kwam dan ook niet en nu zei men: "De staking 

., is mislukt" . (Hierna gelach en applaus) . L:o 6ing üet ook met 
het stemmen in Italië . lfu zijn de communisten geen baas, dus 
ae communisten hebben verloren. Zo tracht men J:1et volk van 
het communisme af te brengen. hoE:. benard d€ toestand ook mo
ge zijn, rood is en blij ft troef. uet communisme wordt ster
ker en is onverslaanbaar . Spreker wees erop , dat het pad van 
de arbeiders nimmer over rozen gegaan was en dat zij vol ver
trouwen de komende verkiezi.n&;en tegemoet zouden zien met de 
leuze: " I n onze jaren zullen Hij het socialisme nog zien. 11 

) 

.~ethouder TEr Schee;get dankte de heer Koejemans voor zijn 
betoo5, waarna de Heer Koejemans zeide, ().at hij nog iets \ 
te te zeLgen. hij had verzuimc.. te zeggen, dat de soldaat i&
tio Koster uas veroordeeld tot drie jaar 5evggenisstrai', :::zx 
Hij 1 a§ ... ftnige artiKelen, \/elKe 6eplaatst \iaren in het l.!aand-
blad AJ.~ . .l.u . V. en overgenomen waren uit 11Je Maintiendrai 11 en 
"Vrij Heaerland" ,an zijn ké::J11eraden had laten lezen. Let 
Maandblad ~. , Haar Rat1o !:ester lia en abonn~ van ·tas, 
was niet voor sol,.aten verboaeP . Beoeelde artikelen handelc..e 
over het brute e_. w:..•ede optreu.en van Cle ~~ederlanders op Zuid 
Celebes. Toen hij voor ae Krij8sraad c;edaagd was vroeg de 
psychiatrische afdeling van deze rechtbank aan Koster of hij 
communist was, v1 arop hij bevest~.;end ant\ïoordde . En daarom 
werd IRatic Koster tot drie j ·• ar .;evangenisstraf verooraeeld. 

Op voorstel van de heer Koejemans werd na de laatste uit
eenzetting een motie aan cle Minister van Oor~o5 gezonden, 
waarin 6eprotesteerd \Jert.. teeen de veroordeling van Koster 
en 'IJ!Ordt aangedrongen op onmiddellijke invrijl1eidstelling. 

uierna trad een cabaretgezelschap op en na het be~ 
van dit optreden, werd ó.e avona besloten met dansvermaak. 



De· avond is overigens vlot en kalm ve;rlopen . Er hebben 
zich zowel tijdens, als na afloop der :feestvergadering geen 
inciàentei. voorgedaan. 

H:: ervan is door I!lic.~, rapporteur, persoonlijk opgemaakt 
dit ra::>port en geslote .. te Lochem op 2 Mei 194tS • 

.Je rapporteu1 .. , 
..:> • " • s c:n.........;i r . 
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Bijlagen : 
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Onderwerp: 
geen. 

BiJ tleze heb ik cle eEr U Hoote
delgestrente het navolgentie te ra~~orteren: 

I 0~ Zaterdag I Mei 1948 te omstreeks 19.30 uur 
werd in het cafe van J.Jonkman te Winkei,Lutjewinkel, 
een feestvergadering ter gelegenheitl van tie I Mei-vie
ring gehouden,in welke vergaaering een ieaer tegen be
taling van F.I.2Q}vrije toegant h.ci.Te omstreeks 20.00 
uur WiS tie zaal,die ongeveer ~laa+s biedt aan 200 ~er
sonen,voor +wee derden gevultl. 

Nad1t Roelof Fretlerik Wil lem Dekker ,geboren 
Oh J<M.,.J.~ 7 Januari 1897 te Alkmaar,van beroe,. lantlarbeid er, 
-, }raaalsl id tier gemeente Winkel ,wonende te Winkel A.75, 

l._l i d va n h e f e a ge I i j k s ~ s +u u r cl e r C. P • N. te W i n k e I , 

te vergaderin9 had geo~entl,tred els s,reker o~ een 
ekere Rensen,wonende te Amsterdam,(verdere gegevens e 

Ik; ------- nbekenà),die s~rak over het onclerwer~:"Vrede,Vrijheid 
. 6}- d en Welvaartn.Jn lleze reale,mie ongeveer een kwartier 
~~~~~ duurde,liet s,reker uitkomen,dat de communisten schou
~~ :/~~~ ' der a1n schouder moesten stean en zich niet moesten 
~r--~~~~... laten beïnvloeden door analer-selenkenelen of door de woo 
~~ den van K.Vorrink,die dagelijks met zijn kornuiten van 
~~ de toren blaast over het grote gevaar als eens de com

munisten de macht in Nederland in handen zouden krijge 
Hij,Vorrink,was destijds een der eersten die naar de 
~ieren van ljmuiden vluchtte om zich in het belagg 
van het Vaderland in vei I igheld te stellen.Vervolgens 
drong s,reker er o~ aan een voorbeeld te nemen aan 
de kameraden in Tjsecho- s l owakije,Ruslana en Polen.ln 
die I a nden heers te het communisme waarvoor de communis 
ten in Nederland ook voor moeten strijden.Eénmeal wan
neer dit doel bereikt is zou men kunnen s~reken van 
vrede,vrijheid en welvaart. 

a~--~ uit 
---------------------Het 

Hierna tred o~ het cabaret-gezelscha~"Amusanton 
Le~uward e n,bestaande uit zes onbekende ~ersonen. 
~ogramma w~rd aangevangen met de " l nyrnationaf~" 

AAN 

de Heer Hoofa c.v.o. te 
t s GRAVENHAGE. 

cl.+. Chefs. 

Zd~ 
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welk I ied door ong~v~er hond~rd a-anwezigen 
staande w~rd medegezongen.Verder bracht dit ca
bar~+ voordrachten en liederen tengehor~,waarin 
in sommige gevallen het b~leid der Nederlandse 
regering werd aangevallen. 

Omstreeks 24.00 uur sloot Dekker,voornoemd, 
de i Meidtgviering en tijdens zijn slotwoord 
drong hij er vooral bij de jongere generatie o~ 
aan toe +e tre•en tot de C.P.N.De tijd hiervoor 
zou volgens hem nu daarvoor zijn aangebroken. 

Na dit slotwoord volgde een bal tot 2. 00 uur 
in de nacht. 

Ongere9eldhed~n hebb en zich n iet voorgedaan. 

De O~p erw a c htme ester, 

Groe~ s co mandant, 
A. S h \ I 

Gezien , 
Rijkspolitie District Alkmaar 

Oommandan t. 
No: 136 C.V.D. Gehei m ~ersoonl ijk . 
He~loo, 10 Mei 1948 . 
De Officier van Rijkspolit i e le kl • 
.M.r. J ., l?. v •. d . Steur. 

YttJ? ~=". '-
In afschrift aan de Heer 
Procureur- Generaal 
fgd . Directeur van Politie 
te Amsterdam. 
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35186 GEHEit: 
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CAbaret-gezelschap 
"Amusanto 11 

8 

n.a.v.schr.Alkmaar No. 35186 

Hiermede heh ik de eer U te beric~ten, dat a~n de 1 Mei
viering ven de afdeling Winkel van rle C. P. ;r. medelilerking werd ver
leend door het uit zes personen bestaande cabaret-gezelschap 
"Amu.eanto11 uit :Leeuwarden.In het progra!'Ollla werd,naast andere. lie
deren, de 11 In·ternationale11 ten gehore gebrach ~.voorts vertolkte het 
gezelschap enige voordrachten in enkele waarvan de regering werd 
aangevallen. 

Ik moge U verzooken mij in kennis te willen doen stellen 
met de namen,personalia,politieke ori~ntering en verder van be
lang zijnde gegevens betreffende de leider en de overige leden van 
dit cabaret-gezelschap waarbij ik tevens gaarne zal vernemen,in 
welk verband het mogeli'jk meer regelmatig optreedt. 

Aan ae Heer • Het Hoofd van de 
Commissaris van Politie CENTRALE VEILIGHEIDSDIDNST 
te J Namens deze: 
LE W~..RDEN. 

J . G. crabbendam 
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Op Zaterdag, 1 Lei 1948 werd vanwege . de afdel:!.n~en !1llmer

Comfascuum en Em.ner-Zrfschei denveen van de C. P. l•!. 11De :aarheid11 

een één- • ~ei !'ees't. georganiseerd in de vergunningslocalh.ei t van 
Jurjen rool,staande te Emmer- Compascuum,Ooaterdiep .vz no.3. 

van 1 "- morgens 9 U.lr tot ' "l-mid.'lags drie uur "''Te rd een .kinder
fe~q~ ~eorgani~eerd,dat door ongeveer 150 kinderen ~erd bezocht. 

Jes avomis werd een t_eestelljke vergadering gehouden, alrmar 

l ong~~eer, 3QQ. ~ersonen aan··,~zi~ ·raren, t.erwijl de zaal bij een der
gel~J kc ~ndel~ng een car_.ac~ te~ t had van ongeveer 325 personen. ~Ioe-

1 wel het aantal bezoekers t'fe l t.amelij k groot leek, Dïëek dit echter 

( 
geforceerd ~e z ijn,daar er een au~obus met ongeveer 40 personen 

1 ui't. Ter- Apel en een,aut.obus met. onsseve.;r 30 J:Jersonen uit Emmen 
fJ )"'" \'laren. fi/ w (· ., Daar11de voorzj;tte1: der afdeling :;;)nmer- Compaacuum,genaamd ·.lillem 

'I•' Kremer een spreekbeurt vervulde te Schoonoord, rerd deze avond ge-
1 . Y'\. t op . .ml door Pj.eter~iJJpan,uonende te IDnrncr- Com:t._.ascuum, Y..anaal B 
I yr· f ZZ ne.2,die bis-informatie tevens een functie in het D1atxictsbe

tlt r stuur van de afdeling Drent he bekleedt. • 
...._...... lira een kort o:penings'.roord. door genoemde Kuilman, werd het "IOOr1. 

>(_ gegeven aan J ~enhl.Jrg,lid der ~ers te Kamer, Jonende te ..1-\.mster
dam,aan ·1elke rede het volsende wordt ontleend. 

Deze 59~te tén ~ei viering i s wel een zeer belangriJke,vooral 
met het oog op de komencle verlciezin('l'en. -~oe·vel er door verschillen
de politieke tegenstanders wordt beweerd, dat de kracht van de e. p. 
N. afneemt,is er toch niets minder waar dan dat. Het is echter 
juist andersom,integendeel het kapitalisme staat op zijn grondves
ten te trillen. I<a.ar deze kapitalisten en hun aanhangers doen het
zelfde,als wat Duitsland deed in de laatste oorlogsjaren. :Juitsland 
maakte , ondanks de tegens lagen in de laatste oorlogsjare~og ge
weldi g veel propazanda,met het doel 0..1 toch vooral niet t e laten 
zien hoe slecht of' het er in werkelljkheid voorstond. :Iet is rlaarom 
nu,r'lan ook meer dan ooit nodig , dat de arbeic1ende klasse van l,;eder
l and zich tot één geheel maakt,opdat het op di e w·ijze s terk staat . 
J:r v10rdt ons wel eens vaak verweten,dat als het comnunisme aan de 
regering zou staan het met de vrijheden van het volk uit zou zijn. 
Momenteel heboen we toch immers ook geen vrijheid,getul.ge het feit 

.. dat bij de a . s . verkiezingscam.J:Jagne de C. P. H. geen gebrui k mag 
1 i.1aken van de radiozenders, terwijl è i t aan alle .:mderëpart~jen is 

t~Rl ' toegestaan. Dat noemt men democratie.~ongens 01e uit. polieke over-
/. o/ f) .; tuiging de militaire dienst ·,teit;eren , zo als :@!oio J.(oster, ~.'fOrden in 

{Nv 
1 
~LVught in een bunker opgesloten,maar de heren landverräders en col-· 

r;, ~rY6 laborateurs .mrden in kampen ondergebracht , .'lat meer op sanatorimilS 
'i' Aan op strafkampen gelijken. Is er wel ooit groter fiasco in :~eder

land geweest dan de berechting van de politieke delinquenten? . 
Zvlang als een politieke delinquent voor een Bijz . Gerechtshof of 
Trihunaal ma.ar anti- cor:n mnistische t aal spret.kt, dan -:·mrG.t hij ~·1el 
verho•Jrd, maar als hij over wat anders begint en vooral als hij de 
"grote heren" aanroerè1i,dan moet hij zwijgen. In het proces- tegen 
Arnold Leij er hebben ':'Ie dit toch heel duidelijk gezien. Ook de be-

\

ruchte Van der .laals , zal ï'lel spoedig ter dood 'Vorden veroordeeld 
en het vonnis zal ·ael spoedig worden ten uitvoer gelegd, ··1ant Van 
der ./aals weet ook te veel . 

Als we nu, drie jaar na de bevrijding kijken hoe het er met de :2: 
economische 
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I 
econ?mische ~oe~tand van ons land voorJt~at,komen we tot de con
clusJ.e,dat dJ.e voch '.7el heel er g slecht J."• .tat is er van de be
l?ofde gedeelde arm?ede van rrof.Schermerhorn'terecht gekomen? 
l.J.ets en nog eens nJ.ets,als ,7e weten,dat b% van het Kederlandse 
volk over 30% van ons nationale inb.omen beJchikt • .uen werkr;-ever 
moet maar eens proberen om aan zijn \1erlmemers een paar c~nten 
loon per uur uit. te betalen , rtan wettelijk is vastgesteld. :Iij 
wordt gewoon met gevangenisstraf bedreigd. Ik hoef in deze streken 
zeer zeker niet te spreken over de D. U. Y.,daar de me~te arbei0e 
in de afgelopen ·.nnter aan de l:i.}ve wel gevoeld hebben, -;'lat het be
tekent bij de :>. U..L!L_,tef"•Terkgestel(l te zijn. Recds thans T.'ferkt men 
al vteer aan de-=t"ot standkoming van een garantiefonds voor -.'ferke
loosheid. De arbeiders moeten dan 2% van hun loon in het garantie
fonds storten.Dit is al ~'leer een mooi vooruitzicht.Als ·qe dan hie 
tegenover stellen de grote vnnsten, die door de banken en concerns 
•rorden gemaakt is het toch wel dubbel treurig. 

ll'et al deze di ngen gaat de 1-artij van de Arbeid ook nog accoord, 
te:rt·lij 1 deze partij zich ook nog de partij van het werkende volk 
durft te noemen. Als Eeft't e h.amerlid ken ik maar heel goed de 
tijken van de Partij van de Arbeid. Zeker in het 11Vrije Volk 11 

schreef men vvel een artikel,dat men het er ook niet mee eens vras, 
dat aan de C.P.N. geen zendtijd ·.'lerd beschikbaar gesteld bij de 
komende verkiezingen,maar in de courant. schrijven en een partij 
in de Eerste of Tt"Teede Kamer verantY/oorélen is nog niet gelijk. 

Toen de minister op een desbetreffende vraag antwoordde,dat aan 
de C. P.N. geen zendtijd zou IVorden beschikbaar gesteld,-aas er ni 
mand van de fractie van de Iartij van de Arbeid ge,_veest,dief:ms 
bij dit tegenvoorstel steunde . Dergelijke dingen zet men maar li 
ver niet in de courant. 

Als we begin Juli 1948 ter stembus gaan is het aan ons om te b 
wijzen dat de c . p . I;-. nog steeds sterk staat.En, mocht àah onvel;,_

oopt het aantal stemmen voor de c. r.H. iets zijn gedaald1 dan w~ 
en we , èfa.t- we nJ.et naar de kwantiteit , maar naar de k':1aliteit moe

ten zien.J,:en kan met minder leden evengoed een krachtige partij 
hebben als alle leden maar achter het partijbestuur staan en als 
de Kamerleden zich gesteund voelen door hun partijgenoten. 

Spreker eind1gde dan ook ook zijn rede met de opwekking,dat 
wanneer straks de verkiezingen V/aren aangebroken een ieder vfete 
waarop hij had te stemmen. 

Na deze sprelcer deelde eerdergenommde Kuilman mede, dat het be
stuur had besloten een motie te zenden aan de Einister van Oor
log en diens ambtggnoot van Justitie,waarvan de inhoud ongeveer 
als volgt luidde: "Ongeveer 350 personen aanvtezig op het één liiei-
feest der C. P.N. in zaal Pool te E~1er-Compascuum eisen,dat Ratio 
Koster onmiddellijk in vrijheid uordt gesteld. 11 I~uilman vroeg 
hierop of de aanqezigen hiermee accoord gingen,waJ.rna een J.nstem
mend gemompel in de zaal werd gehoord. 

Na een korte pauze ::;erf!. daarna Ol;gevoerd een anti- oorlogstoneel 
stuk getiteld: 11Geef ons het recht om te leven," het··relk uit drie 
berj1ijven bestond. Vervolgen'"' werd na de pauze nog_een toneE-l
klucht opgevoerd getiteld: 11 Een knap stel," doch dJ.t. had geen po 
tieke ~trekking. 

Te omstreeks L-.30 uur in de nacht ·1erd deze vergadering door 
eerflerlg:enoemde :~uilman gesloten,doch aangezien het 1-ubliek de 
zaal inmiddelq !'eeds begon te verlaten,\'Tas hier niets van het 
staan. In ne zaal ·-ra:-en ver3chil Lende roàe vlaggen en sr.anèoeken 
a'1.n,.,.ebracht. wet o~schriften als: "'.leg met Beel. 11 11:latio Koster 

{ moet vr1j 1 , '!Geen kazernes ,doch vmonhuizen, 11 "Verslaat de reacti~ 
/ i;J~ll'len, 4 l rei 1948. 

Aan de Heer :roof'd van de 
centrale Veiligheidsdienst 

te 
1 s-GTIJ\ VE'NHAGE 
Javastraat 68. 
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Op Zaterdag, l Mei 1948 werd door de Afdeling ~ieuw
Weerdinge van de C.P.N. in de zaal Grooten, Weerdingerka
naal Nz te NIEUW-~~INGE, een één-Mei feest georganiseerd. 

Des middags van 13 tot 16.30 uur werd een kinderj_ee_§t 
gehouden, waaraan ongeveer 180 à 200 kinderen deelnamen. 

Des avonds werd een feestel~ke v~rgadering gehouden, 
waarb~ ongeveer 25~ersonen aanwezig waren, terwijl de zaal 
een capaciteit had van 200 personen. 

Te omstreeks 19.30~ opende de yoorzitter van de af~ 
~iT.!$ Nieuw-Vleerdinge van de C.P .N., HENDRIK van der VEEN, 
geboren 10 December ·l918 te Emmen, van beroep veenarbeider, 
wonende Noordveenkànaal Nz 104 inw. te .NIEUW-WEERDINGE deze 
avond met de aanwezigen een welkom toe te roepen. Hij sprak 
er z~n teleurstelling over uit, dat er zo weinig bezoekers 
in de zaal aanwezig waren. Niettegenstaande het geringe be-
zoek, zo zeide spreker, zal en moet deze avond doorgang vin
den en wij zijn er van overtuigd, dat eens de tijd zal komen, 
dat iedere arbeider zal beseffen, dat l Mei de dag is van de 
arbeid. 

Hierop verzocht de voorzitter de aanwezi~en zich van 
hun zitplaatsen te verheffen en gezamelijk de 'Internationale 
te zihgen, aan welk verzoek door ongeveer 25 personen werd 
voldaan. 

1 
~ ~~ Daarop gaf de voorzitter het woord aan J.STAP uit 

~/,/P P SCHOONOQRD, die als spreker zou optreden. 
STAP, die ongeveer lJlminuten het woord voerde, hield 

· zijn rede ongeveer als vorgt: 
nKameraden, nu vandaag millioenen arbeiders met ons de 

1 Meidag vieren, vraag ik mij af of het in de huidige ~ijds
omstandigheden wel gerechtvaardigd is om deze dag van de 
arbeid met vreugde te vieren. Wij allen w~ten, hoeveel van 
onze jongens als kanonnenvlees n aar Indie z~n vervoerd om 
daar te vechten tegen mensen, die voor hun onafhankelijkheid 
strijden. Dit alles geschiedt enkel en alleen terwille van 
het olie- en rubberkapitaal. Wij communisten hebben ons daar
tegen steeds verzet en zullen dit blijven doen. Ons wordt 
veel in de schoenen geschoven, doch het is de Partij van de 
Arbeid, die met de reactionnaire partijen samenging .. en er in 
toestemde, dat onze jongens als militair naar Indie werden 
vervoerd. Wanneer straks bij de nieuwe lfamerverkiezingen, 
waarb~ wij ook van ons zullen laten horen, de regering Beel 
gedoemd zal zijn te verdwijnen, zal zij ter verantwoord~ng WOr-

~ IJ. i den _geroepen voor hetgeen zij heef__:Lgedg.~ en niet gedaan''. 
~ '1 · r r 1 ( Vervolgens werden door het toneelgezelscnap ItOS , oe-

h ~.27 ys-4W s~~~de ui:p l~.S~P. der. C.J?Jf,. een drietal to~els~v7s opge-
~ · voerü, ge~~teld: lrrbe~dspl2cht, Verleden en Mott2ge Ant. 

Na afloop hiervan bleven de aanwezigen tot ongeveer 
) 2.00 uur gezellig b~een en werd er ~danst. 
~· De gehele avond had een rustig en ordelijk verloop . 

Aan de Heer . Emmen, 3 Mei 1948. 
Hoofd der Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

te 
1 s- G R A V E N H A G E. 



ARNHE•! D~R RIJKSFOLITIE. 
District AP~LDOORN. 
Districtsrecherche. 

APELDOORN, 8 Mei 

w. no. 307, Geheim. -rr I b43 
Q@!fR ;; .RP : 

Inlich~ingen omtrent communistische 
activiteit op 1 l!ei l948 te T"'ello . 

-----------/... 

~~ 35-ts{ 

j 

• • 

Hiermede heb jk de eer U HoogEdel~estrenge beleefd 
te berichten, dat door de C.P.N. afd. Twello, gemeente 
Vool'st, op 1 Mei 1948 de navolgend"e act1v1 -c.ei t is betoond. 

/ 
$ 

/ 
~ Omstreeks 9.-- uur vond door het voltallig be&tuur van ~a

noemde afdeling een kranslegging plaats op de algemene be
graafplaats te Terwelde, gemetJnte Vooi~st, t.cr nagedachtani 
aan de i:n de oorlog gefusi1le.\Jrde communisten uit ~enoemde 
gemeente. Hierbij 'r.as m·aur zea1· lteTiiigDëlangstelling. 

~Om 14.-- uur zou te Deventer een kinderfeest riOrden gehou-
den, waaraan ook de kinderen van leden van bovengenoemde 
deliug zouden de.;lnen,en. Vermoeoelijk mede het gevolg van 
het sl(:chte weer t.er plaatse, namen maar zeer weinig kinde
ren uit Twe1l.o en 'ier~~lde aan dat feest deel. Geconstat~ 

~,o ?../ <f" (/) . is dut kinderen uit de com..rnunistiHche gezinnen van: 
, if "" 7' ~~ a. Ger·I·i t t1an RT!.USISH, eeb. 14 ~ei 19~2 en 

q~,_ ~~ b. Cornelis van der Kaaij, geb. 1 Juli 1894, beiden reeds 
genoemd in dezerzijds schrijven van 24 .)eptember 1947, onder 
no. V.llJ, }eh., wel aan bedoeld fedst. neeoen deelgenomen. 
Cm 19.-- uur had de opstellifld voor de te houden optocht 
plaats op de Beestenmarkt te Deventer. Aan deze optocht na-

C\'- men de navolgande communisten uit de geme~nte Voorst deel. 
~ '1. ~ ' 1. ällem Fr ederik van AMSTEL, geb. 13 ?"ei 1908; 
.>~.,' ·)( • G .Gerri t van cie VEGT, geboren 15 uctober 1912; 

·XI 3.Coenrt~ad K.I\J~HUIS, geboren 15 Maart 1919; 
·X J 4. Willam BOU ~JEES'l'ER , geboren 5 April 1908; 
· >< ~ 5.Albert BOU?fT"EBSTI'.!R, geboren 25 Juni 1910;. 
·)(a 6. "qeilke Arend DhAN, gebo:cen 7 October- 1909; 
·X• ?.Hendrikus Johannes van tiJNGE~REN, geb. 25 Juli 1912 en 
·)(.; 8.I~artinus B!~ER., geb. 2ü ,Juni 1924, allen reeds eerder in 

u toegezonden brieven, de c.v.n. betreffende, genoemd. 
Door genoemd achttal, .;erden tNee s. an _oeken meegavoerd, 
;aar op de navolgende leuzen: 

a."Ook het Platteland zet de react.ie aan de kant" en 
b."De Naarheid Volksdagblad voor 1Jederland11 • 

Na ontbinding van de optocht om p~n. ~o.-- uur, werd aan 
het avondfeest in ae .;;chou .• burg te Deventer, ook nog deel
genomen do~r·: 

~JJohan Christoffel BE .. !R, geb. 1 April 1910; 
-~ "f {dGerrit .iillem .iOLTEHS, !Jeb. 14 Decemoer 1906, beiden reeds ur-- eerder genoemd en 

1._ _l ~ Hendrikus PALM, geboren te Voorst 4 Januari 1898, van 
lfiiJ ~ melkveuter, wonende 6te Ter tolde, .R .l78, gemeente Voorst. 
vr Hoewe 1 Palm voornoemd zic..l, in het openbf.lar nog niet als c 

munist of daarmede sympm:.hisel·end heeft doen kennen, zo mag 
uit zijn doen en laten, mede gelet op het bezoek van dit C. 
P.N. ~ees~, worden aangenomen dat hiJ op zijn minst sympa-
thjserend C.P.N. lid is. ~ 

Aan --------------- Tot 
de Heer Districtscommandant 

der Rijk~politie 
te AP!l:LDOOR!L_ 



• 

• 

Tot slot vermeen ik nog melding te moeten maken van de na
volgende drie personen, die communistisch georiënteerd zyn 
en waarvan m. i . registratie wenselijk is. 

-1 1. Bernard 'IOLFF, geb. te Steenderen, 8 0c"tober 1915, f'abr 
arbeider, \,onende te Tnello, Molenveld, L.l,A, gem.Vo 
Hij maakte in 1946 reeds propaganda voor de c.r.N. ,door 
middel van raambiljetten. 

- 2 . Teunis P/:SKJIJ~P, geb. te Olst, 11 J .. ei 1908, handelsrei 
ger, won. "te Twello, Binnenweg, J.322.b. gem. Voorst. 
Voor Mei '40 een uiterst links s . D. A. p . er zijnde, sloot 
hij zich na de bevrijding re2ds spoedig bij de C . P.~l.<J 
In ziJn/6esprekken met anderen komt hi~ er rond voor~it 
communist te zijn. 

3. Karel van HEERTEN, geb. te Lienden, 6 Januari 1929, fa
brieksarbeider, wonende te Twello, Veldjes, L. 84.t. gem 
Voorst. Deze van r,~eerten is pos enkele maanden als poli 
tieke delin<1uent ontslagen en nog maar· kort geleden lie 
hij zich tegenover een wachtmr. dor Hijkspolitie als 
volgt uit; ''Wacht maar! t/ij krijgen oolr nog wel .vat te 
vertellen. Als de communisten b<H<\S ~or·den, beginnen ze 
het eerst met de poli tie uit te moor·..1en'. 

- - - r - - - - - - - - - -

De Adjudant der Rijkspolitie 
H. de ~ilde . 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
GE i}~ST ARN1IE.~ DEH RIJKSrOLITIE. 

District APE~DOOHN. 
CO .. ',~ A!:illANL_ 

G e z i e n en doorgezonden aan 

de 1Ieer Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie te 
AHNHEl~, Bovenbcekstl'ant no. 21 en 

in doorslag aan 

...........het Hoofd van de C.V.D. te 's GRAV.C.:l\"'HAGE, Javastraat 68 . 

APELDUORN, 10 mei 1948. 
De Districtsco!nmandant, 

De Dirig.ûff. der Rijkspolitie 

A.M. C.Mollerus • 

... 
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District ... .A mst e rcla.m. . ... . 
Afdeeling: . ... • .. -. ................................ .. 

Groep ,. .. 

COMMANDANT 

No. 126 . Gehei rr .Persoonlijk . 
BiJlagen: een • 
Onderwerp: t oez. end i D R ver slag. 

~~~ -
I 

I 1 p.~~ll948 

~~ 05"Lbo 

In.c;eslot en moge ik U aanbl edon een 
verslag betreffende de op 1 ~v~ei 1948 
te Blaricum Rehouden 1 ~e i-viering , 
door de Afde ling Laren (NH) en Blari
cum der c . J! .rl . 

De Diri gerend ufficiervan 
~ij~spolitie 3e klasse, 
Districts -Commandant , 

~an het Hoofd v.a.CVD. , 
J avast raat No.68, 
' s -Gra venhe~e . In afschrift : 

AAN de Heer ..t'rocur eur -Gene raal, 
fgd.Directeur van Lolitie, 
te 

.. Amsterdam. 

H.A.van Steenis . 

PATftiA•ANl"lrOOIItt 



... 

!:'.1.' Ald'ST"'";!{DAM D~.:t .~,tiJ1.SPOII:liE. 
DIST;UCT .AtiST~RDAU. 

"'!tOEP BLA! I CUM . 

Onderwerp: Verslag 1 Lei - viering van de 

POST BLA.~I CU... ~ 

afdelin3 .uaren (N .H. ) en 
Blaricum der C . ~ .N . 

/. 

Verslag 1 1.1ei-vierin~ van de afdeljnz.....L.a.r.e.n..(IJ.H . ) & 
Blaricum der C.P . N., gehouden te Blaricum op 1 Lei 1948 te 
~.UO ulïr, in de zaal, ~ele ~en achter een bakkerij, waarvan 

..,..., , Ebele J!'aber, wonende te Blaricum, Huizerweg 13, ei genaar is. 
t:.aalversiering : op podium rode vlag , waar.in ham~r en_ 

Aan 

si kkel P"eborduur d. alsmede enia e spana.oeken aan de wanden , 
w&arop de leu~en: Proletariërs aJler landen, vereni gt U. Leve 
de Rode 1 Mei vieri ng. Gee~ Dollar Dictatuur . 

De zaal bi edt plaats voor on~eveer 180 personen. 
Aanwezig ongeveer 60 mannen en 55 vrouwen. In uniform 

~ekleue militairen- n i et aanwezig . ~r waren önge17eer 20 perso
nen uit Blaricum ; 45 à 50 personen uit Bussum en Na~dan . De 
overige personen kwamen vermoedelijk uit ~aren (N.H.) en Hil
versum. 

~ Sprekers: 

~ t;}). 
1. Engelbertus His , e eboren te Amsterdam, 18 Juli 

\ 

1900, C .P .N. raadslid ~oor de .äem~ente Blar.i_culll., 
tevens secretaris van de afdeling Laren (N .H..:.) 
en Blaricum der C.P.N., wonende te Blaricum, 
wattliijf.Sënhoutweg 25. 

2 . Jan Christoffel Bartelsma.n, geboren te ' s - Graven
hage 22 ~pril 1916, C. ? . N. raadslid voor de ge,-

1 
meenteLaren (.tl.ji. ),të~ens voorzitter van deJl.f

. deling Laren !N.H . ) en Blaricum der C.P . N., wo 
nende-=te .Laren (1f.H"".), Nöo'lscheweg 25. 

Ris sprak een kort openin~swoord en zette de 1 Mei-vie 
ring uiteen en verzocht daarna de kameraden 'de Internationale 
te zin sen . Na het zingen hiervan ?af His het woord aan Bar 
telsman, voor het uitspreken van cie 1-Mei·rede. 

Bartelsman gaf eerst een kort overzicht van de beteke 
nis der 1 Mei-vi ering. Daarna gaf de spreker een overzicht van 
de viering van deze dag in die landen, welke geheel door de wa 
re democratie beheerst werden . De arbeiders trokken daar door 
de straten der steden. Het zou niet zo hee l lan~ duren of hier 
zouden zij de strijd ook winnen. VervolP-ens gaf spreker een 
buitenlands overzicht. Het eers~ w~~ Qolumbia aan de or~. 
waar een opstand van een ~roep der bevolking ~n 7QO mensen 
het" 1.ev1tn_ kostte . Als te P-en~(tèll.lnp lï~alde hij Tsjecho-Slöwa
kije aan, waar dë communisten, zona.er één mensenleven te ver 
liezen , de meerderheid hadden verkregen . Hun succsssen zijn 
onze successen en hun ideaal is ons ideaal. Vervol~ens kwam 
Indones i ë aan de beurt. l~.et zwaar materiaal van A.mër i ka en de 
hulp van ~ill~eland voerde ons le ~er een koloniale oorlog . Ge 
~ropageerd door de ka, italistische ~ ereld, die de Klok een 
Paar jaar terug wil zetten. 3en propaP-anda , die wijlen Goeb
bels haar zou benijden. Een ?roep arbeiders met aan het hoofd 
d. e 1.J.J: . N. wilden de vrijheia en die werd hun niet gegund. 
JJoor de heren, zoals l..oos Vor.~.ink, werden de arbeiders om de 
tuin eeleid • .Deze verdraaiden de leer van hJarx . waardoor de 
C.P . N. in hen de ergste vijanden zag . 

e Groe psco mma.ndant 
1er hijkspolit ie 

te 

Het 

Blaricum. 



.. 

~~~~ ;:::./':.~ 
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Eet beleid d~e~ering in de 3 ja8r na de oorlog ~erd 
door hem besproken . 7eel ,;as er weli~?.·aar tot stand ,::-ekomen; 
het verkeer was ~.eer zo :roed als ii"O:ëmaal; het hävenoeariji zo 
~oed als hersteld en de rroductie haà de vooroorlogse capaci· 
teit bereikt, ja in sommie evallen zelfs meer. 1uaar, zo zei 
spreker, ?.aarom zijn d~ on~e linnenkasten zo leeg en is ons 
voedselpakket zo schaars. Ten slotte wekte spreker allen op 
om no~ intenser de ~artij te vol~en en te dienen en eindigde 
met de roep: "~eve de eerste rode l.Jei-viering' , daarbij zijn 
rechterhand, tot een vuist gebald, omhoog stekend. 

De toespraak van Bartelsman werd met daverend aprlaus -- -beloond. -
Er werd geen zoelegenheld ~egeven tot het stellen van 

vragen . 
Hierna werd Bartelsman door Ris bedankt voor zijn 

kernachtige rede. 
Daarna verzocht .Ris de aanwezige karneraden een .dans~ 

j~te rnaken na. eerst op zijn verzoek "de Internationale' te 
hebben gezongen. 

Bartelsman maakte op een piano dansmuziek. Om onge 
veer 1.00 uur sloot His de bijeenkomst , zonder het zingen 
van de Internationale, alhoewel zij tot G.OO uur vergunning 
hadden. 

Ongeregeldheden daden zich niet voor. 

Blaricum, 5 We i 1948. 
De wachtmeesters, 

get . J . Hels . 
ge t • J • Jonk er • 

Voor eensluiàend ~fschrift. 
Amsterdam, 10 1lei 1948. 
De Dirigerena Officier van 
Rijkspolitie 3e klasse , 
.Districtscoau:nandant , 

H.A. van Steenis. 
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Betreft: 1 Mei- feest van de Afdeling NOORDBroEK van de 

ff 
Communistische Part~j Nederland ( C. p . N. ) en 1 '2. ~!-W48 

• 

• 

Algemene Nederlandse Jeugd Vereniging ( A. N. J . 'i.) . " .v{_ 1 I 
.· .. JS)Jbb 

1J I Op Zaterdag, 1 Mei 1948 werd door de Afdeling IDORDB.t\OEK 
~ · van de c. P. ar. en A. N. J . V. een feestelijke vergadering ( pro pa-

. ~ ganda- avond ) gehouden in cagé GRIEVER ter NOORDBIDEK , ter vie-
~ ring van het 1 Mei- geest. 

Vooraf was des ,middags voor de kinderen van leden van 
de C.P.N. en daarmede sympatliiserenden een feestelijke bijeen
komst gehouden , waarbij door Ailko SQHUT, voorzitter van de Af
deling Noordbroek van de C. P. N. en v~thoudex der gameent e N:> ord
bnb ek, getracht werd aan de kinderen de grote betek:ëïlls van de 
1 Mei - dag duidelijk te maken. 

Hoewel als aanvangsuur der Propaganda- avond acht uur 
was genoemd, werd eerst om negen uur met de afwerking van het 

~ programma begmnnen. Op dat tijdstip waren in de grote zaal van 
I het café Gri ever ongeveer veerti g personen , waaronder tal van 

X jongeren, aanwezig. D:>or eerdergenoemde Ailko SCHUT, geboren te 
Noordbroek , 16 April 1896, landarbeider, wonende te NOORDBROEK 
B 55 werd , in zijn hoedanigheid als voorzitter van bedoelde af
deling, de avond geopend. Nadat hij erop gewezen had, dat de 
gekondigde spreker, S. ADiMA uit Groningen, nog niet was aange
komen en hij daarom in diens plaats een rede zou houden, sprak 
hij ongeveer in de hierondervolgende zin : 
"Kameraden, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Het aantal lezer.s van "DE '7AABHEID" is met 6_500 geste.g_en. Dit is 
wel een teken, dat de communistische ideeën steeds meer ingang 
vinden en door de arbeiders worden begrepen. 
Wij kunnen ons niet begrijpen, dat het overgrote deel van het 
Nederlandse Volk het Marshall- plan toejuicht, daar men toch wel 
kan zien, dat Nederland daardoor met handen en voeten wordt ge
bonden aan het kapitalistische Amerika. Dit land is er steeds op 
uit geweest en is er nog op uit om de West-Europese landen aan 
zich te binden. Het eerste schip met tarwe is, in het kader van 
het Marshall- plan, in Rotterdam aangekomen. Men moet echter niet 
denken, dat Amerika alleen voedingsmiddelen levert. Ook militai
re uitrustingstukken worden met de Marshall hulp gekocht , ter 
onderdrukking van het Indonesische Volk. 
Dat de kapitalisten ons , communisten, vooral in de laatste jaren 
zo aanvallen , is gelegen in het feit, dat ze bang zijn helemaal 
in de modder weg te zullen zinken. Gedeeltelijk zijn ze reeds 
in de modder gezakt en ze kunnen dientengevolge dan ook niet 
anders meer uitbrengen dan wat brobbeltje tB blazen. 
Het spijt mij, dat de scheiding, welke tussen de arbei ders be
staat, op deze 1 Mei- dag in Noordbroek tot uitdrukking wordt 
gebracht door het houden van twee feestelijke vergaderingen , 
namelijk één in café Sohrage van de Partij van de Arbeid en één 
in café Grisver van de ~.P. N. Ik weet echter uit eigen ervaring, 
dat het grootste gedeelte van de bij de Partij van de Arbeid 
aangesloten arbeiders zich aangetrokken gevoelt bij ons, C. P.N. 
Ik hoop dan ook, dat de tijd niet ver meer is, waarin de ar
beiders in één stri j d.-organisatie zijn verbonden. 
Door de Minister Drees werd in de Tweede Kamer naar voren ge
bracht , dat niet zal worden overgegaan tot een verbod van de 

I
C. P.N., daar het communisme wel op andere wijze te_vernieti~en 
Baà. zijn. Minister Drees mag echter wel opppssen n~et voordien 
zelf vernietigd te zijn. 
Naar de naam van diezelfde Minister is genoand de Noodwet- Drees. 
De ondersteuning, aan oudere mensen toegekend, is absoluut on-
voldoende. ElkS dag weer zie ik oude mannen al vroeg op weg 
zijn naar hun werk , omdat ze van de ondersteuning niet rond 



II, kunnen komen. Dat mag niet langer voorkomen. Dergelijke mensen, 
die hun hele leven hebben gewerkt ten behoeve van de gemmenschap, 
di a1en een behoorlijke ondersteuning te ontvangen, opdat ze zonder 
eoenomisohe zorgen van hun 1 evensavond kunnen genieten. 
De C. P. N. zal tot de laatste druppel bloed strijden voor zijn 
idealen. Deze strijd zal echter niet gevoerd worden met de wa
pens. " 

• 

• 

Spreker SCHUT gaf daarna het woord aan de inmiddels ge
arriveerde s. ADEMA uit GRO~~NGElt Deze hield vervolgens een korte 
rede, welke , wat betrof de inhoud , op het volgende meerkwam: 
'' Kameraden, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Waarom heeft .Ameri ka het Marshall- plam op touw gezet. ? Om door 
middel van leveringen aan de West- Europese stat en deze landen , 
zowel economisch als politiek , aan zich te binden • .Amerika heeft 
in de jongste wereldoorlog een geweldigm p~uotie-apparaat opge
bouwd. Deze produotie is nog ni et geheel overgeschakeld op vredes
peil, daar dan in Amerika weer een grote werkloosheid zou ui tbre
ken. Het gevolg daarvan zou zijn, dat Amerika kreeg t~ kampen met 
veel ontevreden mensen. In .Amerika komen veel stakingen voor , om
dat de arbeiders , di e de winst van de bedrijven maken , geeh aan
dei in die winst hebben en zelfs niet n:tdoe nde libon ontvangen. 
De geweldige winsten, di e in de Amerikaanse be~ijven wordt ge
maakt , gaat naar de kapitalisten. 
De kapitali sten h ebben een grote scheldkanonnade ontketend tegen 
de communisten in verband met de gebeurtenissen in Tsjeoho- Slowa
kije. DBze scheldkanonnade vindt zijn oorzaak in het feit , dat 
de kapi talieten in dat land klein gemaakt zijn. Het Volk heeft 
de macht in dat land overgenomen , hetgeen tot gevolg had, dat 
meer dan vijftig grote bedrijven zijn genationaliseerd, d. w. z. 
dat het buitenlandse kapitaal uit die bedrijven is gestoten. De 
wiB'àinm van die bedrijven komen nu ten goede van de bevolking en 
de Wederopbouw van dat land. Ook het groot-grond- bezi t is geli
qui deerd , zodat de boeren nu niet meer van de ~Dege morgen tot 
de late avond behoeven te knoeien voor de opbrengst van de hoge 
belastingen. De bel as tingen in Tsjeoho- Slowakije zijn, in tegen
stelling tot vele andere llB.nden, verlaagd , hemgeen tot gevolg 
heeft , dat de bevolking een ruimere bestaansmogelijkheid heeft 
gekregm. 
Het is mij opgevallen , dat in deze plaats Noordbroek twee feeste
liJke ve~:gt~.u.e:t."l.ngen ter viering van de 1 Mei-dag ·worden gehouden 
op dezel~de avond. Waarom moeten de arbaders , aangesloten bij 
de Partij van de Arbeid en bij de O. P. N. zo streng gescheiden 
v.u rden gehouden ? We zijn toch allemaal arbeiders , die strijden 
voor hetzelfde doel. Daarom moeten \tij tevens strijden voor de 
één- wording met de_ Partij van de Arl5ei d, opdat wij-; arbeiders , 
zo sterk mogelijk komen te staan. In de jaren der Duitse bezet~ 
ting van Nederland werd er toch ook geen onderscheid gemaakt en 
streden we schouder aan schouder tegen het nationaal- socialisme. 
De o. P. N. was de eerste , die zich in die jaren daadwer~:K_qijk teg 
de Duit se bezetter keerde ( Februari 19 41 te Am st er dam ) • 
Het Volksfront i n Italië heeft , naar de kapi talieten willen doen 
geloven, een ~erkiezingsnederlaag geleden. Dat is echter niet het 
geval . Hoewel de oij fers inderdaad wij zen op een st emmenminderheid 
ten opzichte van de gro~tste tegenpartij , is het aantal uitge
brachte stemmen op het Vplksfront zodanig geweest , dat van een 
groot succes kan worden gesproken. Vooral als men bedenkt , &p 
welke gemene manieren de kapi talieten in Itali.é hebben getracht 
het stemmenaantal op het Volksfront zo kla:i.n mogelijk te houden. 
zo is het bekend , dat ze de bevolking van verschillende dorpen 
hebéén-bedreigd , hun dorp~n met de aardbodem gelijk te maken 
door het afwerpen van een atoombom, wanneer mocht blijEen, dat 
het Volksfront de overhand zou krijgen . Ook hebben ze de bevol
king eroe_gewezen , ~at God de stemmers in de stemhokj~s bespied
de en wel deg_el:i,;ik 219u zien , waarop men stemde. 



Voor de onderdrukking van het Indonesische Volk wordt per dag 
door de regering fl . 3. 000. 000.-- besteed. Vandaar , dat hier 
te lande steeds v1eerli:x de belastingen verhoogd moeten worden. 
Ook de prijsverhogingen en binnenkort de huurverhogingen staan 
hiermede in verband. 
De kapitalisten sturen het aan op een oorlog, omdat ze aan een 
oorlog kunnen verdienen. Deze oorlog zal echter niet komen, 
zodra de arbeiders van de gehele wereld arkaar hebben gevonden 
en gaan strijd en voor hetzelfde ideaal. 
In tegenstelling met de Sovjet- Unie , wlwaar de 1 Mei- dag als een 
grote teestdag wordt gevierd, moeten wij deze dag hier te lande 
nog beschouwen als een strij d-dagT" 

De avond werd verder nog gevüld met toneel en zang, 
waarna gelegenheid werd gegeven tot dansen. 

De toneelstukken "HAAR_JtOEPING" en "' t MOUT AANDERS" 
wer~n opgevoerd door leden van~e,!Algemene Nederlandse J eugd 
Ver~~ ( ~)._ ~~, J~Q;Ph;re.~ In bedoelde stukken 
was een opvallende commun~Sische strekking te onderscherl. den. 

------
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No . 109 AAN JSJJbt9. 
het Hoofd van de Centrale 
Hoofdbureau B 

Veiligheidsdi~nst 

Javastraat 68 
te 

' e-G R A V E N H A G E •-

Hierbij heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te doen toe
komen het rapport no. 109, houdende het verslag van de 1 Mei 
viering, wel ke op Zaterdag 1 Mei j . l. te Assen door de O.P.N. 
in oaf~ KLUNE werd gehouden.-
ASSEN, 11 Mei 1948 De c.v.P. 

In afschrift doorgezonden naar de Heer Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie te LEEUWARDEN.-



A S S E N.-

ONDERWERP: Verslag 1 Mei-vi~r~, die op"Zatërdag i M~l j.l. te Assen 
door de q:~.N. in caf~ KLUNE werd gehouden. 

AANWEZIG: 60 man 
ZAALCAPACITEIT: 200 personen 

t 

RAPPORT no. /!f .... 
Naar aanleiding van opgemeld onderwerp kan het navolgende worden 

gerapporteerd: 
YJ PULT.RUM opende de vergadering met een kort woord. Hij .sprak zijn 

leedwezen er over uit, dat het aangekondigde programma een w~ziging 
()/~ moest ondergaan, daar de toneelvereniging van de~.N.J.V. a~~._Sne~ 
~- ter elfder ure verste~ had laten gaan. Gelukkig had men de A.N.J.V. a~. 
~ E~ercompascuUm bereid gevonden om hedenavond op te treden met het 

% stulf: MENSEN IN NOOD. Vervolgens gaf hij het woord aan de heer KARVEL ( 
uit Amsterdam. 

Deze begon aldus:"Zoäven heeft men tegenover mij de teleurstelling 
uitgesproken dat er zo weinig belangstelling voor deze avond bestaat. 
Ik kan echter deze teleurstelling niet delen. Jezus is ook met 12 
volgelingen begonnen en kijkt nu eens wat een grote vlucht het Christen-4t dom heeft genomen. Neen, ik ben niet teleurgesteld. Ik hoop, dat de 
kleine afdeling der C.P.N. te Assen gezamenlijk met de andere plaatsen 
in ons land op zal marcheren om te komen tot een lotsverbetering van 
arbeidersklasse. Spreker zeide voorts, dat 1 Mei geen feestdag is in 
de landen van West-Europa, wel in die van Oost-Europa. Bij ons is het 
een dag van strijd. Sinds de laatste helft der 19e eeuw heeft de C.P.N. 
de 1 Meidag gevierd. De P.v.d.A., aldus spreker, viert ook 1 Meidag 
maar met valse leuzen. Zij propageren de strijd tegen de dictatuur maar 
zij bedoelen tegen de arbeiders. De P.v.d.A. behartigt de belangen der 
arbeiders niet meer. Zij vertegenwoordigt niet meer de ware democratie. 
Zij heult met de grootindustriëlen. Deze laatsten zijn het die de macht 
uitoefenen. Ga het huidige kabinet eens na. Kijkt eens naar de adviseurs 
en ambtenaren die de P.v.d.A.-ministers in hun werk bijstaan. De meesten 
zijn vroeger bij Philips, Unilever enAku werkzaam geweest. Spreker 
vond het o.m. een schandaal, dat onlangs het dividend van 6% op 9~ is 
gebracht. En wat zei minister Lieftinck in de Kamer ? Hij zei:ffJa, ze 
moeten het hebben, anders doen ze niet meer mee.n Niet meer mee !!! 

I Ze voeren geen klap uit, r~ep spreker uit, ze-vreten ons op. Laat een 
arbeider zijn werk eens neerleggen, kijk dan eens wat er gebeurt. Dan 
vliegt hij er uit. In Amerika is men zelfs bezig om zo'n iemand in de 
gevangenis te zetten. Waar blijft de vrijheid in ons vaderland ? Ja, 
ons "vaderland11 tussen aanhalingstekens. Ons vaderland waar de colla

~; borateurs weer op vrije voeten lopen. Zelfs de vroegere burgemeester 
. van Heemstede_ ~ORT loopt weer vrij in esterdam rond. Wat dan te zeggen 

van een Batio KOSTER, die pas tot 3 jaar gevangenisstraf werd veroor
deeld omdat hij weigert de wapens op te nemen tegen onze bruine broeders 
in Indonesi~ ? Het is toch wel droevig gesteld hier in Nederland. 
Over het plan Marshal, zeide spreker, dat de communisten ook graag 
dollars uit Amerika willen hebben, ook machinerie~n en voedsel enz. Maar 
wij willen niet, dat wij een vazalstaat van Amerika worden, ~ zoals 
het plan beoogt. Spreker haalde daarop een passage aan uit een artikel 
in het ~OOL, waarin zou staan, dat die landen de snelste hulp krijgen 
~ waar het communistische gevaar het grootst is. Kameraden het is geen 
onbaatzuchtighèlà dat de Amerrkan~n onsl1elpen, neen het komt in hun 
kraam te pas om zodoende invloed te kunnen uitoefenen op de politiek en 
de economie der· westerse landen. Tsjecho-8lowakije heeft dit gauw be
grepen en heeft de deur van het ijzeren gordijn snel toegedaan toe~ 
de Amerikanen dreigden binnen te komen. De laatste tijd zijn de afschuwa
kreten der reactie wat geluwd, maar nu klinken de overwinningBkreten 
over de verkiezingsuitslag in Itali .. e. Spreker probeerde daarop aan te 
tonen dat het Volksfront in Italië helemaal geen nederlaag geleden hadden 
maar dat zij percentsgewijze vooruit waren gegaan. Scherp ~aakte spreker 
wijze waarop de verkiezingem waren gehouden, waarbij de hele Italiaanse 
11 onderwereld11 ingeschakeld geweest zou zijn. 
Voorts schonk spreker nog even de aandacht aan de reservepolitie, die 



die hij ale de vroe_ger~ S.D..!. besohoawde. Met een korte opwekking 
tot de toehoorders om het beeprokene l.lit te dragen onder de andere 
kameraden en met de verkiezingen de stem op de C.P.N. l.lit te brenggn 
waarbij de c.P.N. de P.v.d.A. in het opeh veld zoa verelaan,eindigde 
hij zijn rede. , 

Hierop trad de A.N.J.v. afd. Emmeroompasoufim voor het voetlicht 
met het toneelstuk MENSlfN IN- NOOD. Het stuk, dat geen politiek bevatte 
werd zeer zwak gespeeld.-

Hiervan opgemaakt dit rapport te ASSEN, 8 Mei 1948. 
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III , 3i , 3x. 
, 

<J E ~ E I .2.:.:. 

· Hi13rmedo heb ik de eer 1· te berichten , ds.t 
op de 1 ... ei ve:re.iierinr- van dö afde~ing Assen van 
de c.r .r1 . een toespt•aak V1erd f.Bhcm<lan door zelrer e 
ul~M V L 1.1.it 4.msterdam1' . · 

Ik ':'lo.o;e U verzoalten ni.j in kenuis te willen 
ëoe:l! stell-en met de ncraon-nlia , politj,~ke acti,riteit 
en verder van bslanp, zijnde ..,.(:1 ""'V:~ns ''otreffende 
dezE? .,.'"'\.V" I , lN"'a.rbij no ... ~ij op,.,..er:e1·~ , dat o .... t -revt de 
;!uisthaid v~n ne re even schrijf• •i;~ze v.,.n ~e naa-:, von 
-rr". 1rp- "~en ze\(-erheid hestflat . 

rr T ~ f\C F"' V r ~) . C -rr-r. A: , 
D T ..,~ .IDSD! " JT 

ffJ. 1 n' '3no de~e : 

J . G. 0rabbendam. 
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DEN HAAG. 

_ I 

No. BEETSTERZWAAG. 10 Mei 1948. 

Onderwerp LMe 1 vergadier i i~;e~0~~~~u~~e:12:~ b.g.g. Gorredijk 364 (K 5283) 
C.P.N.te Gorred jk. 

Bijl. 1 • • Hiernevens heb ik de eer U beleefd 

te doen toekomen een verslag van de 

op 1 Mei 1948 te Gorredijk gehouden 

1 Mei-vergadering van de C.P.N. 

De Adjudant-Korpschef, 



IE 
OP 1 J ei vc1·gade.1·in& 

• . :rr . 
F .. A ·'.Pû~T 

Jr. .eJ·~et~kt-nde 1 Jan:J.e., f.Jlot , .l3ri gadie.t· VEn yoli -cic dr:.r 
gc.nu:nte VlJ .... IIE:rü .. nd , tevf~n.; on1)ezoldlgd J.' ~.tï:svelc.:wac .. lte:r , tçr 
t taJ1dpl a F ·:;r.; Cio~Ted.,~.r.: , ::._._f:.E:~" de t:E;l' U .del - Achtbare beleei d 
te m vulecnd0 te rappo1·te n;;n : 

;/ 

11 Û.) ZUtt.. l'ê8d' , 1 ~ E.;i .l)48 t<~ Oluvt.LCe.'\.,_ 2(J . v\..• U-U 1 r;evond 

l i.~ 1 t1j i n de ar, ~tel'Zf.:.al ven het cafi 11 eb n._ b •. u ·gn 110 '"'.n:r<;;d jk 
alv.P.ar coor Cl? .~ .. fdcling van de C • .? . ... ~ . t e ,.O.L'l:E:uJj.'\. c::€-n iees-ce 
l1jke VE;l'["ad<HU13 WÇ, s oshgd tE.:l' h1.1'denJn116 v"'n do 1&-cc. .~ei. 
l.H~dllt tt-;. OmSt.H~Ei.5:S 2q. )U. tlLU.' àez_:. Ve.t'H,l:HllJ- .tng dOOl. áe VOOl'

;"_ f. ~{z y,. J.c._( v~.r~ bedoeMie §!_ ... t l.trJ.,17 ,ç <.e:c .EJ.LIQWL Z>~a.r t. , Honende 
~Q~ · t<.. \: o:rn.d.JK, tJE:t t..t..n "-ol·t-e::. ·Loef pri t':'t h~ ! gCO)(.llC , w&:rd op r z· JH V0J:z,Ju:C dOO:L' dEi E·~.nWuZ10(~Il( I)Jlu~V\. t"..i. l UO l)E::l ~ Ol1C11) hb t 

J ... :Le.H.:, J ol.iCLlit.d !JüZongu1. ' .i t l'm !Jê J. .1t.:=~df-F .C t...:-m"JeZif,e 
H17. iL.-C ~t:.ZC.l.:iCüf') , ~ 1 CQ:U, t~, tlJ. t .>.flll>t:H Ul i.J~bt.f t.n,.€; tUt t~l'iC 

)t;l'! .~ ' €:Zll.~{ 1;--<.i (;.tll Ulll .l~.l.'tJ€. · • (, QJ.!, iJ.lt.t:.,\.G Ll . )I) u .u: , ,.+rA ~l.'fld als fJ'Pl'E:.\:fH van d ~e nvond ü ,J' .,.bn O:t !o.i. r li '(; " \.;.o tcrdt~m. 
,-:~ 01 rl n cJ c wcl.:::E. h. J lul': ld c::r~ w L ., o Jn& 1_ " .. ' .r c:ht.ll'~E., ~c-. 1,,, ~ :. ·n :!R .'1-J oe JOli "Gielct.. en_ ec )~oz:a .. ~~-t--. :to(...:tr.:ndE:n vc.m m ~~~noeg 

(,(,;- 1 .LlEi .l< ndce van . trope. . ~ c:~·.u ... l1f. t :1 J t.ll t.~ou -~ , d2"t ~,TlS.!.and 
. een land w.-~.., . \7f" en1an andere le.nJeP.. c.€n voo:::bt. t,lc l{Onden ne

rucn ea dat de co.r"""uni .. ten de laatr.te t jt: ou c in <:·nderc lan
de:n , ."JeC~P: ::L ~.u. cll!relc:. 8tatcn van ( •. n. t- uop , l!;ln&Zó.P..tCl."hP nd 
r .• oe:r tf.:rrc.i.n wo!'..nen . _ f~ VCl'l>:iezin:"en in _['ti · li~ wn r en vol{"c ... :::
he~ e;cen vr JE. ve:rK.i.tzingc:n . _ _.L.\ cc; t , Jlldf t oe r· ... aliaanne re
Lcl..i.ü'" het vol!;: .... oo1· .ili t ... i.rc l)é. J. u ' v luAd Wü·"tcn -ce heinv loe~ 
de.~.~ e.. • àE cl .r dau.L· ee 1 i"-uer nit:t vol,C:Ilt.> z Jn a i ·-c:r. ove:rtu.iginl! 
h~ u <.. uven ,;e E:terr. e.. • ~el.{çn. lif. t h.J ii. z Jn rede u i t.{omen 
~ai; de coim .. 'Ullistc.n t<-~E:.nctandcr~ van de . ·a . .t:t ., v •• a.:; .• r hE.:id 

• 

z jn €-n dnt c!E: -:.c.Oal'O_.>bouv· v<..n ~dc.l'lfAnd n it.. t c~J 1riee-... oc.~.·u 
i J, f ( .1 teiJ.._)O, ZOf'lC CE.n icde1· Ut.. t gn!.., ~Otl. \ il_on zien, 
wt... , vol .... -:n. i1€ lil , ue; • c'h.llJ vun do Pf r t j Vhn ÛE; • 1"b~.ia . J 
not.. Je de C.O.L r.tEJ • ui J(. Jt!g vr..n ontvu.lpt,nin., E;H vrE-de. E>n 
r9oma , E: ~t beurtE:nic ln • jE.c,l•o- 1 )Wak ,t , <.!~hl' dE. ·OlllWt..nte
l.tng nld&i' l' .1.€ d ple<. t::. ~- t. •te.d, ~onc u~· aai. f .L L.E,n u.J.'UJ_pt:l 
bloc a hau ..;c-v lo<~ià . Oll,.. en. n 1 ... t d (' nn .. r .l" .h. d~st Jde geen 

( 

zcl: Ju,JOl'è ~epl.t:.ct;a , -..u? ... Wl:l·· n J d. oo1· fJ-1~on11~n van =-~n._ e..l~d 
VO.l'l11UOl'd met de b_c,_dQ·...l1_~1 01r. lle:Jli völk ~iJ. .L JE..CüO- l:t>V'18.-<: Je 
ln Opvtana tE. k l ' JD€ll vE: .:_;C~C.:.f.. .L'E;t;ds a_1:1&l I t;Vvl.IUde r.:.iE: J..WC 
l'e,;c.i.'ll..tg . _ ~t uit :li6t vu4 .• t,;clt.üa , noet1dt.. b.J een .neat..1·1eae 
VOOl.' dt".. te..t;en:;t~ fl\::€1'& Vf. H het COfl• , ,trJ.ivTlE. . [l.L'C:CE..C.à(; OVf..L' de 
ui tzcndinc- Vhn t.:dLl'lE!ld~e D.li tl.ircn ne< 1· [nd iC , o.t·ach t h'j 
nru .t VOl'el. , c.e r, ait _,cdt.rland t:l.::e t .. &.g" dJ.l.._ ml.Ll.i.o~n .;ttlden 
ko:~'ttc en d1 .. t ae .!)&..ct., >f.ti ... de .. H.L·nc;1.d de ...i "t.zEm .. int; van c.ezc. 
Jil.L t;a.i.J.'t..n had .:r1WJ1cn ncle"ttcn. ·olgér:.:; ... t ... woe het Jan oo..ce 

c.t. • (.LnlJ vt.n Je P~ 1 t · v~n cc r.rbu1 ... , r.< t · ondt:.:nle:n uit In
ai~ t,el·~~SE.k~el\ . .,.f~ -Lil~ t&iz·cn , ,.c~ . .ir1.\. t o. invr lidc wa1·en. 
LL.t enigE:. &t(.Ii!Vc lhE:.1 ... lng :1:icp hJ : _<'tt ~~" ,,_t l..iC .:<:lau.\-.e::11 
van onze j ~-~d si0l.jvt:.n" . i fa'Ol1 volgaf . .:unacc ';.,le:p vanl!T.:
V<v.t'~~"dc l'L"le, . :..6 !Hl.L't.., vu1 ac. tlbe~J !U .... d , vol,·u1.s-hE:w 1 n.lct 
•1€ t 1 c,ch t z.Lch de. ~.H:. l.'t J ve • uc e..t.·l>e i èc .t· eY.:lf:l.~_,.;. c. t.t".. noeut..n , 
dar·1 ht..u"l vt:.rte;;6c.nv.oordi~4'F.: L'3 in de re.. •c. ring h~r, L-t ... \.A i n v~rval 
rna(,...J.ten en er aan Ut ddf..n •. 1E:C8ewerKt , át t in hE: t P 1 ·elo.~.Jen 
jrar voord ddcno~n gul dans nut~urbotc.L '~~ ~&cx,ortE:s.rd on 
uat voo.t· dit eEil.d , .~e..cn 'clcding , leven ... , Liude;len of de1· sel jkc 
voo.t·vrf l''>en wr:ren óe.!Cocht , u och c tre.c"l vlic..;"tui,_;e:n. :i} s t€:ldf. 
dit b'€.l!Jk met het doel en s treven van : ui t:;c;ü;•,td voof 1940 . 

~ 
JfHH' hE d<1E:n ZE: toe.n JOK .Li e•VC.l' lesnorm n dftn boter. ove1· de. 

ze..ndt Jd bxf'cht h j nm 1· vo~·0n , eh t wannE:.to;~· de c. •• J a<, zend
t·Já zou. wordf.n ontnome:n, df. COJllifH.mi .,ti ~;..ehc- '>Ci.'t j zou.. zor0en 
CJEtt in étlle ill'JH&n , it:.br iE.>kt:Jn , weJ:.K:nlt át:1(lfl , l\:Hnt.o:rt.n enz . 

(...?è.o..:tl l(;t te::n) 



l\' vt tnflt. tte::n z ~n~den wo1:den ve1·spxeid om hE:.~ p~.thlie.k de: . ~ • 
r on.l'1.ult,l!lb OJJ te brel~cn, dat de CO"lP.11lUll. tl.r-ChE. pf\rt J 
• llll :p ... :.:"t., i>.J . _,.t:=lend I.Jemoe.ide zio1. , vol.·E:;ns he..' , nie:t 

tr.et ce binlenlcnd..,e poli tiek van • .~ere; lan<icn, iEJts wat 
• rr.e. rika en -lJ.ge.l&nJ niet van zich z.el1' konden ze<{t:en. 
:,ai, d~ nladen oe lae.tste t j<l telKens g~·ote stu.K.Y:en over het 
gG1>E.Ul'dc in :_,jee 10- lo~va..'<:lje hfJdden geochxveu en nog schr e
ve'1 1 was 1 vol._"E:Uf... hr-,~ 1 een truc k van oe tegenwoordige 
:~cdcrlaudse J:E:;<Jel'ing om hü:l.'door de aandacht van z i ch zelf 
af te lelden , opdat haer fouten i n het ree:eringsbeleid 
.!iet in het oog zo11àcn vallen. Jn het r;lotwoord ven zijn 
reue we..l{te h j de ~anvwzigen op om zich voor de ~unstaande 
vurkiezingen hecht aaneen te slu.i ten en telkens wanneer 
dit mdg(;'l_ijk was l>rol)agunda voor de comrnunisti~èh<: part'j 
t<:. ru~x:en • 
.l{~.dat d~:.: voo:r:z i tte.è , H. 31\a:t.·t , df, ::.pW<:f..:t.' naruene: alle aan

wez i. {r.:n had b<':àankt wel'd df~ t.V'>nd vci'df.:t ~evuld met m1lzi ek 
(..,!.1 dànc:. . H~- t ge:heel van deZ{:: vcrg-ade1·in,.g hwl e';t~n ru.stlg -
VCllOO.._> • 

• it. .l'V~ .n i(:; l400.L n: J 0 · l .J ' J.' V &I ge .f' ~-·JE: ( IJL ·e r] .J,c.-elllHS.n:t J ()€'Slo-
ten E:J1 gete.~s:ena uit repJlOJ.' t 1; o1 u ... ~ .... 'op 6 j c.il 1948. 

Aan de f.{cc..t· J.J..cge.r.ecete.c 
dr,1· 0 cmcent€ O..>~ tc.L·lanè 

te 

,, . t(?t . lJ. ul.(;J.' . 

~ 
c 

• 
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VERSLAG :van de op ZO!i'"'DAG 2 Mei 1948 in een t ent, staande op het terrein 

l achter cafe PULTROM te ROUTIGEHAGE, geoeentiSEALLINGERLAND, go-
Va't;r--,. houden feeatel~"ke 1 Ueiviering van de Afd . FHoutigehas.e" der 

O .. P.N. te HOUTIGEHAGE-BOELENSLAAN. 
1 2~~~r1GA8 .Aanwezig plm • .350 personen, _t.e.nt.IYim.te_plm.-.500 personen. 

1
- .. ,;t; A1i""Cabaretgezelschap:.t_Van der SCHAAF en G.l.!l"EST uit Leeuwarden, be-
~ A __ .JS t j. ~Tstaande uit 5 personen. • 
• I ::\ 

~-~-~p,_r~eker: De Heer G. WAGENAAR, lid der 2de Kamer voor de C.P. N. 
· · {ff'iffF · Aanvang: 19. 30 uur. 

De voorzitter der Afd . Houtigehage, de heer Wo)ke ITOEKSTRA , 
wonende te Boelenslaan opende de f'ell!stelljke bijeenkomst met een 
korte nietszeggende toespraak en saf zeer spoedig het woord aan 

1 , fae heer Gerben WAGlliAAH. ,Deze beklom onder gpndw~ applaus deJ. 
~ laanwèzigen het spreekgestoelte . Wagenaar begon met e zeggen, ó& 

de lste dag in Mei geen feestdag was, doch een dag van strijd. 
strijd tegen het kapitalisme en het zal pas een feestdag worden 
als de Communisten de macht in handen hebben. 

Daarna schetste hij de opkomst van het Communisme , waarin 
tuurlijk Rusland als het grote lichtende voorbeeld werd gesteld. 
Ook de gebeurteniseen in Oost- Europa passeerden de revue, :met 
me de Februari- revolutie in Tsjecho- SlowWdje. Volgens spreker 
men in Tsjecho-Slowakije premier Gottwald uit de regering willen 
stoten, doch de boeren en arbeiders hadden dit verhindei~ en do 
kapitalisten gedwongen bakzeil te balen. 

Daarna kwam Nederl~él aan de beurt. De huidtge ragering 
weinig genadé vindan in de ogen van spreker. Hij hekelde het al 
mene regeringsbeleid en vooral de oppostie voor haar houding in
zake het Indonesische beleid. Volgens spreker voe:r·de Amerika een 
politiek met 2 gezichten met als einddoel, dat Indie haar als 
een r:ijpe vx·ucht in de schoot zal vallen. De partij van de Arbeid 
levert ons uit aan Amerika en f~gelend zeide spreker en wil ons 
Bebruiken als stootblok tegen Rusland. Amerika streeft naar we
-reldheerschaJtpij en sleept ons mede in een oorlog tegen Husland . 
Pa Communisten in Nederland zullen dasr echter n i et aan meedoen 

~ volgens spreker. (Dit lijkt veel op de houding van wijlen Mussart 
·die met ·gekruiste armen zou toezien, indien Duitsland Nederland 

L binnenviel, opmerking rappo~teur). 
Ook het geval Ratio- Koster werd onde= Je loupe genomen en 

ale schanddaad geken~hetst. 
Vervolgens kreeg sprekers rede meer l:et Karakter van eeil 

verkiezingsrede in verband met de op komot zijnde kamerverkiezin
gen, waarbij apraker nog al eens in herhaling verviel . .n.a.n het 
slot van zijn r edevoering wekte hij de aanweziBenop hun stem uit 
te_brengen op de Communisten, die volgens hem zowel voor
en na de bezetting steeds hun devies trouw zijn gebleven. 

Alleen de C. P. N. voert nog het rood van de lste ~ei, zo be
sloot spreker rujn redevoering. 

Na deze rede trad het Uit vijf man bestaande cabaret gezel
schap op het podium en verzorgde met·muziek, ~gen declamatie 
het verdere gedeelte van de avond. Het door hen gebodene had geen 
politieke iilslag. . 

/ I Te omstreeks 1 . 00 uur sloot de voorzitter Wopke HOEKSTRA 
de bijeenkomst en in rujn kort slotwxoord wekte hlj de aanwezigen op 
bij de a.s. verkiezingen hun stem uit te brengen op de lijst van de 
C.P. N. 

, Tot 1.30 uur werd nog gedans~, waarna allen huiswaart s 
~"~t keerden. 

De vergadeT'ing had een rustig en ordelijk verloop . 
- o- o-o-o-o- o-o- o- o- o- 0-
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1-~o.ar <atlnléidin~ van het nij U)'/' terzijde 
vcrf!leld schri ')ven uevoeP<l vorslaR van een op l 1 ~ei 
j . l. te Oostzaan ~~houden i'eesteli 1'~e • . r . -bijeen-
ra st , heb n~ de eer 't te V6l'Z09}t"60 :ij t;e \ ·;illen doen 
berichten om 't elke redenen de daarin genoendo ethouder 
R ,_ te Oost?.nan zijn zetel tor b sohil~kifl teoft ~os.tcld . 

"..._.. 

ln het bi .~~onder, 1~anneer dit niet ·1i t 'eigen 
vriie be· aP ~ Pe ~au zijn ge~cbied , zal ik htt or prijs 
stellen df,taro trent ~·i tv oer i". te or.den i'Ilf!Olioht . 

~ . c . ~rabbendaF . 

de P' er Dj str1.ctscor ~r-dant 
óer ·i ·spol·tie 
te 
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District ........ ~§.t~;r~ê:P.: .......... . 

Afdeling: .............................................. . 

Groep ........... :-: . .:..nc..ij,k .............. . 

COMMANDANT 

No. _9 & hei~ perso onlijk 
Bijlagen: 

Onderwerp: 
l kei vergacering der C.P.N. te 
Assendelft . 

Zaal 

Verslag der 1 . ei vergadering der C.P. N. te 
Assendelft op 1 1rei 1948, om 20 uur. 

Cafe .. ssumbu.Y"g van Cornelis IG.eijne , .,lonende en zaakà.oende 
~an de Doppstraat 3?5 te Assendelft . 

j-allLversiering Sp~naoeken met de opschri~ten : 
Een heid van de vakbe~eging,Nu! 
Tegen reactie,eenheid van actie! 
Rogere ~onen,lagere prijzen. hogere productie. 
Ontwapening - V~de.Onze troepen naar huis . 

Zaalcapiciteit 0ngeveer 400 personen 

Aanwezig '....10 personen, \'.c:.arono.er 1 gekl( d in militaire uniform, geen 
o~meente ambtenaren, ongeveer lOC vrou~en. 

Spre.Kers x ·i:.:..em Gij sbertus Nielen, ~ boren te - ormerveer, 11 Nov~mber 
..._, 1F 1904, •. onende te Assende.Lft ,Do:-psstraat G?4. 
"-'~~ JG1.n Gerri tse, hier onbekeno.. /I,,. //. . J li0t optreden van het Ne derlands cabaret gezelschap , onder 
~ le i ding van Fran~ l~huis (raà.io omroeper) 
~ Hierin speelden mee : 

r1 0 --r-11 ...... 8Frans Nienhuis Conf~r~ncier 
~ v ~ ~'>~X Lily Rost Cabaraterie 

'.lfl.ly AJ..berti ~c..nger 
~ ~~ - ·.nm Bos ..... ccordeonist Solist 

Debat ~ Geen 

Om 20 .15 uur , opende de voorzi t ter der C.:' . l\. te :~ssendelft, 
rielen voornoemc.., met een ·'KOrt \.oord{ ongeveer 5 minuten) , 
d6 vergadering. Lij riep bierbij alle aanwezi5en een nel~om 
toe en spoorde de communisten aan, zich ten volle in de ver
Kiezingsstrijd te ~erpen .Hij wees op de strija die door de 
andere partijen ,met leugen en bedrog, tegen de communisten 
gevoerd werd.~e arbeiders moeten het kapital i stische juk af 
werpen. 
Na zijn openingswoorà. , ed.f hij het \'.oord aan de sprker .Jan 
Gerritse. 

AAN ·de Heer 
Di strictsc Oiml andö.nt der Rijkspolitie 

te 
1~ 1J. S T E R D A M. 
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Deze spreker zette eerst het doel aer 1 ~eiviering uit
ecn.Dat deze dag over de gehele wereld, door de arbei ders 
Tieru gevierd en op die dag in Rusland alle bedrijven stil 
stonden, zodat dit aldaar een f~ stdag voor de arbe i ders 
was. Een dergelijke 1 ~ei viering, \lerd in lfeàerland, nog 
steeds t~gen gegaan, door een regering van Beeltjes , Romm~ 
lioosj es en der·gelij ke personen .Hij gaf een bee-lc. van het 

ontstaan van de 1 Mei dag en baalde daarbij gebeurtenm~ 
sen aan uit 1890 ~nz . Hij somde de voordelen op, uie in 

Tjecho Sloi'JakijE. , nu aoor de arbeiders genoten ,~eràen, .,a.cr 
de arbeidersklal;;se het kapitalisme overilonnen had.Hij 

noemde de voorde~en, o . a. verlaging van de levensstanda~rd 
Pn verhoging der lonen. De winsten der industrieën ~ k.1amen 

nu ten voord le ae.n de arbeiders en niet a~leen aan een 
kleine broep ha~italist~n. hij zeidc , dot de economische 
opbouw , in de z.g. colJllJUni st i se he le: nden veel vlug~.:;.er 
gingue.n in de ka_.,.~italistische landen.In Ru:-;la.nc. o. a .. , 1ertt:
::t:am:.x te allee \leer op volle kracht en i~dere arbeider 
had een dak en een goed dak, boven zijn ho ofd • .b.ij' zeide 
dat de .estelijke mogendheden, bezig waren en oorlog voa.• 
te bereiden tegen Rusl~nd en daarbij de schuld hiervan 
op dit land schoven . ne voorva len in Berlijn brachten 
dit voldoende aan het licht . ~~ estelijke democratiën ~~d

den gehoopt , dat daar een bchot zou vallen, maar er viel 
geen schot , want de Russen wisten zich op tPt juiste moment 
terug te trekken. De Britten en.Amerikanvn,btuurden hun 

spionnen naa.r TtusL.nc., het e: 1·~ ~;e 1 een be ·ijs .Jas , dat het 
z . g. ijzeren gorc.ijn,niet zo cesloten .. a.s , a.ls zij dat vo 
stelden, maar nu had R.usl&.nà hun een , , Hal t 11 toegeroepen. 

Verder spzak hij over de veroordeline van Rat~o Koster. 
l:1c.. st de vele cour'"nten in Nederland, ;. a.s er slee hts één 
krant , die de , , ,/aarheid" bEacht.Aan het einde van zijn 
rede,riep hij alle arbeiders op,tot de strij d voor een 
demoncratisch Bestuur , onder het motto ,, Rood Troef". 

Daverend applaus(hanaen geklap en voeten gestamp) 
5taande werd de Intern~tionale gezongen. 
Hierna het· optreoen van het Nederlands Cabaret Gezelschap, 
onder leiding van Frans Nienhuis. 
Van achter de coulissen werd geroepen : 
, , Hallo, hier radi o Assendelft , dames en heren, thans zal vo~ 
de mi crofoon optreden, het Nederlands cabaret gezel schap, 

onder leiding, van Frans Nienhuis . " 
liierna komt de conferancier op het toneel en zegt: 

\\ 

, , .Dames en. b.erên, ë.ie a;;..rikondiging \lo-S natuurlijk maar een 
t,rap •.• ïj comwunisten mot;en nog niet voor de nicrofoon, ma.ar 
ae tijd komt , dat dit ·iel mag. n 

Behoudens enkele , uoor Frans Nienhuis , voorgedragen gedich~e 
tén, had c.it optreden geen politieke titrek~ing. 
Na dit optreden~ sloot Nielen,vJorno~mà. , de vergac.erin6 en 
wekte de aanwezigen op,het C.P.N. beötuur bij te staan 
bij het komende verki~zingswerk. 
In de miedag van 1 l~ i ,vertrok vanuit Assendelft , een op
tocht naar ~or.merveer,om aldaar aan een demonstrat i e deel 
te nemen •• \an deze optocht,namen 80 personen deel.Deze 
deelnemers , t1aren uit ae t:.,emeenten Assendelft , Kr om.w.enie en 
Uitge5~t afkomstig • . 

De opprrwachtmeester 
Groep~commandant 

D. v. d . Vegt . 

~ 
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DEMONSTREERT VOOR VREDE EN BROOD 

Mei-o roe 194 
Werkers van Nederland 

Eén Mei 1948 wordt gevierd in bet lijdvak van de zegevierende opmars 
van de democratie en hel socialisme, in het tijdvak van de succesvolle 
strijd van de Europese volkeren tegen de pogingen van het Amerikaanse 
groot-kapitaal om hier zijn dollar-dictatuur te vestigen. 
rn de Sowjet-Unie en in een reeks van Europese landen, waar de wer
kers de natie naar steeds groter bloei leiden, is de Eerste Mei een na· 
tionale feestdag gewordeiJ, de dag der Overwinning. 
Het kapitalistische Nederland geeft echter nog een ander beeld te zien . 
HTER onderneemt de reactie aanval op aanval op het levenspeil en de 
democratische rechten van de Werkers. 
HTER zijn de winsten voor wie niet werken, maar de loonstop en loons· 
verlaging voor de arbeiders. 
HTER is geen geld voor woningbouw, maar drie milHoen per dag voor 
de troepen in lndonesië. 
HIER is geen gele! voor hel a~hlsle leerjaar van Uw kind, maar wel 
nieuwe millioenen voor uitbreiding van politie en leger. 
HTER is de inschakeling van Nederland in het militaire aanvalsblok 
tegen de Sowjet-Unie en de democratie in eigen land, in het kader van 
Marshall-plan en Verdrag van Brussel. 

Dat ls tegen U en dat moet gij betalen met lager levenspeil, werkloos
heid en hogere belastingen! 

HIER wordt de vrede ondermijnd en tracht men U wijs te maken, dat de 
oorlog nabij is, opdat ge toelaat, dat Nederland als vrije natie wordt 
prijsgegeven aan Amerika en de bewapening nog verder wordt opge· 
voerd. 
HIER wordt vier maal méér uilgegeven voor de verdediging van ons 
verarmde land dan vóór 1940, ten koste van Uw arbeidskracht en in
spanning en van de toekomst van Uw kinderen. 
HTER wordt een anti-communistisch schouwspel opgevoerd in opdracht 
van Wallstreet, opdat ge de misdaden der reactie niet zult zien. 
HIER wordt door de leiding van de P. v.d.A. het communisme als hél 
gevaar voor ons land afgeschilderd, opdat zij kan doorgaan met de 
verguizing van de aloude idealen van vrede en socialisme, opdat zij de 
verdeeldheid der arbeidersklasse in stand kan houden en of' ">triicl Jp~·'n 
de kapitalistische erfvijand belemmeren. 

De P.v.d.A. houdt nog de schijn op van de Mei-viering. Zij mist daartoe 
bet recht, want zij is niet meer de partij van bel socialisme, maar een 
partij van afbraak. 
De Communistische Partij is de enige partij, die trouw is aan de begin· 
sclen van de Rode Mei! 

Dat weet de reactie en haar handlangers en daarom is er het verenigd 
front van Romme, Schouten, Tilanus, Vonk en Vorrink tegen de Com
munistische Partij. 
Daarom sijn er de pogingen om, met vertrapping van alle moeizaam 



\. 

en in harde, opofferingsvolle strijd Vt:!roverde democratische rechten, 
de wettig gekozen vertegenwoordigers van de werkers uit belangrijke 
openbare functies te verwijderen. 

\1acu chl ut.c:. is het gevolg van de angst voor de macht van de arbei
' "rsklasse. Dit alles toont de zwakte van de reactie tegenover de toege

,men en toenemende kracht van de werkers. 
e enige veilige gids naar een socialistisch Nederland is de Communis
;che Partij. Dat weten de vijanden der werkers en daarom willen zij 

û treffen in de Communistische Partij. 

Maar het zal een vergeefse poging iijn. zoals alle pogingen dt:!l kdp~ 
talisten en hun knechten op nederlagen voor de bezittende klasse zijn 

' I uitgelopen. . 
Tegenover de voosheid van het ondergaande kapitalisme staat de on
overwinnelijke idee v.an. het socialisme, dat oplossing van alle maat
schappelijke problemen zal brengen. 
Deze grote ervaring van de klassestrijd is de reden voor het optimisme, 
vertrouwen en zekerheid, waarin de werkers van ons land de Rode Eerste 
Mei zullen vieren. · 

\\erkers van stad en land: 

Verzamelt U in de comilé's voor nationale Welvaart en strijdt met de 
communisten voor. een vreedzaam en gelukkig Nederland! 

Socialisten: 

Neemt Uw plaats in, in de enige Nederlandse arbeiderspartij, de Com
munistische Partij! 
Strijdt met ons voor vrede en ontwapening! 

Werkend volk van Nederland: 

Houdt de traditie hoog van de Rode 1 Mei! 
Demonstreert onder de rode vanen van de Communistische Partij! 

Weg met Beel Voor terugkeer van de troepen 
Tegen het Marshallplan der armoede Voor welv;arf en zelfstandigheid 
Voor onverkorte handhaving van de rechten van het volk 
Voor vrede en brood 
lEVE DE RODE MEI LEVE DE EENHElD 
}1! Communistische Partij van Nederland (pe Wdarbeid) 

fion~t O(t de I Niei bijeenkomsten te: 
Zaandam, '1. Ged. Gracht;...;.~

Koog-Zaandijk, "De Waakzaamheid'~ 

W ormerveer-Wormer, J 

"De Jonge Prms" 

~ Krommenie, 

Î Assendelft, 
Westzaan, 

I Oostzaan, 

Conct"rtzaal 

Huis "Assumburg" 
,.De Prins" ( 
Café Concordia 

Kaarten bij de functionarissen der afdelingen van de C.P.N. [Oe Waarheid] 
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' GE'WEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

District A mst er.dam . . .. 
Afdeeling: ........ ~.~ ................................ . 
Groep ... --

COMMANDANT 

.Am.st.e.rdam , 0 ..... 11... ... U ... e ..... i 194 8. 
van de ;. V ij ;rerstraat 1.0 . 8 . t9rr "~~ _ f>4777. 

J. l_l:JM~§ 
BiJlagen: vijf. ,, @ IJ f '/ 
Onderwerp: toezending verE:lagen. l_, ~ . . ~J 
No.li;,8. Geheim. l?ersoonlijk. 

- :; . 

Ingesloten treft U aan een drietal ver 
sla~en van de op 1 1.1e i 1948 te Oostzaan, 
11estzaan en Aseendelft gehouden C_tJN-ver
gaderingen, in verband met de l iJei-vie
ring. 

Tevens gaat hierbij een exemplaar van 
een pamflet dat in de avonduren van Vry
dag 30 April 1948,door leden van de Afde· 
lin~ Assendelft der OEN in die ~emeente 
huis aan huis verspreid we rden. 

~enslotte voeg ik hier no~ bij twee 
etaten, betrekKing hebbena op twee ac 
tieve no~ niet gesi gnaleerde en te vost
zaan wonende communisten. 

De Dirigerend Officier van 
Rijkspolitie ~e klasse 
Distr icts-commandant ' ~ 

' I 'V,_ ~ ___......-- .---

Aan het Hoofd v.d.CVD., 
Javastr.68, ' s -Gravenhage . 
In afschr ift; 

AAN de Heer Procureur-Generaal, 
fgd.Directeur van Po litie, 
te Amsterdam. 

E'.A.van Steenis. 



GEJEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE. 
~ ' DISTRICT AMSTERDAM 

Oostzaan,3 Mei 1948. 

GROEP ZAANDIJK 
POST OOSTZ.Uli 

OnderwerR:Feestavond van de C.P.N • 
. ;-;( Afd.Oostzaan op 1 Mei 'Î948 r te Oostzas:n. 

• 

• 

Ondergetekende,Johannes Pieter Brandjes,Wachtmeester der 
Rijkspolitie 1e Klasse,tevens onbezoldigd Rijksrechercheur, 
behorende tot opgamelde Groep en ~ost,heeft de eer U het vol
gende te rapporteren: 

Op Zaterdag 1 Mei 1948,is in het cafe "Concordia" van 
Franciscue Johannes Bakker,geboren te Amsterdam,2 Februari 
1914,wonende en zaakdoende te Oostzaan,Kerkbuurt B 233,een 
feestavond georganiseerd door de C.P.N.,Afdeling Oostzaan. 

De zaalversiering van genoemd cafe bestond in het aanbren
gen van een aantal spandoeken met het volgende opschrift: 
1e."Onze troepen terug uit Indie". 
2e.Ra~io Koster moet vrij". 
3e."Voor vrede en brood". 
4e."Weg met Beel". 
5e."Leve de roode Mei" • 
6e.Gelijk loon voor gelijke arbeid". 
?e."Proletariers aller landen,verenigt U "• 

De zaalcapaciteit van genoemd cafe bedraagt + 300 personen. 
In de zaal waren aanwezig + 130 mannen,+50 vrouwen en 3 in 

uniform geklede militairen. 
De feestavond werd geopend door:Pieter Rep,geboren te Oost

X~ zaan,11 September 1903,huisschilder,wonende te Oostzaan,Kerk
straat 28,voorzitter van de C.P.N.,Afd.Oostzaan,die in zijn 
openingswoord~keer ging tegen de reactionaire elementen. 

Vervolgens trad op het arbeiderszangkoor "Zingende Si:ri.j 
uit Zaandam,onder leiding van Wim van Gaffel.Dit zangkoor be
staat uit + 60 personen.(Dit aantal is niet bij de overige 
aanwezigen inbegrepen). 

Door Bit zan~oor werden de volgende liederen gezongen: 
1 e ."Morgenroodw-:-
2e . "De Sikkel". 
3e ."De Dnester" • 

Na het zingen verliet het zangkoor direct de zaal,om,zoals 
bij de opening van de feestavond reeds was medegedeeld,elders 
te ktmnen o:pt~.~P.en . 

~~, Daarna• was het woord aan de Heer Ko van Tongeren, raadslid 
\(~ van de C.P.N. te Uitgeest. 

Deze spreker opende met de schandalige bahandeling van een 
zuiveringageval te U±tgeest,waarin volgens zijn zegêen als 
hoofdschuldige de thans fungerende Burgemeester te itgeest. 
Deze burgemeester was naar zijn mening schuldig aan de dood 
van een aantal zijner plaatsgenoten,wiens namen voorkomen 
op een gedenksteen voor het gemeeh~ehuis te Uitgeest. Deze 
burgemeester zou uiteindelijk gehandeld hebben volgens richt
lijaan,gegeven door een in de eerste bezettingsjaren regerend 
Katholiek Ministe·r Romme. ' 

Vervolgens handelde spreker' over de verlaging van de prij 
der levensmiddelen in Rusland met 30,60 en 70 %.Hij vergeleek 
dit met de stijgende lijn hier te lande , daarbij opheffing van 
de distributie in Rusland.De productie in Rusland ging met 
sprongen vooruit , zelfs met 30,50 en 60 %. 

Het economische leven van de in de oorlog verwoeste stad 
Stalingrad,is totaal harsteld . Spreker vergeleek al deze gege
vens met het peil,momenteel in de Westelijke Europesche lan-
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den en bijzonder in Nederland,welke landen gebonden waren 
door het Marshalplan,of oorlogsplan • 

Hij zeide,édaarbij:"Wij worden gaarne geholpen,doch derge
lijke hulp als het Marshalplan is,om ons verder van wal te 
helpen11

• 

Spreker raakte nog even de kwestie inzake de woningbouw. 
Ook beschikbaarstelling zetel van Wethouder Rep te ~est

zaan kwam ter spraKe,waarvan zelfs de burgemeester van ~os 
zaan moest erkennen,dat Rep zeer goed werk voor Oostzaan 
verricht had. 

Verkiezingen in Italie,waarbij voor ieder stemlokaal een 
tank en aanwezigheid van Amerikaanse Leger en Vloot-eenhe
den.De strijdin Griekenland en de situatie in de andere 
Balkanstaten. 

Ook vooral de Partij van de Arbeid werd hevig aangevallen 
en in het bijzonder de persoon van Koos Vorrink. 

Daarna werd gepauzeerd. · 
Tijdens de pauze werden loten verkocht.(Doel onbekend). 
de prijzen der loten bestonden uit 6 boeken,waaronder 

een boek getiteld:"In het zesde deel der wereld",door de 
Deken van Canterburry . 

Eveneens werden tijden de pauze verkocht de bladen "Een" 
van de A.N.J.v •• 

Daarna optreden van de tobeelgroep "Nieuw Leven" uit 
menie met het toneelstuk "Het Kind" van Hel.J-ermäiis .Dit 
zelschap bestond uit 4 personen. 

Dit stuk had weinig politieke strekking.Het werd vlot ge
speeld. 

Er is geen gelegenheid gegeventot het stellen van vragen. 
Na afloop ~an het toneelstuk hield de Heer P.Rep een slo 

woord,waarna staande de "Internationale" werd gezongen. 
De avond had een rustig verloop. 

Aan de Heer 
Groepscommandant der Rijkspolitie 

te 
ZAANDIJK 

-· .~ 
~ c.cwéST ~MqJ:.:RDAM 

AFDL Lt. il ··l \,\1 j, ·I I 

GROEPSCOî'-11 ·A~"'I)ANT ZAAN~IJK ~ 

l'lo.4-t ~ / . - / r-. 

G ezien en d~orgez.onden a'n • A .___ )if:;.J-,~ ~~._~-'Clo...... 
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RAPPORT 

ONDERWERP~ Feestavond C.P .N. (De Waarheid) 
Afd .Westzaan in de Prins te 
Westzaan. 

-o-o-o-o-
~ Naar aanleiding van de door de Communisti-

~e Partij Nederland , groep de Waarheid ,Afdeling Westzaan in Hotel 

• 

de Prins te Westzaan belegde feestavond,heb ik,Peter Cornelis van 
tSoest ,Wachtmeester der Rijkspolitie le klasse,tevens onbezoldigd 
rijksveldwachter , behorende tot opgemelde Groep en Post,mij in op
dracht van mijn Groepscommandant,op Zat erdag 1 Mei 1948,te omstreeks 
19.45 uur begeven naar de grote zaal van Hotel de Pri ns te West
zaan ,welke voor dit doel was gereserveerd. De zaal was op geen en
kele wijze versierd;slechts een tiental affiches met een afbeel
ding van een rokende schoorsteen en voorzien van de woordem 1 Mei 
1948 . Voor vrede en arbeid . Proletariërs aller landen verenigt U; 
waren in de zaal opgehangen. Naar aanleiding van hetgeen aldaar 
door mij is gezi en en gehoord,moge ik UEdele beleefd het navol
gende rapporteren: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 

- - - - " Toen te omstreeks 20 .10 de zaal gevuld was met ?6 mens~n 
werd de feestavond geopend àoor GeBrit Staal,geboren te Westzaan 
op 1 November 1914 ,van beroep los werkman ,wonende te Westzaan , Zuid 
einde no .84,die als bestuurslid van de Afdeling Westzaan der C. P .N 
aàle aanwezigen hartelijk welkom heette.Hij verklaarde deze ope
ning te verrichten in de plaats van H.Vet , die door het overlijden 
van zijn echtgenote in droeve omstandigheden verkeerde.Hij ver
zocht allen enmkele ogenblikken stile te betrachten ,waarna hij 
het programma opsomde en allen een prettige avond t oewenste . - -
- - - - Direct werd met het arwerken van het filmprogramma begon
nen en allereerst werd vertoond een propagandafilm van Russische 
orgine ,n . l .het bezoek van Pioniers uit Estland ,Letland ,Lithauwen 
en Siberië aan Georgië in de Kaukasus. Per vliegtuig werden deze 
toekomstige j eugdlei ders uit de genoemde landen overgebracht naar 
het vliegveld dat het dichtst bij de Kaderschool gelegen was. 
Het leven op deze Kaderschool werd vluchtig behandeld en wat lan
ger werd stil gestaan bij een bezoek van alle Pioniers aan Gorizza 
de geboortepl aats van Stalin. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Hierna volgde een Amerikaanscha tekenfilm ,gevolgd door 
een Russische sportfilm van het sportjaar 1947 . - - - - - - - - -
- - - - Vervolgens \~rd het woord verleend aan de spreker van de-

./ ze avond : Gerardus Maas,geboren te Zaandam op 17 Augustus 1913, 
~\' Raadslid van de Gemeenteraad Zaandam en wonende te Zaandam,~edemp

te Gracht no . 8?,a1e äe gebruikelijke Mei- rede ging houden en in 
verkorte vorm ,het navolgende sprak: - - - - - - - - - - - - -
- - - - " Beseffen wi_j allen wel de betekenis van de 1 Mei- viering 

A A N de Heer 
Groepscommandant 
der Rijkspolitie 
te Zaandijk. 
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die vandaag over de gehele wereld plaats vindt? Deze viering moe
ten wij streng in twee gedeelten scheiden. Er zijn n.l . landen 
waar 1 Mei gevierd wordt,om de kracht van de arbeid ten toon te 
stellen.Er zijn echter ook landen,zoals ons land,waar de arbeiders 
op 1 Mei reest vieren en tegelijk opgeroepen worden tot strijd te
gen de machten die het Communisme bedreigen . Er wordt in deze vre
reld een geweldige strijd om de macht gevoerd. Ook vroeger was 
deze strijd er,zij het niet in zo grote mate. Wij denken hierbij 
slechts aan het ontwaken van het onderdrukte volk uit de tijd van 
de slavernij. Nadien hebben we de tijd van heren en knechten ge
had en thans is de laatste phase gaande:n.l.de strijd tussen het 
kapitalisme en de arbeiders . En als wij dan zo eens terug zien, 
dam bemerken wij ,dat de geschiedenis zich verscheidene malen her
haald heeft. Thans weten wij het : De machtstrijd van het communis
me is gaande. En wij vragen ons ar,waarom is deze strijd niet veel 
eerder gekomen? Och er is slechts één antwoord op .Dat was vroeger 
niet mogelijk,omdat thans de rijkdo~nen der aarde onbeperkt benut 
kunnen worden ten behoeve van de arbeidende massa . De volkeren 
moeten zich vrijvechten van het kapitalisme. - - - - - - - - - -
- - - - Laten wi j eens zien wat er in Tsjecho-Slowakije is ge
schied . Bepaalde groepen in ons land schreeuwen moord en brand om 
de gebeurtenissea daar . Zij vrezen slechts hier hetzelfde lot te 
ondergaan .Wie zijn die "zij?" Dat zijn de kapHuillisten en groot
grondbezitters . De waarheid wordt door hen verdraaid en is ge
wijzigd in alle kranten te lezen , behalve in die ene krant, "De 
Waarheid" . Bezien wij nog eens de lijdensweg van Tsj . -Slowakije 
dan zien wij na 6 jaar Nazi- onderdrukking,de bevrijding door de 
Hussen. Na deze bevrijding is dit volk echter biet blind geweest ; 
het heeft voorui t gezien naar het Oosten. Het gevolg vms , dat bij 
de onlangs gehouden verkiezingen de Communisten 3? %, de Socialis
ten 16 % en de Benesj-socialisten 15 % van de stemmen kregen. 
Deze kern heeft het initiatier genomen en de macht in handen ge
nomen,hetwelk geheel zonder bloedvergieten is gegaan. Och er wordt 
natuurlijk weer veel omJ1een gelogen,maar meer dan een enkele klap 
met een gummiknuppel uitgedeeld aan een stelletje onwil~~e studen
ten , is er niet voorgevallen. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Kort daarop i s de grote klap gevallen.De national isatie 
van de bedrijven zxm met méér dan 50 man personeel. Denk eens aan 
als fabrieken hier in de Zaanstreek,zoals Verkade , de Bijenkorf or 
Wessanen en Laan eens genationaliseerd zouden worden . Moord en 
brand zouden de aandeelhouders schreeuwen;thans kameraden bestelen 
zij zich nog dagelijks aan hetgeen U toekomt . - - - - - - - - - -
- - - - In ~sjecho-Slowakije is het kapitaal nog hulp gebracht 
door het buitenlandse kapitaal,dit mocht echter niet baten . De gro 
te bedrijven waar wereldkapitaal in zat , zoals de Skoda en Bata 
zijn genationaliseerd en de Amerikanen en Engelsehen kunnen naar 
hun centen fluiten. Dit geld dat \rij or liever onze geestverwan
ten in Tsjecho-Slowakije ,hen hebben ontnomen,komt thans de arbei
dende klasse ten goede . Wonder dat het groot-kapitaal schreeuwt 
over de ongerechtigheid die "daar" is geschied. Het wereldkap:ita.al 
heeft echter scherpe wapenen,waar wij zeer zeker rekening mee 
moeten houden. Eén dezer wapenen is de onderdrulcking . Ook in Ne
derland kennen wij de onderdrukking van de reactie. Kijk eens 
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naar Uitgeest ,waar onze partijgenoten hun 1 Mei- feest niet mogen 
vieren . Niet alleen daar , ook in Brabant is voor vele plaatsen een 
verbod afgekondigd,tervrijl mij bekend is,dat daar partijgenoten 
in de plaatselijke winkels niet worden geholpen . Men wil aan hen 
niet verkopen ; er wordt aan hen niet geleverd. Vandaag heb ik nog 
naar de radio geluisterd ; ik heb de voormannen van de Partij van de 
Arbeid horen spreken,mijn kameraden echter niet . Fog verder wordt 
er ingegrepen . Om wat daarginds in Tsjecho-Slowakije is geschied , 
worden hier door de reactie de Communistis&fte wethouders geweerd . 
- - - - Wanneer wij eens nagaan wat er is gebeurd bij de Italiaan
scha verkiezingen,dan zien wij weer de macht van het buitenllndse 
kapitaal.De Amerikaans~he vloot lag voor de kusten;Amerikaansche 
vliegtuigen wierpen millioenen Marshall- sigaretten uit , om te laten 
zien hoe goed zi j het zouden krijgen,als zij toch maar niet links 
stemden . Zel fs de Paus hebben zij er bij weten te sleuren;zi j heb
ben deze goede man uit zijn heiligdom weten te hal en,waarna hij 
voor de 30 % analfabeten der Italiaanscha bevolking een rede heeft 
gehouden ,waarin hij hen voorspelde dat zij in het vagevuur t erecht 
zouden komen indien zij links stemden. - - - - - - - - - - - - -
- - - - Thans staan wij voor de Nederlandscha verkiezingen. Het 
Ned.kapitaal heeft echter aan macht ingeboet en heeft voor een 
groot deel plaats moeten maken voor het alles omvattende Ameri
kaanscha kapitaal. Het staat voor een bankroet. Niettegenstaande 
dat maakte het Nederlanàsche kapitaal nog 1?00 millioen gulden 
winst ,welke winst door dat kapitaal weer is opgeslokt. Dat is ech
ter het wezen van dat kapitaal,dat zij de winst naar zich toehaalt 
Anders zou het kapitaal zich toch niet zulk een gromte moeitex 
getroosten . Intussen verarmd echter de massa. \'/ij moeten het nu 
zo zien,dat eén deel van het Nederlandscha volk bij de brandkast 
staat en zegt: "Hier kom je niet aan", terwijl het overgrote deel 
er omheen staat en zegt : "Het zal toch moeten . " - - - - - - - - -
- - - - Wat heeft ons groot- kapitaal ons gezegd bij de eerste 
aankondiging van het Marshall-plan? In 1952 zouden wij er volko
men bovenop zijn. Nu heeft onlangs onze Minister van Fi nanciën 
gezegd : "Wij hopen er te lwmen ; maar indien wij er komen zal ons be
staan sober blijven" . Zijn wij eerunaal zover,dan zal er ook nog 
iets moeten worden t erugbetaald aan Amerika . Och, zegt Amerika , dat 
gaat gemakkelijk hoor;geef ons maar aandelen in jullie fabrieken 
er voor terug . Dan kri j gen we de onver~vikkel i jke situatie , zoals 
wij die nu reeds zien bij de nieuw op te richten vaten- fabriek na
bij de Hembrug: Een alliantie van het Amerikaanscha en Nederland
scha kapitaal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Wat moet het Nederlandscha volk doen om Marshaà l - gunst 
te genieten? Truman heeft het voDr het Congres duidel i jk gezegd . 
Jullie kunnen hulp krijgen;maar dan het Communisme bestrijden . 
Daarna heffen jullie je nationaliteit op en sluiten nauw aaneen. 
Thans hebben wij reeds zo'n Westersch blok en komt er een nauwe 
militaire samenwerking. Wij zien dan tevens ,dat de wereld zich 
weer op een oorlog ~oorbereidt 4 en wij vragen ons dan meteen af , 
wat hebben wij in deze wereld nog voor een toekomst? Men stelt 
de Sovjet-Unie voor aan de overige wereld als de aanvaller , de a 
gressor . Heeft Rusland er echter belang bij om andere landen aan 
te vallen? Wi e ai j n er altijd de agressors geweest? Niet de Com
munisten . Men draai t echter de zaak om , zoals het Kapitaal dat al
tijd heeft gedaan. Niet Paul de Groot gaf order tot de opmars naar 
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Djokja;nog minder was Gerben Wagenaar schuldig aan de onlusten 
op Celebes of aan de dodentrein van B~dowoso. Het zijn de duistere 
machten van het kapitalisme die op een nieuwe wereldoorlog aan
sturen . Wat zien wij hier in ~ederland? Romme is voorstander van 
een regime a la Salazar. Dit staatshoofd van Portugal is een soort 
Franco . Voorstander dus van een staatsvorm die wij allen zo ver
foeien . Vorri~ die op ? Mei met Pater de Greeve en later met 
Churchill in den Haag zal spreken over Pan-Europa,de nieuwe vol
keren gemeenschap der toekomst . - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Is communisme het zelfde als fascisme? Vcrrink en Vos
kuil zeggen het . Zijn het de communisten die aandringen op handels 
relaties met Franco-Spanje? Zijn het de communisten die de fascis 
tise Arabie~en de wapens in de hand drukken om de Joden te ver
moorden? Hier in Amsterdam zitten in een groot blok mooie woningen 
een aantal gewezen s .s.ers , die daar worden opgevoed als democra
ten . Ik ben lid geweest van een tribunaal . Ik vroeg eens aan een 
delinq_uent, of hij nu democraat geworden was . De man zei: " Ja ,want 
in ons kamp zijn door Ds .Banning lezingen gehouden over het ge
vaar van het Communisme . " - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Wat mij het meest ergert kameraden , is de fascistise justi
tie die wij in ons land hebben. Weet gij , dat er thans in ' s -Herto
genbosch een jongen van 19 jaren in een kerker zucht ,wien niets 
ten laste kon worden gelegd ,maar die toch iB veroordeeld tot 3 
jaar kerkerstraf . Dat is onze Ratio Koster . Dit geval is een gro
te schande voor Nederland . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Intussen is de opmars der vrije volkeren over de gehele 
wereld begonnen . Kijk naar China , Britsch-Indië,Indonesi~,Zuid
Amerika en Oost-Europa. Het toppunt van de grote maehtsstrijd zal 
eerstdaags komen . Dan zal de klassenstrijd afgelopen zijn .Die is 
dan niet meer nodig . Men zegt wel dat de communisten op de ter~g
weg zijn .Wat een wonder als je niet voor de radio mag spreken en 
er slechts één krant is in Nederland die de waarheid brengt . - -
- - - - Vandaag werd onze demonstratie- stoet op de Gedempte-Gracht 
in Zaandam opgesteld . Een politie- inspecteur kv1am naar mij t oe en 
zei: "Het zijn er heel wat ,mijnheer Maas" . Waarop ik hem a iltwoord
de :"Ja mijnheer en het worden er steeds meer ." Voor de aardigheid 
heb ik door onze redactie de deelnemers aan de beide demonst ratie 
optochten eens l aten tellen .Het bleelc toen , dat de P . v.d .A. 500 
demons~anten had, t erwijl onze stoet 1000 deelnemers t elde. Voor
waar,kameraden,dat zegt iets . Aan de vooravond van de verkiezin
gen heb ik U nog slechts één ding te zeggen:"Rood Westzaan moet 
rood blijven." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Na deze rede werd ongeveer tien minuten pauze gehouden, 
waarna de Russi sche film "Wacht op mij" werd vertoond . In deze 
film werden de lotgevallen van een drietal Russische v~ejgers 
behandeld en tevens een beeld gegeven van de manier waarop de 
respectievelijke vrouwen wachten op hun mannen . - - - - - - - -
- - - - Te omstreeks 0.15 werd nog een boekenverloting gehouden . 
- - - - Om 0 . 30 uur vms de zaal weder geheel ontruimd , zonder dat 
zich wanordelijkheden hadden voorgedaan." - - - - - - - - - - - -
- - - - Waarvan door mij ,\lachtmeester le klasse ,naar waarheid is 
opgemaakt dit rapport,getekend en gesloten te Westzaan op 3 Mei 
1948. ~ 

t 
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7 Mei 1948. 

I.D. AMERSFOORT. 

Maandrapport April 1948 • 

'yg~G~· 
~- . 
I l 3. MAI1948 I 

/~. -?..~'!Jb 
Op 24 en 26 April 1948 hield de c.P.N. (De Waarheid) een colpor

tage-avond met 1 Mei-kaarten en "Voorwaarts11 , onder het motto: Vap.
avond stormen in Amersfoort". 

Op 24 April kwamen echter geen colporteurs opdagen, terwijl op 
26 April 1948 slechts twee personen zich meldden, n.l. 

y ' WITTEVEEN, Gerardus, geboren 11-11-17 te Amsterdam, arbeider N.S. 
; BLOK, Trijntje, geboren 9-1-25 te Weststellingswerf, echtgenote van 

Witteveen voornoemd, 
beiden wonende Verhoevenstraa6 54 te Amersfoort, voordien te Leusden, 
no. F 30. (zie hieromtrent aanvullingslijst C.P.N.leden d.d. Mei 1948). 



11 Mei 1948. 
I.D.Amersfoort 
Onderwerp:Jeugdbijeenkomst"Kampoord"te Soes terberg 

1 Mei 1948. 

Op Zaterdag llriei 1948 te omstreeks 13.00 uur, verzamelden zich 
bij het station der N.S. te Amersfoort ongeveer 250 kinderen,die zich 
daarna per tram,onder geleide van 20 volwassen personen(l3 vrouwen en 
7 mannen)naar "i\.ampoord" te Soesterberg begaven. 

Aldaar arriveerden nog enige volwassen personen en een 50 tal 
kinderen,zodat er dien middag plus minus 300 kinderen en 25 volwassen 
personen op bedoeld terrein aanwezig waren. 

Er werden diverse kinderspelen beoefend en tevens werd er een 
onschuldige kinderfilm vertoond.Volgens krantenverslagen en volgens uit= 
latingen van A.J .Peperzak op de openbare 1 i'ilei vergadering in het gebouw 

S "Amicitia" te Amersfoort,hadden de op 11 Kampoord 11 aanwezige kinderen ge
zamenlijk in een resolutie verldaard,dat de C.P.N. op hun kon rekenen als 
zij groot waren. 

Toezicht van Amersfoort en Soest was op- en in de omgeving van 
het terrein aanwezig,alsmede enige leden van het Rode Kruis Afdeling 
Amersfoort. 

V"~Cl... Opmerkingen. r 1!!9S 
~~ Een tweetal auto's werden op het terrein gesignaleerd. 

~ 
~ personenauto,kleur:beige,gekenmerkt L(~Bij informatie bleek dit 

~ ~ D /. nummer te zijn afgegeven aan C.Vermeulen,wonende Jacob van Huijsdaelstr. 
a No.49 te Utrecht. 

· 1 personenauto,kleur:zwart,toebehorende aan de ijshandel Regneri te Soest 
Deze auto is maar even op het terrein geweest,vermoedelijk voor het be
zorgen van ijs. 
Hieronder volgt nog de personalia van drie der aanwezige volwassen per
sonen,de overige volwassen personen konden tot dusver nog niet worden 
geidentificeerd,doch de personalia hiervan hopen wij U in de loop van 

~~deze maand te doen toekomen. 
'l ~ Dijkhuizen Adriaan Johan,geboren 2 October 1924 te Amersfoort,wonende 

Tulpstraat 19 te Amersfoort. 
Peperzak,Alouisius Jacobus,geboren 22 Februari 1917 te Nijmegen,gewoond 

~ ~ · hebbende Var~smarkt llb te Amersfoort,thans wonende Primulai-
r straat No:58 te Amersfoort. 

1 ~Bremer,Arnoldina Wijnandina,geboren 28 Augustus 1903 te Nijkerk,gehuwd 
~-- · met C.de Boer,wonende Aucubastraat No.22 te Amersfoort. 

\ 1 3. MAI1948 
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LITIE VEENDAM 
. VEENDAM, 12-5-1948),_~ 
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G E H E I M. ·-----=--1 1 'L_MM}9~ --
\r:, j JL/6] 

Ik heb de eer U HoogEdelGestrenge 
hierbij te doen toekomen een verslag van 
een op Zaterdag l Mei 1948, in Hotel 
11Parkzichtn te Veendam, gehouden toneel
avond van de C.P.N. 

De Inspecteur van Politie, 
namens deze, 

Aan de Heer Hoofd van de Centrale Veili ~heidsdienst 
Javastraat 68 
's-Gravenha~ 

• 



/ 
Verslag van een toneelavond van de C, P~ N. te Veend~ gehouden 
op Zaterdag 1 Mei 1948 te 20 uur in Hotel "farkzicht" te Veendam 

Aanwezig: ± 350 personen w.o. 4 militairen. -Zaalcapaoiteit: 450 à 500 personen. 
· Medewerking verl~enden: De Arbeiderstoneelvereniging rr:Moedig 

. (vöo~rts" en "De Wieki Boys". 
-~.:.-,.~rkest: Schuiling te Veendam. · 

JTj, .~· 
~~ Te ongeveer 20 uur werden de bezoekers welkom geheten door de secre

~X I taris der C. P. ~-, afd. Veendam, ABRAH'AM KJ!MP, geboren te Alkmaar, 
Jf 21-6-1917, wonende Molenstreek 21 te Veendam. . · 

• 
• 

Spreker vestigde de aandacht op de komende verkiezingen en leverde 
oritiek op het plan rr:Marshall" en de politiek van ~e Partij van de 
Arbeid. Eveneens br~cht spreker naar voren de dictatuur die er in 
Veendam heerst, in verband met de lonen van de D.U.W. arbeiders. Hij 

zeide dat deze dietatuur de Communisten op de knieën wilde dwingen, 

dooh niet de Communisten, maar ~zullen op de knieëen worden ge
d~~ngen. (applaus) 

~"f~~\Na deze inleiding werden er enige eenac'ters opgevoerd en brachten 
·~lf.· "De Wieki Boys" Zuid-:Afrikaanse liedjes en cowboy-songs ten gehore. 

Gedurende de pauze werd een z.g. tombola geho~den ten bate van de 
militair Ratio Koster,die,volgens spreker, mede door zijn lidmaat-

..__ -
schap van de c. P. N. gevangen zit. 
Na de pauze werden nog enkele toneelstukken opgevoerd en brachten 
"De Wieki Boys" enige liedjes ten gehore·. Daarna werd de bijeenkomst 
omstreeks 1 uur door de spreker ges~en na nog de nodige aandacht 
hebben gevestigd op de komende verkiezingen.Er werd gedanst tot ± 

1.45 uur. Om 2 uur was de zaal geheel ontruimd. 
Een en ander had een vrij rumoerig verloop door de aanwezigheid van 
vele minderjarigen. 



... Wi nschoten , 13 r:ei 1948 
Tk moge U berichten, dat bijgaande brochure "'Jemonstr eert 

voor Vrede en Brood ~ei-oproep 1948" , op Woensdag 28 Apri l 
~\ 1948 te Heiliger lee is rondgebracht door GEERT HOFlCESTER, ge
,- boren 19 Juni 1906 te Scheemda, los werkman, wonende Trekweg 

1no . 35 te Heiligerlee , PI TI'ER VIEL, geboren 21 l1aart 1894 te 
/ ' /inschoten, los werlanan , wonende Provincialeweg no . 89 te Hei
/ ligerlee, en ... HtTNY.O VAN DIJK , geboren 23 Laart 1903 te Scheem-

da, los werkr!lan, onende te Eexta, Eexterweg no .75, allen lid 

P
I van de c .r .:·. 

Door de ..; . ::-- .1f., Afdeling HeiliFerlee , \'vas op 1 1 .ei 1948 
een feestelijke bijeenkomst georganineerd in café Brouwer te 
Heiligerlee , waarbij door de toneelvereniging 11Steeds VQ.Qr-

aP rts" te Heiligerlee , z~m worden opgevoerd "De Barmhartige 
Samaritaan". D~ze bi,jeenkoms.J. heeft geen~~ gevonden, 
v:~:-6ens afwezigheid van tHee hoofdrolvertolkers van genoemd to
neelstuk . 

1 4.#ÀJ~948 
..-.;; ; " "' -
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DEMONSTREERT VOOR VREDE EN BROOD 

Mei-oproep 1948 
Werkers vàn Nederland 

Één Mei 1948 wordt gevierd in h~t tijdvak van de zegevierende opmars 
van de democratie en het socialisme, in het tijdvak van de succesvolle 
strijd van de ~uropese volkeren tegen de pogingen '~an het.Amerikaanse 
groot-kapitaal om hier zijn dollar-dictatuur te vestigen. 
In de Sowjet-Unie en in een reeks van Europese landen, waar de wer
kers de natie naar steeds groter bloei leiden, is de Eerste Mei een na
tionale feestdag geworden, de dag der Overwinning. 
Het kapitalistische Nederland geeft echter nog een ander beeld te zien. 
HIER onderneemt de reactie aanval op aanval op het levenspeil en de 
democratische rechten van de Werkers. 
HIER zijn de winsten voor wie niet werken, maar de loonstop en loons
verlaging voor de arbeiders. 
HIER is geen geld voor woningbouw, maar drie millioen per dag voor 
de troepen in Indonesië. 
HIER is geen geld voor bet achtste leerjaar van Uw kind, maar wel 
nieuwe millioenen voor uitbreiding van politie en leger. 
HIER is de inschakeling van Nederlapd in het militaire aanvalsblok 
tegen de Sowjet-Unie en de democratie in eigen land, in het kader van 
Marsh{lll-plan en Verdrag van Brussel. 

Dat is tegen U en dat moet gij betalen met lager levenspeil, werkloos-
held en hogere belastingen! . 

HIER wordt de vrede ondermijnd en tracht men U wijs te maken, dat de 
oorlog nabij is, opdat ge toelaat, dat Nederland als vrije natie wordt 
prijsgegeven aan Amerika en de \)ewapening nog verder wordt opge
voerd. 
HIER wordt vier maal méér uitgegeven voor de verdediging van ons 
verarmde land dan vóór 1940, ten koste van Uw arbeidskracht en in-
spanning en van de toekomst van Uw kinderen. · 
HIER wordt een anti-communistisch sch.ouwspel opgevoerd in opdracht 
van Wallstreet, opdat ge de misda,den der reactie niet zult zien. 
HIER wordt door de leiding van de P.v.d.A. het communisme als hét 
gevaar voor ons land afgeschilderd, o}XIat zij kan doorgaan m~t de 
verguizing van de aloude idealen van vrede en socialisme, opdat zij de 
verdeeldheid der arbeidersklasse in stand kan houden en de strijd tegen 
de kapitalistische erfvijand belemmeren. 

De P.v.d.A. houdt nog de schijn op van de Mei-viering. Zij mist daartoe 
het recht, want zij is niet meer de partij van het socialisme, maar een 
partij van afbraak. 
De Communistische Partij is de enige partij, die trouw is aan de begin
leien van de Rode Mei! 

Dat weet de reactie en haar bandlangers en ,daarom is er het verenigd 
' front van Romme, Schouten, Tilanus, Vonk en Vorrink tegen de Com

munistische Partij. 
Daarom zijn er de pogingen om, met vertrapping van alle moeizaam 

.. 



en in harde, opofferingsvolle strijd veroverde democratische rechten, 
de wettig gekozen vertegenwoordigers van de werkers uit belangrijke 
openbare functies te verwijderen. 

~aar dit alles is het gevolg van de angst voor de macht van de arbei-
8ersklasse. Dit alles toont de zwakte van de reactie tegenover de toege
nomen· en toenemende kracht -van de werkers. 
De enige veilige glds naar een socialistisch Nederland is de Communis
tische Partij. Dat weten de vijanden der werkers en daarom willen zij 
U treffen In de Communistische Partij. 

• 

Maar het zal een vergeefse poging zijn, zoals alle pogingen der kapi
Lalisten en hun knechten op nederlagen voor de bezitlende klasse zijn 
uitgelop.en. 
Tegenover de voosheid van het ondergaande kapitalisme staat de on
overwinnelijke idee van het socialisme, dat oplossing van alle maat
schappelijke problemen zal brengen. 
Deze grote ervaring van de klassestrijd is de reden voor het optimisme, 
vertrouwen en zekerheid, waarin de werkers van ons land de Rode Eerste 
Mei zullen vieren. 

Werkers van stad en land: 

Verzamelt U in de comité's voor nationale Welvaart en strijdt met de 
communisten voor een vreedzaam en gelukkig Nederland! 

Socialisten: 

Neemt Uw plaats in, in de enige Nederlandse arbeiderspartij, de Com
munistische Pa.rtijl 
Strijdt met -1>ns voor vrede en ontwapening! 

Werkend volk van Nederland: 

Houdt de traditie hoog van de Rode 1 Mei! 
Demonstreert onder de rode vanen van de Communistische Partij! 

Weg met Beel 
Voor terugkeer van de troepen 
Tegen het Marshallplan der armoede 
Voor welvaart en zelfstandigheid 
Voor onverkorte handhaving van de rechten van het volk 
Voor vrede en brood 

lEVE DE RODE MEI LEVE DE EENHEID 

Communistische Partij van Nederland (De Waarheid} 
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Wognum 

Op Zondag 2 Mei 1948 had in de gemeente Obdum(NH) een vriendschappelij 
wedstrijd plaats tussen de voetbalverenigingen "VICTOR" uit Obdam. en 

"ANDIJK" van de gemeente ANDIJK. 
Na afloop van deze wedstrijd begaven de leden van de vereniging 

ANDIJK zich per vrachtauto via Obdam- Spanbroek en .lognum naar hun woon
plaats Andijk terug . 

Op de terugweg , werden in de gemeente Obdam, door enige leden van 
voormelde voetbalvereniging "ANDIJK" vanuit bedoelde vrachtauto, grote 
hoeveelheden pamfletten uitgestrooid met politieke strekklng . 

Uit het onderschrift van deze pamfletten is mij gebleken dat 
deze afkomstig zijn van de C.P. N. "De Waarheid" . 

Bij het hierna ingestxelde onderzoek is niet gebleken , dat deze 
pamfletten eveneens in andere door hen te passeren gemeenten zijn uit
gestrooid . 

Het bestuur van de voetbalvereniging "VICTOR" uit Obdam zal zich 
over deze activiteit beklagen bij de K.N. V.B. aangezien deze vereniging 
er niet mee accoord kan gaan, dat na afloop van een vriendschappelijk 
gesppelde wedstrijd op de dergelijk wijze propaganda wordt gemaakt op 
politiek gebied . 

(Voor exemplaren zie OD 1000 ) 

Uitgetrokken door PR ................................. Afd./Sectie ........ .t\.CD ... 4 ........... Datum ...... ~.6-~.rz-~48 .. .. . 

Op aanwijzing van ..... J~ .... J:I:); .... §. . .............. . 
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