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INLICHTIITG.J:N.JIENST 
UTR~CHT 

C/1 no. 329'49 

Verslag van de 1 I1le i-viering van de afdeling Utrecht 
van de Communistische Partij Nederland. 

In "De Waarheid" van 28-4- 48 komt o.m. het navolgende 
bericht voor: 
RODE MEI FEESTEN UTRECHT. 
A. 's Morgens om half tien verzamelen alle partijgenoten 

zich in het partijgebouw voor een grote colportage
tocht met de "Voorwa8rts". 

B. ' s Middags o~ 3 uur, bijeenkom~t in het Olympia
theater, (dus niet in gebouw "Ti vol i" zoals abusieve
lijk op de manifesten is v~rmeld). 
Spreker: JAN HOOGeARSPEL (lid der Tweede Kamer). 
Medewerking verlenen: Het Zengkoor "l'i.orgenrood", 
Uut en Ber Hulsing, Else fuulder (Declamatie). 
Kaarten à 35 cent verkrijgbFar ~ariaplaats 18 en de 
afdelingsfunctionarissen . 
's Avonds Tuinbijeenkomst in het partijgebouw. 
Een uitstekend programma, verzorgd door R.W.N. 
Verder werkt het zangkoor mee. 

D. Verder organiseert het A.N.J .V . in het gebà.uw 1'Tivoli" 
een groot kinderfeest. 
Kaarten à 25 cent bij de krantenlopers. 

Ad A. 
----:Aan de oproep voor de c..ri~*ta~:t.!l.ch;t met de "Voorwaarts 
had een 30-tal partijgenoten gehoor gegeven. Om plm. 10 
uur vertrokken deze vanuit het partijgebouw der C.P . N. 
In twee groepen verdeeld hebben zij in de buitenwijken 
van de stad op straat en huis aan huis gecolporteerd • 
In de binnenstad werden zij niet waargenomen . Een gering 
aantal exemplaren werd verkocht. Incidenten deden zich 
niet voor . In "De waarheid" vfln 20-4-48 werd aangekon
digd, naar aanleiding van de "zaalafdrijving" van B. en Vl. 
van Utrecht, d~t deze colportage een klinkend antwoord 
zou worden op het ondemocratisch gedoe van B.en W. 

· Ad B. 
Van het in het aangehaalde bericht vermelde manifest 

wordt een exemplaar hierbij gevoegd in afschrift . 
De volledige gegevens van de aan de kaartverkoopadres

sen wonende personen zijn: 
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f t Mariaplaats 18: Partijgebollw. 
~~~ Bandeengstraat 24 bis a: 

~ !i.Jf.J'X ESTHER ANTHONIA DE MOL-VAN OOSTEN, geboren te Amsterdam 1-4-09. 
~ '· Krijtstraat 10: 

"'' )fr' ~ \ JOHANNES CLA~llTUS VAN LOV.ZTIBN, tjeboren te Utrecht 1-7-1915, 
1 ( "" {( van beroep SJouwer. 

V 1 Af Blo is van Treslangstraat 13: 
/ PIET3R CORlJ'!1LIS YAN STEEN, .~eboren te Den HRog 23-10- 04, 

van beroep electromonteur. 
Bijeenkomst O!lmpia-theater. 

l Aanwezig waren ongeveer 11,.2.. personen (za a] ruimte ~ hierbij 
inbegrepen ongeveer 25 pûrsonen van het zangkoor "Morgenrood". 

In de zaal waren enige rode vlaggen opgesteld, een rode vlag 
met ster , sikkel en hamer, en twee spandoeken met de volgende 
opschriften: 1) "Eenheid tegen dollar- dictatuur", 2) "VIeg met 6 Beel, leve de Rode Mei". 

a~ Bij de ingang werden pamfletten llitgereikt van het Utrechts 

.V\ Bu.sken Huetstreat 10 Bis a. (De bewoner van di:t perceel is ge -
~ OP naamd: ANDRIES ROOS, geboren te Amsterdam 19-6- 11, van beroep 
f}J; 1 zilversmid; hij is lid C.P . N. en R. W. N.) Een exemplaar van dit 
·~ , [ J-Yt<._,J2amflet wordt hierbij gevoegd. 
':\~ Te 15.20 uur werd de bijeenkomst geopend door PETRUS ALBERT 
n BOEZEMAN , geboren te Utrecht 30-6-10, wonende Schroeder v.d. 

I
~ Kol~átraat 19 Bis te Utrecht. Hi j verzocht de aanwezigen de 

Internationale te zingen en borduurde hierna voort op de strofe 
"De stroom rijst al meer en meer". Hij verwees daartoe naar 
Ruslànd en de Oost-Europese landen, maar ook naar Italië, 
Frankrijk en België. Ook Nederland zou ten slotte hetzelfde 
beeld gaan vertonen. Over de geringe opkomst zweeg hij zorg
vuldig . 

Hierna volgde het optreden van UUT EN BER HULSING. Vervolgens 
trad voor het eerst in het openbaar op het zangkoor "Morgenrood" 

. onder leiding van de dirigent JAN MARTEN GUID~MAN , geboren te 
~~ l zwolle 8-12-20, van beroev!kantoorbediende, wonende Billiton-
f ft kade 27 Bis te Utrecht. Het koor bestond uit 18 mannen en 7 4t vrouwen en zong enige strijdliederen . De declamatrice ELSE 
-~JrX ~illLJ3R droeg eni~e gedichten voor . Na deze voordracht nogmaals 
~- ~ het optreden van Uut en Ber Hulsing. . 

:aoezeman verleende hierna het woord aan het 2e Kamerlid 
JAN HOOGCARSPEL . 

Deze begon met een wRarschllwing aHn de joncere partijgenoten, 
n . l. dat de ze zich niet zo gauw moesten laten afschrikken door 
de hllidige tegenwerking van de reactie. Als hij de huid i ge 
moeilijkheden vergeleek met die uit zijn jeugd, leefde men 
thans in eJn parad i js. Spreker schetste hierna de ontwikkeling 
van de S.D.A. P. en het uittreden in 1909 van een linkse com
mllnistische groep, waartoe.hij ook b~hoorde. In Utrecht had 
hij d?arvnn ee~ afdelinkje gesticht , waarbij alle werkzaam
heden, zoals bijv . het schrijven en drukken van hun "krant", 
genaamd "De Tribune" en het colporteren daarmede door slechts 
enkelen moest geschieden. 
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Hij memoreerde noB de later verkresen medewerking van de 
)( in de zaal aanwezige Van Oosten (H:3NDRIK DIRK COHELIS VAN 

OOSTE~, geboren te Delft 10-10-82, van beroev timmerman, 
wonende Parr!.maribostraa.t 54 bis a te Utrecht). 

De verdere rede vertoonde ceen streng doorbevoerde lijn. 
Spr. behandelde een aantal onderwerpen, waarmedè hij uit 
hoofde van zijn kamerlidmaatschap i'1 aanrakinB kwam; dik
wijls was het uitspreken van een bepaalde zin , waaraan hij 
toegoe~de "daar heb ik het straks nog even over" aanleiding 
om over een nieuw, op zich zelf st€:1·· nd ondervterp te gaan 
spreken. Het geheel kreeg daardoor het karakter van een 
"cenoeglijk praatje". 

Hij vergeleek de 1 Mei-viering hier te lande met die in 
Rusland. Tegenstanders van het Communisme hanteren het 
goedkope argument dat het in Rusland lane geen paradijs is 

~
n dat daardoor het communisme te verwerpen is. Inderdaad 
ijn er in Rusland natuurlijk ook nog schurken, maar in . 
eder geval weet de arbeider daar waarvoor hij werkt, n.l. 
oor zich zelf, terwijl hij hier alleen helpt om de onder

nemers grote wi nsten te bezorgen. Zo juicht men ook aan 
de rechtse kant over de geweldige nederlaag der communisten 
in ItDlië. ~anneer men echter nagaat dat van de zijde van 
de Katholieke geestelij~~eid en van de Amerikaanse dollar
dictatuur een grote morele en materiële druk is uitgeoefend, 
ook zelfs door de Katholieke jeugd in Nederland , die duizen
den brieven aan geloofsgenoten in Italië schreef, dan moet 
men bew~ndering hebb , n voor de 31~ die stand hield. 

Het geschreeuw over Tsjecho-Sl<h •Jakije van dezelfde zijde 
is een samenweefsel van leugens. De ·:1are toedracht is z6, 
dat in het Tsjecho- Slowaakse ministerie een aantal rechtse 
ministers het voornemen had de communistische georiënteerden 
eruit te werken. Hiertoe voerden zij een sabotage poli tïek , 
welke autooatisch tot een kabinetscrisis leidde . Benesj 
verz~cht toen aan Gottwald een nieuw ministerie samen te 
stellen, waarin Gottwald toestemde, mits de vorenbedoelde 
saboteurs zouden verdwijnen. Hij stelde toen een "nationaal" 
kabinet samen, dat onder invloed van de arbeiders een com
munistisch karakter kreeg. Deze arbeiders nu kunnen vrij 
van iedere reactionaire druk hun 1 Mei-feest vieren • 

Spr . vroeg of er één arbeider in de zaal was, die rond 
kon komen met zijn weekloon . Men had n . l. een lo9nstop 
ingesteld, maar voor de uitbetaling van d1viden&een voor 
de aandeelhouders BUnstiger regelingen getroffen . Zo kunnen 
deze heren ten koste van de kleine man hun zak spekken . 
Lieftinck verdedigt dit door te zeggen dat men het parti
culier initiatief moet prikkelen . 

Spr. memoreerde zijn werkzaamheden in een speciale com
missie van voorbereiding tot,regeling der oorloBsschade. 
Vovrlopig moet hiertoe jaarlijks 250 millioen bijeen ge
bracht worden . Men zal dit vinden in verhmging van de 
omzetbelasting met 501~ en door het instellen van een huur
belasting nadat huurverhoging .is toegestaan . Ook deze 
gelden worden dus door de kleine man opgebracht . 
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Sen Panfluiting van de democratie was het feit, dat het 
gemeentebestuur de Handelsbeurs had geweigerd aan de C.P.N., 
waardoor men in een uithoek ven de stad de 1 rriei-betoging 
moest'vieren. Wel had men getracht het N.V . Huis te krijgen, 
doch hier vergaderde die andere "progressieve partij"(P.v. d • .A) 
Men heeft toen onmiddellijk pogingen in het werk gesteld voor 
1 Mei 1949, doch toen bleek dat het N.V. Huis reeds het gehele 

ljaar verhuurd was . Toen men daarna de zaal vroeg voor 1 Mei 
1950 bleek zelfs dat tot en met die datum de zaal volgeboekt 
was! (gelach). Deze P.v.d.A ., die de Indonesische politiek 
goedkeurt, zo ook de loonstop-politiek,en daarmede de arbei
ders in de rug aanvalt, noem ik de partij van de afbraak. 

In mijn woonplaats Rotterdam, waar door de bombardementen 
ven de Duitsers en de Amerikanen een geweldige woningnood 
heerst, ziet men niets anders dan bankgebouwen verrijzen. 
De bouwvergunni! gen waren reeds in cmr:togst-ijd afgegeven, 
terwijl ook toen reeds de benodigde gelden beschikbaar waren 
volgens Lieftinck. Toen ik deze Minister echter vroeg, hoe 
zij aan de materiaaltoewijzingen kwamen, zei hij laconiek: 
dan moet je bij mijn collega van de wederopbouw zijn . "Uit
gepraat ben je dan". 

Een vereiste voor een goed partijstrijder is, dat hij po
litieke kwesties van twee kanten leert zien . Dit leren jullie 
op de kaderscholen . Als je nu b . v . in de kranten de verslagen 
over Palestina leest, dan moet je beseffen, dat het hier niet 
&aat om Joden of om Arabieren, maar uitsluitend om de oJje . 
In Palestina ontwikkelt het joodse volk ëen staatspestel,dat, 
hmewel niet communistisch , toch Amerika onwelgevallig is. 
Toevallig kreeg ik in handen .het Amerikaanse tijdschrift 
"Life" van 12 A_pril j.l. Hierin ontwikkelt een Amerikaans 
stafofficier een aanvalsplan tegen de Sovjet- Unie . Duidelijk 
komt hierin naar voren dat het gebied in en om Palestina een 
van de belangrijkste uitvalsbases voor luchtaanvallen tegen 

usland zal vormen om van daaruit o.a . het Russische olie
entrum te kun nen vernietigen. Ziehier de Amerikaanse dollar
olitiek ten aanz.ien van Palestina. · 

Spr . eindigde zijn rede met een krachtig beroep op alle 
aanwezigen om zich geheel voor de verkiezingsstrijd in te 
zetten. 

Na het zingen van de Internationale ging men ten 17.40 uur 
rustig uiteen. Aan de uitgang werd gecollecteerd voor het 
verkiezingsfonds . 

Ad C. 
Zie bijgaand verslag. 
Opgemerkt wordt nog à.t het zangkoor geen medewerking ver

lee~de aan dit programma. 

Ad D. 

Rapfort betreff~nde het door het A. r.;.v . georganiseerde 
kinderfeest in het gebihuw "Tivoli" te Utreëht op Zaterdag 
1 Mei 1948 des namiddags ten 2 uur. . 

Aanwezig waren ongeveer 400 kinderen (zaalruimte 1800), 
die onder gele~de in optocht waren opgekomen . In deze optocht 
welke ordelijk verliep werd o.a. een spandoek medegevoerd met 
het opschrift "De jeugd eist vrede". Bij het binnenkomen 
werd aan alle kinderen een gestencild papier verstrekt, waarop 
de te zingen lie dexen waren aangegeven. Deze waren als volgt 
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getiteld: 1. Vrolijke Jeugd 
/ 2. Wij trekken ' t leven teeemoet 

3. Wij zijn jomg 
4. A.~.J . V.-lied. 

Het progrPmma werd geopend met een accordeonsolo, voorge-
N dragen door een zekere SCHOONHOVEn, vermoedelijk wonende 

Loeff Berchmakerstract te Utrecht. Deze begeleidde ook, bij
eestaan door twee clowns, de kinderzang. Door een onbekend 
Jebleven jeugdleider werden vervolgens de kinderen opgewekt 
lid te worden van het A.N . J.V., waartoe zij zich dan dienden 

yr te wenden tot COR1~LIS JACOBUS VAN ESSEN, geboren te Utrecht 
29- 9- 99, van bero~p scn1Ider, wonende Knopstraat-52'te Utrecht. 
Yervolgêns werd een voorstelling gegeven met de poppenkast. 
Het hoofdmotief van het vertoonde bleek te zijn de kinderen 
een voorstelling bij te brengen van het verschil tussen 
welstand en armoede, uitgebeeld door de figuren van een rijke, 
vrekkige boer, een arme E~rbe ider n een symbool van de ellende. 

Daarna, en tot slot van het kinderfeest, dat tot ongeveer 
15.45 uur duurde, werd door drie kinderen een korte zang
voordracht gegeven van drie Engelse carooyliedjes, waarna de 
beide clowns de kinderen tr8chtten te vermaken, hetgeen 
echter volkomen mislukte tot uitgesproken ergernis van ouders 
en geleiders, die zulks niet onder stoelen of banken staken. 

v Het bleek n.l. dat een der aanwezige clowns, genaamd Van den 
~ Berg en wonende te Utrecht , Bilderdijkstraat, destijds door 

de e . P . ~. het lidmaatschap was geweigerd op c;rond van diens 
reputatie als profiteur ven de Duitsers gedurende de ~ezet
tine. Intussen bleek tevens dat een voorarnstaand lid van 
"De Waarheid", die in de zaal tegem1oordig- was, zich met de 
leiding verstond en poginc;en in het werk stelde om dit spel 

voontijdig te doen beëindigen. Deze werd medegedeeld dat de 
leiding hiertoe reeds de opdracht had gegeven, omdat de clown 
met zijn ionbekend gebleven partne~} de kinderen het A. N.J .V. 

) 

lied trachtte voor te zingen, welke po5ing de grote ergernis 
van de aanwezige ouderen opwekte, door de wijze wa&rop dit 
geschiedde . Al spoedig maakte de leiding inderdaad een einde 
aan deze niet geslaagde comedie, waarna de kinderen zonder 
verder commentaar , op overigens ordelijke wijze, de zaal ver
lieten en aan de uitgang ~en versnaperine (ijsco) in ont
vangst konden nemen. 

Dit kinderfeest moet, eezieó het oordeel der oudere aanwe
zigen en gelet op de reacties der kinderen als volkomen mis
J.Iikt worden beschouwd. 

Behoudens het rumoer, een grote kinderschaar eigen, deden zi 
geen nanordelij~~eden voor . 

I Opgemerkt kan worden dat deze 1 Mei- viering, zowel wat 
betreft stemming als opkomst, een wel zeer povere indruk 

1 hee tt gemaakt. 

Utrecht, 3 Mei 1948. 
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INTJICH"~nm ~ImL.mST 
UTRECHT 

C/1 no. 329 ' 48 

R A P P l> R T. 

Verslag van een tuinfeest, gehouden ter her
denking vPn de 1e M~i, in de tuin V8n het partijgebouw 
van de Communistische Pertij Nederlend eon de Mariaplaats 
18 te Utrecht. 

Toegang tot deze tuin had men via de hoofdingang van het 
partijgebouw. 

Entrée werd niet geheven . Nochtans werd er op gerekend, 
dat iedere bezoeker vrijwilliG naar draagkracht iets zou 
~even ter bestrijding v1=1n de onkosten ven het huren van 
~itbanken, zijnde t 60 en een niet nader genoemd bedrag 
voor uitgaven voor verlichting. 

De bijeenkomst had een besloten karakter. De versiering 
was uiterst sober. Het terrein werd verlicht door middel 
van electrische lampjes . Verder waren twee rode vlaggen 
opgesteld . Een podium \'IBS niet aanwezig . Leuzen waren niet 
eangebracht . 

Aanwezig waren ongeveer 130 personen; gerekend was op 
zitplaatsen voor plm. 3,9<4 Aanveng zou zijn ten 8.00 uur, 
op welk tijdstip ongeveer 40 personen aanwezig waren . Het 
~as echter klokslag 8 . 30 uur voor de eerste spreker de 
bijeenkomst opende. Er zou een verloting plaats hebben 
ten bate van het verkiezingsfonds , weertoe voor de aanvang 
loten à 10 cent per stuk werden verkocht . 

• C\~ De bijeenkomst werd geopend door BERNARD WILHELM LIJ.i"J)E
"..~ 1\tlANN , geboren te Zwolle 17-3-1883, van beroep opticien, 

~ wonende Amsterdamsestraatweg 319 te Utrecht. Hij zei, dat 
hoewel het klokkenspel (het Dom-carjllon speelde juist) 
wel niet zou zijn bedoeld ter opening van deze festiviteit, 
hij niettemin allen welkom heette . Vervolgens iing hij over 
tot het aankondigen van het proerammP, bestaande uit: 
1. het zingen der Internationale; 
2. optreden van een niet met name ~angekondigde accordeon

nist· 
3 . dàclamatie door l1flAGDA Vt))HM.AN (gegevens niet bekend); 
4 . korte redevoering van BZRNARDUS JOHA}rNES SCHREUDERS , 

geboren te Den Haag 4- 2- 19, van bexoep verwarmings
monteur, bezoldigd politiek secretaris van het district 
Utrecht der C.P . ~., wonende Paramaribostraat 54 bis a 
te Utrecht. 

5 . verloting . 
Een bepaald tijdstip ven sluiting was niet vastgesteld. 

De declamatrice droeg een tweetal gedichten voor . Zij 
bad deze echter blijkbaar niet goed ingestudeerd, want zij 
bood haar excuses aan, dat zij af en toe een papiertje 
waarop de tekst was geschreven moest readplegen . 

Hier na nam B.J. Schre uders het woord voor een korte toe
spraak. Overtuigd in intieme kring te spreken zei hij o . a . 
11 

- "De-
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"De partij heeft vooral na Tsjecho-Slowakije en in de laat
"ste weken "harde klapren" gekregen. De reactie beukt op 
"ons met fllle macht . :'loch echter de K.V.P., noch de p · v.d.A. 
"of enige andere reactionaire part ij kHn onze krPcht breken 
"en daarvan zijn onze tegenstenders zich ook bewust . Zij 
"wenden echter alle midde::_en t'~ n om ons afbreuk te doen . 
"Een onzer leden heeft onlangs in een gesprek met mij Qt"l
" J.e~ de partij vergeleken t:1et Jezus en de 12 apostelen , 
"alleen in een vijandige wereld . Dit is wel wat somber , 
"kameraden . Wij zijn niet alleen , want millioe nen onzer 
"geestverwanten vieren vandaag de 1e I\'Iei. Noch een Bekker , 
"een Ploeg, een De Nooy , een v . d . Vlist en een Wi nkel 
"(allen wethouder van Utrecht) kunnen echter verhinderen 
"dat wij onze 1 Mei vieren" . . 
Vervolgens gaf Schreuder de kernpunten van de komende a c
tiviteit aan: 
1. De verkiezingscampagne . 

De colportage met de "Voorwaarts" op 1 Mei was bevredi
gend geweest. Deze zou met kracht worden voortgezet . 

2. De ledenwerfact i e . 
Schreuders vertelde, dat hij na afloop van de 1 Mei
vergadering in het Olympiatheater (zie verslag) 
met twee leden van de P.v . d . A. near huis liep , di e reeds 
toezeg6ing hadden gedaan tot de partij toe te treden. 
"De hele P. v . d . A. bestc.at niet uit mannen als Vorrink 
en Y. d.Goes van Naters". Juist onder hen moet propaganda 
-:vorden gemaakt. 
Propagande voor "De Waarheid". 
Men wil deze krant "de nek breken" . Voorbeeld ; de tegen
werking bij de bouw van "Felix Meritis". De machines 
staan reeds wekenlang ergens opgeslagen , hetgeen handen 
geld kost . 
Iedereen die bedankt moet persoonlijk worden bezocht , 
vooral i n Wijk C, "waar de pastoors onder de katholieken 
weer met hel en duivel zullen dreigen als zij "De Waarheid " 
lezen". 
Vers chillende adverteerders in "De Waarhe i d" hadden brieven 
thuis gekregen, waarin zij met boycot werden bedreigd • 
Hieraan zou "De Witte Cel " wel niet vreemd zi j n. Het pa
rool moe t z i jn: Koopt bij onze adverteerders . Met r ui m 
11000 betekenen wij wel wat voor de ons welgez i nde midden
stand . 

Hij wekte ten slotte a l len op voor het grote belang alle 
onderlinge vijandschap te laten varen . 

Het applaus was niet buitenge~oon . De onderlinge gesprek
ken bevatten niets vermeldensweard . Het ~ubliek zat overigens 
langzaam te verkleumen in de kille avondlucht, hetgeen de 
stemming niet ten goede kwam . 

Utrecht , 3 ~ei 1948. 



A f a G h r i f t 
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'1óP.n Mei 194-Bcwordt geviel'd in bet tijdvPk v~n de zegevierende 
opmars V?n àe dem.ocratie en het socialisme, in het tijdvak :'Eln 
de succesvolte strijd van de E-uropese vou:er~n te~en d: pog1neen 
v~n net A1terik.aa:nse grootkapitaal om .h.ier .ziJn dollardJ.ctatuur 
te vestigen. \ 

In de ~ovjet-Unie en een reeks vnn Europese landen waar de 
werkers ae natie naax ste~ds groter bloei leiden, is de eerste 
!4,ei een nat.}or.ta~e 1'eestdag geworden, de dfilg der overwinning .. 

Het ksp.it~l:istische Nederland geeft echter nog een ander beeld 
te ~i~n. HIEE onderneemt de reactie aanv&l op aanval op het 
~6qenspeil en d€ democrFtische rechten vàn de Werkers~ 

HIER zijn de vinsten voor wie niet werken, maar de loonstop 
en löonsverlaging YÓor de P.r be ide·rs. 

Hl.ÄR ia ge'€n geld voor woningbouw, maar d:rie millioen per dag 
voor de troepen in Indo~esië. 

HIER is geen geld voor het Ach-tste leer ~aar van U·11 "kind, maar 
wel nieuwe milláoenen voor ultbreidi~e ven yolitie e~ legex. 

HI~n is de ins·chákélir.c; van I.ederland in het militaire aan
V2lsblok tegen de Sovjet-Unie en de democratie in eieen land, 
in het kader V?n M2rshallpla~ en V~rdrac VLn rlrussel. 
2at is t~gen U en dat moet gij betalen met lager leven-speil, 
w~rkiööshe id en ho,;ere bëiàstineen ! 

HIER wordt de vrede ondermijnd en t;c["cht men U YJijs te maken, 
dut de oorlag nabij is, opdut ge toelaat, dat Nederland als 
vrije natie wordt prijs gegeven ean .Amerika en de bewapeming nog 
verder wordt opgevoerd. . . 

HIER wordt viermeal méér uit~egeven voor de verdediging van 
ons verarmde land dan v66r 1940, ten koste van Uw ar~eidskracht 
en lnspRnninB en van de toekomst van U~ k~nderen. 

HIER wordt een enti ... comrnunistiscl:J, schouwspel opgevoerd in 
opd-r:acht van Wallstfeet opd<Jt ge de misdé;tden der reactie niet 
znlt zien. 
· HI~R wordt door de leiding van de E.v.d.A. het communisme 

· als hét gevElar voor ons land afgeschilderd opdat zij kan doo:r
g:>an met de verguizing van de aloude idealen van vrede en 
socialisme opdat zij de verdeeldheid der arbeidersklasse in stand 
kan houden en de strijd te&en de knpitqlistische erfvijand be-
EEk«x~N lemmeren. · 
De :P.v.d.A . houdt nog d:e schijn .op van de illei-viering. Zij mist 
daartoe het recht, want zij is niet meer aè. partij van het so
cialisme, maar · een partij van afbra?k. 
De Communistische partij is de eniee partij, die trouw is ean 
ae beginselën van de Rode !(lei ! ' 

nat weet de reactie en ...haar .handlangers en daarom is er het 
verenigd f~ont v.an Romme, Schouten, Tilt:~OLtS • Vonk en Vcrrink 
tegen de cortrnunis tische partij. 

· aaaro~ zijn er de pogingen om met vertrapping van alle moei
z~am en in ha~de opofferingavolle strij~ veroverde democratische 
xechten, de wettig gekozen vertegenwoordiGe~s van de werkers 
uit belang~ijke openbare functies te verwLjàeren. 



1:va.r het z~l een v· ~-1~e~ae f\:>t-;,in,~ ".i;!n, zo?la el'lë if>OeiqJ~n 
der ~ap!t:alisten· lti:tle1_;1q en hun k.necrrtefi o;> ned'er,leg.en voo:r 
de bezitten~le 1-d:asse zijr. t.ütgelopen. 
'l'egenover ua voosh~id VPn he:t or:diG;g'il·..n.de k:apit!!li.s.me S't&à"t 
de onoven;.i.t1nel::tjk13 .l.d.e~ v.ar1 .tret socifl:l;·isme, ~at ·op-J.m3sin·g 
von alle' maàtso):lappeJ.ijke probl-emen' zaJ:. bre~e-.en. 

Deze gróte .erváxinz- vn:n de kla:sse-~ipJijq i~ de :reden 'vo.or r.et 
.opt irnisrnè, ver,trouw·e.ri en ze~exheid, wt,...:r'in de werkers :varr oras 
land èle Rode Eer~s.te Met ~iiJ2.teo :·yie.rt.m . . • 
We:rkers van st~ct en. ~a,nd:: 

Ve.x~ämel~ ~ j.n çomité • s· 
de-cämrnuni~t~n voor ëlrn~v~r~e~e~,a~z=~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3ocialistea: 
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Amsterdam, 3 Mei 1948. 

!Verslag van een 1- Mei bij eenkomst gehouden op 
het I~sclubterrein te Amsterdum en belegd door 
de c . B.N: (De laorheid): A nM ~ 

_) . "_u_~ -
J 0 ~A~ 

l.tHmwezig waren naar schat · g circa 20 . 000 personen , van alle 
standen,leeftijden en se e . I.tedewerking werd verleend door 
het muziekgez stJ!elschap "J~van ti" en het zangkoor ":VIorgenrood". 
Door leden van het J\ .H. J . V. werd gedefileerd met vlaggen en 
spandoeken • .Aan een zijde vvn het terrein was een podium cp
gericht dat met bloemen , vlaggen en een C. P.N . embleem, waarop 
de woorden "Rood is troef" was versierd • 

Te 20 . 45 uur opende W. van IJliJK de bijeenkomst met een kort 
v1oord van welkom aan de af.mwezigen . 
"Onder de roemruchte vlag van de Partij van de l!,ebruari- sta
king zijn wij hedenavond bijeengekomen om getuigenis af te 
leggen van onze strijdwil",zo zeide spreker. Hij keerde zich 
vervolgens tegen de reactie die alle pogingen in het werk 
stelde om de opmars der arbeiders te remmen en hiertoe alle 
middelen tebaat nam • 
Vervolgens legde hij een motie aan de aanvrezigen voor waar-

in geëist v1erd dat de tot 3 jaer gevangenisstraf veroorda.=il.
de dienst~lic~t~gB ~atio KOdTBR onmiddellijk in vrijheid ~
sDèl!d moest worden. Deze motie werd door de vergadering aan
genomen . 

~tfiierna werd het vmord gevoerd door Seul de GROOT , die begon 
lmet namens de Nederlandse arbeidersbeweging vurige strijd
groeten te richten aan vllen die over de gehele wereld het 
feest van de le Mei gevierd hebben waarbij hij in het bij
zonder noemde het volk van Indonesie , "onze _Qqt:J,ggenoot tern.n 
~ezamenli,jke vi.ümd ,het Nederlandse en ~erikaanse impe
riali§m~ de Italiaanse communistische portij die pas een 

C\ grote nederlaas hE~d geleden en dat1rbij het aan t~ü zetels 
· der communisten van 104 op 140 had gebracht en nu de 1-Mei 

doe; met een àlgemene staking hadkä gevierd, de Joodse vrij
heidsstrijders in PalestinH die , onder leiding van de namaak 
socialist B~\nN aan een nu1ssa- moord worden overgegeven . 
"liet is thans de 59e keer dEJt de arbeiders de 1 Mei dag vie 
ren , "aldus spmcer , "en ofschoon in het eerste jaar slechts 
enige honderden aan de viering deel na:men , is dit aantal tmns 
gegroeid tot meer àbM., 600 milliOfiP y.rez:ker..'3 over de geh ele 

wareld . Zij zijn de zelfbewuste dragers van de onweerstaanbare 
drang naar het socialisme. " 
uiledenmiddag heeft Koos VORRJNK gezegd dat hij de commun:is 
ten zal wegvagen . hlaar als alle 5000 ouden van dagen , die van
middag in de Apollo- hal bijeenwaren op het ogenblik met be
zems rond het terrein van de IJsclub waren opgesteld , dan 2DU
den zij de communisten van Amsterdam nog niet kunnen wegvallJBn, 
laat staan de werkers van Nederland . " 
Eervolgens betoogde spreker dat de communisten de verkiezm 
gen vol vertrouwen tegemoet~zagen en hQ~ eisen zouden bli~ 
ven handhaven. Ook buiten het parlement zal men de communismn 
kunnen vinden aan het hoofd van de strijdende werkers. 
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~omende to t de veroordeling van ~OdThR betoogde spreker dat d i t 
een a~mranding was van de in de oorlog hervronnen rechten van het 
volk en dat de achtergron~ van d~ Z~§k d~ moordpartij op Cel e
~s wos. " rlij verklar en Ra i o KOSTER tot onderpand van de I:'eder
landse jeugd en wi j zwer en dat Vlij hem vrij zullen kri jgen." 
Hierna deed spreker een aanval op het plan Marshl.1ll en het 5-
mogendheden verdnêg. De Nederl andse werkers zijn niet meer berei~ 
om het Pak.i e aan te trekken om voor het JmJ.erikaanse kap i ta~Ue 
1(eQ1'i1fiii . br is geen nul1.ta1.re macht meer nodig , ons land vrordt n i et 
meer bedreigd. Daarom zegt de C • .J:>. N. op deze l Meidag. "Voor vrede 
en on tv.,repening. v/eg met oorlog en :ii::i::i::H mili tairisme. " 
N~1 een aanval op de P . v. d. A. , die hij de "sloper s" noemde , zei de 
spreker dat wij thans leven in een tijd van de ineenstorting van 
het kap i tal is 1e en de triomf Vl".n llet sociulisme. De werker s moeten 
vertrouwen hebben in e i gen krBcht • .Alleen het socialisme kan de wer
kers een vreedzaam en menswaar di g bestuan geven . 
"De l e Mei 1948 i s een stap nader tot het socüüisme. VIij In8rcheren 
op onder de rode vlag en in het bewustzijn , dot in de gehel e wereld 
rood troef is . Met deze wetenschap gaan vrij vol vertrouwen de ver
kiezingen in cTuli tegemoet. u 

/ Te omstreeks 22. 15 uur ging de bijeenkomst uiteen . De al gemen e stem
ming was mDar mat i g .het donkere ,nette en modderige terrein en het 
gure weer werkten niet mede . 
-------------------------------------------------------------------
v erzoJ.lue ...... aa.. Hoofd c. V . D. ' s - Grbvenhage. 

P. G. amsterdam. 
B.J.~. " 
H. c. 11 K- 5 • 



NEDEDELING1 uitgegeven door de Hoofd·· 

commissaris van Politie aan alle bureaux en 

posthuizen op Vrijdag 30 April l94$. -------------------------------

ad A. 

t:-d B. 

• •. r 

Dit jaar organiseren de Partij van de Arbeid en de Communistische Partij 
Nederland de volgende bijeenkomsten en optochten te!' gelegenheid van de 
vierint:; van de l l·fei~dag. 

f• ~ 8. 30. · 1'3 00 uur Kinderoptochten en kinderspelen georganiseerd door 
de CvP.N., 

B. 15,00- 17.00 uur Bijeenkomst P,v.d.A. in de Apollohal., 1:raarheen zich 
2 optochten van jeugd- en sportverenigingen begeven, 

C .. 19 .• DO - 20..,00 uur 5 optochten VPll. d.c C,,P.No naar het IJsclubterrein. 

D .• 20 •. 00 ·-· 22 .• 30 uur Bijeenkomst C,P.N, op het !Jsclubterreino 

E. 20.-00 -· 2lv00 uur 3 optochten v.an dp P.v.d,A. naar het Amstelveld .. 

F. 21,00 ·- 23,00 uur Bijeenkomst P.v.d.A. op het Amstclveld. 

8 .. J..Q ... ::.J} .. o::>, uür IC:inj.ert;"JOchten on -spol~. 

Van Bc3C· - 9~00 uur trekken een 22-tal kinderoptochten georganiseerd door 
do CnP.N~ van vcrschillende punten in de st<..a naar speelterreinen: lolaa'l' de 
kincl<::ccn tot J:2.00 uur v.urdcn· bezig gehouden (muzi.ek~ poppenkast f spelen, 
,.lCdstrijdiJn, goochelaars' en zo)' 
Tussen 12o30 en 13.00 uur ga.ë...l'l tie kir.dercr- in optocht terug naar de oor
sp!"':-.kelijke punten van vertrek~ Aan do bet"''l~kcn Afdelingschefs \'<'ordt 
vcrzocht hij een en ander het nodige toezicht te d;;C:>n houden .• Haartoe hun 
een opgave van speelterreinen en wegen der optochten "i.s toegezonden: 
voorzover doze in hun afdelingen ~ijn gelegen,, 

J:2..~Q~~..:.J:}.OO uur _Apolloh~1' 

F .jct;nlco:'l'$t· i'.ved.A. in de Apollohal mut. modowerking van zengkoren en een 
nuziekt!orpsv Als spreker trGcdt op Koos Vorrink • 

.9. D.b~ . .CJ~-~ • " 
V au 1.6 ,00 tot. 17,00 uuy- Ba&.Yl circa. 1500 loden van de A.J ,C n in optocht van 
de ::.uidBlijko Ua:1dehreg naar dG Apollohal, voorafgegaan door ta.mbocrs en 
r!i.jpc't's .. Nationale. rode en Ac-J.c.-vlaggen worden m~dogcvoerd. 
Route: · .. · · 
Zt{:Ld;\iandchiCg bij sportterrein B Zuid., Haringvlietstraat :o ~vielingenstraat, 
Eendracht sr.raat ·' V elkerakstraat, Deurloostraat, Séhcldcstraat ,Scheldeplein, 
Gcl0~n~~raat, Rocrstraat~ Waalstraat, Jekcrstraat_ GeulstraatJ Scheldcstraat, 
Dt.,ur}oDst,::·aa:. J Haring--lietstraat, lfuzcnplcin .• ApoJ.lolean .• ApollohaL 

Op_!;OC" ht:.~~ 0 

Van 14.00 to-r. 14,30 uur gaat een groop van 7v pcrsonens leden ·,ran de r-kd. 
Cult, "3port"oond: van gebouw 11Dc Lange Pier11 in do G<Yv·cFlinckstraat naar de 
~.pollohaJ.. 

Routo: 
Gov,Flin::kstra.;::.i~ ~uysdaelkade, .brug voor lc Jan Stoenstraat, Hobbomz.kadc, 
~t~onwegl Apoliohal. 

Qr~i~Tl!'~~~~g~~ ad B. 
Aan bntrokkcm Afd.Cheîs vcrzoek ik het nodige toc~ücht to doen houden. 
Aen 11. , C ,- 12 llo:cà.t hiertoe een detachement tor bc.schik..1üng gesteld ter s-ccrktc 
'r:-n 1 Bp .. en 6 ap! s • .,. 
Det.a.c!;.emcnt ad BJ ... _ ----- -.......... ·-·-~--
'l'e ].1{ ,. 00 uur detacheren voor 
de afd .. ll 

de Apollohal ter beschikking van 

de afdn.6, 7, S. 9i' 11 en 15 . 
De gedetacheerde Bp. (uit de middagdienst) 
d.ienst. van 14.00 - 22.00 uur. 

1 Bp, 
elk 1 ap.; 

van a.fd.ll vcrricht 

A.c. 12: 

deze dag do 

De· afd~li.n~en detacheren hiertoe ap 1 s uit do morgend:i.onst met de dienst 
10 .. 00 - 18,00 "J.ur 

ad.C _J.J..!OO ::-__ 20.,00 U).lr Opto~hten c.P.N. 

Tnssc~ circa 19.00 en 20 .• 00 uur trc:ckcn 5 optochten v<>.n de C.P,Nc naar het 
I ,T"=c luht.r r:c~in, onder inachtneming -van de gcb'!"Uikclc vooi":taardcn, o,a, g~E.n 

.. snreekkor"n --·-----



- 2 -

spreekkoren. Elke optocht 1-rordt voorafgegaan door oE:n muziekcorpso 
gemarcheerd in rijen van vier. 
~ledegevoerd wordon spandoeken ·mot de volgende leuzen : 

Rood is troef o 
V rede en ontwapening. 
Handen af van de democratie. 
Hoger lonen, lager prijzen. 
'V/oningbouw in plaats van kazernebouw. 
Nederland democratisch .• zelfstandigJ welvarend, vrij~ 
Amsterdam 'W<ls 1 is en blijft rood. 
Voor vrede en brood • . 
Prolotar~êrs aller landen verenigt U. 
Leve de rode V~i. 
Drie '"eken betaalde vacantie. · 
Gelijk loon bij geli jke arbeid. 
Voorwnarts,, voor een blijvende vrodeo 

NIE'f TOEGES1'AAN ZIJN DE LEUZEN: 

\Jog met het militairismo. 
Geen Harshall-hand in Nederland, 
Do troepen terug. 
Eenheid tegun dollardictatuur. 

Qp_tocht 1. 

\ . ) 

D.ez.e optocht wordt samengesteld uit V{.;rschillE:nde groepen. 

a. Opstellen: 
Vertrek: 

Spreeuwenpark. 
18.15 uur~ 

Route : Spreem-Jenpark, Valkcmreg, Voerdienst De Ruytorkado. 
b. Opstellen: :f.-krsveld. 

Vert:-ek: .ï.B.l5 uur. 
Route: l·bsveld, ?•1osplcin, v.d.Pokstr~at, v.d. Pekplcin

1 
Buiksloter

weg, Veerdienst De Ruytcrkadc . 

c. Opstellen: 
Verf:, rek: 
Route : 

ct. Opstellen: 
Vert:rck: 
Houtc: : 

Purmerplein. 
18cl5 UU:('. 

Purmerplantsoen, Nieuwcndammer~traat, 
Veerdienst De Ruyterkade. 

Zonnoplein. 
1B.l5'uur. 

Nieuv.rcndarrancrdijk, 

Zonneweg, Met~orenwog, 
torkad:eo 

l'feteorensingol .• Veerdienst De Ruy-

Gezame;nlijk wordt verder gemarcheerd langs do wogen: 
De Ruytcrkade 1 ·,:C:stelijk viaduct; stationsplein, ~l'ártolaarsgracht, Hekel
'Teld, Spuistraat, Raadhuisstraat 1 U estermarkt, Rozengracht, Marnixstraat, 
Elandsgracht, Nassaukade, Stadhouderskade1 Hobbemastraat, Museumstraat, 
huseumplein .. 

Bij deze tocht sluiten aan: 
c. een groep opgesteld op de Elanctsgracht te circa 19.30 uur; 

f. een groep opgeste2.tl op de Noordermarkt (Via Prinsengracht_, Westermarkt) 
te circa 19.00 u~r. 

Optocht ~· 
Opstellen: 
Vertrek: 
.. -toute: 

Zaandammerplcin. 
19 , 00 uur. 
Houtrijkstraat, Knollem.délJllstra.at , Sp.:tarndammcrstr J1.élt , Nas·sau
plein, J?e llittonstrnat, 2e Nassaustraat, Nassn.ukadc , Fred.Hen-
drikplantsoen~ Fred.Hendrikstmn.t., Bildcrdijkstra.at,le Const .. 
Huygensstr aat 1 VAD Baerlestraa.t, l~soumplei!f. 

Bi:J deze tocht sluiten aan·: 
a . een groep opgesteld op het Nassl).uploin te circa 19 .10 uur; 

Q. een groep opgesteld op het Fre~ ~Hendrikplantsoen te. circa 19.15 uur; 

c . een groep opgesteld op het Kwakersplein te circa 19. 30 uur. 

Optocht 2· 
Öpstollen: De· Rijpgracht. 
Vertrok: 19. 00 uur 



ad D. 
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Route: Bcstevnerstraut .< M. Ho Trompstmnt, Adm. de Ruytcrweg, Jan Evcrt

scnstr.:w.t .• Ncrcatorpluin> Hoofdweg·1 Postjesweg.~- Kinke.rstro.at. 
J .P.Hcyestr<:!at, OvertoomJ lo Const.Huygensstro.at_. van &.erle:., 
stro.at) Huscumploin. 

Bij deze· optocht sluit aan: oen groep opgesteld op het Mercatorplein te 
circa 19~20 uur. 

Optocht 4. 
Opstellen : 
Vertrek: 
Route: 

Kattenburgerplcin . 
19.00 uur. 
Kadijksplein, Rapcnburgs:. ..... ~:t.:n~ Rapenburgerstrd.at 

1 
!1D.rkenplein, 

J .D.Meyerplein, Nwc Alnstelstraat , Amstelstrnut 9 Rembrundt.;;plein 
· (st~~ zijde), Reguliersdwnrsstr.:i~l:li; V ij zelstruat, V ij zel'gracht _

1 Nwe V~JZelstra.r't, Stadhoudcrska.de~ FrcHulsstr.:tat:~ l e Ja.c v,C.:UU··· 
penstraut, Honthorststruut) Muscumplein. 

Bij deze optocht sluiten aan: 
aA een groep opgesteld op het J.D.Mcyerplein te pJ~ •. 19.10 uur 

b. een gr·oep opgesteld op de Vijzelgracht te plm. 19.30 uur. 

Optocht 5. 
Opstellen : 
Vertrek: 
Route: 

Ja.vaplein. 
19~00 uur 
Jav.:J.str<.>.n.t, le vnn Swindenstr-:t.a.t 1 Linnueusstraat J Oosterpark. 
le Oosterparkstraat, Wecsperzijdc, Ceintuurbaan, SurphntipaPk, 
CeintuurbMn_, Roelof HartstrnD.t, Fo.elof Hc.rtplein, van Baerle.:.. 
stro.at:. }~useumplein. 

Bij deze optocht sluiten aun: 
a . een groep opgesteld in de Pontanusstraat tv plm. 19.10 uur; 

b. een groep opgesteld op het Kast"J.njoplein (via. r~a.sta.11jet'ieg) te pl!n..: 
19.15 uur; 

c. ecm groep opgesteld op het Krugc;:rplein (via. Mo.ritzstraat ~. Beuke1:1weg) te 
plm. l9o20 Uurj 

d, een· groep opgcstc;Ld op het v.d.Holstplein (v.i.o. 2e Vr,d,Helststra.at) te 
plm.l9~30 uur. 

Ordemunt regelen ad C • 

De optochten irorden ·elk begeleid vunuf de opstcllingspla.atsen Spreeurt~enp:lrk, 
Zaandammerplein, De P.ijpgrácht, Kattenburgerplein en Ja.vuplein door 1 Bp. 
en 1 o.p. per rijwi.el) welk personeel geleverd v10rdt door de afdelingen; · 
w-1arin deze plua.tsen gelegen zijn, met dien vcrstó.nde, da.t nfd., 2 een Bp-. 
levert voor het Spreeu'Vrenpurk en afd. 7 oen Bp .. voor het Zaundam.'Iterplein. 
De Bp ' s keren, nada.t zij op het Muscumplein gclmmen zijn, nnar h1m afdelin-
gen terug. · 
De 5 a.p 1 s blijven op het îilseumplei.11 ter beschikking van de Chef in afde
ling 8. 
De Chefs der afdelingen 1vaardoor de optochten trekken, verzoek ik bij de 
opstellingsplaatsen en langs de te volgen wegen het nodige toezicht te doen 
houden. 

20.00 - 22.30 uur C9P.N. op het IJsclubterrein. 

Op het IJsclubterrein vrordt een bij eenkomst gehouden· door de C. P .N. >·raaraan 
;rordt medegewerkt door muziekcorpsen en een zangkoor. Op het terrein wordt 
een podium opgericht, versierd mot nationale en rode vlaggen en met vlaggen 
van verschillende landen, Er wordt gebruik gemaakt van een verlichtings
installatie en geluidsversterkers, 
De deelnemers zijn. elk voorzien van con kaart. Zij gaan na afloop der bij
conkomst huns vreegs. . 

Ordemaatregelen ad Q.. · 
Ik vcrzoek de Chef in Afd. 8 in verband mot deze bijeenkomst de nodige w~at
regelcn te nemen. Hem wordt hiertoe ter beschikking gesteld een detachement 
ter sterkte van 20 man en 6 ruiters. 

Detachement ad D. 
Ter beschikking van A.C . 8 worden te 19.00 uur aan hot posthuis v.Baerlcstr,. 
gedetacheerd: ' · 
van de stengtm-brigade: 5 apr s; van het 6c Bur .H. B. : 8 ruiters; 
de Vrijvrillige Politic stelt 10 man besch~b~r. Bovendien blijven ter bc
schiv' ':Ï.."' "' de 5 apis die de optochten hcbbcrfbcgclcid naar het 1-Iuseumplcin 
{ • ~r $1 - . 
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ad. E. 20.00 - 2l.oo uur Optoc~P <~d.~ 

' -
..... 

Tussen 20.00 en ~00 uur ga&! 3 grote optochten van de Po~Jè~A.uit ver
schillende stadsdelen naar het lUnstelveld onder inachtnemine van de ge
bruikelijke voorwaarden?né optochten worden voorafgegaan door muZiekcor~ 
sen of door tar.1boerscEr wordt .gemarcheerd in rijen van Yier~Elk dezer op--. 
tochten is samengestelg uit verschillende groepen .• die bij·· elkaar aanslui
ten. 

Optocht 1. (samengesteld uit de &roepen a,b,c end) 

Groep a., 

Opstellen : Brink~ 
Vertrek : 19e45 uuro 
Route' : . Landbou~;;traat, ZaaiersN.eg .• Ni..ddenwegJLin."laeusstraat, Pretori us-

straat, ~re~oriusplein, Pretori usstr<lat .• Krugerplein "l1ari tzstraat, 
tunnel,Beukenweg~Be~<enplein~hier aansluiten bij groep b). 

Groep b. 

Opstellen: Sumatraplantsoen., .r 
19.45 uur. Vertrek 

Route ~umatrastr<Lat ,Molukkenstraat·J Javaplein, Javastraat, Stunatrastrae.t, 
Insulindewe6,Wijttenbachstraat~Linnaeusstraat~Vrolikstraat, 
Beukenweg,Beukenplein .• (hier sluit groep. a a<m) ,2e Oosterpark~
sträat,Vrolikstraat,le Oosterparkst.raat,.Weespex<zijde,Am.stel-
di j~, Lutmastraat, H emrick de !~e:ij:ierplein, 

Bertel.!ttanplein. 
2o.- -,') uur., 

'· 
Groep c. 

Opstellen~ 
Vertrek; 
Route Bertelmanstraat tBernKochst::.·aat ,P ,. Lastmankade, J ~ v ,Goyenkad.e .• 

Emmastraat,J.J,Viottastr~attCornoSchuijtstra2.t~Rein,Vinkeles
kade, Hob1?emakade,v.Hillegaertstraat , Pl.jnackerstr.aat"Lutmastraat 
tot aan Henriek de Keijsérplein (dar..r ".vnsluiten bij groep d.) 

Groep <,!. 

Opste~l~n: P.LSakstraato 

Optocht 1 ï-Tordt nu geformeerd uit bovenstaande zroepen ... en vertrekt met 
fQ.,klç_e.f.:~. te 20.4~ :uur van de P .L,.T<.IkstrMt lnngs. de volgtfnde route: -
Burg.Tellegenst:taat,Henrick de ICeijserplein,Honrick de Keij serstraat,Rus
tenb\lrgerstraat, Verbindingsstra~t, v .ost,acJ.ostraat, 2'e Sweelinckstraat, Sar
phatipurk,le Sv;eelinckst-ra~.t,Gov.,Flinckstraa.t,le v.d.Helststrant,Ger.Dou
straat,2e Jac.v.Çampenstraat,le.v,d.Hclststraat;Stadhouderskad.e Jbrug voor 
Ford·. Solstraat ,Ni c. Wit stmkad.e, Ni c.., \rli t senstraat , Reguli ersgracht _,Amstel veld. 

. . 
In deze optocht worden vlaggen en sp~dockcn·met een 10-tal leuzen mede
gedragon en oen boo:t, •·w.arop .111'-fOt volle zeilen 11 • 

·· Bovendien ri jden enkele vla5<ms van do V 
9
AeR"A. mede.,. 

Op~ocht 2. (sameng~stold uit 2 groepen) 

Groep a. 

Opstellen: 
Vertrek · 
Route 

De Ruijtcrlcade bij steiger lo 
20.15 uur. . 
Oostelijk viaduct,Kampor".Jrug ,P.H.kade,Gcldcrsckude 
dc) , NieuWmnrkt,(daar aansluitu~ bij groep b) . 
(jeugd) 

Opstellen: Ni euwmarkt .• 

(stille zij-

Optocht 2 Nordt hier geformeerd uit bovengenoemde groepen en vertrekt met 
f akkels t e 20.45 uur VM de Niouwmarkt via: 
Kloveniersburgwal , Raamgracht , Gr?enburgwal, S:baalstraat, Zr,.r;menburgerstraat:~ 
\vaterloopl~in"J.D.M.eijerplein, Iveespcrstráat,\vccspcrplein .• Sarphatistraat., 
Arnste-1 (evènzijde)·; Prinsongracht .• (onevenzijdo) ,, Arnstelvcld~ .. 

In dt:ze optocht worden vanaf do Ni euwmarkt eveneens vlaggun en spnndooken 
met di verse leuzen medcgevoerd" benevans 3 !1oibomc.!rt en. eed·-'kmnpwur (niet 
brandend) • . · · . , ·. : · · · '. - . 
Optocht 3. ( Sé'J'lcngvstuld ·Uit 2 groepen) 

• I . ·. •· 

Groep a . 

Opstellen :' 
Vcrtrek . : 
Route 

Nassnwcadv hook Fred.Hcndrikpl~tsocn. · 
20.00 uur'? ·~ :: . 
FrQ<i,f!t:m4tikpl;mtsovn;J!'rod~Hcndrikstr<?....".t,Bildérdijkstraat,Kwu.-
kGrspl~iiJ_-;(\i<'<,r •s.1uit groep b a<m). -. -Groc:'J b.-



ad F, 

G;roep ~· 
Opstellen: 
VcrtNk 
Route 

Jan v2n Galvnstraot bij ~·asmuspo~kv 
20,00 uur. 
Jan van Gal1.mstraat .. John F'rn..'1klinstr::.at .. Jan 1"vertscnstro.at 1 P.dm, 
de Ruijter\.scg_,Dc Clercqstrn['.t,,Bilàcrdijl-Jcadc .• y,:,.l~ccrsplein~ 

Optocht 3 is nu op het Kwa.lccrsplcin geformeerd t.n vcrtrekt mot. fakkels, 
leuzen en rccln.mowDgens te plm..,20o45 uur via: -----~ 
Kwnkersstra~t,Bellamyplcin1Bellamystraat:Nic_B0ctsstrnut.le Helmcrsstrant. 
Alb ~ Thi jmstrc.at 1 Bosb< 'l'oussaintstraat 1 N\.;, Passeerder sstrnat ,Harnixstra.a.t J 

Leidsegracht, Keizersgracht (even zi.jdo), Roculic-T'sgrccht .• KerkstrM.t.,Ams1..ol
veldo -

Ord_9ptaatrogden ad_!., 

Deze 3 optochten wordon vooc..f du opstellingsplMts<.:n Do Ruijterkado>Jan 
vnn Gal(..n,str&'l.t en Bri: . ..k begeleid door 2 ·"'-P~ ''> -pör 1<ijvlid van de Stcn~
gun·-brigade.Dit p0rsonool blijft~n•~ n:-1nkomst o;1 het Amstolveld

9 
ter beschik-· 

king van de Chef i n Afd"3 .. Botrokkon .:l.f'd~Chci's \~ordt vcrzocht,la.ngs d.e rou
tes der optochten voor het nodige toezicht te doen zorgen; 

2_;1;. CX?_.::..~.r.90 _E~ Bij ~!J!f2.1":}2..~L~~ ;,~~.12 Amstol··:s±.c!<> 

Op het Amstelvel d vTor0t üen opvnl::b.chtspcl opgcvoord, gcdcclAmeerd door \'Jil
lem van Iependn.&.l en oen touspra<'Jc gt;houdon door de heer Sut!.rhof,.Hiertou 
~,>rordt een podium opgcricht,dat v'-'rhcht uordt door schijnwerpers en dat 
versierd is met vlaggon .. 
Het Amstelvelè 1·;or9-t afgesloten. Tocg<'nG hebben deolnomors ac.n de l !·!ei
viering die voorzien zijn van een insigne (k'l"'.rt) u 

Nn. afloop V.:tr.. r' ,_; bijcenkcT.st t,<l .t icdL:l' z.:.jns '11C;0€)S(, 

Oe personen behorund& tot dt: ordcdlc:-tst. v-J1 dv P, v ,ei~ A. zijn ·.roorzicn V<'n 
een Nittc b<'nd er· de bovc:n'l!'Ill" 

Ordt:!!k"'.é'.trc&_clcn -~~ 

Ik vcrzoele de Chef in nfdc3 ten a.'lnziv1 vo.n G.cz0 tijeenkomst de bcspr-ok0n 
mao.trcgL:lcn t.c nvmun.,Hom ,.;ordt hil."'.·to,· ter bcschildcing, gcst~:~ld een detache
ment ter stor!i:tç van 40 man en I+ ..n:..i.t ... ers~A<'n de Chef 4e Bure~u H. B~ verzoek 
ik te 19p30 uur een é'..fzetting met pnlen en touN te doen pl~ ... "!.tse!'l op de be
sproken wijze 0 

Detnchement ad F ... 
---~-------· 
Ter besch:l.kking V<u.1 A~C.3 detacheren te 18 ... 45 uur :'.a.."l het Bureau ~int,el; 

de Stengun-.. brigade 
6e Btu•e.:J.u H,.B. 
de V:djv.r:illige Politie ~elt 

:; é1p~ ' s; 
4 ruiters; 

25 mm1 bcoch.ikbM:ro 

De 6 apo I s,die bel.'1.st ;.;aren met de begeleidj.ng vnn de 3 optochten der 
P. v. d, A. blijven nA. aa.."''.lco;nst op het Alnstel veld eveneens ter beschikking 
van A~C.3 • 

.E.~.2::~:-detas_l}~!_!!e"l~ 

Te m:Ljner beschL'I(Jdn;: wordt aan het H.,B0 een reserve-ctetnchement gevormd. 
Hiertoe detacheren te lh.,OO uur aan Kr.l5l H .. B,: 

c.fd ... ? l Bp.; 
afdn~L2 ei:!l 9 elk 1 ap,.; 

2 ap.,'s~ ;J.fd.7 
4e Dureau H,Bo 
de Vrij~~llige Polbtie stelt 

.furri chtgevin_g_,. 

l detach. :>.uto met chc.uffeur; 
:i..';r ulc.n ter beschildcing., 

Vrun nlle bijzonderheden verwacht ik onmiddellijk bericht via het Bureo.u 
Inspecteur van Dienst (K<:mlel' 14 H, B") .>toestellen 211 en 224a 

Coll~ .• :vBl w/Gro 

De Hoofdcommissaris vn.n Politie, 
nrunons deze 

De Commissnris van Politie. 
Chef Geuniformeerde Politié, 

Je Lo Post·!'l1.llllc...2. 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 
ALKMAAR 

NO. V .D.19/1948 
BIJLAGEN: 1 

ALKMAAR, 4 "fWlei 
BERICHT OP SCHRIJVE1 V'Afl 

-
:{V:;, .!I 
'jl-~48.-

!:J '-1 J8fl 

Ik heb de eer U hier
nevens te doen toekomen een verslag 
mijner administratie betreffende 

de alhier door de C.P.N. De Waarheid 
Afd . organiseerde open-
bare 1 nkomst.-

• 

AN 
de Heer HOO.b'D VAN DE 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
Javastraat No . 68 
te 
'~ R A V B N H A G 1 .-
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ONDERYILRP: 

PLAATS: 

DATUM: 

SPREKER: 

Openbare 1-Mei b~jeenkomst 
gehouden door de C.P.N~ 
De 7/aarheid, Afd. lilkinaar.-

De zaal van de ~uziektuin 
alhier . -

1 Mei 1948 te 20 uur . -

COR BORST, lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. -

V iJ R S L A G .-
=================== 

Aanwezig ongeveer 150 personen. Zaalcapaci
teit ongevee~ ~ personen. Te omstreeks 20 uur opende de als 

4t voorzitter fungerende penningmeester der c.P . N. De Yaarheid, 

• 

~ tl"'~ Afd. Alkmaar , CORN'.CLIS DE JONG, wonende Scharmeerstraat No . 6 
f Yr . alhier, met een kort welkomstwoord de bijeenkomst . Hij zeide 

daarbij o . m.: 11 De lste Mei herdenking is de dag van de wapen
schouwder arbeiders en het feest van de arbeid. Ondanks de 
pogingen der reactie om ons in discrediet te brengen, gaan ~ij 
door met de belangen der arbeiders te dienen . ~e leven in een 
democratische staat zegt men, vandaar al die pogingen om de 
c . P.N .-wethouders weg te werken, vergaderingen en meetings te 
verbieden en hetze - campagnes tegen ons te organiseren. we leven 
in een vrij land waarin het goed is te leven maar dagelijks lees 
je in de krant: "De Regering maakt met leedwezen bekend , dat in 
Indonesië de navolgende militairen zijn gesneuveld" . Uw kinder 
zijn niet m~er veilig in dit land. Ze worden gevorderd om op de 
slagvelden van Indonesië te verbloeden. De oorlog aldaar wordt 
gevoerd ten bate van de rubber-, olie- en suikermagnaten . Daarom 

'X eisen wij: "De troepen terug". Hierna declameerde ~.Ievr. SPEUR 
(personalia onbekend) enige verzen, getiteld "De lste-J.Iei" 
(van J,.ARGOT VOS) , "Meer 11 (van ADEMA VAN SClfSLTSMA) , "Dat mag 
je niet" (een anti- militairistisch stuk) en tenslotte 11Het 
moderne Onze Vadertt . Na deze declamatie nam C . D.t. JO!W wederom 
het Poord en zeide o.m.:"Communisme, communisme, communisme 
is een gevaar, dit hoort U overal. Het is inderdaad een gevaar , 
maar dan voor de reactie, voor de oorlogsopLitsers , voor de 
intriganten en voor de verkrachters van het recht, die in rok 
en tcgagekleed gaan. De commune van Parij s was de eerste stoot 
naar de overwinning van de arbeiders . Nadien zijn er meerdere 
en grotere over::in.."Ylingen behaald, dat is logisch ook, want de 



• 
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arbeiders werden bezield met de idealen van hun grote leiders 
MARX, L~NIN, STALIN en in ons land mede door onze onvergelijke
lijke k~eraad LOU DE VISSER" . Hierna zong J . SCHUT (Jdi BERN!Ü 
SClllU', geboren te Alkmaar, 1 November 1924, metaaldraaier , · 

Of. wonende Lindenlaan lio . ~2 alhier) voor de in de zaal aangebrach-
~ te microfoon, de "11arseillaisse" .. Vervolgens nam de aangakondig 

de ~preker van deze avond , C.BORST, het woord. Hij zeide in 
zijn betoog o.m.: nne 1-ste Mei is de dag van de wapenschouw 
der arbeiders . •. e dienen onfl te realiaeren uat we hebben gedaan 
en wat ons nog te doen staat. fanneer we aan deze Mei-dag 
'\li.ering denken, dan dienen v1e tevens te zien naar onze kameraden 
in de sovjet- Unie, Tsjecho-Slowakije en de andere Oost-Europese 
landen, waar de arbeiders zich in volle vrijheid kunnen bewegen 
De nationale kracht van een volk weerspiegelt zich in de pro
ductie van goederen, In de Sovj3t-Unie is die grote kracht 
aanwezig,ondanks het feit, dat in de laatste oorlog daar onge
veer 7 millioen jonge levens werden afgesneden, tegen enkele 
duizenden in Amerika. Ongeveer 67010 steden werden er in de 
Sovjet- Unie verwoest, verder werd 65-000 km. spoorrails ver
nield, 100 .000.000 kolchozen werden verwoest, 20 millioen stuks 
vee kwamen om en 20.0JO.OCO wezen bleven achter . Ondanks deze 
geweldige offers is de productie na de bevrijding met 20% ge
stegen. De oorlogebegroting is met 2,5 millieoen roebel 
verminderd . De prijzen zijn aanzienlijk verlaagd en de koop
kracht is geweldig toegenomen, in tegenstelling met Engeland, 
woar ondanks de Labour-regering de prijzen met 25% zijn geste
gen. Hoe is het nu in Nederland. De toestand in ons land is 
één woord een chaos . De progressieve regering, progressieve 
dan tussen haakjes, waaraan ook de socialisten DREES en 
LILFTING deelnemen, moet v~rdwijnen. Zij hebben ons land tot 
een kapitalistische maatschappij gemaakt . hen gedeelte van de 
bevolking baadt zich in weelde, een ander deel leeft in de 
zwartste armoeae:-De ee~en denken, het gaat goed en na ons de 
zofidvloed . De regering doet niets om aan dit kwaad een einde 
te maken. ze heeft alleen de lQOns!9P voor de arbeiders ge
handhaafd . 7'e zijn arm zegt de regering en loonsverhoging 
leidt tot inflatie . Ja dat is zo wanneer men in Indonesië 
een leger op de been houdt. iij eisen als eerste maatregel van 
deze regering: de troepen teru~, verder weder in voering van 
een eerste oefeningatijd van 5i maand en weder in voering 
van vrijstelling wegens broederdienst . Er moet in Indonesië 
gevochten worden om de ondernemingen te beschermen , waarin 
hoofdzakeli jk Amerikaans kapitaal is belegd. Alle uitgaven 
voor het leger gaan ten koste van onze gehele economie .Vooral 
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Vooral de wederopbaw~ lijdt er onder; er kan niet voldoende 
gebouwd worden, doch in 1947 werd voor een bedrag van 
f 120.000.000 zwart gebouwd. MinistAr HANSHOLT dwip.gt de 
boeren de producten af te leveren voor of beneden de kostprijs . 
De C.P.N.-fractie in de Tweede Kamer heeft steeds tegen al 
deze wantoestanden geageerd . Buiten de Tweede Kamer hebben 
de arbeiders zelfs het wapen der staking hiervoor aangewend . 
1/i j hebben in 1947 voor f 450.000.000 uitgevoerd, doch mPt 
één slag heeft de reactie, door middel van wijziging in het 
wetsontvterp vermogensheffing in eens, dit bedrag weer terug
genomen. De Partij van de Arbeid is in deze dingen op één 
lijn te stellen met de rechtste groeperingen; zij heeft het 
pad der arbeiders verlaten . '/ij stellen tegenover dit wanbe
leid ons nationale Nelvaartsplan . De Partij van de Arbeid 
juicht, nu de GASPERI in Italië een z .g. overwinnL~g heeft 
behaald. ~e Italiaanse leider heeft echter voor ~eze over
winning alle fascistische resten, monarchisten en reactionnai
ren bijelkaar moeten trommelen. Het volksfront heeft haar ':.are 
kracht getoond . Ongeveer 8 . 000 . 000 arbeider~ hebben laten zien 
dat zij niet bang zijn voor de bedreigingen van de Katholieke 
Kerk. De K.V.P . in ons land belegde kort geleden een anti
communistisch voorlichtingscongres om de progressieve 
christelijke deugden in de praktijk te brengen. Zij zijn er al 
100 jaar mede bezig maar het gelukt nog steeds niet . Nu is er 
weer een beweging van dereld-federalisten ontstaan; ook deze 
beweging is tot ondergang gedoemd, omdat wereldfederatie allean 
mogelijk is tussen staten die een socialistische re§ering 
hebben. " ij zetten deze 1- ste Mei in met de verkiezingspropa
ganda en de leuze voor vandaag is: "B.ood is troef" . ;;ij gaan 
de verkiezingsstrijd met vertrouwen tegemoet en we heboen 
daarvoor geen "Hilfspolizei" nodig . Het vijf- landen pact is 
dezer dagen getekend. ,,ij zien hierin een bedreiging voor de 
wereldvrede . De oude Amerikaanse le:>uzen: "Amerika voor de 
Amerikanen" immers heeft afgedaan, het is nu geworden: ''Europa 
voor de Amerikanen". De ondertekenaars van dit pact zijn bij 
een ev9ntuele nieu.e oorlog mede schuldig . 11 Zo ver zal het 
echter niet komen", zei p . g . G~RBEN t/AGJ:,NA.14R in een pleidooi 
in de Tweede Kamer voor wereldvrede, "want de oorlogsophitsers 
zullen voordien in een gekkenhuis of gevangenis terecht komen, 
waar ze ook thuis horen" . De Nederlandse arbeiders zullen 
w~~geren een Amerikaans militair pakje aan te trekken, net als 
zij geweigerd hebben een Duits pakje aan te trekken. De boog 
geroemde democratie is in ons lend wel ver te zoeken . De 
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C .P .N .-wethouders .Jil men weg hebben, in di veroe gemeenten werd 
de 1-Mei viering verboden en zelfs een kindervoorstelling met 
JOCHEM JOFEL mocht geen doorgang vinden . Men werpt in democr~tisch 
Nederland een RATIO KOSTER in de gevangenis, wiens enige misdaad 
is, dat hij het blad ".t.en" onder de militairen verspreidde,welk 
blad door de tiinister van Oorlog niet was verboden. ""ij stemmen 
dan ook in met de protesten die in grote getale naar de Minister 
van Oorlog worden gezonden . Men hP.]It liever KRUPP weer aan de 
macht. De kap~talisten zijn de schuld aan de oorlogen door de 
hele geschiedenis heen. t·r is nooit een leider van een waarachtig 
socialistische staat een oorlog begonnen . Gij anti-communisten 
en sovjet-haters, gij zijt zelfde oorlog. Daarom werkers van 
stad en land, neemt Uw plaatsen in in de rijen van de c.P.N. 

Leve de rode Mei, leve de eenheid11
.------------------------------

c.D~ JONG nam hierop nogmaals het woord en deelde mede, dst de 
Afd.Alkmaar van de C.P.N. een protest aan de Minister van Oorlog 
wilde zenden om te protesteren tegen de gevangenhouding van 
RATIO K08TER. De nota luidde: " :::>e Afd . Alkmaar der C."P.N . in 
vergadering bijeen protesteert met klem tegen de gevangenhouding 
van RATIO KOS'!'~R en beschou..-. t het optreden tegen deze als een 

verkrachting van het recht•·.-------------------------------------
DE JONG vergat de vergadering te vragen of men accoord ging met 
deze formulering; eerst 10 minuten later vroeg hij of men ermede 
accoord ging, waarop een aantal personen antwoor-dde: "Ga je gang 
màar"; het merendeel der aanwezigen zweeg echter. Het voorstel 
werd "aangenomen". Genoemde DE JONG sloot te ongeveer 10 uur 
het officiële gedeelte der bijeenkomst en dankte daarbij de 
spreker BORST, die hij " een der 10 pionnie:ts"noemde, die zijn 
stem laat horen in de Tweeàe Kamer. Hierna werd er nog tot 1 uur 

in de nacht ~dans!, onder leiding van voormelde J.SCHUT. Voor 
de aanvang der bijeenkomst werd er in de zaal gecolporteerd met 
het blad "De echo van het land". De toegangsprijG van deze 
bijeenkomst bedroeg met inbegrip van het bal, één gulden . In de 
zaal waren slechts twee leuzen aangebracht nl. "Leve de lste Mei" 
en "Voor Vrede, Vrijheid en Helvaart", terwijl op elk der aanwe
zige tafeltjes een vaas met een aantal rode tulpen prijkte . De 
stemming der aanwezigen was, behoudens tijdens de declamatie en 
het bal, matig te noemen. De sprekers wisten niet het nodige 

enthousiasme te kweken.- -----------------------------------------



LElDEN, . 3 Mei ... 
POLITIE LEIDEN 

No. 585 • I.D. 

' 

BIJLAGE(N) 

In het kader van de 1 Mei-viering heef't de afd.Leiden 

j an de C.P.N. op de Burcht alhier een openlucht bijeen
omst gehouden op Zaterdag 1 Mei 1948. Wegens gebrek aan 
elangstelling kon eerst te 20.15 uur deze bijeenkomst, 
elke om 19.30 uur zou aanvangen, worden geopend. Dit ge

~ chiedde door Aalbert BOEZAARD, geb. te Katwijk, 15-3-
.. /WJ~pr- .9f> 1906, wonende te Leiden, "farkstraat 55. Deze wees op de 

~~ay--- betekenis van de 1 Mei-viering voor de arbeiders en vol
gens hem konden slechts zij recht feestvieren, die op 
Oost-Europa waren georiënteerd. 

Vervolgens bracht het soc. zangkoor "Morgenrood" uit 
~~ i Leiden enkele strijdliederen ten gehore waarna P.van ·~~n~ 

~~ ~ BE~ uit Scheveningen enkele verzen, o.a. van Henri 
~ Roland Holst, declameerde. 

--~ , Hierna kreeg de spreker, W.MANs, lid van de Gemeente-
~~ ~ raad te Zaandam, het woord. 

vr·· y.t In zijn rede, welke 60 minuten duurde, hekelde hij op 
de bekende wijze de reactie onder aanvoering van ROMME, 
VCRRINK en De ~ VAN 'NATERS, welke een gesloten eenheid 
vormt 1n het bestrijden van de communisten. Spreker wees 
in dit verband op het verbieden van de 1 Mei-bijeenkomst 
der C.P.N. te Uitgeest en Beverwijk en somde een aantal 

plaatsen op waar medegevoerde leuzen uit de C.P.N.-op
tochten moesten worden verwijderd, o.a. Haarlem, Rotter
dam en Amsterdam. Dat is de democratie in ons land aldus 
spreker, ten opzichte van een partij, welke 60% van haar 
beste krachten aan het verzet in de bezet)ing heeft geof
ferd. VORRINK, VOSKUn., De GOES VAN NATERS en ROMME, al
dus spreker, zijn de verraders van de democratie. Zij zijn 
mede verantwoordelijk voor de koloniale oorlog in Indone
sië, de moord op Zuid Celebes, het dodentransport van 
Bondowoso en het barbaarse vonnis van Ratio KOSTER. Zij 
zijn het, die ons overleveren aan de MARSHALL-dictatuur. 

-~ Zij zijn het, die door hun politiek de woningbouw belem-
~ meren. Men koopt liever kanonnen dan woningen, welke in 

Zweden te koop zijn voor f.3.000 per stuk,aldus spreker. 
Vervolgens ging spreker nog in op de buitenlandse in

menging bij de gehouden verkiezingen in Italië. Zelfs de 
Amerikaanse Gezant heeft zich hieraan schuldig gemaakt, 
door in het openbaar te spreken ten gunste van de partij 
De GäSPERI. stel je voor,riep spreker uit, dat de Sowjet 
Gezant in Rome in het openbaar had gesproken ten gunste 
van het Volksfront, wat zou Koos VCRRINK dan moord en brand 
hebben geschreeuwd. Nu dit echter wel door de Amerikaanse 
Gezant is gedaan, zwijgt hij in alle talen. Er is voor ons 
momenteel geen reden om feest te vieren, zulks in tegen
stelling met de kameraden in Tsjecho-Slowakye, Polen en 

AAN andere Oost-Europese Staten, aldus spreker. 
het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
•s-G R A V E N H A G E. 
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In Polen is het uit met de macht van de"land-jonkers", 
bijwiea Prinses Juliana destijds ging "jagen11 en ook in 
Tsjecho-Slowakye hebben de arbeiders zelf hun lot in han
den genomen, aldus spreker. 

Met een opwekking om bij de komende verkiezing er voor 
te zorgen, dat een groot aanta l communisten, als enige 
strijders voor de ware democratie, naar de 2e Kamer zal 
worden afgevaardigd, besloot spreker zijn met matig ap
plaus beloonde rede. 

Na declamatie en zang van Morgenrood,werd de bijeen
komst, welke een ordelijk verloop had, te 22 uur door 
BOEZAARD voornoemd, gesloten. 

Het podium was geheel met rode tulpen versierd, ter
wijl terzijde daarvan doeken waren bevestigd met de beel
tenissen van ~' ENGELS, Paul de GROOT, L.de VISSERi 
D.11HJNKOOP, STALIN en LENnf. 

Aanwezig waren 300 bezoekers, waaronder 1 militair in 
uniform. 

Tijdens de rede van MANS verlieten vele personen het 
meting-terrein. Bij de sluiting waren er nog ongeveer . 
100 personen aanwezig. 

• 



1 MEI 

Heel vooruitstrevend Leiden naar 

,,De Burcht~' 
Luistert naar de stem van de Communist~ 

Spreker: WIM MANS, Lid Partijbe~ur 
Zang: ./WJ.eideJw;cuu;lwCJ./1, nYfló!UJett'W-o.dn 

Declamatie: P. van Meersbergen 

Entree 1 0 cent 

.. ;or vrede en brood 
eg met Beel 

De troepen terug 

Aanvang 7.30 uur 

Eenheid tegen de dollardictatuur 
Proletariërs aller landen, verenigt U 
Leve de rode Mei ! 

C. P. N. De Waarheid 
Afd. Leiden 

1 MEI 1 MEI 
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No . 20 

RAPPORT. 

Onderwerp : Openbare vergadering C.P.N . Afd. Tilburg . 

Ondergetekende , Rapporteur No . 3 heeft de eer U Edelge
gestrenge beleefd het navolgende te rapporteren; 

Op Zaterdag 1 Me i 1948 had er een vergadering plaats in de zaal 
van café van Ierland aan de Stevenzandsestraat no . 48 alhier, uitgaan

t-..... de van de C.P . lL Afd. Tilburg • 
..,&1 De vergadering stond onder leiding van Josephus Henricus Cornelis 

~ ~ SJ2ij_ker~ geboren te Tilburg 1 October 1904, lid van de 2e Kamer der 
~~ Staten- Generaal en wonende te Tilburg Stedekestraat no . 81 , terwijl 
- . y f als spreker optrad Chris SII!!l, lid van het dagelijks bestuur der 

\ C.P.N. (De Waarheid ). 
In de zaal waren aanwezig plus minus 125 personen waaronder een 

militair. (Zaalcapacitei t plus minus )_5Q_personen). 
Te omstreeks 20 . 00 uur werd de vergadering geopend door J.H.C . 

Spijkers voornoemd welke de aanwezigen een hartelijk welkom toeriep 
en in zijn openingswoord de houding laakte van Burgemeester en Wet
houders naar aanleiding v~ het verbieden van_Qg o~e~ucht~~jeenk2mst 
op 1 Me i. Verder hekelde h1.;f ae houding van de Iartl.j van den Arbe1.d , 
waarvanLZij , bij hun verzoek tot het houden van de openluchtbijeen
komst in het geheel geen medewerking hadden mogen ondervinden. Hij 
deed dan een oproAp om de reactie tegen het communisme te weerstaan 
en verleende vervolgens het woord aan de spreker van de avond Chris 
Smit , lid van het dagelijks best~ur van de C.P.K. welke ongeveer als 
volgt sprak: 

"Vlat is de betekenis van 1 Me i ? Het betekende de vrijheid van 
vergaderen , drukpers, demonstratie en van verkiezingen . Dit waren 
steeds de punten waarvoor op· 1 Mei werd gestreden . De democratie in 
Nederland zegt dat zij de vrijheid van het woord hier gedoogt maar dat 

4'- de C.P . N. niet voldoet aan de eisen die zij gewoon zijn te stellen aan 
andere partijen. De belangrijkste kwestie die wij thans in ons land 
meemaken is, o:f de leden van de C.P . N. nog wel lid Jpmnen zijn van de 
verschillende bestut~sorganen. In verschillende ~l~a~aen zijn acties 
gevoerd tegen communistische wethouders, maar zij zijn op hun post ge 
bleven. Het is echter de angst die deze heren bezielt om een hindernis 

/
op te werpen tegen de opmars van het communisme . Zij zijn geschrokk~n 
van Tsjecho- Slowakije . Zij zijn zich niet meer be~st van eig~n kr~cht 
ZIJ wet~ w~l dat net er voor hem---rïret rooskleurig meer uitziet . Als
zij zeker waren van de overwi""nning zouden Zl.J de openbare 1 Meivier 

I wel toestaan. Zij hebben ons zelfs onze 20 minuten zendtijd welke wij 
bij de vorige verkiezingen genoten nog afgenomen omdat zij bang zijn 
van het woord van de communisten. 

Kameraden, wanneer men dag in dag uit te keer gaat tegen het com
munisme laat U dan niet van de wijs brengen. 1 Mei staat reeds in het 
teken van de verkiezingen. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 

te 

T I L B U R G. 



Wat hebben wij van andere partijen gezien. Een Regeringsprogramma waar 
bij de kleinen de lasten moesten dragen en de ·groten hun geldbuj_dels 

,_ vulden. Voor de armen was er geen uitweg en ge .... n oplossing . 
4 .lat moeten wij aan de hand van deze ontwikkeling zeggen l Wij kun 

nen aantonen dat wij de juiste politiek voeren. De C .r.N. heeft vaste 
bodem gekregen en men kan ze niet meer wegwerken . ~lanneer men he-t'Viör 
~ dat wij nog 1~ar tien procent van de bevolking achter ons hebben 
dan kunnen wij aantonen dat ~~j voor de bezetting slechts drie procent 
hadden. Die uitgLbreide invloed moeten wij verdedig~n . Onze weg is de 
juiste en wij verleepen bij de verkiezingen geen smoesjes aan de arbei
ders zoals andere partijen. Wij moeten er aan denken dat wij in de ko
mende verkitzingen alle partijen tegen ons zullen vinden. Het is ech
ter de angst. Waarom anders al dat lawaai tegen de conununisten . 

Op grond van de uitSlag van de verkiezingen in Itali~eDben ze 
gezegd : Het is gedaan met het communisme. Maar ondanks alle pogingen 
heeft het Volksfront toch nog 8 .000 .000 stemmen gekregen . Ik moge U 
hi~r slechts herinneren aan de toespraak van de P.aus, 1~n echte ver
kiezingsrede tegen het Volksfront. Eenieder weet wat het hetekent een 
rede van de Eaus in het katholieke Italië. Verder herinner ik U aan de 
pakettenactie van Amerika en aan de demonstraties tegen het Volksfront 
door middel van vliegtuieen, tanks en ander Amerikaans oorlogsmate 

Ik wil het dan nog ~ven hebOen over het Marshallplan. Yele arbei
ders denken dat het onmisbaar is en men zal door bepaalde hupp wel in
druk maken op de massa . Het Marshallplan echter, kan ons niet helpen. 

• Het is de bedoeling het overtollige kwijt te v·orden en hierdoor onze 
indtltrie lam te leggen . Indonesi~is bet ondArpand voor de leveranties . 
Frankrijk is ook geholpen door Amerika maar de gevolgen zijn , devalu
atie en wurging van eigen indutrie en daardoor werkeloosheid. Wat heb
ben wij aan die tijdelijke hulp? Wij gaan er aan ten onder . Wij zijn 
niet tegen hulp maar tegen de voorwaarden die aan die hulp worden ge
steld. Wij hebben geen vertrouwen in de Amerikaanse politiek waar 

\( 
rnillioenen negers vergukt wordcl} . Wij moeten ons niet laten overbluf
fen door Amer1kä. Zelfs de Maasbode een Katholiek dagblad geeft een 
waarschuwing niet te optimistisch te zijn over het Marshallplan . In de 

\ komende verkiezingen moeten wij duidelijk de achtergrond van bet ~ar-
shallplan laten zien." 

Over Tsjecho- Slowakije sprekende zij de spreker: 11 ~lij begroeten 
hier Tsjecho- Slowakije omdat daar de arbeiders aan de macht zijn ge
komen. Tie nieuwe democratie daar is de democratie van de arbeiders . Het 
is een revolutie die zich zonder bloedvergieten he~ft voltrokken. 
De resultaten zijn reeds merkbaar. Zij kunnen nu reeds bogen op een 
productie die nooit tevoren is bereikt terwijl de loaen met ongeveer 
30 procent zijn gestegen. 

.. De kapitalisten zijn voor dit alles blind . Zij zijn reeds vergeten 
dat het de communistische legers waren die het fascisme in bun eigen 
hok terugdreef . Het is bij hen niets meer dan anti- communisme. Onze 
grootste vijand is het kapitalistische Amerika dat overal zijn vang-

I armen uitstrekt. Kijk naar hun polit i ek in ~tina waar zij twee vol
ken elkaar laten afslachten terwille van olie . Maar de tijd van kolo
niale verorukking is vmorbij . De volkslegêTS:in CÈina rl~ken steeds 
verder op . De Engelse en Amerikaanse agenten kunnen aar wel vertrekk 

Kameraden, voor ons zijn nog vele problemen op te lossen. \li j 
moeten zijn één voor allen en allen voor ~én. Wij hebben veel voor de 
boeg en het zal veel activiteit en aandacht van ons vragen. Wij zullen 
alles op alles moeten zetten om de verkiezingscampagne te voeren . Kapi
taal hebben wij niet maar wel onze energie en wilskracht. Wij moeten 
ons gesterkt voelen door de voorbeelden in andere landen. De kracht van 
de arbeidersklasse takelt niet af maar groeit. Ons wacht nog veel en 
moeilijk strijden. Het voorbeeld in andere landen zal ons ook de kracht 
geven om te overwinnen". 

Hierna werden door de aanwezige band verschillende muzieknummers 
, 

1
aten gehore gebracht waarna Adrianus Henricus Vfijnandus V~r~ ij"L lid 

~van de C.P.N . Afd Tilburg en ±id van de gemeen~e -raaq, geboren te Til
burg 8 Januari 1910, wonende te Tilburg Dennenstraat no . 17 de vergade
ring mededeelde dat na afloop aan de uitgang van de zaal een collecte 
zou worden gehouden om een protest- telegram te sturen naar de I.linister 



• 

• 

van Oorlog en Justitie naar aanleiding van de veroordeling van de 19 
jarige militair Ratio Koster tot drie jaar gevang~nisstraf naar aan
leiding van het ter lezing uitgeven van een niet voor militairen ver-

~ boden jeugdblad van de"Algemene ~Tederlandse Jeugdbond" . 
De avond werd verder doorgebracht met muziek, zang en declamatie . 

Verder was er een kleine verloting . De declamatie werd verzorgd door 
Johannes Henricus Leenardus Coolen, lid van de C.P.N . en gemeenteraa~s
~i~, geboren t~ Tilburg 11 Juli 1893 en wonende te Tilburg, Tulpstraat 
no. 77. De personalia van de overige medewerkers zijn m ... j niet bekend 
geworden. 

Te omstreeks 11 uur , sloot de leider van de vergadering , J .H.C . 
Spijkers de bijeenkomst na de aanwezigen op het hart te beèben gedrul~ 
de uiterste kracht in te spannen in de aanstaande verkiezingstrijd . 

In de zaal waren verschillende spandoelren opgehangen waarop o .a . 
vermeld stond : "T~en het Jha.rshallplan dA:r armoede", "Bouwt mee aan het 
nieuwe Nederland , verslaat de reactie en stemt .communist". 

Het geheel had een rustig verloop . 

Tilburg, 3 :Mei 1948. 
De Rapporteur , 

No . 3 • 
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0~ 1-;;, ~ 1" IJ -Vcrslag meeting gehouuen door C . ~.N . 
muiden. ~ 

Aanwezig ong~veer l~~ersonen. 
~X I Spreker: L. Seegers, wethouder der bemeente Alls~~rdam. 

Nadat door çcn onoekend gebleven vrouw enige socialisti
sche li.edéren w ren gedeclameerd spraK L . Seegers over de 
~olitieke constellatie van dit moment. Hij zeide, uat het 
ging over de vraag " Voor of tegen de re-actie". Men is een 
anti-colliillunistische actie uegonnen om de aru!dacht af te le 
den van het feit, dat ons land 1:3.an de rand van de af~rond i 
biJbracht . Het v<h.lk wil een ande:r·e weg, riep spreker uit, 
1et wil vrede en nieuwe welvaart, democratie en opoouw. 

Er is een loonstop , een prijsstop, doch geen stop voor 
de grote \ünsten van de faorikanten en geldmannen. Bet volk 
zal hierteben strijd moeten voeren. Dat kan, o~dat het volK 
het vJerkende. volK althans, de meerdt-r.Jeid van onze oevolk 
uitma&kt. Het beschikt daaroij over de wapens, die bestaan 
uit btrijdbereidheid en de \lil om n voortdurende acties te 
zorgen , dat de rechten van het werkende volk verdedig,d wor
den en dat de strijd voor vreae en oetere lonen voortdurend 
gevoerd v1ordt . 

Iiierna oestrec:a..t spreker, op de bekende wijze , .het har
shall- plan. VerYolben~ besprak hi~ uitveerio a.~ veroordel 
van Ratio Kos~er door de Krijgsraad. h~j zeide, a.at de Árij 
ro.ud niet L<atio áoste~ wilde treffen, doch in zijn persoon 
de co~unistische partij Nederland. Hij noemde di~ alles 
een uiti ng van het neo-rulitair fascisme en r i ep ui t " Ra
tio l(oster moet vrij" . 
/_ Na nogmaals de aanwezigen te hebben oysewekt strijd te 

{

voeren voor vr ede, wel vaart en democratie, besloot spreker 
zijn rede • 

. t~ J 
Atd:/~'/~ • ~ V 1 . 1 , e sen 3 tl,.e J. 94<:S . 
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE FÏ'ÉER~lN 
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LITT.: G. 

No.: 105A&• 

HEERLEN, ' 1 3 Mei 

Aan 

BIJL. : diverse. het Hoofd van de Centrale Veiligbeidedienst 

Javastraat 68-BETR.: 1-Moi-viering 
Communistische Partij Nederland. 

's-G R A V E N H A G E. 

Verzoeke bij l beantwoording datum, letter 
en nummer van dit schrijven aan te h~len . 
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,. Op. Zàterdag~l Mei 1948 te 20.30· uur vierde de é.P.N. te Heerlen 
in kleine ' "beslàten kring in de zaal Bosman (Ons Thuis hge1egen aan de 
Valkenburgerweg 10 te Heerlen haar l~ei-feest met een feestavond. 
Dit feest kon worden bijgewoond door alle lezers ~n het dagblad •ne 
Waarheid~ Het feest~ogramma luidde als volgta 

l.Openi~ (deze opening geschiedde met een zeer kort woord van 
·welkom); 

2;Muziek; 
3'.Spreker !faX Oosthoek (deze zou spreken over de betekenis van 

het• 1-Mei-d'eest en propaganc41. vooren om de zaak van het oOllllllU
nisme trouw te blijveneVoor zover alhier kon worden nagegaan, 
is deze apreekbeurt achterwege gebleven.) 

4.Koffietafel met.' ••••• (hierbij wel-d een stuk vla of taart 
sèrveerd). 

s;Deolamatie; 
6.Muz ièlc; ~-~ 
7~Zan~.voo~drac~en en. chiet; , 
e.Yoor eenieder wat wils,zodat oud en jon.g deze a?On.d wat gege

ven zal ~orden (hierbij werden aan de äaJlwezigen. versnaperin-
I gen ui tgereikl:i). · . t , ' 

De muziek,declamatie,voordraohten en duet werden alle gegeven 
eigen krachten en stonden op een laag peil. . 

Aanviezig waren ongeveer 6o personén,waaronder de helf't vrouwen·. 
Men had gerekend og meer belangàtelling,en men gaf als verontscbuldi~ 
~ng ·voor ' de geringe op.komst op,dat er te weinig geld onder pet volk 
zat voor verJmkelijkhêden;h~ leven was voor de arbeider vee:t te duur. 

De zaalcaPaciteit bedroeg 200 personen. ~ ·· 
Het géheël was méer,zoals Diaz Bauste zioh uitdrUîéte;èen gezel

lig onderonsje.De .plaatselijke kopstukken ván de C.P.N. en de E.Y.c. 
hadden de leiding. · - ~ 

Op Zóndag.2.Mei 1948 werd door de"Atdeling Heerlen van 4e C.P.N. 
een door middel ·-van. pamfletten aangekondigd 1-Mei-feest ~t meeting ge• 
órganiseerd op een~peroeel weiland,gelegen aan de Hérenweg 286 te Heer
len.Dit weiland ~ehoort tot de onverdeelde b~del qer ki:nderen Heutz, 
waarvan étin lid ·is van de C .P .N. · -+ . T' - lO .uur werd het feest geopend met diverse spelen voor kinde-
ren,te - 12 uur werd een halr uur gepauseerd,waarna de spelen werden 
voortgezet. • • · 

De algehele.leiàing van deze spelen berustte bij de bekende oom
nmnist F.Diaz Bau~te,wonende te Heerlén,:Mijnstraa~ ;,waarbij hij wèrd 
geassisteerd door enkel~ jonge lieden,di~ 1kenbaar door ~en armband,waar
op ' de woorden ~tDe i'TaarJieid" war~n gedrukt ,als ~eugdlei~ers en -leidster· 
de ~ersohillende spelen leidden.Bij deze<spelen waren naar schatting ef 
honderdtal person~n aanwezig,waaronder een 65 kinderen. · 



Op het terrein was een podium gebouwd~op de achtergrond waarvan een schil· 
dering was aangebracht van een man en vrouw _die .staande voor een rode vlag.ge
aamenlijk bet partij-insigné tarstén.In het midden prijkten de woorden&-vrede en 
brood~ Deze woorden -.ren eveneene.opgemngen tussen twee palen.Jl&n de ingang van 
bet terrein-aangebraobt.Verder waren op het terrein,goed zichtbaar enkele pldkaten 
aangebraoht,waarop slagzinnen als z 11Gelijk loon voor gelijke arbeid&:- "Ratio Koster 

~ "" t1 al moettvrij 11 -
11\Vij strijden v:oor eén blijvende vrede" en 'tvlij eisen drie welain vacan

tie~ Verder was op bet terrein aanwezig een poppenkast van Julioh te ~terdam. 
De radio-installatie op mt terrein was weer verzorgd door "Radio-Looöeek" te Heer
len. 

• Niettegenstaande het re~nachtige weer vonden de kinderspelen regelmatig 
voortgang.; -

Tè - 15.10 uur begon de "meeting,waarbij als sprekers optraden: 
l.Francisöo Diaz Bauste.geboren te Rottèrdam~wonende te Heerlen; 
2.Hermans-lid van de -lë kamer voor de C.P.N.,woöeOdè té VaalsJ 
'~èpty Zeebándelaar,Hoöfdbesûuurslid van het 4.N.J.v.,wonende te Amsterdam,en 
4..1~.Mtturer.lid van mt Hoofdbestuur der c.P. N.,wonende te }Jnsterdam. 
Veràer wërkten me~e U~~pen Ber Bulsing me} liedjes en guitaar-en Bart den Dek-

ker ,deolal!B tie. - -
Bij de openi~g der meeting ~r~n ip t~taal ! 200 pe~so~en aanwezig 

een 50•-tnl vrouwen. - · .... -
Diaz Bauate opende de bijeenkomst met een korte rea~.Hij heette de aanwezigen 

welkom en uitte vervolgend eni~ woorden Van scherpe critiek op de houding der reao
tie.Volgens spreker hadden beroepsmiadadi~ers e.l3 Hitler•, Goering en Goebbels het 
niet klaar gekregen om het communisme te verni,!tigep..4a,n• enlmle Umburgse "lof61baal-
tjestt zou dit zeker niet gd:uldcan (Allplaus). -

TZ. I ~ Hier~ tra~en 'Uut "en :Ser Hu"'l.sing op met en~e li~jes;waaronder enkele mst 
_ een politieke strekking.In .hoofdzaak werden hier1n de bestaande maatschappelijke 

toestanden.bezien van conmïunistiscl:tstánèipunt.gehekeld. • 
Hermans hield hierna -een rede,waarin hij met betrekking tot vorige redevoe

rin~n geen nieuwe geziChtspunten opende.Hij hàd slechts• critiek voor de houding 
van de West~Europese Staten en Amerib. en lof voor de Oo"s~opese Staten.Hij ver
klaarde.dat.trots de terreur der reactie i~ de Wes~-Eurdpese landen-het ware socia
lisme terrein mn.De massa -~erd~ zich van de "valse soè+talistenll zoals Salasar in 
Portugal,Saraga• in Italiif,Sohwm.cher in D~itsland en Vorrink in Nederland.Verder 
vergel~elc hij de toestanden in _Nederland mat die in Rusland op het gebied der levens• 
middelenvóorziening en de woningbouw~In Nederlalid wordt een strenge distributie~ 
bandbaafd,terwijl deze in- Rusland sedert -15 Dècember 1947 was afgeschaft.~ won~ 
bouw in Nederland bleéf benèden de raJning.terwijl in Rusland grote aantallen nieuwe -
woningen-voor de arbeidér~ gerèed ~amen.Ofschoon in Limburg een tekort bestaat van 
29.700 woningen bleef de boüw vin nieuwe woningen ver beneden peil.In Nederland wa• 
ren de toeatanaen voor de arbeiders ondrágelijk.Met de prioriteit van de mijnwerkers, 
welke hun na ·.ae bevrij<Hng w~s. tot:t-geke:ç.d.was he~ nu rèeds gedaan.Men W:llde de boven• 
grondse mijnwerkars,zoals bleèk uit éèn in de ~eede Kamer ge~akte opmerking,zelfs 

' · ·de produêt!e~toeslag öntnemen.De prijzen waren vdel te -hoog en de lonen te laag.De 
bevoegdheden van de M.r.R. moestGn worden uitgèbreid,terwijl stopzetting van de wer
ving van vree~e ~~beidëra moest worden gaaist.Groot gèvaar bestond.dat het verfoei-
lijke jaagsysteem wederomfin de ljlijnen zc;>u worden ingevoerd.Ir.Wïjri'els en Dr.Groot
hoff zoude~·volgens sprakér nu zelfs ont~~nnen,dat dit ja~gsysteem ooit -in de mijnen 
bestaan had.t erwiJ! dit vroeger 'tooh door dezelfd~ haren toogegaven vtas.Geld voor 
loonsverbetering was er niét~a:o~h'vrél om een "hilfspolizei"' in het léven te roepen. 

. . 
t .. 

De koJOOndè verkiëz~ngeatrijd zou worden gevoerd - ön~er het mott o*''rood is troefll. 
Juist door de rea.otie,zoa.l.S die de laatste tijd in Lllhbürg tot uiting kwam-~d hij 

~ alle vertrouwen in de afloop der verkieiingen.Deze zoudên een veruitgang van alle 
vooruitstr9Wende krachten té zien geven.Eij besloot zijn rede met de opwekking tot 
de arbeiders om pal te olijven staan in de-• strijd om SOG~le ·verbetering. 

~~. _ Bart den DelckeJ;' ch'oeg ~ar op ~en driet~l gedic~ten voor ,waarvan de inhoud be-
stoud uit een spottend.soms ~arcastisoh he~en van de huidige màatschappelijke toe
standen.Een dezer gedichten was • gewijd e.an het feit ,dat de communist Ratio Koster 
door de Rrijgsraad werd veroordeeld tot 3 jaar eevangenisstraf wegens het verspreid~ 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE HEERLEN 
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~ HEERLEN_, 19 . 
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. . . 
Vervolg ·vers las 1-Mei-rlering door de CoDllllllnisti~ 
Partij Nedf!rland.\ 

J 

Verzoeke bij beantwoording datum, letter 
erniummer van dit schrijven aan te halen. . (' 

t onder militairen van het .blad:"Een• v~n het A.N.J.V.Dit vonnis word in het gedicht 
onrecht g~noem:l.In het gedioht wordt herhaaldelijk de eis gesteld;fthilio Koster moet 
vrijQ. · • 

In 4e red~.w~lke Be~ty Zeebandèl~r·vervolgens hield,yerweet zij1~e Nederlandse 
regering,dät dezè niets voor de jo~eren deed.Vólgens haar moês~ een ~onge arbeider, 
werkzaa~ in de DeV•W~ in de provincie Groningen,~s-nachts om 2 uur op Qm naar zijn 
werk te gaan,dat dan ·tot in de namiddag duurde .Deze jonge mensen konden niets an .. 
ders doen dan werken.etën ën .slapen;welke toestand zij een schande noemde.Eveneens 
schandelijk noemà.e zij het,de.t nu reeds in Winschoten lQOO jo))ge arbàiders werkloos 
rondliepen.~et hoofdthema van.haar rede vormde.de zaak Ratio Koster.Zij gaf een uit-

. eenze'!:ting van àe gang van za~en bij deze Jllilitiat·e strafzaak en verkla.arde,dat Ko·s
ter onschuldig was·veroordeeld.Het Hoofdbestuur Pe.d.ai1êrwegen · tegen 'deze veroorde
ling geproteGteerd,zonder resultaat.Het Hoofdbestuur '~n h&t A.N.J.v. bad tenslotte 
om ·een onderhou~ verzocht :met de Minister van Oorlog Fiévez.Zij las een brief voor, 
we 1ke genc:Je~p Hoofdbestuur ·vap ~~ Minister zou beb~en ontvangen naar ,aanleiding 
van dit verzoek.Zij ver~laarde,dat de Minister had geantwoord,dat hij de bevoegd
~~id ~ste om recht te spreken;dat hij vernomen .had,dat ~n de verdachte ~n de au
diteur-Jr.ilite.ir hoger beroep hadden aangetekend en dat hij in. a~:acht~ng van het 
vollni,s van het Hoog Militair Gereof1tsnof geen reden zag om het gevraagde onderhoud 
toe ~e staan.Zij noemdê het ongehoord,dat Ae Minister van Oorlog verklaarde onbe
voegd te ~ijn om recht te spreken.Zij herhaalde dé reeds ~estelde eis:uRatio Kos-
ter moet vrij~ · ~ · • 

Zij verklaárde'vervolgens,dat de Kajotters in Limburg veel sterker in aantal 
waren dan het A.N.J.V. nij de Kajotters ~eerste eenter een flauwe geest.Het A.N.J.V. 
was daarom toch-sterker,omdat dit de meest strijdbare orgà~isatie van de jeugd in 
lTed~~la~ is.Zij spoorde de jeugd aá.n te blijven vechtén voor- blar 1dealen.Dezoltde - ) . _ idealen,welke ~tio Kos.tër_ bezielde,~~en hij .d_oor het vE!rspreiden van het A..N.J.v. 
blad onder de militairen,dezen in kennis wilde stellen van enkele afschuwelijke en 
schandelij.ke .ge.beurtenissen in Indië ,waarvan over.igens ièdereen in Nederland vrije• 
lijk );leeft kunne*.ennis pemeil.6 ook door~ddel van bet gerx>ande bi.ad.Sp~~kster ver
klaarde de huidigé Regering verantwoordelijk te stellen voor de m.assa-~oord op Ce• 

_ +ebes~Volge~ haar eiste.4e j~ugd terugtrekking van de militairen uit Indtë. 
, Met ~~n opwekking tot. de jeub~ om voor haar idealen te strijden,Qesloot zij 

mar rede. ') . 
Nadat Uut en Ber Hulsing wederom enkelé liedjes hadden ~oorgedragen,hield 

.. ( .Nwr&S zijp rede.Hij begon ~t te vsrk+ë-ren"dat hij een grote 1-Mei-rede md opge
steld,dooh dat Hermans reeds gezegd had 6wat lp.j- in die rede had wil:len zeggen. 

Hij zei t~ döen te hebben met bet e.rmelijke~ groepje aanwezigen,dat op deze 
meetlog aanwêzig was op deze regenachtige Mei-dag.In verband hiermede wees hij op 
de schitter.Dde bijeenkomsten.welkB ?e tienduizenden ,en nog eens tienduizenden 
communisten in het Nöorden van het land ter viering ~n het l~ei-foest ongestoord . . . 
hadden kunnen houden. , • . • 

' ' · Bij gaf' uitiDg aan mt respect van de colJllilUnisten uit het Noorden voor hun 
kameraden in het donkere Zuiden,wijl ,zij pal stonden temidd.en --mn de zvtartste reactie ... 



Hij hekelde scherp de,volgena hem,alhier bestaandG wantoestanden,waarbij hij 
speculeerde op de lachlust van het publiek door ·het stellen van plastische 
voorbeelden.Iets nieuws brachh hij daarbij niet.Van àl wat de huidi~ en de 
vorige regeringen hndden · ~däan deugde vrijwel niets.van al de beloften,welke 
door de leiders van de P;v.d~. en van de K.v.P. aan de arbeiders waren gedaan. 
was niets terecht . gekomeri;Eïj becr,t!s6erde dè hier bestaande opvattingen om
trent ltdemocratie~ welke,volgens hem,met de ware democratie niets badden uit 
te staan.Spreker vroog of het demooratie was als men door de arbeiders geko
zen wethöuders eenvoudig wilde wegjagen.En~s"chermde daarbij mat geestelijke 
vri jheid.Wat md de arbeider · aan geeste l~:k~ vrijbeid wanneer hij niet genoeg 
verdiende om te kunnen leven.van èen loo~oterham,belegd mat geestelijke vrij
heid,zou geen arbeider vet worden. · 

De lonen mochten nJ.et omhoog;Jmar wel stond Minister Lieftinok een ver .. 
hoging van het dividend van 6 tot 9.% toe.Dat betekende,aldus spreker,een · loons
verhoging van 5Q%.De Minister motiveerde d~ze rvórhoging met te verkle.ret?- 1 dat 
an?:ers .de mènsén met.hêt . kápitaal zouden zöggen1ttDan doen we niets ~n g~an van 
onS geld leven~ Spreker v~oeg waarom der~lijke mensen dán niet opgepa.kt en 
naar Veenhuizen werden ge~qe~.Dat zou wel gebeuren met een arbeiaer die niet~ 
wil. werken.Dèrgelijke sollandalen zouden in een conmunistische Staat niet kun• 
nen gebeuren.Le.at man bElt dan maar dictatuur noemen. · 

net politieke cEri~tendom had zich nimmer voor ae'massa geinteryesseerd. 
Het .volk had niets aan ri5ke kerke~ en kloosters.Spreker waá er van overtuigd, 

· dat,wanneer Christus nu op aarde zou' versclüjMn er ~_geen twijfel bestond aan 
welke zijde Hij zbu staan. · · · \ · ' · . 

· Hij noende .dé soci~listen van de P.v.d.A. verraders van•het ~o~ialis~. 
Kupers van ~~t < N.v.v. had niets .ànders weten te bereiken,dan dat er nu kren-
tenbrood komt voor d~ ~beiders. ~ ·. . . r 

\ 

• • IJl Neder la~ we:~~~ ka? i talen besteed voor de aanschaffing van Jetvlieg-
tuigen en andere wapens.En dat terw~jl het slechts twee uur rijden was vanaf 
Glanerbrug bij Enschede tót waé.r de Russische tat:t.ks s1;onden • 

.A.an Rusland wcrdt inme~ng in de bitmenlandse aane;élegenheden vs..n de Oost
Europese staten ver~ten.De Westerse landen echter mdden dch door het plan van 
"Mózes' Marshall aan Am3rika verkocht ,doch dii! is . geen inmenging van Amerika in 

· de binnenlandse toestanden van de Westerse landen!Men sclJ,old nu de communis
ten voor landver~aders,aoöh dezen hadden tijdens de bezetti~g .echter getoond 
warè llederlanders te zijn. ' ~ 

Het grootste gedeelte van de Joden was in Duitsland vermoord geworden. .., 
De paar overgebleven Joden worden tml'lS il'l. PalestiJl&. uitgeroeid. 

~I • Midden door Europa . slingert zich thans !-en gordel Van scld ttereJld~rot\e 
_, r.QPijnen,dat zijn de landen welke mat Rusland samenwerken.Het rode leger be

viridt. zich overal ip. die lapdep,.De reactie in Nederland mogtS daar terdege ):'eks
. • • • ning mede houden.Men bagatel~iseerde nu het aantal o~ d~ .oomm~isten vitge• 

braohte stemrnen,doch ging daarbij tevens over -tót versterking van de politie. 
De komende verkieiingên zullen bewijzen,dát de cömmunistisohe partij, 

dié de è&ig ware sooialiatisohe~rtij in Neder~~a 1s,trots1 alle r~actie blijft 
.. groeien. . · . 

.Mn het slot van _zijn rède stelde spreker: voór een telegr~m ,;a)l -pto
tes~ met de eis tot vri"j1äHng van tiatio Koster aan de Minister van Oorlog te 
zenden en vèrzocht de aanwezi&en door applaus ~ i~temming mdt dit voornemen 
,te betumgen.Hierop volgdë een algemeen applaus. ' 

- 'Dm Bauste spoorde ~ns lotte ie aanwezigen aan om zich op te geven voor 
het liQma.atschap der partij. · 

, Met let zingen van dealnternatio!lale• werd de meetiJlE besloten. 
Op bet terrein weraen· exemplÄrên van ~erlmnd Limburg~ het orgaan van de 

Eenbe~dsvakoentrale"gratis verspreid,terwijt vërder ' 11Echo vàn het .larxl~ JJB.and
bl8.d voór ·bit plattelaild van bet agrarisch bureau àer C .P.:t.I. en het weekblad 
der C.P.N. ~oorwe.arts! bënevans exemplaren van het ·blad "Een~ van. het .A.N.J.V. 
te koop w~rden aangeboden. · 

Te - 17.30 uur was de meeting,welka een ordelijk verloop bad,ten einde. 
Ojs. I.D.Eeerlen. 



No. CV/GJJZ -1948. ARNHEM, 4 Mei 1948. 

• 

• 

GE H EI M . -------------- ·. 

1. Aan de C.V.D. te 's-Gravanhage; 
2. Aan de Heer Procureur-Generaal te Amhem. 

VERSLAG 1 Mei-viering door de C.P.Ne en het A.N.J.V. te Arnhem. 

10 uur: 
Colportagetocht met het 1-Mei-nummer van 11 De Waarheid11 en het feest
nummer van 11 Voorwaarts", door 5 mannen en 1 vrouw. De belangst el
ling van het publiek voor daze bladen was gering. Uit het Waarheida
gebouw werd de C.P.N.-vlag uitgestoken. overigens weràen in de bin
nenstad geen rode vlaggen of rode tulpen waargenomen • 

13.30 uur: 
Feestelijke bijeenkomst voor kinderen, uitgaande van de ~P·Nt en 
verzorgd door het Varbond van Werkersjeugd en het A.N.J,V,, te Arn-
hem. . m t 
Zaalcapaciteit 250. Aanwezig+ ~kinderen, waa~nQ~~ enkele ouders 
Da leeftijd v~de kinderen varieerde van 6 tot 10 jaar. Er werd 
een film vertoond en een poppenleastvoorstelling gegeven. Het gebode
ne had geen politieke strekking. 
Liberta VAN RAAY, geboren te Arnhem, 26.2.1927, wonende te Arnhem, 
Passavantlaan 8, opende en sloot de voorstelling met een kort toe
spraakje tot de kinderen. Zij bracht in het openingswoord naar vo
ren, dat 1 Mei als bijzondere feestdag door alle mensen over de ge
hele wereld werd gevierd, in tegenstelling met feesten als st. Ni
colaas en Kerstmis. 
In het slotwoord zei zij, dat op Zondag, 2 Mei 1948, een wandel
tocht zou worden gehouden; punt van samenkomst Musis Sacrum om half 
drie. Voorts dat op Zaterdag, 5 Juni 1948 een soortgelijke filmmid
dag zou worden gehouden. 
De stemming onder de kinderen was opgewekt • 
Zij werden getracteerd op koekjes en ijs. 

15.30 uur: 
Tweede kindervoorstelling. Aanwezig waren ongeveer 160 kinderen. 
De leiding berustte weer bij Liberta van Raay~ Het programma was 
hetzelfde als dat van 13.30 uur. 

15 uur: 
Colportage met De Waarheid en Voorwaarts, door 7 mannen en een 
vrouw. Hierbij waren de g~meenteraadsleden v-acobus Marten VELLIN<M., 
geb. te Renkum, 13.8.1901, en Johanna Catharina DRECKSCH.MI.IJ.r, gebo
ren te Amsterdam, 19.11.1902. Gewerkt werd op het Velperplein en de 
Hommelstraat. Het publiek toonde nagenoeg geen belangstelling. 

~, CJ;t ... ~.J1ti.Jz~'20 uur: 
.-h.7-· d'J't~tJ-'ri4M- tpenbare feestvergadering van C.P .N. in Musis .. Sacrum, 

/.. aalcapaciteit: 1000 personen. Aanwezig ongeveer 225 peroonen. 
f.JJ. ~~ raker: Harrp VERHEY, ~van het Hoofdbestuur der C.P.N. 

'i:.~doworkors: Zi~ro;;;::_ (/,fJJ. ~ ~ 



• 

2. 

In de zaal waren doeken op~ehangen met de bekende C.P.N. leuzen, o. 
a. "Ratio Koster moet vrij 1 ; "Tegen het Marshallplan der Armoede", 
11 Hoger lonen, lager prijzen", enz. 

Te omstreeks 20.15 uur werd de bi~eenkomst ~eopend door het 
optreden van het socialistisch zan~oor 'Excelsior' met enkele 
strijdliederen. Het eerste nummer l'l'à.e Internationale" werd door de 
aanwezigen staande meegezongen. 

Door de onbekend gebleven wnd. voorzitter van een der C.P.N• 
afdelingen te Arnhem "erd een inleidend woord gesproken . Hij hekel
de de beloften na de bevrijding door radio oranje en het Kabinet 
Schermerhom gedaan. Voorts leverde hij critiek op het woningvraag
stuk te Arnhem. De toestand is te Arnhem op dit gebied zo - aldus 
spr . - dat wij eerder avhteruit dan vooruit gaan. '/lij moeten hier
over echter als C.P.N.-leden niet morren en kankeren, doCh hierte
gen eensgezind ten strijde trekken. 

De declamatrice Wya i!'MBERG droeg hierna enkele sociali sti
sche gedichten voor. 

Daarna kreeg Harry VERHEY het woord. 
Hij begon met de opmerking, dat de 1e Mei eigenlijk een wa

penschouw is van het werkende volk uit de gehele wereld. Hij memo
reerde de strijd in Griekenland, $panje en Indonesië voor de volks
democratische vrijheid. De wereld - aldus spr. - is in deze tijd 
verdeeld in tweà kampen, nl. het democratische en het imperialis
tisch kapitalistische kamp. 

Spr. leverde voorts de bekende critiek op de Indonesische 
kwestie, de wederopbouw, de loon- en prijspolitiek van de regering 
en het Marshall-plan. De Partij van de Arbeid is - aldus spr. -
geheel ingesteld op het dollar-imperialisme en een voorstander van 
het Marshall-plan. Lat en de p.v.d.A.-heren er echter rekening mee 
houden, dat er bij een volgende oorlog geen kans meer is om voor 
f. 40.000.-- een bootje bij de pier van IJmuiden te nemen (applaus) 

Spr. becritiseerde daarna de wapenfabrikanten, die specule
ren op de angst voor een komende oorlog. Zij - aldus spr. - stimu
leren deze angst door anti-communistische propaganda te maken. Ook 
in Nederland wordt door de regering deze anti-communistische pro
paganda gevoerd. De regering doet dit om de aandacht af te leiden 
van haar eigen wanbeer. Ook krijgen wij geen vergunning om, evenals 
de andere politi eke partijen voor de aanstaande verkiezingen 3 maal 
een kwartier voor de radio te spreken. na regering is bang voor de 
felle aanklacht, welke wij op die manier tegen Baal en consorten 
zouden indienen (applaus). 

over de militaire rechtspleging zei spr.: 11 Deze op hol ge
slagen idioten durven het aan om Ratio Koster tot drie jaar te ver
oordelen.11 De Minister van oorlog- aldus ~r.-- was tijdens de 
bezetting officier bij de arbeidsdienst. Hij deed nimmer enige 
moeite om iemand uit concentratie~amp of gevangenis te houden. Deze 
man ontzeggen wij het recht om Ratio Koster tot drie jaar te ver-

/
oordelen. Wij eisen 11 handen af van Ratio Koster" . Ik stel de ver
gadering voor een motie bij de regering in te dienen, waarin wij 
onze eis inzake deze kwestie kenbaar maken (luid applaus; een on-

1 bekend persoon roept uit de zaal: 11 Zeer jui st 11
) • 

Spr. besluit zijn betoog met een opwekking te strijden voor 
een vrij en eensgezind Nederland (appalaus). 

Hierna wordt ongeveer 20 minuten gepauzeerd en wordt gecol
porteerd met Voorwaats en andere communistische lectuur. Het zang
koor Excelsior zingt enige strijdliederen. 

Na de pauze wordt door Liberta VAN RAAY, geboren te Arnhem, 
26.2.1927, de inhoud van het telegram, dät door de vergadering zal 
worden varzonden aan het ~ünisterie van Oorlog, inzake Ratio KOster 



voorgelezen. 

Nadat wya GAMEERG een Russische novelle gedeclameerd had, 
fat.\ !volgde het optreden van de "Indonesische Krontjongband11 met muziek 
\Y'~ en dans. De gezelschap bestond uit 7 personen, kennelijk allen In

donesiërs . 
De leider van dit gezelschap begroet het publiek, waarna hij 

de communistische groet brengt met de uitroep 11 Merdeka11 • Hij dEBlt 
mede , dat het gezelschap niet voltallig is, daar een gedeelte in 
Deventer optreedt. 

De band brengt hierna een zestal uitheemse melodieën ten ge
hore . Een hiervan is getiteld 11 Solo 11

• De leider van het gezel schap 
zegt dat SOb een plaats is op midden Java en dat dit lied ge gevoe
lens van het Indonesische volk vertolkt. Ook wij - aldus spr.
vechten mee voor een onafhankelijk Indonesië. 

Na afloop van dit optreden sprak de wnd. voorzitter, terwijl 
verschillende aanwezigen de zaal reeds verlieten, een slotwoord, 
waarbij hij het publiek verzoçht de collecte aan de uitgang te wil
len gedenken. Volgens De Waarheid bracht de collecte f. 63.-- op. 

Na het zingen van de Internationale en het brengen van de 
communistische groet, was de bijeenkomst te 23.20 uur g~ndigd. 

De Hoofdcommissaris van Politie, 

(c.~. 
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DEMONSTREERT VOOR VREDE EN BROOD 

Mei-oproep 1948 
Werkers van Nederland 

Eén Mei 1948 wordt gevierd in het tijdvak van de zegevierende opmars 
van de democratie en het socialisme, in hel 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 bloei leiden, is de Eerste Mei een na
tionale fee~tdag geworden, de dag der Overwinning . 
Het kapitalistische Nederland geeft echter nog een ander beeld te zien. 
fi.IER 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 J)'lillioen per dag voor 
de troepen in Indonesië. · 
HIER is geen geld voor het achtste leerjaar van Uw kind, maar wel 
nieuwe millioenen voor uitbreiding van politie en leger. 
HIER is de inschakeling van Nederland in het militaire aanvalsblok 
tegen de Sowjet-Unie en de democratie in eigen land, in het kader van 
MarshaJI-plan en Verdrag van Brussel. 

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

HIER wordt de vrede ondermijnd en tracht men U wijs te maken, dat de 
oorlog nabij is, opdat ge toelaat, dat Nederland als vrije natie- wordt 
prijsgegeven aan Amerika en de bewapening nog verder wordt opge-
voerd. · 
HIER wordt vier maal méér 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. hel communisme als hét 
gevaar voor ons land afgeschilderd, opdat zij kan doorgaan roet de 
verguizing van de aloude idealen van vrede en sociaJisme, opdat zij de 
verdeeldheid der arbeidersklasse in stand kan houden en d~ striid tegen 
de kap i ta listiscbe erfvijand belemmeren. 

De P.v.d.A. houdt nog de schijn op van de Mei-vierlniJ Zij mist daarto( 
bet recht, want zij is niet meer de partij van het socialisme, maar een 
partij van afbraak. 
De Communistische Partij is de enige partij, die trouw is aan de begin
selen van de Rode Mei! 

Dat weel de reactie en haar handlangers en daarom is er bet verenigd 
front van Romme, Schouten, Tilanus, Vonk en Vorrink tegen de Com
lttunistische Partij. 
Daarom zijn er de pogingen om, ~et vertrapping van alle moeizaam 
en in harde, opofferingsvolle strijd veroverde democratische rechten, 
de. wettig gekozen vertegenwoordigers van de werkers uit belangrijke 
openbare functies te verwijderen. 



-
Maai dit alles is bef gevotg van de angst voor de macllt van de arlle"· 
dersk!asse. Dit alles toont de zwakte van de reactie tegenover de toege
nomen en toenemende kracht van de werkers. 
lJe enige veUige gids naar een socialistisch Nederland is de Communis
lische Partij. Dal weten de vijanden der werkers en daarom willen zij 
U treffen In de Communistische Partij. 

Maar het zal een vergee,se poging zijn, zoals alle pogingen der kapi-· 
talisten en bun knechten op nederlagen : voor de bezittende klasse zijn 
uitgelopen. · · 
Tegenover de voosheid van het ondergaande kapitalisme staat de on
overwinnelijke idee van het socialisme, dat oplossing van alle maat
schappelijke prolillemen zal brengen. 
Deze grote ervaring van de klassestrijd is de reden voor het optimisme, 
vertrouwen en zekerheid, waarin de werkers van ons land tle Rode Eerste 
Mei zullen vieren . 

• verkers van stad en lamd: \ 
Verzamelt U in de comilé's voor nationale Wefvaart en strijdt met de 
communisten voor een vreedzaam en gelukkig Nederland! 

Socialisten: 

Neemt Uw plaats în, in de enige Nederlandse arbeiderspartij, de Com
munistische Partij! 
Strijd! met ons voor vrede en ontwapening! 

Werkend volk van Nederland: 

Houdt de tradille hoog v?n de Rode l Mei! 
Demonsneert onder41de rode vanen van de Communistische Partijl 

1 

Weg met Beel Voor térugkeer van de troepen 
Tegen het Marshallplan rier armoede Voor welv )art en zelfstandigheid 
Voor onverkorte handhaving 
Voor vrede en brnod 

van de rechten van het volk 
I 

LEVE DE RODE MEI LEVE DE EENHEID 
Communistische Partij van Nederland (De Waarhèid) 

BEZOEKT ALLEN DE 1 MEI-VF.RGADERING in MUSIS SACHEM te ARNHEM 

Spreker: HARRY VERH EY, Lid van het Partijbestuur 

Met medewerking van ,., 

Radio Derkettil Neclet•land 
AANVANG 8 UUR ENTREE 50 CENT 

• 
' 

• 
• 



Communistische Partij Nederland (De Waarheid) 
Afd. ARNHEM 

Mei,.,Viering l94S 
Deze 1 ste Mei wordt gevierd in het tijdvak van de zege
vierende opmars van de democratie en het socialisme. 
In de Sovjet Unie en in een reeks van Europese landen, waar 
de werkers de natie naar steeds groter bloei l~iden, is de 
eerste Mei een Nationale feestdag geworden, de dag der 
overwinning. 

Leve de Rode Mei Vrede Welvaart 
In Nederland is aanval op aanval op het levenspeil van de 
werker aan de orde. 
De hoge winsten zijn voor hen die niet werken. 
Onze Jongens worden overzee gestuurd voor Olie- en Rubber
belangen . De uitgaven bedragen hiervoor + 1800 millioen 
gulden per jaar. 
De woningbouw In Nederland stagneert. In Arnhem - Neêr
lands Tuinstad - wonen mensen samengepropt in woningen en 
krotten onder omstandigheden, die niet menselijk te noemen zijn. 
Onze leuzen zullen op deze 1 ste Mei weerklinken. 
Voor terugkeer van de Troepen. Voor Vrede en Brood 

Voor snellere woningbouw 
Voor betere verdeling van de beschikbare woonruimte 

Het onderwijs wordt beknot 
Kazernebouw, Politie en leger worden uitgebreid 

lf 
Een felle anti-Communistische actie gaat ook door Nederland. 
Doch de vooruitstrevende krachten marcheren, ook in 
Nederland, ook in Arnhem, onweerstaanbaar met de 
Comm. Partij demonstreren zij onder de leuzen : 

Weg met Beel 
Tegen het Marshallplan der armoede. Voor Welvaart en 

Zelfstandigheid. 
Voor onverkorte handhaving in de rechten van het volk. 
Leve de Rode tvlei Leve de Eenheid 

Comm. Partij Nederland (De Waarheid) 
HET BESTUUR. 



Levensverz. Mij~ "AURORA" 
HEERENGRACHT 62 - AMSTERDAM 

HALLO I HALLO I TE LEF. 2109 5 
DAMES, HEREN 

Aurora Is: 
® Door haar niet .kapitalistische opzet • 
@> Door haar bizondere polisvoorwaarden, waarmed de 

strijdende arbeiders steunt • Wij gaan met de tijd van opbouw mee, geheel nieuw 
ingerichte salons. 

® Doordat haar winsten uitsluitend voor soc. doeleinden worden 
besteed Dames, besteld vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen. 

DE Maatschappij, waarbij elk vooruitstrevend arb~ider zich dient te verzekeren Kapsalon J. TIERNEGO, Willem v. Noortstraat 3 

Dr. J. RUTGERSHUIS 
Consultatie Bureau voor 

Geslachtskunde , 

NIEUWE PLEIN 22 - ARNHEM 

Inlichtingen 

dagelijks van 18.30-19.30 uur 

J. JACCBS-KOPPEL 
In- en Verkoop 

van gehele en gedeeltelijke inboedels. 
kleding, koper, tin en antieke 

KONINGSTRAAT 57. ARNHEM 
TEL 23856 

Voor Dames- en Herenkleding geven wij 
U de hoogste waarde 

Café-Restaurant-Lunchroom 

"C 0 N C 0 R D I A" 

Abonneert U op de "WAAR HE I 0", 3 2 cent per week 

-
PROGRAMMA: 

Zangkoor "Excelsior" 

Opening 

Spreker: HARRY VERHEY (Lid v.h. Partij Bestuur) 

Pauze 

Zangkoor "Excelsior" 

Optreden Indonesische Krontjong Band 

Muziek en . s • 

Optreden Wya Gamberg, Declamatie 

Sluiting 

AANVANG 8 UUR - DEUREN OPEN 7 UUR - ENTREE 0.50 ct. 

Wordt lid van de C.P.N. (De Waarheid) Nu I 

Dames, laat Uw haar thans vakkundig 
behandelen bij het van 
ouds bekende adres 

"EX CE LS I 0 R" 
~~dVdERSTRA1 Af T 15 Wij permanenten vanaf f 4.50 
1v11 agmaa 0.95 I ( 

Molenbeekstraat 32 
. Ko~?- en warm buffet -- ~~t J. BOERHOF

1 
Dameskapper 

RADIO WERKEND NEDERLAND 
Ook onze stem In de Aether 

Meldt U als Lid 
Kapelstraat 92 - Klarend.weg 91 
Haagdoornstr. 81 - Zaslaan 113 

Contributie 15 cent p. maand 

' 
Uw rijwiel defect 

KLAAS BOES 
helpt U direct 

Emmastraat 4 - Arnhem 

W1e ons IJS eenmaal heeft gegeten 
Kan het niet vergeten. Klarendalseweg 410 

Aanbevelend H. BRUIL . Arnhem ( VOO'R BETER DRUKWERK·) 



1 Bij J. tv1. Groenheiden 
ROZENDAALSESTRAA T 127 

wordt Uw rijwiel gemoffeld en gebiesd 
met roestwerehde ondergrond 
1 e kla'> werk met garantie 

Uw adres voor reparatie aan Radio, Luidspreker of Versterker 
is: 

"RADIO PIET" 
KLARESTRAAT 11 - ARNHEM 

Dagelijkse in- en verkoop van alle radio onderdelen 

A t. " 
Amerikaanse Haarsnij-inrichting 11 C IVe 
KLARENDALSEWEG 372 (tussen Atjehstraat en Hoflaan) 

Wij knippen uw haar onberillpelijk in elk gewenst model 
Tarief 40 cent 

Kinderen tot 12 j. 25 cent 

BLOEMENMAGAZIJN 

"Clematis" 
het adres voor het 
betere bloemwerk 

MARKTPLEIN 24 - ARNHEM 

Telefoon 2021 2 

Voor Uw 

KRUIDENIERSWAREN 

E. J. Walraven 
Klarendalseweg 306 

L~QNARD KLEIN 
- JOHANNAPLEIN 65 - TELEFOON 24404 

Wij repareren alle merl<en Rijwielen 

Laat nu uw Rijwiel in- en uitwendig schoonmaken 
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avonduren van 29 April 1948 te Den 
HaaG verspreid. 
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Leve deR 
WERKERS VAN NEDERLAND, 

Den Haag is geen 's-Hertogenbosch. 
Niemand zal dit tegenspreken. 

DE 

Maar 's-Hertogenbosch ligt wel dicht bij den Haag. 

ei I 

In 's-Hertogenboscl:\ werd op 21 April j.l. e en 19 jarige jonge soldaat genaamd 
Ratio Koster, tot drie jaar qevangenisstraf veroordeeld. 

Weet U wdarom? 
Hij had in Juli van het vorig jaar een extra nummer van het jeugdblad "E en" 

verspreid in zijn kazerne te Vught. 
In dat jeugdblad stond de 9proep: "Maak van onze jongens geen S.S.'ers". 

-e. Herinnert U zich nogi ~Julil l947 ?· 

• 

Tanks dreundèn over de stoffige wegen ván Java, kanonnen spog~n vuur en mitrail
leurs ratelden. Het Nederlandse leger trachtte de Indonal:!ische republiek te kraken. 
In die dagen sloeg als een bom het afschuweliJke nieuws in over de massamoord op 
Zuid Celebes. Teneinde "orde en rust" te herstellen hadden Nederlaudse troepen onde~ 
bevel van zekeze kapitein, bijgencramd "De Turk", meer dan 30.000 inwoners van 
Celebes uitgemoord. 

De weekbladen "Vrij Nederland" 'en "Je Maintiendrai" l:?rachten uitvoerige be
richten over de massa-slachting. En het jeugdblad "Een"- graag gelezen door sol
dat,en in Nederlana - kwam uit met een extra editie-. 

, ,,Maak van onze jongens geen S.S.' ers" ! . · 
Ratio Koster beging de "misdaad" deze leus tot de zijne te maken. Hij werd ge-

vangen gapomen en op 21 April 1948 gevonnist. 
Drie jaar voor een jongen, die de vrijheid verkoos! 
Zijn laafsta woorden -voor de militaire rechters waren: 
"Tegenwoordig ga je de gevangeJJis in als je de misdaad wilt bestrllden". 

Arbeiders, arbeidersvrouwen, 
' goede Nederlandei•'s : 

Zo behandelt een militaire rechtb<;mk va.n de regering Beel-Drees een 

arbeidersjongen in het iaar 1948. ~~~-
... 

Voor ons staat de 1 Mei viering. 
In den Haag wordt die 1 Mei op twee manieren gevierd. 
Eenmaal door de P.v.d.A·. 
EenPlaal door de C.P.N. in de Houtrusthallen. 
Waarvoor zult ge demonstreren? 
Voor drie jaar gevangenisstraf voor de jonge Ratio Koster? 
Voor de loonstor:s, zodat Uw schrale bestaan nog schraler zal worden bij de stij-

gende prijzen? ' · 

•. 
~ . 
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Voor het verbliJf van 150.000 Nederlandse jongens overzee? 
Voor de massamoord op Zuid-Celebes? 
Ja, als U dat wilt, gaat dan naar het schijn-Meiteest van de P.v.d.A. 
Luistert dan en applaudiseert geestdriftig voor de loondictator Kupers. 
Maar als U dat niet wilt, als U nog enige waarde hecht aan de "Rode Mei, als U 

naar het socialisme wilt, als U onze jongens naar huts en Ratio Koster vriJ wtU hebben. 
als U hogere lonen wilt an lagere pl"'jzen, 
als U zon wilt en levensvreugde, als U voor een andere regering wilt vechten, 

vechten voor vrede, voor brood, 

DAN ZULT GE OP 1 MEI IN MASSA'S NAAR DE HOUTRUSTHALLEN TREKKEN. 

DAN ZAL ER GEEN MAN THUIS BLIJVEN OP 1 lMEI, DIE NOG KRACHTEN HEEFT 

OM OP TE KOMEN VOOR ZIJN GEZIN. 
I 

DAN ZAL GEEN VROUW DULDEN. DAT DE JONGE KOSTER NOG EEN MINUUT 

LANGER IN HET HUIS VAN BEWABING TE DEN BOSCH MOET ZITTEN, OPGESLOTEN 

DOOR KOOS VCRRINK EN DREES, DOOR BEEL EN VAN MAARSEVEEN. 

Op naar Houtrust! • I 

De P.v.d.A. houdt nog de schijn op van de Metviering. 
Ze heeft U niets te bieden, ze heeft geen recht op de Eerste Mei, omdat ze . Ratio 

Koster heeft opgesloten, omdat ze mede achter .de mitrailleurs lag van de executie
paletons van de Turk op Zuid Celebes, omdat ze ons land vermilitairiseerd, omdat za 
ons ellenda op ellende, ramp op ramp heeft gebracht in de Rooms-Rose ragering Beel
Drees. 

De C.P.N. is de enige socialistische Partij 1n Nederland. 
Strijdt voor vrede en brood! 
Leve de Rode Mei. 

. 

• 
C.P.N. (De Waarheid), 
District Den Haag . 

Op 1 Mei allen naar de Houtrusthallen ! 

Fred Schoonenberg spreekt 
Aanvang Zaterdag 1 Mei kwart voor acht. 

"Morgenrood" zingt. 
Harmonie "De Waarheid" en arb. muziekver. "Excelsior". 
Medewerking van beroemde artisten: 

Hallen open 7 uur. 

Lion ContraD (piano); Léon Combé (bariton); Juslus Bonn (tenor); Loulse de Vries 
(sopraan) 'eD Maria van Veen (alt). ~ 

Demonstratie om half zeven vanaf de Prinsegracht naar 
de Houtrusthallea 

Kaarten à 35 ct. Prlnsegracht 80. 

'a-Morgens half elf Jeugdfeest In de Houtrusthallen. 
.. n.rnu .. utr"''"'"'"'" 10 de hallen, 

• 
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Verslag van de op 1 Mei 1948 in Hotel"De Phoenix'' ~oor de c.P.N. te 
Drachten gehouden vergadering, ter 5elegenheid van~e 1 Mei viering 
Spreker L. de HAAN, Z"NAA.J ~~s·r.IHNDE • ~ 
zaalruimte : ongeveer 250 personen • I - ;~. - 4~ 
aanvezig : ongeveer 150 personen • ~ f_A _ _ JU A?. L/# 
aanvang 20.30 uur • ,__ 7 [.7 7 v 

Na een zeer kort openings speechje door J .JONGS!~ uit Drachten, 111erd 
een propagandaf'ilppje vertoond, getiteld "Het Congres der Jonge Pio
niers in Georgië "· Hierin werd uitgebeeld een congres van de jeugd
organisatie in Rusland, ·:t~elke leden ook een bezoek brachten aan de 
geboorteplaats van Stalin.Aan dit filmpje werd nog een sportfilm toe 
gevoegd, welke enltele sporten die in Rusland •11erden beoefend, in 
beeld bracht. Na het vertonen van genoemde film, bracht een gemengd 
zangkoor der c.P.N. Drach Len een drietal liederen ten gehore.(O.A. 
Eens en Morgenrood).Omstreeks 21.00 uur nam de spreker LIEUWE DE 
uit ZWAAGWESTEINDE het woord. Zijn rede droeg een algemeen karakter 
en bande lde niet over een bepaald onderwerp. Hi,j begon met te ver 

y ren, dat de Sociaal-democraten aan de 1 Mei viering het karakter van 
V d,e ..strijdt;ëgen llet kallt&..Iisme_ had ontnomg_n. In de kringen van dë 

Partij vancfen Arbeid werd het 1 Mei feest daán ook meer en meer 
~~~~ntefeest" genoemd. All.(ten 09 Ce PeN • had de OUde traditieS ~oc:uoi.UI..LUGLa 
Spreker noemde het 1 Mei feest momenteel niet een feest van vreugde, 
of het moest zijn voor de gang van zaken in de Oost-eurapeese landen. 
In ~~ landen was de opbouw in volle gang. Hoevrel daar voor 128 
millioen doll~s schade door de oorlog was aangericht,werd alles in 
snel tempo opgebouwd. Hierna werd door spreker de gang van zaken in 
Tsjecho-Slovakije belicht • Men was daar door een volksdemocratie 
gekomen tot de socialistische regering 3ottwald.Hoewel door de reac
tie de zaken van de volksdemocratie waren opgehouden,had Gottwald 
verschillende staatsgevaarlijke samenzweringen ontmaskerd.Hieraan 
was het te danken, dat het volk ni : t meer naar de kapi Galistische re 
geringsvorm terug wilde,waardoor 3ottwald bij de verkiézinsen had 
gezegevierd . De voordelen van de regering Jottwald bleken al ter
stond nadat zij zitting had genomen . Zeventig procent van de kleine 
boeren waren, volgens spreker,door de regering Gottwald van belast! 
betalen vrijgesteld. Hij noemde deze regering een zegen voor hetvolk. 
Sprekende over de Indonesische kwestie,verklaarde spreker, dat onze 
militairen,die in Indi~ vechten, dit doen voor het kapitalistische 
Wallstreet. Het geheel hield de opbouw van ons land tegen,aangezien 
voor de 5 millioen gulden,die het leger in Indië nodig had,geen wo
ningen konden worden gebouwd. De overeenkomst van Lingadjattie was 
door het inzetten van de militaire actie, met voeten getreden.Ameri
ka speelt in ~ezen een dubbel spel. Aan de ene zijde keurt zij de 
Nederlandse houding af' ~n aan de andere zijde levert zij aan Neder
land de wapenen . Volgens ~prä!:er moet Indonesië zelfbestuur hebben 
in Rijksverband . Spreker verwijst de vergadering naar hét communis
tische welvaartplan,welk plan de Nederlandse bevolking de weg wijst 
naar verbetering en welvaart.De Partij van den Arbeid levert de ar
beiders uit aan Amerika.Deze partij is geen socialistische partij 
meer. Spreker oefent kritiek uit op de regedng, en haalt aan ,dat hoe
wel de loonstop voor de arbeiders is gehandhaafd, de dividendstop 
met 50 % is verhoogd. Men is van regeringswege bang voor stakingen 
omdat de ogen van de arbeiders open gaan. Hieraan is het dan ook te 
danken,dat een anti-communistische hetze is ingezèt om de aandacht 
van het volk af te leiden van de regeringsdaden.Het Marshall plan 
wordt door spreker onder de loupe ~enomen . De Amerikaanscha productie 
is opgevoerd tmt 160 % en men moet daar afzet markten voor vinden 
ders dreigt daar in Amerika spoedig een crisis.x1ierom heeft men daar 
de Monnroe leer afgeschaft en streeft men thans naar een wereld -
heerschappij. Ook in Duitschäànd wordt door Amerika, de kapitalisti
sche kliek weer in het zadel jeholpen. Hoe•11el de anti-Komintern is 
afgeschaft, hebben ·~e nu een nieuwe anti- Komintern,belichaamd in 
Vo~rink en Franco~aan wier werkzaamheden echter een halt zal worden 
t ' egeroepen . De c.~.N. ziet de komende verkiezingen met vertrouwen te-



• ~gemoet,hoewel , tengevo l ge van de anti- communistische het ze , de strijd 
zwaar zal •.vorden . Door spreker wordt nog aan!5ehaald het proces te5en 
RATIO KOSTER , die veroordeeld verd tot drie jaar gevangenisstraf wege 
het verspreiden van A.J.v . lectuur onder de militairen.Hij protesteert 
hi ertegen met klem.(applaus) . Spreker eindiJt met zijn rede met alle 
aan·.vezigen op te roepen tot een pationale volksbeweging tegen het 
kapitalisme en verzoekt dit tot uiting~e brengen o{J-ae aanstaande 
verkiezin~en.----------------- ----- -- ---- -- ----------- ---------- - - --

Omstreeks ?.?. .00 uur eindi gt spreker zijn rede en wordt bedankt namens. 
de aan·•,ezigen door J .J01f3SMA, die bekend maakt, dat het bestuur der 
C.P.N. afdeli~J Drachten, een motie heeft opge >teld,waarin werd gepro
testeerd tegen de veroordeling van RATION KOSi!ER , namens alle aanwezi
gen dezer vergadering, welke motie zal worden verzonden aan de Heer 
Minister van Justitie. Genoemde motie •11erd aan de vergadering voorge
lezen, waarna uit de vergadering een applaus klonk. 

Na een pauze van ongeveer ~o minuten werd omstreeks 22 . 20 uur een Rus
siche speelfil m, geti te l d "Wacht op mij" vertoond . Deze film vertoonde 
een episode uit het Russische soldaten leven in de laatste wereldoorl og 
en had niet ~eheel een propagandistische strekking. 

Na deze film , omstreeks 24 .00 uur werd de zaal ruim gemaakt,waarna een 
~ niet druk bezocht bal tot omstreeks 1.00 uur de ver5adering sloot .-

• 
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VERSLAG VAN DE OPENBARE VL .. C:ADERING, GEüRBANISEERD D~;DE 
C • P .N • AFDELING LEEUWABDEN OP l:UEI 1948, IN DE BEURS TÉ LEEU-
WAIIDEN • J'f J1 '/~ 

Zaaloapaciteit: ruim 3000 personen. 
Aanwezig: ongeveer 700 personen. 

~ 

Sprekers: Marten Beuving geboren te Groningen, 25 Februari 1895 
won. Uendels~straat 34 te Lèeuwarden; 
Gerben Wagenaar, voorzitter vnn de · c.P.N. de waarheid. 

Medewerkers: het zangkoor"de Rode Zangers" en een bij name on
bekend gebleyen declamatrice. 

~ ~~ De 1 Meiviering van de C.P.N. in Friesland, waarvan deze 
lt~llJI·l vergader·ing de hoofdsèhotel vormde, was hoofdzakelijk georgani-
~ X seerd do or de.pölitieke irolfugandist in Friesland: Jacobus Jo-
~ hannes 4genánt, geboré'n e ersfoór"E, 12 September 1909, woon-
~ . ; Plaats onbekend. Hoewel uit geheel Friesland bezoekers aanwezig 

•• .,.." 11..c ,/..#1."' JÎ\ waren; bleef de opkomst toch enigszins beneden de verwachtingen 
\..:4.-r.-.r .. 2./.IJ.//.1 van het afdelingsbestuur van Leeuwarden" dat op minstens 1000 
~~ - 1 bezoekers had gerekend. 

D~ záal was ver sierd met leuzen van de volgende inhoud: 
De Waarhei d krant voor Werkend Nederland, De Troepen Terug, 
Ueg met Beel, Voor Vrede en Brood, Leve de Rode N.ei en Eenheid 

"tegen do1lardictatuur. Achter het spreekgestoelte hing een por-

t 
tret van Lenin. 

Te 20.15 uur opende de voorzitter van de afd. Leeuwarden, 
M. Beuving, de vergadering •. Hij verwelkomde 1n liët D1Jzonaer ae 
spr~Ker qerben Wagenaax en de verdere medewerkers. Hij spoorde 
allen aan hun gehele kracht in te zetten tegen de reactionnairen 
van rechts en links. Vervolgens toonde hij de nieuwe vlag, die 
het zangkoor had gekregen en die door een van de leden daarvan 
was vervaardigd. Hij hoopte, dat deze vlag voor hen een steun 
in çle strijd mocht zijn. Hij ver·klaarde daarna dat deze verga
d~ring werd ~ehouden onder de leuzen: Weg met Beel, Voor Vrede 
en Brood en Eenheid tegen"dollaxdictatuur. · · · 
. Nadat het zangkoor enige numMers t ..:n gehore had gevrac.1t, 
nam Gcrben Wa~ena~r het woord. 

~1J 6ëgon me~de opmerking. dat de l Meiviering geboren 
werd op de bijeenkomst van de Intérhationale in 1889, waar be
sloten werd overal ter wereld op deze dag te de~onstreren voor 
de socialistische eisen. Voor Friesland is deze 1 Meiviering 
de 4e en voor West-Nederland de 3e na de bevr ijding. In het Pa
rool en het Vrije Volk van 30 April stond, dat de romantiek van 
het 1 Meifeest verdwenen is en dat het thans een familiefeest 
geworden is" omdat er voór de arbeiders in Nederland ~hans 
grote eisen meer zijn, sinds in 1922 de voornaamste_e1s, de 
8-urendag werd ingevoerd. Spreker is het me~.deze U1t~~ra~k 
niet eens; er blijkt volgens hem uit, dat b1J de Part1J van de 
Arbeid het soc~alisme nog slechts een droom is. De grote ver 
dering die zie~ in de wereld heeft voltrokken is ontstaan do 
dat de arbeidersklasse krachtiger en g1·oter is geworden, dan 



< 

in 1889 werd voorzien. Toen war~n er slechts enkele duizenden 
die de 1 Meidag vierden. doch thans uordt deze dag gevierd in 
Londen, Parijs, Moskou,Koyenhagen, Wenen, Amsterdam en alle 

~ andere grote steden in de landen w~ar geen dictatuur heerst. 
In Nederland wordt de le Mei volgens de Partij van de Arbeid 
alleen als een feestdag beschouwd, doch in de landen waar het 
socialisme regeert( spreker bedoeld hier Rusland en de onder 
Russische controle staande landen) is het een~ag van strijd 
gebleven . ' Ook daar zijn cioen, doch deze:betreffen alleen de op-

I bouw. In China wordt heden door ~o·millioen mensen gedemon-
·1 streerd om de rest van ehina van de imperialisten te bevrijden. 

In Griekenland is het een strijd om af te rekenen met het f•s
cistische ~egiem van Tealdaris . Ook in Palestinà is strijd tegen 
het socialistische Engeland, dat van Palestina een twede Aus
schwitz·tracht te ~aken. De Duitse arbeidersklasse heeft strijd 
te voeren voor de dt.ï:u"l z:i:lic at ie . !!.en heeft daar nog steeds te kam-

1pen tegen de broeinest~n ·~an het fascisme , die in stand word~ 
1 gehouden doo1• de Amerikanen;. Daaraan is het ook te wijten, dt...-

23 van de 24 directeuren. van de I.G. Farben-industrie door het 
:nenaz1fioatiehof wer.den vrijgesproken. Slechts dorr strijd zul
l:en ~ lle eisen van de arbeidersklasse worden verwezenlijkt . En 
dat zij zullen uorden gerealiseerd is zeker, daar de C.P.N. over 
de hele wereld de leiding van de strijd op zich heeft genomen4 
De 1 Meidag moet een striJddag blijven en niet worden verlaagd 
tot een familiefeest~ roept spreker uit . Tijdeno de bezetting 
hooRte ~e ~~Qeid~r~kla§se_niet alleen o~_ politieke, doch ook op 
economische denocratie. Men hoopte op afschaffing van de werk
loosheid, v&n de steun en van de werkverschaffing. Doch wat is 
er terechtgekomen van de beloften van de regeringen Schermerhom 
Drees en Beel-LreesJ dat de armoede gelijk verdeeld zou worden 

·en dat wij allen met één tientje zouden moeten beginnen, vraagt 
spreker. Eerst werd gezegd, dat de productie moest stijgen, waar 

·na het welvaartspeil vanzelf hoger zou worden . De productie is 
gestegen, in sommige bedrijfstakken zelfs boven het vooroorlog
se peil, doch het welvaartspeil van de arbeidersklasse daalde . 
Loonsverhoging was volgens de regering onmogelijk, daar dan ~ 
flatie zou ontstaan. De verhoogde·produotie is dus slechts a~ 

? l groep ten goede gekomen# aan de ondernemers . Thomassen van de 
· K.V .P. zeide· in Veendam, dat de arbeiders geen IooifsvTI:lioging 

nodig hadden, doch hij was een dergenen die de vergmeding aan 
Kamerleden van 5000 op ~000 gulden wilde brengen . De winsten van 
de ondernemers bedroe~en in 1947 1500 millioen, tegen 400 mil
lioen in 1938. Als Vcrrink dan in zutfen durft te zeggen, dat 
in Nederland niemand armer of rijker is geworden, dan zeg ik, 
dat hij een leugenaar is, roept spreker uit . Hoelang zal de ar
beide.rsklaàse zich nog te· pakken luten nemen? Op hetzelfde ogen
blik, dat goud, radio en luxe-artikelen in prijs verlaagd wer~ 
den, kWam er een prijsverhoging voor kaas, boter en andere voe
dingsmiddelen tot stand. Het enigste wat de pers van de Partij 
van de Arbeid toen tegen de Tierke~s k~n zeggen, was dat zij dan 
maar margarine moesten eten·. Als de ondernemerswinsten 1500 mil
lioen ~~den, de uitgaven voor het militaire apparaat ~30~ mil
liocn en de ·renten die de Nederlandse regering moet betalen 

1000 millioen bedragen, dus samen ~800 millioen, zou het 
\ dan niet mogelijk zijn de arbeiders een loons~erhoging te geven? 
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In de Tweede Kamer hád iemand de moed te beweren, dat de on
dernemers deze winsten nodig hadden, omdat zij in de oorlog zo 
geleden hadden. Doch de cem~isten zeggen, dat als er iets ge
daan moet wordenJ dit voor de arbeidersklasse moet zijn, daar de
za nog veel erger doDr dd oorlog io e~o~fen. Dat dit bij Eeel 
geen ·gehoor vindt is begrijpeJ.ijk, dooh dat de Partij van de Ar
beid het met Beel eeris is, moet een schande gehoemd wordDn. De 
l oonstop moe~t gehnndhaufd blijven, doch de dividendstop werd met 
50% verhoogd. Het loon- en pri jsvraagstuk is op het oaenblik het 
brandendsta probleem in~éderland. Nlet een loo~sverhoging, doch 
de improductieve ~enten en uitgaven z1jn·de oorzaak van een moge
lijke in~latie . Eet wonin~raagstuk zou binnen korte tijd opge
lost·zijn~ indien men daarvoor 14 millioen gulden per week zou 
willen besteden • • ~en gec:r-t dit geld echter 1iever uit voo~ het 
militaire apparaat . In 1947 uerd 2 .4 . ~illioen uitBegeven aan 
scholenbo11\'1 tegen 22 rnillioen aan kazernebouw. Daarom ~eggen de 
ooillMUnisten: n Verlaag de militaire uitgaven~ opdat de welvaart 
zal worden verhoogd.ft Vervolgens becritiseert spreker àet rege-
.... ingsbeleid . ~r.inister D.rees vond een inkomen van 26 gulden per 
week voor de ouden van dagen te -hoog; minister 'anshol't wil de 
boeren te lage prijzen geven voor hun producten; ~inistDr Gielen 
benadeelt het openbaar en bevoordeelt het bijzonder onderwijs. 
Over de minister van Justitia ~ilde spreker maar helemaal niets 
zeggen~ want aan die is het te üankcn, dat Nederland vol zi·t aet 
zware gevallen . De minister van B:Ll.nenlandse Zaken sprak in de 
2e Ka~er mo~ie woo~~~n ov~ ~c nood~an het ov.e~heidspersoneel~ 
doCh toen spreker e~n EOtie voorstelde om onmiddellijk de sala
rissen te vorhogèn~uerd deze verworpen . :~~istar Jonkman is ver~ 
antwoordelijk vooF de pcxi~ionele actie in Indonesi~. Als de 
raaotionnairen echter denken, dat zij het Indonesische volk er 
onder zullen krijgen~ dan vergissen zia ziCh. Tharis zijn het weer 
de·oemmuniaten, die de belagers van d:e vrijheid genoemd worden . 

j
Wij kunnen in Nede·land-echter'niet spreken van vrijheid, uant 
hier heerst de dictatuur. van de bourgeoisie. · Wij ontRennen niet , 
dat wan~eer wij·over democràtie ~preken, wij "uitgaan vnn de stel
ling: wat is het belangrij~ste voor de arbeidersklasse . Onze te
genst~ders willen, dat wij de gang van zaken' in Tsjecho- Slown-
kij~ afkeuren . Dit ~WL~en wij niet doen, want door de conwunisten 
is daar niets uitgelokt; slechts de Qeloften van de regering Gott 
wald z:i~n daar ten uit:voer gebracht . Deze beloften waren : natio
nalisatie· en verdeling van de grond. Hoewel de raactie met bui
tenlandse hul.p <trachtte de Uitvoering van deze beloften te voor
komen~ wisten de werkers door te zetten. Dit kon, doordat het po
li tie-apparaat als één Elan ach~ er .het uel.·kend~ volk !p~ond om de 
rechten van het volk te v~rd~d:Lgen . De oomn.unl.sten z~Jn het er 
mee eens, dat het uerkende volft in Tsjecho~Slàwàkije gesproken 
heeft·. Als men sureekt v..a.n ondemocratisch, is het dan wel demo
cratisch, dat in-Neder.land de ~exe partijen d~.~owrr~nisten door 
de radio kunnen belasteren, ~och deze g~en zendu~Jd wordt ger
strekt om van antWoord te ~~en dienen?Jvraagt spreker . Is het 
democratisch, dat de burge~eesters van.I elft en Heemstade verga
de~ingen van de C. P.N. verbieden? Zij hebben ~e moed zich nog 
democraten te noemen;, doch 'zij zijn de af:t>ret.;:ers van de democx·atie 
Zij dreigen de aansticht~rs van een nieuwe wereldoorlog te worden . 



Ook de socialistische Partij van de Arbeid doet mee aan de oorlote: 
voorbere~ding door het sluiten van ~t Pact van 5, dat tegen J 

Rusland gericht is, hoewel men het ca~oufleert als een econo
misch~ overeenkomst. Op het ogenblik dat Nederland schreeuwt om 
a1·beidskrachten VTOrdt de dienstplicht verlengd. Op dezelfde 
20e September toen Vermeer zei: n Wij zullen gaa_~e onze stem 
geven voo~ de verlenging van de dienstplicht", werd in •s Her
togenbosch een jongen veroordeeld omda~ hij een niet verboden 
blad, l}.et jeugdbl~d " E~n n, in de kazerne verspreid had. De 
psychiater, die he~ onderzocht, dorst in zijn rapport te zetten: 
11 Daar verdachte geen godsdienst heeft eh volbloed communist is, 
zie ik geen kans hem van zi.jn ideën te genezen." Spreker hoopt , 
dat Ratio Koster in hoger beroep zal worden vrijgesproken, op
dat de sohande.v~ deze veruorde1,ing van het Nederlandse volk 
zal wqrden afgenomen . Bij de aanstaande verkiezingen zal ook 
Uw stem beslissen of Nederland in de to~komst welvarend en vr.~ 1 

zal ~ijn, zegt spreker. Ook uw stem zal beslissen, of de wink~ 
liers nog een bestaansmogelijkheid zull~n hebben of dat zij zul
len worden opgeslokt door het grootkapitaal en ook uw stem zal 
beslissen of h~t Indonesische volk vrij zal zijn of weer onder 
het imperialistische juk zal zuchten. Deze verkiezingen zullen 
de regering-Beel dwingen verantwoording af te leggen over wat 
zij in de afgelopen 2 jaren heeft gedaan . i~et niets ontziende 
middelen zal men tegen de com~unisten ten velde trekken. Waarom 
gaat men zo tegen ons te keer?.OEdat wij de aanstichters van de 
volgende uereldoorlog aanwijzen . Eergisteren juichten de 
kranten~ omdat een communistische wethouder zijn ~~ctie had 
nûergelegd. ( Smit te Rotterdam) • Hij bezweek in de zenuwenoor
log die thans tegen de comn,unisten gevoerd wordt. Spreker roept 
zijn tegenstanders toe, niet te vroeg te juichen, daar het hun 
... tllde:.:s wel eens kon vergaan als Hitler. De C . P.N. uestaat in 
:Nederland niet uit ééfi Srnit_, l!laar uit duizenden smeden, oie ge
zamenlijk het socialisme in Nederland zullen smeden. Wij zijn 
sterk in lrede.rland en wij weten dit, zegt spreker, en wij zullen 
voor een zenuwenoorlog niet tenlgdeinzen . Wij ~ijn sterk, omd .. 
wij éán zijn met degenen in de wereld, die de vrijheid en de ~e. 
de tegemoet snellen~ " .Alle wegen leic,ien op het ogenblik naar 
het communisme, n eindigt spreker. 

u. 'Beuving. zegt dan nog, dat de schanddaad der :militaire 
kliek in Nederland niet bedoeld is om Ratio Koster te stra~fen 
doch om de communisten te doen afschrikken van hun pTogressieve 

- eisen. Spreker stelt de vergadering voor een motie naar de Minis• 
ter van Justitie te zenden van ongeveer de volgende inhoud: __ .. ~~~~· I n l~arbeiders. en vrou\7en op de 1 ~ei-vergadering van.de c .P.N. 

~- " ~ bijeen, protesteren tegeu de aantast1.ng va.p de democra·~:;~sche 
rechten door de veroord.eling van Ratio Koster .• Besluit deze mo
tie ~er kennis te brengen van de Minister van Justitie . " 

Beuving deelt dan nog mede. dat door de Waarheid een comitá 
is ingesteld om de invrijheid stelling van Ratio Koster te be. 
werks~elligen. Dit comité uil daartoe 1 millioen ~anifesten uit. 
geven. Spreker we~t de aanweZige~ op de in de pauze te houden 
col lecte voor dit comit~ te steunen,. 

Na declamatie en zang, wordt de vergadering gesloten met 
\een woord van Gerben ~agenaar, Hij wekt de aanwezigen op zich 
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/
t ot het uiterste in te spannen, opdat het a3ntal communistische 
stemmen in Friesland niet zal dalen. De Friezen hebben altijd 
een grote liefde voor de Vrijheid gehad en spreker hoopt, 
dat zij er voor zullen zorgen, clat If ederland in v.riJneid zal 
kunnen blijven leven. " In Nederland geen ~'arsb.all-hand," 
roept spreker uit . 

De vergadering was te omstreeks 23.10 uur gceindigd. 
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Betrekking hebbende op: vcrs1 •v v· n de viering vfL/ ~'I{ 
1 :_ei- "" st door de Onderwerp: 

Ingekomen : 
Soest . 

In verband :..'let è:e vi 1 i 1; v n oe 1 .. ci-d6t; door de C . ... . ... . 
en 2 . V. C . , [; fde 1ing Soc .,t , 1e b ik, C Ga .• .uJ.o.) VJ.·-· ..;~ft L.IJ ... ,.~. , 
... oofdar;ent- .eche:ccheur v 11 ;c.n(' (.nte poli tiE te Soest , tevens 
unbezoldir:;d- ' _ij}:sve1à;:ac.htt :c, oe e _r Ucc..e: l._;t:s ~renge het nEJ
vo1e;end e te r:;. pporteren. 

In de liliddaguren \:erd door de kinàex·cn het l Lei- fer::st 
gevierd in 11Kanpoord 11 te Soe stcroerg. Aan'tezi::.; ''c l'en onge
veer 300 kinàc ren van Soest en •. t1ersfoort. :Je SoEster kind e
ren w~ren onder 1eiàine; vun :Jevr . Btmt;ener-Od.:i.not, comr.mnis
tisch Raadslid vt.:1 ..;Oe~t . De Geln·u.ike1ij!.e kinc .rr::nspelen 
werden uitgevoerd , och door het slechte weer viel dit in 
àuiöen en v;erà in d-. contine de film "Op Leven en Do .... d" ver
toon~. . Van dit kinderfeest zijn geen n~dere bijzonderheden 
te mel en. Ik oerkte voortc bij "KaP1poord 11 op àe I.:::.... van 
Anersfoo:ct en de nsrechausr r: , .;roep .Amersfoort . 

De afd . Soest Vé.n de C.J?. _· . ' ... à mid els een advertentie 
in de Soester CoLITant aanr;'-~ J. 'igd , dE.t op 1 l.ei 1948 in de 
zoal van het ::otel "Bos en Duin 11 , :aosstraat 80 te Soec.t, een 
feestavond zou wor· en gJ"ouden, waFr als spreker zou o_t·~eden 
i..ICO V • .!. lL_. ~ .I~1 '.2 , 'irecteur Vé:ln ".T.le '!car:1eid "· ==en had op 
een linke wijze èe z, [:!1 weten te huren, doch de l'10telhouder 
heeft nadien àE ze ovE:.r~enkonst onf)E:dé:Jell \.etEn te m. :_E::n, zo
dat deze feestavond niet door ~on t;aan. Het ',ïas nij bekenà 
geworden , d~t zij zouden proberen er...;ens ce:::1 besloten fet:st
avond te hou en en bij onderzoek blGe;k mij , drt zij da,.,rtoe 
wçr·cn bijeengekor.1en in het zs·ltje vrm J . v.d.3roek, ïrieuw-

\

stra::.. t 57 te Soest , wel1 .e avond ui tslui tGnd toet;anl;:elijk 
wes voor leden van de C.~. N . op vertoon van oen be~ijs van 
lidmaatschap. 

\ 

Dit zaoltje biedt pl8rts voor onLeveer 80 personen . Aan-
wezig was ongeve r eenzelfde aantr 1 , wa .. ronc•er vrom·en en 
een jeusq;roep uit Amersfoort . Ik kon mij verdel:t opstellen 
en beho~r1ijk het verloop van de avond volt..;>en. ~e 20. 15 uur 
':erd deze avond geopend dour Uevr . Bungelle.r- Oçlj,p.o.t , die in 
haar openint:;swocrd PJemore':'ràe , ast ook in Soest de coilrrnnis
ten WEràen tEgenge•:e:::-kt, ...;ezitn het t:;eval van de za~l "Bos 
en Duin" , doch de con:unisten zouoen zich da~ rào.:;r niet l n
ten ontrnoediben en vroliJk feest vieren. Vervolgens gaf zij 
!.et 'oJrà a~n e ... n onbekende declanr tor, die ve~·Echi11ende 
vedicr.ten vourdroeg, o . a . "Te ',!apen , :Je ze \Jerelë; , =~et Lieà 
va1.~. dt: .Arbeid e1. I k Sla Op de ~1·on . ' 
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~. . . Hiern~ ~erden door èe je~ ~oe~ 
riTf'~uJ.:t~evoera~ o;p_ ~CC?rc;,~onnuziel:: . :ra de 

op .1TICO V .rt-· .JJJ.t .u.1li.!!-, Directeur vc.r .. 

Am~rsfoo~t dansen 
pauZë-tr·aà als spreker 
'':Je 'ia~Iheià'', die 

~ongeveer ~et_vol~ende s~rak: 
11De v1er1ng v· n de 1 :.e.:.-d g is dit ja r eE.n histori-

scl.e g&beurten::.s , omdat thans in de 1 nd -_ . r vaarheen 
het faecisue ilo <>ti~ .. ierële, nu ook de a ... · ti e:rs met de 
rode vanen march- ~~~ f:'- • In :;eàerland zij. "ij nog ver ef 
van de resultaten v r. ande1·e landen . In Rusl-:nd nareheren 
de helden var.:. Stalin over het 11 :1ode 2lein" in :!oskou, t 
Hens overal in Oost- Bu1·opa is het sorj lisr,.e in opnars . 
In die- landen ktmn6n zij feest vi~o-ren, omàct zij re::mlta
ten heb".Jen bereikt en dezEc- lrnden zieL in c;unsti._,e zin 
voor de arbeiCenàe bcvollüng lleb)en oHtwikl::eld. Op deze 
dar:; , Uw ch"g , moetE.n wij aan dt kapitalisten éisen ateJ.len. 

l ::Je toestand in Ooct- Ell:!:Opé:o is cunsti~ "tE; noe!!1-..n , het 
kapitalisme heeft in dit lcn en afG~dP.an . Zo is in Lithau
wen eon 9000 arme boerr::n :!.and t.Jc.[:ei.ezen. In 1947 'IJerc:en 
an. de boe· én t\.~ema 1 zoveE::l tr< ctoren ui t 0 et;€ven als in 
1946 . In =oemenie he~ft men de She::-dirtctie n&er Londen 
gestuurd, o,.làat zij dac.r· vri · c 1 ovtrbodig wa~·en en toch 
niets meer te vertel:en had • ,ok in :PolEn .:::;;:.::. t het 21asr 
·.ens , dsnr hE"' t r.en 5.~00 . 0 . J,. . c.:;ronà onaer de aroe 
boE: ren veràe elà; in cc Oos te: . .\lijke zor_e van ... ill:.. tslor..d 
•, e1·den 1::.. . 456 hw.ds;oed -:.re.n va'Yl Jonl.u·s ovér 50C. COC boeren 
verde-elt. . :n r:'sjecho-Slovb:::.ije ·~erd h€t kerl:el:..jk g!'oot
gronàbezit onteicenà, v ndE.·r de actie van àe Katholieken • 
... 1 deze lémden zijn tot ont\likKelino c;e: .. onen dank zij het 
Vier- Jaren_rllan van àe Sovjet-ünie . 

In d€ Sovjet-~nie is eeen di8tributie me~r en in te
genstelli216 r .t:-t hier is er geen c;o·_d ~ renscha::.rste en v,er
den levensmid ... elen, textiel, vle· "'' vet en grutterm r ren 
in prijs verlaagd . Dat hier scha·r~tL is hebben nij te 
danken a"'n de Regering Beel , die et:n Koloniale politiek 

)
voert . ~ij moeten de strij~ aan~inden tebtn de regering 
Beel. Deze regering past methodE:s toe als in àe bezettin~ , 
rüe maer naar de uitmoording op Celebes en het geval van 
de verstilr...king v&n dE: IndonesL~ krijgsgevc.nsenen. De da-
ders lopen vrij rond . Dit kan ~llecn maar in een democra
tisch land . 

De co:r:lrlunisten \:orden op ondemocratische iïij ze bestre
den en er ~ordt een w·re terreur tegen ons gevoerd . ~en 
wil de COil'll.:iU..'1istische Uethouà 8rs d.v ine;en af te tred en. In 
Tilburg weigeràe de Bur{;emeE:;;ster een vergunninc ef te c;e
ven voor het houden v~n ee:n openbare verg::.deri!l,S, tentijl 
in Beverwijk bij het houden van een optocht enkel naar 
een slotwoord gesproJ:en mocht v/Orden. Ku dat slotv;oord 
kan wel l~ u~r duren . Dit noemt men democ~atie . ~e maand 
Lei is de rnaend van de strijd en ·.vij zullen protesteren 
tegen ondemocratische bundelingen. De ~egeri~~ is bang 
van de communisten en verbiedt daarom de leuze door ons 
gevoerd: w;reg met Beel. ":De vrijwillige hulppoli tie is tegen 
ons, nu ïiij zijn ook tegen deze landwJ";tchtersorganisatie . 

De lonen van de bouv;vakarbeiders noesten omlaag en 
als men thans f.45- per v1eek verdient , spreekt men van 
zwarte lonen, tervJijl àe kapitalisten in 1947 f.8û0 . 000 . 
000- konden beleggen • .De Einif3ter van '.'lederopbouv; is voor 
huurverhoging; fJinister Mansholt vour verlae;i~.g van de 
r::tntsoenen en IIinister Drees aàvisc ert de arbèi ders nu 
re ... ds te beginnen net 2/" van het loon op zij te leggen 
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voor mogelijke werkeloosheid . l~~ë..r· nu is in het kader 
van de .iiarshall-hulp het eE;rste be:vrijdingsschip met 
ç;:·&.en aangekonen. '.ij hebben nu gra n nacor het ge:Y.ke 
is , Jat de rantsoenen niet v1o~·d en verhoogd . :Je !'egering 
ç;b t adverteren , at Llinstens twee ton lwst , Joch als 
syMbool van d~:: t· eeèe bevri~ding is dat ni-:t erg . :Je 
... . 1er:.kanen sturen ons goederen , die zij zelf overcorr.
~lee t hebben, doch geen machines v r 0n~e dure dollars 
ell ••ij mogen niet do )rverko en urm }~At e1·e lan ,en. \:ij 
zullen 40.0CO ton fruit uit Ameriké entvengen en vol
gens het Benelw.plan moetE:n \'Jij van Bele;ië fruit afne
w,n . Dit alles OMàtit Amerikt. e. n lin'dadigheiàsinstel
lint;; is , doch dit is het lÜl L. Ameril:a wil :Zuropa dienst 
bacr m ::en vo'.)r EH:n oJrlog t <;' n Itusland en dan weer 
enorme vJinsten nu: ken als .Ln de laatste oorlog . r Het T re beter dat Arner:i.ka me.Jr u nd~cht besteec..:àe 
aan haar ci~en bevolkine; tJfné!e randen van de grote 
steden leve1J. millioene!'Á mensen ih zelft...ebouVïde huizen 
V"ll blil:: . In M!terika \,orden vergud~ringer! v L de connu
nisten door fascü .. t&n r ct t:r-- · n,_; s bestooi:t , er vinden 
joàenvervolt:i11[;en :Jla~ ts en de val:vc.:.:eni~..:.r:.'"'en moeten 
zelf voor hun sociale verzeke1·ingen zore;en . ~at zijn 
àe toestand en j_n Ar:~eril~a . ::r sta n dL· r [:;ï.'ote acties op 
til en grote staki~~~L zijn ni&t uitsesloten. De ver
kieziL_;en in Italie zijn op om ettic;e · ::..jzE: cehcuden, 
à och ond\Jnks àE. t he ft vollt::;fror t f'tan<:O 0 ehou.ä en en is 
een vooJ?oeclä voor hier 'at \,ij ~"~ten èoer . :e katho
lieken. [even in a e Vol";.:skrant t , · c. t er onE e:!.~lijk 
spel is gespec.7.û . 'dij r:oe.ten I.e èc .:) net~ nàe verki<;- .. 
zingen ..-t>n vocrbeel ner.Len uau dé verkiezil:._.t.ll in Italie. 

l ij moeten koMen ralet e n 1·ocrar.ma , dat een duide
l~jke leuze voer de 1~sra is en dat te ven!ezelijken 
moet zijn , nc- nel ijk Vl!rhogin6 van de koop1n·acht voor à e 
~·i erkers , ruimere rantsoenen, meer woningbouv , geen 
huurve rhogi:16 , hoge re pensiOC"'Cl , actie; tegen d evalua
tie , verèeàit,;inç; van ~e r;ulacll , stopze:h<ting uitzEnden 
troepen naar Indonesie, 111eer zorb .. voor àe jeusd, natio
nalisatie van onze grote industrien, 3 neken vec&ntie 
voor de jeugd, bestr<..f:.t.l.P.-6 schuldibe .... Celebes, terut;
roeping troe~en Inàonesic . Verder mo8t het vorrtis onge
daan ger.1a8kt norden v;;Jn P..ATICJ KûS~..u'. , die door de 
Katholieke rechters ;.erd veroorde ... lc. tot e n cevan._.enis 
straf van 3 jaren. Het komt pr·actiscn nin1.er voor dat 
1?_:. jat.Jr v:oràt geeist en dat Ge uitspra< k :::: j< ren in . 
Dat kon alleen waru.1eer Comr~Lmisten ·~o!· .en veroor.:~eeld . 
Er moeten in den lande Ratio Koster corü té' s opgericht 
v:orden. r i.:S.:::kt propaganda voor 11 :0e '/ae;rheid " ' àe l:rant die 
eerlijk is en voor àe arbeidt:!rs opkomt . ~-1 wo::-dt ons 
blad door de overheid a " _va:'..len en worden onze aäver-

~
teerders anoniem gedrei.;;c. , .;roeit het "..;.ntal lezer-s . Zij 
durven ons niet openl::.j ... ~ t..- bestrijden, doch doen dit 

~ met anonieme brieven. Tengevolge hiervan is de op-
1 . .1Á . \')~ ")~ brengst van de adver·tent~es teruggelopen van ~ ._ 300 . 000 

~~-""' tot f .l60 . 000 . De communJ.sten moeten de weg ,.l.Jzen om 
.r\ de reactie te versla~:~n . Belangr-i jl~ste mid~el: ComN:mis-

ten en"IJe ·~:aarheid" . De toekomst J.S a n de comratmJ.sten 

vervolg blz . I:\! . 



vervolg v&n blz . III 

Hierna volgde een verJoting, waarna ::evrou\1 3ungener
Odinot de feestavond met een kort woord sloot .-

Aldus naar v1aarheià opgema :.t dit rapport te Soest , 
gesloten en getekend 3 :ie i 19 ~ r.-

C. v . à . Eeijden . 
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Inhoud 

rapport : 

Gezien : 

De Hoofdinspecteur 

van Pol it ie, · ·n 

Aan den Heer 

· SOEST 

RAPPORT No. 
Betr ekking hebbende op : voro1sg von de vierine; van het 
0 d 1 Mei- feest cl o:.>r de C. i".N. en E. ·v· .c. ,afäc:iu~ n erwerp : ..., 

Soest . 
Ingekomen : 

In v eroand met oe vieri ng van de 1 Uei-d~ door de e . P.~. 
en E. V. C., afde1ine; Sou~~t , beb i k , COR..,.;)LIS V,üJ .J:CH IL.:.z.DEN, 
Hoo:fdogcnt- TIE:chcrchGUi' Véln geneentc;ji~li tie te r. o~-st , _.;iaN<•na 
Onbezolu:Lgo- Ri ;j:tsveldw~:uhtc:r.·, ûe~:c Ueuelgestl'9IJ.?~h.et na-
vo1~eude te l'Cpport(!T(..il. './ 

In do middagure:u werd u.o-óx de kinde .. :on het 1 Mei- feest 
gevierd ir ... 1'Kt:~lilp001'U" lj)è '8'-'C::Jt~rber""' . A~tr ... :tezig waren ortge
veer 300 kind0ren V<~ Soo5t cm Am~:c:Jf'oo-rt . ne Bo<H3·~er kinde
r en m~ren onàer lM:'tH.ne vnn r:evr . Bttngzfu:r-Odinot , c otununia
tisch Raods:.id vtfn Soest . D?. gebru1-kelijke kinderenspelen 
wer d en uitg~erd , doct• 1oor ht.: t nlechi;e \.,eer· viel dit in 
d1..tigf.ln en l?'.erèl in oe c.r:mti:ne de film "Op Leven en Duod 11 v e r 
t h.mà . ~n ..:i t .ttinde:rffJest zol.jn geen .lbde:..·e bi;j?.O.t.tderhecleu 
te ... den. Ik :WE"L'k·~c vo~tG b.tj 1 'Karopo·.~r<::'' o .1 de I • .J . v~tn 
1\. r~fo~r.Y. ~~e 1'1Hreoha~l.sae-e , e;1·oep Al!l,;.t·:Jfoort . 

De~t7J(~~ V!)n de C. P. ::1 . had middels eon advertenti%.; 
in de ~ :~angekondigd , dat op 1 Mei 1948 43::.~ 
Z-P.e-1-~~~')a-€-it-::Guinll,--j}o&t;t.l~ t-e- Sve...--t , een 
fr~e-Frtflvond ....-o~l. ;:;ordr:n geouc1<'n , ;1.::~.~.r alo ~!1reker zou "óptrNlen 
• ICv VAH )J.LR- DiLIJ.?:r , ,Ji:.r.•eq·{;enr Vém ''De ';1u'~r:aeid 11 ., 1ien bad op 
een l:i. ~1~,~ ':'d. ;ze àB ZAP.1 ··~eten -:;e ln;:,1 .. en, ... oc h de !lotelhoud~r 

~ , 
he~ft h..:.ld i en d ~ze u·~;~l.· . .,o;.nk .~t:h:;t ong€d;,&n VJ€ ten te m:JJ:~m f zo-
d,lt \l€; ~P feefltnvo.nd n; at. do)'\." 1wn g.i!;,.ll1. i,Ie;t vws ~bekend 
ge•.n)rc f.ln, èat '·Üj ZO.l.d€ll pr'JbV.'ell ere~lJ:á'fëfl-:.:1 b~sloten f eJst 
~!VOnd te ho11oen .::..n- l:t-' j~~.,...;l ~-bl~~ #~rl-j-dt:-tt-rt-ee 
W~t b-i~~-.s;--tf"'~--:..n-hr,. "'; ::;f, hl t~.~·~·:li.a t-1- J 4 V ..d . :&:?tTek.,-Jf!i.:c w.
s.t.r:.u.t 5+ ~t~ ·velke "'Jc''l'""n''d tti tr.1ui tc!là t ocgenkcli j k 
'<'1P.S v oor leden v-r-tn de c. r .!:Q . op ve~:to~~" VAn C<en bewijn von 
lidnu:nt:::c.h:.;p . 

Di t z{~altjs bie~t pl";:-tn V'OJr onJeVE':t>l' 80 persone~ • .A r~~
'7:cz:tt; \'~s ongcvc r r,en.?.cb~f":i i r..nt~ 1, ~.iner:mdt:r v rouv·en on 
een jengdc~oepr~~ Ilï: lwn-~Lt- -&pstrl:-tm. 
.c>,n~m.+ial:i~k ft€.t- -~&.rl..ocp-Van de &v-enq_~~· Te 20. 15 uur 
wc;:ë. ik ~e c:··.rond "g-E:O.t:-·~nä c1uuJ.' HGViä."~~inot, die i n 
toer openincSar;.ocrd ner!rreerdc , dot ~i·· Soent de cornul:Jlis
t ... n f'l; er·àen jafgc:ngcv;Brlct, g.e.zj.~t--g.n:v-a-1 ·r.r~zael-~~ 
et~1~ocb ~l~~s-~!'1 ~ud:on :::.eh daaràc~r n'tet"'Ef
tE.n ontmoeèli.;cn &n '-roJ.~.jJ;: feE.z~r~ri'-..:r.:.!!. Vervolgens gaf zi j 
het v;o-:5rd .::"m e~n ~.'.4h~kew.lo decla'"11:1to:r , die "7erschi lleud e 
gêgxC'htc~ V'oo~·:1.t.·vc.:.; , o . n . 11Te Wapen , De::e icreld , Het Lie d 
v~:.r: à G !.:-beiè el" I k Sla Op de Tr:)n. n 

vervolg blz. II 
AlQus. naa.--waaçÄeJd..opg&fP~ 

HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE te-Sa.e.st,.~d.e~ ..1~-

te 0e Rappode.u.~;. 

SOEST 
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vervolg v<:m blz . II! 

Hj.eFfta velgèe ee~rloting, waerne :!evreli',, B~r
~tavnn:d-me-t-een-k<>rt-weertl el~ot •-

Al~us naar Waarheid op~maakt~i~-re.ppc~~ te S~t, 
geM i otQl'l en ge-tekP.nd 5-tte-i-19-4-8";:; 

CE.~ >~ 
'-

c .-tt.4Tltei ~11 en-; -
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!GO 

~ •• v. v.~1~n v~n So· t, 
no 34 48 j~ OD 1000. 

~( rr:oh: P,enheid vnn de Yio:ring V n de 1 r·e·i-<"ing, ~~~rd op 
e<1n bes1o:ten. ai'delinf,e-b.r:: jo.ertko tu~ ven de C:>':n.lntll\'i!itiache Partij 
l,.eclerlr-nd· eén toonprÇteJc geho~den, waa:,:.van i~ ttuor Excellentie 
hierbij ecn"ve:N:~ ~moge acnbieden. · · . · 

Aan Zijne Excell~ntio 
de Minicter-P.rcmident 
té 
t c-GRAVEUHAGE . 

• • > 

• Hqt Hoofd van de 
C~RTRAf.,E VEI ~IGIIEIDSDIElTST 

1fi..luuneno dêzé: 

J . G." Crabbenè'iane 
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In e n iddolgrote ee~eentc ven ons land prak o ·n voorarnetaa~ue , 
landelijke functionnria v~n de Co unintioche Partij Nederland in 
een ~eslotonvorp,p.de-ing onRev~er 1 volgt: 

De viorJ.nt; van de 1 Me1-dnp; iE> dit jnar eon 1 iator!cche rob.ourto
nic, donr in de landen waar voorh en hot fuociome hpogtij viorde, 
thans oolc de arb 1der& net de rodo vo.non marcheren. In naderland 
hebbon de comaunisten noc niet zoveel resultaten b~reikt als in 
andere landen. De helden van Stalin llarchercn over het "Rode Plein" 
in oulcou; tro •:wen.s, overal in Ooct-Eu.ro:pa 1o het aocial:i.cme ifi 
opmnra . In aie lt'..nden }runnen zij ::fee t vierenJ aaar heeft do toe
otnnd zich in gt.Ulstige. zin voor de arbeidende bevollting ontu.ik';:eld . 
Op dozc 6au, Ucr do.g, moeten ook wij, 1n Nederland, d~ Jm.îU tali.EJten 
eioen stollen. 

De toectand in Ooot- Etlropn. ie (JI.Ul8tip; te noolllcn. Het im.pi to:liGnc 
heot't in' die landen afged.arm. Zo ie in I:titlto ten aan q., 00 arme 
boeren l nd tooRCwezen. In 1947 i1crdon voor de bt>eron t oe mn.a.l 
zoveel trnotor-t:n beochikbaar ~ateld nlo in 1946. In Roemeni6 
heeft con de Shcll-C1:i.rectie nnar tonddn gectuurd, 0'1dat zi.j vrij
wel ove bodiG wao en toch nlctn o er te vertollen had . 

Ook in Polen r,nnt het naar ueno . Daar heeft men 5.6oofi. n o ~.A . 
P-rond onder de nrne boeran verdoold. In de Oontclij'e zano vnn 
Dttit 1 md erclen 11.45'i lnndaocderen vnn Tonl::ero over 500. 000 
boeren vc deeld. In "'sjecl o-Slooal"~je uord bet l:(lrkcl {k r;root
gronàbezit onteiaend, vandaar de nnti-co~JUhiotioc~~ Qctie dor 
Katholinken. Al dese landen uijn tot ont1ik clinr, ~ r Jank 
·Zij het V' i er- Tor-onplan v.an de Sovjct-"1nie . · 

!n de Sovjet Unie ie ~en distributie neer on in tc~~notelling 
met hier ~o er ~on goederennclmv~ote; levenamiddelen, textiel, 
vleeo, vet en grutterow~ren ucrdon in prijo verlaagd. Dat hier 
schno.rotc ia vindt !ï;ijn oorzaak in ao ltc{tOrirtg ncel, aio aen ko
loniale politiek voert . Wij moeton de ratrijd O."Ulbindcn tcr;eri de 
Raccrine Becl . Want zij paot mJthoden toe alo de DuitGare in do · 
bezetting, hetg en b~ijkt uit ae uitnoor~ina op Celabco en het 
~cval v~ do ver tikking vun de Indone :Lscho kr;ij~~eevangenen. 
De.dnderc deurvan lopen vrij rona . Zoictz kan alloen naar in oen 
domocrati'Bcll l.nnd gebeuren. 

De CO!!nluniaten worden op onclênocrn.ticche wijzo bestreden en er 
wordt een uare terreur tegen hen ~era • • en wil de co:t::'lUni.cti
oche weth~udcra dwineen ar te treden. In Tilburg wci~erde de 
~ureeneoat r een ver~g nf te eoven voQr ·het hondan van een 
openbare vcr~dering, ter rijl in Dcve1'rijl:: bij het ho den van oen 
optocht enkel oaa.r een elot;JoOrd ~oprol:cn nocht \'/Orden. Dit noe t 
mEm democratie . 

De n~xnd Uei ia de mnand ~n de stri~d en ui~ zull~ protesteron 
tcrron ondonocrnticohe handelingen .. De Reeçring is bt.m~ voor de 
OO.tt:luni ten on verbiedt <lt,la;rom hWt letum:'1 cg :eet Beel'" . 

De vr.iJ\Villl.rre hulp_poli tie iG terren ono1 \iel nu; wij zijn ook to~n 
deze lo.nd, ncllt rsorgunioatio. 

-J)e -
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De lonen van de bouwvah~beidera moeten o~laag. Tienneer nen thana 
f. 4, . -- per week verdient, spreekt men vnn zcrertc lonen, temijl 
de kapitalisten~ 1947 een winst van f. 800. 000. 0)0.-- behaalden. 
De Minister vnn ~ederopbou~ io voor huurverhoP,ing: llinivternans
holt voor verlarfng van de rantsoenen en llinister Dreea adviseert 
de arbciderG, nu reeàa te begilmen net 2 % vnn het loon opzij te 
lecrcen voor mogelijke wc:rkloooheid . · 

In hetkndervan de Marshall-hulp' ia nu het ·aero .e bevrijdi~gsachip 
met graan aangekomen. Deoalniettemin ~orden de rantooenen niet 
verhoogd . De Begerin~ ~et adverteren, wat m~nstens twee ton kont, 

·aoch elo o~bool VP~ de tueede bevrijding is dat niet erg. ~ 
Amerikanên oturen ons goederen, die zij zelf overcompl et hebben, 
doch geen mnchines . Wij mogen niet doorverkopen a~n andere ~anden. 
Wij zullen · 40. 000 ton fru.it \l.it Junerika ontvnne;en en volgano het 
Behcl~pla.n moeten ~;ij ook ve.ll Belgi~ fruit nfnenen. Dit alleo 
omdat Amerika een liefdadipÄeîdninotel ing io. Doch dat io het niet . 
Aoerikn cril Eu.rops dienstboor naken voor een oorlog tegen R11ol~ 
en ~eer enorme winaten~ken, evenalo in·de laatste oorlog. 

Het wnre beter ànt Amerika neer aandacht beoteedde aan zijn. e~gcn 
bevo~r~ng. Aan de randen van de grote oteden leven millioenen oen
een in ~elf~bou de h~zcn van blik. In Acorika Porden vcrgaderin~n 
van de co~~unie en door faocisten met~anngao bestookt . Er vindon 
jod nvcrvolf'il;l(mn plaato. De vekvoreniginro-en nocten zel.f voor hun 
uocinle verzekeringen zorgen. Zo Zijn do toentanaen in /~erika. 
Uen ~ct deer plannen voor uit~ebroi e a~tiea en grote Gtakingen 
zijn niet Uitgesloten. 

De verkiezini"'Cn in Itall.ft zijn op oni7ett1~ wijze gehouden, doch. dE&
ondankc heeft het Volksfront stand gehouden. De KathOlieken geven 
in de Volkskrant toe, dat er oneerlijl:: opel is ·aeopeeld o Daarom 
moeton wij geduie%+-de de aanstaande ve:rldezingen een voorbeeld ne:cen 
aan·ae verkiezinuen in Itnli6 . 

Wij moeten mèt een pro~ komen, dut du1del~jke leuzen voor 
de nasoa bevat e:n det bovendien te venvazenlijken ooet zijn, nl ~ : 
verhoP'l.nt! van de koopla-acht voor ae · arbeidere, ruimere rantoocnen, 
meer uoninebouw, geen huurverhoging, hogere penoioenen, actie ter,en 
devnlun.tie, verdediging VniJ. de gu.lden, stopzettinr.: uitzending troe
pen naer Indoneoi@, meer zorg voor da jeugd, nationaliDatie vnn 
onze urote industrieen, 3 weken vucantie voor de jeugd, beotref
fing van de nchuldi~en van Celobep en terugroeping van de troepen 
uit Indonesi@ . Verder moet het vonnio te.p,en Ratio KOSTERs die door 
de KathQlieke rechters ue~d veroordeeld tot een gevangenieotraf 
v.an 3 jaren ongedann gemaakt worden. Het komt practicch nimmer 
voor, dat 1 1/2 jaar uordt ge~iat en dat de uitspraak 3 jaren io . 
Zoiets kan alleen uanne~r communisten worden veroordeeld. ~ moeten 
in äen lande Retio Koster-comité'8 opgericht worden. 

Wij moeten propa~da tlaken v.oor "De Waarheid'~, de krant die eer
lijk is en voor de arbeidere opkomt . A~ uordt ons blad aoor de, over
heid ann~evallen en worden onze advarteerdere anoniem bedreigd, 
toch groeit het aantal lez.e:es . De ter,onpartij durft orm niet open'":' 
lijk te bet:~rijden, doc}l doet dit door T.liddel van anonieme brièven. 
Ten.rrevolgc h!'ê:rva.n üJ do opbrenr:at van de ndvertentiep t~·ruggelopen 
van f . 300.ooo-- tot f . , 16o.ooo.--
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De coonunicuen moeten de weg uijzen om de reactie te vero1ann . 
ijet belangrij~te middel is: erving vnn leden en abonn~ ' a op 
"Do Uaarheid11 • De toekomot iG aan de coDI!lunioten. 
I') 
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ONDER'mRP: Verslag van de 
1-Meiviering van de Afd . 
Bussum der C.? . N.------

R A P P 0 R T. 

Ingevolge Uw opdr~.cht, woonde ik, Johannes 
I~artinus HOES , Hoofdagent van ~olitie te Bussum,verge 

zeld door u,.,, rechercheur van politie ,fillem VO..t' ~,op Zaterdag, 
1 I1.ei 1948 ,een in de grote za"'l van gebouw Concordia alhier ge
houden feestvergadering van de C • .t .N. ,Afdeling Bussum, bij, v•elke 
te omstreeks 15.00 uur aanving en over welks verloop ik~ als 
volgt rapporteer: 

"Za·ücapltci te i t Concordia: 500 personen . Aanwezig:+ 100 personen. 
De oorz~ er van deze afdelin -Jonann~§~ den B~RG , wonende 
Ade e s raa a ~er.,open e eze vergadering me een kort ver 
slag over de geschiedenis van de socialistische beweging in de 
wereld . Spr .deel de de aanwezigen mede,dat er momenteel bijna over 
al hetze wordt gevoerd tegen het communisme,doch dat men zich 
daArdoor niet moest laten beinvloeden,doch integendeel tot P.c 
tief optreden moBst overgaan.Aan het slot van zijn korte rede, 
deelde spr .nog mede,dat het hettuur v~n de afdeling voornemens 
was,indien de vergadering er mee instemde,een telegram te verzen 
den naar de Min .van Justitie,inverband met de veroordeling van 
Kamera1.d KOSTER tot 3 jaren gevangenisstraf voor het vers'l')rei -
den van lectuur onder de militairen ,welke veroordeling volgens 
spr . onrechtvaardig was ,aP.ngezien deze lectuur niet op de zwarte 
lijst stond .Met instemming V3n deze vergadering,besloot men a~ 

j"IL deze I, inister een telegrafisch verzoek tot onmiddellijke invrij
~~ ~r ... 1·~~- --1 heidstelling van deze Koster te verzenden . 

, te ~"11 Vervolgens zong het ?,emengd ZPne;ko0r "Morgenrood 11Ui t _tuJlers -
IJ.· S·1913 · 1 foort de "Internationale '- ht"tv•elk sta"nde door de as.nvezigen 

;-Á1 )) werd medegezongen- gevolgd doQr enige ~ndere strijdliederen ,waRr-
-=.J:'. L /'1na Dr .Ben l:'OLAK,' ~ethouder te Amsterdam,zijn rede hield{3/4 . uur) . 

( 
1 

,-,'r- • · Spr .hemelde in zijn rede Sowjet- Rusland op als een democra-

• 

l "f'C" tisch land ,v-1a.ar de voorwaarden van een socialistische gemeen
schap gunstig zouden zijn.Hij verweet ac?.n de West-Europese lan
den en de U. S.A. een dictatoriaAl bewind,waarbij men op oorlog 
uit was . Het Marshallplan kan de goedkeuring van spr.niet wegdra
gen,aangezi en o. a .Nederland zich daexbij economisch als milit~ir 
aan het kapitalistische Amerika heeft verkocht en met dit land 
ten gronde zal gaan.Het kapitaJ.isme h~eft Ftltijd oorlogen vonrt
gebracht en het is niet in staat om qan de mensen het dagelij~s 
brood te geven . Hongersnood heerst qlom en zolang dit kapitalis-
tisch stelsel nog heerst zal er ellende onder de arbeiders blij 
ven .De arbeiders in Nederl~d ~l~ten zich beetnemen do0r Romme es 
die zijn kap~talistische ~lannen onder dek~ing v~ de rode vJ~g 
van de PartiJ van de Arbe~d , donrvoert . Zo h eft B~tler de arbe~ 
ders ook destijds beetgenomen ,donr zijn p~tij een soci~listi~ 
che te noemen . Zij meten det zij de ~rhei1ers d~armede kun_~en lok 
ken . Bet co~Tunisme heeft dit ec~ter door . Het kapitalisme is o~ 
weg nai-lr de ondergang en het soci <1li~me 1'lint overal ,zoAls men 
dit kan zien in Oost- Europc? . D'-' ram Zfll het bij de a . s .verl-ie?:in
gen zijn 11rood is troef'" .-DA"'rna vPs er pauze .-- ------------- -

-r;ra de pauze zong voornoemd zangkoor nog enige liederen en 
voerderaS meisjes van de 1\. . N. J . V. enige ~<1.l'E{jes uit,wa~rna werd 
gega~n tot de vertoning van de ~us~ische kleurenfilm"~nnTTr•q 
1946/47"uitgebracht door Monopole Ftilm My te tunst a'ffi r 

, se texs-b verzorgd door W~ .van Muyzenberg. 1 ij gel egenhe i d van he 
. ~ • jubileum van de Bussumse voetbalvereniging"Allen Weerba"'.r 11werd 

• v ...,-~ 4 1>' ?. deze film eveneens gedra.:üd . Het vertoonde doet ster.k denken ao:on 
~ v ~ . ''N~-Dni tsJ an~' Te omstreeks 18 . 00 uur was deze film en daflrme-
~v ditlfe vergadering geëindigd . Het geheel had een ~rustig ver-

loop " . ~ AAN DE COJVf IS'S~RIS VAN rapporteur , 
GBiii.t""!NTE....OLITIE --~ 
ALHIER. ~~oes) . -----
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·op Zondag 2 t:e i 1948 1erd alhier een openbare bijeen
ko.m3t gehouden in het ca:f~ Goes aan de Korte-Veemarktstr aat, van 
de pL'1.atseli~e afd~_;liES. van de C.P .N. ter v i ering van het tre i-
feest. omstreeks 20.00 uur \ilerd deze vergadering geopend door 

J,/ f KLA~S S C RA P E R, geboren te Lemmer, l Juli 1911, van beroep 
timmerman, wonende te Sneek, SJar tsbuur t 4 . 

:Nadat Schaper een heel korte inleiding had gehouden werd 
als punt 1 van het prograw~ de film van het tVaarheidszomerfeest 
1947 vertoond. · xt D"~.arna hield een spreker genaamd; JAN B 0 R K, een rede. 

Spr•eker ving zijn r ede aan met een uitvoerige uiteenzet
ting van het ontst 3an van de 1 Wei-viering en de betekenis 

In dit verband hekel de spreker op felle wijze de P.v. d.A • 
Deze partij had voleens spreker geen recht meer or de le •ei t e 
vieren. Hierbij haalde spreker een door Ds . Buskas geschreven ar
tikel,hetwelk v1as afgedrukt in het Vrije Volk van Vrijdag 30 Apri 
j.l. ,aan. Hierna noemde spr eker verschillende plaatsen op waar 
volgens hem de 1 ! ei bijeenkomsten vm de C. P .N. verboden waren 
ge~ rden. Hij noemde o. m. Helmond en - indhoven. Hij deelde verder 
mede, dat door de burgemeester van Rotterdam en door de burgeme 
ter Delft verboden was dat de C. P.UQ!Sverschillende leuzen me"'~'""" ... '
de in hun l Uei demonstraties . 

3preker zei verder, dat de e .p.~-. op 1 Mei een '.'lapens 
hield en Nat hij hiermede bedoelde zette hij in een zeer breed
voerig betoog uiteen . In dit verband noemde hij de ~ovjet-Unie, . 
de Belkanhmden, India, China en IndonesiG, in .1clke landen vol-
gens hem het kapitalisme vol komen had a~gedaan. In deze landen, 
hadden volgens spreker de arbeiders begrepen wat werkel ijk socia
lisme ·~vas. Hierna gaf hij op de bekende vvijze t;en uiteenaetting 
over de politieke omVJenteling in Tajecho-Slo\/akije. Hi erbij zei 
hij, dat de voor zitter van de P.v. d.A., Koos Vcrrink had uitge
brald, dat vlak voor de ver~iezingen in Pr a&g drie cornnwnistische 
poli tie inspecteurs uaren benoerud, hetgeen Vcr rink zo i e t s a l s ve 
r ctad had genoemd. Deze houdillg had spreker niet begrepen, ze i hij t 
Hij merkte in dit verband op, dat te Gorredijk een p~lit!_eman di e 
tijdens de bezett~ joden ht\d gearresteerd nu nog te Gorredijk 
in ·uni:f'orm rondliep en zijn dienst deed als of er niets was voor
gevallen, hetgeen spreker een feit noemde dat niet klopt e en hij 
vond het beter , dat Vcrrink zich over dat geval druk maakt e . 
ker zei nog, dat hij tijdens de bezetting in het concentratie
kamp Neuengamme gevangen had gezeten en dat Koos vcrri nk i n het 
concentratiekamp Sachse.IÜlausen gevangen was gezet. Spreker be·.'leer 
de dat Vort'ink in dat kamp als er e Klifteling .ras behandeld. Hoe 
dat mogelijk was geweest wist spreker niet, doch hij zei te ver
onderstellen, dat Arnold Meijer daar mi~schien .!el uitl eg van kon 
geven. Nadat spreker de door de P.v . d . A. ~evoerde politiek op 
zeer felle wijze had gehekeld, sprak hij over de verki ezingen in 

verzonden aan& - Italie -
de heer Hoofd van het Bureau Inlichtingen te Leeuwarden. 
de Heer Hoo~d van de Centrale Veiligheidsdienst t e 's Gravenhage,Javastraat · 



le volgblad. 

Itali~. De uitslag_~an de daar gehouden verkiezing noemde spreker 
een overHinning ~de co~munisten en socialisten. Daar hadden 
ruim acht millioen mensen door het uitbrengen V3n hun stem te 
nen gegeven, dat zij standvastig waren in hun strijd tegen het 
talisme, aldus spreker ondanks de door de paus gehouden rede. De 
betekenis in dit verband van deze achtmillioen mensen moest niet 
~'lorden onderschat vond spreker. Verder zei hij mog, dat de mensen 
tn !talie verblind v1aren geworden door de hulp van Amerika . 

Srpekende over de ~arshallhulp zei spreker, dat dit bete 
de, dat er door Amerika prompt 't::inks en dergeli,jk oorlogsmaterie.al 
werd geleverd . P.m.erika \lilde oorlog met de Sovjet Unie aldus 
ker en het plan was nu de westelijke Europese landen de spits te 
laten afbijt.en• De zonen van deze •Nestelijke landen konden dan doo 
bloeden voor de Amerikaanse kapitalisten riep spreker uit. Hij 
de in dit verband de te Londen gehouden bespreking van de gener a le 
st~ven van de landen van het vijf mogendhedenpact. 

Naar ö.anleiding l ... iervan hekeldespreker op felle .tiJze het 
door d~ regering gevoerde beleid. Hij zei verder, dat men sprak o-

.. ver het ijzeren gordijn , dat er niet was . In on~ land zou een ij 
ren gorólijn zijn volgens spreker, welk ij ?..eren gor·<.lijn door de 
K.v.P. ~n P.v.d•A· was opgetrokken tussen de regering en de arbei-

r.l e~okla~se . Ie dit verband zei spreker nog, dat de regering korte 
~, ijd geleden voor 2~ milliocn ~lden aan boter te~en zeer vermin

arde pr:i.js aan Engeland hud afgc :evcrd~x:aar.voor n:.en drie straal 
liegtuigen voor militaire doeleinden l!nwe had T.eruggek.i .. egen en 

geen levensmidêelen. 7"t lo~ .=: rak hij O'> de 1>el~c.nde .... jze over 
Indone..>H.! en zei dat l et op de been houden van het leger ons 
land ~Im hield, daar het in st~nd houden van dat le~er f . lo.•. per 
week per ~ezin kostte. In vet·band hiermede sprak hi,j over een ze
kere Ha.tio T<'oster. Deze Koster had als militair corruJiunistischc lec
tuur verdpreid in een kazerne ~ldus t;prelcer. ·. en :t13.d heT. vol.gens 
spreker nodig geoord.:-eld di~ man des\H~ge te straf.i.en met drie j ar 
geve.nP"enisstra:f, hetgeen spreker meer dan erg vond. rij wekte de 
oanwezigen op om voor de 'l oS . verldezingcn recl.:tr-e te t 1aken bij 
vrienden en kennissen on deze te bowgen hun stem uit te brengen 
op hot cornrr.unisme. De tijd zou dan niet ver meer zj .• jn aldus spre
ker, daj. de 3.rbeider s de tr'ûnsen di<: nu een R1.tio Koster veroor-

• deelden, zelf door de arbeide D veroordeeld zouü·an. ;orden. U..:t nog 
een opwekking om toch vooral schouder aan schouder te strijden 
besloot spreker zijn rede. . 

lU-.:l'na , rerd gepauzeerd. !la de pauze stelde meergenoemde 
Schaper voo""" ee.1 resolutie te zenl)en na.at' de tinist.er van Justitie 
óehelze1 ,u~ de omrriddellijke vrij lating van de door spreker bedoelde 

., os ter. D · t voorstel \·,rerd met appla\W begroet door de ctan.:ezigen . 

1 
Verder merkte Sct~pcr nog op, dat t r~e ledEn van de .ieur;d 

be~·;eging een paspoort h~\!en 3an~ev:z;a@..gd om ~ich Ila§J' ~o-Slavië 
.". te berreven, en uat hun 1.n verbanu }u.ermeèle de varst:eeKking van eten 

~~.1./t. pas 'ld.S ~~hJeigerd . -
r _-tt ~?""'~ Vervolgen~ werd de Russische smalfilm "De belofte" ver toond 
~ @- Deze :f'ilm toonde het leven in ~ovjet Unie en c'le op'bouu van de indu-

~~· strie iu dat land, ter ;ijl sabotetu•s door midvel van brandstich. ting 
61"''.-:.. 'f · deze opbou1:ende arbeid tr"-4-cl:).j.en te niet te doen, .i rarin a.ijl niet 

I ;e c! ~ slaaedef~ ~oor volhouden/ een over Jinning o~ de 9û.bot.eur~, .ge•"'""·=·u...-
á~ Na het vertonen van deze film sloot m~er~enoe~de Schaper 

de bij eenk.omst, waarna tot Qlot ee.Q biàJ.._ \iCrd gehouden. 
De bij<>enkontst ,uo.s bezocht èioor ongeveer é§O personen, 

wa:trvn.n 65 vrou ''en en 30 kinderen vun 12-tot 16 jaarr, va..l'l e chtparen 
welke op dsze bijeenkomst uan'lezig waren. De ~aalcapa.citeit bedroeg 
~O~ersonen. o~ vergadering had een vlot verloop. 

Sneek, 3 ., ei 1948. 
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ON DERWERP: Verslag van de t Mei bijeenkomst der 
BIJLAGEN: C .P .N. in gebouw Ti voli te Schiedam. 
ANTWOORD OP: 

I k heb de eer Ul!P . hierbij te doen toe- . 
komen een verslag van de 1 Mei bijeenkomst der 
C. P.N, gehouden in gebouw Tivoli te Schiedam. 

De Commissaris van Polit ie. 

{! ~ 
(~. van Veen. ) 



Pei. D. No. 55 /48 . 

• 

l Verslag van de openbare 1 l.~-13IJEEtHWMST in gebouw Tivoli te 

Sohiedam der C.P .:r . 

Aanvang 16. 00 uur. Einde 18.30 uur . 

~ I Zaalruimte 400 personen - Aanwezig circa 100 personen (1 militair) 

r """~ Sprekers: Comalis :WOLLEtffAIIG'3R, geboren te Almaar 30- 10- 1919, 
I OfJj districtspenningmeester, wonende te Schiedam. 
~'Cil Bertus Gerardus v . d. ttAM, geboren te Amsterdam 10- 2- 1912 
~ wonende te Amsterdam . 
Uf- !~edewerkers: Het Rotterdams Zangkoor MortSenrood onder leiding van 

Antonius ~arinus Zuydendorp, ~eborün te Rotterdam 18- 1- 1891 
wonende te Rotterdam. 
drie leden van de A.N. J .V. ( muziek) 

C. Mollenvanger gaf, na een opsomming van het programma, in critische bewoor
dingen een kort betoog over het huidige regeringsbeleid in ons land en hekelde 
de uitvoering van het Marshall- plan, hetgeen hij Amerikaanse dollarpolitiek 
noemde . "liertegenover stelde hij het co.-rununistische vrelvaartsplan. 
Hierna kondigdê,B. v . d. Ram als spreker aan. 

B. v . d. Ram,het woord overnemende, bracht de 1 Mei vierine van 1891 in 
herinnering en herdacht Friedrich ~els als een van de grond~eQ ers. Spreker 
begroette vervolgens de ~nie der So?jet Republieken als de enive socialistische 
staat en zeide dat deze v:roe0 ere bondgenoot thans met laster wordt overladen 
door hall die zich "democraten en socialisten" noemden. Rusland ..ad in de oor
log de zwaarste tol betaald, doch Amerika had aan die zelfde oorlog niet minder 
de 52 mil]ard dollar verdiend. Het geheel vernietigde Stalingrad onder5aat 
thans weer een periode van bloei, dank zij de Russische activiteit in de we
deropbouw. Rusland telde een verlies van 17.000.000 mensenlevens, de Verenigde 
Staten sledhts 274. 000 en toch waarschuwen de Westelijke landen en .Amerika 
de wereld tegen een van Russis che zijde dreigende oorlog. Als bewijs dat Rus
land c:-;een oorlog wenst, zeide spreker, dat na de oorloJ in Rusland de beviape-vf ningsindustrie met 16% was gedaald, terwijl dezelfde industrie in Amerika met 

• 
. 35% was gestegen. ~~~ 
~l Vervolgens bracht ~ een 1 1"e~ groet aan Racbo~i in Hongarije , Dimitrof 

. in Bulgarije, Gottwaldl en .. Fierling~ in Tsjecho- Slowakije, !_arkos in Grieken-
~ ~ land, de j?d~n in Palestina en de strijdende communisten in China. 
~ Spreken e over Itali~ zeide hij dat de meeste fabrieken in Itali~ gesloten 

- ~waren met als gevolg ongeveer 2. 500. 000 werklozen. Rij noemde dit Amerikaanse 
activiteit om daar het llarshall- plan te doen slagen. De gehouden verkiesigen 
in Itali~ noemde hij bedrog en was geleid door Amerikaanse propaganda en 
agenten, terwijl ~alsificaties , gesc. enken, de Pauselijke banvloek, soldaten 
en tanks de uitelag hadden beinvloed. Bovendien had en vele fascisten de zijde 
van de Christen- democraten gekozen. 

Sprekende over Frankrijk zeide hij dat de devaluatie van de Franse frank 
Tias geschied op last van Amerika. 

In verband met de oorlogshandelingen in Transjordani~ en Palestina noemde 
hij 13evin een anti- semiet. 

De veroordeli ng van Ratio Koeter noemde spreker een schande voor de 
Nederlandse rechtsmacht . Ook Koster bracht hij de 1 Hei- groet en stelde de 
aanwezigen voor hem namens deze bijeenkomst een telegram te doen toekomen, 
wel~ voorstel met applaus werd aanvaard. 

Sprekende over het Rotterdamse C.P .N. raadslid L.W. Schmidt zeide v.d. 
Ham dat het bedanken~ls lid ~an de raad uan Schmidt een nederlaag voor de 
communisten betekende. We~-waar werd Sohmidt volkomen door zijn t egen
standers genegeerd en was hij weggetreiterd , doch hij had ondanks zijn moei
lijke positie moeten vo l houden . Zijn houding noemde hij voor de ~rheidersklasse 
onaanvaardbaar. 
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Hierna sloot spreker zijn betoog en sprak zijn volste vertrouwen uit voor 
de komende verkiezingen. 

De bijeenkomst werd met een kort voord door c. ~ollenvanger gesloten. 

De bijeenkomst werd geopend en gesloten met zin,en van de "Internationale" . 
Er waren meer vrouwen dan mannen aanwezig, waaronder ongeveer 15 kinderen. 
~an de ongeveer 100 bezoekers, maakten oiroa 30 mannen en vrouwen deel 
~i t van het zangkoor ''Morgenrood" en waren 'fkomstig uit Rotterdam. 
Aan de uitgang werd gecolporteerd. l))ct . .Jl(,o .:.«. • 
De bijeenkomst had een ordelijk en rustig verloop. 



• 

... 
UJLICB:riNGENDIEiiS_ .• 

ROTTERDAM. 

I .D. -'foc 15:3. 

GEHEIM. 

Jd. 
Rotterdam, 4 Mei 

1 :MEI-VIERillG TE ROTTERDAti. 

Partij van de Arbeid 
en 

Rotterdamse Bestuurders Bond (N.v.v.). 

In de vroege ochtend kwam men (7.:30 uur) ter her
denking van "Spiekme.n" op het P.C.Hooftplein en om 8.:30 uur 
op de Algemene Begraafplaats "Crooawijk" ter nagedachtenis 
van de tijdens de bezetting ~evallenen bijeen. 

Des morgene (9 uur) hield de Rotterdamse Bestu 
ders Bond van verschiLlende plaatsen in de stad kinderop
tochten naar 7 zalen,waarin een feestelijk samenzijn was ge 
organiseerd. 

De kinderen uit Overechie en Rillegersberg werden 
in optocht bijeengebracht op het Pijnackerplein,waar kinder
feesten werden gehouden. 

De Partij van de Arbeid formeerde in samenwerki~ 
met de Rotterdamse Bestuurders Bond in de namiddag (15 uur) 
op de Parkkade es het Heemraadaplein een optocht,welke de
monstratie's zich- na aaneensluiting - begaven naar het 
R.F .C.-terrein aan de Essenburgsingel,waar Evert Vermeer, 
lid van de 2e-~r,optrad als spreker en waar een Mei-spel, 
"Feest en Bezinning'',werd opgevoerd voor- naar schatting -
ruim 7000 bezoekers. 

Het lag voorts in de bedoeli~ v~n deze beide or
ganisatie 's te Rotterdam- IJsselmonde ~een optocht te fo 
meren,welke zijn deelnemers bijeen zou brengen op een open 
terrelin aldaar,waar zij dan zouden worden toegesproken.Bij 
gebrek aan deelname ( circa 60 personen waren opgekomen) 
werd dit plan opgegeven. 

De Katholieke Arbeidersbeweging ( K.A.B.) • 

Te 14.:30 uur formeerden circa 250 Kajotters een 
optocht,welke naar de Rivièrahal mareheerde. In deze zaal 
hield men een bijeenkomst,welke bezocht werd door circa 
2500 personen. 

Pater Henri de Greeve trad hier als spreker op. 
"De Maasbode~ van :3 Uei 1948 geeft er een uitvoe

rig verslag van. 

crommunistische Partij Nederland "De waarheid". 

Zij organiseerde 'n de ochtend (9 uur) en in de 

!vroege middag (14 uur) drie kinderoptochten,welker deelne
mertjee - res pectievelijk circa 400,280 en 320 ~ ~RX 
telkens voor een feestelijke bijeenkomst werden samenge-
bracht in de Riv ièrahal en in een zaal van het Feyenoord
stadion (2 maal). 

(Het aantal deelnemertjee is de leiding van de 

I 
a.P .. N. hier kennelijk tegeDgevallen,want zij had bij de aa 
vraag voor vergunning gemeend als verwachte aantallen te 
moeten o~evens 1400,650 en 650.). 

J Te circa 17 uur hield zij op het Afrikaanderplein 

- waar -
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- waar de naar de Rechter-Uaasoever vertrekkende demon
stratie moest worden geformeerd - een korte meeting,waar
van hier een kort verslag volgts 

\ Aanwezig slechts 500 personen,o.w. geen militai 
ren of andere personen in uniform gekleed werden opge
merkt. 

Weerts,Arnoldus Christoffel Johannes,geboren 
26-7-1906 te Rotterdam,huis- en reclameschilder,wonende 
Rusthofstraat!~lhier,opent te 17.15 uur de meeting;wijst 
op het feit,dat het thans de 59ste keer is dat de l Mei
dag wordt gevierd;hekelt de strijd,welke tegen het commu
nisme wordt gevoerd en oritise P.rt ten slotte Burgemees 
Oud i.v.m. het verbieden van een aantal leuzen,welke in 
de optocht zouden worden medagevoerd. 

Gortzak,Hendricus,gaboren 25-4-1908 te Amster
dam, tiir:II!B rman,wonende Goudabloemstraat 129 III te Ams ter 
dam,critiseert de strijd tegen het corornunisme;hekelt Bur 
gameester Oud en zegt,dat zowel de reactie als Burgemees 
ter Ouà wel moeten redenken,dau de opmars van het commu-

~
isme n:ilet meer testuiten is.Wij kunnen niet verhelen, 
egt spr. ,dat des trijd voor de C.P.N. thans moeilijk is 

doch Italië heeft ons gel~d,dat,ondanks een ogenschijn
lijk verliea,de overwinning aan de arbeidersklasse is. 

Sp~. wijst op de a.s. verkiezi~en,zegt,dat el 
ke arbeider op de C.P.N. en niet op K.V.P. of P.v.d.A. 
meer zal s temmen,mede i.v.m. de bedriagelijke pol i tiek, 
we lke de P.v.d.A. heeft gevoerd t.o.v. Indonesië. 

Spr. verzekert nogmaals,dat niet de reactie, 
1 doch het communisme in opmars is,een opmars die niemand 

zal kunnen weerhouden. 
Wij zul~n strijden voor een welvarend,recht

vaard~ en democratisch Nederland en tonen d~ het soci
alisme in oumars is zo besluit spreker • 

.. ~tr GÖudkuil,àendrik,geboren 7-8-1916 te Apeldoorn 
'0' i journalist,wonende Boezemsingel 144a alhier,wekt met een 

~ kort woord allen op zich aan te sluiten bij de optocht, 
welke zal worden geformeerd en sluit te 17.50 uur de 
meeting • 

Gecolporteerd werd met "Voorwaarts" une Waar
heid" "Eén11 en prentbriefkaarten uitgegeven door het 
A.I.J.V. ten bate van de strijd i n Griekenlamd. 

Een ë:Xëmplaar van deze prenthriefkaarten is 
aangehecht. 

De demonstratie,tellende slechts circa 320 per 
eonen marcheer den toen af en werd aan de Rechter-Maas
oever ve~sterkt met nog een demonitratie van circa 200-
personen,waerna men na~ de Rivièrahal doormaralt,eerde. 

Hier werd tot slot van de dag te 20 uur een 
o enbare ve aderi gehouden ,waar~an hier een kort ver
slag volgt. 

Aanwezig slechts circa 2500 personen,onder wie 
eveneens geen militairen of andere in uniform geklede 
personen werden opgemerkt. ( Za.al oapici tai t 4000 personen 

van den Ham, Bartuf Gerardus,geboren lO-t2-
1912 te ~terdam,schilder,wonende Keizersgracht 186 te 
Amsterdam,ala voorzitter fungerend,opent te 20.15 uur 
met een kort wefkorilstwoord de~ergadering;zegt dat dit 

- niet -
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niet alleen een dag ~ en avond van vreugde is,doch te
vens van protest tegen de reactie,die poogt ons de l Mei
dag af te nemen.De reactie verzet zich met alle mogelijke 
middelen tegen het conmunisme,doch waar was zij tijdens 
de bezetting,toen er verzet werd gepleegd tegen het Fao
aisme,vraagt spreker. 

Wij uiten onze vreugde over die landen,die zich 
reeds hebben bevrijd hebben vande reactie en voelen ons 
verbonden met het Griekse- en Chinsese volk,kortom met 
alle v olkeren,die s trij den tegen de reac tie.Lat en wij 
strijden voor onze toekomst en bij de komende verkiezin
gen aantonen da~ het socialisme in opmars is,zo besluit 
spreker. 

I 
Gortzak,H.,voornoemd,begint met een bekendmak 

voor te lezen uit het j aar 194l,waarin Burgemeester Oud 
een oproep doet aan de bevolking om geen sabotage te ple
gen. In die dagen saboteerde onze kameraden, kroop Ger-
ben Wagenaar in Duitse vliegtuigen om ze met dynamiet te 
laden, verzette de Amsterdamse burgerij zich tegen de 
Jodendep~rtatie en wist Burgemeester Oud niets beters 
te doen dan met Seyss Inquart naar het station te gaan 
om kinderen weg te brengen naar de Ostmark, zegt spr •• 

Voor 59 jaar geleden waren er voor de soaia
lis ten geen zalen aanwezig 011 de l Mei-dag te vieren en 
vandaag proberen Oud en van Walsum ons de 1 Mei-dag te 
belemmeren, doch zij dienen xwel te beseffen , dat de 
opmars van het socialisme niet te stuiten zal zijn. 
In het Oosten kan men vandaag uitbundig feestvieren, 
daar het socialisme daar de overwinning heeft behaald 
op de reactie. In het Oosteu geen kapitalistisch uit
buiterij, doch sociale rechtvaardigheid en nationalisa
tie van industrie en grond. 

Spr. critieeert de P. vd. A. en zegt, ~at de
ze partij zich in dienst heeft gesteld van de reactie, 
heialt de opvattingen, welke men in de Westerse landen 
huldigt t.o.v. de democratie, zegt, dat Amerika b.v. 

_ door middel van de .Arabieren openlijk aan de Joden de 
oorlog heeft verklaard en dit alles terwille van het 
kapitaal en oliebelangen. 

Ook in Nederland is de democratie ver zoek, 
zegt spr., en de arbeidersbevolking mag wel radio-be
lasting betalen, doch de rechtmatige zendtijd wordt de 
C.P.N. onthouden. Men mag wel demonstreren voor oorlog 
in Indonesi~, doch als een jongen een 11 niet verboden" 
blad ter lezing geeft, wordt hij drie jaar in een cel 
~estopt. Ratio Koster moet echter vrij, roept spr. uit. 
(De in de zaal aanwezige A. N. J. V .-ers roepen hierop in 
spreekkoor s 11Ratio Koeter moet vrij") . 

Spr. critieeert mogmaals de P.v . d. A. en he
kelt Pater de Greve en Koos Vorrink, die wel roe pen 1 
Redt de democratie, doch over het geval Batio Koster, 
de massamoord op Celebes en de 43 doden tijdens het ge
vangen transport zwijgen. Wat deed de democratie met 
de communisten in de diverse gemeenteraden, vra~t spr., 
Ken naam een motie van wantrouwen tegen ons aan, doch de 
havenbaronnen hoeven ons niet te vertrouwen, als het 
werkend volk ons maar vertrouwt. De C.P. N.-wethouder 
verkl aarde in naam van 62.000 kiezers, dat hij bleef 

"' \J zitten , doch men heeft Schmidt, La.mbertue Willem, ge·bore 
~ ~~~~ 22-3-1909 te Rotterdam, voor de c.P. N. wethouder der 

,. ~~ em. Rotterdam ( inm~ls afwreden), wonende Dordtse-
~ ~ laan 123b a l hier, het leven toen onmogelijk gemaakt . 

Het 
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Het is geen kunst, zegt spr., om een partijgenoot, die 4t jaar 
in een concentratie-kamp heeft gezeten en wiens zenuwen daar
door ernstig geschokt zijn, weg te treiteren en menselijk ge
sproken kunnen wij dit begrijpen, alhoewel wij hier anderzijds 
openlijk willen verklaren, dat dit een ernstige tekortkoming is 
van onze partijgenoot. Ondanks het feit, dat het de reactie 
gelukt is Schmidt. L. W. weg te pesten, zullen ze de 62.000 ar
beiders er niet onder krijgen en zal stea~ bij de verkiezingen 
onze positie opnieuw versterkt worden, roep~ spr. uit . 

Spr. hekelt hierna uitvoerig de politiek van de Neder
landse regering, critieeert nogmaals de K.V. P. en de P. vd. A. 
en zegt, dat de P. vd. A. haar woord heeft gebroken door toe te 
a taan, dat onze jongens naar Indonesië worden gestuurd . Spr. 
verzekert echter, dat de arbeider hierop het jui ste antwooKrd 
zal weten te geven door straks bij de verkiezingen C.P. N. te 
stemmen. 

De communistische partijen zijn overal in opmars, zegt 
spr . , ook in Italië, waar de sociaal- democraten slechts 2.000. 
ooo tegen het Volksfront 8.ooo.ooo. 

Spr. hekelt de 1 Mei- bijeenkomst van de P. vd. A. in 
Anwterdam, zegt, dat men daar met moei~e ruim 4.000 mensen bij

~/[een heeft kunnen krijgen, doch dat op dit ogenblik 30~0 commu
hf;?' · nisten demonstreren in .Amsterdam. Het is vandaag geen strij:i 

meer tussen dictatuur en democratie , doch tussen vooruitga~ 
of ondergang . In deze strijd zal het socialisme zegevieren over 
de reactie daar voor staat het werkende volk en de roemruchte 
6ommunistische partij borg, roept spr. uit . 

Wij zullen, ondanks het ons onthouden van zendtijd , met 
vertrouwen de ver kiezingen tegemoetgaan en onze leuze isa "Geen 
stap terug doch vele stappen voorwaarts". Wij zullen de arbei
ders vrede en wel vaart brengen, wij zullen Ratio KOster bevrij 
den en tonen , da t de offers, in het verzet gebracht , niet tever
geefs zi jn geweest. Vlij kiezen dus uit naam van de vr ede , we l
vaart en democr at i e, communisten, x~.bes luit spr • • (Spreker' s 
rede werd enige ma l en door applaus onderbroken). 

van den Ham, B.G ., voornoemd, zegt in z i jn slotwoord, 
dat de Burgemeester, met steun van de P. v . d. A. all es i n he t 
werk heeft gestel d om de 1 Mei-v ieri~ van de C. P. N. te bemoei
l ijken. De Rotterdamse bevolking heeft zich echter n i et ter ug 
laten dringen en getoond, dat alleen onder de vanen van het 
communisme vr ede en wel vaart mogelijk zijn . 

Spr. leest vervolgens een protest- telegram voor, gericht 
aan de Minster van Oorlog, waarin de vrijlating wordt geëist 
van Ratio Koster en sluit daarna te 22 . 30 uur de vergadering . 

Na het zingen der "Internationale" gaat men rustig uit-
een. 

De bijeenkomst werd opgeluisterd door zang t en gehore 
gebracht door 11Morgenroo d11 • 

' dV~ Voorts werd medewerking verleend door c 
~ Hulsing , Berend, geboren 28- 8- 1909 te Enkhuizen , wonende 

te Zaandam (Toneelnaam a Ber Hul s i ng} ; en diens echtgeno~e c 
\ _....!~ \ Lubbes, Guur tje Anna Catha)·ina , geboren 15-9-1911 te 

.".Jf~- \~ Zaandam, wonende te Zaandam (Toneelnaam Uut Hulsing); 
en door een groep A. N. J .V. -ers . 
Laatstgenoemde groep voerde een 1 Mei- spe l op . 

I n de zaal, wel ke met vele rode vlaggen , de nat i onal e 
Vlag en vl aggen van di verse na t ionalite i ten was vers i erd, werd 
gecolporteerd met "Voorwaarts" en 11Een11 • 
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Een tweetal leuzen was opgehangen en wel : 
"leve de rode Mei 11 , en 1 
"Pro letariërs aller landen verenigt U". 

Op het podium was een circa 10 Meter hoog bord geplaatst, 
waarop de~ Mei- affiche was geschilderd voorstellende de 
wereldbol, omklemd door een spin (Marshall). 

Achter g~ bestuurstafel waren gezeten 1 
. -

Goudkuil, H. voornoemd• 
Weerts, A. C. ll. voornoemdJ 
van den Ham, B. G., voornoemd; 
Gortzak, H., voornoemd; 
Dalmeijer, Jacoba, geboren 20- 4-1906 te Rotterdam, e.v. 1 
Lusse, Petrus Mattheus , geboren 12-11-1903 te Rotterdam, v 
wonenden Aelbrechtskade 112 alhier; 

van Oosterum, Gerardus, geboren 2 - 4-1913 te Rotterdam, 
broodbezorger , wonende Rusthofstraat 5a alhier; e ~· \ van den Halm, Lodèwijk, geboren 24- 2- 1911 te Bmsterdam, 
bouwkundig tekenaar , wonende vd. Horststr. 7 alhier; en a 

~ ~v~a-n~T~r~o~mm==e~l, Betje , geboren 21- 3- 1908 te Rotterdam, e . v . l;U• I -, van d~ Z~n, V7illem, geboren 14- 2-1903 te Rotterdam, 
,. wonende Busken Huetstr. 18a alhier. 

~b· Bij bet verlateu der zaal werd een collecte gehouden, 
~~~ welke f. 403. 51 opbracht . 

Een lijst van medespelenden in het 1 Mei- spel is aange
hecht . 

Tezelfdertijd (20 uur) werd door de afd. Overechie der c. P. N. 
11De Waarheid" een openbare 1 Mei- bijeenkomst g :.:.houden, welke 
door slechts 45 pe r sonen, onder wie ook geen militairen of 
andere in uniform geklede personen, werd bezocht. (Zaalcapa
citeit 1 400 zitplaatsen). 

Kort vers l ag daarvan volgt hier. 

Maliepaard, ~an, geboren 4 Apri l 1924 ; e Rotter dam, wonende 
Zestienhovensekade 56b a l hier, als voorzitter fungerend , 
opent te 20 .15 uur de bijeenkomst met een woord van welkom en 
zegt , dat ondanks het feit , dat de 1 Mei- bijeenkomst te Over
scbie niet ges l aagd kan worden genoemd, de arbeider s n i et be
hoeven te twijfelen aan de uiteindelijke overwinning van de 
arbe i dersklasse . 

Spr. constateert , dat deze klasse in een zodanig tempo in 
de opmars ie, da t deze niet meer kan worden tegengehouden en 
wijst in dit verband in de eerste plaats naar de Sovjet- Unie 
en vervolgens naar de Oost- Europese stat en, de Balkan-landen, 
Chi na enz • • 
\ ~, Will em, geboren 23-1-1920 te Na tergraafsmeer, me taal-
draa ier , wonende Hollandsestraat ~ 78a alhier, herinnert zijn 
gehoor aan de vi ering van de 1 Mei- dag in de negentiger jaren 
en de tegenwerking , welke daarbij werd ondervonden. Spr. breng 
daarmede de t egenwoordige toestand in verband en zegt, dat de 
kapital i s t ische, reactionnai re machten ook thans geen middel 
onbeproefd laten om de arbeidersklasse tegen te werken. 

Het is thans zo, dat i n a l onze vergaderingen een ver tegen
woordiger der Politieke Recherche aanwezig is , a l dus spr . , di e 
daar tegenover s t e l t de toestand in de Sovjet- Unie , Ts jecho
Sl owakij e e.a. fwaar de poli tie naast de arbeiders staat" . 

Spr. 
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Spr. prijst vervolgens de toestand in de Sovjet-Unie, zegt, dat 
de materiële welvaart van de arbeiders daar met sprongen vooruit
gaat en stelt daar tegenover de armoede van de arbeiders, welke 
in ons land geleden wordt . Deze toestand zal hier blijven zolang 
wij nog geen socialistische samenleving hebben, aldus spr., daar 
het kapitalisme crisis en werkloosheid nodig heeft om de arbei
ders te kunnen uitbuiten. Spr. critieeert vervolgens de loon- en 
prijspolitiek der regering , de woningbouwpolitiek, de grote win
sten, welke in de bedrijven gemaakt worden, de belastingheffing, 
de militaire uitgaven voor Indonasiä. enz. 

Wat betreft de communistische vertegenwoordigers , zegt spr., 
ebben de raactionnairen, met de Partij van de Arbeid voorop, 

behalve uitbreiding van het aantal wethouders en de uitsluitings-
et, nog andere pijlen op hun boog. Zij hebben het namelijk be

etaan om onze wethouder Schmidt, L.W., in Rotterdam gewoon weg 
te pesten. In dit verband hekel~ spr . het beleid van Burgemeester 
Oud , met name het verbieden der 1 Mei-leuzen en stelt de houding 
van Burgemeester Oud in bezettingstijd tegenover die van Sohmidt, 
L. Vl. , voornoemd. · 

Spr. roert dan het geval Ratio Koster aan en roept de aanwezi
gen op hun instemming te betuigen met een namens deze vergade
ring aan de "Minister van .Justitie" te richten protestbrief. 

Maliepaard, .r. , voornoemd, heke1 t op zijn beurt de loon- en 
prijspolitKek der regering en de militaire maat r egelen in Indo
neslië en leest voorts de protestbrief voor, welke aan de "Minis
ter van .Jus tit;ie" zal worden gericht i. v .m. de veroordeling van 
Ratio Koster. ( i der aanwezigen applaudisseert). . 

Spr. s l uit te 22 uur de vergaderin3, welker bezoekers rustig 
onder het zingen van de "International e" uiteengaa w. 

Deze vergadering was herhaaldelijk aangekondigd in 11 De Waar
hei d .. . 

Medewerking werd verleend door he t dubbelmannen-kwartet s 
lfhk.Jj• 'i~ 11De DibQrk;}1:1 S 11 , dat een zeetal Russische liederén ten gehore 

~"r . t1'b · ~ .!bracht . 
~ .......... ' !?~ ~P\ Geco l po r teerd werd met "Voorwaarts " en enke le brochures . 

~ " ,. Bij de u i tgang werd gecollecteerd voor Ratio Koe ter. 4t I n de zaa l war en spandoeken aangebracht met de leuzen a 
"Geen kazernes maar s oho l en11 , "Voor een versnelde woningbouw" , 
"Proletariërs aller landen verenigt U" en 11 Leve de Rode Me i 11 • 

~chter de bestuurstafel waren gezeten s 

..,.. ~~ .... Cats , \V. , voornoemd; 
~ \ Mal i e paar d, .T .. , voornoemd; 

l. .. .ab ... .A Geilvoet , .Jacobus Simon, geboren 2- 4- 1924 te Geerv liet, auto
~~;p:;{Y ' monteur, wonende Willem de Zwijgerstr. 97a alhi er; en 1 

;1.v4 "-- .V. "Noyons , .Johannes Theodorus , gebor en 31-1-1908 te Utrecht , 

~Jf~ :::::~::~~-~::::~:-~~~~::~::~· ::::~-~~ -:~:~::: ___ _____ _______ __ _ 

Door geen enke l i ncident werd o~k deze dag de orde verstoord. 
Opmerkelijk we i nig rode vl aggen waren i n de s ta.d uitgestoken -
naar een ruwe schatt i ng een honderdtal-. 

IOrganisatie ' s als R. c .. P. ,"Startacus 11 , Vrije Socialisten of 
Onafhankelijke Vak Bewegingo. v . B. } deden helemaal ni ets van 
zich horen. 

Verzonden aan ' Central e Veiligh. Dienst% te 1 s - Gravenhage . 
6-~é}. R ~ hltt~. 
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~~~LEDEN VAN HET A.K.J.V. (Deenemere Brrlhet 11. J.fei-epe1) 
.Ir [ j$1 

\f.teerte,Jannetje Jaco~ Johanna,geb.l-2-1928 te Rotterdam, studeren~ ~ 
/. wonende Rustbo&etraet 39 te Rott aràam. ~J 
~ ,Je erta, lilaria Jobanna J:lise.beth, geboren 16-6-1932 te Rotterdam, wonen~ 

FöOi sth of st ra. at 39. 
Y'l f1:1ib Jacob, gdboren 2-12-1924 te Rotterdam, kunstaohilcler, wonenc:le 
'\"' er of1aan 46. 

x 1an :leeae1, Aclrtanus, geboren 7-11-1919 te Rotterdam, kantoorbedi.e~e, 
wonende le-Pioenstrae.t 14a. - 2 

)( Oudmai;ter, Adrtana llisabetb, geboren î'--9-1930 te Oampenbout (Bel
- gil), a•iiclx Nederlandse, wonende Obri s .. an de Wet st raat l6a. 
~ Zutdhoo291 .Vagdalena, geboren l-Jf-19)0 te Rotterdam, wonende Dahlia

", si iiit b. 
\'811 Gemert, Oornel ia, geboren 29-2-1930 te Rotterdam, Varkenoordse

_, iade 69. 
/ Verver, Oornel is RUdolf, geboren 5-5-1933 te Rotterdam, Watergeus

ëtraat 39'b. 
~ Verver, fienricus Johan a, geboren 2~2-1929 te Rotterdam, studerenè 

a îfa. tergeu sst raet 39b. 
~ lal~ Helffer,Gerrtt,geboren 15-1-1930 te Amsterdam,Laenstcbt

, st re.et 2h II • 
~ Spteri~Gerrtt,geboren 14-}-l930,te Rotterclam,tutnclerstnecht,wo-

nen de tastra.a:t 44b. 
/ OffermanR Hele na, gflb oren 3o-11-1929 te Rotterdam, leerling naai ster, 

wonen de os engaar cle 7 • 
,_,A muxr•..,.ax• van lerve~ Veronica Dilta, geboren 1-11-1932 te Rottei'

dam, Overtj seleestre.èt 8 a. 
_\./: , ~s, Anna, geboren 19-4- 92.7 te Rotterdam, echtgenote van Vogelaar, 
~~ redertk,geboren 12-2-1922 te Rotterdam,kantocrbediende,Bevarstraat-

)( 
2)b. ~ L n) b Sc.'"-4.,.,_ 

. van der Zaken, He \»~r1Uf,' geboren lo-11-1927 te aott«l'!äm, wonende 
BUêken-Buetstraat 1 a. 

/o van den Boa, Jansj e Johanna, geboren 25-9-1929 te Rotterdam, wonEil dè 
Büêken Huetetraat 67b. 

~ de Valk, Wtllem Gerardu~geboren 21-6-1930 te Rotterdam, wonende 
Oleanderstraa.t lO)b. 

~Uitdenbo er Stefina Hermina Gerar~geboren 5-5-1929 te Rotterdam, 
s u eren wonende Prinses Margrietlaan 37b. 

~~Berke1aa~ Wtllem, geboren 3- 2-1928 te Rotterdam, studeren~ wonende 
/ moklandstrae.t l8a. 

J A11art, Elisa, geboren 24-12-1928 te Rotterdam, hutstimmerman, wonende 
/ Zwederstraa.t 65a. 
~ van Gendere~ Gtjsbertus,geboren 4-l-1927 te Rotterdam,fabrieksjon

, gen, wonende Goede Hoopstraat 2J 5a. 
~ de Gast,Pieternella Jansj~geboren 14-5-1931 te Rot terdam,wonencle 

TWeebosstraat 93· 
/ Bouwbuis, Jaooba Theodora, geboren 13-2-1933 te Rotterdam, wonende 

Tieeboiatraat Jlà.l01. 
)<. Xieboom,Baren~geboren 5-12-1928 te Rotterdem,wonende Leopo1dstraat 

j2b. 
~ ...an Xeule~Antoinette Yargaretha, geboren 14-7-1930 te Rotterdam, 

wonende B ng1eystraat )Oa .• 
)(!. •n Xooten, fop, geboren 4-8-192.8 te Rotterdam, leerling electricien, 

wonende leverstraat 15b. 
~ Griea~wa1ther,geboren 14-3-1930 te Rotterdam, wonende Bree 1)4. 

:Meijdam, Johannee, geboren 8-12-1922 te Rotterdam, hu1.eechi1der, 
wonenaè Admiral itei tsstraä; 16a. 

. A A1berte, Maria Johanna, geboren 16-4-1932 te Rotterdam, wonende H11le
/ .... dijk lli)a • 
.&? lint, Oorne11a Ju1ia, geboren 18-}-1931 te Rotterdam, wonende Feije

r noorddijk lO)b. 
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//t bawb, tewts, Heel tj e, geboren l~lo-1924 te Rotterdam, wonende Dord.ts8-
stra.a tweg 459a. 
tewts, Johannes,geboren 15-4-1927 te Rotteràam,loodgteter,wonende 
Dordtsestraatweg 4§9a. 
PtetersêlJosephus Johanne~geboren 17-1o-1932 te Rotterd.am,wonende 
!tansva straet 39a 

/ GroenendiÎk, Hendri iillie,geboren 30-4-1932 te Alphen aan de Rij~ 
tfsbloems raat 2lb. 

)( tDenekami,Johanna,geboren 3o-7-1931 te Rotterdam,wonende Vlasakker
iriet 6 ~ 
Veenst~Anna Margaretha,geboren 11-7-1930 te Rotterdam,wonende Wee
~eroeekstraat 4 3· 

/ Bieren~Artj,geboren 17-11-1915 te Rotterdam,mag.bedtende,woaende 
trijen neestraat l7b • 

.,... :a.laasaen~ Enielbertus, geboren 5-9-1925 te Rotterdam, meul::elma.ker, WO"' 
nende so ildstre.et 29a. 

~ ~ Gerrit Oorneli~geboren 24-lo-1929 te Rotterdam, wonende ~tlltnx
"ii'tr'& at 7 Ja. 
Gerrt tB!lla, Willem !utrri t, geboren 4-l-1930 te Antwerpen, (Be1gte), Neder
landse, wonende x.alel iastraa.t 4oa. 
~n Vl1et,Oorne1ia,geboren 3-1o-1931 te Rotterdam,wnnende M~erkerke
straat aoa. 

/" van den Tol, Annel tese, geb~ren 12-1-1931 te Rr-tterdam, Wt'ln&nde Beve r
streat Ia6e. 
Xf-ster, Dina Burgj e, ge~('\ren 26-5-1928 te Rnt terdam at tel i er 118111 st er, 

~ Wt'lneriai Rr-zenstraat114b. 
\dl. vin Aalst, Anteuni a, geb,..ren 3o-l&-1922 te Rotterdam, fabrieksarbeider, 
A~ w""nende i~adt~i Brabatsestr&At 49a. -
~èe -Rutte~Kargaretha o,..rnelta,geb~ren 3-3-1931 te Rntterdam,w,..nende 

Pi ""egstraat 5912, 
_.-J van der Velde45 Jr-hanna Jfarta,_geb~ren 3-1~-1931 te Rr-tterdam, w""ne~e 

wtlgenetreat 9b. 
~ Lansenht'l'l;Jnhanna Alida,geb,..ren 6-7-193,.. te Amsterdam, stiefd,..chter 

, van: de n~t, J,..hannes Egbertus, geb~ren 21-5-l9e6 te Rntterdam, stuur-
-- man gr. vaa.r , w,..nende H~~glan.tetraat 9a. · -

/ vän der n ter; Aaltje J ,..hanna, geb,..ren 29-8-1925 te R,.,tterdam, Wr-nende 
liaitii.af Rt'lsestra.at 3~èa. '"' 

~ Gtrt, Aaltje Ba.rendina, gebnren 26-4-1930 te Rt'ltterdam, w,..nende Bingley-
- e raat 348.. 

ALLEN we-NENDE TE RoTTERDAM. 

De solo-rollen werden vervuld door s 

van der Zaken, H.D., voornoemd; 
Bijl. J. voornoemd; 
van der Flier, A.J., voornoemd; 
Kieboom,B. voornoemd; en s 

~ Verkerke, Engel Philippus, geboren l0-9-1924 te Rotterdam, wonende 
Prins Frederik Hendrikstraat 68a alhier. 



1. I 1 
BURGEMEESTER 0 
Rotterdamtners 

Gij kent allen burgemeester Oud! Hij stond blijkbaar op goede voet 
met Seyss-Inquart. Hij liet zich 12 duizend gulden ontfutselen door 
de S.O.-agent v. d. Waals. Men vond hem toen te onbelangrijk om te 
arresteren. De laatste jaren van de bezelling kon hij als rustend burger 
vrij rond wandelen door de straten van Rotterdam. 
Hij weigerde pertinent ~lk contact met de illegaUteill 
fotdat de geallieerde tanks op de Coolsingel verschenen, toen werd 
'lij w;eer echte NederJander. Thans zit hij weer hoog te paard. Hij is 
weer woordvoerder van één van de meest reactionnaire groepen in ons 
land. Hij reisde naar Amerika en denkt en handelt nu ook Amerikaans. 
Hij heeft: 

Het houden 'an een fakkeloptocht en het afsteken van een vuurwerk 
op de Rode 1 Mei-dag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . verboden; 

Alle leuzen in de 1\lei-demonstraties welke direct of indirect het Marshall
plan veroordelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verboden; 

De naam van het Mei-spel "De Marshallaise", dal door de jeugd in de . 
Rivièrahal wordt opgevoerd ........ .......... .•.•.•........ verboden! 

. . 
.... " . -· - . ------ ~-.,-·------ ---

I 

Nede:a .. lands~Le ~kinderen 
v.erl~eltL:e1n.t na.ar de 

Oslnaa~t .. fk 



Verder heeft hij de volgende leuzen: 

De troepen lerugl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verboden! 

Het !v1arshall-plan brengt slavernij! ..•... . . • ...... . ........ verbodent 

Eenheid tegen dollardictatuur! . . .......•..... . .............. verboden! 

Weg met Beell ......................... .. .. . .......... verboden! 

Het 1\Iarshall-plan is een bedreiging voor de Vrede en de Vrijheid der 
volkeren!. .................. : .................... : . . . . . . . . . . . . . verboden! 

Vrede-Vrijheid-Welvaart en Socialisme zijn ondeelbaar ...... verboden! 

Jeugd wil arbeid, ontwikkeling en geluk, 
daarom Vrede met Indonesië!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verboden! 

Voor een zelfstandig, democratisch 
en welvarend Nederland! . . ....... . ...... .. ... .... ....•.... verboden! 

Voorwaar, de omgang met Duitsers en Amerikanen heeft l>lJ l1<::u1 blijk
baaJ; goede school gemaakt. Dit brutale optreden is een directe bedreiging 
van de democratische rechten van ons volk. Oud zet de klok meer dan 
50 jaar terug. Ook toen trachtte men door verb_od en politievertoon de 
1 Mei te bemoeilijken. Die tijd is voorbij heer Oud! 
Het Nederlandse volk heeft zich door een taaie en volhardende strijd 
vele rechten veroverd. De le Mei is voor de Nederlandse werker - de 
dag waarop hij zijn liefde uitspreekt voor Vrijheid en Socialisn;1e. De 
I Mei heeft voor de werkers een zeer diepe betekenis en zij zal niet 
toestaan dat de Nederlandse reactie of een man als Ourf n"'"~ ~"''reuk 
cioet! 

Socialisten, werkers Vé.n Rotterdam, p1o.esteer t! 
Het gaat om moeizaam bevochten rechten! Het gaat om het behoud van 
de Eerste Mei. 
Del'lonslreert-- Zaterdag a.s. met -tienduizenden, geeft het juiste 
antwoord! 

Bezoekt onze meeting op het Afrikaanderplein. 
• Spreker: HÈNK GORTZAK Aanvang 5 uur. 

Neemt deel aan MASSA-DEMONSTRATIES, vertrektijd 6 uur van het 
Afrikaanderplein • 7 uur van de Schiedamsedijk (Gerzon). 
Daarop aansluitend 

Grote massa-meetÎn~ ·~1 de Rivièra-Hal 
Spreker: HENK GORTZAK. 

Opvoer-ing van het grootse Meispel. Ruim 200 medewerkenden, waar
onder het A.N.J.V., het zangkoor Morgenrood en Uut en_ Ber Hulsing 

· Demonstreert onder de leuzen van de Communistische Par 1 

Voor Vrede en Ontwapening! 
Voor een Zelfstanrra. democratisch en vVelvarend Nederland. 

LEVE DE RODE ME, C.P.N. (De Waarheid) Rot. .... 

• -
-
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ni 11 en s 1~ve r 1.:' t van de o er: u ::e 

bij ~.r: o s val: d ::..._c..eli rdLh 

en van ae C . !> . -· • , e_ J n op 1 i ei 

il .. "'~ bovenzB.c:.l van c, .J '.Je C.. de 

den~eer ........ ICJ. .... .x::'.D ..... C..:: .... ..t: .• L.L~ .... !.L.li_.: ... G~IE: ........ v l.Li 
• ce 
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Verslc ... ·~ -.. an c..c o. e bare bi~ .e~L o ~ t. vw1 <...E J.:l~:.i 
Vl E..: r-C:i~ en van a.t. Co u . ..:.i ~ t · . cl C:; ;: • rti;; ... e'.E. rü.md, ._ e 
.n.v .den o:p ~ -~" · ... c...at. 1 Lei 194 te 2(., . 0-. u "..:C i.n dt boven
z<:...<;.l van cuj é 11 De vude r.t.rl.t 11 të Vl _c..in en.-

Aam.eL.it; ongeve~;;;r 70 pc:tsonen, ~r · 1 o Hl r c cem mili te: ::..:::-en 
in ru: .. iforL... ( zaa-lr·ui .te 2'JO ersonen) 
Sprekers v;:::.ren: 

( 
f I J sL-~ 'l'_.Al.J. , <.>ebOl't.n 'Lt:: IJc ez~ :nu' 26 eetober 1918' tuin-

man, wo .... ..:::nde te: Vlr u:é . , Ric • rC. o: s rr ct lC 6 
!:>ecreta:c~s va.l'l de pla~ ,culi e u.eli d.-:ï~ C. I • •• • ; 

:A. I .t.RIE S.tR.l.-: :.r..c.LL.(.-, e,C. D~rc~ te Rotte~ ac, 12 : ve l:-er lSO? , 
bestu·lrs-'-ld van de &:r.a.E:.ll <> y.._ rd.l en ier C. P . l en. 
co u.nis 'ClSCh lid 1[é;ill de e e û l c...d ' I lellO..L -.;e V- r ~ -..~
di.~cen , Eart a:.1s .... rf;, t & ; 
I.....: . .rl.T.Ll.. Vl • .-'l.~' co t<..ü ... ~i se l ie. v 1 ... c...E- e e. teref:.u. tt. 
An.s .. erdam. 
1 de er:a.. \ e::.i verleend c...ovr et :.. ~ oeli ~ • zs...u. ::<>. .. r 

\' ~ eLrovd' ond .. :. L... . VfJl '; . A. J . V.J., .• .LR !:>.tC. .... , 
I( ~r .;;.udt te , 'E- dr-a·•enh ·e, /eirr._r_r .. -tll3. 

:.\yl • 

~ - o· ·- o -

~e biJeenko st ~er eo erd door Thema . De~e a.~b!de 
mea.e, a.~:: ., de s:pre:~cr van die L vond ds ' (;er .... t:tscher uit 
Den :Iz.ag door zie.üe ve:rhinà. .. rd u s en ... ~t i'l zijn ple ... ts 
Martln Yle: rman, cumm1..4'1is";inch ra c:.üid van JL,.s t e:cdc:m 
zou spreken. Thema hielc.. a::.. roe een toE..&t.Jr&~ 'M-"H rin hiJ 
zeide da1.. het thans ue 1;Se h.ee't' s t.k" de 1 Le i dé<'-' LJe 
vie:cu worut . Volgen::; ~ter. \"Jas de oor~oo- noe,: tre::.:r na.t..He
liJ.-.S beêL-ait;d, of dt re act.; e w&.s vre .,_. bezie: 011 een cam
pagne te voeren "eöe ... c. e éo run. i en. 1-.; .unne.!l. vo:!.L &ns 
s~~eker ki~zen tuh~e& de kspi1..~liuten o! de Lrbe~bers . 
:De ee-rsten vo ,ren ee._ het ~e te en d..:! co nnisten . .. a r 
mate r.u.n scLeldwv, :r.de.n roter \''OI<.E'n , roeit ool o .ze 
l:racnJ" · ZiJ zeu en a6.t d~ c._ .1 • ee 1 ev &! be e :ent. 
D~' r heooen zij -eli k 111, u t l. dt: C. _ . : • a&.11 de 
r.1acht : ... on.t

1 
zullen du ka itali er.. .. cl een tovc!;je l a r 

ll..Oete-1 gaan zL..._.en. Boveneden e.:.se 1 wiz .c.t o .... z-e lî:roe. en 
uit l:laO!lesi~ t rn.[ .0 .e.~ ... en 0 . t '. Jl C.. ·;;o.rder:.. 50(' C (,(' 
vol was en :. ed.e:cl· nd( rs cte t:n o de:, co :.l..~ic-~~en . Théins 
O!J de.. le i ei zet uer.. \Ü., o.e ver.,.iczi t...scai..:lpa~-1€: in en 
doen ee~ be~oen o uc.. /a&r e~dle~ers ou ons açrbi< té 
ste'.l.te!l . Ta.n.."'le er zi~ hun blaa gt.;l ~zen he ben, laten zij 
het dan b i j hun buurman in de bUf' s'top en er.. propai'anda 
voo:r fl.i t -olad ma...:en. I-laien zij •t:..:e 1 ti~d of geen zin 
heuben om :propap: nda te ffi[ ken, la't""n zi~ o.11s ..~.::-"n ~elde-
1 ij' . .:::teu ... '1.en . 

l'l a de red~:> van Thoma zone; r. et zant koor 11 ~.or enrooä." 
eni .... e liederen . Da~ rna Hel, t .mo:c . evoe:rd door 
Vla' rr.r.an . 
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Deze ze.:.Le d& t h~:. t t..2ans dt. 5Se /i'-. i::. c..&t de 1 .... ei 
'--..... evierd \!O t . VoL-r v~;;le mensé-... is hLt O.e str.:.Jdda 

vun u.~ c..rbeiv. ~·skl&s. e . St:.d--rt 1;~17 \,o at G.eze C:au in 
11 6 det:.:. vw: rre \,e ~e:d t:..evierd als e 1 b v.rij _:_ __ s c.~ 
t . w. i1 dE.. Sovjet lonie er.. in cL lE.. uen .. .]1 ~e zich aan de 
z~JdE: -van c...i t :J_Q!lc.. ..... b u1 .... (:;:~c , d . Spren.t:.r h..:::ci .~rde 
aan dE.. o i ~en az_ Churc.l::: ill, Du · ts:t&d en Ja pan om 
.l:l.tu:,~&--a ero!laer te .. :... · j en. ~oen .7a:van ~hina aru:viel 
zi~n e :eae:1 van ae Vol ;:enbo d hiel n:!.€..; .. e6en O.J l_;ekomen 
In.;egedueel , men we.~s1i€ wel c..G..t Ju;_Jal1 o. l:E.t vaste land 
-nziU een i valspoO"t't ha te en de Sovjet Unie . 1'-en lj_et 
u.ssolini zi~n üan guan 'ez. Hi tler en • ussolini hielpen 

~rru1co in h€t zad~l, zond r at ~~tr iets te en werd or..d&~ 
nomen • .~.en hielp zel:~:s J)ui tsl ... ~cl om zier te eü de 
Sovjet û .. :ie te :::-i~l..:.ten . JJe arbeid~ rsklasse !\:on men mo:r·eel 
niet ,;ecel1..houäen er.. u. a ror.: wi, de men hen m.e t de uapens 
onderttrt,_k\.en . Tot Jtu.i 1943 uoe',tcn du Russisene 2.et,ers 
al::':..(~: "'h·i.,den te en Dui tslqnd . l·en wil e .i. het Lamp 
vMn ~ 1 .. stelijke c. c 1 it. I;.; ~L ·t:c..r. tweede front . J:un 
doel ·-"' !:', aat Ru.slw."' zieL t..:ez .. ti zou -v-er2,\m:~ en . C~1d:::..11ks 
de vt;:rli .... ~en van 17 000 C~c 0 n.e.~oen is dit l·md ve.rs te·a ; 
uit de s ri~d ekomen. DG etz te en de SovjLt Znie ~ 
wi ~st d-..; zua:.. te vw ... b. ~ t kPpi t&lisre . Ir.. dit v :~'uw.d ...:er-
i!~ ro.e s ... re:;e.r • an o. eldsállcrii ia de Sovjet ~..1ie . 
Tt.:teli~!r. eï:; de e~u.s& t:rin werc.. ~;:; u.i .. ri'uutie o_ t..h(:ren. 
en d~ lonen ~erce~ ~~~ 15,; vtrhoord . De • ~c..ero;bouw caa~ 
c.a .r zeer sLel, G.e d-mobi2.is ~::.e v.or t ~t~eus et:r do ..."'t,e
vo~rd en he~ l venspeil is r met 11 l te~teLen. In 
A er.:.:á::a wolut c.-:;~ "'l:.n d b. rotLlf uit c ~:.:vfjn. vc...,r m'li
taire doslç~na~n . ~ls me~ spreekt van een c..r.i e~~e oor-
log, dan no .... t .. t. rzt.& i:J. Am rik· ezo cl::.. t orden. I.~: 
dat land hé~it ~en nt rve~s t-- k&kpen met ae over roauctie 
~it mee~ tot oorloL l~iuen, o. cat ~en du ~ gebukt aat 
or.c..e:.. het :::ani talis u1'10hC stc ! el. In de, sosialistmsch 
p;ere ee:;.'de ::..~ .... en is ai t .liE;'t mo el ijk • .:>a· :::.· kr::..}r~.; ae 
er1Jeic1enu.e k::..asse ~.t.t hat..r" toelco,lt en h E'- t .... e ~ef..v~ie 
c;eer: '~ans. In de bt'V.r · jdt: lar.a.en Vé.Ln Oost Europa is de 
zui vr::r i.r.g en be.rec. t~llg V411 po i tieks mi "'da i ers c..."r:: ~èr 
ta.1~ , eno .1en • .Je col..~.abon. -:::eu.rs wer l:un vcru.oger:.. o.ntn .. !=)n 
etl dit 'l'e:r veru. eld . De bo ~l't:l' .. 1 e er.. h&-t :aJ:d, u:.'!; u~ 
a.usver aan a. E. l roCJt ·o .1d ") .zi tt .... rn bel o, ·edE-. S_p:r. ekt::L" · 
b.r eh~ eiitie~ ~it op ~t i E ti t t ulp~ol~~~e. 1 en w:!.l 
~bo fit .:. ... stit ~tv r~li eren wa' .t.l'!Jcr e déE::.tijus v 

o!Jt'&Jr •. I ~ !' 1eze over ~spro}_e~, < d' L.e l..C s_ re'~E.l' n:::. 
: r . Vé.~- Heuven Goec.ha··t, c.f:: .:. ... s 'tov.t"drec.acteur van __ ~ 
Utrec ts ~a~blad, zou zien J ti~u. \ e end ~a e2 uit-
~ espro}\:er.. ov r Cl:E.... ~url&in. to deze .1 .. r . ~ c '!en. vlov~_., 
o :net Hi "tle:.c ec L ovLree.:n c l n te ~an. l:ij vro .... G zich 
in J.i t v :.:-tc.t..:.ti &Î .. ot er o, "' / ... Vc..~ hl. t "'Oli .. iek fatsoen 
v n hen -ie zie~ too::.en me· r od v<m e 1 Lei da~ . 
Zi~ e u en niet .. &t ze uoen om z.; eh r1 é • r op te ' .. E;r ... en tet..~;;n 
het co un.:.sl!le • .Je 1 6' .rtez ... issen L1 Tsjeci1o-Slo.:~ lJe 
gri~pe.:r.. ZlJ aan ou .~o st~~ti ~en te or ~isexen . ~n dit 
E:r.~~el en &:leen or.:fir. u~~ E.. .kele s lJU e- -:::en die ee _ rE~l 
wilc..t;r. verc ... r:c..a .en dov:r a.E. .J: · se po. J. tie e"'n bv il O_!:) ~et 
h0-.. o. Gslc..~_.,en i.e:r·d . • , c.r· r .. J )€U.l.' ~lliEser .. m1 Celebes '\'.'3. r 
duizendt;;n \terden uoo.t t.. c ~ t&i1 o h ët kolonü &1 be·wind te 
redden, aa :c Z' .. ij,::; mc::n over . Ook or.t elJ niet op voor 
::.tatio l>.oster . In Griekenlana. 3t..chten de arbeide.cs ono.t....r het 
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keu r~ C· c_ac c 
_sj ;;c:..o-l:i:..o\ t. 
iJu_ ., .... llr.... 

~ t.n roe_...t OG."'.; 

r =...leen "'l 

t V"".l 

Al es t c..lS 

VOv"C r e-
: bu . b ~.n , o 

u'-t zi., ::li€.:1; t~ r.... Toe_ 
~~ ~r~ ~r van e i. , & · en ~ er ter 
'-.f.._,t..br ..... c· "t ondc. .. rofe~ oren • . tan-
:ne r e co ani sten ..... 1 o. r e1 ... ~- ïï ""o c. .... n 
Zl.~ \.:LX: troE::pe !1G c. ..... I t;; .. ._:ezo den. Cr.i.a.e-
d(. hric~t..e .re .,...:lJ.L .;f "-tt .aO li;Jk ev~e <:tt j .... o~- dG l . V. s 
iJ:.:. 1946 eèn .i t a..t tE.r. vu f l?Ov 000 O~..'C en i .1. 1947 
een vá st vanl l7öU 000 o~..o . -'-'~ \/era voer f 800 000 OCc. 
in llieu.we f:: / r len belv d, 1b I tol1 viur kt.er zov el is 
als i- 1929 . TocL wel ~n buw js , ~nt 1e ~e bele~~çrs 

ed r "-.t .... iet t. i 'd r déll.l. ..~o, va .. h,t tio 'lc.e:Ü lr -
h.o .en ._,lij :it ~ ó. z~ e v an ·s 
d~ze t;.rote wi .te1 rot lo e 
De bote~ .. ~~~~en zi~n ver. ~ 

<..r E;rine te -=te1 ... en u Cl.<;u:::o 
Vc..u a.c 230 OuO C. VC' ~;.: .... , ·~::n 1 
bE::. c .... :!. .;_h v~-
v3 CvO C.C .... ie.- o ..... c.o er.. , 
D&~ h~u e voer ~ 
u..:.u h-t .[e:!.t ~..<é::.t r...r , I.c. t . 
hur€..n van C..r;.. 'i .... i. en .-..-:; ~C.
~00_d . De arb8~ders·~ul_en 
b~;.; .-i:l.len vuo .r ~~ \,er. loze • .~..: 
~.o.l-.... is ~:.J. 194L nit:.: t . a r 

:enen la"té:.:' b7am u & .L uOt 

en 
ur.i_ ~;;ver e , ,c en . 

vuor ~ Paasl~ en te
u.,tula., zi .• t..r 

.I;;Lo6-. ~() e_(A. .-
~t, .110~e:::. blij 

}Zt. a. ~::.." oe 
mo-ttn ~orü n v~r
l~o .• ....1 eüe.L. ""'aan 
~~li ~i~e ~velein
o~c (J c -:.L... t· 0 r _ 

•. 1.. r :la ..a. i t J.:O~ 

J :~ vCO OvC e ~ein~u \~s . _ ~c ~rJe~~trs.:&s&e 

1l.t ~ ..... ~ul ir .~."'ze ze -~... r een 
Di t he~;; ... t ~ inL. u !.i!' LicftJ.nc k in zi jn 

zal '10"" tv,_, ~.ten . 
u:ï.t o ~ 

5 A~ril ~~wft _dhouden , dan ook to~ ·e-
v~ Q.E: ht:..l_.! door het 1 s.r·shallplan zul

1"' ... t.n C.( ovt.r v 

::::.. ~tlo.t- l t zeL ''-' 
ULit • . i j Cl. u'- ~~e a .. " ~ . , ~ 

con.~ c ... , "' \~:..en , ~c· .... s 1e1 
ze t . .t>.vOS Vor:..•irl. z 1..1. o 
ee.t bi~ ... e.Ll ... owst e ,.l.ut!lo 

:ro ... e wv::rlocf,
CC Cu'- O(C 

i il Inuonesi~. 

I;;LL V n 
t·e.~.. ( ~c r:r .... ,f.. 0 

ze tff , L t L en n i ets 



0 u ' 
- ..; ..... e v~r ~t ~r ~er co 

.<f tiJ V&~l.Lie Gasp :ri 
01. • ropc.. ..... o.c:o. te veeren vo 
lw~ farti~ v ~ ~c ~r 
: ct &:.:t::.~ 1:oo:c 1.& l' 

bic:aen .. a"t in ue .r.v. d . l-i . 
beei~.i~ e z~~r- toJ t 
u. d-=- ~ye: ièzL t. sa 

E.JO.t.. te:; ,.E.rken , r·r..;" rood ms "roe . " 

• t, 
.:t.OC.l u en • .UE: 

do: &r o ... .., & en 
v~r i!!:~ü.1 en. .J~ 
1-~~~ .Te:d ov~r 
liB . .7ij zt l~en 
....J_::..s.S..;:;r.::. rx 
11 .ii: Zt- tten va"l

al_tJ o hi-·"aan 

Zoals- 'J.'hot'la haJ. ~dE:0 eJt:. u:d l_ _ J t i1~ hut voorr_~;;;..len 
v&n V1 , rw<:.n O.ill voo.l' ae pau .... e ee • h· l"t' u r die spr ... 1 e-. ~1.. 
re. ë.e 'J&.<.l.ze · ec,E.ro f.e.l half ~l, r • .r:é.l ae.. pauze s_,ra hij 
eclrter t é r aan een "..l.~~r, tln vool c p u.ze reeas , ert.i 1e 
tijd aar_ hat ·wooru te zi..,n · e~ e st . u ede w.: s zee·c o l 

1~11{. "'.illd en dt: eest verstok tG col r ... iöten w<: 'en van r erü.lg 
c...a't C..b :r·eè(';. Let dT~ ... orûn. ni.. t vr r 1 as . n-erl sl· <:..~te dG.Il 
uc'c ~e.,_ L' d~1; va.r: verlic 1t.:. t en Vl ar an zijn toes. r'" ak 
be~i 1c.:::. cte . 

!~a a.c rc.:.e vaE Vl ~1·r..nn ... on"" ... et ~anJk.oor nog eni0 e 
li~u.e~en . .. 

~enslotce . .;r~ .~"t oor .. t.v-..~ ..... u.O r S ri t..e1=.. .g . 
!J~:;;zt. rie à.e a&nwezi~~n o 11 zie .. ir tEJ zet ~:.-... 1 vour e -ou. .. n
c..e ïBlkiezi ~en er. stvlde vour u~ bi, .. en.o~st te sl~ ven 
m~~ 'et zin~en vru1 De Iqternationale . Aan de ~t all0 eru 
een col_ecte ~ehcuden vv r h~t ertiezi efu~ds . 

De bi~eer-.ous~ :k~ eei o4u.~lijk ve~lu. h&d, 8E ~e 
23 , ?0 uux beei di ' 

G e z i e n : 

Vl t...rJi.lf en, 3 .lei 19,~8 
De hoo_d~ ent va4 politie 

:DE CC' "' .A.ttlS VAl~ :POLITIE 

~~-~ ~ -- • 
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Van en-rele nart ·.j - ebou.\ en, zoals äe Jf:. rT. 
"De aarbeidu , het . . v.v. en versebillende ne r t i cu
liere ':oningen, voor het merunàe ..:1 be\ oond aocr 
leden van àc Purtij v n de :a•öeid , wen,.,erde de 
rode vlag . \.th) 

Reeas vroeg in~ tend verzame l den zic h , 
on verschillende .,..nnte'1. vc..n de stad , groe""en 
:~inderen van leuen v"'n de Part:Lj van de '..rl.:>eid , ede 
te 9 uur naar• het Oo:....ter,')S.rlc marcbeer àcn, waar 
spelen en volksàé.~ns~Gs \ E.::cöen !l _ .:evo0.rd. 

Om 1C. 30 uur Hcrd in het G-rand -'-·t-:1eatr e te 
Gronir10en , een ~j_jeen~comst van het rr.v.v . en äe 
Gr oninuer ::3estuurdersbond bt.;1egd 'li.aar als s"1r.., .er 

" f u'~"'trad de Heer C. C. àe Vries , r:oofdbe stuurslid van 
bet ï .V.Y . te .m·3tCl'..tam. e.m ezig \ a.ren ongeveer 
400 nersonen. 

Te 15 . 30 uur bad een grote o~tocbt nlaats 
van leden van de Partij van de .:rbeià en nE. enor 
gc:...nisatie ' s . i~ àe or-,stelling van de stoet werd 
èoox :.eden van d .... c.P.r . gecolpor-'.:eerà !!!et .het 
wee:cblad "De Voorwaarts" . Incidenten hadden .lier -

oor ~iet ~lá~ts . De stoet , \aaraan enige àuizenà~n 
a~alrs~eu , trok door een _root eeu~çlte van de 
stad en \·erd te omstrE:oc.:.s 17 u.u:r ontbonden o) de 
Os&en~aJ:kt, \-,aarbij de deeln{.tnel's r-:erden i:oegesPro-

~ . :.en door àe Heer H. Roelfsema, ethouder van Onèel' -

r ~ ~:~· wijs te Groningen . 
~e 19 en 21 uur \.erden in ae 1-.armonie te 

Gr on.ir...5e"~ , u oor de ?art ij vo n de rbe i d ve.:~ec er.;_n 
." l ) en gehollden \·,"rr als s'l"rr.Àer ontrad Domine l:euning, 

Uit ~inSChoten . .n[;.CV~::~er 2200 pcrsonênl'laren OD 
beide bijeen~omsten &amezig . 

Al les bad een zeer ordelijk verloop. 

':'e omstr-E;ks 10 uur \ erd door de c . P . N. 
een kinàerbijeenLomst gehouden in de koreJ'lbeurs 
te Gr oningen . De kindsl'en '.lt-raen getracte~;;rd , ter
·.ijl s'1elen en volksdansjes \,er9.en uiteevoexd . 
~nige honderden 1--inderen, allen.(v;;~u leden van de 
c .P.'y•, ·aren aam.ezig . He~ "tag in de ·cedoeling van 
àe C. P . ·- • .:.ien morgen E:ien :.inGero"'tocbt te or gani
s.:;ren, c.oc.h deze was à oor het gemet>., ~ebestuur ver 
uoden. :1 et estenvan àe staà VGrzaaelden zich 
c.ien morgen een groenje .. dnaeren van de J .:' .r . àie 
in o"'tocht naar de h.or~.;;nbeurs \ïiläen gé::an._en a;ent 
van ?olitie, die in de ougeving su~7eilleerde , 
heeft dit beLt . 

~e 20 uur had een 1 I~ei-meeting nlaats 
in de Korenbeurs te Gronit1den, uitgaande van de 

!
C. P . u . UJ)e \,ae.rheid" . ieze 1)ijeCt1':omst , èie be
'--root was o'.) minstens 16CO bûz..oekers , en ~ aa1·voor 
zeer veel raclame \7as é't.néJ[·kt , trok s l echts 1000 

_ G'fJJ f bezoekers . H.i.er snralc Jan Scho.1ker uit AmPteruam, 
Of'~""" ' t terrri j 1 een !.rei spe 1 \tertt· (fi'igE.vocrd ondel' le:!..ding 

~ p_ { }<. t van Jan RoQtlieb . De 1oid:Lng van de avond berustte 

3 1, ~""\·9~4 ' 1 bij ~emeentera;;tdslid Hindri .: Stal uit Groningen 
'lleJ. · • Alles baa oolc-:1ier een orae1.i j1ê ver"'Ioo.,., . - - - - -

~--------------------
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Deze pamfletten werden op 1 Mei 1948 te Donkerbroek, 
gemeente Ooststelli~verf! huis aan huis bezorgd door: 
Johannes Cornelis van RhiJn, zonder beroep, geboren te 
's-Graven.~e 20 Juni 1893, wonende te Don.kerbroek, no. ro. 

DEMONSTREERT VOOR VREDE EN BROOD 

• e-opro p 9·'t!Ai194:1 
Werkers van Nederland - - ::: _ 

Eén Mei 1948 wordt gevierd in hc;l Lijdvak van de zegevieret~e o~hf~r~ 'IJ P 
van de democratie en het sócialisme, in het tijdvak van de sUë~ö1le 
strijd van de Europese vqlkeren 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 lèiden, 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 uitbreiding van politie en leger. 
HIER is de inschakeling van Nederland in het militaire aanvalsblok 
tegen de Sowjet-Unie en de democratie in eigen land, in het.kader van 
Marshall-plan en Verdrag van Brussel. 

J)at is legen U en dat moet gij betalen met lager levenspeil, werkloos
held eD hogere belastingen! 

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

De P.v.d.A. houdt nog de schijn op van de Mei-viering. Zij mist daartoe 
het recht, want zij is niet meer de partij van het socialisme, maar een 
paJ'tlj vu afbraak. 
De Communistische Partij is de enige partij, die trouw is aan de begin
telen van de Rode Meil 

Dat weet de reactie en haar handlangers en daarom is er het verenigd 
front van Romme; Schouten, Tilanus, Vonk en Vorrink tegen de Com
munistische Partij. 
l)aarom zijn ei 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 h:.-langrijke 
openbare functies te venvijderen. 

~aar dil alles is het gevolg van de angst voor de macht van de arbei
lersklasse. Dit alles toont de zwakte van de reactie tegenover de toege
nomen en toenemende kracht van de werkers. 
Pe enige vetlige gids naar een socialistisch Nederland is de Communis
tische Partij. Dat weten de vijanden der werkers en daarom wiUen zij 
U treffen tn de Communistische Partij. 

Maar het zal een vergeefse poging zijn, zoals alle pogingen da kapi
lalisten en hun knechten op nederlagen voor de bezittende klasse zijn 
uitgelopen. 
Tegenover de voosheid van het ondergaande kapitalisme slaat de on
overwinnelijke idee van het socialisme, dat oplossing van alle maat
schappelijke problemen zal brengen. 
Deze grote ervaring van de klassestrijd is de reden voor het optimisme, 
vertrouwen e:a zekerheid, waarin de werkeis van ons land de Rode Eerste 
Mei zullen vieren. 

Werkers van stad en land: 

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

Socialisten: 

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

Werkend volk van Nederland: 

Houdt de traditie boog van de Rode 1 Mei! 
Demonstreert onder de rode vanen van de Commuuistischa Partij! 

Weg met Beel 
Voor terugkeer van de troepen· 
Tegen het Marshallplan der armoede 
Voor welvaart en zelfstandigheid 
Voor onverkorte handha1ing van de rechten van h9t volk 
Voor vrede en brood 

LEVE OE RODE MEI LEVE DE EEHHEID 

Communistische Par! ij van Nederland· (De ·waarheid) 

\ 
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J'ljiJ 
Ik uo(.,JI::l i: t~."~·~c.hto:.r dat ned .,., tt:: Vé.. le. , ov .üet o.v.::,.,ba.ré l:' .... ~ .... , 

1yr-ldw i 1 ~,ir d.l::l o_P.rlucnt ~r 1 .... .ai bij·erkomdv i...; e1~udf;!r 
oor de AiG.E.olin Y,,_tJ,_..;3 va,., dt:: C. P. •• • ...11;; dadrhei ·• 

(,'R-..._ ..J<J oijc..~rkomst .verd .. .:: 1J.40 ullr -operc... 1oor .. voor.ü ter 
...,.wb ;,... 'f'•'1v~r c...~ro~mC:e a.fdelir , P.J . BL.n.~..~.fu~,.,..J l.:l!1 d' warer toen op~eveer 70 
~- persor~r aapwezi0 .~ Uier zijr er ro~ ~,.,kJle bij .ekome,., , doch er 

zijT' ir uce1~ gevc. l .neer W 100 totihocrdLrs ~ewl;.'est • 
.L)e bij eepko.:ns"t .. e ~ft OPt,.-;;Veer vijf kwar .. i ut ·•Juuuru. er hu.d eG n 

ordelijK ve~loop. , o~. , 1'a l::ler kort op~.::rir'-~swooru var g~r-oêml4e voo:czi tvcr is er ~espro
.r'WI~ r.y~ .... ur door J.H.E...:..!.llilAYJ,lid V'Yl d~::: 1e Kamt:l~ , Prov . Stcttep vai" Lim-
ur b~r~ var ct~ am~~rter~~d te VualJ • 

• 

..Jcza e rra~~r b~~or m~t ta ~ert.ll~r ~at ook d~ Bur_ameaster 
var V ualB blijkbalT b8S!ü- 1 ~•é..s a,e t ',f ... i ... uw-.. z~.:Kte die t~;.0.aJ1-
JOorui ..,lom t.~;:;~rst ir 't.Teol~rld.ru.,r.l.d .... a'~"ti-co.m uristische 
h~~z~.Vol~sT'~ spreker ac~tL. de r~.~ri~ ~.ze he;~~ ook rodi 
~ r ~~~.rijdir~ v~r a~.::t co~ ~'~"isn~.Fij ~El~d mvue J. ~ h-t al ID 
v~;;r was ir ht:-: d~ruocrutis~h .. ~::a~l'lr..i"'d,1~t ll~ comnnlrist~r ii ve
l ... ~~~"(;st:r ._,eer be~o_iru<-r Of Ver cl't.rlr er li!t.:~r aOC'Lt r tlOU-

i:.ir o. o t;;rbar~ wè 0 er o_" _li;.Jirur. !ij v .rz-k.-..r ~ dat Jez .... m_ t
r~ .. eL .. r a~.:: ::racllt var h~:;t comwuris 1;. ri t zo~v rmo_ar t~ br~:;
kcr . 

D~ oor~<tak var ..:eze n t.t~"' -~~ ..... ol:lr ke.c :J.r Ct:. irmer ir .. var 
h~;-; 1i Au~rik·~·"rschv kaoi taliurll..: i r J.__ bir"'el lar US~ v0c8taruat V;J.'r 

v .. 1~:: :;.a1'a...,r,ook ~·edvrlanl. 
Alli~rika zou zich,volJ~rs spr~ker,ook hebber b~moeil m~t "' 

vJrki~zir. ~.,.,i"" It liL"'"iE>t <.ill..:er l~ .li.U,ma rook vriçk.:;rlal'll 
•H .Curkj je, ..>to,.,der order d.., druk vn~ Am .... rika. Vol._;~rs H~;:rmans 
l.lad Ar e::rika. i,.., die larder rote 1'"' a1·s cl.ur\:uzi~ . 

rlij verzeKerde dat de uco~omischc .. oeaGardt:lr ir dd Oost~lijke 
l ... rden veel beter N&S ~ il'l äet ii ~C:.. vi::T' IJl'\ c.at f.let da_ r de ~!'
b~i~~r~ veE-l beter ,ire al8 ~i~r • 

Hi~ he'c.elrle dE- wederopbÖÜ.\'/ ir r -Liu:clard .:r ..:.t::iie dt.t e1· voor 
e arbt:.iuurz v .. .__l te w"'iri" worir ,er \1~r .... r c.;,t::."bouwd •. ~ij v .. rcel

'"'"t: ~at dr zeer veel zwart wer ._,ebouwè. ~:.or dat ur vol._...-.!rs de te
_erwoordiQe r~~crir uGe~ mat~ri_· 1 .v~s voor ~b~i«~rsvoriruar, 
u.ao.r, zo riep spr<..k~r ui~, voor r..:i :!.i '!;airt- ~b.t:E.r...,~.:;s i~ ar voldo~r
:L ua teri al! 

Aar de a(;jrer: 
I 

_b1 ~1 
.P_·ocurellr >J(..r~ra l,fy Dir.v.Pol., ,... .J~.. ~- 'j::--!L 
tt! • s Ht:rto ·erboacto, ~ _L.. ~.x~m~li:ir~r ) -i> ' ......_ ~~?..A.1 / ~·.,·~ · 

.f Al0eru~.::er Irspt:'Ctt:lUI' C: .... r R.ijks~o:=-i .. i 
tl::l 1 S urav~rnuu~; 

.3 -.lc.l~:;S tcon..raur\.o.a"'t dl::lr Ri jli::3_:.~oli tit::, 
t~ ' s Hurtobe"'boscu; 

1 ft .Jist.ric uC:l?OL:l a,.,dcl,'t J.t:r ?.ijkt; poli t.it: ,} Û ~ . 
.. ..:J a ~s tr1cht; 

,Ç O:ffici~:.:r var Juctit.ie,t~ I.:a"'"a .. rich ... 
Z Eur ,~mu~:Jtt-L' er _,ero~~rte Vaals. 

--T.J ____ ·----
7 CN IJ ' 
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.F~ ir 
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Ir di v 

•I.:. .~ _._i w ~t ~- .r·~~-ri•_ ..:_,.. .__ ... b.r· .... :::- bl ~:: 0 V~C-' L.- ut=l.I!.O,..,l
i-.~..,v0-=Sii8.ru 'l .... r .. ... vol:.: t~ ~or~-r. lij .! ~11~ i·" V•:..r'o .re 
d~ t ~~v l adr Ja~ , \ol~~Y~ da ~bl~ ~r,ir d~ ~emudrt0 BO~-

Y.~L 47% L...:r ochool~ Jrd.:.. 'd,. li!'~r .... b.c.liji:!rs ·v rer. 
Ook 7.(t..:t 2 "rir ~ .Bu..!.L '•=t s .. Yl....,ll.tn, tulJi ... tJY'! 11 Li..:.Y-.t' l:::t:.l"O"'-

l't;l" al,_ bo-c.nr'•.O .... s,:::o :&~:;id .. hij , nilllir ze .rij:-.1 11, k~'?"l 'aL u .. r u.
''1~-;:o~er is ']..o ""a tuurboter er O'n.!l~;: bot .. z.· • r ~ier€r worC:-l" 
uitu.vo~rd om ~r ~or:o_s~ui_ Vo>r , co ... u~. 

Ov.!r d~ P.v . d.A. w s hij ouk "'it'\1 L S)r"'k..Jr . 1 ~ j •ot:rr. t.; VO.ltltH'K 
... v .. Y'Pls SA.P.A\lAL' ::r H~ ... ill. SCBUMAC.i.;J ., rch t1-soci list..!~. Hij v-r ' -
u 1 ~ .L h_ t Marcndl_la"' ooK tt::l'. ... _ br . .li~ t on.: • .~. .... rJ. Lio aal Sa-
ei li' .... i~" 1)~ w'-' 1 - · d .. -J ~·ort 0.. - bo U/ ... r. 

Ov-_r I- i~ .:: .._-'r-k .. p'._,, i .. u.,,:.... -::O.!!IL'..,.i~~-1 -?:VOO:!.'._-~-
'r OL. u :-.'"S ~it J ...... i~ t Ü OIL l:.cz~ ""::_ t 

1 ..:r V" - v_.dr .! t ~'Oe- rvolk - ~. -~ ~-· ·--t U._ ~~=v~-
r;r a.t ._.z_ ::._ .... I,.. ... i~ ~-l-' ~--t. b_._.., ._aà. ._o,.d-:r , n~t~~e"' 
!:!Îj ...... tü - c :cu.r"''e'~" o _.. mw:~;;P Ll . \;; ur vä. ~ iri.a .. _r v&.•' 
u.L!!.:i.&!'~"~'S , ... o~r -.:c ... -i~ "''J --1-r~::::- 1'-~-r ra~.: s o.v--

uk ... OrLdat 1i t r (k -'-~ .vas Oill u b<;VO~i'Y'- L be:Jc~t?r~e,.., ir dG "' ... -
bil;J.ç'" Ji~ bij :~-- var ::::?:acht •. orJa,., va'~" :l>;;.t b .... sta~~ 1"10._ -iet 
b ç ..,~t 1arer. 11

ij v ... r.,ek~rd ~ daT. de Com. J:'a.- tij i,., F ... ~a.r.krijk ,.,o ._:- d; o !;e.rks L 
_1art.i..j ·: • .::os .-r ·a.~G _e1; ir I tL:i~ ra~ stweds e ... r p~rt;ij ·.~a •• ' '.'/CI.dl'
mede u~ r~ac~ie r.k~y.iv ~o~st lOUd~n. 

i'ot slot verzt!~er'ie 1 ?"j 1;: Va(;ll :::<Jr a.rb,...id~rs d"-.t a.ll---0r d- com
rt1.lriJt8l" in het parlerrc"'~ · add\:.!,.. _,~~s<;,reJ.ep voo · fle belar.;er vap 
de Val:l.lS.:..l' ..;rerS~8."'ee-·s , ol'. t\3 bt.l'eikup uac ~(;;;3 :;o,~ var de ir 
Be l.;i/1 verdiel"de frart:! ' :;, wo eh t~;.;:r bd1o ude"'. !i j .. ei-"" dat Vf11'1 d<:l 
~. v . d.A . en va~ de K.V . E. riema.,.,d ook mu~r ~ar woo~d had ~es~ro
k~r ir het be la11~ v~n ~e Vaalsvr ~rers~arg~rs • 

Hij bdloofd..; dat hi j 6ór de a.S . V~;;,J:'kie.dn~è'l"' vo..:- :neerdé"re ma-
lJr zou cpreken VOOL ~ Va~lser drh~iiers . 

1'a H_rmars ';,rerè. ro~ :r:ort ..1e t woord ._.vvo~.r·d oor eer z;.:;kere 
..Ti-:;s~..::e , i .. ;raa·Ac. die uit IrdHl hl vr_yd, ·i ~e~·~ ep t-e Vaal s woor t. 

...rêû v<..r·zckerue zi ir ehoor tt.ó.t h"'t ir 1-tusla,...d Voor de .:~.rboi
(icl'S veel O:;:ter 'tVaS als -hit:Jr er 4a t ..;~ n:.a.ar riet raaT de Paus 
moesteT' lu.is:;;ere'' oml.:.t àez_ ûlf .. üjr ...,t ....... ve.,., wo"'r' riet l:it: l d . 
Vol I.!Y>S ~ec ~Q,~ Je PatW t:ZûwU ~t er 0 vOf::ue v ...... ~ a -Ü'' v~r-
kiuzir ~sreu.~voerir :er mocuter .·wrd~;;"' .... ~~louder, tt) ... ~ :;i~l .... hij zelf 
0.9 die da_; eer. poli ti13k e rede had _.ahoadt:r . 

~ij spoorde all~ ~ovh)orders ~al" om bij d a.s . vo~ki1zir~cln 
riet de re_eri'~"_, 1L:....::. , l'!la.J.r het co:'1"lUl'iSUlE: ~a stvu.,..,er , .-d.l' dit 
u.e eni,_,c partij vws ie wcr!<:elijk voor de arbeiaers .s" ·eed ... r 
dat di:O)ze ~~artij ook de to<:lkol'lst .1G.d . L..olotof :~u.d _ez~::._,u:' 'Alle wt.:
__,cr leijar ra r het cor..!Ilunisme 11

• 

Voer ~~rcl~àerd afschrift . 
:Je Ad~ ul.lu.l"t-Gl·o~pscom:,.er&a,..,t , 

~~M 

Dt: AC.j U·J.art, liro\,;,ipscommaru~rt . 
(" ...... )I.r.. ''· .irmers. 
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Onderwerp: 1 Mei Tergadering 
Yan de c.P.N. - ·~ 1948 
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l 
Ter viering van de 1 Mei 1948 werd door de c.P.N., afd. 

Hengelo (0), in het Geheelonthouderskoffiehuis aan de Nieu
we Markt a~hier, een openbere Tergedering gehouden. 

\

Aanwezig: engeTeer ~ personen (ongeveer 45 mannen, onge 
}5 Trouwen en 5 kinderen) 

, zealoapaoiteit: ongeveer 125 personen. 

~ Sprekers: Louwrens Jacobus Reinier •UER!NG, geboren te Rot
terdam 22 Juni 1915, wonende te Henge1o(O), Deur
ningerweG 49P. 

~J~~ 
.p~ 

Heinriol). .aernard OTTO, geboren te Rheine 6 Januar 
1907, ~_!.o_:t;b~stuur..§e_r_der C.P ,K. en vlethouder_ 
der gemeente Enschede_.. wonende te Enschede, B. ~'1. 
ter KulTestraat ib"L 

Medewerkers: twee onbekende accordeonnisten 

Te omstreeks 20.15 uur opende Wiering deze ver@adering. 
Hij heette de aanwezigen welkom en verzocht hen staande de 
Internationale te zingen.Hierna ~r hij het woord aan Otto. 

H.Otto gaf te kennen dat de 1 Vei in Rual~nd een nationale 
reestdag is geworden en alom wordt gevierd.Ook andere lan
den, waaronder Nederland, bezaten het voorrecht deze dag te 
kunnen herdenken, doch daartegenover waren er ook landen, 
zoals Griekenland, Spanje, China en Amerika, waar zulks nie 
mogelijkWas.Spreker sprak de wens uit, dat het de strijders 
in die landen mooht gelukken een betere toekomst op te bou
wen, om de 1 Mei viering ook daar mogelijk te maken.In deze 
hekelde spreker de Pertij van de Arbeid, die wel de schijn 
o~houdt van de Mei- viering, doch daartoe het recht mist om
dat zij niet meer is de partij van het socialisme, maar een 
partij van de afbraak . De communistische partij is vol gens 
spreker de enige partij, die trouw is aan de beginselen ven 
de Rode Mei. 

Spreker weidde voorts uitvoerig uit ouer Rusland, het 
land waar geen distributiebepalingen meer bestaan en het 
land waar welTaart heerst.Dit was mogelijk gem.ae.kt door de 
geestdrift van de Russische arbeide~die weet, dat de door 
de bedrijven gemaakte winsten niet ten goede kom~van be
paalde personen, maar van de gehele arbeidende klasse. 

Stalingrad was een sprekend Toerbeeld van de grote kennis 
en macht van het Russische volk . Ondanks de zvrere verliezen 
aan fabrieken en woningen, zou Stalingrad dit jaar weer de 
productie van Toor de oorloe hebben bereikt . 

Spreker gaf voorts een opsomming van de tijdens de oor
log in Rusland gepleegde vernielingen en vergeleek deze cij
fers met de geringere verliezen in andere landen . De ~b~ 

in Rusland verliep sneller dan in welk land ook, omdat gee 
grote uitgaven voor oorlogedoeleinden werden gemaakt. 

In Nederland werd volgens spreker vier maal méér uitgege
ven voor de v~rdeàiging dan voor de oorlog.Geld voor de ~
n}.ngbouw is er niet, maar wel is er geld voor Indones i~ , dat 
ons aagertjks drie millioen kost. Voorts wordt in Nederland 
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volgens spreker,voldoende geproduceerd om de distributie te 
kunnen afschaff~, doch de meeste 60eaeren zijn bestemd voor 
de export, in ruil voor militaire uitrusting en vuurwapQns. 
Dit Iaetste om de oorlo~ in Indonesi~ te kunnen voeren.De la
ge lonen Väll de arbeiders zijn hierTan weer het gevolg, omdat 
een arbeider niet meer zal kopen, dan voor de consumptie in 
eigen land beschikbaar wordt gesteld .~er zijn de winsten 
voor wie ni~ werken, maar de loonstop en loonsverlagin6 voor 
de Rrbeiders .De fabrikanten ZiJn in het algemeen wel genegen 
om hogere lonen te betalen, doch deze worden door de Regering 
te Teel aan banden gelegd. 

Ook prijsverhogingen zijn weer in het vooruitzicht gesteld 
Minister In 1tVeld, die een bezoek aan Enschede heeft gebrac 
liet daar reeds blijken~,dat huurve.rh~~g in de naaste toe
komst onvermijdelijk was.Dergelijke verhogingen zouden na
tunrlijk pas na de verkiezine;en ingaan, wanneer e~nmaal de 
communisten zijn geweerd. 

Over Tsjecho -Slowakije sprekende,gaf Otto te kennen, dat 
de wil van het Tsjechische volk,tijdens de jongste gebeurte
nissen,duidelijk naar voren was gebracht.Ook het Tsjechische 
volk was tijdens de bezetting met beloften overstelpt 
evenwel niets terecht was gekomen. Door zich te verzamelen in 
Welvaart Comité1s,hadden de linkse partijen een sterke meer
derheid gevormd en door demonstraties,bun eisen kenbaar ge
aakt.Hierdoor werden verschillende M.inisters gedwongen om 
f te treden en nadien konden de communisten zonder bloed 

gieten de macht in handen namen.Spreker sprak de wens uit, 
at ook de Ministers ia Nederland zouden aftreden , indien de 
eromunisten hun ei&en naar voren brachten . 

Door de enkelinsen die hun l and ontvluchten, wordt nu be
weerd, dat het leven in Tsjecho-Slowskije ondraaglijk is ge
worden.Spreker noemde zulks begrijpelijk en gaf te kennen 
dat ook Nederlanders het lend zouden verlaten, indien de oom 
rounisten hier aan de macht kwamen.hij noemde hierbij de na

en Beel, Vorrink, van Heek (fabrikant te Enschede) en de 
ommissaris van Politie te Enschede, die tijdens de bezet 
oden en onderduikers liet arresteren en thans nog blijft ge 
andhaaf~ .Volgens spreker weren het uitsluitend de k&pitalis 
en, die bang waren voor de opkomst van het communisme. 

Voorts Baf spreker zijn misnoegen te kennen over de bereo 
ting Tan Ratio KOSTER, die tot drie jaar gevangenisstr~f was 
veroordeeld omdat hij een niet verboden blad onder de mili
tairen had verspreid, tervlijl s.s.ers, die de kogel hadden 
verdiend, er in veel gevallen met een lichtere straf afkwa
men. 

Met een opwekkingswoord, om deel te nemem aan de verkie-
zingsstrijd, besloot spreker zijn rede. 

Na deze rede ge.f viering voornoemd te kennen, dat een 
hotie aan de Minister van Fusti tie zou worden ingediend, van 
de navolgende inhoud: 

"De C.P.N., afdeling Hengelo(O), op 1 Mei in ver~dering 
bijeen in het Geheelonthouderskoffiehuis te Hengelo(O), ver
zoekt zijne exoellentie,Ratio KOSTER, die tot drie jaar ge
vangenisstraf is veroordeeld, onmiddellijk in vrijheid te 
stellen." De aanwezigen bleken geen bezM;tar te hebben tegen 
de indiening van deze motie. 

Na de hierop gehouden pauze werden de volgende smalfilms 
vertoond: 

11 Een muziekfilm, een natuurfilm "Met de Camera door 
de.", een film over de wintersport en als hoofdfilm'' De 
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bevrijding van Parijs" . 
liering dankte hierop de aanwezigen voor hun opkomst en belanb
stelling en besloot te 23.30 uur deze vergad ering met het laten 
zingen van de Internationale . 

Het geheel van deze avond werd afgewisseld door accordeonmu
ziek. 

Aan de uitgang van de zaal werd gecollecteerd ten bate van 
het verkie~ingsfonds . 

Deze vergadering, die een ordelijk en rustig verloop had, 
werd aangekondigd door huis aan huis verspreiding van een pam
flet, waarvan een exemplaar hiernevens gaat. 

Op 5 Mei 1948 verzonden a~n het Hoofd 
van de Centrale Veiligheidsdienst te 
's -G R A V E N H A GE 

In afschrift aan de Procureur-Generaal, 
fgd . Direoteur van Politie te ARNHEM • 

• 
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DEMONSTREERT VOOR VREDE EN BROOD 

Mei-oproep 1948 
Werkers van Nedèrland 

J 

Eén Mei 1948 wordt gevierd in het tijdvak van de zegevlerende opmars 
van de democratie en hel socialisme, in het tijdvak van de succesvolle 
strijd van de Europese volkeren Legen de pogingen van het Amerikaanse 
groot-kapitaal om hier zijn dollar-dielatuur 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 feesldag geworden, de dag der Overwinning. 
Het kapitalistische Nederland geeft echter nog een ander beeld te zien. 
HTER onderneemt de reactie aanval op aanval op hel 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 ntillioen per dag voor 
de troepen in Indonesië. 
HTER is geen geld voor het achtste leer jaar van Uw kind, maar wel 
nieuwe millioenen voor uilbreiding van politie en leger. 
HIER is de inschakeling van NtO>derland in hel militaire aanvalsblok 
tegen de Sowjet-Unie c;1 de democratie in eigen land, in het kader van 
Marshall-plan en Verdrag van Brussel. 

Dat is tegen U en dat moet gij betalen mei lager levenspeil, werkloos-
heid en hogere belastingen! ' 

HIER wordt de vrede ondermijnd en tracht men U wijs te maken, dat de 
· oorlog nabij is. opdat ge toelaat, dal Nederland als vrije natie wordt 

prijsgegeven aan Amerika en de bewapening nog verder wordt opge-
voerd. · 

• HIER wordt vier maal méér uilgegeven voor 'de verdediging van ons 
verarmde land dan vóór 1940, ten koste van Uw arbeidskracht en in
spanning en van de toekomst van Uw kinderen. 
HIER wordt een anti-communistisch schouwspel opgevoerd in opdracht 
van Wallstreet, opdat ge de misdaden der reactie niet zult zien. 
HIER wordt door dQ leiding van de P.v.d.A. het c't>mmunisme als bét 
gevaar voor ons l~cl afgeschilderd, orxlat zij kan doorgaan met de 
vergtlfzing van de alOude idealen van vrede en socialisme, opdat zlj de 
verdeeldheid der arbeidersklasse in stand kan houden en de strijd tegen 
de kapitalistische erfvijand belemmeren. 

De P.v.d.A. houdt nog de schijn op yan de Mei-viering. Zij mist daartoe 
het recht, want zij is niet meer de partij van het socialisme, maar eerr 
partij van afbraak. 
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 Vorrink tegen de Com
munistische Partij. 
Daarom zijn er de pogingen om, mel vertrapping van alle, moeizaam 

• 
• 



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

Maar dil dlles is het gevolg van de angst voor de rnaebt van de arbei
dersklasse. Dit alles loont de zwakte van de reactie tegenover de toege
nomen en toenemende kracht van de werkers. 
De enige \'eitlge gids naar een socialistisch Nederland is de Communis
tische Partij. Dat weteh de :vijanden der werkers en daarom willen zij 
U treffen in de Communistische Partij. 

Maar het zal een vergeefse poging zijn, zoals alle pogingen der kapi
lalisten en hun knechten op nederlagen voor de bezittende klasse zijn 
uitgelopen. 
Tegenover de voosheid van het ondergaande kapHalisme slaat de on
overwinnelijke idee van heL socialisme, dat oplossing van alle maat
schappelijke · problemen zal brengen. 
Deze grote ~rvaring van de klassestrijd is de reden voor het optimisme, 
vertrouwen en zekerheid, waarin de werkers van ons land de Rode Eerste 
Mei zullen vieren. 

Werkers van stad en land: 

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

Socialisten: 

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

Werkend volk van Nederland: 

Houdt de traditie hoog vau de Rode 1 Mei! 
Demonstreert onder de rode vanen van de Communistische Partïj! 

~ ~g met_ B!el 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 EENlfEID 

Comnnwislische ParLij van Nederland (De Waarheid) 

Bezoekt allen de 1 Mei vergadering 
in het volkskoffiehuis te Hengelo 

Spreker: H. OTTO 
Zang, Muziek en Toneel 

Aanvang des avonds 8 uur 

.. 

Wethouder Gem. Enscheda 

,;1 • ... 

f 
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KABINET 
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.! ~,g, Verslag geb.ouden bijeen-I-komst C .P . N. ter viering 
'""~~ 1 Mei • 
..0 = .. 
"~ .. Ql" 

~ ~~ Hiernev8Jls heb ik de eer UHoogEdel-
~ ~; Gestrenge te doen toakomen een rapport, van een al-

"':).Q hier op l Mei 1948 gehouden bijeeDkomst door de !c.P.N • .A:tdeling Z.olle, aan de inhoud waarvan ik 
retereer. 

De C~ssaris van Politie, ood , 
/ 

( G.J .Lettinvk) • BiJI.:l.-



Politie te Z.wolle. 

Nr.l544/.KABINET.- R A P P 0 R T. 

Ondergetekenden ',.ililelmus Hendrilrus :BIEJ!A::s en Aaldert 
~/ St.TTLER, beiden Adjudant van :Poli tie der gemeente ... volle en 
~ onbezoldigd rijksveldw~chter,rapporteren beleefd net navol-

gcnde:---------------------------ö----------------------------
up Zaterdaw 1 .. ~ei 19L..b ten 20 uur werd in de tuinzaal 

van het gebouw 'FALW.: te Zwolle door de Afd .Zwolle van de 
C.r.K. een bijeenkomst gehouden ter viering van de eerste mei . 
Aam'lezig waren ongeveer 90 personen uit de werkende stand. 
Hierbij waren ongeveer 15 kinderen en verder voor de helft 
mannen en vrouwen. Za<:>.lruimte 250 personen . -------------- - ---

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de Afd • 
.;_~4\. Zwolle van de C.P.N . ,gent;~.amd Arnoldus \Tillem BREUNIS, geboren 

·~ te Zvrolle 28 October 1910, wonende te z·wolle aan de niezer
etraat No . 90. Nadat door hem het programma voor de avond was 

<.iJ:b. toegelicht , gaf hij het woord a..'1.n de spreker van hedenavond , 
~r.t:.1- eenaamd Julius Herman Johannes va.n 't roJv.g,geboren te Enschede 

~ 29 December 1897 ,wonende te &nschede • .I-tij begon zijn rede met 1. 'JI.v. g.g.k. mede te delen :dat de eerste I!ei een feestdag is/de Sovjet 
r:t: Unie en de daaraan grenzende volksdemocratieën , doch niet voor 

( v~ J~ Spanje , ?ortugiV~,Griekenland en verschillende landen in Zuid-
~~ Amerika .Naast de afbraak in de Dollarlanden stelde nij de 

k· Sovjet Unie met zijn productiestijging en stijging van het 
volksinkomen . In Nederland bouwt men kazernes,in Rusland scho
len . In' de Sovjet Unie bouwt men a..~n de vrede ;hier bouwt men 
aan de oorlog. CUltureel gao.t Hcderland 9,chteTuit,getuige de 
afschaffing van het 8e leerjaar. In de SoVjet Unie wordt het 
volk goed gevoed.De productie is daeT geweldig gestegen.Sui
ker met 85 procent~brood met 50 procent ,bonbons 30- en zeep 
met 35 procent. Het gevolg hierva. ... n is verlaging van de :prij 
zen.In de SoiJet Unie heeft zelfs een broodverdeling voor 
nie.InA ·ndal plaats , doch in Nederland moet men er geld en ook 
nog bonnen voor hebben . In de S.ovjet Unie viert men feest .Hoe 
is het i n Nederland .Hier een grote chaos ~ oorlog in Indonesië , 
politionele actie noemt men dat.Hier bestrijdt men elkaar op 
leven en dood. In I ndonesië sterven nog steeds onze jongens . 

• 
Hier wachten de vrouwen , de moeders en verloofden .Doodsbang 
is men om toch nog een doodsbericht te verwachten .Als de man 
of de jongen terug komt , is hij totaal vergiftigd en ontwent 
aa n het normale leven .Aan deze gang van zaken heeft de ~rtij 
van de J~beid de meeste schuld .J~e zij met ons tegen de uit
zending van soldaten nP.ar Indonesië geweest uaren,da.n Wti.S het 
nooit zover gekomen.Hij stelde de vraag" ~ dat soci alistieçp. 
of riekt dat naar Lebensra um. ?In Indonesie worden de belan
gen van de Gerbranêty ' s , doêh ·n'\et die van de arbeiders behar
tigd . Door de~e politiek stagneert in Nederland de woningbouw . 
In Enschede is het zo;dat daar per jaar 1200 t7oningen gebouwd 
moeten worden, om gelijke tred met de bevolkingsaanwas te hou
den .Er worden echter per jaar 600 woningen gebouwd,waa.rdoor 
het tekort nog steeds groeit. Een kleine groep van personen 
baadt in weelde . 30 procent van ons nationale inkomen komt te
recht bij de Gerbrandy ' s , die er geen vinger voor uitsteken . 
Het gaat goed in Nederland voor de kapitalisten,doch het wer
kende volk l i jdt gebrek. 30 procent van de ei eren,die met Pa
sen beschikbaar gestel d waren,zijn niet gehonoreerd geworden 
omdat het volk er geen geld voor had .De boter wordt ranzig in 
de ke~~ers . In het ~ezin van Lianeholt wordt nu margari ne gege
ten.HlJ heeft van zJ.jn vrouw een standje gekregen waarom hij 
niet eerder bekend gemaakt had dat margarine even goed was dan 



• 

Gezien, 

boter . Deze mededeling IDvaru haar goed van pas ,want zij kon 
ook bijna niet rond komen net het karig loontje. - - -------·--·----· 

Als men zo door de stad loopt , da.n valt het op dat de etala7 
ges wel weer aardig gevuld zijn,maar er ia geen geld om ze 
leeg te kopen . De belastingen voor het volk, zoals hondenbelas
ting,schoolgeld en vernu:tkelijkheidsbelasting worden verhoogd . 
Er staat een huurverhoging van 30 procent op het program, doch 
men voert die niet direct in, daar wacht men mede tot na de 
verkiezing, daJt ia politiek . Zo ging de spreker nog een tijd
lang door en hij riep ten slotte uit "Het ga:J.t goed in Nede r
land,doch het gaat slecht voor het werkende volk.---- ---------

De toneelvereniging S.o.s. hetwelk betekent11Steunt Onze 
Strijd11 ,voerde daarna een drietal stukjes op,welke vermoede
lijk door hen zelf in elkaar waren gezet .Het eerste had be
trekking op de woni ngbouw on de verdeling van woonruimte ,het 
twede op de tegenstelling 111\.:rm en RIJK" en het derde handel
de over een loonmvesti e in een bedrijf van 25 procent . De des
betreffende patroon was genegen dit loon te betalen , doch het 
werd door de Regering niet toegestaan.Het geheel stond op een 
zeer laag pei l . - - ------------------- ------------------ -------

De voorzitter voormeld sloot deze bijeenkomst en wekte de 
aem1ezigen op bi j de aanstaande verkiezingen hun stem uit te 
brengen op de candido.ten van de C.P. N. Er werd door hem mede 
gedeeld dat zi ch een nieuw lid had aangemeld . Ongeregeldheden 
lrn&.m.en niet voor .. ------ -------------------------------- ------ -

Waarvan door ons op afgelegde ambtseed is opgemaakt en 
getekend dit r apport .-------------------- ---------- - - ----- - - --

Z w o 1 1 e , 3 1ei 1948 . 
------------~--~-----

(\I . H • .BielllQ.n~ ~ 
/ 

De Commisaa~ia van ?oli tie; (A. Sattler) ~~~._/~ 

·- ~d~--
• • J . IettillG* ---



·V~edering C.P.N.Zwijndrecht, op l Mei 1948 in 
gebouw "Amicitia". Zaal capaciteit: 250 personen, 
aanweziB: 40 personen, mannen, vro~1en en !inde-
ren. •; lff~ 

Spreker: Ben K~d~e _ ~e _ ~c~ie_d:Ii'f'""7 V. {l.CJ;~ 

~ De voorzitter, Aaldert Kielstra , geb.l3-3-l910 
te Gronau (D) , wonende te Zwijndrecht, opende de 
vergadering en gef zijn spijt over de geringe op
komst te kennen • 
.. ~n Kedde noemde l Mei een gedenkdag en geen 
~trijddag. Hij hekelde op de bekende wijze het 
pitalisme, die het mensdom verbvanselde , waarvoor 
hij Amerika verantwoordelijk stelde. Daarom moet 
het oog op het Oosten gericht worden. Het kapita
lisme vult ae brandkast ten koste van de arbeider 
doch de communist produceert , tractoren, scholen, 
sA.natoria en voeding voor de arbeider. In het 
Oosten kan de arbeider vrij leven, denken en 
spreken. De Oost-Europese staten gaven reeds hun 
congé aRn het kapitelisme. Oorlogsdreiging komt 
vPn het kapitalisme, waar AmerikR achterstaat. 
Stalin ziet geen reden om oorlog te voeren en 
stuurt zijn soldaten naar huis. Truman stuurt wa
pens naar Europa en gaat zijn leger en vloot uit
breiden. Het Marchal-plan brengt werkloosheid 

....-loordat Amerika West- Europa vol stopt met eind
~roducten. Ten slotte sprak Kedde , dat Hitler ons 

er niet onder gekregen heeft en dat Vo 
Truman en Marchal , dat evenmin zal gelukken. 
Vertoond werden de films: nTi.to en zijn partisane 
en "Toscanini dirigeert" . 



. • V~gadcring C. P. N. Zwijndrecht, op 1 ~ei 1948 in 
geoouw "A'!licitia" . Zaal capaciteit: 250 
aanuezi~: 40 personen, mennen, vrol.6t(;h en kinde
ren. 
Spreker: .Ben Kedde te Schiedam. 

_. _____ ,.. __ 
De voorzitter, Aaldart Kielstra, geb. l3-3-1910 
te Gronau (D), \70nende te Zwijndrecht , opende de 
vergadering en gaf zijn spijt over de geringe 
komst te kennen. 
Ben Kedde noemde 1 Mei een gedenkdag en geen 

e trij ddag. Hij hekelde op de bekende wijze het 
pitalisme, die het mensdom verkwanselde , waarv 
hij Amerika varantwoordelijk stelde. Daarom mo~t 
het oog op het Oosten gericht worden. Het 
lisme vult ae brandkast ten koste van de arbei 
doch de communist produceert , tractoren, scholen, 
sanatoria en voeding voor de arbeider. In het 
Oosten kan de axbeider vrij leven, denken en 
spreken. De Oost-Europese staten gaven reeds hun 
cong~ aan hot lmpitalisme. Oorlogsdreiging komt 
v~n hot kapitalisme , waar Amerikn achterstaat. 
Stalin ziet geen reden om oorlog te voeren en 
stuurt zijn soldaten naar huis . Truman stuurt 
pens nanr Europa en gaat zijn leger en vloot ui 
breiden. Het Marchal-plan brengt werkloosheid 
doordat Amerika .eat-Europa vol stopt met eind-

tfroducten. Ten slotte sprak Kedde, dat Hitler 
t e/ niet onder gekregen heeft en dat Vo 
Truman en Marehal, dat evenmin zcl gelukken. 
Vertoond werden do films a n TJ.to en zijn partie!il.ne 
en "Tosca.nini dirigeert" . 
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Zaandam, 1 Mei 1948. 

RAPPO R T 

Hierbij wordt Uedelgestrenge het volgend 
gerapporteerd:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Op Zaterdag, 1 Mei 1948, te 15.15 uur, 
werd te Zaandam een optocht gehouden uitgaande van de ard. 
11 ZAANDAM " der C.P.N.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aaa deze optocht werddoor circa 800 
nen deelgenomen, waaronder de Afd. Koog aan de Zaan der Q....!> 

De deelnemers voerden de volgende téûZen 
met zich:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----o/-
11 WEG MET DE REGERING BEEL " 
11 TEGEN DE DOLLAR-DICTATUUR " 
" PROLETARIERS ALlER LANDEN VERENIGT U " 
11 VOOR VREDE EN BROOD " 
11 DE TROEPEN TERUG 11 

" LEVE DE RODE MEI " 
'' -x Ar, u I: 0..1 ';!jf::,. v.ty«'Na het beeindigen der demonstratie, voer 
de~·~ het woord, waarin hij aan alle deelnemers dank 
bracht en zeide dat deze optocht een demonstratie was geweee 
van de eensgezindheid der arbeiders, die de laatste resten 
van het kapitalistische stelsel zou vernietigen, hoe dit st( 
sel haar best ook deed zich te handhaven. Als voorbesl~ hi 
van nbe~e hij het volgende geval: De gemeenteraad te Zaandam 
had ondanks de zorgelijke finentiele gesteldheid der gemeent1 
een bedrag van fl.9000.-- beschikbaar gesteld voor de aankoo1 
van een overvel- wagen voor de Politie. Na alle aanwezigèn te 
heb~en opgewekt de avondmeeting te bezoeken, besloot hij zijl 
toespraak.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 1lJei 1948.- - - -

Aan 
de lfeer 

Commissaris van Politie 
te 

ZAANDAM 

De optocht had een ordelijk verloop.
Wearvan opgemaakt dit rapport, Zaandam, 



Onderwerp: 
1 Mei bijeenkomst 
van de c.P.N. RAP P 0 R T. 

L l Op Zaterdag, 1 Mei 1948, aanvangende des avonds te 20. 
uur, werd op de Gedempte Gracht te Zaandam een openluchtbije 
komst gehouden van de C .P .N. "De Waarheid", naar aanleiding 

7 -.........
1
waarvan U Edelgestrenge het volgende wordt gerapporteerd : 

/Dl"' 11De bijeenkomst werd door ongeveer ~ personen bezocht 
~~·J~~. Wethouder J. Warmerdam opende met een kort woord de bije 
/f . fll-;. ,t}j en gaf daarna het woord aar; Ni co Mourer, lid van het Part 
~· stuur van de C. P.N. Deze hleld een toespraak van engevee 

uur, waarbij hij achtereenvolgens de politieke toestand b 
Nederland en deze toestand in ons land besprak. Uitgoerig b~ 
sprak hij het Indonesische vraagstuk om daarna te besluiten 
met verkiezingspropaganda. Hij v"ekte alle aanwezigen op de 
de C.P.N. gevoerde en nog te voeren politiek daadwerkelijk 
steunen . __ 

~1ethouder Warmerdam stelde hierna voor, namens 11enige dui 
· zenden" aanwezi_gen een telegram te zenden aan de Minister väil 

Oorlog, waarm zal worden geprotesteerd tegen de veroordeling 
van Ratio Koster. Door handgeklap werd hiermede instemming be
tuigd •. 

1 ,~ Hierna trad het duo Flip en Tony op, met een drietal lied-
~ jes, begeleid met gitaar . 

~"lfl,.. #4f4, ·~ ~ n.'l Cor Zwart { Sij_men met de kreu;Qele rijmen] kreeg hierop het 
~ t;.--~ woord voor het houdên vàtî êën vÛOrdra'ëht. - -

"7- ~;;.-..x. t. .vA Verder ·werd getracht een samenzang uit te voeren, begelei d 
~~-•op de piano door Ru van Veen en onder directie van w. van Gaffel 

<Jift~ doch door te weinig animo of door onbekendheid van de te z inge'n:'
liederen mislukte dit punt van het programma. 

Aan 

Tot slot trad het Arbeiders Zang:Noor "De Zingende Strij
t...~ cl('~ ~ ders" op , onder leiding van W. van Gaffe~ dat een drietal lie-

lf' ~ deren zong . -
Wethouder Warmerdam besloot de bijeenkomst ., te 22 . 20 uur . 
Ongeregeldheden deden zich niet voor . " 

Waarvan op~maakt dit rapport te Zaandam, 3 Mei 1948 . 

de Heer 
Commissaris van Politie 
~e 

a a n d a m. 
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