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Hiermede heb ik:Marinus Leenardus ~neijder,wacht
meester der rijkspolitie,tevens onbezoldigd rijksveiawachter 
behorende tot opgamelde groep èn post rijkspolitie te Heiloo 
de eer U te rapporteren: 

' Op ~aterdag,de eerste M~ ~948,te 20.00 uur be
vond ik mij,na d~artoe bekomen opdracht,in burgerkleding in 
de conver satiezC~.al van het cc:~.fe De Oude Herberg 11in de ge
meente Heiloo.Deze zaal heeft een capc:~.citeit van ongeveer 
50 a 60 personen.~hier waren 37 personen bijeen,te onder
scheiden in 15 vrouwen en 20 mannen en twee minderjarige 
kinderen,afkomstig uit de gemeente Heiloo en andere gemeen-
ten om de 1 ~ei feestelijk te vieren. · 

Bij binnenkomst in de z~ werd een brochure aan
geboden welke bij dit rapport is gevoegd.Van deze brochure 
heb ik maar één exemplaar kunnen bemachtigen. 

De bijeenkomst werd omstreeks 20.30 uur @BOpend 
' / door de w,nd v~qrz~tter,de heer Gerrit Jan Molenc:~.ar,geboren 

te Alkmaar op 3 Januari 19U9,metsel~ar,wonende te Heiloo, 
Holleweg G.35,die de aanwezig~verzocht staande de intamati 
nale te zingen.Dit werd begeleid door een accordeon bespeeld 
door de heer Klein uit Beverwijk.Dit zingen werd echter een 
fiasco,daar er onder de aanwezigen slechts ongeveer 10 per
sonen waren,die nog zeer gebrekkig de woorden van het lied 
kenden,de rest neuriede of zweeg.Bij het aanheffen van het 
tweede couplet zweeg alles,daar geen der aanwezigen een 
wo~rd kende~.Het lied stierf weg als een uitgaande kaars. 

Hierna heette de voorzitter het publiek welkom 
en mc:~.akte het programma van de avond bekend.De aanwezigen 
werden aangespoord in de komende verkiezingstijd de handen 
ineen te slaan en wees op het feit hoe treurig het is dat 
voor dit werk in de afdeling Heiloo der C.P.N. zich __ één 
persoon geheel gaf .en dat dit dan nog een vrouw moest zijn. 

\ te Heiloo . 
0prëker bedoelde hiermede hlevr.Besse ,Holleweg 54 

~a informatie bleek mij dat bedoelde genaamd is 
· Diewertte ~wisk geboren te Uitgeest op 23 October 190l,ge

huwd me Tamis Besse ,zonder beroep,wonende te Heiloo , Holle-
weg G.54. öpreker hoopte dan ook dat verschillende personen 
hun beste krachten zouden geven voor hetverkiezingswerk.Hij 
memoreerde verder dat de strijd hier te lande ontbrand was 

en dat deze strijd nog heviger zou worden,IDdar,dat wanneer 
allen zich achter de rode vaan schaaide,zij deze strijd te 
boven zouden komen. 

Hierna 

De trroepscommand<:Ul t 
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hierna g~f de voorzitter het woord adn de spreKer 
vcm deze ... vorid,de neer volkers,;.;:.fkomstig uit de .!Ja.ngedijk. 

van deze spreKer kun niet worden gezegd d~t hem de 
g~ve van het woord was ~an~eboren.netgene wat spreker in een 
vol uur spra.k zou een c:..nder in zeer zeker twintig minuten vol
or~ch~ heouen.~evens spr~k hij in e~n onverv~lst Noord-Hall 
di~lect hetgeen een enigszins komische k~nt aan zijn betoog 
g~f,he~.elk hij dan ook ten volle uitbuitte door hier en daar 
en politiek geestige mop te vertellen. 

vooral het"Marshall-plan ,de zestienlandenconferentie 
te P"'rijsop 16 -'-Pril 1948 gehouden en de twee grootste poli
tieke P-rtijen in ons land n.l.de A.V.E. en de ~.v.d.Arbe~d 
moesteJ:.L het hier ontgelden. 

'( -Pre~er kenschetste de~e twee p~rtijen als twee vo-
gels d~e broedden op een ~oelCoektmest(met koekee.Ssnest werd 
hier bedoeld het~rshcillpldn] •• lhoewel de koekoek zijn ei 

) 
p..,s legt n<;j, mei,vermoedde spreker d .... t het ei op 16 April '4ö 
te Y-rij~ " 1 w~é gelegd,hetwelx de ~.v.P. en de P.v.d.-rbeid 
nu aan het uitbroeden waren en zich hierbij verdrongen om op 
het nest te komen • .liij verwa.chtte hier niet veel goeds Vd.n en 
wa.s b....ng,dat uit d ..... t ei een scholver geboren zou worden.Deze 
tw~e partijen brengen ons land naar een faillissement,zo zei
de spreker. 

Over het ~gr=risch front verkläarde de spreker, 
11 1ïij hebben een boel.' ...Is minister van Land en :tuinbouw. lJu.t he 
een boer is is niet zo erg,spreker WäS d~ar zelfs blij om, 
mc:i.S.r hij was bang d2l. t het een te grote boer was waardoor de 
kleine land en tuinbou~ers ~o~ls het nu was te gronde gingen. 
net huidige levenspeil van deze men~en w~s,volgens spreker, 
beneden het toelaéitbare. 

verder haalde spreker aan d<;j,t het jaar 1948 in het 

~
eken v~ de jubilea stond en wel in de eerste pl~ats het 
ijftig jarig regeringsjubileum van .li.w.ae ~oningin.upreker 
~s hier zeer verheugd over maar vond geen termen aanwezig 

voor feestvreugde en lol in ons nog zo gehävend en op halve 
toeren draaiend ~eaerland.verder memoreerde spreker het jubi-
leum vJ.n het"Verdra.g van Munster· en tot slot het jubileum dat 
het honderd jaar geleden was dat de communistische gedachten 
en leerstellingen de wereld waren ingetrokken.Over de 1 Mei
viering zeide spreker dat vandaag de eerste roei over de gehe
le wereld gevierd werd, behalve in 1Vest- Ja.va, daàr was dit ver
bod.en.uf dit ter bescherming v..m de 1•Democrutie··of van hett 

ll<>d zij met uns wa.s,dë.t wist spreker niet. 
~preker eindigde met de aansporing om in de kome 

verkie~ingsstrijd pal te staan en alle krachten aan te wenden 
om tot een goed resultaat te komEn • ,4.;q_ Q 't. 

Hier~ werd de avond vervolgd met zang en voor
dr~cht,ten gehore gebracht door de heren:~chel~en,vastricum,. 
~c..Ilg met gui taarbegeleiding;A!if, . ..ms~rde:un,dec amat~er.r:::Iein'
neverwijk,accordeon. lJeze zang~ declämätie waren gehee~ zon
aar po~i~~eKe s~ekking en werden om beurten ten gehore ge-
br .... cht .-~d.n het einde vc:~on de c:1vond nam de heer idolenaar nog 
even het woord en dankte de medewerkers voor het gebodene en 
spoorde de c:1anwezigen c:1an de collecte te gedenken welke bij 
het uitgaan van de z~al gehouden werd vor het verkiezingsfonds 

In de ~aal,we~ke voor deze avond was afgehuur~, wä
ren door hetafdelings~estuur der ~.P.N.verschil~ende leuzen 
aangebrd.cht,o.a.~eve de eerste mei,~eve het ~ocialisme,u~ 
jongens terug naar huis , ~egen re~ctie eenheid Vdll act~e,en 
vrede ontwapening · . verder waren de beiàe foto·s van ü€rben 
Hclgen;.;:.ar en Eaul de Groot d.anwezig . 

I 
In zijn betoog liet de spreker, volkers uitkomEn 

dc:~ot richtlijnen voor zijn betoog waren toegestuur! door het 
Hoofdbestuur· der u.P .N. 

lJE; 
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ve stemming onder de aanwezigen was down,zodat v~ enige feest
vreugde of optimisme niet gesproken k~n worden.net geheel h~d 
een rustig verloop,incidenten zowel van binnen-als van buitenui 
hebben zich dan ook niet voorgedaan.Om 23 .15 uur was de bijeen
komst beeindigd. 

Gezien, 
Rijkspolitie District Almmaar 

Commandant 
No. 140 C.V.D. Geheim Persoonlijk. 
Heiloo, 13 Mei 1948. 
De Officier van Rijkspolitie le kl. 

~
Mr. J;.P. v.d. Steur. 
. \.,~y-yvv --

In afschri~t aan de Heer 
Procureur- eneraal 
fgd. Directeur van Politie 
te .Amsterdam. 
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Uitgave van de Bon d va n Ar beide r s-Espe ra n tiste n F.L.E. in het gebled van de Nederlandse taal 

Esperanto en de arbeidersbeweging 
Het is een opvallend verschijnsel, dat 
er in de kringen der arbeidersbewe· 
ging nog zo weinig belangstelling be· 
slaat voor de oplossing van het inter· 
nationale taalprobleem. Noch de vak
beweging, noch de politieke organi· 
saties der arbeiders hebben dit vraag
stuk meer dan platonische sympathie 
betuigd en deze sympathie werd dan 
hoogslens gevolgd door de bereidheid 
in het kadet· van het ontwikkelings
werk een cursus in Esperanto in te 
lassen, indien hel programma zulks 
toeliet. De practiscbe betekenis voor 
de arbeidersbeweging zelf en de cul· 
turele betekenis voor haar leden is 
Lot de leiding van de ru:beidersbewe
ging niet dool·drongen. Toch is de 
strijd voor lo tsverbetering èn socia· 
lisme onverbrekelijk •aan de s trijd 
voor de invoering van Esperanto voor 
internationaal gebruik verbonden. De 
arbeidstijd zal niet altijd 48 uur blij· 
ven; de lecht!ische ontwikkeling in 
hel bedrijfsleven zal de mogelijkheid 
scheppen lol inkrimping van de werk· 
lijd over te gaan. Het zal er van ai· 
hangeli, hoe d.eze meerdere vrije tijd 
zal worden besteed; of deze verkor· 
ling de arbeidersklasse tot een zegen 
zal zijn. Hoe belangrijk de strijd voor 
loonsverhoging en verbetering der ar
beidsvoorwaarden ook mag zijn, de 
arbeidersbeweging zou in haar taak 
Lekort schieten, indien ze geen vol· 
doende aandacht zou besteden aan de 
culturele verhe!fing van haar leden. 
Als de na-oorlogse moeilijkheden zul
len zijn opgelost, zal de vacantie niet 
altijd in het binnenland worden door
gebracht, zullen de grenzen zich ope· 
nen en de arbeiders gelegenbeid ge
ven bun vaèantie in het buitenland 
door te brengen en met hun buiten· 

landse kameraden in contact te ko
men. Kennis van zeden en gewoonten 
in andere la.J).den, van arbeidsvoor
waarden en arbeidsmetboden waar
onder in het buitenland gewerkt 
wordt, kan de arbeidersklasse slechts 
tot nut zijn. Een gemeenschappelijk 
communicatie-middel èn voor de ar
beidersbeweging èn voor haar leden 
is daarbij onmisbaar, wil dit interna· 
Lionaal con tact een feit worden. 
DH middel is er, n.l. het Esperanto. 
Duizenden arbeiders over de gehele 
wereld hebben dit reeds begrepen en 
de grote cullurele waarde van het 
Esperan to ondervonden bij hun con· 
tacl met het buitenland. Zij nemen 
een andere plaats in dan hun leiders, 
die hel, ondanks hun kennis van twee 
oi drie moderne Lalen, nimmer zonder 
een serie lolken kunnen stellen bij 
hun internationale bec;prekin~ten. 
In de socialistische arbeidersbewe
ging bevinden zich voorslanders van 
een federa tief Europa en van een we
reldparlement, maar men zal deze 
vraagstukken niet tot ontwikkeling 
kunnen brengen, indien niet tege
lijkertijd het wereldtaalprobleem aan 
de orde wordt gesteld. Als de maat· 
schappelijke ontwikkeling deze 
nieuwe instellingen eist, zullen oude 
vormen en gedachten ook op taalge· 
bied moeten verdwijnen, omdat de 
wereld dan op nieuwe krachten zal 
moelen steunen. Het zou dwaasheid 
zijn en tegen alle economische voor· 
uilgang in, indien de leden van deze 
parlementen hun besprekingen in hun 
nationale talen zouden voeren met 
alle rompslomp van vertalingen, met 
alle negatie van direct contact en de 
onmogelijkheid van rechtstreeks de· 
bat. Indien men overtuigd is van de 

noodzakelijkheid van deze instellin
gen, zal men ook een gemeenschap· 
E_elijke taal dienen te aanvaarden. Het 
Esperanto heeft een ruime staat van 
dienst achter de rug en heeft zijn 
bruikbaarheid in alle opzichten be
wezen. 
Hel is onze taak de propaganda voor 
Esperanto te voeren, omdat er nu 
eenmaal gezaaid moet worden, vóór 
er kan worden geoogst, maar het zal 
de taak der arbeidersbeweging zijn, 
de oogst binnen te halen. Hiervoor 
dient de arbeidersbeweging zich voor 
te bereiden, opdat zij, bij het oogsten 
de stuwende factor moge zijn en niet 
gestuwd zal worden. 
Laat men ons dan bij het voorberei
dende werk, dal onze taak is, wallr
voor wij ons volledig hebben ingezet, 
wal meer s l"eunen dan alleen met wat 
platonische sympathie. De staal van 
diens t van velen onzer in de arbet· 
dersbcwcging, geeft ons het recht dtt 
le verlangen. 
Aan hel rechl van het arbeiderskind, 
dat na hel verlaten der lagere school 
zijn plaats in hel pr.oduclic-proces 
moet innemen en ook een tweede taal 
wil kennen, wordt maar al te weinig 
aandacht besteed, waardoor het van 
elk contact met het builenland ver
stoken blijft. Hierin zal door de ar· 
beidersbeweging moeten worden 
voorzien. Overlading van het leerpro
gramma op de school moet als niet 
steekhoudend genoeg worden afge
wezen; dan zal de leerplicht met een 
jaar moeten worden uitgebreid. De 
jeugd heeft er recht op, dezelfde jeugd, 
die deze zomer in groten getale de In
ternationale Rode Nederzetting heeft 
bezocht en waar het ongerief der 
veeltaligheid ook weer gebleken is, 
waar het gebaar maar al te dikwijls 
bet_gestamelde woord moest aanvul· 
Jen. Dé leiders der arbeidersbewe· 
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ONDERWERP: 

Toezending verslag. 

BULAGEN: 

Typ.s. 

ZUTPHEN, 

AAN 
de Heer Hoofd van 
Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
te 

's-GRAVENHAGE. 

7 Mei 1948. 

d,_~J~W48 
de een trale AC..-~ s .J~l-.J 

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge hierbij te doen 
toekomen een verslag van de op 1 Mei 1948 alhier gehou
den feestvergadering van de c.P.N. 
Coll: 

~' Politie, 



• V E R S LA G vnn do op 1 Mei 1948 in de Casinozaal aan het Oude 
\land te Zutphen gehouden openbare feestvergadering van da C.P.N.(Waar

, ~he1d), afdoliug Zutphen. 

~~ Zaalcapaciteit : 250 per.sonan 
Aanwezig : plm. -150 ~rsonen 
Entree : f O. ?O 

~ \ Dijzonderheden : Als spreekster voor die avond traè OD Mevrouw 
v.d. Muijzenberg-Willemso, lid van de C.P,N,(Uaa 
heid) en lid der Tweede Kamer. De zaal was 
peerd met rode vlaegen, waarin sikkel met hamer , 
beeltenissen van Stalin, Lenin c:m Pa~ü de Groot . 

Te omstreeks 20.15 uur opende de heer Johannes Frederik Scherpen
hltlzen, Wathouder der Gemeonte Zutphen en voorzitter van de Afdeling 
~ntphen dor c:P X.OJaa~lrenrr; geboren te Zutphen, 26 Juli 1881, wonend 
te-Ztff.phen,~Vil~es traat no. 58 9 deze openbare feestvergade~ing, waar-

I{( bij hij als ,rolgt sprak: 
••v ij z ijn hier 'ranavond bijeengekomen om de le Mei te vieren 

als onze karneré'den in Oost en \est. ~Ji~jn niet teleurgesteld, d 
yiterst tevreden. In het Oosten hebben ~i de macht. In Italiä zijn 
~1~mot winst uit de verkiezingsstrijd o voorschijn gekomen, ondanks 
dê o~rerYiinning van de Ghristen Democraten, die eesteund \Verden door 
neo-fascisten en het Amerikaanse Kapitalisme. De angst is de reactie 

~ om het hart gesl~gen en zij trncht ons in de o~ars te belemmeren. De 
stroom van revolutio~~aire strijders is echter niet reeer te houden. In 
de bezettingsjaren brachten onze mensen grote offers. Thans maakt men 
ons uit voor de vijY.de colonne on verr.elijkt ons roet de fascistische 
horden van v66r de oorlog. Wij zien echter de staat van verwordi11g in 
de kapitalistische landen. BiPJlen afzienbare tijd zal er verbetering 
komen voor de arbeidersklasse.----------------------------------------

Ons tot onze plaats bepalende zien ~j, dnt de Partij van de Ar
beid, evenals zij dat in andere plaat::;en en in de Staten- Generaal heeft 
gedaan, ook a.s. liaandag in de Clemeenteraad::;zitting een belijdenis 
za! dnen. Wat deze verklaring zal inhouden is mij ~1~t bekend . Wij 
len hen echter van ~epliek dienen. Wij moeten de b~1ofte afleggen, dat 
wij a1len in de komende verldezinesntrijö al onze vr1je tijd daarvoor 
zullen geven. Ilt zie dan evenols Mozes in de ~roestijn een mooie wereld 
in de toekomst. Een mooie .,,e.,.eld 7 een klasselozo ma.atsohanpij, waariu 
het geestelijk leven tot ontploo11ng zal komen. In èe komende verkie
zingsst.,.ijd hebben wij alles taeen en niets mee . Geer ons daarom de 
hoop, dat gij allen flink aan zult paltken in de Jromende strijd. Ik o
pen hiermede deze feest..,.ergadeiing en varzoek U "De Internationale" 
te !iugen." 

Na het zingen door de verP,adaring van "De Internationale" nam 
l de hee.,. ~t-Jan van Aalderen, feboren te Zwolle -;>? October 1903 
~onende te Zutphen, Preabsta!'lrn.mp no. 2, lid voor ~e c.P . u.(:.aarheiJ) 

in de~d te Zutuhen~eiding van 'IJergaderfng over en 
1 

l t maal<.ta bakend, dat h~or "Ia Passionaria" enkele JJ':ä:Jeren ten 
(" \\ gehore zou breneen. Volgens genoemde :Van Aallieren \'Jas bedoeld zangkoor 
~J .\

1 1J ? November 1947 te Zutphen opgaricht en kwar.l nog nanli jke krachten te 
~ lf/11 kort. Bij de oprichting had het de neam 11 !i:t Pafol'sioneria" aangenomen, ~ omdat dit een schuilnaam was geweest van de Sp?anse Vbrzetsstrijdster J / "Dolores Uubi,.ella". Volgens 'tJnn Aalderen een vrouw met veel passie . 

Nadat genoemd zangkoor e~kele liederen had gazongen gaf de heer 
/1U Van Aalderen het woord ean de spreel,.ster van die avoYld , :.~evrouw v . d . 

f..J Cf,f.l M:gUzenhe~.g-lfHJJemse, c'!ie de volgende rede uit~prak: ------------------
'{~· ft "Vrienden, vandang viaren wij met elkaar de 1 sta Mei. Onder 

1. 1 gehoor bevinden zich zoveel jeugdige personen. De reàep die ik hier 
t._; I vana"~:rond uit zal spreken is nog te moeilijlt voor hen. Zij is dan ook 

bestemd voor de vaders en rr.oeders. De jeugd zal enig geduld moeten 
ben. Ook voor hen komt ar vanavond nog volàoonde afleiding. 

Deze vergadering wordt het feest vs.n de 1 ste !'ei genoemd. Is er 
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reäon or.. reest te viereu in dez tijd van striJ~? Do tijd is nor, niet 
rijp ou to feesten. Het is venäaág het 100 jarit best an van het c~ 
munistioch nant.fost van Ka.rl · rx .. Toen worden de r-rnnèslege1:~. voor 
het socialisme vastgelegd. In 1891 ~~ voar het eerst de intern tio
nale sar:enw rking voor vrodo t.ot uiting. Thans 1 ·'ei 1948 wordt öi 
zelfde v:reda weer aangevallen. ·ij Poeten weer vechten. ~ illioe· en in 
de Aziatische landen en Oost-•. uropa CAèenkE>.n deze àne. Ook zelfs 1n 
Indones14! ondanks het verbod van ·e1-cle1 o; st:y•ntias aldao.r '\r::!lnl'!ege 
de Vl'ijhR~d an democr:.1tJ.,e .. l !.j hnb'hon t.n ns jn ean •·roote tijè'sper1ode 
t'\ ee wcn·eldoorlogsn acht'er de ru · .. .:ia de eernte t oreJdoorlog zagen wi 
de vesti.~ing van de Sovjet-Unie, l/6 van c1a aarc1o, -v1 .,. <1 e c:rcltëinle-
gen voor h6t soc:J.alisoe v.m·den ga1egd. De~a fl'ondsl.aren vinden steeds 
naer T:eE!I'klank. ~lij zten in oe lYll>italistiDche lnnden tegonstellinp,en 
toanet!1on. Aan os ene kant cn.orrae r 1 ;JkCoM en ~l'im de nr.äere kant rf'ote 
amoei!A~ war1teloosheid en cris1r:;. !lol' 'f7f4rû oo <1an sterke man gat•oeJten. 
Hot f'asciam!J t·ervt voor hot kapitalisme eon ck.m op t9ren àe s.roo1dat· 
ldn::;!le. Het ~evoJg een 'Ct7eede rlareldoorlog. uch.qidinr,Stli~n<iln velJen 
weg. G 'i' 1·loten tree<'it u en on on l.ot f.'l!:..sciano neel' to s1t:an en DD. zel: 
jaar, mooe dool' de steun van d.e .:.ovjet-Unie,l:otnt er Een eJ.nroe aan 
zo afs<:llu-al~jke tweede \1<n·e:üloarlot•, die voo:i. of!' ers had rekost. De 
besten l1&ren ge'!Rllen en op do t::anstac.tnde nation,~le feestdag zullE~n 
J1j deze .-...t1\ijdors ~eer herdel .. sn .. .Joor sanGmoerkiTlb ,. aren m.~ sterlt • 

Wij zien nu, dat de ~ d~ strijd gegroeide eern1eid aoor de heersende 
klasza bewust t:Ol'dt gespleteu, Z®el intarna.tions.nl als nationaa.a.l. 
Het ha~italisaa ~il er op of or onder. De crbeiders~Jlassa heort va l 
geleerd.. ZiJ heeft ge!U.cn, "ie vijardlen en ie vrienäsu waren. Er 
beert aan gewa.ldiga vcl"schu1ving naa1• llnl-:tï pla ts fevonden" doch in 
die pa1•tiJEm, die zicll scci~J.is tisch noamen, h.eeft c;en vorséhulvint 
neer rechts ,;lla.a.ts gevonden. Dezo parti_.}on zijn in ClG r't3en äer re
act! f..a'trtlden om <ia beJ.anven vuu de al-~lüt~1';;k~~ ·a te èh·ilirsbo:::1on. 
Door die pa~'Gijen Wo:t"dt ge,poogd 'teganstell!.ngen op ·te ws~n. Dit is 
do tJ.il van het J.\B.pitalismc, want hut eaat om rle e11 ds"li?ijd. Zram'F..a.te 
àc invJ.oac. :v-an llot ccrmu!'ïist.te tooneeli.t voor eamwJ d, lopen dG andere 
IXll'tijen sè.lLlen. Vau soei!i.listischo .stl•iJû in do .PSc:rt.'fj 'V'ar~ de Ar.be1d 
ls gaan sprake. ken spr-oek't élé .. ~U.' ov6r nat1onali~uhlo on demoe~tic. 
flie tuedon ~chto1• ëe d&ooc~at:J.scha rechtou r: (lt voatan? LaE.t ous ~er~t 
nationunl ziau .. :ioo is h~t ua tie bev:ri.1<U.:rtt, gogaan u t het gelljr:~.g•c.~.C.:~,lL-~ 
c!lig verdelen. vun do at'J.;losda, ~~onl!l orm l!irl1Dtol' Sf.l:t'S.k? Iwn de fJne 
onorw'l ~insten eu hogE dividtmtt:>rt.. Da url}ciJerskla:..se steeels n,ijoo:no1e~ 
go brak en oen laag lovannpail. Een bewijs h!<:rvoo1• is 7 de.t 3\l% 
aisl'anbonnan, ~ el1ta vbör do Pasen nnr-on toat~ortezen, n1et io 
·egon:; go\n•ek aan eelèi. J...oop manr caons cocr de ~rbeidarS'iiijli:en, dan 

ziet gij, dat dG .:i.ooen ontoe:roiJ.:end zijn. Zie ä9 jeugd dal!l'. Denl: Iil!l 
eaus aan die m.·beiüor.svrmtwon, hoeveel zorgou zij hebban OI:1 r:ot hun 
~eeklcon ~o1w te k~~~u. Dau ZiJ~ r.i~ aan nilitnir avontuur begonnen, 
dnt millloonon versllntit. Wat is er va11 .a v.oaràen v.un H.~. de Konin
gin, uitgcsprck~n cp 7 Docecbei 1942, terecht gokorwen. Van gelijkheid 
en zalf'b-.. chikkingsrecht i::; geen npru!ro. Doo::.· ào politionele actie 
zijn ho..-derddu.izenà jonge lwrclf ~an de "Etdal·opbmm onttrokken. Bi~ 
àe j.l. t. tm.onûen oohauaelittt3 van r.e grondrat in de f:taten..Genere.a.1 
in zake ltiJont:::;iê Zl01l Wij, dot 'hàt z,iet guat ~ t;elijkheid, doeh dot 
men in fait het oude kolon!e1e systeem w!l l ndha.ven. Van samen mtn 
tafel is gaan sp:ral ~ •• ~od~r2an~ tracht niju oude n .... cntspos!tie te 
stellen. In de discusnies Juerover in d& T~eeöe Knner heeft üo C.P. l. 
nierop ge'\o.-ezen. De Partij van de It.l~baid is medo ve1· ntwocrae11jk voor 
de oor log in Iildonasië. f..!-en h~eft de IndonesiGl's l•e t mos op ua 'keal 
gezet om hen t-e onderdrukkan. Zij 2ullon zich eeb ter niet laten ..,._,.,... ... _ 
drukkon eva.nr.Jin ~ls -wij ons door (je nationtLo.l-social1s:;ton he;bban ln 
ondel'druklton. ctiot•l;->nd is in c1ezo dt,or Amerika gesteund en g~awar~
boorrd. Hot gunt cm ële gro.,.ldztorren~ cric l>et internationale ka.pi·talls
ce wil vcrovaren. Hot ~ u;;er11w.an:...c .~mpitalisoe hesf't, eetracht zijn 1r.t
vloca.s.s feer te vol'f;rotan, au het .Nec1erl~::-1aso k/:~p1ta1.1sme weg te 
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kon. Voor wederopbotm is aeon celd, ovenoin als voor àe jet:~gdzorg en 
het onderw,ijs. Op ondertJijsgcbied heeft afbr.ank pl.afits gehad. Het 
volksonden:ijs is veeJ. te lrort gooaan. \ armeer de ~inistar over het 
onderwijs spreekt, zoet hij~Neàerland is een an:1 land. Voor wederop.
boUf! en herstel is zcvee1 nodig.u t'en ziet het. Het onderwijs op de 
~ovaalste plaats en het ~111tnir1sce op de eerste nlnats . OVer de 
vering on Berechting zal ik hedennvond mnar niet upreken. Alleen een 
kort woord over de berechting van Van der · anls. · 5larom ZO'V'eel neue .... L<I'" 

z!nn1.rleheid :r~doo hot zogcnt•(!J'OO,e ''.tmglnndspi_elu? Is er zoveel 
.lederla:r.óse Volk niet mag l7eten'i· het ,eant niet goad in Nederland en 
da~~orn woröt er steun gezocht bij endare lenden. Eerst kregen wij het 

·1 Beneluxverdrag en daarD:l het vi3'fmogend•teoenpact. En nu spreekt tten 
al over een verdrag tussen l.6 l.c.nàen. ren \j"il een \ie::;tbiok tïlet intrloe 

• steun en hulp van llrue-rl.lr.a tt>achtEm te vorJtrijgen. Ook het volk uit 
de \'est-Duitse Zone wil men hS.erbij hebben .. wanr de voorn:::alige nazi's 
en conservatieve krachten al v:eiJr llogo pmd. tien baklGcïen. 

'ij zien 1n Bnr~p51. oen Vloc;t-EurQpablolt teeon al! Bovjet-Unie ont
staan. ~ en w11 egn .~reie~~ oorlogsc~vaa!" sur·r<n•ere!'. De Sov·jet-Uni.e 
zet ~chte1• tu llee: or..a aLlee om <.lo'l"l.oe te vcorkomen. Do lU· heidorsklasse 
hoeft geen bulang bi.j oorl~g, doch bij ~trede. Vunuit Amer1kr~ wordt 
deze nncztp!lycr..o.so s tecds n~e\i'akket•d om de ar.b~~àersl'.lasse !dein 
te houêien en dtw.r<.m het J .. arsrJ.B U plan. ZogenaA:rorl om. öe economie op è!e 
been te tlel}mn. In ~·eze'!. om irr.,loeä t'l ve-r~rijgen en eigen t-egering 
oan benden te !Ggeen. net eerste UOrshnllschip ~ord hier feestelijk 
ingehaald evenals in FrP-nkrijk. In Frankt-ijk bc""tond de hulp echter 
uit ylonkousen. Ac::.o1·~ llci&ert Europa. g1•ondstoffen, en wil alloen 
areot~e1·ltte-prooucte.:.l lev~ren, die zij 1n overvloed hsb!len e~ lmijt 
tillon. Het is QGn Y~p1tnl1stisch bcleng. GrotP. s~heepvaertmaat-
seha.~Jpijen hier t.e lame zijn niet zo erg raet het arshallplan ir..ge
nomen. Zij ztau hun eigen bedrijvan h:ierdoor &ehtoruit gar-...n. 

at is do ka.pit.a1..i!ltische rege:t•ing? ood en e.rQoode. 
\.at stallon wij cormuni[!ten hier tegenover. W:tj l't..ebben positieve 

aaawijzir gen en voo~stellcn g9àaan. ~~a~ oeze zijn a~gestemd, o~dat 
z ij van do communisten lvml!.'en. De pro: ti 3 vnn de er beid zegt zelf', à:J 
er een tekort aan onäel·wijskrachi;en is. rfij ste:Wen voor de onderwij
zers ni~t uit de scholen te halen ~oor dë ci11ta1ro die~t. Neen, ~g 
gen de andoren, ook de Partij ven do Arbeid. l.a('.irOi~., on:dat het eon 
eom:tw1istisèh voorstel was. El~ is een t~kmlt aan arbeidsY..ra':!hten bij 
de wederopbouw .. l!ij :Jteld(m voor de oet•entijd van cl!t tdlltairen op 
~ t'l9 n.."ld to b1•en.gen. .&ettu z.e{ft ~:on, geen s PJ.•ake van. TwanU zr.aan.don. 
Î\'Ïjk vergadarins: hier .aen l).'lrt!.j, (:le socialisJ:e zegt te i11llen 
gen, doch voot-tdlU't.md aan de !.Uldero llant staat. Zulk een partij moat 
ontmaskerd Viördeu. Daat•tegen mooi: on~erz1jl'ls hat. v.E=lvaru-tsplan nnnr 
voren uoróen gGbracht, om hut welvaartspei~ van de arbeid~rskla~se 
te vorhogen. Al zproekt meu ovar bedr$ jfSW'8û tuatie: o·~e,. v;e71.;:elijke 
soo1al1sutia sproakt men niot. !Acnj_nutionalisatic V'd.ll ges- en alectri
citeitsboarijven. Dat i3 ochter niet cl\3 karn. v:.t,j illon n..'\t1onallsa
t1e vnn do ~ijnan on do inüus'trie, dan treft Een het hart van het ka
pitalio~e. ~ij \;1J..lon bodrijfsvl>erle. Der ... ocratio on vrede hoort r:en 
zegccn. ' 1;.e snoeren de C.iti. de nond in lmnor en teneanteraden? De 
Partij vun. de Jirbe1d. l7io verbtdan in Delft e.P. l. ver aderingen te 
houden2 bo Euréemoesto~ aldn«r:1 liö van de P~rtij van de Arbeid. De 
Partij vun de ü.l'beid ~JQlt de ~ovjet-ünio llilll. Zij vet•b:!.edt haar leden 
lid te zijn v-o.n do E. V .c; . Zoals U ziet is de danor.:ratie in handen van 
àe: Purti,1 vo.n de Lrhoid .niet voilig. Zi.J spraoltt ovor ~eda, tervijl 
zij do politionele L~<;t.1o 1n InclohosiU r,oedketlrt. 

De f.;uo.k v.a.n U{l l•ovo.lutionna:.~.ro nrboider~;l:ln ... so is ::Jaaroru klaar te 
staan en unr~ aan -dag te v~chtoJL voer de lial·kolijka derr.ocNltie. 

VJ:iJ z1~11 da 9 W.lan,r1cm c&lltilairG c,ï;.:;!~t!:~·!nt vnn do ~l!tz:..ir "R~t1 
lCoster 11 1.n voora!.'l"<:t~lt en dnm .. ·wJ. het vonnis van. do Krij,.;sruad, unarbij 
hij werd vo:.•oo~óceld tot öria jûf.ll' guvalliiGï.i:ïs tr:..f.. r:eger~ hot vor
SP:t't.'t:ldcm Vll!l oen niet; ,.,.er-boden b!nd vt.n ucn .iougdorgc.niso.tie 3n óit i 
aen áor..ucra·t.itv;;n L!lnd. t'J!j zien grJlul .. k!G ool .. l'.ct nutv.oord hiorop var1 
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vele vrou en uit de arbeidersklnsso. liet rogent brieven aan ziJn moe-
• der, waa!"biJ zelfs brieven uit het "Donkere Zuiden", .zoals ziJ zelf' 

schrijven. Oij vinden het een schnnde,schrijven zij. Wij zullen niet 
rusten, voordat dit vonnis ongedaan 1s semankt. De v:rouwer. uit het 
"Donkere Zulden" verzochten mij h1el•b1.1 hun namm niet te noemen, 
dan z13n zij niet gelu'klt!r-. l~og iets over terreur. Een machinist uit 
Heerlon, c ie ook een briaf,schreGf, schr3.jft: ,., 1lt U cijn naai!l niet 
noemen, nndsrs volgt bl•ooàrbof lr\lgGns varbod on sro;:cn .. erking eet de 
e.P.! ,. 11 Dat :S.s vrijheid 1u ons land. 

on~ land is lid van àe Veronigdo Naties. ij doen mee aan het sa
~enstellen van het sta.t.uut voor meusolll'echten. Het recht op de per
soonlijke vrj,1he1cl ~ordt intussen beknot, voo1•al U.J.S bet gaat tegen 
de e.P •• H1tler sl.)'Pak in zijn tijd ook over rnem.enrechten. 

}):dal' om Jet op oo pt•akti.jk bij èc aanster:ndo verkiezingen. Van 
ui te,. st rechts tot ot, r::et (16 Pe:r·tij von do fil•beid str :!.jdt tcg~n ons . 
~.ij zullnn ol'l1~ achter niet ven do wijs laton bron•"'on, aoch wij wete:1, 
dut èle democratische rHcht(ln 1n de C.f.n. veilig zijn. Het \'!Ordt ons 
nog s1·aoos 111oeili.jl~c1· ge~J;t.ullct . i.:.llo p."J.rtijen Ju-ijgen z~ndt1jt3 in ver
band raat do komande verkiazingen, ëoch do C .. i-' . • niet volg~ns de .. ó.0.J ..... y 

stel'" . 
nc zou zo no~ vua.t eeel" voarbcelnen !runnen noo eu, hoe de demo

crntir.che ro~hten met voet~n werden vertreden. 
Zij ve:"' ijtan ons te voel verbano !!lot het Oosten, doch zij wil-

len ons binden ean Jl.I:.orika en ErtEelnnd. • J.j habbcn echter te beiienken 
dnt wtj voor e n t~tionaal onafh~nke~1jk ~and heLbc~ ta vechten. ~ij 
willen niet geklUisterd l<'OI'den Uéln het .n~rilro. nse en imgalse kapitü
lisme. 

f.l.j w:tll~n vacht<::n vool: cnttiar.~en1ng. Bij i1 .. ternctionn.J.o oos;n-e
kin.ren 'iW.5 de Sovjet-tT ie -~oo:r ont~t..p~n.ing, uoch . ie uara!'! er tee n. 
Il.c Knp1talis1 iscllG '::.antiou. Di b~n overtu1gd, dtJt de ··rbeidersklasse 
zal 0\rerwinnen, onda!lks do hul'J)JlOlitie en de B.V. L van D~'"!lB.er van 
Twist, -'io strah""S d·l si:n dnren zullam Jtoeten nel't'a.n onderd.nukken. Ook 
de i·H.rij van do lU>betd h o:f't c.iiG organh;atifls h lp!2'n sch!li)van om è1r: 
ruars van de st1•1jt1eu.J.e arb;;;irlerskle:-se te belel.:J:le"L"en. 

· It de komende r.lagttn ZiJ onze taak dit Hllcs duiàelijl:: te R'.&ken 
op kamer"· dr.cna.voolijke Fijze aan aio arbeid-el"~, t'i.~J thnns MJ ~en 
netionna tTe p!l'l' '~.;ij zijn nangesloton .. 

· Ondanks nllo .m."t~16, l'tlugon on laetor :.al clc l'oc.ctie het toch niet 
'Win."lcn va tt <le ~ trijd~li.d~ OlZbaider::~:lnz~c . Duur om r::acto.ll rrlj ons be
wust oràons dut tt·ij in dG kowom1c ~ trijd ullcf· f3n alles zullen 

~ 1 tUtll'n:i. rerd àoo:- de h~~r V&n liulde1•en vc ornoému, na eerst to 
o~ boj ... end ger:F. Wtt, dat o,p ooncdug, lP. ~ei 19"8,1-n do :B-.. :r1.t•msocioto1 

./. en. QabutuV011Q 7al v;orden flGhOUdcn c.et [;Olijke Bp~eGil:tijd tussen 0~ 
/· . .nl.~\ 1~.vq. J •• er.~ dG: c .... ;;, 1:.1et P.ls rvrc ·cl•!::, ra ... , octic'~ol!jk V-i!m Th00?3s;:;en. 

rf"x\ (P.v.él . A.) a .t. J'an Berk{ C.P •• ), ~h\n h~t C""è •rot 11S·~"~~.~j!1:LJ:m~~~j~: 
1 (0). it ceharet bra•::ht e~rolG h~o~int4 c_ e ttffijor: ·.!an 

stro kinr !ll' 1r -ore.l, c:'r,u J. .. • cld L-:et z~nu vP-n t ~t za nekoor n 
onttr.i ... : en "tl!.n èet .• }1.J.:. 111 (/.IJ · -

e uren· o óc pa.uza \1 rdn.n ooor leden vnn f ....• J .Jt papleren 
,~JJ, bloSlll n v .rl.o::ht, w rw:.n. de o;Jb:ranr;::t he! t 1 d nas voor hot VGT' :ie
or-..fj zinçsro_n:is.. Volg~ns é~ ._3cr • !!l lU1~lloi·e!'!t_l:1l<lr f! d ze o :~b:re~s.t t 28. 

:a ~e ~UZ~ ·;-,..rd. op "TCOrstol vat: tllaf•., -.s.V~ ~otwalk dcor d~ 
,..~ r i) vorgaderi:-:~. met G.lf _men~ ste?:T..1en r,·ord cnn.g~no1 en, he sloten eon tele-
~· er r.1 te zenden ~ .. n de :'. .1n1s1: ~:rs ·n::n 0f)rlo en .rust· tie, Wl!arin óe nn

r it:dell.1 jko vrij.:!ati!lg W-G1'<t c;eeist m:t 'r:lat1o ~ tf•r 11 
.. 

Vervolv~l'ls 1':ferd t oor he. t e~bc'ret 1'f! toutn fio~ een toneelst 
opgcvoe:rd, waarna te orr, t""eelts 23.30 l'Ul' d~ vrorzit er, de h-eer Sc 
penhuize.n, !!lat een kort wnorc:, \1~ a.,..in h.ij noe1 ~nls ie<1ar lid cpvreltte 
al zij u kracni;en te gf..lVE'fl in de };: ·m nee ver,d.~?.i tlg8t-:-i jd, opdat men 
zlch niet :na de -.ra:.: :1-..ztr~f, P:ou bel oev .. n te r.charnen, clat men tG weinig 
h o c.ea. u 3 en cmócr he~ uitro."pfi·l ..... nn "1,eva ·,~t; Jnt~-::!1ationale Prolo 
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tnriant en leve het Co.,.JtlUnismeu gesloten, gevolgd door het zingen 
door de gehele vergadering van "De Internnt1.onale". 

Ds vergndering, die besloten erd eet een bal, had een erelelijk 
o•l rustig arloop. 

• 



DEMONSTREERT ·VOOR VREDE EN BROOD 

ro p 9 
Werkers van Nederland 

Eén Mei 1948 wordt gevierd in hP.t tijdvak van de zegevierende opmars 
• van de demociatie en het 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. 
In de Sowjet-Unie en in een reeks van Europese landen, waar de· wer
kers de natie'"naar steeds groter bloéi 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 het achtste leerjaar 'van Uw kind, maar wel 
nieuwe millioenen voor uitbreidin~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
heid en hogere belastingen! 

.. 

I-liER 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 \lewapenlng 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 arbei~kracht en in-
spanning e.n van de toekomst van Uw kinderen. · 
HIER wordt een anti-communistisch schpuwspel 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 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 sta.nd kan houden en de strijd tegen 
de kapitalistische erfvijand belemmeren. 

De P.v.d.A. houdt nog de schijn op van de Mei-vleR.ng. Zij mist daartoe 
het recht, want zij is niet meer de partij van het socialisme, maar een 
partij van afbraa.k. 
De Communistische Partij is de enige partij, die trouw is aan de begin-
aelen van de Rode Mei! 

Dat weet de reactie en haar handlangers en daarom is er het verenigd 
front van Romme, Schouten, Tilanus, Vonk en Varrink tegerr de Com-

.. munistische Partij. 
Daarom zijn er de pogingen om, met yertrapplng van alla moeizaam 



en in harde, opofferingsvolle strijd veroverde democr<1tische rech~en, 
de wettig gekozen vertegenwoordigers van de werkers u it •' ,., ; ke 
openbare functies te verwijderen. 

M<tar c;a c1:!r.~ is het gevolg van de angst voor de macht van de arbei
dersklasse. Dit alles toont de zwakte van de reactie tegenover de toege
nom-en en toenemende krach l van de werkers. 
De enige velllge gids naar een socialistisch Nederland is de Communis
tische Partij. Dat welen de vijanden der werkers en daarom wlllen zij 
U lrefhm in de Communistische Partij. 

\. 

Maar het zal een vergeefse poging zijn, zoals alle pogingen u . " ,pt
'talisten en hun knechten op nederlagen voor de bezittende klasse zijn 
uitgelopen. 
Tegenover de voosheid van bet ondergaande kapitalisme stàat de on
overwinnelijke idee vari het socialisme, dat oplossing van alle maat
schappelijke problemen zal brengen. 
Deze grote ervaring van de klassestrijd is de reden voor het optimisme, 
v.ertrouwen 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 W-elvaart en strijdt met de 
communisten voor een vreedzaam en gelukkig Nederland! 

Socialisten: 

Neemt Uw plaats in, in de enige Nederlandse arbe;dersp<Htij, de Com
munistische Partij! 
Strijdt met ons voor vrede en ontwapening! 

• \A/erkend volk van Nederland: 

Houdt de traditie hoog van d.e Rode 1 Mell 
Demonstreert onder de rode vanen van de Commn!lh..i;..,~ ".1. 

W~g met Heel 
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 Parlij van Nederland (De Waarbeidt 
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ONDER .'BRP: 

I!'llichtingen omtrent collllLunistische 
activi t eit op 1 r:ei 1948 te Gorssel. 

A jJ-~/ 
...__ 

~ 

Hiermede heb ik de eer U HoogEdelGestrenge be l eefd 
te berichten, dnt in de Jaa:r·heid van oen.,.dag, cl Apr·il 1948, 
het navolgende bei·icnt voorkomt: 
" Kinderfeest 1 Mei. 
"GORSSEL. - t<'.inderen uit de gemeente Gorssal kunnen de kinèier
"mid ag in Zutphen en Deventer bezoeken. Hier<'Jan zijn geen ko 
'ten verbonden. Aanmelding bij voorkeur spoedig, voor Eef'de 
'Mevr.Schut, "Vredehof"; JJ..:!'.:i<Q1l!.!;g , Boodeihofdijk; A. Meije1·, 
1Hettrayweg 404 (leeftijd 6 - 12 jaar); voor .i.!!pse en Gorssel 
1 bij J •. (acht, Ji.ijks·.-eg, Jo:pae (leeftijd 6 - 14 jaar) • 
3ij gehouden controle i:3 gBbleken, !.lat geen kinderen uit de 
meente Gorssel aan bedoela feest hebben dee~enomen. Volgens 
bekomen inlichtingen zou b-2'àoeld feest, Z0•1el te Deventer als 
te Z'Jtphen, een mislukking zijr• gev.eest. ' 
Cmtrent beJocllde personen, i;1 a<:mgehnald bericht genoemd, kan 
het navolgen;J.e \',orden gemeld. 

J 1"1 t;.e·.rr. Schut., Vredehof'11 te Eef'de, is genaamd Rlisabetll 'li 
~SEN, geb. 1~ V.ei 1886. ZiJ is innenende echtgenote van Albert 

~ SCHTJT, geb . ll- 7- 1881. Û'Ter hen zijn inlichtingen verstrekt 
dezerzijds sch.rijven van 3 !lei 1948, onder • no. 303 , Gehei m. 

v' X'f H. "' . Koning, geb . 27-11- 17 , -.on. te Eefde, Boedelhofdijk, is 
laatstel ijk genoemd in dezerzijds schrijven ván heden, onder 
i . . no . 3J8 , Geheim. 

/ I A. eijer, !Iettra;r.~eé 404., is genaamd: Antoni ·MEIJER, Jeb. te 
Gorssel, 5 December 1922, van beroep smid .banklerker , wonende · 
te Eef'de, E . 404, gemet::nte Gorssel. Hij is lid v<an de C. "P • .N., 
afd . Goi·:-3::;el en a:bonné op 11 de 'Juarheid11 • HiJ staat a l s zeer 
dom bekend en op politiek getüed gaat er nietö van h em uit. 

/1 I. Çacht,, hiJkS\~eg Epse, genurund : Jan .~:ACHT, geboren te Vlag t-
~edde, 26 vetober 1897, van beroep ot;,perman, wonende te Epae, 

; . 239, g~meen-r.e Jorssel. 1enoemde ~ACHT komt er openlijk vo 
uit, cotw1unist te zijn . Duarbij is hij geabonneerd op .11at c omw 
è&gblad 11 de Nnarl1eid11 • 

!l.an 
de Heer Districtsco~~and~nt, 

der Rijkopelitie 
te APF!I DOORN. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GE !/EST AP.NHE~ D ~R P.I,TKSPOLITIE . 

District A? :..L .X;ORN. 
CO ,...AHDANT . 

G e ~ i e n en doorgezonden aan 
de Heer Procure~,;,r-Generaal, :fgd . Directeur van Politie te 
Ar·nhem , :aovenbeé!kstraat no . 21 en 

in cloorsla6 aan 
~t Hoofd van de c. V. !J. te ' s GRAVJ .. NHAG~~, Javastraat no. 68. 

AfELDOOnN , 15 J .. ei 194?. . 
De Di:.)trictsco .. h!landant, 

De Dirig. Of'f . der Rijkspolitie 3e 



OPGaE60 RIJh.SPOLITIE 
DISTRICT .n~o~f 

COUI.IA:trDJü:TT 
"' ;:s~.;~n, .L3 I.lei .l;J48 . • 

----
Ho . 259. I.D. G~HEilii 

- ;P» 1_.1R 

ll ~~~ 

a....n: d~; He~::r Hoofa ven de U\.:ntrcJ..e Veilighei dsaienst 
te ' s - G r ..... v t:: n h a _g_ ~ • 

In af;:schxift a~1: dt:: Het::r Procurt::ur-G~::ner~ol, 
f gu. Dir~::ct~::ur v~n Eo~itie, te L e o u w ~ r u t:: n • 

Ondt::r~torp; c .~ . N • 

..,... J Up Zonda.g c:. I.Iei j . ~ . is aoor ut: a:fut::ling van de O. J:' . }T. t .... 
,.,... . Nieuw Buinen e~::n ft:: ~:: ;:s{..,ljjke v .... rg.,..u~;;ring gd:loud~::n. Ac:.nvTt::.uig ,,., ... r"'n 
Cl~~ per.:.onen~ Door Ué t::l.gen tone ~Jl Vt::r~:~nigipg . Ü..ILnatt.r ' t Licht nt:ru 

r m9Uth1t::rk l.ng Vt::rleend. 
l . ~ De Vt::rgaa~::ring w~::ra g~::opend aoor het communistis che ro.c.uol 
U~~-'{1.'13! \ J . H. FOLKER;:, tt:: 11ieuw Buinen, die U!:! ::1pr~::ker voor a.ie e2.vond, Nor 

". V.c.LD,irueidde . Op dt:! bekend~:: Hijzt:: h ek eldt:! ue spr~::ker in zijn r~;;u .... -
voering het land ::;be ;:stuur. 

In zijn slotwoora bt:!toog dt:: J.H. FOLZERu u~:: noodudkelijkbeid 
VWl het ... _nd~:~n V<::tn e t:!n t~::legrum adll ?, . E. d~; il iniStcr v~:~.n Justitie, 

~- Wo.<::trin tot ui tdru1ddng ""'ou k omen d<J.t men het ...,b s oJ.uut niet t: ~::ns is 
met uv in I~rv~::rrichtt:: <J.rrt:: st~tie tf . In zijn betoog hekeld~ hij 
het optrt::Clt::ffVé:lll dt:: Justitie. Liet inst~::mming Veo.J.l al~e aaJJ.Wt:!~iBE:Hl 
Zoi l!'olker"' a..:: volgende aag het t~::leg r...m tu ... ul.len v~::r ;:s tur~::n. 
F ol.lt er"' uloot u~ V~;:rg<.<.Uwring met het gt::ut:llllenlijk Stë:U:.1lld.,. .... ing~:~·n VcJl 
d~:~ Intt::rnationale . Da~rna be,;oog hij dt:: b~:~ .. oeker::; et::n driewerf 
Lev~:: u~:~ rodç Mei" t~:: roepen. 

liet a.oor Fo.il(er::; be uoeldl:l t~::legrwn is tot op he u en niet to 
Nieuw Duinen veruond~n. 

Dt:: Di strict tJcommani ant, 
Dir. Of f . d. RijJ.:: spol.i tie 

Jhr, \V,A~~ynoot . 
) t:: lel.., 



UITTREKSEL 

Voor .... OD.lOCO ................... Naam 

Origineel in 

Volgnr. 

....... Naam 

Ag.nr. ... ..,5608 ....... Aard van het stuk 

Mz. -·Gem Pol. 3ë!bdhoven . ....................... Datum ····-23-.-~ •. 1~8 .. 

Vnn 30 P11r-11 op 1 ~~ei j.l. z:ijn door de c~N CJfd . Eindhoven,hu"s aan huis bezorgd 
pamfletten (zie bijlage) "Demonstreert voor Vrede en Brood.Mei- oproep 1948".De ver
spreiding hiervan is vermoedelijk land AU jk met voor elke stad een n.pert stuk copy. 

Volgens bekomen inlichtingen zijn te Eindhoven 9.000 p~mfletten verspreid . Speciaal 
in de villAw:l.jken heeft de verspreiding huis :wn huis pla ... tsgevonden. 

Op 1 t1ei 1948 heeft in het ::-"rtij-gebouw van de CPN a"n de Breekseweg 140 te Eind
hoevn een 1 Mei feestvergadering plaats gehad . Er W'lren ongeveer 50 personen aanwezig 
De bijeenkomst 'Verd geopend met het zingen van de 11 Internationale".1Ja~rna. hield Er'u11rd 
Pieter rrillem Verkaik, geboren te Eindhoven, 18 Huly 1909;vnn beroep kanteerbediende 
wonende te ~indhoven Hertog Hendrik van ~rabantplein 14,een rede,betreffende de ~li 
ke toestanden,de economische vooruitgang in het Oosten van Europa en het t:arsh~ll 'rJlan. 
Na de rede 1erd een collecte gehouden ten b~te van Ratio voster (zie de rraarheid van 
4 . 48) v;ell:e collecte ongeveer f.3J. - opbracht . Hierna vond een èezellig samenzijn plaat 
tot omstreeks 23.00 uur . 

'tgetrokken door .... GH Afd./Sectie ............ ~9.P...A ...................... Datum .?~ .. ~?.~.4.~ ........... . 
aanwijzing van .................. ~ ... JJJ/.~. ... . ................................. . 



I n 

Ik bericht U dat van de in de 11 WAARHEID 11 van 22 April 1948 aange-
~~ komdigde openluchtmeting te St.Anna Parochie,waar als sprekers zouden 
' " I optreden J..-Ag_enant en Q.Jioo;cda., niets is doorgegaan. 

In plaäfs aaarvan is door.de C.P.N. een onderlinge feestelijke bij
eenkomst gehouden te St.Anna Parochie op 1 I~ei 194B op de bovenzaal 

• M va..o. het cafe van Van der Heide • 
.,, Deze zaal die normaal plaàts kan bieden voor ongeveer 200 personen, 

was slechts door ongeveer 70 personen bezocht,allen personen die als 
commmnist of symphatiserende bekend staan. 

~ De vergadering werd geleid door S.Tuinstra,plaatselijk Voorzitter 
van de C.P.N.(tevens Raadslid).Als spreekster trad op een juft rouw,die 

- genoemd werd, van d~~ Molen en uit Amsterdam kwam.Verdere gevens om
},)- trent haar identiteit waren niet te verkrijgen. Door leden van het 
~ Leeuwarder Klein-Kunst Ensemble werden enkele stukjes opgevoerd. 

De rede• van de spreekster bepaalde zich hoofdzakelijk over de ver
kiezingsstrijd in Itali~. Van enige vermindering van de Communistische 
invloed, was volgens haar,interJJationaal bezien,geen sprake. 

Voorts hekelde zij de hetze politiek die thans in ons land tegen 
het communisme wordt gevoerd.en deed een beroep op de aanwezigen om 
stand te houden en vol moed en overtuiging de strijd voort te zetten. 

Aan het slot van de vergadering werd een door de Voorzitter voorge
steld.e motie met algemene stemmen goedgekeurd, ter doorzending aan de 
de betrokken ruinister~voor vrijlating van de onschuldig veroordeelde 

' 

Ratio Koster.(een militair die tot 3 jaar is veroordeeld,omdat hij niet 
naar Indonesi~ wilde vertrekken). 
Het aangekoniigde bal kon verder geen doorgang meer vinden,omdat het 
sluitingsuur(er was vergunning tot 1.00 uur á-nachts) nagenoeg was 
gebroken. 
De gehele bijeenkomst had verder een rustig en ordelijk verloop. 

L. 23. J 
<Át (,. . .b. /()Q( 



/teest 

• 

~ 

3 L!si 19~8 . 

Ter gele~enheid ven het ~Mei-feest we~ onder voorzitterscha 
van_.9-hr.ii.J'o%man. van Ma])kum, in .:le kleine zaal van caf~ de 
Zwaa!!l te ..i!al{kUlll een feestelijke vergaierin.g ::;ehouden door de 
~fg • .s.l.akkum va.n de C.p. N_. Ongeveer 40 personen (leden en hunnem 
vrouwen)waren aa.n.vszig. De vergadering droe.s., niet het karakter 
ven een enenbare samenkOiii'Sf -maar veel meer dát van een huise-· 
11 jke bij6enkomst . De vrom7en der leden schonken thee en de zaal 
was versiez:d. met e-en hoeveelheid rode .. tulpen . Lle leden ~aven e. en 
het einde der ver~adering eni~e voordr.achten , welke zonder onder
scheid over uW-poli tiel<e a.anq;ele ~enheden handelden . 

Door t(l. . ::;cha._pe;: van Sneek werd no~ een korte -pro-pag-ande- speech 
gehouden . lfij wees op de voortdurende c;roei van het comm . ,als 
zijnde de parti j van de toekomst. De rede stond q;eheel in het 
teken van de v:ierin~ van het 1 ~4ei feest als/a::r~uats& ~ voor 
het proletaria.a t aller lan:ien . spreker hekelde de slaafse onder
derworpenbeid aan het Amerikaanse •iollar-imper-ialis'Ile en zeide 
dat de toe!fomst. is aan .Husland en de hiermede v:: rbon1en staten . 

Dictatuur heerst er niet in Rusland.En heerst juist dictatuur 
in ons land. Dit blijkt wel uit het feit dat de comm.g:een ~legen 
heid wordt ge~even om voor de radio te snreken,a1s~ede uit ~ 
omsta.ndi!She{d dat in ver~chillende ~emGenten de connn .uit leiden 
de functies zijn ~estemd.Als opositie . partij te~en het comm. 
wera vooral gewaa~~~ te~en de ~a.rtij ven de ~rbeid onder 
leidin~ van ~~r Vorrink.De overiue partijen hoe~t niet eens o~ r 
::sssproken te worden;dat is te ~oed bekend. Oe leden worden a.ank;e 
maand een intensieve propaganda te houden i.v.mde a~nstaenre 
ve rk ie zingen .!lieraan wor.it grote wear.le gehecht . In Tsjecho-slo w. 

·hebb.sn de vrije verlüezin-;en ook een overwinning ~ebracht. 

~ Te ongeveer 10 uur in de avond vervoegen zich nog een tweetal 
leden in de vsr~a-derin!T( GeGrt .~r.r-. -n ;e_s en echtçenote )die lic11te-

-:> <=> ---~~ :,.) 
li~k beschonken Zijn . Deze personen besinnen met voordrachten,wa.e. 
na het karakter van politieke verga.:ieril'1~ ~eheel uit de samen 
komst verdwijnt en hiervoor in de plaats komt een vrolijke avond . 

o.a . 



De onderg tekende,heett àe eer U beleefd het neTalgende 
te be~ichten. 

up l iiei 1948,werd o"'or de Afdeling "ZwaeR;':'!esteinè.e'der 
c. p . N. il1 t'Ons Kuis''een feestelijke bij eenkomst gehouden .Het geheel 
stond in het teken Ten d~ 1 J..ei Tierine;.De Zaal v1as Tersierd met 
de Tlag Tan de ".e.er-heid"cn er '.VC.ren communistische leuzen en pro
paganda opschri:jt:i:ten c:engebracht , :?oals "Proletariërs all:r l&nöen 

· Terenigt U 11 , "l.eTe de rode ~ei " ,"Voor Trede en brood", 11
1 er; met 

Beel,de troepen terug"," .... enheid tegen dollardictatuur' , 
cf~~ Omstreeks 20 uur werd è.eze bijeenkom~t g~opend door 

1
1"-, .. ct ~I< 1 T~rzi tter der a:f'd . · ZT7!1-8g';7etteinde" ,Bren$ de .doos, geboren te 
. wc ste inde 5 December 1903, T~ n bero"'!J metselaar en .. onende te iJ 

• 

t'lestbinde .L.493 , gemeente Danijummdet.l,vfaarna Toor het publiek , in to 
tael engeTeer ~5 personen , ~saronder enkrl• niet aangesloten l~den 
der partij , een goochelaar optrad.Deze persoon kwam Tan Leeuwarden 
en heeft naar u.- meen een muzie)(winkel "C i ty"in de st Jacob s traat. 

Na dit optreden Tan bedoelde goochela. r, werd het woord 
gegeTen aan een zekere J . àE;_enant 1"onende te Leeuward.on.,die begon 

~ met zijn gro te teleurstelling te betuigen,dat er zo weinig toehoor 
I~ ders aanwezig weren. "OTeral"aldus S_:"'rek"er en zeer zeker in een 

plaats als Zwaagwesteinde ,met zijn arbeid~rsbeTolking ,moet op een 
bije<-nkomst en Tooralz: or de 1 Uei ,èe gebcle za 1 geYuld zijn .Hij 

~
drukte T~rder alle aan~3zigen op het hart,zich bewust te zijn,wat 

_ r[l,, 1 e 1 l,le i Tiering betekent en wekte ieder op , z.oTeel mogelijk act i Ti 
CJ.f'P' ei t te ontplooi en bij de a , s . Terkie?.ingen. Dl Jl_i.et ~at -,;ij beree-

en te Tre zen voor e~n achteruitgang Tan stemmen;aldus spreker,do 
lfle rr1oeten laten zi_en_,dat do.. :1rbeiàers zich niet achte..rUit laten 
_iett_en ,doch als een man staan . Bij de Ter\de..,ingen zijn v.i . .; gsnge 
wez~n op de pro~aggn~a en actlTiteit öer leden,want uit de radio
studio s ~orden wij angstT?llig geweerd . 

VerTolgens behandelde spreker de economische toestand Tan 
ons land,waarbij hij Terklaarde,dat vi.j economisch momenteel op 
oen àusnanig laag Qeil stonden,~~ we~e beTrijding nog hiet had
den gek:end ,dank zij de politiek Tr>n de; rege:r:ring Beel.Volgens mi
nister Lie:f'tinck in een door hem enige weken geleden gehouden re
de, '!188 het uarsc hall plan nog juist op tijd gekomen, want indien de 
ze hulp was uitgebleYen,zouden wij hier ztjn Terv9llen tot de le
Hmssta .. •daard in de jaren 1942-J..9Lf.? .. ~n dat terwijl de :productie 
meer bed~aagt dan in de jaren 1939-1940.Indien wij onze blikken 
echter naar de landen in het Oosten werpen,Zi l!:n wi j dat de "toe
standen daar heel wat beter zijn . Daar immers komt de opbrengst der 
~reductie ten goede aan degenen,die ze Toortbrengen . Indien wij 
hier een dergelijke politiek zoud~n toepassen,zouden niet zoTeel 
boeren met hun gezinnen naar Canada emigreren .hier in ons land 
liggen nog 100.000 en h . a.~end braak,terwijl ook de grote boeren 
hier nog lang geen armoede kennen • 

... 1ier-na behandelde spreker het 5-_mogendheden pact . Iiij 
~enste dit in hetzelfde licht te bezien als ge Troegere a~ Berlij 
Tokio- Rome . Immers achter dit Terbond staan de ÄIDerikaanse dollar
koningen,die er groot belang bij hebben,dst er een derde ~ereld
oorlog wordt ontl:et_t!_nd,waarbij door Vl~pt-nleTeranties hun beurzen 
nog fiikker geTuld kumnan ~orden . het is nemelijk de bedoeling Tan 
dit p~ct dat dez~ Tijf mogendhed~n een blok Tormen tegen onze ka
mersden uit het Oosten en ~ij denken dat hetgeen aan Hitler met 
zijn lceurl(orpsen der S . S . niet wilde geluk:Jren,dit door middel Tan 
dit psct te bereiken,namelijk de ondergang Tan de Sowjet Unie . Ook 
spelen 'lolgens spreker ,deze geldmegn~: ten een grote roJ. achter de 
schermen , inzake de I~do_!_lesischekwestie, .v-ent zij hebben e r groot 
belang bij , dat de Indonesische socoalisten in hun opmars wor-den 
gestui t. 

Na nog de aan~ezigen goed op het hart te hebben gedrukt , 



Toeral d~el te nemen ac.n de a . s . Terkiezings:propagande, bEsloot 
spreker zijn betoog. . 

Hierna u1erd besloten deel te ziemen aan het richten Tan 
~~!~A een adres aen de ~inister Tàn Ju~titie , in Terb~nd met de Ter

oordeling Tan e~n partijgenoot tot drie jaar ·cèlstraf te s He 
~ t togenbosch,wegens colportage met het strijdblad der ..... I• . J .V. 

\" Te omstr~eks 22 uur sloot genoemde Toorzitter,na dan~ 
aan de spreYer te hebben gebtacht,deze bijeenkomst . 

Alles had een rusti~ Terloop . ' 

N. 92 •. 

,. • 
. \ 



.,liJKJ.P(}"'JJI~ l -GEá?.~.:d~-GRO ... 'l'Il~G3]! Akkrum 1-5-48 G .. ~"'.Jl-GRomr 
·· ::: OdT - llKRRUM --1 _, telf : 4.5 wj). ;,:/lfiA 

3 Aan Distr·icts-Recherche 
Spanjaardslaan ro 149 
te LEEUW ARDEN, 
d . t . k .Groeps-Commandant 
te GROU\'f. 

Verslag bijeenkomst C.P.N.te Akkrum op Zater~ag 30 ~ril l9A8 , ter gelegen
heid van de 1 IO:ei-dag,gehoud~ijf~·~asma,:_aféno-u:aer--te ;ailirum. 

Aanwezig : 14 personen,bes~~ur inbegrepen. 
Zaalcapaciteit : 200 personen. 

Spreke~ :J Gerri t Roorda, ge b . 4-9- 90 te Terwispel, Wethouder der ~emeente 
(l,fJ. 4 : "0psterland 11 ,,:onende te Tijnje No 8,t;emeente "Opsterland" . 

~ c 1 ~ Op Zaterdag 30 April 1948 vanaf 20 .-uur tot en met 23.-uur 
1- ) hield de C.I . N, afdeling Grouw een b~eenkomst in Café r . Pasma te 

Akkrum. ---------------------------------------------------------
De b:ijeen1::omst werd door een onbekend gebleven spreker geopend 

l'fl~ 'I.Ldb- '- P.~ waarna de Heer G.Roorda uit Tijnje het woord nam . ----------------
t:MJ.~ :Jez~ wekte de as.n.wezige11o.P vooral het dagblad 11 De .raarheid~' 

• Wll t§l lezeJ.l . De pers en Radio,zo ging hij voort,is nog steeds een .w.-." ... ··-
t.. · ~'tig wapen en in handen van de reactie.----------------------------

,lij , als com:wunisten,moeten onze zetels ter b~schikki!!g_§tel
# ~len,joch dat zal niet, g~é1'l.()ch 1V!J zjJ.filiog in de minderheid, 

maar toch Yiordt er re"<:en1ng met ons gehouden . ------------------
Het zijn nog de Bankinstellingen die aan de touwtjes trekken . 
ZoHel te New-York,Londen,Parys,Berlijn of Amsterdam is ,JJ.et 

Nazi-dom niet-uit&eroei~.Daartegenover staat de machtige Sovjet
RepuoTiex . :.et het plan Marshal wordt getracht ons in slaap te 
sussen . Indien w:ij niet uitkijken gaan we de zelfde kant op als in 
1914-1918, 1940-1945. Ieder van ons \•.reet nu straks r!at hem !!let de 
verkiezin6 te doen staat. ---------------------------------------

Aan het einde van zijn rede wijdde h:ij nog enige woorden aan de 
strijd in Indonesie,waarbjj hij verklaarde , dat de Communisten niet 
zouden rusten,voordat de militairen uit Indnnemme zouden zijn te-
lr~g0ezonden . ----------------------------------------------------

De Opperwachtmeester 
Post-commandant 

' -J . Loojjenga ) 



\V3-..kov'""'rzichto ~Z/4~ 
J.r..,\ ~ G-M. 

RIJ 1\S.t)OLITI~ G 1!i J I!J. T GRONIHGJ::iN 
DI..._TlUGil' >-JOiw~.AJIDANT 

~ I'J ..... v~IOTJ.!Jl:~ 

No . 172-4-::-10 . 
t \'"... "\, 

Ondery.,. 1-Iv.ei viering C.?. N. 2 7.Mm 1948 
A a n: de Heer :rOOFD tzan de C.r:.NTR.ALE Vt.ILIGliliiD...:DI.t<~H.bT 

Javastraat 68 's G R A V ~ N H A G b 
" 

11 de Heer ~~OCU~UR - G~~RAAL, Fungerend ~ 
Directeur van Politie te L~~U~JiliD~1 ~( 

C!.. de C.P.N, een feesteliJke biJeenkomst eehouden in de zaal van het 
/ I Op Zaterdag, l .. I~;ei ~.948, werd door de afd. >.)appemeer v,.an 

r-- Parkhotel te öappemeer. 

~""'" Nadat, te ongeveer 19.45 uur deze bjjeenkomst was geopend 
lH -c-?.è~1 door de afd.voorzitter der C. P . N. DIRK MULDER wonende te Sappemee 

• lwaren ongeveer 250 personen aanwezig, Wä.aron<Iër de C.P.N- raads-
1 leden Johannes Hammenga, Eernardus Brugge en Iv~etje Bakema-Biel. 
~ ~ Na opening trad voor het voetlicht het gezelschap Rudini , 
Y'l-- afgewisseld door de radio- humorist Frans l!;ekl;lOf en door een humo-

rist-snel tekenaar. - -
~;~t Nadàt een pauze was gehouden, trad als spreker op COR 

~ \ GEUGJ~/ won: te Den HAAG. Deze spreker bleek geen vlotte spreker 
te zijn, althans de door hem uitgesproken rede werd door hem voor
gelezen. Hjj ving zijn rede aan {'!et erop te wijzem dat iedere 1-Mei 
dag , de feestdag der demoeratien was en dat op deze avond, op mi 

,AJ{~d stens 120_ plaatsen in Nederland, de 1-llleidag werd gevierd. 
lü:erua schetste mJ àe déiriocratie in N'ederl and , waarbij werd 

getracht de C.P. N. geheel uit te sluiten, terwijl deze toch eigen
lijk de enige democratische partij was die voor werkend Nederland 
in de bres sprong. De z.g.n.democratische regering die Nederland 
thans had, was, volgens spr . , geen democratische- doch een kapi
talistische regerigg. In verband hiermee ~;chetste spr. de toe
stand in Ned, Indie, hetgeen geheel beruste op het kapitalis 
stelsel. 

• 
Spr . noemde verder het geval van een jongeman, die tot 3 

jaar gevangenisstraf was veroordeeld, omdat hij verboden lectuur 
·verspreid zou hebben, wat achteraf geen verboden lectuur zou zijn. 

nv,"jj zullen echter niet rusten', aldus spr. 11voordat deze jone-eling 
in vrijheid is gesteld (daverend applaus) 

Jprekende over Tjecho- Slowabje, zei spr . dat dit land de 
ware democratische politiek voerde. De regering was daar in hande 
van arbeiders en boeren en er heerste thans rust en orde, gel~k 
als in de 0ovjet- Unie, het enige land ter wereld , dat geen oorlog 

~
enst, doch vrede. Vervalsende zei spr . dat de st$~ in Palestina 
veneens een democrl atische striid Vla§. en dat "de joàen alëiaar aoor 

~~LJ :ffiïS'Iäiid Vler4en _g_estu.~nd in hun strijd. . . 
~-~ Tenslot~e spräK:Spr. nog even over de a . s.verkiez1ngen en 

werkte daarbij op dat de C . J . N. r.iet mocht spreken door de radio 
tot het ·~ederlandsche volk.Hij wekte de aanwezigen echter op met 
de a . s . verkiezingen hun plicht te doen en te weten. 

Nadat het feestelijke gedeelte verder was verzorgd door 
Rudini, die de aanwezigen dank bracht voor de aandacht, en waarb~ 
h.ÎJ mededeelde eveneens tot d~ C. I·. N. te behoren, werd de vergade
ring door de voorzitter;-te omstreeks 23.40 uur gesloten. Rudini, 
had echter tevens nog aan de aam,,ezi€, en medegedeeld dat, indien 
in de zaal personen mochten zjjn, die ljjdende waren aan een kwaal 
en bij de dokter geen baat konden vinden, hij genegen was deze men-



sen met raad te ~-illen steunen. l!.ien drietal perscrum n..aakten van 
deze gelegenheid gebruik en begaven zich in een der klaadkamers . 
1'ermoedeltk treedt Rudini dus tevens op als z . g.n. wonderdokter 
of hynotiseur . 

De DIS 'i' RI CT...,- C01vili:ANDANT 
De Off . der _Rijkspolitie le klasse 

C. S. van KIJIK 

/~( ~~--~---
<....-... 

• 

! . 

. i 



1'7 Juni 8 
36317 X>" ..XX 
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26 " ei 1 9&"1 

F'cesteli;P'"e hi ~eenko~t 
afd. ~appe~eer ~er ~ . r .r. 

raar acnleiriinr van het in ""~r inc aengeha· ld 
schri~ven heb ilc. de eer TT te vel'zoeken Mij zo moge~i.ilc 
in vennis t~ willen doen otellen tnet de nersonalia , 
woonplaats en eventueel ve~der van bolr:nr: zijnde r:;ege
vens bet1·effende de dAarin gè.o.oe,.rde .ttUDli"I en li!El('f!O.F. 
Dezeltde !;':egevens zUllen ook ennrne r.•ort19n ontvangen 
om.tr.ent de op".etreden hunoi·ist - sneltekennar. 

In9ie~ de eevr eav,é!e lle~evons niet to \l,1ent 
~echter. ~nen ·orden verkre~en , zal ik het op prijs 
stellen de plaats van he~konat van het rezelscnar te 
verne ,en. 

. ' 

1r.ft' P.'l1dFD VA"'r 1' C .rrt>ct 111 
V ILIG'ff ID :li ... - T 
la ens d~ze : 

.. 

de veer nistrictsco~endant 
._.a el' 1 "1'sro11 tie 
.,.,Jte 

'T~ 
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Notitie 

Aan B III 
Van l1 III 

Een· gewoonlijk goed ingelichte berichtgever deelde het volgende mede: 

Op 1 Mei zou er te Laren (NH) een grote betoging gehouden zijn. 
Hieraan zou door 300 CPN leden uit Utrecht en door een groot aan
tal leden uit Amsterdam zijn deelgenomen. 

r 

"...- \(;)(;) r c:( 11~ .:- ,.J."c: ... IA.._, .;4 

~t:.c.l V Y <J. ) a - u..o--. I_.-.._...,_. 
y~., 

c.s. 2393- 50.000 ® 30543 - '46 



B 36383 GEHEIM 
I II IIIh 3 

Betoging C. P • .N. 

28 Juni 

N. a.v.Notitie van CIII 

No . 36383. 

8 

Hiermede heb ik de ·eer UÈdelAchtbare te berichten, 
dat van niet nader te controler en zijde mededeling werd ontvangen, 
dat op 1 lEei 1948 te Laren(N. B. ) een grote betogdmg zou zijn ge
houden door de C.P.n. 

Aangezien mij slechts bekend is , dat op 1 t.~ei 1.9'48 
door de afdeling ''Laren( N.H. ) en Blaricum" van de C.J?. ,N . een ge
zamelijke 1 Nei- vier ing heeft plaats gevonden te ~laricum,heb ik 
de eer U te verzoeken mij te wilJen doen berichten of de eerstge
melde beto~ing te Laren inderda d heeft plaats gevonden,in bevea~ 
tigend geval waarvan ik gaar.ne in kennis zal worden gesteld met 
hetgeèn daaromtrent bekend mocht zijn of worden . · 

.11.an de Heer Burgemeester 
van 
LAREN. (N . H. ) 

Het Hocfel van de 
CEl~TRALE VEILIGHEIDS'DP.NST 

, Namens deze: 

J . G. Cr-abbendam 
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Twee jaar Bond van 
Socialistisèhe Zang· en 

Muziekvérenigingen 
Op ~~ Juntil946 werd de Bond 
van oclälls lsclie Zang- én Mu
ztekverenig:lngen ~el'iOht waarbij 
reeds meer àanzangkor~:n èn 
fi!ll\g_e muziekverenigin~n UI ru:" 
~a ääDgesioten ztjn. Door bet 
uitgeven van strijd. en volks
lleáeren en soclallSttsche muziek, 
het bevorderen van de massa
zang, het oprichten van nieuwe 
gemengde koren en kinderkoren 
heeft àe Bond reeds zeer belang· 
rijk werk verricht. Dit werk 1s 
thans reeds een onmisbaar bezit 
voor de Nederlandse werkende 
bevolkin?; en een van de meest 
doeltreffende acties . voor de op
bouw van een eigen Nededandse 
soclallstlscbe cultuur. Het is àe 
vurige wenê van de Bond, da~ 
iedere stad etl zelfs kleinere plaat
sen In ons Jand een eigen koor en 
een eigen muziekvereniging bezit
ten <Me bij a1le feestelüke gelegen
heden en de b\ieenkomsten van 
de p~· voor de culturele 
ontwikke ng van het 'vooruitstre
vende de il van ons volk zeer veel 
kunnen bijdragen. Moge het over
weldigende suceéS van bet Am-
.eterdamse "M1irgenrood"-koor (111 ' 
van zovele andere koren in het 
land .• àe aanleiding zijn ter. bet 
stichten van nog- meer zang- en 
muz!eTtvereniglngen. De Bond {In
lichtingen bl;i J . Staas, Cypr, , 
straat, Den Haag) zät däar6 
door zijn riike ervaring van de • 
laatste twee jaar met alle ter 
be.9cblkk1Dg staande mlddelen be· 
hulpzaam zijn! 
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Äëo/ J 1 L;cP 1 .. l District ... ~\lkma.ar. .•.................... 

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

Groep ..... §c_P,-;9,-,S.~P: ...................... . 

COMMANDANT 

No. l/ b- "C. V.D. Gehé.ëm-Persoonlijk." 
Bijlagen: ----

Onderwerp: "Inlichtingen Autogarage 
voorheen T.Posthumus te ;:;cho.gen." 

Ldien rp 

AAN 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw 
schrijven d.d.28 Mei 1948,No.35040 Geheim,onderwerp 
als in margine vermeld,voorzien van het onderschrift 
d.d.29 Mei 1948,No.l66 C.V.D. Geheim Persoonlijk,van 
de Heer Districts-Commandant der Rijkspolitie te 
Heiloo,heb ik de eer UHoogedelgestrenge het volgende 
te berichten; 

f ?ieter POSTHUJ.mS,nadere personalia onbekend, 
voorheen wonende te Scbägen,Landbouwstraat D.86 i3 in 
het jaar 1922 of 1923 eigenaar geweest van een auto
gar~ge,staande aan Het Noord te Schagen. 

Voornoemde Posthumus is op 12 Juni 1923 ver
trokken naar de gemeen~e ~ergen,nader adres onbekend. 

De door hem geexpoiteerde garage is toen 
\overgenomen door Willem Stephanus PRINS,geboren te 

Gouda,27 September 1887. 
Deze lb.atste is sinds 1923 niet meer te 

Schagen woonachtig,doch zou volgens bekomen inlich
tingen thans vermoedelijk wonen te Amsterdam,Admiraal 
De Ruijterweg No.52 . 

De "Eerste Schager Autogarage voorheen P.Post
humus" is thans te Schagen niet meer in exploitatie, 
zodat de tegenwoordige houder van het nummer G-85726, 
c.q. de gebruiker,alhier niet kon worden opgespoord. 

Dezerzijds ~al echter de aandacht op bedoeld 
nummer gevestig blijven.InLde gebruiker bekend zou 
worden zal hiervan nader bericht wor~.en toegezonden. 

Gezien. 
Rijkspolitie Di~trict Alkmaar 

Commandant. 
de Heer Hoofd C.V. D. 

te 
Heiloo, 5 Juni 1948. 
R~ . ~~~~~~~~~~spolitie le kl. 

1 s-GRA VENHll .. GE . 

door tussenkomst Chefs. In afschrift aan de Heer ?rocureur-Generaal 
fgd. Directeur van Politie 
te Amsterdam. 



IE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

E-2 Amsterdam, 14 Juni 1948. 

l:~o. ----l 
Nr. l.O. 3083 - '48. 

\ 1 7 JUli \948 \ 
Uw brief: Nr. 35040 dd. 28-5-1948. 

Onderwerp: Muziekvereniging "Het Nieuwe Zuiden", e.a. 

Bijlogen: / 
GEHEIM 

• 

Aan 

Met betrekking tot de inhoud van bovenbedoeld schrijven wordt medege
deeld, dat in de poli tie-administratie te dezer stede niets aangaande 
bedoelde vereniging bekend is. Het was tot op heden niet mogelijk 
vast te stellen, of deze vereniging is aangesloten bij de Hond van 
Socialistische Zang- en láuziekVerenigingen 1n Nederland. 

Van een zijde, welke geacht kan worden, vrij goed met de in Amsterdam 
bestaande muzielcverenigingen, gedeeltelijk eveneens met de zangvereni
gingen,van niet-confessionele aard op de hoogte te . zijn, werd vernomen, 
dat bovengenoemde muziekvereniging het praedicaat wil hebben, neutraal 
te zijn. Zo speelt de vereniging b.v. bij bepaalde feesten, georgani
seerd ter gelegenheid van herdenkingen van leden van het Kmninklijk Huis 
als "Koninginnedag", doch verleent eveneens medewerking ean bijeenkomsten 
ven de C.P.N.- Het bevreemdende hierbij is,_ dat'" ~ie!!_ haar ~dewerk~ 

o!fOOr ~beutlJID~ van d~ Partij van de Arbeid wordt ge'V1'!l~gd, zulks 
onder het mom van "~utraliteit" wordt geweigerd. Man meent te mogen ver
onderstellen, dat deze vereniging een sterk communistische inslag heeft 
en niet is aangesloten bij de Bond van Socialistische Zang:-en MUziekver--anigingen in Nederland. -

a~
.L11 @n dit verband werd voorts nog vernomen, dat alle Amsterdamse muziekge-

L WWJ~ zalschappen en/of verenigingen van niet-confessionele aard in i eder geval 
Oj) ~cY. zijn aangesloten bij de Amsterdamse Bond van Dilettanten MuziekVerenigingen 

. welke bond niet naar politieke kleur vraagt. 

Htd. c.v.n. 

De navo]gende muziekverenigingen te Amsterdam zijn zogenaamd neutraal, 
verlenen daarom in hoofdzaak geen medewerki~ aan gebeurtenissen, uit
gaande van de Partij van de Arbeig, doch wel aan die van de cm. : 
1. MuziekVereniging "Sarphati 11 (de zgn. ~ vereniging). Ie gedeelte

lijk gefuseerd met "Het Nieuwe Zuiden". 

2. Muziekvereniging "Sarphati" (nieuw) • ~ wel samep ll!Ûi de~~ 
J vereniging ":Wctor et Emergo", een di~n.§t_cotl)s ~~I.s~l VJ!!! 

de Gameenteli jke Stè.~einistng. Uit dien hoofde kan "Illctor et Emergo" 
officiUel vanzelfsprekend geen medewerking aan bijeenkomsten van de 
C.P.N. verlenen, doch door samensmelting van de muzikanten kan zulks 
eventueel dan wel onder de naam "Sarphati". 

3. Muziek-

's- Gravenhage. 

1000-4-48 
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.D. 3083·'48, dd. 14-6-1948. 
- 2 -

-----------------------------------------------------------------------------------
3. Muziekvereniging "Veni Vidi Vici". De leden van deze vereniging 

zetelen hoofdzakelijk 1n Tuindorp Oostzaan, Amsterdam. (Noord). 

4. Muziekvereniging ~ozando". Schijnt voortgekomen te zijn uit led~n 
van het oude N.AéS. Noemt zich neutraal, dOCÄ verleent medewerking 
aan bijeenkomsten van de CEN. Het lid v.d. Buijlaart, een gemeente
werkman - (schrijfwijze van deze naam mogelijk onjuist} - zou zich 
als anti-communist tegen deze gedragslijn verzetten • 

. d1.,~ #t.u. 5. Muziekvereniging ''Excelsior" (oud en nieuw}, o~~ericht doox._lede:!l 
van de SJ?..8el:l!u;nveren1ging "Het Westen", Van Beuningenplein ,alhier. 

6. Wittenburg's Fanfarecorps. 

7. Muziekvereniging "Avanti".IDeze vereniging is u~s~roken communi~ 
tisch georiänteetd en werd hierover uitvoerig bericht bij schrijven 

~ '! van deze dienst ID. 2748d en 2748e van 12-6-1948 in antwoord op UW 
dfl, ~()~~ h>rieven .Nos. 27120 dd. 5-2-48 en 30151 dd. 9-4-48 betreffende de Bond 
~~ van Socialistische Zang- en Muziekverenigingen in Nederland). 

( Te U\'rer oriUntatie volgen hieronder nog enige uitgesproken "moderne" 
muziek- en zanggezelschappen,welke gel1Uerd zijn aan de Partij van de 
Arbeid, t.w. : 

Harmonie- of ~ziekvereniging "P:l.eter Jelle Troelstra".(voorzitter: 
D. Kruiswijk, wonende Jacob Catzplein 3 te Bussum). 

Muziekvereniging "Wibaut". 

lltziekvereniging "Kunst en Strijd" (van de lietaalbewerkersbond). 

4. Zangkoor "Paraat" 

5. Zangkoor "Het Rode Koor" 

6. Zangkoor "Kunst en Strijd" 

Deze 3 zangkoren zetelen 1n Amsterdam 
Noord, dus benoorden het Y. 

Onlangs schijnt men van de zijde van de communistisch georiUnteerde Bond 
van Socialistische Muziek- en Zangverenigingen in Nederland een opzette
lijk verwa•ring stichtend bericht in Amsterdam Noord (overzijde van het Y) 
te hebben verspreid, waarin te lezen was, dat de "socialistische" zangers 
van genoemd stadsdeel thans niet meer ongeor~niseerd behoefden te blij
ven, aangezien er een "socialistisch" koor, genaam "Morgenrood" was op. 
gericht. 
Onmiddellijk is hierop reactie van de zijde van de werkelijk socialistisch 
georiönteerde zanglustigen gevolgd in de vorm van een mededeling, dat er 
aan oprichting van het koor "Morgenrood 11 geen behoefte bestond, aangezien 
er aan de overzijde van het Y te Amsterdam reeds 3 "rode" koren bestonden. 

Overzichtelijkàeidshalve wordt getracht een opgave te verkrijgen, waarin 
alle te Amsterdam zetelende muziekVerenigingen van niet-confessionele 
aard zijn aangegeven. \'•anneer doze t.z.t. wordt ontvangen, zal een af
schrift worden door~ezonden. 

-----------------------------------------------------------------------
GEZIEN : DE HOOFDCOl!iiSSARIS VAN POLITIE, 

Namens deze : 
DE COMMI:SSAR VAN POLITIE, 



POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

E-2 Amsterdam, 16 Juni 1948. 

Nr. l.O. 3343 - '48. 

\ Vol~~ ~ -~ 
Uw brief: No. 35268 dd. 11-6- '48. -18 JU~I 1948 \ 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

GEHEIM 

• 

Aan 

Karvel. ' A~D I J 8 31: I 

Naar aanleiding van de inhoud van nevenvermeld schrijven wordt 

I medegedeeld, dat dezerzijds niets omtrent een zekere KARVEL uit 

deze gemeente bekend is. Een dergelijke naam komt evenmin in het 

Bevolkingsregister, alhier, voor. 

Indien meerdere gegevens niet ter beschikking staan, zal het 

vrijwel onmogelijk zijn vast te stellen, wie met deze Karvel wordt 

bedoeld. 

Gezien DE HOOFDC01Ai:di: SSARIS VAN FOUT~ 

Namens deze 

De Commissaris van Politie, 

Hfd. c.v.D. 

's-Gravenhage. 

1000+48 
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AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 
.... Schagen . . ... 9 ... J.uni... .............. ... 194 8 . 

District .... Alkxa.a.er. .•.................... 
Afdeling: .............................................. .. 

beha:;;; en. Groep ...................................................... . 

COMMANDANT 2 3 JU"Il948 
No. 47 v. V .D.Geheim-Persoonlijk . 
Bijlagen:------

• JMoJhj~/)7 
Onderwerp:" Inlichtingen muziekgezelschap B.Schi.lt . '' 

Ter voldoeninl~aan het gestelde in Uw schrijven 
d.d . l Juni 1948,No . 3503'7 Geheim,onderwerp inlichtingen 
vere;adering C.P. N. dchuGen,voorzien van het onderschrift 
d.d.4 Juni 1948,No.l72 C.V. D. Geheim Persoonlijk,v~n de 
Heer Districts- CoiiJ.IIL ndant de·r:- Rijkspolitie te Heiloo ,heb 
ik de eer UHoogedelgestren~e het volGende te berichten: 

Het muziekgezelsch~p dat de 1 Mei vergadering 
der v . P. N. te behagen opluister•:e,en dë..t in het rapport 
van de Groepscoi!liiB.nd .nt der Rijkspolitie t>ch5.gen d . d.4-5-
1948 ,No.34 c . V • .D. Gehein.rersoonli:jk ten gevol evaneen 
luisterfout ~erd ~angedu.d als het gezelsch~p van 3chuè-

1 ten,blijkt bij onderzoek te zijn het gezelschüp van 
(J f "~[, "" I B ..... rtel SCHUT , geboren te Sint-Maarten, 9 Juli 191C, gehm'7d, 

Nederl..illder ' van beroep achilder 'VJOnen le te Sint-Më,arten 
C.38;uie met een gezelschap vun vier personen pleegt op 
te treden onder de n:-am van "Cabalero's". 

B. Scnut voornoemd stdat niet bekend als ie~d 
die de communististische idee is toegedaan. 

Thans is echter gebleken dat B.Schut persoon
lijk niet aaa~ heeft deelsenomen aan de muziekuit~9e
ring ter gelegenheid v;a.n de C. P. N. vere;.,.dering op 1 Mei 
te Schagen., doch dat een der leden van zijn gezelschap, 

11/ , f,_aw<--/r .., l nwne lijk Jacob M.ANlif.!!."'\JELD , geboren te Hurenkarspel, 13 No
vember 1910, gehuwd , Neder land er, van beroep tuinbouwer, 

· wonende te Dirkshorn,Oosterdijk li' . 59,deze c;.~.VOnd heeft 

AAN 

verzorgd,in s~menwerking van nog twee ander,niet tot het 
gezelsch p van B.Bchut behorenrle muzik· .nten, te weten: 

- 1 Dirk lO..!."TELIEF,geboren te Alkmaar ,31 J:;...nu.J.ri 
1906,gehuwd,Neder1ärider,van beroep :rntil.zicus, venende te 
bch:;~.gen,Lö.lldbouwdwarsstr at D .139 , en 

~ Klaas KOS,geboren te Zuid-bch.rwoude ,2 Juni 192 
gehur.d,Nederlanc er,van beroep muzicus, 1onende te Oud
K:J.rspel,D . 9d. 

Voor zover hie~ bekend,is noch J . Manneveld,noch 
D.~oetelief links georiënteerd . 

Omtrant de politieke overtuiging van Klaas Kos 
is &.lhier niets bekend geworden , zeer ~eker zal nierover 
door de Rijkspolitie te Oud-Karspel de nodige inlich
tingen kunnen worden verstJ·ekt . 

de Heer Hoofd C. V. D. 
te 

' s - GRAVJHJ:IAGE. 
d. t . Chefs. 



• 

Zeer w~arschijnlijk is aanvankelijke het ver
zorgen van het muzikale gedeelte n:.. de C.P.H.verg:.... .er
ing te Bcocgen, wel opgedragen geweest an het muziek
gezelschap de "Cabalero's",onder leiding van B.'::>chut, 
doch heeft dit gezelsch~p ~ich om de een of -ndere on
bekende reden teruggetrokken, W<.>.arna ~ .:Ja.:..r:.eveld ,D . Zoete
lief en K.Kos,de uitvoering voor hun rekening hebben 
genomen. 

De activitiet van de ''C&.balero 's" is z<>:er gering , 
zij verzorgen~over het 4lgemeen het muzikale gedeelte 
na een plaatselijke uitvoering van een of ander gezel
schap ten plattelande.Het interesseert hun niet welke 
politieke richting hun opdrachtgevers zijn toegeduan, 
daar het hun uitsluitend te doen is om geldelijk voorde 
te behalen. Het zelfde kan worden gezegd van Dirk .6oete
lief . 

Gezien, 

De OppervJa.chtme ester, 
Groepscommandant. 

F.vv.n Dijk . 

Rijkspolitie District Alkmaar 
C onnnandant. 

Beiloo, 22 Juni 1948. 
De Officier van Rijkspolitie le kl. 
Mr. J.~~~~· 

In afschrift aan de Heer 
Procureur-Generaal 
f gd. Directeur van ~olitie 
te Ams terdam. 
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AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

District 1.~~-~ ... • ~ ... . ......................... . 

Afdeeling 

Groep ~.: ..: -
~ .... . 

COMMANDANT 

-;L~e.~~~j~, ........ 1:.9. .. Junt. ..... ·-····· .... 194 

N~ 59 . u.v.D.Ge~e1m Perso nli~ • 
Bijlagen: 0 • 

Onderwerp: i:. . Ko s. 

AAN 
de Beer hoofd C.V.D. 

te 
's-GRAV~.NHAGE . 

d . t. Chefs. 

Ter voldoening aru1 het gestelde in het 
hierbij gaand schrijven van d~ Heür Districtsec 
mandant der Rijkspolitie te Heiloo,d.d .l2 Juni 
1948,rlo.l72 C.V.D.,Geheim Persoonlijk ,onderwerp 
als in margine,heb ik de eer Uiloogedelgestrenge 
bele~fd het volgende te berichten • 

De in bijlage dezes bedoelde Klae.s Kos,is 
geboren te Zuid-Scharwoude 2 Juli 1922,is ge
huwd , van ~ede1·landsche na.tionali tei t en woont 
Laa~weg D. 9d te Oudkarspel,gemeente Lan

0
edijk. 

Xos is van t~coep musicus . Hij speelt af 
en toe in .en c~ié ~n verzorgt ook wel met an
deren het muzik.-....1..;; e;edeelte van een feestavonu. 

Voorts he ft hij bij zmjn woning een klei~ 
pluiiUveebedrijf . 

Kos is een wat onevenwichtig persoon . Hij 
is tegen elke overheidsbemoeiing .Overigens staat 
hij gunstig bekend.Hij behoort niet tot e~n poli 
tie~e partij en ontplooit ook geen politi~ke 
activ'Lteit . 

De Oppe~~achtmeester, 
GroC;;pscoiDL1andant , 
B. .Drie~nhuizen. 

"AiiUA•A.NE.R8f'OORT 
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GBMEENTEPOLI~;E ONSW~.EDDE~ 

No . .. ~~/bfl. ~ 
STADSKANAAL A~i J:7f~f 

Onderwerp: .:f.nl .~ .. tl • Q;rg,en STADSKANAAl, .. 1a ... .J.Uni"" . 194 8. 
Telel. 200 

• 

A-

Naar eanleidin~ v .n een 
mij toeiTezonden schrtjvQn No . 3502~ 
d . d . 7 J uni 1948 ( gehèi~ ) ~fkcm- ~ 
stig van de Centrale VeiJigh~ids
dienst,waarin werd verzocht om tn
ltchtin~en betreftende Herman Gr~en, 
van beroeu arbeider,wrn~nde te Alte
veer,Remeente Cnstwedde,hob tk,R9in 
van Dijk,Hocfdagent van Prlitie der 
gemeente Onstwedde,gestationneerd te 
Altoveer de eer U te berichten dat 
voornce~de Groen een slecht ontwik
keld en dom persoen is,die zich ge
maktelijk door anderen laat befnvloe
den .Vccr de oo~log was hij lid van de 
s.o.A.P. thans is hij lid van dQ 
Partij van de Arboid en aangesloten 
biJ het N.v.v . Volgens bekomen in
lichtingen is hij f elle tegenstander 
van het communisme . 

de Inspecteur Xorp~chef 
van Gemeentepolitie tè 
St adskanaaL . 

De Hoofdagent 
.. ( 

Gezien en beleefd aangeboden 
aan het Hoofd van de c.v.D . te 
' s -Gravenhage, ;r~vastraat 68 . 

Stadska.na~ , /J22 f Jun~ 1948. 
De Koc~chef !z.tt -; , 
~7~1 

-----~J Oplaat . I .v . P . 
I 
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~ 351'78 

:;-TI , " ; , <"-X , 

BC~L! te 
Cast1·icum. 

G 

Hiermede heb ik de eer U te berichten, d~t 
oan de 1 ei-v erge~erin- van de afàoling Heiloo"der 
c.r .N. med~werking werd verlêènd door zekere. 
som"L! ! uit Castxicun, die mat au~taaroecele5din~ 
liedjes zon~ . · 

p- moge r verzoe'r.en t~ij in '(ennis te v:illen 
ëoen stellen net de personalia en politieke orien
terin~ van bovcn~enoende r.ersoon , Wa'1rbij ik gaarne 
zal v.erne'!"'len of U bekend is dot hij - wellicht onder 
pseudoniem - r Geds eerder in verP-aöerin""Em der 0 . P . ..... ~ . 
is opf-"etreüen. 

T" T Tf"OFr V!1I D~" C .~'"TR!ll ' 
v n Tr;~ IDP,."r .... ;.>T 
'Tanens de?.e: 

I 

J . G. Oreb~endarn . 

de ~eer Districtsoo~rnandant 
det· fij)·suoli tie 
District .d.lktlaar 
te 
lTRJLOO . --



11 .4.v. sl.!J...r~L '-v&r ,i. t.r.;_ct"'co~ . 
" 3fJA 7n Ï.,T.\ ( 11 ~,... • 

1~ ~uni 8 

354'78 

r::n, ~i, < • 

KL It te Bever ijk. 

~aernede heb ik de oer T· te berichtèn , dat 
a"n dê 1 ~'ei-v()reail er i \'l.c! ven de nfilolin~ ""'eiloo Q.er · 
c .r .r" . nedew~r1-:inr-; we1·d verleend door ~ekere 

. ·"!"':TI uit .11evèr-··ijk, accord~onniat . 

'Ik rno"'e r. ver'"'oel'"t3!' ~i~ in kennis te ·. ·ill en 
doen stellen "t\Ot de !JSrFOn&lÎ.8 On politiç}te Orient.ering 
van bovt~ne .... noemde persoon , waarbij ik gaarne :;>.al ver
no.,en ofl "" be'·end is dat hij - ~·allicht onder nseudo
niem - roe1s oer~er in vergedérin~on der C.f .l" . is 
opgetreden . 

. . 

f'"'" .... T U rF 11''- D C':l:T.h I.J 
T..rrr~ TDSfliT..-JT 
J'&'iens deze : 

J .1 . Crabbendom • 

de ... eer Korrec1ef 
van rolttie 
te 
P"""VEH IJ"l'". ---
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~..:.loo, u • uni lJ . • 

Vc . ~ . .. er v L J.c ... ..,.r v n 
r.t 

, : ~ .c ... ~ o l i t i d 1 e kl . l
-
~2 8 JUtff ~~~8 

JJl..,tr:.ct .. coram n 

fF .Jt,43 

,.,. 

:;e 
J. 

if' 
In vol..;>l:l /) ur~c .·..:.""~ onged:...teerd,no. 

!SS a.V.u.Gcuai~-~ k onli 1 
1 ll Q~ ~~t wCJri:vJn Vdn ~ 

.er {oo4"ci VE.:TI J.;; :i .tr .... l r 1 i;"J .oidsui~rtst .,0 1 S .;_' ven-
).08 da.l8 Juni H - o.3à J !~ t: • .r UC'l~-"c..'-'1-"a" .. -' '11-

.l .. t n vol~enc:e t • .. = c . .,cu • 

.... e in t'J.~r_ .... noam .c' ri ver. b.·oelöe ..:J!'">'Jon is 

1 
~a.J;, 1 i.t ,.:n ... aud ..~che::.pgn,o"lcb P.i~t r -.~ch.:.lp, 'cor .. n te "ilor.,or-

U"r G4 .Tove.~oer ::893,·rn bero:p ver')· ,·one!l e te bak-
.:um~ _,c . .:e-en te C s tricü.J,..." .:n en o eb . ........ ij is lid van 

d':l ::: ••• ::."'.en ··oràt te :: ~ tricum :s èll ' voor.:J.annen an .:!.!. 
M."rkt. t:t • b3ti.z::. ·..., ' zn f tltlk cv.n:nUni!:t' . ~ oiïden-
~o Eten van de C.F • . ~n~t Jij v lal Z·i· o: t1Jke li~Lies 
ie vol~Bns zijn z:::_...,~ Jor .m z~lf z~jn "'& ,ct.t . .ri~ be-
!e'!.à zichzeL'" d arbi · ::l...l ... n . .lit ~r •. 8t is ni .. t b<Jtcvnc. 

.1 t :ij e:eens Dnd·.:;r seu oniem .:> trcud t. 
vo politbneel _,.bir~d. t at 1::.j ni-t :n. ~m.,ti"" ba

.. enà • ..Joveno_.:;:.chr"'v-en .::>ctlilp is dezel c.e uie 0p de 1 _:ei·rie
r:in~ c.ar G.P.::.T."fd.".eiloo ook eeni e l::.e ,.,ren t-:m _,.vt.'Jre 
.we~ t ...,obracn t. 

De '-' )_JJr- eh tim.;~ee. & Jr ,\,.l'ro ... psco liD noan t, N .. l~?f;~~ 
R~k· 1' t· (D. t ~ t. Alk 1J -SPO l le lS rlC maar. 
Gezieij. en doorfl,;ezonden ::>::.n de 

Heer Hoofd C. V. J . te 's-Gravenbage. 
Heiloo , 26 Juni 1948, 
De Officier van Rijkspolitie le kl . 
~:x. J ·f':. v . d. Steur . 

Ï' ~~~~=-· 
Ytl> ,... 

In afschrit.t aan ~e Heer 
Procureur- eneraal 
fgd . Directeur van Politie 
te Amsterdam. 



Leeuv.~rden, ~6 Juni 1948. 

Betrclft : caoaret-uozelsch~-P l:.rusnnto . 

Antwoord on : ~ 
I/el zoe' :;o-. 3~186 , d . d . 4 . 6.1948 . 

9 
/..( 

J ,gt 

-~·~0:. . ==l 
I 2 9 · JUHH94~ · 

;T: .fj.tj3 
4Jtf 

· In antwoord op 'Gw boverh ... s.:n.;..:ehauld schrijven, .neb ik cc 
eer U het volgende te berichten: 

J:et cabaretgezcL~ü'~kt!l, dat op 1 l.:ei 1948 te {inkel onder 
de naut:. " Amusanto 11 optrad, bestend uit de· volt';encle personen : "i 1 . Philippus tlierl': .P....:lBl!D..sEO+'S~I} , t;-boren te Leeuwc:a_:rderade ~1 , 
10 April 1925 , ::-ecl<:;.~'e -·~e[:ena,.r , zoon va..'1 Larnber·t P-:t:endsho.r ""t 
en Liemvke Col~nelisse, .10uencle .... ieuve Ro~la..1derdijk 17 te 
LcBu: ..... l·C:.en . :.~ • . Lren~ ..... -LDrst trad op 4 ""eptel"lber 1946 te Leeu
ware en in het h~ve-iJtt met L.enw:ikje ~1 ols~a , Geboren te Leeu
IV&rdè:t:adB :, :1 uni 1925 . ~liet eclitpaar L! endshorst- '1olsr'a 
behoort ~;ot ._.eeE enkele ._:odsdi .... I.stige richting . 

P . S . J_rendshorst , die, na de La ...,re .... chool è.oorlopen te 
nebben, lood_;ietcl'Sknecht was ge' or en, trad op 1 Ju..."'li - 194 3 
toe ï:ot het Politie upleidingshataljon te Schelkhaar . In 
Januari 194<+ -<;re .d h.Lj tot· ondel"\7achtJre ~s .. er biJ de .... te.u.tspoli
tie t·e· ::to·~ .:erda--1 benoe-·d . Op l. JUlli 1944 dook hi~ ?et meaene
nfing ·..ran zijn uniforw en pistoO'l onder, u9:~r hiJ de gevant,e 
tr"'"nsporten na:..r f."_v•ersfoort niet wilde begeleià.en . up 17 i'~pril 
1~45 r1eldde hi.j zich bij de óemellntepoli1.ie te Leeu.w~.r<'ten. 
Rij de~d bij dit corps dienst als hulpagent tot 16 Ju~i 1945 , 
op .relke datur1 hij n~:..· .r :.ot•~..erdal'l terugke~.:rde . Op 22 September 
191,.7 vest .i..bde .nij zich als 1·ecla>ne- tek:enaar te LeL uwarden. De 
redenen die tot zijn ontslag bij è e poli tie te __ ot l erda71J heb
ben geleid, ~ijn mij niet bekeud . 

Rij bewe"'gt zich de L.atste t.ijd in communistische k~"ill
gen, hoe~el hij be~eert ge~n com~~"'list te zijn en tot gee~ 
en:.~:.üe J_Jolitieke partij L.e behoren . I!ij rnél .. kte deel uit vaL 
h ,-c ~roep je led.en van R. . • • , dat OJ :.1 .,.pril 1948 op de te 
Lceu':'ra~:ó en t:ehouc en feer. \..c;...Vond va.'1 die or ·t.nisatie een caba
ret :ogl·a.,.,,.,.."a uitvoerde . Eet initiatief tot .het vo:!"ren van een 

_J cabu:::etg~oep is hoofdzah.e.Li Jk Vë:n heT'I ui" ega n . 
t 2 . Johannes Q,e Jo·;G . webo.~.:en te Leeu~arà.en: 9-Juni 189~ 

zoon van Adal'll Theoc..o!'Us de Jont en u ... lrtruida IJpqa, wonende 
::a:riahof l te ~e m.arè.en . ·ij is Ll maker van beroep . 

J , de Jon.; , è.ie uit e ..... n goed .. gezin komt _. trad op 
30 Au

0
ustus 1~27 in het hu\relijk " .ttje ~inia, ge~oren te 

.onserade 1 , 29 _·ei 1904 . !Jit hu\leli~k v:l:rè OJ:I 22 Ja:"'luari 19~ 
te Leeuvareen ontbonaen . De Jong \TOonde van 12 .l!UC. .:'t 1937 totl 
2 Octouer 1947 te __ msterdal"' . Voor ziJn vertre1

: !l.Z.~.r .. :.•..,ste!·dam 
na''l hij beregeld zij:l l:erkelijke plichten wa r ; "chans kotï't 
hij r.iet me~..:r in de kerk: . 

Eij is 12 j~ ~-r vcrbo .... d,en gevre .st at..n net oe:r·oeps-ton8~:.:l-
t:ezelschap Gerlach . Op net 0 0 enblik is hij ,,erkzaa!'l biJ de 
:firl"!a A . Ba\ er, verhuru:inric:hting van costurres voor toneel1 
te Lee1<.we.rc.en . voor zov""-r. bekend is hij niet bij enige .~:)Oli -

\ 

tieke partij ö. .n,Geslot n . 
_ 3 . Jl...nLle fille'"l v&n der ~ ""'UT~.;.J"N , geboren te Leenrmrc1en, 7 

J ... u'-.)ustus 1927, -cimr•e:u un, zoon van Lolke V9.Il d ... I' ::euJ.en c.ni 



PietJe ~ avai:l.le , ,,onc :1.dc ,.je.li::.eë1 I .. e_ ·;:s"tr<.l. ... t 19 te .... ..: ... u, I 
dcu . ~iJ beho J"":'t t..O't 1.. e n eri--:~c._e oa.scliens .. i.:_e _·::..chtir...,, en" 

l.Oe> el .:J.ij zich in links- ;~orient '8rd.e ~rin...;en bew~ ct ' is 
l;!.ij ~..o?h.._'·c.iE:r;s~.._iJn?..i ... k ...;c n 1-d !an de G. : .: . • ~ij i~_on~ehuwd . 
4 . Ple l. ~r rro..._ __ L ___ , ebor~n te L€ u ru·c.~n , 1) Jur,J. 1;11~ '. 
mull:v~.:!rci r ., zoon van .c:..nne Uoel.:utra en _l_~Jntje IJsbranè!.lJ , 
won nde ~uidvliet 310 te Leem:~Iden . ~ij~~ns èe be~e~uing 
\7el ë. Hoekstra in ...,ui tslund te werk ge.; ... elà . ..I::.j tr~d op 27 
Juni 1945 te Le3mr :eden in ·et hmre1i~k rtet: 
5. ~:aria.nne D.:.;;!;n""~ ... , .._;eb oren te Petrilcau, 28 J1.u..i 1923, 
ctie voor hu&I' .!..lUne..~.J.jk cï.e Poolse !lat.j_o.mli tci t bezat • .t..et 
echtp" r I..oJkstra-~e.L .. Q.e: .. hec:l.'t 2 kindeJ:·en" ...:;er..ud.ll!d : Ur:; )1.
rethe , è ebaren te ..... ä.:cde~icJi , 9 Juli 1944 en .ftnne l·f!.ar·\ .. in , 
ge.Jo en te J:.e:;u;,a:cuen , 8 Jantw.:ci 1)146 . 
P . Rockstra is lid v::.at ue c . P .1 . ::iet ech"Cpt..ctr Roel.;.stl·~-l.Jcndelc 
uehoort ·"ot ~e Eel's teld P .. :noS'tolische z;endin~st.:emE.:..:nte in de 
J.!,t;nheid der !..-oosteJ.en . " · 
6 . ~.:etje ~IJ'_. __ , "·eDo. un te L'e u.7""'..Lè.en, 18 _ebn.c.ar~ 18)'8 , 
c...ocLter van _·euclè _ .. eijel:.· en .1.jitske .r .. oniug, \.on.;nëie l.ieurre- :.& 
UOS'te.l.Stlué.:.t 4 te Le .... U'I!"-- a.en: ZÏJ ·~s o~hU\'d __ e"'C '.~t c . p . _ .- ... 
lid Jr...kob de G_·oot , .... e.;o ~;n t:e :-0 uv~r<., ~n, 7 .1.\.ei lGS) . e 
vroüt is \olnci:f..'..Ller J.n :zru~üek ... n "''1UZi;k.in::; .. '11.., n .. cn . 

up hët o~t~~ en v&n cit cuo ec ezul~ch~p is ve~l cri-
ti( !:t e;~:;_e•ïe:·d , vooral -'r~"l. de .. iJ de v .h _let ezelsc_ap- ... or~er 
uit Le 1... ·~-c..en , clat ook hoo.:'cza'ceel' jt.. -voor uit"rst- links-:;e ... ·ich· 
te c:: int.,~n op~.;re è.t . Ove:· L tstl·er..oelT'd ezelscnap is dezer-
:ü je..~ .~.·e á.s ~;.;en ra;gport at..n t ge~ond.en •. 

Het is nit::t on, '.;~.:_rGcb.ijnliJk. te achten, dt."'C :..et ca..D~_et
[jezel. .. \~hó..lf .~_mu~ar..to nint T'~; r in L.et openbc. .... r zal opt;reden, 
daur de onde:r·_i.nge har~anie :reL.ds eLit;:err~ate ges .. oord scbijnt 
te zijn . 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
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lavastrut 68 

No. 36383 GEHEIM 
) 111539 

Tel, I I 12778 

Bijbren: 

Dict.: Typ.: 

Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: Betoging C.P.N. 
2 · JUt.l194~ 

Hiermede heb ik de eer UEdelAchtbare te berichten, 
dat van niet nader te controleren zijde mededeling werd ontvangen, 
dat op 1 Mei 1948 te Laren(N.H.) een grote betoging zou zijn ge
houden door de C.P.N. 

Aangezien mij slechts bekend is,dat op 1 Mei 1948 
door de afdeling "Laren(N.H.) en Blaricum" van de C.P.N.een ge
zamelijke 1 Mei-viering heeft plaats gevonden te Blaricum,heb ik 
de eer U te verzoeken mij te willen doen berichten of de eerstge
melde betoging te Laren inderdaad heeft plaats gevonden,in beves
tigend geval waarvan ik gaarne in kennis zal worden gesteld met 
hetgeen daaromtrent bekend mocht zijn of worden. 

J.G.Crabbendam 
Laren NH , 1 Juli 1948. 

Zij deze beleefd ge:eetourneerd , onder mede
deling , dat in Laren llli GEEN betoging heef 

Aan de Heer Burgemeester plaats gehad.Op l Mei 1948 heeft in de 
van gemeente BLARICUM de 1 Mei- vier ing plaats 
LA.REN.(N.H.) gehad van de afd . Laren- Blaricum ~er C."P . N 

l'let verslag daarvan is U door de Rijks-

® 43228. '16 

R
olitie te Blaricum toegezonden. 

Ik moge verder in Uw herinnering brengen 

I 
/betr . Tf . J .J . ARENDSE m~jn schrijven,d . d . 20 f'ei 1948 ,no . 69:\{4.8 , / 

geb . l5- 3- l912 ,wonende met verzoek dit schriwen wel t e wililen 
te Laren NH , beantvvoorden . u 6'5;; 

~De Burgemeester van Lar en NH , 
/ . 

,/' 



GE~~EST GRONINGEN der RIJKSPOIITn.: 
DISTRICTS- COMMANDANT .JINSCHOTEN Winschoten, 5 Juli 1948 

Onderw: Feestel~Ke bijeenkomst 41t afd.Sappemeer C.P. N. 
Antw.op: Uw brief dd.l7 Juni 1948 

no. 36317 GEHEIM 
A a n: de Heer HOOFD van de CENTRALZ VEILIGHbiDbD~NST 

Javastraat 68 te 's G R A V E N H A G E 

JliGfuG_L 
Volgno. ~ 

. ·7·JULI l9M\ 

T. ' /./ t) I (} 1 I 

---Ter voldoening aan Uw verzoek, vervat in nevensaangehaalde 
brief, moge ik U berichten dat de in Uw brief bedoelde RUDINI, 
woonachtig is te ZUTPHEN, Nieuwstraat, 13. (Nadere personalia ant-
breekt) Personalia betreffende EEKHOF en van de in Uw brief 
bedoelde sneltekenaar, heb ik niet kunnen bekomen. 

De 

• 



• 

• te 

B 40102 

IIIf IIIc 3 

Ru.dini 

moet 
T.XXX 

'-6 tTu.l1 OPr-fL . 8 o . v. EGr 

n . a . v . schr. van Zutphen 
no 40102 en verslag van Rp. 
Winschoten no 36317 in OD 1000 

GEHEIM 

Dij élezc hob ilt de eer U te berichten·, dat op de 1 tlei
vierinR van do e . P . lof . te Sappcoocr is op~treden het aozelec.hè.p 
~t[!, dat het feoate1ijko ~odcclte van doz~ nvona verz~rgde. 

Blijkene vcrkre~en beric ten is de bedoelde Ru1lmi woon
o.çhtig te Zutphen, Nieuwstraat 13 . 

Ik o "6 U verzoelren mij te G'illon inlichten o:ttr.ent de vol
ledir:e namen, )eraonalia, r~oli ti. ke orifintering ën activit-ei-'1; vo.n 
Rudi •1 voornaend en vnn de leden vnn zijn geze;loc ap, t';e.m-bij ik 
tevens enn~~e zal vernonen of het ,ezelachap meermalen aan WP.l 
rereJ.uatin voor O.P. U. -bijecnk>J'laten optreedt . 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
ZU~PITEU . 

Het Hoofd van üe 
CEll~li; LE VEILIGlilliDSDIE~ T 
~ nnoene deze~ 

· J . G. Crebbendan • 



Antwoord on 
l~o . :7087. 

~<--:..;!·:z.i.cht.o J...~~rnerv~e· -r,'1; l a :Lo ~i. ë~ ·'l~ltJJ.. ._u~~l ....",....,*~7: ~ 
I 

. • Volgno. 
C( l4Lîî!!IIIC. 

sctl•i 1w;n ll' , 13· JJJ'4·l94~ · 

r 1o6rJ 
In v~rband met frijgaana schrijven zij 

gvmeid : 
lo . Het is niet tvaar da-& een Wl'.r thouder v:an de d~aria ge-

•• 

noemde gemeente met het voorstel tot il!treklGing der subsi'die is 
genomen.Dit voorstel is gedaan door ~~~ d~r raadsleden der frac
tie van de P.v.d.A. aldaar.Dit was-naar aanleidin& van een vlug
schrift waarop een Grieksalle vrijheidstrijder(partisaan) stond 
àfgebeel& met een gewonde althans door brt:indijzers g~merk·te of 
bewerkte ontblote rug.Dit geschrift zou inderdaad zijn opgehangen 
geweest in het verenigings-club of vergaderlokaal in gebruilc bij 
de .A.N.J .V. te .\foxmerveer . Genoemd lokaal is een vertr~k van de 
o11enbare school aan de Marktstraat te Jormerveer .De actie van be
doelq raadslid was gericht tegen een te verstrekken subsidie aan 
de .A.N . J .V . omdat deze jeugdve-reniging commurtisddscli geri~nteerd 
is,volgens genoemd raadslid. 
Dat zi; com::uunistisch is, bewees hij aan de\hand van een verspreid 

" v.lue:.schrift gericht a:an de jeugd in -de iiaaklstreek waarvan nier 
~een~ed~~~t~/. woordelijk volgt:---------------------- -------------

oJ.tl •• ~~t Aen de Zaanse ~eugd . 
Het ~beuren 1n T~cho-Slowakije heeft de Nederlandse reactie 
de s..ehrik op het lij~ gejaagd.Zij vreest,dat vandaag of' morgen 
ook ha~r lrunstmatig in stand gehouden machtsposities in gevaar 
zullen komen. - --- ----------------------------------- - --.--- - - ---- -

Tevensp werd in genoemd geschrift de jeugd opgero.epen om een v:r-. 
gadering tè bezoeken in café de Jonge Prins · te. r'iormerveer.Die VP..r ... 

I gad·ering i!$ ook inderd·aa:d gehouden alwaar gesproken is door-:-----
.,/ · c~~ lo-(. llRinus Haks,Voorz.itter .A:.N.J . V. distrfct .Amsterdam 

1. ~ f 2~ J t)Joop wolft',. vö"ö_!z:.:ór~;van P1~ogressfev_e ,sJuderendeJeu~d-
\ ,. 3g_ 1 J'Ge.rrit Honè.elaar,Vo~z._§,.tu_Q.entencomittt v.waakz.aarnheid teg.en 
~ · . _Fascism~ 

, .,;.I}.W j~edewer.king. werd op~die avo~d erleend door Waya Grrup.b:erg -declruûa-
,tl.;. 'ifl· tie . . L · .-L • De volgol·de hier verme -i" olgens de convocatie . De :volgo:rde 

~~~~~~l der spre~ers op de vergadéring was 2,3,1 afgewisseld door de 
LfU f~ ·· / declamatrice 
fl, · ~ •• JJn Joop r!olff zei o.a. in verband .me·t de politionele actie tegen de 

f J-uJ,;'f" ... demonst:anten tijden. een demonstratie we~ke te Am~terdam was geJ 
~~ I houden 1n ve~band me~ het voorstel tot u1tschakel1ng der werkzaam

heden en bevoegdheden der Communistische wethouders: , ,De verdedi
gers d~r W~stersc~e beschaving gesteund door politie met bloed
honden hebben daar(te A'dam) de aanval op de A~·.t-Ï. J . V. ingezet". 
--- 7 -,Wij Hebben de stoot opgevangen maar e.ullen niet wijken" . 
oerrit Honj elaar zei o . a . ~prekende over de studenten uit Tsjecho
Slowakij e : , ,Men zegt de studenten aldaar hobbel~ gedemonstreelilil . 
van de 24000 ingeschreven studenten lleböen er slechts 1200 ziéh 
voor het karretje. der rea.ctie laten spannen. 11 Indeze!tfde rede-:
vó.ering even later zei hi.i : , , De studenten aldaar zijn arbeiders
kinderen in tegen ~stelling met de. studenten hier . onze, ingeschre
v en studenten hier -in Holland zijn domme kinderen van welges 



/.!.red ,..... 
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ouders."---nDê demoer~'n vaL het woord z>Jn in Tsjèchb-<ll
w&kij~ verslagen dou:r de d~mvcro.ten van de äaad".-------------

Rienus Baks als laatste s~reK~r zei o.~.:,,~~ s~~athiebetu~ginr 
van d( vereniging van :Politie-ke .Ur.:, inq_u .. nt~;.;n en d& sy:mp.attrièoe- ~ 
tuigi~g v;&n de stude.nt6nvereniging Carolus ..,~agnus is ~ kenend 
voor het reactiom.1aire 1e].uid van de b\Ä.id/ igt3 regerE:ing.Er loópt 
ec,.n frontl-ijn ~an de reactionf;l.it" }lomme naar de ~andv.erradHr 1 

StPpinac en naäx· ä.e grootste ool'logsophi tsër van deze tijd .Pienri 
de Greeve .•t-----;-,-De regerine heei'"G 10.000 reservisten o:pgelJoe
~en,mear ik zou tegén da~ rcger~ng wiLle~ ~eggen niet meer ,ant 
10.000 is al te groot voor de p~er vanVmuJ..den11

.-'---------------

Schoone-, ,Onf;:l -erelid en oud..:voorz.itterLlleeft e~ns gezegd:, ,Juiste' d:L 
berè_; slechte tijden die wij thaps be?,J.:e·vè'n dat' isr juist de tfj d v,t'r 

ons ,Laten wij dat niet ver.geten.Het z-c.l de Zaan·;stx~eek wezen ldie 
l:et spit zal. afbij;ten11

.---------------------------------------

De-~e i'eÇlevöeringer werden O)lclerbroke-n d9br de dev],ame,trice qie 
o.a. De Bruid var Jari Prins en-volgens haar-a~ veelvulqig ver
zoek,Moeders brief(ZKxHR~ auteur door haä~ niet genoemd)àe~la
mee.rde.Utt l.áe.tstgenoeEde voordra'Cht was de laatste zinsn'à.e: 

,,Zorg da~ aan jou reine kinderhanden geen bloed van vrije bru~ne 
lJlannen kleeft•' .r .. oeders brief verhaolt een brief van een moe<:Jler 

L. geäane 
aan ha~r ~oen die militair is in Indi~.Er komt o.m. tot uitine 
de door de zobn aan zijnmoederLerkP-ntenis det hij is misleid 
en dat zijn dienst aldaar vo0r hem een desillusie is.----------
Het gehoor in "die vergadering bestond hoofdzakelijk uit jeufaigc 
_personen tussf'>n 17 en 25 jaar.Verschillende van hen droegen een 
mouwembleem waar-op stond Garcia Brigade, waarschijnlijk Dgenoemd 
naan een gevallen vrijheidstrijder,althans volgens uit~atin~~n 
in het weekblad van de A.l'f.J .V • .Eén-r .. --------·------~-------t--
Neerdere weekbladen van Eén geven blijk van een colfu:.unistische 
tendenz o.a .• d.~ F?brua!l'i 1948 afle'Vering waa:,r-in de sportfeesp.en 
te ,Moskou zeur u:t:tgebreià: en verlucht met verschillende fot?·' s 
worden weergegeven .OP; een.der a:f.'beeldingel} geno~en op e~n plein 
te !VJoskou, stae.n ;op· dë' achtergrond zeer grote afbeeldingen van 
S·talin en Molotof.be aflèvcring van .Mar.rt 19~8 staat e.en sopr.t
gelijke foç6to zoals dé b.esW'oken foto welke was gevonden il;it · ' 
meergenoemd lokaal.He.t ~nders.chrift daarvan luidj:: ; , Zo fol t~rt 
men je Grieksche karneraad.Maar bedenk. dit:zweep en brandijzer 
zij~ van Amerikaansche makelijk.---------~-----------------~---

jPie;ter aarbaat woont in tegenstell~ng met het bericht in :Eén 
niet té zaannam doen te Asse,ndelft DOrpstraat l040.Hij i~~bo: 
ren 2 4 Sep~mber 151...2.3..-te 'Xrommeiüe e1i was voorheer. a:s Kantpor
oedlenae w~rkzaam aan de Blikfabrieken te Krommenie . :n Octo~er 
1947 is hij naar Groning~~ vertrokken alwaar hij ee~ ~unctie in 
de vaköewe.ging hee,ft aanvaard(E:V .C) 0p 5 Januari Ï94B is h;ij
we~r naar Assendelft terug gekomen.Volgens mededelingen zou hij 
thans wederom de functie van pe~~ingmeester bij een vakbond(a~n
gesloten bij de E.V.C.)ver~len.Hij wordt beschreven als ~en 
type dat zieh nogal voor de politiek intr.esseert.Of hier geen 
eigen belang achte-r schuilt blijft nog een vraag.Eij is ,thans 
nog niet een type van-volksmenner ophitser-~ .. lJê.:t bJJ)!jf' w:el 
een eis hem voortdurend te_doen observere~Van een geldinzamelir 
te Wornle;rveer 1s nJ.êts€;eblekeri'---;tenzfj ê11t alleen bij :partij ge-
no.ten is geschied. . ! . 

. . ' 

lf~ ~'i- ~ 
"'~ j ~· ,. 
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INLICHTINGENDIENST 

• Nr. l.O. 

Uw brief: ------ (27120 dd.5- 2- 48, 30151 dd.9-4-48,35040 dd.2A-5-1948). 

Onderwerp: Bond van Socialistische Zang- en 
l~uziekVerenip;ingen in .Nederland. 

Bijlagen: 

GEHEIM 

Onder referte aan het schrijven van deze dienst No.2748e/'47 dd. 12-6-48, 
2748f/'47 dd. 14-6-48 betreffende hovenRenoemde bond en No.3083-'48 dd. 
14-6-48 betreffende de Muziekvereniging "Het Nieuwe Zuiden" kan, ter com
pletering van de verstrekte ~ep;evens, no~ het volgende worden medegedeeld. 

Aan de 1-Mei herdenking van dit jaar, ~evierd door de uP.N, verleenden de 
onderstaande muziek- en zangvereniginRen hun medewerking : 

1. I11uzie!cvereniging "Veni Vidi Vici" 

3. 
4. 

2. .Harmonie "Tuindorp" 
tlarmonie.wuziek~ereniging ~orzando" 

Arbeiders :luzieh.-vereniging "Avanti" 
J.luzi ekvereniging "T • .a. V .E . N .u." ?Lu.dt... t1} 5. 

~ \6. 
7. 

Wittenburg's Fanfare-orkest (of ~ànfarecorps) 
Arbeiders Zangvereniging "Morgenrood". 

Aan 

In het kader van de verkiezingen werd op 26 Juni 1948 een demonstratietocht 
door de CPN te Amsterdam georganiseerd, waarvoor de volgende verenigingen 
werden uitgenodigd : 

1. Muziekvereniging "Veni Vidi Vici" 
2. Harmonie"Tuindorp" 
3. Harmonie Muziekvereniging "Forzando" 
4. Arbeiders lAuziekvereniging "Avanti" 
5. Muziekgezelschap ''Wi ttenburg" 
6. Vlittenburg' s Fanfareorkest 
7. Muzlekvereniging "Het Nieuwe Zuiden" 
8. Muziekgezelschap "Trouw en Vriendschap" 

De muziekverenigingen, genoemd onder 1.a.. 2_ en :!...L.. vi~g_la.ter at 1 doch kwam 
de Muziekvereniging "Tavenu" er bij. 

Als secretariaten van de hiervoren genoemde deelnemende verenigingen werden 
vanwege het District -4msterdam der UPN.(bestuurder: J.S.Pieters)- op verzoek
opgegeven 

/ ~'orzando 

.,...... , 
Johannes Christiaan HARSHAGEN, timmerman, geboren Amsterdam, 
29 Januari 1898, gehU\'Id met Jannetje Vloudenberg,geb .Asd.3-12-1901 
wonende Ferguutstraat 15-II, ingeschreven Jacob van Lennep
straet 222 huis, Amsterdam. 

Avant i 
Hrd. c.v.n. 

's-Grave:ohage. 

1000·4-48 
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... . 

Avant i Antonius Marinus LANDVIER , geboren .1\lnsterdam, 6 lmart 1915, 
molenaar , gehuv'<i met Johanna Elisabath Sneijders,geb.B.sd. 
12-7-1911, wonende Van Beuningenstraat 194 huis, alhier . 

L•iuziekgezelschap Wittenbur~ 

Hendrik SP~, geboren Amsterdam, 18- Uei 1909 , vertegen
woordiger, gehu\'Jd met Christina Johanna van de v:ouw, geb. 
Asd. 29-9- 1908, wonende Grote Wittenburgerstraat 40 A -I, 
alhier. 

Vlittenburll:' a Fanfare-orkest 

Edouardus Joannes SAELENS , geboren Apeldoorn, 12 Februari 
1910, revolverdraaier, gehuwd met Wilhelmina Johanna 
Meijerink, geb. Apeldoorn , 22-5-1911, wonende Riouwstraat 
81- III. alhier . 

/ f Trouw en Vriendschap : P.LtPc5Eann~e Christiaan MEHTENS , geboren Amsterdam, 
30 December 1910, kantoorbediende bedrijfsverzeke

........ . 

TaVEliD 

ring Centraal Beheer, g>Jhuwd met Johanna Lisria 
Brand , geb. Leiden, lg-1- 1921, wonende Zeedijk 41-I , 
ÜhlH. ' 

Hendrikus '9endrik MANarH , geboren Alnsterdam, 30 Mei 1898, 
los werlaM.n, gehu11Jd met Anna Koerran, geb.Asd.B-lü-1899, 
wonende Polenenstraat 2- III, alhier. 

Aan de openlucht-meeting van de C.PN. op 26 Juni 1948 op het VTaterlooplein, 
alhier, {zie verslag I.D. Asd.2644 H-1-48 dd.28-6-1948) verleenden medewer
king : 

&r4--'~ qya/cJ.. ..J'förzancro;A:Vanfl", Het Nieuwe ?llid~et z~oor "Morgenrood", alsmede 
)< I het echtpaar Hulsins (Uut en Ber) , wonende Ameland 20 te Zaandam en 

• 

Xf Cor Zwart, wonende Cederstraat 19 te Haarlem. 

De secretaris A.M. Landwier van "Avanti", vorenbedoeld, is een ex-poli ti~ 
delinquent, die op 26 September 1946 voorwaardelijk buiten vervolging 
werd gesteld, onder ontzetting uit de gebruikelijke rechten . Voor de ver
kiezingen van dit jaar was aan zijn woning een propagendabiljet van de CPN 
o_pgehan~ ---

E.J. Saàens van Wittenburg ' s Fanfareorkest staakte op 24 Maart 1948 bij 
t:l1'/c.~ ''\,erkspoor" te Amsterdam i . v.m. de te_g_en de CFN-weth~rs ingediende moti~ 

-GEZIEN: 

Van de andere secretarissen is op politiek terrein dezerzijds niets bekend. 

Uit het hiervoren vermelde blijkt derhalve, dat niet Sirnon Jacobus ten OEVER 
geb.l9-l-1913 te Amsterdam, doch bli jkbaer A. M. Iandwier het secretariaat 
van "Avanti" heeft of waarneemt . 

Van de verBnigingen "Ven i Vidi Vici", Harmonie "Tuindorp" en "Het Nieuwe 
Zuiden" konden nog geen gegevens omtrent sec1'etariaten of andere bestuurs
leden verkregen worden . 

Tenslotte moge nog in dit verband, mogelijk ten overvloede , worden verv•ezen 
neer een artikel over bovenbedoelde bond, voor-komende in het dagblad "De 
Waarheid" van 22 Juni j.l., onder de titel : "Twee jaar Bond van Socialisti
sche Zang- en '1huz'iekverenigingen". 

De Hoofdcommissaris v Politie, E~2 
Námens deze, ..-/ 

De Commissaris ven Poli 
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Res\lltAten vm de 

K~art-verkoop: 

1 Mei-actie 

33 stuks 
25 
19 
19 
14 
13 
11 

Keyl 
Kleywegt 
Kramer 
C.Hak 
Torcque 
F.GÜnzel 
Cederhout 
A.Pol 
~Tieuwenburg 
Spa:rreboom 
KoolbarRen 
Bakker 
Alexander 
.Alkema 
v.d.Berg 
A.v.Bommel 
A.Boon 
Freund 
v.Heffen 
Yrul 
v.d.~idder 
~chneiders 
Spliters 
v.d.Stal 
Wolff 
Bru~ge 
Ockenburg 
N .\'lendt 

8 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 

Li ,jsten: 

" P.Ounzel 
Bruge-e 
v. Ttef:f'en 
v .Mierlo 
~'lolff 

Keyl 
C::ohneider 
Twilt 
'7eldenr1jk 
N ."Tendt 
A.L.POL 
Bakker 
c.Hak 
Kramer 
Torcque 
v.d.Ridder 
v.M~anen 

fl. 

u 
_Q..[)..~R2. ... _ï...u.a_o_ 
t;> CL (P.o..9..-

15.75 
10.-
7.10 
7.-
6.70 
5.30 
3 .30 
3.-
3.-
2.70 
2.65 
2 .-
1.40 
1.30 
0.50 
o.~o 
0.30 

72.30 
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~ 

Antwoord op schrijven no.35478 
d. d. 18 Juni 1948. 

Onder~erp Klein te Beverwijk. 

• / 

/ 

In antwoord op nevenvPrmelà • chrijven, wordt mede 
gedeeld , dat uit het ingcst~lde onderzoek niet met ze
kerhei d vastgesteld is kunnen worden welke Klein a1s 
accordeermist medewPrking heeft verler->nd aan dP. 1 !:rei 
vergadering van de Afd. F.eiloo van de C .P • .rr. Vermoede
lijk wordt bedoeld: 

KIZIJI,r Pieter arel , geb . te Bever\'ijk, 17-11- 2;, 
wonende ·vijkermeerwPg 91 te Beverwi jk; of 

ELEIJN Ia co laas, geb. te Bever wijk, 2C- 3 - 21, wonen 
de B:oflanderwe . ..: 28 te Jever·. i.jk. 

Beide personen zijn ~ccordeonspeler doch niet van 
beroep . Ze zijn afkomstig ui 1: coiD.dl\.mistische gezi nnen . 

Van bovengenoemde personen is alhier niet bekend, 
dat een van hen al eens eerder medewerking heeft ver
leerul in vergac1.eringen van de C. P . !'!. oo1.-- niet onder 
psen.doniem. 

Beverwijk, 29 Juli 1948 



GEMEENTE~POLITIE 
TE ZUTPHEN 

IVo' OPGaEGO ' 

ZUTPHEN, 12 AU,J;lst~s ~9~ . 
LITT. No. 12399/123 • 

G E H E I M • 
ONDERWERP: 

Gezelschap Rudini . 
Typ. J. 

Aan de Heer Hoofd van de Centrale 

8ULAGEN: 

Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

te 

•s-G RAVENHAGE ·?-
Naar aanleiding van Uw schrijven dd . 26 Juli 1948, No. 46~ 

Geheim, betreffende Rudini, heb ik de eer UEdelGestrenge het vol
gende te berichten. 

Het gezelschap Rudini bestaat uit Rilbrand Niemeijer, gebo
ren te \Vinschoten, 21 December 1909, van beroep typograaf, \~TOnen
de te Zutphen, Teniersstraat 13, en diens echtgenote, Hermina 
Johanna Brugman, geboren te Zutphen, 27 Maart 1912. Zij behoren 
niet tot enig kerkgenootschap en hebben een kind, Roelofje Hermi
na Nièmeijer, geboren te Zutphen, 18 Juli 1945. Voor zover hier 
bekend zijn vorengenoemde personen niet communistisch geöriën
teerd en bezochten zij ook niwner vergaderingen van de C. P. N. 
Bedoeld gezelschap trad hier nim er op C. P.N.-bijeenkomsten op, 

Het gezelschap treedt regelmatig op op feestavonden en brui
loften, waarbij Nif,meijer optreedt als conferencier, goochelaar 
en telepaath en wordt geassisteerd door zijn echtgenote. 

c~~~· 
\ De Commissaris van Politie, 

'i()~~ · 



l!ü.ICI~TINGENDI NST BEVERWIJK 

Betreft : W. van Zutphen. 

Antwoord op 
verzoek 3504C, d . d . 4 Aug. 1948. 

• 

In antlfoord op U'lt terzijde aangehaald schrijven, 
wordt medegedeeld, dat Wouter van Zutphen, wonende t i euw
straat 10 te Bever~ijk, aan wie het nummerbewijs G 85726 
i s uitgereD..-.. , overleden is . Dit munmerbewijs i s nu in ge
bruik bij een zoon genaamd. Vfilhelmu.s van Zutphen, geb . te 
BEVERWIJK, 16- 8 - 08., .7onende~\-· nstraat 96 te .2everT·ijk. 
Deze van Zutphen is links georiP.nteerd zeer waarschijn
lijk niet aangesloten C.? . N. er . Twee z0ons van genoe!l'de 
t . van Zutphen, respectievelijk genaamd Wouter van Zutphen 

geb . te Beverwijk 11- 2- 26_, thans l'fonende l:eerstraat 23 te 
Bever-ijk en :Jirk vnn Zutphen, geb . te Be..,.er~ijk, 6 - 8 - 27 
wonende Baanstraat 9h te Beverwijk, zijn beiden dienstwei
geraar_ en komen des~ege in Uw a~inistratie voor. 

Vrij zeker kan worden aangenomen dat een van deze 
twee zoons met de vrachtauto van hun vader hebben deelge
nomen aan de 1 geiTviering van net district heP~emerland 
der C.F . N. te Haarlem gehouden optocht. 

Beverwijk, 19 Augustus 1948 • 

I .D. 



Aacvullend antwoord op sch~ijven 
no . 35478 d . d . 18 Juni 1948 . 

f 
00 

lil 

Ondet'wel'}. : 
Klein t~ e7erwijk . 

• 

t/J~O/ -,--
Ter aanVlilling op ons antwoord d.d. 29 - 7- 1948'op het 

hierneven vermeld schrijven, wordt medegedeeld, dat eerst 
thans getleken is, <lat KL..IJN Nicolnas , geb . te Beverwijk., 
20-3- 21, wonende Tioflanderweg 28 te Beverwijk, bedoeld in 
ons hierboven aangehaald antwoord, als accordeonnist zijn 
:medewerking heef't verleend &.an de 1 !:ei vergadE=>ring van de 
Afd. Heiloo van de C. P . Ji. 

BEVERWIJK, 20 .4:cgustus 194.8 . 

I .D. 
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Op de le Mei 18~0 schreef Friodriob Engale · 1 H'll'\ oer-" • I>Vel" de macht, .. 
ge TJS,pen.oohoUW der internationale e.rbeldereo(.n,eglnga "Stond lla.rx nog 

.• elecöto a.st miJ om dit te o.anscboutïen$11 

OndabkO politieterreur,ondanka banblikaumn tegen de ~Rooien en aocia
lend ie deze internationale solidariteit der bezitlozen en verdrukten 
uitgegroeid tot eon onoverwinneliJke .nacht van Vrije en plannatà.g ea
me~erkende volkerenetot een onoverw1nnolijk front van de vredo en de 
Vooruitgang .Sedert tientallen jaren poo,gt de reactie de gevoelens van 
internationale solidariteit en aocialisme voor haar doelE• ·-·!:...e 1 te mie• 
brulken. Allea en ièdereen spreekt en schrijft over social.i.. '* ; 1!1 ale over 
bun modeartikel. Zij presenteerde ons zelfo bet fasoiome E·~ ~ocialiome 
(lEJ.n. 

En nu. a1Jn er zelfe,welke het z .g. Uars•hBll •plan vereen2elv~en met 
soolal1sme.zo aal ongetwiJfeld "De vader der Ouden van Dagen"zijn 
werkeloosbeideverzekering aanprijzen als een aoo1al1st1sobe m~tregel. 
7..o noemt b. v. Koos VoXJ"1ilk het llarshall•pl.an een rfle~le ba.aia vQor een 
Wereld- ktaia plan- hu1shouding.terw1Jl het niets ~~er of minder dan 
de absolute heeraollappij van de Amar1kaa.nae bo:nk1 er)o-~ering betekent, 
met ha.o.r bale onvei'Dlijdelijke na.sle&p van toonemendt. obaoa,crtais, 
~'erkelooehe1d en oorlogsdreiging. 

Dit ie wel het grotste verraad aan clo za.alt van het oociali.eme,aan de 
zaak •an de Vl'ede en de Vooruitga,.ng,•elke men zich denken kan.Gelijk 
Hitler en z'n trawanten de dag van het ont..aken der natuur.de dag vau 
de Jeugd,cle Vrede en de Vooruitgnng van o n a q, le ll&l tot een be
epott1~ en een aanfluiting maakte.zo zal ooR Truman eet hulp van a'n 
L~aai•aooinlisten van allerlei slag,de diepgawortelde gevoelens der ar
beiders trachten te beroeren en te misbruiken. 

llOOIT ZULL1Jil !IJ DI1' TOmSTAAHl 

Daarom zal ONZE le Hei een appel moeten zijn aan de Jeugd.een wekroep 
aan de ouderen. Iedere man en iedere vrouw zullen w13 er van moeten door-

dringen, dat de striJd voor het oocialiems één ett ondeelbaar ie en dat 
de Yer4ediging van onze nationale zelfotandigheid overbrekeliJk verbon
den ia mot de striJd van de vooruitstrevende msnohoid 1n de gehele we• 
reld• · 

Onze 1 Met• das en haal' voorbereidingen zullen de 1nv.et moeten vormen 
voor een intensieve verk1ez1ngscamp$8na. Z1j zal reeds een antwoord moe
ten zijn van de werkende be~olking van ona land op het zeet gefluit vnn 



de nz.:arehall1aanae 11 vogelaars . Voor het rront der u erkers zullen wiJ 
het rode dundoek,waarmede de kwasi-eocialisten hun zwarte 0 kleffer1gell 
lading dekken,vanéén rijten. 

De gehele dag eal het u traatbee ld door onze le He 1 beheerst moe ten vo r
den.Bet teesteliJk gezang en geroeaemoe~er kinderen,hat krachtige 
woord van de maasale apreekkoren der rijpere Jeugd op onze avond-bij• 
eenkomat. 

tiet gedreun der tienduizenden mannen en vrouwen in bet hart van onze 
stad,waar 11oor nauwelijks een 9 ... tal Jaren de ruitee J'unckers dood 
en verderf zaaiden1 bet fee~rieke aohouwspel der bondarden flambouwen, 
onze vlammende leuzen1 welke de avondhemel sullen ver11obten.dit alles 
zal bevest$.gen dat Rotterdam niet ROB"rn ot Gl:.mL le,maar ROOD ie en BLIJft&\ 

WAT STAAT ONS TE pODN? 

•
In de voorbereiding 'v·an onee GROrE SOCIALIS1'ISO!m le lmi zullen er voor 
de afdelingen een aantal vergader11'l3en plaats vinden.uo.ar regelmatig 
het werk van de le Vei beeproken .zal v;orden en waar de Rotterdamse af• 
delingen steeds verslag zullen moet~n uitbrengen van 'het werk in de at• 
delingen. 

• 

W1J vangen de grote 1 lle1-cappagne aan met een 

DONDmu>AG, 26 li'BBRU.AR% EERSTE KADBRVERGADERitn in de zaal ve.n laté .. De 
Heemraad-,N~euwe Binnenweg 276.Aanvang 8 uur pre• 
ciee . 

Men&u 
l . De politieke betekenis der le ~ei. 
2. Taken der atàel1ngen. 

Pan van a.ot1e. 

In ~e nfdel1ngen wordon dan uitge~re14e BUURT• 
VERGADGRtEGEN1 belegd,waartoor in de eerale p~ts 
de abo.rme•a Jan "De tinarheid"jleden van R,W. N. , 
leden der PartiJ en alle buurtbewoners ~orden 
uitcenodigd. 

O.U EEN ZO GROOT :r.roGELIJK AANTAL llBHS:SN OP DEZE BUUR1'V 1.RGADERlNGEiJ TE KWi
UE:N KRIJ'GEH,ZAL liET GOED ZLTN, DAT DE AFDSLilnEU DAA...qVOOR EEN UAlTIFSSTJS 
UITGEVEN, HETZIJ GEDRUKT OF GEST~HCILD. 

'

Verder 2ullen alle buurtvergaderingen in "De aarheid" worden aangekon• 
d1gd.Eemoud1ge, doch duideliJke presentielijaten zullen nauwkeurig de 
namen en a.dreasen van alle bezoekera moeten vastleggen. 

VOIUISN VAN REff l U&I CO~I!it 

UN" rra. bespreking van ons 1 YBI PLAW aal e:r op deze \targnderlngen V..iWl 1 !mi 
COMI~ moeten worden gekozen. bestaande uit 7 mant te w$tenr 

Een le Voorzitter - 2e Vooraltter • le Penniogmeaeter • 2e Penn~ester 
le .ProPagandist - 2e Propagandist en een teobnieche ma.n. Daarvoor te !de
sen liefst aan tlmmer~an ot ~en sobilder. 

I
DE FUUCTIES van le Voor2itter.le Fennlngmeas~er1le ?rop. moe,$n vervuld 

. worden door de atd . pol . secr. ,atd.penningm. en ~td.Propagandist, de overi• 
ga 4 beetuu~lGden ~orden gekozen uit betrouwbare buurtbewoners . 



DIT CO UITE VERDEELT DE 'rAKER EN DRAAGT ZORG VOOR AL lt~T mRX RETRr:lFFEND1J 
Dm EERSTE llEI CAU.PAGNE. 
Zil leidt het werk,zoala het uitzetten der apaar})uaJoo, biJdragebonnen• 
plak- en verepreid-mo.teriaa.l,raama~'f1abes,man1teeten on bet maken en 
echllderen va.n borden. leuzen, praalwagens enz .enz. 

VASTSTSIJ.'Slt VAl? BEN VAS'l'.E WBRlrnRSAVOND. 

Hiervoor kiest men de Dinadaga•ond en legt daar nu reedS de zaaltJes 
voor vast. 

Op deae datum zullen in alle atdel1ngen 1waaronder 
ook de bultenatdel1ngen, de busJes en bijdragebon
nen aanweztg a1Jn,sodat deze dan gelijktijdig kun• 
nen worden uitgezet aan de aanwez~e werkers • 

• 
DE GEHEL~ PARTIJ' RH ALL"S SYJIPATHISERJ.UlDEN' MOETElf IN D:! VmKoeP VI-Jl DEZE 
1 :Wt ~IJI>RAGEBONNEN B"G'l'ROXKEU WORDEN I 

• 

!!en zal er naar moeten stre•en, dat ieder lld van de PartiJ zo'n boekje 
in zijn bezit krijgt, waarmede hiJ kan werken in het bedrijf. bij vrien• 
den en bij kennissen. 

HONDERDEN, m:RH, DUIZENDEN GULDlinffi ZULL1till OP DEZE '!JZR BUEE.U BOETEN 
•·oRDEJl GEBRACHT OU 'lO'l ERN SUOOE5VOLLE l•llEI•VIERIN:i TE KOL~N. 

WOENSl>AGt 17 UAI\RT VBIDAMRIIi:l met de aeoretartsaen .. propugamU.eten 
en penningmeeatere op de l!eemrae.dseingel 185. 

WO"§HSDAQ, 31 YA@'E 

WOEliSJ?AG, 1 Affiii, 

DINSDAG, lS APR!L -

Aanvang 8 uur precies\ · 

1. Veraltl.g oYer de buurt•erga<tertngen~ 
2. Mededelingen van bet D1strietsbestuur. 

VBRGADmRING met de teahniecbe .commieaie tàn het Die• 
triet en de technische commissies van de afdelingen 
over het werk voor de le Uei\ 

VERGA.DRRINCl met de eeoretariaoen ... propagandaleiders 
en penningmeesters, op de Heemraade~tngel 185. 
Aanvang 8 uur. · 

1. Verslag uit de o.fdelingen. 
2 . lfededeltngen Yan het District . 

VEFGADERim met de afdelingspropage.ncHaton, Heem
raadeeingel 185. 
Aanvang 8 uur. 

Op deze vergr. derlng worden enige technische zaken 
besproken en zullen de ~l~zesels,raamatt1ohee en 
verspre id.materiaal worden vers trekt . 

Op deze datum moeten alle RAAMAFFICHES bij de p~
tiJgenoteG en buurtbewoners worden aangebraob, .Or• 
ganiaeer daar•oor een corps werkere, die J;Bet attf.• 
ches en plakband gewapend onze l !~BI AFFICHES ower• 
n.l. zelf ophangen. 



• 

WO"RNSpAG I 14 AFRIL 

\ï0El'1SDAG I 21 AfRI.& 

-4-

VERGADERING met de atd . aeoretartsaen, propagandia• 
ten en penntagmeeEJ tere op de Heemraadasingel 185. 
Jt..any ang 8 uur. 

1 . Verslag '&.!'i de afdelingen. 
2. Mededelingen v .b . District. 

VERGADSRiaG met de teohnieobe commissie uit de at• 
de11Qgen met de D1str1ota techn. commieeie.Hee~ 
raadss inge 1 18 5 • 
Aanvang a uur .. 

GROTlil SLOT KADERVF.RGAU~RIW !!ET. ALT..n 1 BI CO!IIf~t S 
Ulf D~ AFDELINGEN. 

Deze vergadering v1nt1t plaats. in de grote zaal van 
Caté~Dè Heemraad 11 ,U1euwe Binnenweg 276. Aanvang 8 uur 

Agenda• 1 . Verslag der ao tie uit de afdelingen. 
2. Uededal1ngen v.b. District • 
3. Verdeling Y'\~ de werkz&ambeden aan op• 

bóuw podium aa .• het maet1ngterre1n. 

OP DEZE VERGADERI:·xt IDETEiT ALL~ JERKERS UIT DE Am'J"::L!ll}SN AA'N'RRZïO ZIJN. 
ALSUEDE lE ORmWACHT.&N• Wt'i'....LKE D'JOR DE AFDELI:flH1N 'l'IJ'DIG . 'ORm:N oro::mou:a:n. 
Verder zullen de af'delingpropaga.n4is ten dageliJks, hetzi'J mondeling ot 
teleto~iGoh mat het Dietriotebestuur contact moeton onderhoud9n. 

DONDERDAG, 29 AfRIL IN' ALLTil AFD;;:LIIDEN 'ORD'l' DAU DE VERS?REIDIHZ T&R 
HAND GEUOUEN VAN om MEI llAlUFiST. Dit zal gsschie• 
den tussen ? en 10 uur •a avonds . 

ROTTERD/tl~ ZAL Dm D1\G IN HmT 'l'relmN lro~SN KOJIEU TE ST.AAN VAN DE "JERS'i'E 
WI. 'l'EV'El ~.ID KUN!fi~i" DAlf DE R.~ST ,\N':rEU VAU m!1' '/.f;RS!'niHD U.l\TBRIAAL rrORDElJ 
G:GBRUIK'r • 

.. 'LAKT NIETS OP PALr::ti OF LANT A.AiUlPALJ!!N, J.RREN' EN DEROBLIJ'KE l DIT IS VER• 
• BODRN1 \ 

Ue' een )uiete en entbouaia.ste uitfoering fan de hierboven aB.ngege9en 
richtliJnen b1J de voorber~idlng van de le Uel-dag zullen we ~eveos de 
grondslas hebben gelegd foor een brede Volksbewegins Yoor Vrede, Vr1jhe14, 
en ~elvaart tn one land, op dè baais van oomité•a in buurten, afdelingen 
en bedrijven. 

lliEI 1949 ~' ' ' 

Werken& Rotterdam, Jeugd en ouderen beheerst van 'a morgens tot aan het 
middernachtelijk uur bet straatbeeld. 

De8 morgens aanvangende om 9 uur zullen in taUe buur• 
ten de kinderen aantreden naar ~~en of oollecttof 
idee gekleed met vlaggon en borden, enz . , op de tiaar• 
voor door de afdelingen aangege,en vertrekpunten. 

D.S DFll~Lt~R'l'J'ES V A'N DB R3CH'l.SRMAASOIW~n 'r"R.~KKSN IN O.Pl'OOHT ll<\AR Hm'l' VBR
ZAMELPUN1' HMGSEV'&El\• VArmAAR, W.AmmER DlJ OROEPmN ZIJU !1EARRIV'Ii1ERD,VSR• 
TREKT DE GROT;~ STOE'r NA/it .Htil'i' 'rERR:S:ttf MN' DE Kml'ISKADE (acbtér het thea• 
eer Lu'uéoa) (om 9. 45 uur erecieq) . 



• 

Ili1DERE KIHIF..RGROEP WE!Jm VOORZIEH IS VAN EEU BORD, *AAROP DE NAA).{ VAN D3 
BUURT VERJ4ELD, IE:FI~'l L"-WS DE .TmY, WAAR!TA B.1KEtiD !iORD1' GBMAAKT, WBL
KE GRO:S:BUi BSN :ERI.TS GEfrol1HE1i HlmBltN' N.L. GRATlS DESLNAJáB AAN HST WAJ~Jt• 
HEIDS•ZOMERKINDERFEES'f. 

NA DIT DEFIJ& WORD'!' DE STOET ONTBOUOIUi. 

LllOCSRUAA.SO'G!§R 

Daar verzamelen de kinderen zich in de buurten op dezelfde tiJd (9 uur), 
en trekken naar het verzamel]Unt. Vandaar wordt vertrokken precies om 
9.45 uur naar het Afri(aande~plein, alwaar het dlfil~ voor de jur,y plaAts 
vindt . 

ltA BEKENDMAK.:.CZ V .IJl DE Wilfilf.l!ll'>f:l GROg.P1UT WORDT DF: KI!ID3ROI''l'OOHT ONl'BONDStr. 

Voor de Linkermaasoever vinden er 2 kinderteesten plaa 
in de zaal van het stadion uFoyenoord" . 

Voor de Rechtermaasoever windt &r fén grote Kindermid
dag plaats in de- "Rivi~ra Hal 11 • 

OP DEZE KirTOORFEESTEN ZAL JBN UITSTEKEND PROORA.lmA 70RD3t-T GEBRAOHT .. CAARp 
DOOR D3 K!lU>ER:S:N ZICH UITBUNDIG KUNNEN ,\L'USEREH. 
De entr&epr1Js voor deelname aan de 1 UEI KIUDERFEreSTEN bedr~Jlgt 24 oent, 
bel. inb&grepen. 

llE DEELNAME M l DR XINDZROPTCOHTiUl IS OElUi:EL GRATIS U 

DE,S, 1.IIDDAGS .. '!'! 4 UUR PRECIES· i 
Deze openluchtmeeting zal plaats vinden op het terrein 
aahter het theater •• tutuscan • aan de nieuwe weg langs 
het Station D.P. · 

HET TE.t'mE:tn ZJ\.t FEESTELLTK G~l'OOiv ZIJ'H EN :tH HET BlJZO!lD]lR ZULLS!if OP• 
V AL·L~!N DE AAllKL.'!i:DilU EN DE LEUZf!l{ OP HET TBRREtN. 

YASSA DEMOTt2TRl\fiE 

• Vanuit twee verechillende punten der Stt.Ui zullen demonstraties optrekken 
naar het l!eet 1ngterre1n achter nLutuecatt bij het station D.P. 
De afdel1naen or,gentaeren in hun eigen afdeling de demonstratiegroep• die 
naar een vaat punt in d~ Stad vertrekt.no afdel1ngen .van de linker maas
oever ver~arnelen ziCh op bet Afr1kaanderple1n, 9anwaar zij~ gezamenliJk 
vertrekken nanr de SchiedamsebediJk bij Gerzon. 
De afdelingen van de Rechtermaaeoever verzamelen zich bij gebouw Gerzon 
aan de Sobieda.macbed1jk. Bij ae.nkoms:t •an de demonstratie Ul:.t::aö:t .-z 
van de ~u.o. sluit de Rechtermaas z1eh daarbiJ nan1 waarna de gehele de• 
monstratie vertrekt naar het terrein achter "wtucca. 11 :. 

DE AFDELil'CEU DRAGJSN R'!t ZORG VOOR , DAT Z I1 ZO'rnlï!L YOGELIJK RODE VLI'OGEJi 
MI.i:DEDP.AGEN,ALSWD~ :SO!U)gl:f EU LEUZEN\ . 

WIJ' l!AKEU DE AFDRLil(}E!{ ER OP A'l'TEN'Tt DAT VOOR Lr;,GE PRIJS !100 VLAGGF.N BIJ 
lmT DISTRICT BrJSTELD KUIDnt!N WORD"B:N. 
De prijzen zijna lOO :x 11)0 cu,. f• 8.50 

110 x 1?5 oM~ r.10.50 
150 x 250 cu. t.la.--

Deze vl~ggen zijn vervaardi~d van wollen soheepa• 
vlaggendoek. 

avonds 8 uur '1ndt er een a.v ondb 1jeeJI2KCltms 



FAJ!XELOPTOCHT 

• 
SP\ARBUSJES 

-~-

in de Riv il!ra Hal, waar de Rot'terdamse rijpere Jeugd 
zal domineren. Daar wordt reeds hard aan gewerkt, ieda• 
re jongen en ieder meisje zal daarbiJ behoren te ziJn. 
De entrée, welke zeer laag ia gesteld, namelijk op 24 
cent, zal het mogelijk maken, dat duizenden kaarten 
verkocht kunnen worden. 

. 
Ba afloop dezer avondmeeting is het verzamelen geblazen 
voor geheel Rotterdam en zullen vanat de Rivièrahal,met 
onze jeugd voorop,honderden flambouwen door onze stad 
worden gedragen in een kilometers lange guirlande van 
vreugde•vuur, welke wordt ontbonden op bet terrein,waar 
een koloasaal slot-vuurwerk de grote drang naar Vrede, 
VriJheid en Welvaart zou onderstrepen ale een waarechu ... 
wing aan alle "Jlarshal.lianèn"~ 

Grote kosten gaan met dit grootse gebeuren gepaard.Dui• 
zenden guldens zullen moeten worden bijeen gebracht . 
Wanneer echter met man en macht met de l•Mei-bijdrage· 
bonnen wordt gewerkt, in fabrieken en bedrijven, ~t en 
bij de vrouwen in buurten en wijken,overal en bij ieder 
dan bereiden we zeker de le Yei politiek en financiëel 
goed voorl 

ALGlilf:BlNE OP:U:ERKI NG ·RN' 

Hiervan zullen ongeveer 1500 in' omloop worden gebracht 
Het ia dus noodzaak, deze busjee uit te zetten op die 
adressen, waarv an men weet, dat zij een behoorliJk be
drag zullen opbrengen. 

HET BUSJE ZAL I?~ RIDT TEKEN STAAN VAN DE le MEI . 

VERKOOP :B IJ'DRAGEBONNEN Iedere afdeling en buurt draagt er zorg voor,dat 
zoveel mogelijk mensen in het bezit worden gesteld 
van een bonboekje, welke zij kunnen verkopen 1n 
het bedrijt,kantoor or waar men wil .Verder insoha• 
kelen van de bezorgers v a~ onze krant.Veel zal at
hangen van het initiatief der afdelingen, om zo• 
veel mogelijk bijdragebonnen te verkopen. • HOUDT E"IDN GOWE ADMINISTRATIE Di\ARV ..-..N BIJ l 

ALLES HANG'!' AF VAir EEN GOEDE VERKOOP 

Iedere bijdragebon ie een klap voor Mansholt en z'n nasleep. 

RAAKAFFICHE - PLAKZEGELS 
VERSPRmiD llATERIAAL Het verspreid materiaal zal beataan uit kleine 

stroken, bedrukt met onze leuzen, welke een op
wekking inhouden deel te nemen aan onze Ye1wie
ring. Deze stroken kan men overal verspreiden, 
waarbij vooral de bedrijven niet vergeten mogen 
worden. 

DE PL.AKZEGELS ZIJN BIJ UITSTEK GESCHIKT OY PRO• 
P J(!r ...V'"IDA TE .iiJ ,'.XE N, 

Een aantrekkelijke affiche, uitgevoerd in 2 klea
ren, welke de ae.ndnoht op onze 1 Mei viering zal 
vee t.t.gen. 



UANIFEST 

LE.'UZEN 

~aarin een laatste appèl aan de bevolking voor de 
deel name aan de la Mei-viering. 

Deze zullen waarschijnlijk weer door de Landelijke 
leiding worden verstrekt om te verkopen aan de dee l
nemers van onze Meidemonetratie . 

Iedere afdeling zal een technische commissie in 
het leven moeten roepen, die leiding en uitvoering 
geeft aan het ti~ren en schilderen van bordenleu
zen enz . Ook zal zij mede moeten helpen om het v1erk 
voor de kinderdemonstratie te doen slagen. Kortam 
alles wat met de teohnisohe zijde te maken heeft 
wordt door deze commissie uitgevoerd . 

BUITENA~DELINGEN Dit plan van aotie zal in menig opzicht als lei
draad kunnen dienen voor hun eigen te organiseren 
l •Vei-bijeenkomsten. Wij denken hierbij aan de afde" 
iingen DORDRECHT - VLAARDil~BN - SL!EDTISCHT - HAR
D!l~VELD - SCHIEDAM - LE@RDAM - ZWIJNDRECHT -
GORKUM, die ons r6eds mededeelden, dat ook zij met 
enthousiasme hun l •Vei- vier1ng ter hand zullen nemen • 

DEZE AFDELilTGEN KUlTNEN ZICH TEN AloLElT 'fiJnE HET HET DISTRICTSBESTU""tJR Ilf 
VERBI!IDI.l:iG STBLLEN VOOR HULP EU RAAD. 1/ij zullen hen zoveel mogelijk on• 
dersteunen om een goed geslaagde l-Uei•vier1ng mogelijk te maken. 

DE lmi-Al<'FICin;JS - :BIJIR.n<1EBONNii:lT • lL'\l!IFFJSTEN • VERSPR!HD Yt.TERIAA.L .. 
ZUL!.El'f WI DE BUITENAFDELINHi:N l!.URDEN TOEGF!ZOIIDEN J.rnT S.?ECIA.LE VERMBLDING 
WAAR HUN l UEIVIERiliG ZAL PL.UTS VINBEN. Wat eonter nodig is ,dat alle 
buitenafdelingen, welke de le Yei zullen vieren, ons tijdig bericht zen
den, 'waar hun 1-Yei•bijeenkomst plaats vipdt,alamede program e . d. 

rtDE \'1AARHEID'• A.I,S KERNVAliDE le MEI 

tn al het werk voor een succesvolle EERSTE MEI zal de werving voor onze 
krant het: middelpunt moeten zijn. De actie voor · 11De Waarheid'' gaat nu 
~uiat zijn vorm vinden en zullen dus de afdelingen in het voorbereidende 
~~k DE WERFACTIE VOOR 11 DE JARHEID•• INT~JNSIEF KOETEN MNP~N l 

DE WEKELIJXSE RESULTATEN .tiEJlEN GROTERE VORlmlN A.AJ.il EN WAlmEER ONZE '.'/SRKE.RS 
liET AL HUU ENERGIE DE AlJONNE]:WERVING OP\TOER&ar, ZAL !BT DISTRICT ROTTERD.AU 
EEN UITSTEKEliD SUCCES IN DEZE GROT]l: WERFC ~AGNJ<J BOE~Ul . 

KAllmADEli, DE :i:ERSY:S Ml.HVDRn~ V Alf HET VORIGE JAg{ f/AS ~"'EN ENORY SUC~S . 
l.mER DAB 20 . 000 ROTTERDAk'SE YANNEH IHi VROU~N NAlffiN AAN ONZE "MEI- VURI!G 
DEEL. . 

WANNEER WIJ AL ONZE KR \OHT , AL ONZlil WERKLUST INZETTEN, 
VOORAL BI.T DE VOORBERSIDIID, DAN ZAL DE 

EERSTE MEI 1948 . 

NIET SLECHTS lOOOden J.tnR OP DE :BEEN BREt&Eli• DOCH ImN 
TEVENS XN ORGANIBATORISCH VlllRB~LliD BRJ.JNHJN EN ~\L DIE DUI· 
ZRND:SU.f ll.AJmEN, VROU.l.EN Elf JEUGD GERlilWD MA.Klillf VOOR DE 

GROTE VERK!!l:ZIIDSSLAG 1' 

DAARO:M M~ERS, S L A A T D E R 0 F F E L l 1 t 



VOOR D~ GROOTSTR ~URI-VIRRING 

TOT HU TOE GEKEUD &l 
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_VoorBf MA-S$4-QEM.ONS·TRATIE 
. VERTREK 'HALF . ZEVEN VAN HET W AARHEIDGEBOUW, P NSEGRACHT . 

Aan de demonstratie wordt medewerking verleend door de Harm(jhÎe "De \vaar heid'' en door de Arbeidersmuziekvereniging 
"Excelsior" uit Ammerstol, welke corpsen ook in de• hallen toneert eren. 

. . 
KAARTEN à 35 ct. van heden af verkrijgbaar aan de volgende adressen: Pr.insegracht 60, J. v.d. Heydenstr~at 69, Laan van Meerder· 

voort 224a, Snijderstraat 96, Kemperstra·at . 98, Pletterijs\ aat . 119, Maystraat 53, Laakkade 252, Wiekstraat 53, Damast
straat. 223, J. ten Brinkstraat 95, ~ederijktrstraat 160, ondebosstraat 3; 'Smiüstraat 6, Heelsumstraat 14 7, Larensestraat 52, 
Goudenregenstraat 154, Moerbeiplein 6, Teylerstraat' 45, Newtonstraat 5, W. de Withstraat 46, Amsterda~&•sestr. 17, Scheve· 
ningen; W. Kuiperstraat 106, Scheveningen; Pluvierstraai 304, Séheveningen; C. van Necklaan 202, Rijswijk; v. Aremberge .. 
laan 145, Voorbll!g~ v. d. Gaagstraat 36~ LoOAduinen.· . · . 

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• •••• 

• •• • • • •• • •• ••• ••r: • •• .... 
• •• . ... ••• ••• ••• • •• • •• • •• ••• ••• • •• ••• ••• • •• ••• • •• ••• • •• ••• • •• • •• • • •• •• •• • • • • ••• • •• ••• • •• • •• • •• ••• ••• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• ••• • •• • •• • •• • •• • •• •• • •• .. .. • •• • •• • •• • •• • •• • •• ••• ••• • •• • •• • •• • •• ••• • •• • • • • •• • • :: 
• • • •• • • • • • • • • • • 
' . • • • • :: 
• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • •• •• •• • • •• •• •• • • • •• •• • • 



• 

• 

(!I 

Een Mei-mas~pel 
GRONINGEN. - De ee.ute repe
titie vhn het massaspel heeft plaats 
gevonden en alle karneraden wa
x-en enthousiast over het resultaat . 
De plannen voor een .fleurige aan
kleding van de Kor.enbeurs zijn 
ook reeds gemaakt dit belooft 
ook iets bijzonders worden. 
Er moeten meer k iaaden komen 
voor het m ~ de andere 
werkzaamhe.Çen. .I 
Wij roepen rJjf!n" ~p: Al onze 
partijgenote ~Y patlUserende 
Waarheidl , om a.s. Zondag-
morgen ~ ~ur a.s. Dinsdag-
avond 7.4!j·~ur · ns partijgebouw 
Loopende Die.» te komen. 
Komt allen en zorgt> dat wlj een 
grote Mei- vergadering krijgen. 
Vooral de jeugd roepen wij in gro
ten geta~e op. Het massaspel zal 
voor een groot deel door hen ge-~ 
dragen moeten worden. 

-- --
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Origineel m 

Volg nr. 

UITTREKSEL 

OD 1.00.0....... ...... .. ... Naam ........ ... CFN - 1 M~i - vi ~ri.ng .... l9.4.8. .............. ....... . .. 

OD ~.?. ..... Naam . .. Muundr· .... J..r~orten O.vsr .i .. j.;,.~.el .... .. 

3:?542 Ag, nr .... ~ ..... .. . ... Aard VJn het stuk ... 

Afz . . I .D l:.n!..>_c{ledç _ Datum .. 3 • . 4 . 48 

Het ~1lge.nee1 ... NederL.nds Jeur:dverbond . 

1::1 . Orf ... nis.:.~ üe 1 ï.:ei-kinä er fee~ t • 
. lle abor ... ne ' .:; op "De :oarheid" in deze P C1 eente ont vine,en 
eer f' ~- ter.cild scr.ri ~ven - .väorv~ n een 6Ae.nr.lc.. .:.r ul::; tij loge 
I hierbij YOrdt P6Vvcgd - ii1hOudcmc..c de .ltcedcling , dat 
"de }-rol re::.s i t:>ve ~ è~f àvereniginf " , t.et .... :KJ I , VE;r _ >Cl..t J.<.id , 
het 1 ).!ei - kinderfet.:ït dit ~u1:1r tt. 1or en or"'"'roi~ er en . Fm·_u
lit>ren voor deólnt.aüng .:.Ouden doo.r· het r Jf .ordtl u1'-g6hdi:lld 
Of konden <.Jé:l.tl u6 a-.2lêe udre~~en .VOI'dcU C.ll;:l<-~0ff.',d , :aedOelde tidl'CS 
,_,,_,n .V.2I'en reeds bij de IL ulllier· . tekE:..r.d . uder e regevens hier
omtr(:;nt ku.nnen d6.:> t 'cr1,:;t .Joräen v6r~trei<t . 

Uitge trokken door ............ ...... ~.~..... .. .. .... .. .. . .. . .. .. .......... .. . .... .... ... Afd./Sectie .. .. . .t.CD ".4b ... Datum .... H -1 .• 1 0 . 48 .. 

A.L. 17249-'47 



.-:. cl.n on::.-.: ,;_lj o r::J.-.;:... • --·-.. ~ .. ~ - ..... "" ... -... -- -- .I:ns eh.: .e 5. 2. 48 

f!et rasae schr~den nt~.dvrt di... o .... rst·:: 
nat -:.·~,.:;;t .j,,, ·.::.:cbvicl<}rs • .!ij ro~pt:n in Uw h,,:r·inn-.:ring hvt fe..:st van di... 

kind.::r·...:sn er) 1 ~: .. ;i vori~~ ja ...r . Dunk zij ut.. act i .... V.J rt<:düwvrking van onz0 XIU:.i 

äbonn~s i:J dit to-.:n 0·..;11 gr·oot ~'uccvs .~owor<l~n .l3agl)nlang hc:bbon do kinjeron 

..;:ç no,_.· ovvJ· ~~·-:;n:okvn . ~ij :h-.:~>bvn prvt un 1~1 -.: zi·..:r t;..:h.·!.d ..::n volop to :::m·)-..11\-n • 
.Dit ::·t~J· ... ~ t . . 1 zi.j ~.tit jat.tc- ,n ... ~ - r· llvliè\J~·:o: 
r;:ro~l-· ·~ 't1 ! .,n . ·i "i ] · . . ; f'·· <·-'· .,.: ·': ;"., oy· ''l~ ··t \..' '-'•.1. '-' w _.,.,.,V il ..... c) ... v U •..,. ··· .. ; t; t \...1. l v<'NU.... J. .l. v o)J.. guni t:.:r 01! 0 

D~ pro·c;,,.:;~.;iuv.) .i ~.:~t:._çrl V•..;rv-.:ïüt_;inG hot _f...J. ~T ' • V 

{;r;!Jv .,n .~.,vd~rla.'l'ldsc .J0t.l.gc~ 
• 
V·:JI'~ "b C· :·1.::. 
• r 

• ·ft· l '. . , ..... ' ~ .. .. ! .; '.1it C:.i..!t hVI.!. CV0J' 

Vlij r:; ..•. ·.n llivr:h.Jd•_. c::;'C.· ..rn0 -:-.. scoc:~cd . 
1/ij wut0n J~t bij h0t A. H.J . V. ;Jv C•.L'i:.~üur·:bi,! Yan dit lünuGrfe•~st in govd..: 
hailden i:.; . 

iL't b'Jt .::.1~-.:nt -.:chtur nivt d::.t '"ij \.. ~ ; :,; ·:f~ji J~~ ie:; tlG'U.û.:n . 

Int .... t:,-.:.nd'-''·1 • 

1hon:1vs o:p 

dvzvr J..:t· ~n dar:•l h~t .A.iLJ. V. zv:.f ·11.:·::. dt G[>gvh;:-.. ·ld . 
vul.:. ... :: 

·,Jij I'-.h:-.:1vn dus (;~ d-.: Z\;lÎdv aetivJX-.. OH<Lrct~..;unin~; V"r~ ck <:.bvnneo ::.lc 
vorlt.,; ,j~.r. 

H-.:lpt 1:1~du un.t cok IÎiJ~ ;)a·.;.r het !:int1v1: fo ,.st 0f.: 1 I.1oi U.\Hl B12ÜCvS wor:J.t. 
Abonnvo, wij rckvnun Oj'J U. D..: kimlvr'o...ll I:lO..:t .... n vvll !,)l' n cht 1 U-c::.f0-.st h-::bbün • 

• On<l.:J.i:~tr-L . .nd struok k·).n ook op .:Jt•n Vt.n de volgundo r-tdr.:.:m:Jon word0n gobrr.:.cht . 

~ l 
Hv-.:uw1cr-i.L!pstr . 28, !iLu~.i a.atr . 8 ~ J . \1 . ~wi-.:n.J:;~tr .• :.t 46 ,rn.pr..v~rstr . 77

1 
V ... ~nstr . 119 

~atrikctr~.1t 43, :/ .i'• i jkrl.l.1pstr. 27 . Tubr:n tiastr, 46 . 
•••• • • •• •• • • •• • ••• •• ••• •• • o ••• •••eore • •• • • •• •••••••• •• ••••• •• ••C) •• •••• • • • 

Hiorl>ij xou. ik Ja: .rn~,.; :lill-.:n <l:~t vc.n mij •• • ••••• • • kinJJvn q n :h..-t 

1 Jli,.Ji fw .... ct V'1!1 d0 . .:" . N. J".V . mochtun r!...:;~lncm-..n . 

Na.r~l!.~. • ... . .... ............. ., . • o!l .... ..... . ,.. ... . .............. ~ .... ~ • ~ ••••• •• • ~ 

Adr 0 s • . • , . . . . . •.•• " .... ~ .... . .. ... ,.. ..... : . . • . . ........ .. .... . . 

I 
..n. . 

.\ 
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l Mei-kinderfeest 
in Croningeo 

G~ONINGEN.- Van heden af oot 
en met Zaterda!l 24 April is de 
aangifte opengesteld voor het 1 
Mei kinderfeest. Alle kinderen van 
6 t.m. 12 jaar kunnen opgegeven 
worden aan onderstaande adressen, 
waar een deelnemerskaart A f 0.10 
kan worden gekocht. lngele'l1erd 
moet worden per kind * ons sui
ker. 
A.YKolman, Dellple~ 5a:,l Kop, 
B'edumerstraat lila; IJ.. Stal, Vm-

1 
kenstraat 271\,; E. de 'Wit, Kamper

I foeliestraat ~; "Sfraatp:~an, Graspad 
6; F- V11l!.tstn, La~e der A 17; 
Renses, Folkingestraat 46a; De 

"' Waarheid. Lopende Diep 20a; Vost 
V Helperweststraat 2; J. Rootlieb, K. 
l de Vriezestr. 12; W. Kapma, Mar

wixstraat 39a; Westerling Lorentt-
/ straat 6; Vleeshouwer, Barestraat; 

H. Marrink, le Spoorstraat 46; G. 
X Kaipers, Nieuwstraat 134a.,f 

............. ..,., 



UITTREKSEL 

Voor .. . . OD .. 100.0....................................... .. ... Naam ... M~.n•. ]_ •.•. ~ei .. v:.c_ .:Lt!, .•... ~ .. ~ .. !-..8 ........................................ .. 

Origineel in 0D. .... 2.44 ... E.o.t..terQ9TIL.... .. .. Naam 

Volg nr. .. Ag, nr . ..... $U.~.~·-·· ........... Aard van het stuk Vl?r .!i! .l.~B. P..~.ê.:},.9."t..~.D: .... R.§.~.:t).,mJ:.~.V.~I'P:. 
6 - 4- 48 . 

D ... .J. ..• .l ~ ....... ~.f.Q. •..... , '.~l..rJ.n ... o.~.... Afz. . .... I .• P •.. :.-- o.t.t.~.r.9 am. . ... . Datum ... ~::::4:::-4.8 ............. . 

'Toorts was besprolren het feit , dat rnon nop steeds .geen 
toeste"ll.rn.ina: had verlcre~en voor de 1 ~ ei- demonstr atie en 
dat de moueli ilrheid V"~n een ve1·bod zeer çroot moest '-'lorden 
p-e3cht . 'en zal , indien geen toestemlllinp. wordt verkregen , 
een croot aental kleine borden vcrvaardigen van een zodaniP, 
formaat , dat ze ~ema lrk-•:J i ik onder de jas kunnen \'rord en 6t;e
stopt . 'en ko~t dan te 16 uur bijeen op de Cool singel, 
haalt de bor~en te voorschijn en Aemonstreer t voor het 
I:aadhuis . """r zal dus te Allen ti ,;de ~edemonstreerd ·porden . 

Uitgetrokken door ........................ ~.%... .......................... . .. . ................... Afd./Sectie ............ a ................... Datt~m .... 2 ;1.- 6 - 48 .• ... .. 

A.L. 172'19-''17 
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I.D. Noa 153. 

G:!!:HEIY . 

t; · 1 Ar.; jJ rls : 
Rotterdam, 19 April 1948. 

Dezerzijds wordt berioht,dat de Communi~
tische P.artil Nederland "De Waarheid",distriot Rot
terdam, een drie-tal circulaires aan haar functiona
rissen heeft verzonden, alle betrekking heb&ende op 
de a.s. 1 Mei-viering. 

Afschriften van dez,circu1airea worden U 
hierbij toegezonden. 

n:rzondan aanl Centrale Veiligheide Dienst 
te 

t s-Grav4nhage. 



Afschrift 7 April 1948 

C.P.N. De Waarbcid. l 
Di.s~rict Rotterdam. ~ 
lieemraadsainsel 185 _ Rotterdam, datum :postmerk 

Aan atle afd . besturen, apeciar:t.l ter attentie van de atd. penningmeester 

w.K. 
1 !Zei I 

De voorbereidingen van tie le lle i ?.ij r. in volle gang. 
H'et spreeltt vanzelf, da.t deze vo orber~idinr;c r1 zeer veC:1l geld koeten. 
Eraetisch allc,a moet cuntant beta.ata wo-:rd~n, terwijl er nog geen inkom
a t en togc:-1ovar staan. 

Daarom ia het meer da.n nooüz::lJt;r.Jli,jlt, d1.t de Vt1rkochte bijdrage .. 
bonnen zo apoedig mogelijk '.'iOz·den t.>.f~P.:t'oka'1d . lij w111.en biervoor ape
o1aal een aa.ntnl avonden vaat le~gen , wn.n.~cp df'lv.e a frekening kan ges eh 
dan, n. l. 

\1oonada.g, 31 r!<B,~rt. 
Woo na dag, 14 .'\.pril . 
\'loenadaz, 28 April $ :1 als laatote artrekenavond 
Woen~da3, 5 Yei . 
Op dcz•3 laatste avond moeten beallst alle bonnen afgerekend zijn 

en do eventuole overgebleven bor,n9 n retour. 
Kameraden, zorgt er voor, dat het clit jaar hael wat beter gaat 

a ls in 1947. Toen "17a.o het nog roogel ijk, dat een half ja.ar na 1 Mei nog 
afgsrokend werd on er bonnen t3rugkWamen. 

Dit ja3r zal dit zeker niet gaan. De Districtsleiding heeft daar
om bm!loten , dat gr na 15 :Vei g11en bonnen rnoer retour geno~n zullen 
orden. De af del inr;en dragen, 77annco:r op die datum alles nog niet is af• 

gerekend., dan zelf de verantwoardolijkheid. &!.Lzullen de niet afgare
Ronde bonnon noeton b"!tt:~len. 

Het ia noodzakelijk, <lat direct na l llei het gehe le kader T~ordt 
1ns9eohakeld om eventueel de restant bonnen op to halen. jullie hebt 
danrvoor 4 dagen de tijd. Dus :à"t dan alle hone aa.n dek ! 

Ter vergeu:~..'l.kkel!jking v a.n het werk is natuurlijk een goede administratie 
een eorote vereiste . Houdt controle op de uitgozett:é bonnen en bevordert 
een regeln:atige afrekening. 'ren overvloede wijzerl wij er nog op, dat 
de at'del ing 20% ontvang t van de opb:t·engst van tedere 9 erkochte bon. 

Ongetwijfeld zullen in jullie afdeling riJke pg. of sympathiea
ronden wonon. Stuurt het beste kader op ben af om h':ln een flink bedrag 
lichter te nt'lken voor on&e Rode la !lei . Ook van deze extrs.- bijdrage is 
20% voor de afd. kas . 
Verkiczinsr,afonds s Zeer binnenkort komt de t"•ede zen(ling verkiezings
busjes. In verband hie~ede, moeten xa zo spoedig mogelijk alla oude 
(me talen) b•1sjas wo[rden OMShaald, om vool .. d~ nieu\'te ( oe.rto17nen) busjes 
plaats te maken. Wij wijzen de penningmeester op de VOJ.!4ende ins tructies 
le. Alle gevulde busjes ledigen en hiervoor kwitanties afgeYen. 
2e. Alle overgebleven ledige {gave) busjee re ~ou1• naar het dia trict. 
3e. De administratie (controle stat~n) areluiten en ~et de copie-

nitanties t'!r controle nç~ het 'Dis tr:f.c t opzenden. 
4e. Spoedige afrekening Yan de binnengekomen gelden. 
5e. De afdalingen, welke wel reeds afgerekend hebben, doch geen k~i

tantiea en etaten opzonden, g Plieven dit a lsnog te doen. 

Kameraden, er is veel werk ~n de winkel, doch wanneer 
wij dit op een goede c rganioatorische wijze aanpakken ~al het zek~r 
goed r;a.an . Legt due hot Z\laartepun t van je activiteit . o-p het wel slagen 
van onze le Me1. Zorgt er tevens foor, dat onze 1 Hei niet allaan een 
politiek, maar tev~ns een financieel suocos W'Jrdt. 
Daarom, alle 1 U~i - bonnen moaten worden verkocht. zet hem op, rood 
is troe f I Met' Kam. groeten . Afd. Finnr.ctën. c. Mollevanger. 

~~±Jo 
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Afschrift 

Rotterdam, 7 April 1948 • 

.Aam de vrou,'Ven- en jeugdf'unctione.rissen der afdelingen. 

------------
Aa~~luitend cp de vcrige richtlijnen kunnen we jullie thans bericht~n, 
dat de kao.rtan voor de lcindervo ors tellingen op do le ll!ei in de Riv iera
hal ~n in het Studion-Fcijenoord, 1~a~ de ~von~4ren van de Rotterdamse 
straatjongen I'ietJe D3l vertoond ;mJ.lcn v:ordnn, in de vcrkoop genomen 
ku:men 'sordoa. ~o ::J turt)n je dan ook hi.erb ij kaarten à. f'. 0 . 36. 
Er moet voor gezorgà r1ordea, dat in de eerste plaats de reeds ingeschre
vsn l~:i.ndcr-en VCLtl een ka.art worden voouien~ ook welke het A.N. J . V. al 
in zijn bezit heeft. 
Bij de vel"de:..-~ verkoo~ :ru~ ten tbu de a()::-eanen 17Bar oen k~rt wordt var
kvebt Tiee1• op de in jullie be~lt z1J.n<le lijaten worden ingevuld. 
Het aantal lre.art(;n i2 beperkt . daal' wc afhankeU .. jk z;ljn van de grootte 
vnn de za.le,1 . j:nnr n.ls de kaaz·tvorlcoop GOed ~aRt, zuJ.lcn we trachten 
er nog een voorotallincr aan toe te voegen. De..a-rorn j,n llet nodig, dat 
jullie tijdi'?; uori~:ht at:uren ann de HAt1r.'!!'a::l.éioaingell85, hoc de kaart
verkoop gèl.at. A\e . r k.'1.o.l"tPn telcot-t zijn not!3er dan vast de adressen, 
dan weten we bier hoove~l kaarten ar bij gedrukt ~oeten norden en of 
het voldoende i!l voor ef!ln vierdP. voorstellifl.g • 
Verg\?et ni~ t ovc ral èe Hei- bonnen aa.n te bieden want er te veel geld 
nodig en voor kind~rcn he9ft i~de~een wel ieta over . 
Al s je kaarten VBrkoopt aan de o~dera , w~k deze dan galijk op om de 
kind~t'en D.::t-:1 cmz,J lwei-k:taê:roptocht ilHe t~ laten doen• welke aan het 
kinderfeest voorafgaat . !n q~ze opt:ocbt is ~an wijzigi!'l,t; gekomsn en 
wal d~ volg~nde : 
De kinderen '1:1!1 da R .li~. ko r:1en r;etoc1d met bloemen en vrolijke kledij 
om 9 uur tea~ll'.zn in de 3-:!l'tinc:< l S . .e.n mn met muziek ert Vla.$gen "lea.ar da 
toerstelling in de P.i1ièrahal te v~rtrekken. 
Hetzelfde gzldt voür ó.a ~M~o. c.1 waar de ~erste _roep om 12. 30 uur 
valk"l.f het Afr ll:tla.nder~l~in vc rt·rakt 0n de twed9 om 2 u.\.lr . 
Wek dus de ou~ers op d3 kind~~~n 1ndividue~l of in groepsverband met 
eenvoudig~ m~ddelen zo vrolijk mogelijk aan te kleden. 

In beide zalen zal een jury zijn die de mqoiete g1•oep kinderen beloont 
met een tocht n~a.r het Het Wa.e.!"hetde-Kinder-~omer:t'eest te Hoek va.n Hol
land . 
Wannè'r onze vrouwen op adr.sat:lEUl komen wa~r rij .{'Je re jeugd ia , moeten 7-ij 
met deze spreken en hen opwekken om a.atl ons l l~e i-spel in de lUvlè rallal 
deel te nemen. 

-R3petit1e's h i er9oor Dinstiegavood 8 uul~ in de Wollefoppenstraat 42. 
De vrouweutunctiunnris is verantwoc~lelijk voor de kaartverkoop , maar 
geheel in overleg met de jeugdfunctiona.ris • .Het afrokenen geseh i eàt over 
àe afd. penn~ngmeseterx, die eveneeno een exemplaar van deze richtlijnen 
ontv&ngt en duG geheel op de hoogte is . 
Bespreek verder de gang VtJ-~ .!.":aken in het beat;uvr , vooral 1n verband me t 
best vervaardigen van bor.djes met leuzen en het verza.m~l~n van vl.aggen, 
waar de &.fdelirJg voor moet zorg€:n e 

BEWAAR DEZE RICJlTLIJ'NE.N .J,J :Lt::b:S ZW BT~ens l'!'A, 
OPDAT ER OVERAt. OP DF.ZELFD:l1 '\II.J'Zfl .'.t'lRDT G'3Ht:.!•!DF:LD . 

Het Dirtricts Yrou~en Bureau der 
c.P.N. De ~aa~heid. 
Rotterdam. 
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AFSCHRIFT 
• ?-tl-1948 

C.F.N. De Waarhe id. 
District Rotterdam 
Heernr. air:~ge 1 l8E. R~dc.m, datum postmerk. 

~n a lle afdelingsbesturen. 

w.K., 

Op o~ze 1 Ca i zullen in de maasale demonstratie, vele vlaggen en 
honderden leuzen mee gevoerd moeten \'lorden. 

Naar ona bekend is, is bet aantal vlaggen in iedere afdeling niet 
groot. Oolc zijn slechts weinige partijgenoiïen in hot bAzût van een vlagf 
WiJ dringeü e r daarom bij jullie op ao." de situatie in je afdeling eens 
goed onder de loupe te nemen en de mogelijkheden te beltijken om ook 
jullie afdelil'lg zo gunstig mogelijk in do dernone tratie te doen uitkomen. 

De afdelingen zullen diep in llun kas moeten tasten en de voorzorg 
moeten dragen, do.t zij vele vlaggen in h~.tn nezit krijgen voor 1 Mei . 

Ook zullèn ziJ bij de pgt . een vlaggenactie op touw moeten zetten, 
zodat op 1 Yei in ieèere straat ro«de vlaggen bangen s 

De kosten van deze vlaggen zijn s 
met embleem 

100 bij 150 cm. r . n . eo f . 23. 50 
110 " 1?5 .. lflO . 50 " 25.-
150 .. 250 ll " 18 ... ,, 32 .• 

\'IOlke in onze stoet meegevoerd mogen \70rden , · volgen 
,__...,..,.....__."""~ 

1. Tegen hu:..trV3rhogi~. 9 . Vrede . 
2 . Vóor eon versnelde 'vonins;;bou.w . 10. Vcrzeker onze toekorna t. 
3 . Voor een betere woningruimte voraering. 
4 . Love dt: Rode l!ei I 11. 
5. Voor hogere lonen - lCE,er'l prijzen . 
G. Geen kazernes ma.ar. sohole:J. 12. 
7. De jeugd vlil ecr1 gelukkig& toekoms t. 1:~. 
a • Ruimere a peelplan toon. 

V•lCl' ontwir.kell.1g en ont
spannl•J6 • 
Voo.~..· vrede en brood . 
l>roletr.riërl3 al ter landen 
verenigt U! 

Tovons ooken '::ij er jullie op attent, <l&t voor de kaartverkoop 
va.n de 1o Hei ä-mot1d in de .Rivièral:la.l, ook oot A. N • .r. v. een kwantum kaar
ten nodig kan hebben. 

Stel jullie dus tn verbiading met hen en regel de verkoop en af
racht. 

Draagt er echter zorg voor, dat ook è(,ij ti-jdig afrekenen, \lant 
zoalD Jul l i e v;etet, ligt na 15 :Ue1, de gehele ver~ntwocrdelijkhcicl bij 
de afdelingen. 

y~,eraden , ~ij rekenen op v~lc best~lli~~en voor rode vlaggen! 
• !l!f ::ai!SI~nw;:":?illlcri 

Denk om ona parool 1 Rood is '!roof I! I ! 
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GEHEll! 

n.e .v . ~=" ·t. i.n :Iet; ... -..... ~ ~8 7v k 
V"'11 ~1 .4.1q48 . 

lllennede heb ik de eer U te berichten, dat dezerzijds 
werd vernomen, dat de Communistische Partij Nederland (C.P. N.) 
voornemens zou zijn de a . s . 1-Mei-vierîng voor geheel Friesland 
in UW gemeente te doen plaats v"nden, waartoe partij~noten uit 
de gehele provincie zouden 1oruen opgeroepen . 

Ik moge U verzoeken mij over deze bijeenkomst een verslag 
te doen toekomen, onder ~elijktijdiP.e OPRnve vnn de nanen, perso- ' 
nalia en verder vo.n belang zijnde gep:evens Vfln de personen, die 
op deze beto~ing, dan wel bij de voorbereidin~ daarvan, een in 
het oog lopende rol hebben gespeeld, waarbij enige uitvoerir,heid, 
betref~ende politieke oriBntatie, activiteit en toespraken, mij
nerzijds zeer op prijs zal uorden gesteld . 

Heer 
• 3aris van Politie 

t .. f 
ri""u"lulDEN • 

• / 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILirHiEIDSDIEl1ST 
~ons deze: 

J . G. Crabbenda.m. 



I.D. I Vo:; -~GEL~ ~ 
N H A A G. 

l 
-, 

_3 0.APR.f94R f 

I A~ ·,J 'ls-t7) 
G E H E I M. noss .6/559. [Y 

• 

Hierbij worden toegezonden afschriften van een diletal 
brieven van de C.P.N., district Den Haag , naar de inhoud 
waarvan wordt verwezen. 

Door de Burgemeester van 's-Gravenhage is geen toestem
ming verleend voor het meevoeren van de leuzen, vermeld sub 
2, 4 en 10. 

De praalwagens worden op 1 Mei 1948 des morgens gekeurd 
door de Politie alhier. 

Fotocopi~n van de door de c.P.N. ter beschikking ge
stelde ontwerpen gaan hierbij • 

om 18.30 uur zal de optocht vertrekken van Prinsegracht 
naar Houtrust . 

verzonden op 29 April 1948 
aan: c.v.n. 
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A f s c h r i f t 

C.P.N. Communistische Partij Nederland (De Waarheid) . 

Den Haag, 16 April 1948. 

Mijnheer , 

Ingevolge onze mondelinge afspraak van enige dagen geleden, 
doen wij U onderstaand de leuzen toekomen , die in de l Mei
optocht van onze Partij zullen worden medegevoerd: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 • 
6. 
7. 
s. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Voor vrede en brood. 
Weg met Beel ! 
De troepen terug. 
Eenheid tegen dollardictatuur. 
Proletariörs aller landen verenigt U. 
Leve de Rode Mei. 
Allen naar de Houtrusthallen. 
Weg met het militairisme. 
Boter •••••• geen kanonnen. 
Marshallplan - oorlogsplan. 
Eenheid van actie - tegen reactie. 
Stemt rood - k iest Communisten. 
Leve het socialisme. 
Hogere lonen, lagere prijzen. 
Druk de wins~en van de groten - verhoog de lonen van de 

kleinen. 

Vertrouwende U hiermede naar genoegen te hebben ingelicht, 
tekenen wij, 

Hoogachtend, 

Voor de C.P.N. (De Waarheid) 
COMM.PARTIJ NEDERLAND 

w.g. Geelhoed. 



A f s c h r i f t. 

c.P.N. communistische Partij Nederland (De Waarheid). 

--------------------
Den Haag, 20 April 1948. 

Mijnheer, 

Onderstaand doen wij U nog een aanvullende opgaaf toekomen 
van leuzen, die we ons voorstellen in onze 1 Mei-optocht te ge
bruiken: 

a.l. Gelijk loon voor gelijke arbeid. 

a.2. 3 Weken vacantie voor jeugdige arbeiders. 

Wij vertrouwen U hiermede voldoende te hebben ingelicht en 
tekenen, 

Hoogachtend, 

Voor de C.P. N. (De Waarheid). 
conm.PARTIJ NEDE~ND 

w.g. Geelhoed. 
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A f s c h r i f t. 

C.P. N. Communistische Partij Nederland (De Waarheid). 

Den Haag, 22 April 1948. 

Mijnheer, 

Bijgesloten zenden wij U vier ontwerpen van praalwagens, 
die wij denken mee te voeren in de 1 Mei-optocht op 1 Mei a.s. 

De ontwerpen zijn genummerd I tot en met IV. 

I. De leuze op deze wagen luidt: Leve de Eerste Me i. 

II. De leuze op deze wagen luidt : Proletariörs aller landen 
enigt U ! 

ver-

III. De leuze op deze wagen luidt: Stemt rood - kiest Communisten. 

IV. De leuze op deze wagen luidt: Marshallplan - u.s.A. 

Wij verzoeken U deze ontwerpen zo spoedig mogelijk aan ons 
te retourneren, omdat wij ze voor onze werkzaamheden nodig hebben. 

vanzelfsprekend achten we het noodzakelijk, dat we - zo moge 
lijk - tijdig van Uw mening op de hoogte worden gebracht, omdat in
middels de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn geko
men en bij onze eerste besprekingen de kwestie van het goedkeuren 
van de ontwerpen niet eenmaal ter sprake zijn gekomen. 

U zult begrijpen, dat inmiddels aanzienlijke kosten zijn ge
maakt voor deze zaak, zodat wij een en ander als een niet te pret
tige verrassing beschouwen. 

Inmiddels vertrouwen wij, ~ dat U met de ontwerpen ac
coord zult gaan en tekenen, 

N.B. 

Hoogachtend, 

Voor de C.P.N. (De Waarhe id) 
CO&M. PARTIJ NEDERLAND 

w.g. Geelhoed. 

In de stoet zullen Nederl andse vlaggen en rode vlaggen worden 
meegevoerd. 
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POLITIE 

APELDOORN 

No . dJ'!~ 

Onderwerp: : 
1 Mei viering door de C .P .N •, : d.. 
afdeling Apeldoorn,gehouden in:~ 
ho te I"'' De .Poó'rt van .t<:lee f" te : 
Apeldoorn. 

R I P P 0 R T. 
======================= 

Aamezig: 300 personen • Ondergetekenden, 1.1artinus van ZEIST en 
Gerrit "l illem ter STEJ:ID1E , beiden hoofdagent 

z.aalcapacite i t: 350 personen. van poli tie-rechercheur te hpe ldoorn, t·evens 
----------------- -------------: cribezoldigd rijksveldwachter, hebben de eer 

UEdel.Gestrenge, naar aanleiding van de 1 Me i viering door de af-
deling Apeldoorn van de Communistische Partij Nederland, gehou
den in hotel 11 De l'oort van Kleef" te Apeldoorn, het volgende te 
rapporteren : 

Omstreeks 20 .oo uur op 1 Mei 1948, werd de bijeenkomst, 
•• welke bezoc:bt werd aoor ongeveer ~personen, door de plaatse-

. Cd9t liJke be~~nÏ~dÎ~ yan de CPN, Jan AI'5ër_tus CI?TON, geboren te Rot 
W' T·"1 terdam, - - 23, van beroep winkelbediende, wonende te APel-

doorn, Ugchel~eweg 97, geopend. Hij heette de aanwezigen rar
telijk welkom. Deze bijeenkomst, aldus spreker, moet niet be- · 
schomvd worden als een 1 l.tei feest, docb meer als inleiding van 
e verkiezingsactie in verband . met de aanstaande verkiezingen, 
ant een feestste~ning is er bij de CPN niet, daar zij van alle 
anten wordt aangevallen, waardoor de arbeiders paraat moeten 
ijn en zich achter de CPN dienen te plaatsen. Hij wekte daarom 

de aanwezigen op mee te werken aan deze verkiezingsactie. Hij be 
sloot zijn openingswoord met de opwekking tot bet voeren van ac 
tie om ~atio KOSTER, die volgens hem onschuldig gevangen gehou
den wordt, vrij t e maken. Hierna gaf hij het woord aan de dis -

, ~trictssecretaris Hendrik Tiemen NIJHOF, geboren te Apeldoorn, 21 
""'" Juni 1911, wonende te Arribem, die in verband met de beperkte 

tijd een korte rede zou houden . 
NIJHOF be gpn zijn rede met het bevestigen van de woorden 

uitgesproken door CLETON . Hij sprak over de 1 Mei-viering 50 j 

• gel~den . Toen st~ond alles volgehs hem nog in de bra~ding, doch 
' in de landen als Rusland, Tsjecho-Slowakije, Roemenië, Letland 

enz . was de bevrijding thans een feit geworden. Nederland stond 
echter nog steeds in de branding zoals 50 jaar geleden, doch ook 
hier zou de war e geest overheersen en kon hier feest gevierd wor 
den. De actie van ROMME en VORRINK, die willen trachten de com
munisten de nekslag toe te dienen, was daarom réeds tot misluk
king gedoemd. Verder memoreerde hij de toestand in Ruslanà zoals 
de afschaffing van de distributie van levensmiddelen enz. Ten 
slotte wekte bij even als CLETON dit had gedaan de aanwezigen op 
zich ten volle in de verkiezingsstrijd te werpen. 

Hierna werden twee voor-films vertoond . De eerste was een 
film over de Letlandse jeugd, die een bezoek bracht aan de ge 
boorteplaats van STALIN . De tweede film handelde over de bedrij 
sport i n Rusland . Daarna werd een kwartier gepauseerd ·en werd be 
blad 11Voorwaarts 11 verkocht. Na de pauze werd de hoofdfilm ge
draaid. Deze fi l m, genaamd 1\'{acht op mij , vertolkte een roman
tische geschiedenis van enige Russische vrouwen met Russische 
mi litairen, t i jdens de laatste wereldoorlog. Deze film b r acht 
tevens tot uitdrukking de plaats van de werkende vrouw in de oor 
l og . Na afloop van de film sloot eerdergenoemde CLETON om 23 uur 
deze bijeenkoms~ met een kort woord van dank aan de aanwezigen . 

Bij de ui tgang van de zaal werd een collecte gehouden voor 
de actie Rat i o KOSTER. 

De 



De films werden vertoond dóor "Werkend Nederland
11 

• 

ÏÏÏ de zaal waren opgehangen de leuzen "Ratio KOSTER moet 
vrij" 11Proletaren aller landen verenigd U" , "De partij, die ons 
land naar een betere toelr..omst zal leiden11

, terwijl tevens een 
foto van Gerbren .,/AGENAAR aan het apreekgestoelte was bevesti gd . 

Aldus naar waarbeid opge~aakt dit rapport . 

AAN de Heer commissari_s van Politie 
te 

APELDOORN • -

Gezien: 
De commi ssaris van po l i tie, 

A~eldoorn , ~~ei 194a. ? 
D~ rapporteurs , 

:-

w ,Pz_?-~.f/,p: / 
( J • .:3 .de Jong .• ) 
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Ik heb de eer Uedel ·estrenge hierbi~ te 
do€n "toekomen een rapport betref-~"end€. de 
1 J ei-vieri!l['" der C. P. ~; . te :Enschede . 

De Commiss'U'is vm PolitiE , 

AAN: 

en Heer •1oofd v.d . Centrale Veiligheidsdienst 

te 

7209 
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Verslag van de 1 ~eiviering der C.P.N. te ENSCHEDE. 

V) ( 
Te 7.00 uur startte vanaf het H~J.van Heekplein een stoet 

ter grootte van ongeveer 120 personen, die zich naar de Ooster
begraafplaats begaven ten einde aldaar de gevallen partijgeno
ten te herdenken. Op deze begraafplaats aangekomen was de colon
ne inmiddels ± 160 man sterk gev1orden. 

Bij de graven van Hartgers en Kobus van Veen werd een v1ijle 
vertoefd. Hendrik Jan ALDENKAMP, geb. 10.1.95, sprak bij elk grat 
enige woorden. Hij herhaalde de belofte aan de gesneuvelde par
tijgenoten gedaan, dat de C.P.N. onversaagd de strijd zou voort
zetten. De zuivering, de be~hting van de collaborateurs, alsme
de de berechting van Ratio Koster werden door hem becritiseerd. 

Het onlangs opgerichte zangkoor~Morgenrood" bracht een aan
tal liederen ten gehore o.a. : 11 Onsterfelijke Offersn. 

Het geheel had een ordelijk en rustig verloop. Er vrerden 
geen spandoeken of vlaggen meegevoerd. 

Te 10.30 uur verzamelden zich op het De Ruijterplein ± 450 
kinderen, die in optocht een rondgang door de stad maakten en 

ft
,b- vervolgens naar het Krim'9lein gingen, ah1aar zij werden onthaald 
~X I en PIERRE DURO uit Hengelo(O) als gochelaar optrad. 

In de optocht werd een drietal praal,'lagens meegevoerd, voor-
stellende: /als 1 Mei-koningin 
1 e. Een "'agen, waarop een meisje%gezeten boven een wereldbol, met 

de opschriften: "Leve de Rode 1 Mei" en " Rood is troef"; 
2e. Een wagen, voorstalllende een kazerne, waarvoor een schild

wacht en een puinhoop waarbij door een onderwijzeres - Ber-
~ tha BONHKE, geb.te Enschede, 28.5.17, echtgen. v. H.B.OTTO -
rf les werd gegeven aan enige scholieren. Het opschrift luidde: 

"Geen kazernes, m~ar scholen"; 
3e . Een wagen, geschi Lden in twee taferelen mit Indonesi~ : 

a. een Europeaan en een Indonesi~r die elkaar de hand reikten; 
b. een op de grond liggende Indonesi~r en een Nederlands mili 
tair, die zijn wapen op ~e indonesi~r gericht hield en tevens 
blijkbaar petr~~pleum-belangen moest verdedigen. 
Aan de zijkanten der wagen prijkten met pijlen naar de ver
schillende taferelen de opschriften: "Niet zoo, maar zoo" en 
11Samenv1erking met Indonesi~ op voet van gelijkh~Ïd en gelijk
gerechtigdheid'! 

De volgende leuzen werden meegevoerd: 
" Onze jongens terug"; 
"Gelijke arbeid, gelijk loon"; 
"Met het A.N.J.V. naar een betere toekomst"; 
"Wij eisen diie v1eken vacantie"; 
"Tegen afbraak onderwijs"; 
"Samenwerking met Indonesi~ op voet van gelijkheid en vrijwillig
heid" . 

Het geheel was, althans volgens de aankodiging, verzorgd door 
het A.N.J.V. Uit diverse feiten en omstandigheden bleek echter, 
dat de leiding bij de C.P.N. berustte, b.v. H.J.Aldenkamp handel
de in opdracht van het A.N.J.V., toen hij bij Ben W de vereiste 
vergunning tot het houden der demonstratie aanvroeg. 

-2-
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mn Glanerbrmg werd op kleinere schaal een C.P.N.-kinderfeest ge
houden. 

Te 18.30 uur werd op het De Ruijterplein een optocht gefor
meerd, bestaande uit ± 4öo personen. Hierna werd een korte rond
gang door de stad gemaakt, waarna op het Krimplein een openlucht
meeting werd gehouden. 

In de optocht werden de hiervoren genoemde praalwagens mee
gevoerd . 

Op meegevoerde rode spandoeken vlaren de volgende leuzen aan
gebracht: 
" Leve de Rode 1 Mei"; 
" De troepen terug"; 
11 Voor Vrede en Brood!f, 
" Vrijheid~ Vrede, Opbou"'"; 
1 Leve de 1e Mei"; 
11 Rood is troef"; 
" Met de C.P.N.(De Waarheid~ naar een nieuwe overwinning"; 
" Leve het Socialisme"; 
" Voor het Nationale Welvaartsplan"; 
" Vereniging van alle Nationale en Dempcratische krachten". 
De leuze "Weg met Beel'' was tevoren verboden. 

Juist voordat de stoet zich in beweging zou zetten "'erd een 
rode vlag met hamer en sikkel .ontrold, die eveneens de gehele rou
te werd meegevoerd . 

Een dertig-tal l eden van het A.N.J .V. lippen onder leiding 
van Jan LOS eveneens in deze stoet mee. 

Toen de meeting op het Krimplein begon, waren hier naar ruwe 
schatting ± 700 personen aanwezig. 

Boven een groot podium met rode achtergrond waren de leuzen 
11 Proletari~rs aller landen verenigt 0 11 en " Eenheid tegen Dollar
dictatuur" aangebracht. 

Op dit podium waren gezeten: H.J.Aldenkamp,voornoemd, He~drik 
B~~~' geb. 4.4.12, Herm~ Marti~~ BAARS ~ geb. 26.10.1 8, Jacob 
BRUNING, geb. 26.7.14 en Berend BLOKZlJL.~jl7" 

Het gesprokene vJerd door middel van een geluidsinstallatie 
verstaanbaar gemaakt. Tijdens de meeting werd gecolporteerd met 
"Voorwaarts". 

H.M.Baars opende en l eidde de meeting, door telkens de door hem 
spreken woorden voor te lezen. 

Nadat het ~koor "Morgenrood" een viertal nummers had ge
zongen en het muzfekKorj>s "Kunst na Kracht" enige nummers had ge
speeld, kreeg H:-J. Ald enkamp het v1oord. 

Deze zeide, verhelil.gd te zijn de arbeiders van Enschede, die 
in massa waren opgekomen, te mogen toespreken op een een 1 Mei-vie 
ring, die juist 100 jaar nadat het manifest van Marx en Engels de 
wereld was ingezonden, werd gehouden. 

In zijn korte enthousiaste toespraak waarin overigens geen 
nieuwe gezichtspunten naar voren kwamen, kondigde hij een collecte 
aan ten behoeve van het verkiezingsfonds. Hij22i de, dat de partij 
niet over bankier s besch.ikte zoals De Gaspari in Ital18 doch hij 
be,.,reerde de beschikking te hebben over veel kleine bankiers, n.l. 
de Enschedese arbeiders. 
Berend Bolkzijl, die met een applaus werd begroet, spark hierna 
zijn rede uit. -3-
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Hij begon met de bewering, dat zich op dat moment in talloze 
plaatsen in ons land de arbeiders hadden verzameld om hun strijd 
voor het socialisme te demonstreren. 

Vervolgens besprak hij de algemene anti-communistische hetze. 
Hierbij merkte hij op, dat elders in den lande C.P.N.-demonstra
ties waren verboden of een verbod was uitgevaardigd tegen het voe
ren van bepaalde leuzen Indonesi~ betreff ende. 

Over Tsjecho-8lowakije sprekende, zei hij, dat de commnunis~ 
ten zich daar en ook hier volgens de reactie niet aan de democra
tische spelregels hadden gehouden. 

"Maar", aldus Blokzijl," hierop zou ik willen vragen: Hevven 
wij de oorlog in Palestina veroorzaakt en de wapens daarvoor ge
leverd? Mengen wij ons met onze officieren in een Griekse kwestie? 
Om dichter bij te blijven: Hebben wij de oorlog veroorzaakt in In
donesi~? Zijn wij er schuldig aan, dat de 800 millioen gulden be
drijfsinvestering hier ten lande vJorden gebruikt voor militaire 
doeleinden en voor bepaalde groepen en niet voor de opbou,.., en voor 
de arbeider?" 

In het slot van zijn rede, die rui~ een ·half uur d~urde en 
gezien het gepubliceerde in de communistische pers van de laatste 
weken~ weinig bijzonderheden bevatte, vestigde hij de aandacht op 
de a.s. verkiezingen. 

De 1 Mei-dag, in het bijzonder deze dag, ,.,.as z.i. niet in 
hoofdzaak een dag van feestvieren, doch van strijd voor het "' are 
socialisme en het communisme. 

Hij wekte de aanwezigen op i~ de komende strijd niet te wan
kelen, hoewel zij misschien zouden worden bedolven onder prachti
ge leuzen. Men moest er echter rekening mee houden,uit v1elk :tamp 
en uit welke koker die leuzen zouden komen, n.l. uit die van Vor
r ink en Romme. 

H.M.BAARS las hierna een binnengekomen verzoekschrift voor, 
vraarin verzocht werd om namens de· c:>amqezigen op de massa- meeting 
der C.P . N. te Enschede de invrijh' -~telling van Ratio Koster te 
eisen. Hij verzocht aan dit verzoeK gehoor te geven, hetgeen met 
een applaus werd goedgekeurd. 

Aldenkamp deelde vervolgens de opbrengst van de collecte me
de. Deze bedroeg f 272.-. . 

Hij bracht de arbeiders-bankiers hiervoor namens de partij 
zijn hartelijke dank. 

"Al wordt momenteel in"Onà Huis" te Enschede in het toneel
stuk "De Ragebol" van het 1 Mei- spel der P.v.d.A. "De Waarheid" 
begraven", aldus Aldenkamp, "wij zullen tonen, "'aar straks de 
klappen vallen" . 

Bij de aanvang en het einde van de meeting "'erd met begalei 
ding van het harmonie-prkest "Kunst na Kracht" de internationale 
gezongen. 

Te 21.30 uur werd de meeting door H.M.BAARS gesloten. 

Enschede, 3 Mei 1948. 
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Set n0dium was veraÁerd ct de eaPrl-~dse driekleur 
en meerdere vlaggen voor~ien v~n s er, hamer en sikkel, 
Verder was op het podium nog ~anF,ebracht een ~root bord, 
waarop aan de ene zij de een ID.J.j n Jerlcer en aan de andere 
zijde een Indonesische vrou1 was afpebeeld en waa~op het 
opschrift ~voor vrede en brood was aanr,ebracht. Aanwezig 

' waren circa 200 bezoekers,waarvan circa een derde gedeelte 
v1"ouwen. De bezoekers van dcz~ moet'iil(l. waren ui.t de f(emeen
te Heerlen en omgeving en zelfa u·t Maastricht, Sittard en 
Geleen. 

· ~ De meetin? werd peonend 1oor· ~ 
D,I A 7 - B A US T E , ~ranc·sco, peboren 17 4 17 t~ Rot

Q1) terdam~ zonder nationaliteit, admin~ateur bii de C.P.N, 9 

• .:. 1' wonende te Heerlen, Mijnstraat ). Hij wees er in z11n ope-
y• ninr.;swoord op 9 dat er een sterke het~e tep;er.. de c. N vrerd 

gevoerd en vooral hier in Limburg werd er door ~oord en re
schrjft in de dagbladen ~en hev1ge campagne .e .n d~ 0 ~ 
gevoerd. 

I Hi "rna • erden door Uut en Ber Uulaing, b(!@;eleid door 
een gitaar, enkele lied;es ten ~ehore ~ebracht. Enige aezer 

61~ ll.ed,j es hadden een f:i. te..rke 'POll. tieke insla • 
\. o(. f Vervolgens verkreeg het Eerste Kamerl d H I1'.~ffi.1ANS uit 

V&als het woorde Rij snr~k onpeveer als volgt: 
"Kameruden, de 1 Meidag, in 1898 reproclameerd als de 

daf! v<:.tn de arbeid, is ,2:eworàen een strijddag voor de arbeider~ 
Deze da~ kan voor ons voorloni~ nog geen feestdag worden.W1j 
hopen, dat dit in de toekomst w~l zo'n dag zal worden. W1j 
moeten allee in hét werl~ stellen oro ook hier het zover te 
kri'fj!.gen ale in het Oosten. De Nederlandse ka:pi tal i sten 
~rij pen thans naar wanhOOl.)Sdadeu" omdat hun tegenwoordig be· 
leid vastloopt. Het inR~ijoen der Amerikanen tn de Westerse 
democrat~e~ door het zenden vun wanen~ en het Marshallolan~ 4t is aericht tegen de democratie en de wil van de volkena Bij 
de verkiezingen in !talie reden de Amerik~anae tanks door 
de straten van de hoofdsteden. '"J.lurke~-le 1s een Amerikaans 
wapenarsenaal. In Rusland is de distr~butie opgeheven en 
de prijzen van de levensmiddelen sterk verla&gdo Dit ia ook 
geschied in de overige Russische randstaten. In Tsjeoho
Sl0wakije is men het tweejarenn1an reeds voorblj gestreefd. 
In Rusland werd het laatste vijfjarenplan in vier jaren v0l 
tooid. In de Sovjet~Unie steeg het 1 vensmidfrC enverbruJ.k 
met 16%. V'onlngnood word""~ d ar snel ougc>h()ven. In het laat
ste jaar werden 93 000 hu;zen gebouwd. 

Ncderlgn voert in Ind1~ de policiek v·~ verdeel en 
heers. De reacti.e in rndie ls ln het bloed ges.noord. Totn 
in Indie het bevel nstf'akt het vuren" was gegeven, heeft 
~ederlund zich niet daaraan ~ehouden. Van Kleffens zeide~ 
~at er zoveel mogelijk g~hoor aan was ~eyev n, doch dat 
zulks niet blindeli~s kon geschieden, omdat de ZQ!Vering 
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on verschillende uunten doorgang moest v nden. Vele mensen
lovens zi;jn hierdoor verloren gegao.n. 'l.owel dr:! P.v.d.A. ale 
de K.V.P. zijn medenlichtig hieraan. 

Wij hebben een ~root tekort aan woningenp waardoor samen-
onin~ met alle e~ndé, daar n verbonden, ontstaat. Voor 

1946 1ae een bouwprogramm~ o~eeateld v~n 12 000 nieuwe woningen 
Sleeflts l7M werden er p,ebouwd. Voor 194A bedroeg de raming 
'38 O..Q.O_, doch tot op heden zijn er slechts 172_0 hiervan klaar 
~ek6men. De wonin~bouw vordert in Nederland zeer langzaam, 
doe~ wel de bouw van ~azernee en dergelijke gaat snel. 

Verder besprak Q.ij nop; de vooruitstrevende poli tielt van 
àe C P. N •• Haar r1en wi.l door vèrstrekkende sociale hervar
minR'en de c.n.N. alle wind uit de "eilen nernen, doch mon voert 
"in Nederland een aan de arbe:1ders vijandige politi.ek. De wan
hoop bl1jkt u1t de krUi$tocht di~ men tc~en de C.P N. heeft 
in~ezet. De P.v.d.A. tracht overal de COiillilUnistlsche wethou 
ders te verwijderen. De wet biedt hiertoe geen mogelijkheid~ 

I doch om in deze leemte te voorzJ.en h eft men een nieuwe wet 
ontworpen, waardoor de gemeentewet wordt ontmand. Over het 

t niet verhuren van zalen aan onze partij hetgeen vooral hier 
in het '7.uJ.den plaats heeft - mlllen wij maar niet snreken. 
Uit de op te richten ~Ql~politie bl"jken ne \anhoopsàaden. 
Uit alles ~dl men de C. 0 .N w ren. -

Een klein geàeel te van ons volk maakt grote wiDBtcn. L·~en 
heeft het dividend van 6 op 9 gebracht, omdet anders de kapi
talisten niet met hun kapitaal willen werken en naar elders 
vertrekken of er een lui leven van zullen leiden. Men steunt 
daardoor de kaoitalisten, te~vijl àe massa gebrek lijdt.De 
arbeiders kunnen met een loon beneden de f.50.- niet rond~ 
komen. B'ij e~n geJle~sku.ndig ond~rzoek te Boekel in April 1948 
ia geblekenv dat 47% van de kinderen nosjtief reageerden op 
t.b. c. Men tracht ona wijs te malt:en, dat margarine beter is 
dan natuurboter, om zodoende deze naar het buitenland te kun-

,· nen exportereno Het is alsmaar afbraak wat de klok slaat. 
ffien kweekt een stemmjnp- te~en de O.P.N. omdat d · ze voorui·t 
wj llon. r:ren wil ons met wortel en al uj troeien. Door het 
Marshallplan wordt d.e Duitse zware oorlogsindustrie weer on
~ebouwd, hetgeen een nieuwe oorlog betekent. Hetzelfde heeft 
men na de oorlog 1914-·'18 ook (l;edaan. Thans \Vil men Europa 

\opbouwen als bolwerk tegen tle ~ovjet-Unie. Dit is een zuivere 
inmenging van het Amerikaanse imperialisme. Ondanks de Mar-

1 shall dollars heeft het vol'sfront in !talie nog een ~linke 
wimot peboekt. In het Oost ·n en ool~ in China Lllarcheert het 

)communisme rustig verder. ?oo ook in Ita1ie. In Amerika wint 
lde nartij van Wallace hoe langer hoe meer v . ld. stalinheeft 
gezegd: "Het k~pitalisme heeft n1et de macht nu reeds oorlog 
te voeren11 • 

In de mijnindustrie wil men terug naar de vooroorlogse 
toestanden. In 1947 hee~t Ir.Wijffels in de Eerste Kamer ont
kend, dat er bij de Staatsmijnen een drij~ en jaagsssteem 
heeft bestaan, terwijl D~.Groothoff yerklaard hee~t, dat het 
drijf- en jaags;steem niet meer zou terugkeren. Na de bevrij 
ding hebben wij drie verlangens kenbaar gemaakt, ert wel: 
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a. medeze~penschap, 
b. behoorlijlee -pensioenen, 
c. afschaffin~ van het jaags~eteem. 

Wij eisen: 
a. 25% toe8laR op de pensioenen9 

b .. vr1j ·vervoer van de mijnwerkers naar en van het 
werk, 

c. volledige bevoegdheid van het instituut, de M6I . R.» 
d. stopzetting vnn de aanwerving vun buitenlandse 

arbeidskrachten, 
e. 40~urige werkweek. 

Wij eisen dat zo duidelijk, dat de M.I .. R~ en de Staten
Generaal er niet aan zullen ontkomen. De P v.doA. speelt 
in de kaart van de reactie. De loonstop wordt gehandhaafd~ 
terwijl de ~ividendatop werd losge~aten en de dividenoen 
' erden verhoogd .. 

Terwille van de c ie worden d Joden en Arabieren 
tegen elkaar opbehitst. Hier in Nederland vecht n wij 
voor vrede en brood. W~j gaan de verkiezingsetrijd met ver
trouwen tecemoet. Wij hebben vertrouwen in de massa. WiJ 

1 tonen te zijn een inte~na·tionale partij .. Wij roenen de masP.a 
op om met ons te strijden voor welvaart en vooruitgang .. 
Leve de C.P.N. ~eve de vrijheid". 

1 Hierna declameerde Bar den DEKKER enkele revolution-
naire gedichten. 
Bett3 ~Er~NDEL~~' hoofdbestuurslid van de AoNoJ.V. s~rak 
over de jeug~~ Zij wees erop, dat de jeugd zelf zeer duide
lijk onderscheid wiet te maken ·tussen de jeugdleiders en 
dat de jeugd niet lui was, zoals men beweerde, doch dat 
de jeugd wèl lui was ale zij werd opgez·ocpen. om te moorden. 
De jeugd had zich veel illUsies gemaakt tijdens de bezet
ti~, doch deze waren totaal de bodem ingeslagen . 'lij kon
den. n! et trou.wen, omdat de opbouw sto.cneerde. ?ij brak ver
der een lans voor de iL.vrijhe:.dstell.ing van Ratio Koster, 
die tot ~ jaar ge~~~eni straf was veroordeeld• omaat hij 

!reclame maakte voor het blad waarin het - ebe~rde o~ ryuid
Celebes sterk werd afgPkeurd. 7.ij riep de Ned~landse jeugd 
op om zien aan·te sluiten bij de A~N.J.Vp, ~mdat dit de 
•eni~e jeugdcentrale is waar kracht van uît gaat. Wij zijn 
wel minder.in aantal maar jUist door onze kracht ~ijn wij 
veel sterker àan·de kajotters en de A.J . C. 

Wij willen vrijheid voor Ratio Koster en vrijheid voor 
de Ned.._jeugd. Wij begrijpen de moeilijktieden van het A.NoJ.Vo 
hier in het Zuiden; doch zij moeten nf~v-lleno Hun strijd
lust is vee groter dun die van de Kajotters. 

Hierna trad het duo Uut en Ber Hulaing weer op met 
enige liedjes yan revolutionnaire strekkin.>. 

I 1 M 0 U R E R , Nicol~as Antonius, geboren 25-?-19 te 
... ~ Ber~en op qoom, wonende te Meppel, !id van het partijbe

~~(~. otuur te Amsterdam zei, dat hij de rroeten overbracht van 
~\ ~· \ het ~artijbestuur en de kameràden uit andere delen van het 
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lland van ae kameraden uit het Oosten, d ~zich reed ha 
den vrij .em'1 .t van d kapital~stische overheersing. 

" ls je p st ... ren e:etuige was gew&est van d vergader~r&gen 
in steraam, ott rdam, aronin?en en andere plaatsen tn o 
land, d~e door dui den waren bezocht, don kriJg j reepec' 
voor de lt ine f!.ro 'Pt dj e hier 1n het '7.uiden onder .zo'n moel. 
ijk om tunüigheden moet vec~t n en ie t~ote regen en moa 

dP.r ier op dit weiland zijn samengekomeno j nat ~ ik zo goea 
~~{tePrijp •n ~anvoel wat hier leeft. komt, omdat ik zelf een 
~JJ ?u dcrlin~ benv die dezelfde opvoedine, heeft geh d en dezeltae 
~ kat~ chiamua heef·~ geleerd/ l'iuur zou Ohristua zijn als hij von 

daa~t kwam? Bij Map:dalena of in de f:J.•OtE» kerkgebouwen? Wanneer 
Ch istus thanf.l. op de werel ?.OU komen, zou. hij zich hie.r tus 
sen ons op dit weiland pl& ta n. 'hr stus begon zijn werk met 
twaalf Apostelen waaron ·er n , e udas. '~j zijn met veel 
me r en wij hebben d J dassen a lar~ op zij gezet. 60 
VL. ons lwder ~s p.:eval1en t d r Jd t ~ n de bezetter, zo 
dat r thans n c-mauà van ons 1 nklager bi_j het pro-
es van der aula. 

1 ik een tientje on v voorv,en sela van iemand 
en dr-n ord ik egens oplichting vervol d. anneer ik bjj 

· e ~ nd onder valse voornend 1 e n baan b machtig, dan wor 
i evenP. ns vervolgd wegen b drog. Wanneer ik iemand op mij 

a t st~1men ~n minister, kam~rl~d o wat dan ook geworden 
b· en an miJn belofte, die ik van tevoren gedatm heb, niet 
nakom, dan word ~k niet vervolgd. 

Tijden het verzet in Nederland ~3 er ·een 9enheid 
eroe d, waarin geloof en afkomst geen roi spP.elden Na Je be 
vrijding werd O.eae eE:>nheid weer in stukken geacheurd door de 
opnieuw oukomende ,.artlJnoliti k en de kerl"en. Verder hekelde 
hij het uitzenoen van militairen naar Indie om aldaar de suiker 
fabrieken en plantagea ... e he..,..overen, waarbl.j vele àoden en ge
wonden vi.elen. 

Mînieter Lieftinck heeft het div1dend van 6 op 9 %ge
bracht onder het motiefv dat het kapitaal andere ni~t ~eer 
v.il werken. De industrie maakt tef'enwo · rdl.g mill~oenèn winst. 

I In de jaren 1928 en '29 was dit rnue.r een kwart van de tegen
woordipe w:inst. Verder ~prak nl.· nog over oe ,Jodenve.rvolging 

ten ~erniet~r,tn~ van de laatot joden n PalPütina. 
Men zegt, dat äe c. ~. ni t ~ m~er bEte cent, maar toch 

gaat enen uit anp,at extra pol i. t e u n tellen Ik kreeg daru.• 
a tiraks een pamflet in handen · rin bew rd werd, dat de ster
ke aanhang van het communism te jten ~ an de slechte so-
ciale toestenden 'in het vçrled . · j iJn het f>e eten van de 
react·e. anneer de Co~oN. e mach n anden krijgt 9 dan ~ul-
1 n zij ge n ",.,ans meer :rJ. vanal. t J den weg te komen. 

communisme ~a.at m. e _ g c mijlen V()O uit. In alle 
Oosterse landen marcheer~ het rod frontf ~ ~teeds nader 
komt en ook tot in Ned~land Kameraad Jonkman vergeet niet 
dat de afstand van de Sovjet-Unie tot Glan rbrug m ar kort isa 

Tenslotte spoorde hij allen aan om lid te woraen van de 
C P.No, omdat deze partij met haar brandende liefde voor het 



; 
volk alleen in staat was om elv~art, vrede, brood en vrij
heid te brenpen voor de brede messa van het volk. Rij atelde 
~oor om eua telegram aan d m·nister te verzenden ter ver
krij inP- van d• vrijheid van atio oster. H~ rzncht de 
aanwezigen door te a plaudis~~en hun i~temm n~ d·armee te 
kennen P.even, hetgeen geEchiedde. 

Hiorne sloot Di~z-hauste de meeting ~ t een oproep om 
de C.P.N.-gelederen te versterken ~n dan geen 'Papierenn 
lid te zijn. Na het zingen van de internationale g~ng de bi·
eenkomst uiteen. 

; ei 1948. 
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I eter Af'a.e1ing uora.recht van de 0omrnunist~sche :?arty 
i:>ederlb.l'ld,gehouden te lJordrecht,o.cJ 1 b.ie~ 194ö. 

IAanta.l bezoe.Kers:l:>O perqonen 
l~aa1capaciteit: 500 zitplaatsen. 

~v oorz1 tter:Arie ~MIT, wethouder,geb. te Ysselmond~, 
/2'j .l. J.';lll, wonenae te ..uora.r~cln, 101 brandsstraat J.' 
dpreker:SJei P.l..t.'.i.'~HB,Lana.elijk Voorzitter van 
Haaio Werkena. Nederlana • 

..ueclamt1e: El se lVlULL.I!:H. ,nadere gegevens on·bekend. 

Voorts traaen op en1ge .Leuen van het A.N. J. V. ai e 
enige zangnummers en aansen UJ."tvoerden • 

~lli.L~ o~ende oe vergadering met een inleidend woora 
op verzoek van het 1 meii. coPJ.tê,hetwe.Lk besliona uit .Leden van 
a.e C • .P . ~ . ,.l:C.aálo tier.l{eno l'eaerle.nd en het A • .N . J.V • 

.1.n zijn streven naar eenht::la heert het A.H.J.v . o. a . 
ae ~arty van de Arbeia uili~enoa1ga aan aeze aemonstrat1e aeel 

\

te nemen.vat nierop van oe E.v . a.A. geen antwoord. is ontvangen 
acht s:preker voJ..K:omen verklaa rbaar , want ae l !dei aag is een 
feestaag en een aag van str1Já en nog eens str1Ja. voor· ae E.v.d. 
A. 1s 'het geen reest ,maar een verkiezingsstrJ.ja ~~ie partij moeli 
z1cn schamen,als zij terugz1et naar :>u jaren geleden. 

Onze 1 MeJ. zal blijven zoals ons aoel steeds is ge
weest . Onze eisen zijn en blijven een we.lvarenu en aemocrat1scn 
1~eaerland • .IYlen kan leuzen uitdenken zovee.L men wil,maar deze 
moeten woraen verwezenlij.kt.unze leuze "rtat1o .Koster moet vr1j 11 

moet ook worden verwezen.lijkt en WJ. j -lJI.Oeten aaarom b.lljven pro
testeren tegen a1ens gevro1genhoud~g . ~rotesteert Kameraden , aa-c 
uw vertegenwoora1gers geen vertrouwen meer genmeten in de diver
se vertegenwoord1genae .llchaillen. WJ.j streven naar ae vriJheJ.a , 
a1e ons toekomt. 

111erna aecJ.ameerae . .I!:.Lse mu.J..W.urt en1ge .Liederen ·met 
een po.L1"t1eKe s-creKKJ.ng. 

vervoJ.gens .kwam ~Jei :PJ.Ml'.tilii::> aan het woora. 
~preKer v1ng ZJ.jn reae aan met ae uJ.tspraa.K,aali ae .L MeJ. aag 
meer een aag van slirJ.ja aan van J:eest 1s • .t.:en str1ja voor ae 
geheJ.e wereJ.a,zoJ.ang het nog n1et zover 1s al.s in de bovjeli
UnJ.e e~ 1n ae .lanaen waar net vo.L.K: ue rnaent J.n nanaen heeft . 

lJe gebeurten1ssen 1n 'fsJechO- bl.Owakije heboen een 
stroom van .laster ten gevoJ.ge gehaa.. lJe react1e 1s in een nys
terlsch J.awaa1 J.osget>arsten.tlet gebeurde J.n 'fsjecho- SJ.owakJ.Je 
wordt get:ru1k1i om een hetze te voeren tegen ae ü • ..l:' . l~ . , zoweJ. 
aoor mJ.ddeJ. van e1e pers ~ van e1e raaio. men roept steeas: 

11.1'l..1 jk 
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"Al.JlC naar :rsjecho-::>J.owa..~rije",mai:U' al.t gtsCh1eu"t om ae aanaacn"t 
ar "te J.e1aen van ..1.naones1ë , waar ZOVE:!J.tm van onze jongens Zl.Jn 
gE=lvaJ.J.en en van ne"t :teJ."t , aat W1J van onze scnraJ.e wee.kJ.onen 
n1et Kunnen ronaKomE=ln. 

~nze jongens moe"ten naar J.naone s1ä "terw1J.~e van ae 
ruooer en ae OJ.1e en er worali tseen re..:reJJ.:.U I."" mede gehouden, dat 
Wl.j hen nier zo nard nodig hebben voor de wederopbouw , waar 
men in ons land zo slecht mede 01)schiet . terwijl e~ een teKort 
is van 377 uuu wonJ.ngen • 

.l!ir is geen geld voor het onderwijs en het bouwen van 
scholen.~ is geen geld voor behoor~ijke lonen,maar ms i s wel 
ge~d voor een hulp- politie . 

Hoe is het met de democratie in ons land gesteld ? 
Zaalafdrijvu1g is aan de orde van de dag.Zelfs werden 

enige leuzen , di e wij in onze 1 Mei optocht wilden medevoeren 
in Hotterdam door burgemeester uud , de leider van de hei neken ' s 
brouwerij,verboden.Dit is de democratie van ~eel en Drees. 

De communistische wethouders in Amsterdam hebben ge
weigerd om heen te ga an. ZJ.j zijn nu droog gelegd en hebben 
geen taak meer , omdat zl.j ae ·belangen van de arbeJ.ders wilJ.en 
behartigen.I~r ondanKs aJ.les zullen ziJ bJ.J.jven volharden. 
Dit aJ.les laat de democratie in ons land toe . 

rloe is het economisch gesteld? 
~oor een kleJ.ne eroe~ van ondernemers worden grote 

winsten gemaa.kt . ~e loonstop moet gehandhaafd blijven,maar de 
dividenaen mogen wel worden verhoogd.3U ~· van ons inkomen is 
voor de grote winstmakers en de arbeider moet maar margarine 
eten. 

vóór de verkie~ingen zal er wel geen huur.ye:!;b.~ 
Komen,maar 1.1inister ln • t Ve~d heeft aJ. gezegd, dat cie ver
hog1ng onvermij delijk l.S en dan komt deze ook.~e werkloos
heid neemt steeds toe en zal nog groter worden. Daarom moet 
er een werkloosneidskas komen , waarvoor o.e arbeider 2 ~~ van 
zijn loon moet bi j uragen. 3Q_~o van d~ eiereJ1::..b2_~wero. niet 
bestee a, omdat ne arbeidersKlasse dit niet Kan betalen.1~1aar 
van de 111arshall hulp gaat 2j 'fo naar .uui tsJ.and om ae fascis
tische part1j weer op de been te he~pen. 

J.n Italië zijn de commun1sten geen stap achteruit 
gegaan en wij zullen het hl.er ook niet doen.uveral bl1 jven 
ae democraten in de aanval , zowel in J.naonesië als in FraP~
rijk.~tall.n heeft verklaard , dat het con~aunJ.sme n J.et werkt 
om een oorlog te ontketenen.Als het volk het niet wil ,komt 
er geen oorlog.De Partij vru1 ae Arbeia is de sch~a van het 
b~oedvergieten in ~naonesië . ~ij J.s het ook die äe loonsver
hogin~ tegennouàt . Kijk maar eens naar de D. u • .• arbeiders. 
LieftJ.nck houdt de hand boven het hoofd van de grote winst
makers. 

ZoaJ.s äe voorzit~~ er zeide , heeft het .. l... l'{ .J.V. zich 
' ·gewend tot de P.v. d.A . om tot eenhe1d te komen • .Lita.ar dit vinat 

spreker niet juist . /l.j z~len de eenheid krijgen,rl.ep hij 
uit ,maar zonder de P . v . d .A. 

~ot 194u.was ik lid van de b.~ . A . ~ . en neo iK gecol
p- orteerd met het b.taa "vrijhe1d ,Arbeict,Hrooct 11 

Maar 
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~fcX naaien hebben duizenden met mij de weg ge~onaen naar ae 
(., • .!-' . 1'1 . 

\,J.j houden onze leuzen vast: "Rood i'3 troef" , .Je troe
pen terug" , Weg inet Beel" en "Ratio Koster moet vrij". 

Wij hebben geen reden 0.:1 pessimistisch te zijn . 
Integendeel het ka:pi talisme is o) de tert.J.gwe5. ;.fet recht is aan 
ons en wij ztülen verder trek. en. 

Na de pauze weraen enkele dansen uitgevoerd en bracht 
\ de accordionniet Ben .t.OUPS enige populaire wijsjes ten gehore , 
waarna Else 1IDL~ll weder enJ.ge liederen declameerde. 

Vervolgens sprak ;:JhüT een slotwoord,Haarbij hij ver
klaarde ,dat de communisten onder de leuze "Rood i s troef11 alles 
in het werk zullen stellen om bij cte aanstaancte verkiezingen 
een uitslag te verkrijgen,zoals deze nog nooit is geweest . 

Daarna deed nij een beroep op de aanwezigen om de 
kosten van deze avond te helpen dell<en, waarvoor aan de uitgang 
werd gecollecteerd. 

Na net zingen van de Lnternationale gLng de ver
gadering rustig-uiteen • 

.!Jordrecht ,3 l•1ei l94ö . 

Verzonden aan de rleren: 
~oofd van de ~entrale Veiligheiasdienst 

Javastraat b~ ' s Gravenhage; 

./.l?rocureur- Genereal bij het Gerechtshof · 
./ R2amweg .14, 1 s Gravennage; 

/Commissaris der Koning;i.n ~e~ -r)rovinc!e ~ 
Züid ... Holland te ' s Gravenhae;e en - -

4t ~gemeester van Dordrecht . 
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DEMONSTREERT VOOR VREDE EN BROOD 

M • -0 r e 1948 
Werkers van Nederland 

Eén Mei 1§48 wordt gevierd in het lijdvak van de zegevierende opmars 
van de democratie en h~t socialisme, in hel lijdvak 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 geefl 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 niel werkC'n, maar de loonstop e-n 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 voo. het achtste leerjaar van Uw kind, maar w~l 
nieuwe millioenen voor• uilbreiding van politie .en leger. 
HIER is de inscha1eel1n~· 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 w.ijs te rnaken dat de 
oorlog nabij is, opdat. ge toelaat, dat Nederland als vrije natie wordt 
prijsgegeven aan Amerika en pe bewapening nog verder wordt opge
voerd. 
HIER wordt vier maal méf>r 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 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. hèt commw1isme 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 stri!d tegen 
de kapttalistische 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 het so·clallsme, maar een 
partij •van aibraak. 
De 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 van Romme, Schouten, Tilanus, Vonk en Vcrrink tegen de Com
munistische Partij. 
Daarom zijn er de pogingen om, met vertrapping van alle moeizaam 
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en in harde, opofferingsvolle strijd veroverde democratische rechten, 
de wettig gekozen vertegenwoordigers van de werkers uit belangri_ike 
openbare functies te verwijderen. 

Maar dit 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 veilige gids naar een socialistisch Nederland is de Communis
tische Partij. Dat welen 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
talisten en bun knechten op nederlagen voor de bezittende klasse zijn 
uitgelopen. 
Tegenover de voosbeid van hel ondergaande kapitalisme staat de on
overwinnelijke idee van het socialisme, dat oplossing van alle maat
schappelijke problemen zal brengen. 
Deze grote ervarin!Vvan de klassestrijd is de reden voor bet optimisme, 
vertrouwen en zekerheid, waarin de werkers van ons land <'Ie Rode Eerste 
Mei zullen vieren. 

Werkers van stad en land: 

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

Socialisten: 

Neemt Uw plaats in, in de enige Nede rlandse arbeiderspartij, de Com
munistische Partijl 
Strijdt met ons voor vrede e~ ontwapening! 

Werkend volk 'van Nederland: ,." -

Houdt de traditie hoog van de Rode 1 Mei! 
Demonstreert onder de rode vanen van de Comm\mistische Partij! 

Weg met Beel Voor terugkeer van de troepen 
Tegen het Marshallplan der armoede Voor welvëart 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 Wdarheidl 

G·R OTE 

in de zaal KUNSTMIN 

A anvang 8 uur Toneel en Muziek 
Spreker: Sjef· Pieters 

• 

... 
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D E N H A A G. ~ol;no. Qr6aE61 -- ,_,_.. 
Doss. 6/616. 

A. 

,r~· \ 
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~~-~----.Ä 
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c. 

G E H E I M. 

1 Iïi"EI-FEEST. 

_ w/,k) 1~48 
AC ~ YJJ# 

Door de C. P.3 . "De Waarheid" werd voor Zaterdag 1 ;.Jei 
1948 vergunning gevraagd en verkregen 

/
tot het houden van een optocht door ongeveer 500~* kinderen, 
voorafgegaan door een muziekkorps. Verzamelen op de Zuid
Binnensingel met de lcop van de stoet ter hoogte van het be-
lastingkantoor. 
Afmars 10.00 uur naar Houtrust hallen, waar van 11.00 tot 
13.00 uur een kinderfeest wordt gehouden. 
Medegevoerd worden een aantal rode vlaggen. 

I 
Tot het houden van 4 openluchtbigsenkomsten van 15.00 tot 
uiterlijk 16.30 uur. 

1. Jacob van Campenplein; Sprekers: P. P. J .METSCHER; :t '/ 1 

2 • Kaapse plein: Spreekster: Mevrouw A.VAN KOERT-MULDER; 

3. Alberdingk Thijmstraat, nabij het Alberdingk 
Spreker: G. G .~L:IOED; 

> 

4. 1~ewt onple in; Spreker: W.VAN LOON. / 

~~ 

Op deze plaatsen zal gedurende de samenkomst een geluids 
installatie het gesproken woord versterkt weergeven, alsmede 
ter afwisseling gramafoonmuziek ten gehore brengen. De spre
kers zullen spreken vanaf een verhoging, bijvoorbeeld een op 
deze plaatsen geplaatste vrachtwagen. , 1 

1 
/ 

\
Tot het houden van een optocht met 5000 personen, een 3-tal 
muziekcorpsen en een geluidswagen, welke uitsluitend gebe 
zigd mag worden voor het maken van muziek en voor het zo no-
gig geven van aanwijzingen aan de deelnemers. In deze op
tocht zullen bovendien enige praalwagens meder ijden en zul
len voorts door de deelnemers borden met leuzen worden mede
gevoerd • 
Plaats van opstelling: Prinsegracht voor het gebouw van de 

C.P . N. frontmakende naar de richting 
van de Lijnbaan . ~o nodig zal de 
stoet bij de opstelling ombuigen op 
de Brouwersgracht en op de Zuid-Bin
nensingel. 

Afmars 18.30 uur naar rloutrusthallen, waar van 19.45 tot ca. 
l21.45 uur een meeting zal worden gehouden. 
~FaKkeloptocht met 5000 personen, 3 muziekcorpsen , praalwagens 
Plaats van opstelling: ~outrustweg. 
Afmars circa 22.00 uur naar 2rinsegracht. 
Op de Prinsegracht voor het gebouw van de C .P.-~ . zullen de 
deelnemers zich opstellen, zoveel mogelijk op de rijbaan 
vóór dit gebouw en zal door de Heer P.P. J . METSCHER een ~ort 
slotwoord, dat niet langer dan 5 minuten zal duren, worden 
uitgesproken . Teneinde dit slotwoord verstBrkt te kunnen weer 
geven zal gebruik gemaa~t worden van een geluidsinstallatie 
aangebracht aan het gebouw van de C. P. N. "De Waarheid 11 , met' 
welke installatie tevens ter afwisseling enige gramafoonmu
ziek ten gehore wordt gebracht. Deze geluidsinstallatie wordt 
reeds gebruikt bij de opstelling van de eerste optocht voor 
het geven van aanwijzingen aan de deelnemers . 

-2-
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KORT VERSLAG van de op Zaterdag, 1 Mei 1948, gehouden 
Mei -viering door de Communistische Partij Nederland . 

Te omstreeks 9.00 uur werd voor het belastingkantoor 
aan de zuid-Binnensingel alhier, de stoet opgesteld, welke 
werd geformeerd door leden van het A.N.J.V. (Algemeen Neder
lands Jeugd verbond). De deelnemers, jongens en meisjes van 
6 tot 13 jaar, naar schatting 900 à 1000, werden allen voor
zien van een rood papieren vlaggetje met de initialen van 
het A.A.J.V., waar door heen het cijfer 1 (één) was gedrukt. 
Voor in de stoet werd de A. N.J.V.-vlag geflankeerd door twee 
nationale vlaggen meegevoerd. Onder de klanken van verschil
lende vrolijke marsen, gespeeld door de harmonie "De Waar
heid" werd te circa 10.15 uur afgemarcheerd. Omstreeks 11.00 
uur kwam de stoet bij de Houtrusthallen aan en werd afdeling 
gewijs naar binnen gemarcheerd. Nadat het jeugdkoor "Morgen
rood" enige liederen ten gehore had gebracht, werd er door 
verschillende kinderen een dans uitgevoerd. Hierna poppen
kastvertoning. Een muzikale clown verleende zijn medewer
king. Nadat de kinderen nog waren getracteerd op een versna-

• 
paring, werd deze bijeenkomst te circa 13.15 uur gesloten. 

Tegen de middag waren een 4-tal openluchtmeetings aan
gekondigd, welke alle te 15.00 aanvin~en. 

) 
In de Alber9ing!_Jhijmstraat alh~er, sprak voor ± ~ 

>< • personen in stede van Gerard GEELHOED, zoals was aangekon
~ digd, het raadslid G.VAN PRAAG. Van Praag richtte zich in 

~- · het bijzonder tot de aanhangers van de voormalige S.D.A .P. 
~ f.~. De inhoud van zijn rede bestond uit de gebruikelijke thema: 
- / de communistische visie op het Marshallplan, de critiek op 

de Partij van de Arbeid, de verheerlijking van de sociale 
toestanden in de Oostelijke randstaten en de critiek op de 
regering, omdat zij tracht de communisten uit openbare 
functies te weren. 

Te 16.30 uur werd dnder de leuze: "De troepen terug uit 
Indonesiê" de bijeenkomst gesloten. Tijdens de rede van Van 
Praag weigerde de geluidsinstallatie enige malen, zodat hij 

/ 

moeilijk was te verstaan, terwijl de straatjeugd er het zij
ne toe bijdroeg om de bijeenkomst zo rommelig mogelijk te 
maken. 

P ~ 1 Op het Newtonplein alhier, sprak Wi llem VAN LOON, orga-
• f/.OA 1>- ' (nisatielei<ier yan ..fut P.P.N_. (personalia bekend) voor :!: 75 

- personen. Hij sprak ongeveer als volgt: ----
"Kameraden het is vandaag de 59ste keer, dat de dag van 

de arbeid wordt herdacht. In die 59 ~aar is er veel gebeurd. 
Het kapitalisme heeft in deze periode kans gezien, tweemaal 
een wereldoorlog te ontketenen. 

De l aatste ligt nog vers in ons geheugen. Er werd toen 
over de Engelse zender verteld, er zou na de oorlog geen 
werkloosheid meer zijn. De ouden van dagen zullen een onver
zorgde oude dag krijgen, kortom voor ieder een menswaardig 
bestaan. 

Het tegendeel is echter gebleken, want nu, 3 jaar na 
de oorlog zijn er bij WALDORP al 100 mensen ontslagen, bij 
de Z.H.B. idem, omdat er geen werk meer is. Bij de D.u.w. 
heeft men ook al gestaakt, omdat men de 26 gulden, die men 
aldaar per week verdient, niet wilde uitbetalen bij een even-
tuele regen verzuim. . 

In Den Haag wordt bijna niet gebouwd en daar waar dit 
wel het geval is, wordt gestaakt (K.L.M. en Melis Stokelaan), 
omdat men de arbeiders minder loon heeft uitgekeerd. ~adat 
spreker zijn afkeuring over het Marshallplan had geuit, werd 
de climax van zijn rede: het geval Ratio KOSTER. 

-3-
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In een democratische staat, aldus spreker, werd voor het 
verspreiden van een extra nummer van de "Een11

, waarin wij 
protesteerden tegen de gebeurtenissen op Zuid- Celebes -
Ratio Koster 9 maanden geleden in hechtenis genomen. De aan
klager eiste één jaar plus zes maanden met aftrek, doch de 
President van de Krijgsraad te Den Bosch maakte hier drie 
jaar van. Onze wa:t:me sympathie gaat uit naar onze kameraad, 
die tegen ons zei, toen het vonnis was uitgesproken: 11 Tegen
woordig krijg je gevangenisstraf, als je de misdaad wilt be 
strijden." 

In Amsterdam is een comité van Actie gevormd, hetgeen 
ook hier zal geschieden, om de onmiddel lijke invrijheidstel
ling van Ratio Koster te eisen. 

Nadat Van Loon zijn ~miitiBk publiek had aangespoord 
om naar de Houtrusthallen te gaan, besloot hij de vergade
ring. 

I Op het Jacob van campenplein alhier, sprak voor ± 200 
personen het raadslid, Piet ~ffiTSCHER, (personalia bekend). 

Spreker begon zijn rede met een verheerlijking van het 
regime in Rusl and, waar - hij trachtte hierbij zijn bewerin
gen te staven met een schrijven, hetwelk hij van een aldaar 
wonend Russisch meisje had ontvangen - alles momenteel bon
vrij en voor een ieders bereik te verkrijgen is en dit , on
danks het feit, dat in Rusland veel meer, dan in andere lan
den door de oorlog is vernield . 

Spreker maakte daarop een vergelijking met Amerika en 
de andere geallieerde landen, waar belangrijk minder slacht
offers zijn gevall en, dan in Rusland. 

Rusland had aan àeze oorlog bovendien een verlies van 
17 millioen dollars , terwijl Amerika een winst had gemaakt 
van 54 millioen dollars. 

Uetscher vergeleek in dit verband de toestand in ons 
land, waar ondanks de mooie beloften van SCHERMERHORI~ - DREES 
na de bevrijding thans na 3 ~aar nog niets goeds tot stand 
is gekomen. 

In Tsjecho- Slowakije dreigde eveneens een t oestand te 
ontstaan als in ons land , maar hier zijn de ogen van de ar
beider s bijti j ds geopend en is de oude regeringskli ek aan de 
kant gezet • 

In Tsjecho - Slowakije was geen pl aats meer voor Generaal 
KEDOERA, die tegen de Russen aan de zijde van Duitsl and vocht 
en een telegram aan HITLER zond , dat hij met z i jn legers voor 
Stalingrad in stelling, tiet Kremlin kon zien. 

Voor dergelijke generaals is slechts plaats in de Ameri
kaanse geheime Dienst. 

Vervolgens l aa:Cte L~etscher de uitlating van de Democraat 
Koos VORRINK, dat in ons land de rijken niet rijker en de ar
men n~et armer geworden z i jn. 

Spreker verzocht Koos Vorrink om eens met hem mede te 
gaan naar die kameraden, die met een gezin met elf kinderen 
moeten rondkomen van een weekloon van+ f . 50.-- en de helft 
van de beschikbare bonnen moeten verkopen om de andere helft 
te kunnen honoreren . 

Spreker schetste vervolgens aan de hand van persoonl ijke 
ondervindingen, eaige voorbeelden van de grote ar moede, die 
in de arbeider sgezinnen heerst . 

De ri jken zijn niet rijker geworden , beweert Vor r ink , 
maar ik noem U dé gro-te winsten, die in 1946-'47 door de gro
te bedrijven als de Incassobank, de Bank van Slavenburg, 
weyers • textie l fabrieken , Kabelfabriek en Lijmfabr iek in 
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Delft en diverse andere bedrijven zijn gemaakt (Metscher 
somde de resp. bedragen op). 

In vele van deze bedrijven moesten de arbeiders in sta
king gaan, omdat de lonen, of niet toereikend, of verlaagd 
werden. 

Sprekende over het college van Rijksbemiddelaars, heke 
de Is!e tscher de figuur van STI:t::KER, de man van V. en D., die 
de lonen der arbeiders moest vaststellen, als zijnde Direc
teur van de Heinakens Brouv1erij en Commissaris van diverse 
:tiiaatschappijen. 

Qmdanks al deze feiten vond i.~etscher het geruststellend, 
dat nrees thans een nieuw plan heeft ontworpen, waarbij de 
argeiders 2% van hun inkomen zouden betalen om bij werkloos
heid een uitkering te kunnen ontvangen, want het is toch 
zo'n prettig gevoel niet, afhankelijk te zijn, maar te weten, 
dat mep zelf de premie daarvoor heeft betaald. '.t 

NO.at Matseher het conflict in het bouwbedrijf van de 
K. L. M., de toestand bij de N.V. Waldorp en het geval Ratio 
Koster nog even onder de loupe had genomen, besloot hij zijn 
rede met een oproep tot de aanwezigen om bij de aanstaande 
verkiezingen op de C.P.N. te stemmen, want "rood is troef" • 

Te omstreeks 15.45 uur werd de bijeenkomst gesloten en 
g ing men rustig uiteen. 

Op het Kaapseplein alhier, sprak: 
r -4 Anna Catharina iiillLDER, geboren alhier, 29 April 1907, 
~ kchtgenote van H.G.VAN KÖERT, voor+ 200 personen. Zij he

kelde de houding van de Partij van äe Arbeid en de Regerings
politiek. Zij sprak schande over het feit, dat 25% van ons 
nationaal irucomen bestemd is voor het leger en maar 7 3/4% 
van dit inkomen voor het onderwijs. 

Zij eiste terugtrekking van onze troepen uit Indoneslij 
en verkorting van de dienstplicht tot 5 1/2 maand. Zij had 
critiek op de toekomstige wet tot verzekering van de werk
loosheid en eiste dat de werkgever deze premie in zijn ge
heel zelf zal betalen en niet gedeeltelijk van het loon van 
de werknemer. 

Ook het Marshallplan moest het ontgelden. Zij verheer
lijkte de toestanden in Rus land en in de Volksrepublieken 
van Oost-Europa • 

Ook was zij vol lof over de tot standkoming van de volks 
regering in Tsjecho-Slowakije. Zij hoopte, dat de tijd niet 
ver meer is, dat ook in :Nederland een Volksregering zal wor-
den gevormd. . 

De reactie, betoogde zij, stelt wel alles in het werk 
om de· "ware democraten" het leven onmogelijk te maken, maar 
het zal hun niet gelukken. 

Zij wekte allen op te strijden voor hun ideaal en voor 
een betere toekomst, waarna deze bijeenkomst uiteen ging. 

Des avohds + 13.30 uu:b werd voor het gebouw van het dag
blad 11 De WaarheiÖ", Prinsegracht 60 alhier, een begin gemaakt 
met het opstellen van de stoet, die langs een aangegeven rou
te naar de Houtrusthallen zou trekken. t De optocht bestond uit ~ 600 deelnemers, terwijl de mu
zikale opluistering werd verzorgd door de harmonie "De ':/aar
be id" en een muziekcorps uit AlnmerstoL 

Behoudens 3 z.g.n. praalwagens werden door de deelnemers 
diversen leuzen op .houten borden geschilderd, medegevoerd. 

omstreeks 19.00 uur vertrok de optocht langs de bekende 
route naar de Houtrusthallen. 

Eni ge ogenblikken voordat de optocht vertrok, werden 
-aan-
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aan de deelnemers earlcaturen van BEVIN, b~RSHALL en TRlffiUN 
uitgereikt om in de optocht mede te voeren. Aangezien dit 
laatste in strijd was met de vergunningsvoorwaarden, werden 
de caricaturen op last van de Politie ingenomen en terugge
bracht in het perceel Prinsegracht 60 alhier. 

loop. 

zen: 
1. 
2. 
3. 

De optocht naar de Houtrusthallen had een ordelijk 

op de z.g.n. praalwagens bevonden zich de volgende le 

"Proletariers aller landen verenigt U" 
"Leve de eerste Mei" 
"Marshallplan U.S.A. 11 

Laatstgenoemde wagen was bespannen met 2 ezeltjes. Bij 
de opstelling op de Prinsegracht moesten op last van de Po
litie 4 ezeltjes, bereden door slordig uitziende straatjon
gens, die de Marshallwagen zouden begeleiden, uit de stoet 
worden verwijderd. Dit was n.l. eveneens in strijd met de 
vergunningsvoorwaarden. 

1. 
2 • 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Voorts werden de volgende leuzen medegevoerd: 
"Gelijk loon voor gelijke arbeid" 
"Leve het socialisme" 
"Boter, geen kanonnen" 
"De troepen terug" 
"Leest de Waarheid" 
11V/eg met het militairisme" 
"Voor brood en vrede" 
"Eenheid van actie,tegen reactie" 
"Hogere lonen, lagere prijzen" 
"Allen naar de dout rusthallen" 
"Stemt rood , kiest communisten 11 

In de Houtrusthallen, weer de grote C.P.J.{.-meeting 
werd gehouden, waren grote s pandoeken aangebracht, waarop d 
l euzen als: "Vrede en Brood, Rat io Koster moet vrij". 

Het podium was versierd met vlaggen (ook de Nederlandse 
driekleur) en rode tulpen. 

Aaar schatting waren ongeveer 5 à 600~ersonen aanwe
zig. Alle bezoekers konden van een zltpiaa~gebruik maken. 
Een belangrijk aantal plaatsen was echter niet bezet. De di
rectie van Houtrust had voor 9000 zitplaatsen gezorgd. 

• 
Aan de bijeenkomst werd medewerklimg verleend door de 

11~ harmonie "De waarheid 11
, het zangkoor "Morgenrood", een har-

f/;v' - "' t manie uit Ammerstol, de pianist, Lion CONTRAN en de zangers, 
r/ >' >t-f 11 Léon COMBé 1 bas-bariton, Justus BONN, tenor, Maria VAN VEEN, 
1 ____..- ..- alt en Jose CANDEL, sopraan. 0 

~ A Nadat omstreeks 20.15 uur de bijeenkomst was geopend 
door de voorzitter van het districtsb~stuur ~an de U~P~ 

~ Den da~iet illli~SCHË-f-;-à ie de aanwezigén en medewerkers 
welkom heètte, werd tö onge~eer 21.15 uur een afwisselend 

~ 1 .a ~ programma gegeven door de harmonie korpsen, zangkoor, pianist 
~- en zangers. 0 

Hierna werd het woord verleend aan het C.P.N.-kamerlid, 
lJ.. Fred SCHOONENBERG. 

SpreKer betoogde, dat tegelijk met de viering van de 
l ~ei-dag, welke de vrede propageert, felle oorlogen worden 
gevoerd in Palestina, Indo-China, China, I ndmnesi@ enz . 

Door wie zijn al deze oorlogen uitgelokt? vroeg spreker. 
rlebben de communisten dit gedaan? Hebben de communisten soms 
meegewerkt aan het besluit tot het voeren van een politionele 
actie in Indonesi~? Wij weten wel beter. Nimmer heeft een 
socialistisch land_aen ander land overvallen. Socialisme is 
Vrede. Wij hebben er geen selang bij om oorlogen te voeren. 
Alle oorlogen worden uitgelokt door de kapitalistische belan
gen. Zij worden gevoerd om de kapitalistische belangen ten 

-aanzien-
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aanzien van de olie, rubber, suiker enz. veilig te stellen. 
Wij willen vrede. Ook Ratio .Koster, die thans reeds geduren
de 9 maanden in een cel van het Huis van Bewaring te 's
uertogenbosch zit opgesloten, wil vrede. Wij moeten allen 
meewerken om Ratio ~oster vrij te krijgen . Wanneer dit ge
lukt, heeft de reactie een slag verloren en hebben wij er 
een gewonnen. Ratio Koster diende de vrede. 

Spreker vracht vervolgens felle critiek uit op het 
Marshallplan, waardoor wij onder de macht komen van Amerika. 
Men beweert, dat Amerika ons de zendingen schenkt . Laat men 
zich niets wijsmaken. Alles moet dubbel en dwars betaalà 
worden. 

Wiij weten wel, dat een kapitalist nimmer iets schenkt. 
En is het nu wel zo bijzonder, dat Amerika ons graan levert? 
Amerika heeft dit toch vroeger ook altijd gedaan! Vlij zul
len nu misschien vóór de verkiezingen één of tweemaal wit 
brood krijgen, maar ik verzeker, dat het na de verkiezingen 
weer net zo donker zal zijn als het dit thans is. 

Rusland wil graan leveren voor de helft van de prijs, 
die door Amerika wordt berelcend. 

Hierna werd door spreker critiek geleverd op de woning
bouw, waarbij hij o. m. lliet uitkomen, dat in Den Haag in 1947 
niet ~én woning werd gebouwd· Toch wordt er nog gebouwd, maar 
niet voor de arbeiders . _.ort geleden werd geadverteerd met 
in aanbouw zijnde woningen met zeven kamers, badkamer, tuin, 
garage en verder van alle gemakken voorzien. Benodigd kapi 
taal 14 ~ 15 . 000 gulden. Er wordt dus nog gebouwd, maar voor 
wie? voor wederopbouw was a anvankelijk 350 millioen uitge 
trokken, doch hiervan werd uit een oogpunt VPn bezuiniging 
100 millioen afgetrokken. Bij de begroting van de illinisteries 
van Oorlog en lilarins werd echter 100 millioen meer gevraagd, 
waarom ik de vraag stel "Hoe is de stand J:..iieke?" 

Na een opwekking om de communistische beginselen, in 
verband met a.s. verkiezingen uit te dragen, werd de rede 
van Fred Schoonenberg , welke doorspekt was van hatelijkheden 
op de Partij van de Arbeid, die de zijde van Amerika en het 
kapitalisme heeft gekozen , omstreeks 22 .15 uur besloten. 

Aan de hierna gehouden fakkelQPtocht van de Houtrust -I hallen naar de ~rinsegracht, werd door ongeveer 750 personen 
deelgenomen. ----

Bij het ontbinden van de optocht op de Prinsegracht, te 
ongeveer 23.30 uur, werd door Piet J.l•tetscher o.a. een woord 
van dank gebracht aan de Politie v ..~ or de regeling van het 
verkeer enz . 

zowel de bijeenkomst in de ... ioutrusthallen, als de fak 
kelo ptocht , hadden een ordelijk verloop. Hij de ingang van 
de Houtrusthallen werden gelden ingezameld voor de stakende 
bouwvakarbeiders. 

verzonden op 4 ,.1e i 1948 
aan: C. i . :U . 



No. K!iBD-d~T/G~HI!illi . 

ONDER~ERP: 1 Mei~feest. 

~ 

Vo\gno. 

r 
Tsjecho-Slowakije 

RAP P 0 RT. ®. 

Ik, onderBotakendo, HARU ff~I~RENGA, agent 
van i:olitio te h1nschot\~n, heb do eer, U, naar s.an
leidin.g van net te Yiinsclloten gehouden 1 ..14ei-feeet, 
het volgende to rapporteren: 

"Bet 1 .ll.4ei-feeat van do C . 1? . l~ . te Winschoten 
wer.d r;ov ierd in .het "CLUDGEBOUW", llr. .b'reseman -
Vietorstrant no . 2 te Winschoten . 

De avond werd ta 20.1!) uur geopend door dH p 
selijke voorzitter van het l ~ei-feest-comité, de 
.tieer DERK VAl~ DER VEEN, geboren te Vi.l.nschoton, 3 Au.
gu.stu.s 1902, van beroep terreinworkar bij het gasfa
briek, wonende Kloostorlaun no . 92 te •1insahoten. 
v nn. der V een heette allen hartelijk wolkom en gaf 

7 een overzicht nat er tijdons de avond zou uorden ge
~ bracht .. Hij noemde als spreker de .t:J.eer jp~ . • Wet.hou.

. ~C/.d~e~ gemeente Uronineon . Verder zou nedGWerking 
woz·den verleend door àe zangvereniging "Excelsior" te 
~inschoten en do toneelvereniging"O . n.o . s . " te Win
schoten. 

lii~rnn werden door "Excelsior" enige nummers ge
zongen. .t.a afloop biervan rerd starmde de "Internatio
nale" gezongen. 

Vervolgens kreeg \iethouder .tSosna ho-'~ woord . liij 
besprak uitvoe~ing do positie vun de arbeiders en 
de daar tegenover do inkomsten van de kapitalisten. 
Door het rAarehal-pln.n zontlo.u, volgene spreker, do L~e
derla.udse werker werklor)a wox·don, vooral op de soheepa 
werven ZL>U dit tl:~Tstonà merkbaar worden. Ook de kwas
t ie ..Lr,.doneaie wex·d in l1et kort behllndeld. 'I olgens 
spl'ekor behoei'dn dit 'Dunt fleen nadere uiteenzetting. 
"Wij wille.l.l o.a;~o jongens te1·ug", aldus .t:Sosma. ti~j 
was ~ f'}rdt~l.' van mening, dat de gebeurtenissen in OJ'boegoP;dv,;,-'\'!1: 
~ a ich in !lladerland zouden harhal en. t et ~r~o~.chten 
wat "!! het geschittto ogenblik. liet zott onwogelijk 
zijn met de lluidie;o rc~ring, 1 et namG de tw.inister 
~eel, vorde~ te leven. De chaoo zou op de duur te 
g;r ut worden. De na.nstaande ve:r.kiezineen zouden ech
ter veranderi~ in d6ze wantoestanden brengen. 

:De avond \Yerd verder evuJ.d door toneel en zang, 
terwijl nu afloop hiervsu werd gedanst . 

:ln ue zaul hingen ::.eunen ol~: "Weg mot J:Secl", 
11Milita1ren t rug". 

Aanvezig waren ongeveer 3L~ pPssonen, waaronder 
ongeveer d~ helft vrouwen an kinderen. 

~aalcnpaciteit ongeveer )00 personen. 
lle avond had een rustig verloop" . 
Aldus naar waorheid opgemaakt di~ rapvort te Win

schoten. op 4 Mei 1948. 

lnspecteur vun Politie 
te 

Vo t'gent val'l I·oli tie) 

~~- ~ -.l.NSCilOTEN. 



GEZIEN EN DOORGEZONDEN aan: 
de Heer hoofd van de ~entrale-Veiligneidsdienst te 's-Gra
venhage . 

De ~nspecteur van rolitie, 

----
S. P .M. iNU.u . 



6r.~s. JJr. : r5]) IOOU 

eu.:-W•••k. 'JI, 
OATUff: -- ... f•J'-.,~ 
p 1t.: ~ 

Dank aan allen ! 
Het districtspestuur Twcw.te der 
CPN (De Waarheid) schrijft ons 
het volgende: 
Wij willen lang11 deze weg onze 
dank Uitsprek over de lofwaar· 
dige wijze wa rop de ~meerite,. 
~ill-_ie het !slagen van onze 
l Met-demon ratie en meeting te 
Enschede h eft, bevorderd. Een 
woord van ljzondere dank willen 
wij niet n ten te richten ·tot de 
muziekver igfn§;,Excelsior" en 
"Kunst n Kracht' en 't zangkoor 
"Morgen ol!", al ede onze pgt. 
schilder' en timm lieden, werkers 
en vro)lwen, dio/ dagen en zelfs 
nachten bebbexy>: .;eofferd voor de 
organisatie ~het doen slagen van 
het ma~fre 1 Mei-feest. Bij deze 
welgemeende dank willen wij ech· 
ter niet nalaten onze werkers aan 
te sporen met vèrdubbelde energie 
hun krachten beschikbaar te lltel· 
len In de voor ons liggende ver. 
ldezlngscampagne. 

Secr. District Tw~nte 
CPN (De Waarheid) . 



11 Mei 1948. 
I .D.Amersfoort. OPGELEGD 

Onderwerp:Raambiljetten der C.P.11. en A.N.J.V. in de week van 24 April 
t/m 1 Mei 1948,alsmede activiteit op 1 mei 1948. 

Onderstaande persoBBn,Wier personalia aan Uw dienst beke~ 

rf 
zijn,hebben in de week van 24 April t/m 1 Mei 194B,aan Jïun wonïngen, 

J door middel van raambiljetten der C.P.N. en A. N.J.V.,propaganda gemaakt 
voor de 1 Mei viering. r . de lQ.oe M. Palmstraat 250 Amersfoort. ? -::::::-_I - Mulder M. Palmstraat 242 " 

• 

• 

, \ ~ Van Eldert G. Soesterweg 451 11 

Flameling Joh. Anjerplein 12 11 
-...... Wiggers H.J. Seringenstraat 63 " K Peperzak A.J. Primulastraat 58 11 

\ 
,.. 

Smit J.Z. Soesterweg 490 " )' Van Korlaar A. Rozenstraat 63 " 1. ' Van Elst H.C. RozenstJ:aat 19 11 

> Fremouw J. Violenstraat 62 " x. ter Burg c. Crocusstraat 22 11 

~._;-
Paschedag Joh. Klimopstraat 7 11 

Van Apeldoorn W. Bankastraat 9 " Wallert Joh. van Bemmelstr. 38 11 

Jagtenberg J. Eemstraat 58 11 

Van Eeden G. Annastraat 22 11 

J Van Kranenburg A. Lobeliastraat 10 11 

Verdere activiteit op 1 Iáei 1948. 
Van een 25 tal woningen te Amersfoort,welle worden bewoond 

door leden van de c.P.N. en de ~.v.d.A.,waren rode vlaggen uitgestoken, 
waaronder de vlag met hamer en sikkel niet werd gesignaleerd. 

Door de P.v.d.A. werden in samenwerking met verschillende 
nevenorganisaties optochten georganiseerd,terwijl er in de avonduren 
een goed bezochte bijeenkomst in d~ Markthal werd gehouden.Bij dit ver~ 
slag zal een krantenuitknipsel worden overgelgd,waarin over deze bijeen
komst uitvoerig wordt gesproken. 

Te omstreeks 10.00 uur v.m. kwamen een tiental personen bij 
de luchtbrug aan de Soesterweg te Amersfoort bijeen.Na een kleine be
spreking te hebben gehouden,verdwenen deze personen in allerlei rioh
tingen,om daarna te colporteren met "Voorwaarts 11 ,het weekblad de~r E.v.c 

Een zestal van hun,wier namen hieronder volgen,konden wor
den geidentificeerd.Allen zijn lid der C.P.N. afdelin~Amersfoort en 
hun personalia ~ reeds Q! j Uw dienst bekend. (li!/)( 

I Mulder M. 1 • I Baas J .L. mej.-
J.. van Elst H.C. ~ ~ 4Paschedag Joh. ? 
J van Kranenburg A. .Arler J. - a.e/) • 

Om 20. 00 uur aanvangende werd er in het ge bouw 11 Amicitia 11 

te Amersfoort een openbare vergadering gehouden,uitgaande van de afde
~ -ling Amersfoort der C.F.N •• Als spreker trad hier op mr.dr.Benno Stokvis 
/~te Amsterdam.Een uitvoerig verslag over deze vergadering is U reeds toe

gezonden.Over het geheel had de viering der 1 Mei dag te Amersfoort een 
rustig verloop. 

...1 3. MAI1948 

t f\~1 l JS"~IJ 



lAlicht inf~endienst GJHEIM 
" HOOFDCOMMISSARIAAT ~ € .. •. ._;-J .__, r ZÏ C h t o1_j I 'e-J. ,..,GELEGD 

VAN POLITIE .J.f'-K. Jv9_ S"'-~ I 
UTRECHT UTRECHT. den 3 hl e i 

LrC/1Nr 328 ' 48 Vogno 

Bijlagen: 3 --...-.....-= 

Bericht op schrijt,en No. ~q 0 

'='L 
oan 

Onderwerp; 1 Mei- viering 

Hiermede doe ik U toekomen een over
zicht met bijlagen van de 1 Mei- viering , naar 
de inhoud waarvan ik kortheidshalve moge ver
wijzen . 

De Hoofdcommi ssaris van PÓlitie , 

\ 1 

\t0 ~r·~~/ 
(R . W. n Eijk) . 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastr8at 68 , 
1 s G r a v e n ha ~· 

\l 
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R A P P 0 R T. 

Overzicht van de 1 Mei-vier!gg_te_ytrecht. 

De 1 Mei- viering is te Utrecht zeer rustie verlopen. 
Er was geen sprake _van en:ï_ge fee stV.,;lj_ke stemming. Bui ten 
de gehouden optochten werden slechts enkele mensen met 
rode tulpen waargenomen . Er werd zeer sporad i sch gevlagd. 

Door slechts twee organtsaties werd deze dag herdacht, 
n.l. doox de Partij van de Arbeid en de Communistische 
PArtij Nederland . 

Alleen door de Partij ven de Arbeid werden er op de 
openbare weg demonstraties gehouden en wel des ochtends 
om 7 uur op het Domplein een reveille van de A.J.C. en 
.J.S.J.V. "De Nieuwe Koers" met als spreker HENDRIKUS 
PLOEG Jr . , geboren te Haarlem 10- 5-1894, wethihuder 
(P.v.d.A.) gemeente Utrecht, wonende Lessinglaan 54 te 
Utrecht en des avonds om 7 uur een optocht door de stad 
vanaf het Paardenveld naar het gebouw "Tivoli" aan de 
Kruisstraat en het N.V . Huis aan de Oude Gracht. 

Voorts organiseerde zij 5 bijeenkomsten, t . w.: 
des morgens om 9 uux een speciale 1 Mei-dienst in de 
Domkerk, voorganger Ds. J . / . v . d. MEE!!E: 
ten 10. 30 uur een ochtend-bijeenkomst in het N. V. Huis, 
waar als spreker optrad Prof.Dr. W. BANT:JING . Verder werd 
medewerking verleend door "De Stem des Volks"; 
des middags 2 uur vond aldaar een kinderfeest plaats; 
des avonds na afloop van de optocht bijeenkomsten in 
het ge bouw "Tivol.i 11 en het N.V . Huis . Sprekers waren 

. Prof. LOGEMANNen Mr.J.v. BEEK; declamatie van Wanda 
Reumer, zang van "De Stem des Volks " en optreden van 
de A. J.C . 

Voor het verslag van de feestelijkheden van de Com
munistische Partij Nederland wordt verwezen naar de 
bijlagen. 

Utrecht, 3 Mei 1948 . 




