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l . D ~ Oostelijk Groningen. 
Onderw: Inlichtingen. !\ (! 

Antw.op: uw verzoek om l~~chting~ 
dd . 10-6-1949 . ~o . ~1446 -----

~er voldoening aan Uw verzoek om inlichtingen, vervat in 
nevensaangehaalde brief, moge ik U het volgende berichten: 

~\ 1 . Doeke ALL~, geb : te Finstenvolde, 6- 8-1910, los arbeider, 
won: te OuDE-PEKELA, Wedderweg, 59, is een fanatiek lid van de 
u.P.~. ~i mo~t, zonder dat ruj veel begrip van politiek heeft, als 
een gevaarl~ke blinde volgeling worden ~angemerkt. Bij is verslag
gever van het dagblad "De Waarheid" en stnd als no .. 4 op de can
didatenl~st b~ de in 1949 gehouden gemeenteraadsverkiezing. 

~a /l 2 . Freerk .Jan ROZEVELD, geb : te 1'-lieuwe-öchans, 5-4-1921, los ar-
~· beider, won: te OuDE-PEKELA, fedderweg, Q2, i s een fanat~ek lid 

va n de u.P • .N . 

/\ 3. Abraham SCHRIK, geb: te Oude- Pekela , 12-5-1923, los arbeider 
won: te ~uDE-PEKEL!, ~malpaadje, ~' is een goed ontwikkeld , fel 
commun1s~ . tlLJ is lid van de C.P • .N. en agitator . ~ is een zoon 
van Elze ~chrik, communist, _lid gemeenteraad uude- Pekela . 

- I 

4 . Hendrik tiäR~N, geb : te uude-Pekela, 19-10-1924, los arbeider 
won: te OUDE-Pekela , tl§rmonie!Uk,~, is een achtarl~k persoon. 
Het is niet uitgesloten dat hi.i lid van de O. P • .N . is, doch er gaat. 
niets van uit. 

5. De door u genoemde Jan N1E1UN , zal wel op een vergissing be
rusten. Dit zal moeten z~n ~eert .NlEMAN , geb: te Oude-Pekela, 
,27-8-1915 , los arbeider, won: te OuDE.PEK.ELA, .1:1anekam12, 28. Dit 
is een zeer onbetrouwbaar persoon. llij is fel communist, alhoewel 
h~ weinig begrip voor politiek heeft. Voor de e.P.~. legt hij 
ve~l activiteit aan de dag. 

~.u . uostcltik ~roningen.6-7-49 

i-~ 



~No . lO.:A. 

Rapport inzake een door de 
C. P. N. op 1 ·l!'~i 1949 te 
Slietr cLt geh')uden verga-
derin0 .-------------------

/o,..,., ,.. de vn"lrzitter, 
-g..,.nuar~ J . ~lálie

paaro uit notter nam, 
ggk. 
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A.C.O. 
Werlcgr. Vem 

Naar aanl eiding v~e~ schrijven van de Centrale Veil 
heidsdi enst , no . 61986, d.d. 10 Juni 1949, rapporteer ik, A.~l ' 
?!ARTI'NTTS GR.~-f~FLH.~•!D, brigadier van gemeentepolit i e te S1ie
drec.nt , tevens onb ... zoldigd rijksveld,.achter, het navolgende: 

'·IQ p Zondag 1 '.:- i 1949 woondP ik bij een l ~lei vergaderl. 
door d~ afdeling ~ott~rdam ~an de ~ .r.N. belegd in de zaal 
Thalia alhier • 

.De vergadering werd b ijger:oond door ± 100 personen, af
k'l ~t ig uit Sliedrecht, Giessendam, Rardinxveld en vermoede
lijk ook uit Papendrecht. Het woord werd gevoerd door E: en 
sprok9r, diaL crd aangekondigd als zijnde genaa!!rl Hombeerts. 
Bij lanceerde ce gebruikelijke communistiscLe leuzen, d." . z • 
roemde de l evensomstandigheden voor de arbeiders in Rusléa.nd 
en de daarmede verbonden :Balkanstaten, waar volgens hem 
heid heerst, heke1d e de Nederland se regering, inzondart.~;id àe 
persoon van dè minister-president Dr .Drees, die volgens de 
spreker oorLJc, voert in Indië,· niet genoeg '>7oningen br.>uwt en 
de kapitalist n in dé hand werkt . 

Z.-.;toogd werd dat de Nederlanase communisten nooit zulle 
strijaen tegen het "vredel i e:vende " Rusland . 3en film werd g 
tonnd, wa<..rin het Sovjrt ~eger werd v rrd;erlijkt. \ 

Tenslotte werd .::en m'1tie vo.,rg...,stt:!ld en aanóenomen al s 
in aangenaai d schrijven vermeld . 

Zonder tv.i,if 1 is de ondertekena"'-r J •.. :.=..liepa.ard identi . .k 
aan de Rott.,rèa.mse co.anlUnist Jé...n l.:C..l ie~ard, gt::boren 4-4- 1924, 
te Rotterdam. 

De verg~àering had een ordelijk verlo~p en óing rusti 
ui teen. lfag.r !Ill.jn rr.ening \:aren vele bezoekers in hoofdzaak 
geko~en om de vertoond€ film te zien . Ni~t allen gaven blijk 
van inste~ng ~ t de mot ie. Aan het slot v.erd verzocl1t de 
international!" te zingen . V€'!'scheid~ne ~t::rsonen zongen niet 
mee . 

Ter·.'.ijl genoerrde mot ie \:erd voorgestelu en de interna
tionale werd gezongen, verlieten reeds velen de zaal . 

aarvan door mij op de eed, éa.fgelegd bij de aanvaarding 
mijner bediening, is 095emaa~ , gedagtekend en ondertekend 
dit rapport . 

Sliedrecht, 18 Juni 1949. 
coll. ti De brie;adier van gemeentepoli t.ic 
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Gr!HEir 

1 I'ei vcrgadering 

Naar mij bekend werd, is door de voorzitter van· de op 
1 y~ei 1949 te U\?ent gehouden bijoenkomst van de c .P .N. , 
l!lGt instemming· van de aanwezigen, de volgonde protest- , 
notie ~ezonden aan Z.E. de r~inister van Oorloe: 

ttDe bezoekers van de le I'ei-bijoenkor:1st der o.r.N. 
""De 'l'f'aarheid" in het Thaliotheoter te Sliedrecht 
"protesteren net klem tegen de gevangenhouding van de 
"t\'JOe jeugdige rrl.litairen Erio lWl.o en '!""licter LMIGTINDIJK. 
" ?ijn er van overtuigd, dat hun r,evan~éhouding 
noneotechtvaardigd is en in strijd net onze de~o
"oratischc wetten. Eisan uit dian hoofde hun on
"middellijke in~riJheidatelling. 

n 

" 

Sliedrecht, 1 ~ei 1949 

De Voorzitter 

w .e. J . J:aliepaard 

Ik moge U verzoeken mij, met ver~eldine van de U 
bekende bijzonderheden, omtrent bedoelde bijeenkomst 
te aoen inlichten, waarbij ik gaarne zal vernemen of de 
voorzitter J . l':ALIEPAl'IRD identiek is aan de bekende 
Rotterdamse communist Jan 11 :ALIEP.AllRD, geb. 4-4-1924 te 
Rotterdam. 

Aan de Heer 
Corpschef van Politie 
te · ' 
SLIEDRECHT. 

net Hoofd van de 
C:'NTRALE VP.T! TGHEIDSDIENST 

namons deze : 

' :r. G. ~rabbendam 
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Verbinding .. 
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UITTR~:- ~fl 

Uit ~L«.a.."" 
Ag.n • ' 1 .41.1 
Voor .... Ob L"' 2 I 

. ' \ 
J 

Onderwerpt Besloten kaderverg . CPN. 

DatU3 ontvangac bericht& 19- 5- 49 

Betrou.lbaarheid berichtgevers Betrouwbaar . 

Waardering bericht: :Se tro ,_.wbaa.r . 

Tevens bericht gezonden aant 

ltectewerkende inatantie ' a' Geneo ('·; 

Ondernornen actie: "Tene. 
-----·-----------------------------------------------------------------· 

2? !!ei 1949. 

Kort verslag van de besloten kaderïerg,s<.iering van de 
Communistische Partij lledarland (De .'laarhaid) , district Rot
ferdam, gehouden op Vrijdag 13 lliei 1949, te 20 uur, in dos 
foyer van 'Jebouw "Odeon•• , Gouvernestra.a t 50- 72 te ~otterdam. 

Aanwazig circa 100 personen, o .~ . 25 vrouwen; de ver
gadering was per convocatie, welke in afschrift is aange 
hecht, aangekondigd. 

Achter de bestuurs tafel waren ~eze ten1 Scha.lker, J . P., 
Cos te rum, G. , Geerliga, J. , en l.r.a.l ie I:aard.) J., · 

Geerlige, J., voornoemd, opent de ver~adaring met een 
<'~~~-':_.

1

_l~~· l \/ j kort welko ·-;stwoord en geeft het woord ~nJ)ohalker, J.P., . 
~ ~ voornoemd, die de bekende uiteenzetting g eeft over de toe

stand i n China , zegt hoe de zegevierende communistische le
gers aldaar geluk en vrijheid brengen , wijst o p de toestand 6 in Indonea•iè, w~ar Eeel op last van de reactie is wegge l open 

~ en zegt dat .j_uist bij de verkia.zingsactie de situatie i _!"l_ __ I n_
qones.;i~- moe.t i:Ordetl'ulf~~Ji.U.1t. '.1l"J moèten de meriêën verte l
len dat het steeds onze eis is geweest de troepen terug te 
trekken en speciaal nu , door het grote aantal verliezen dat 
daar wordt geleden, zal deze eis ons grote sternmenwinst kun-

2 nen_ o~leveren~ 
.,~ " ' l ~. gaat dan de gebeurtenissen na va n de l .r.lei- v ia
!: r{ng, zegt è a t de eerste Mei wel als ;sesla.agd kan wordeu sse

noemd, doch dat zij_ fJ...Jl~ne&J..~~~,!l." eq.c,Ç..~ is ~eworden . Het 
slagen van de eerste l!ei is niet te dan.têen aan het werk van 
de afdelingen, daar in geen enkele afdelins een behoor lijke 
propiganda is s ernaakt . In dien dit wel was g eschied , zou zij 
financiëel ook een suocea ZiJll ; eweeat . A;l.n 1 !.:ei- bonnen is 
een bedrag af:serekend van Fl . 820, - -; oroohure ' s enz . moeten 
nog door vele afdel ingen worden afgerekend . In ' t kort ge
zegd komt het hie~op neer , dat alle ~ opgedragen 
werkzaamheden slechte ten de l e, of in het geheel niet zijn 
uitgevoer d. De fout schuilt hier bij de afdelingsbesturen, 
die getoond hebben geen organisatorisch talent te bezitten . f ~derzijda mag het ook weer niet zo zijn dat het beatuur dag 
ln dag uit in de weer is • • Vij moeten meer kl":l.merad.en tot one 
trekken , zodat wij allen maar een avond pe r week er o p uit 
behoeven te gaan. Het ie o.P het ogeclblik zo· dat iadien men 
een werker heeft aanse trokken , de2e kameraad onmiddellijk 

zocianig 



UITTREKSEL 

Voor . .. ...... 0.} 142l .. .......... . ..... ... Naam l; . ~ . ~.r. -1 l~l-:-.:viering 19.~~ • .................... 

Origineel in .... . ............ .O!J .... ~L1. ...... :r. ....................... Naam C .• I~ . 1. • -.YQ re SJ.!.~. er in~ç n. .. ,. . .. 

Volgnr . .. Ag.nr. .624ll .............. Aard van het stuk . .l .. "'~i::· fee..~.t. .. ÇJ~-~J. .. qfq ... . LJ~!~agHeste :i.rà 

................................................................................. Mz . ................................. h • .e .•. Le.a.mmrd.eJl. ..................... Datum ........... ~G .. i .... ~.,;.~.~-- .. .. 

• 

• 

O_.J 1.-a mdag ~ Lel 1949 11.erd door de L . . H. tfdo1lng ~\. 1g ,reste::t.nd.e 
in •Ou.? Huls 11 te iNW::.g esteinde , g:t=HleGnt·~ ) ntwn d"'e1 , het 
1 ·-G i - 1 ~est ge11 ::t.erd • 

Uitgetrokken door ......... : ... ........ G. ........................................................ Md./Sectie ........... li.,Q.~ ... 1P .•... Datum ............ ~ .. ~.~ ..... 1.:.~ 

Op aanwijzing van ........................................................ ...................... . 

~ 5071. '48 



UITTREKSEL 

Voor CJ 1421 ..... Naam C • .P . :u.- 1. Uei-,rierlllg. 194.9. • ... 

Origineel in ............. 0~1 .. 2.M. ... N..H . ...................... Naam ..... G . ~ •. N. -Y..P._;reaQ.er:Ltl~-~n . 

Volgnr . . .... .. Ag.nr. ..5.2406 .............. Aard van het stuk .. .VGrg •. G . .~: ~~ J.u,+.m.:~.r.~md l . Q . 49 . 

................................................................................. Afz . .................. Amsterdam. .......................................... . Datum ............ 1.8 .... 0 .• ~.9 . 

• 

• 

Op Zondag l lvtei 1949 werd een openbu:re ve:r~~e.derin:3 ,8houden 
van do C. P . l,I . te Purmerend in de biosooo:pzua.1 van 
N.H. SCHllf.KEL , Jub~e1e Buurt 16, ~urroerend • 

Uitgetrokken door .................................................... 0: ......................... Afd. /Sectie ......... A.O.J ... 1.P.............. Datum ........ ~ .. !.f3. .... 1:_<;)_ ! .......... . 

Op aanwijzing van ................................................................................. . 

~ 5074 - '4 8 



UITTREKSEL 

Voor ............ OJ 1 421 .................. . Naam C • .t> . I; • . l l ei- YiQl' J.rW 194..\3. . .................... .. 

Origineel in ... ..... OJ ... s....44 .... ~) ... IL .................... Naam ~ . l. . ... , . -ve.:1~!.': .lel'lll J" • 

Volgnr . ....... . 

............. .................... .. .... ............... .. ....................... Afz. .. ......... .... ........ t ...... ~.- -.-D.ll.O .. . ............................................. Datum .. ... ....... ... .J.-4 . 5 ... . 4<it .•. 

Or> Zonelag 1 I.1e i 1 919 te "o . oo uur he'Jft u.e. li'a.el:u.e 

• JIJld. ijk v tn de c ..... l ; . n .0e ~ rhe id' een verg& Jer:mg 
be e,d in c fe BUJ..lu];L_ to .• ud J. j ... " \est • 

• 

Uitgetrokken door .................................. .G ........ ...................... ............. Afd. /Sectie ............. ll,QJ1.. ... 1P.• .... Datum ............ ~.~ . .1:3.~. 4.~ .. ~ .... .. 

Op aanwijzing van .................................. ............ .. ..... .......... .. ... ............ .. 

~ 5074- '1 8 



UITTREKSEL 

Voor .. 9D 142l. . .... ... .. ... .......... . Naam '
1 1 l!ei-viering C.P.N. 1949'.~· 

Origineel in .... ... 01.:> 4.1:1.-:.N.!.n.!.. .. ................... Naam "C.P.N.- Vergaderingen"- ]!oorrl .. HQJlan~. 

Volgnr. .. ........... . Ag.nr . ....... 9?..~41 . ........... Aard van het stuk .. . Ve~.s lag, ................. .. 

................................................................................ Afz.. .. ............... a.l~:rJ.QJl.ffi!! .............................................................. Datum ........ 12.,. 5 ... 4.9 .. .............. . 

• 

• 

1 Mei viering Aoor rle e.fAe linr; Laren (N.H.) en Blaricum 
Aer C. P:N., g!lhourlen te lharicum op 1 U:ei 1949 te ~0.30-
uur in Ae z21 al, wttarve.n Ao eigen11.ar Ebe lo FABER, wonent44! 
te Blaricum, Huizerweg 13 • 

Uitgetrokken door ................................ J .• H ........................... ........ Afd./Sectie ...... MP.: ... l.Y b.. .. Datum ............. 4 .•. 8 .... ,9.. .. . 
Op aanwijzing van .................... ....... .... B ... III .. .g ......................... .. 

<J) 5074 • 'H 



UITTREKSEL 

Voor ... ..... 9.d. ... l ~~ 1... . ............ _.. . Naam :1:- -~·.ei-:Vie.r~.Y.~~l... C_PN' 194~. ~ ... ............................ . 

Origineel in ........ O..J .. 2.44 .... G.r .• p.rmz:. ................. Naam .. c • .P. N. ":"v.ore;ad o rinzen . .. 

Volgnr. .. . ........... Ag.nr . .... 621 54 ........... Aard van het stuk .. 1 ~.-ei-;- ;f'ee.s.t afd .. ~ppingedál:a , v . d • 

...................... c .•. P. ... N .. ..... e.n ... E .• .v. ... c. Mz . .............. l .J .. 9.o.s..t~.l.JJJ~ .. 5J..:r.Q.nj,J'.lL9.11.• ........ Datum ..... ),),,.~ .. q.~.1:.~.~ ... .. 

• 

• • 

Op Zaterelag 7 l11e i 1 949 hebben n. 1 afd.elineen AP.PlNGJllJJAM van de 
C. P .N. ".Ue '.harhe i d" en van d.e 'lt • V. c. , een 1 lv'ei-..fees t gehouden 
i n zaal van ijk t e Al:lf'H!GEJ.J.~ • 
De onceveer 70 aamrezigen vT~rden verweJJcomd door de voorzitter 
van de c.P. r ., tevens r aadslid voor aeze partij van 1e geme,::nte 
.'L>:PING~J ~ , Jan BU:LT~Th....EP te .• ppint;eda.r.J. • 

Uitgetrokken door .................... ................. G .. ...................................... Md./Sectie ........ .AC.JJ. .... 4.P .. .......... Datum ..... 9 .. ~ .. $..~.4.~ .. ~- - · ........ .. 

Op aanwijzing van ..... ...................... ....... ................... ............................ . 

&s 5074 . ' 48 
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;uurht. •e JOU'."', gelegen .:JD.D 
d gehouuen ··elke · ... ,J:.. __ .3li ~ c 
vond vormd he t; ul...:. :u .... i J van 

,. l dmd D fees ueJ. jk 
neden dl a '{en var. J9 00- tot ?.4 00 uur · ·~ muz ek ~ema8kt 
get;ongen n gede lameerd ez er bestond. /!- t,~nheia. orrJ te ~.ë..nsen: 

Van onbeveer ?.1 00- ···ot 2L 30 uur h:t .ld cTJ der · anweZlhen een 
toasl"Jraak" !'ij bt.gon met er op te ~"i ,I zen, d'ä'li==tte-r.o"e'S'"ttrn.<i in de 
we.r.eld geen U>l.nlei<iing gaf om fee,,t te vier-en vant er àr·eigde volgens 
hem wederom oorlogstEevaar:. Daarna hl.ng spreker. terug :1aar de ti jcl 
der C~&r-en toen er nog op ongewapende mljnwerkers werd gesc.1, ten: 
hetgeen een ·. l5emene rlleista.king tot bevolb had De a . .cbeiders ontvingen 
tocm uiterst lage lm1cn~ w~::.k lot de beiriers hier te J.a:nde ook thans 
be..,chocen is 
Sprt:!ker ve:rvolgde ziJn rede ongeveer als volgt: 

"Hiertegenover st<A&t dat onze Reger1ng het tl,l=jYJtisch Pact heeft 
getekend hett;,een millioenen gaat 'costen De ·t; .;ee.:i-3 1 ereldoo,log 
ligt ied~r nog vers in het geheugen en me is \leer bezig met het 
treffen van voorbereidingen \roor de d rde :vereJdoorlog. Deze zal 
gericht z~jn tegen Rusland en de àuurbij ' 1ge3loten landen liet 
vuil dat in vurband hiermede naa.r Neae lund .•ordt ge'br chtr kan e~ui't 
gegooi.r.ï rorden op een manier zoa ... s dit thans in (.,'l[}inr gesclnedt-
Ret kapi;;<lisme bereidt deze derde wereldoorlog voorIVelke verschrik 
keliJke {;.e\70, geu zal hebben voor de arbeiders. de vrouwen en l\inderen 
Men wil Nede.cland hierin betrekleen De l.api tal f.iton willen het Herkend 
volk nog meer in net ongeluk s·corten Onze .t.~eger:.ng moet Hitler niets 
"erwijten Dali ze maar idjkt naar do m .... 'thoden d1e Zl.j i;oepa.s i; in 
Inaonesië en naar de plannen die wo.cden voorbc1·eid vegen de Sovje·t Unie, 
Om deze Vt.JrschrjJ,keli.J}ce ramp tie vool~wvJer.. raceten wij 1:1.et de 
Sov je·t; Unie en andere democrat::.sche landen m1menwe.1ken Dé:!.arom j.s het 
werlc in de valeorganisaties zeer bel. ngrijk b. v. in een Al2;emr-.me E mcl 
van Werlcers in het Mijnbedrijf 'iij kwmcn werkelijk trots z .jn op 
deze eenheidsorganise:Gie, welke geboren i.s uit het verzet en waarbij 
noch geloof noch poli l;:!.eke geziht.lheid 1.n aanrnerk:l..ng wordt gez10men .... 
Alle aanvallen welke op deze o ~gan:u::Jatie ziJn gedéi:tn zljn doorstaano 
Daa 'tege"tlover wil f!len thans de Pt~bli kreehtel:.·lijke l)adrljfsorgé\n:satie 
~nvoercn Dit is een zuiver kapi ,alisti..~che in&tell~rl6 wa ...... l:"in de 
vertet;eawooL~digers va.."l de ké:.pitûalver.schaffers zitt N; hebben. 
1 ro.Lessor Veraart beweert; dat c~n geen mko.cganisa i es meer nodj ; 
zijn Als het zover zou komen aan Zl. jn de h .ren lw.p 1 tal ~sten vo1 
genoeg en zullen zij lë;;i.chen. Maar aLs professor V=:raart meent ei at 
het zover komt, vergist hij ?;ich schromelijk e~renals de kapi-:;alisten_ 
De arbej.ders rnogen zich nie·c J.aten meesleuren o dcxgelijlce c'.oelf'tel
lin~en te be eiken Hiert~~en r110etcn w J ons v.::rzetten en he-c verr~et 
in a.aden omzetten door geregeld onze "ergaderingen te bezoeJ{en en 
manifesten te verspr~iden, Ind2en er eeil aanslag wordt gepledgd op 
onze lonen zullen v-lij vechten en guen s ap Hi. Jl::en, aarbij 5'tellen 
vlij onö als voorbeeld het verze"'G ti jdeJ1 het C7.é'.ri.stiscll bevr~nd, Dan 
geldt voor ons weer de leuze VUil dP. buzett:l.ngs·i,i jd: "Als de •• rbeic~er 
wil, staa.t het hele raderwerk st~l " l.~ zullen al.les in het werk 
stellen om dergelijke ::Jllende everw.J s die Véon een eerlog van ons 
o.f te wenden voo:r he'lj behoud van v.r~"uwe>n e1.1 kino.erenu Dé.,arom s t;sn:r,~en 
wiJ met de a., s t_,emeenter-a.&ds Vt;rh.ie.t..lnt;en op de lijs ~ van de 



communisten. Ook dcL.e verk~ezingen z jn be_angrijk ïj behoeven 
maar t k:t ken .naar het .mningvra~ s u uk zo \ ee è ik een geval in 

e 'Eg e- '"Olon·i.e 11 te nrunssUIJ W'"àar, éen a_ beidt.>.CS on~ng 
d.cie gezinnen zijn onder~ebré.l.cht .t:e van ').e~e t:;ezinnen sl~.apt 
met t;w~ voL ·1assene.:1 en drie 1c:_ndere ln éen tHee-persoons ledikanto 
:u::..~rteL;enover s ·aut a:e bezittende lusse Deze bouwt mooie woningen 
An die won-Jn ook niet met nege 1 ::2n op een kamer~ Hü~r in Brunssum 
zal en 'TIOet woonruim ·e "!Vorden gevorderd, Om dit te bereiken moeten 
zoveel moBelijk leden van de C P.J-l in de gemcente .. aad. zitting 
nemen Daarorn beslui ten w:t j om VG.stbm"aden en r.Jot volle kracht ·è;e 
werken .!'Jen voorbeeld voor ons is dt:' ciov jet-Unie 11 

De pe.csoon die de:&e toespraak hteld is gen~amd: 
.~ t<l HOT~::iBLENBI::HG, Chrüt-biaan ~ t:~e bo ~en ll-2 13 te Hengelo ~Te derlauder P 

V" we.t·lczaam op de s·tautsmi jn Eml!lé:l. oncler no ,_ 6842 ~ wonende te Brunssum v 
. ~'<dellestraéd; 29 t • 

~ Ter kennis \lOrdt geb:r·acht, dat he-t \'/,:l.arl..e~tlsgebouw in d:...t rappo..:-t 
genoemd i c.; ge:;,.ocht door de Z. 8 he r 'ou.vet t pus~Goor van de parochie 

- Langenberg onder de gemeente J3 ·un~.m.m Di ... &cbomt zal .vorden inge-
r ... eh t; als R 1{ Yerenlt ingsgebom , zodra hot door de hLddlge bewoners 
·ordt ontrm.md., .De pastoor uie ook oelast is met he~ bouwen van 
,en kerk in ganoemde parochie ver ·acht inzake de verkoop van net 
'·oarheidsgebouw felle cri tiek Vc.i.ll de ziJd der communisten. Hij 5.~ 
zclf's ae l!lening toegedaan dut deze ;ot; in de hoogs l;e rege.r::.ngs·
kringen zal worden doorgevoerd. D~ nkoop vm het \aarheidSEeboml 
is reeds gepublic~erd in h,c:"'G pol c ~1: el weekbl&d 



UITTREKSEL 

Voor . O.D .. 1421 .......... Naam ............. 0 .• .!!. •. :-r ...... l ... He.i",.v ieriLJg .... l.9.4.9 ................... .......... .. 

Origineel in OD 244 .. li. h . ..... ............... Naam _ .............. C ... l' ... N. .. - ve.r.g.e.der.inge.n . ................................................ . 

Volgnr. 

• 

• 

Ag.nr. . 6202.4 .............. Aard van het stuk .. Verg .• Cl.rJ...at..d .• . .Tc.stzaa.n .. ................... .. 

Afz . ............... Am.ste.r.dn,m...................... ....... ................ Datum ....... ..... .1.0 ... 5 .• 4.9 .... .. 

• 

Op 1 Mei 1949 v.rerd. door de C. J.;l . N., efûeling ~estz'lan, 
een bijeenkomst gehouden in hotel do" Prins vgn Rudo1f v/d Uerff , 
aan de Kerkbuurt 40 te ·e~tz3an • 

Uitgetrokken door ..................................... 0 . ................................... Afd./Sectie .ACJJ ..4.b.. ......... Datum .......... a~ .... !i • . 4.9 .. ...... .. 

Op aanwijzing van ..... ...... ... ... .. ....................................................... . 

i!) SOH - '48 



B 61941 
IIIf /Til i ; 2 

:xxxx 
:xxxx 

30 Juni 

n.q.v . 6194l v •. peldoorn 
-1] GETIEI11 

\ l -.J I -1 

~ 
J . Ni euwenh ui s 

Te m~er infornatie heb ik de eer U te· berichten , dat 
op 12 rei 1949 te Eengelo voor de militaire dienet is 
gekeurd Johannes NIEW~E~~UI§,•geb . 28~10-1930 te Voorst , 
wonende te Terwalde s . 12, gem. Voorst . 

Betrokkene is afkomstig uit een gezin, waarvad alle 
leden als co~unistisch georienteerd beRend staan. Johannes 
bezocht het in Juli 1948 te 'Enschede gehouden "":aarheids
feest~. Hij nam op 1 rei 1949 deel aan een bijeenkomst op 
de begra.afplsnts t.e Ter ... :olde , waar een kranslegging plaats 
vond op de graven van in de oorlog gevallen co~unieten . 

.Aan de Heer 
Hoofd Sectie III B 
van de Generale Staf 
Julianakazerne , Clingendaa~ 
te • · 
t s - GRAVENR/IGE. 

Het Hoofd van de Dienst 
deze : 

L.L. van Laere 

. .. 

9 . 
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Rp . no. 912, Geheim. 

ONDER 'IERP : Corrununistische bedrijvigheid op .I);\ 
1 Mei 1949 in de gemeente VOORST. ~ 

M.... 

6 '9 ." -1 
12 t>lEI 1949 I 

Naar aanleiding van bovenstaand 11et vol-
bende berichten. 
In de avond van 29 en 30 April 1949 werden door leden van de 

c.P.N., afdeling T·.ello, op vrij "'Tote schaal strooibiljetten 
verspreid, waarvan U é~n exemplaè:<r hierbij gelieve aan te tr·ef 
fen. 

Op 1 Mei 1949, omstreeks 10.- - uur, vond op de algemene beiF 
graa ~plaats te Terwelde, een lrranslegEing plaE- ts , "'aarbij ~1 
personen tegenvioordig waren. Na de kransleg5'in,; tro.t<.ken allen 
lan[Ss de c;;raven van de gevallen con.munisten. 

vnJ.er hen bevonden zich viar peroenen die in dezerzijds eJ.1 U 
re~ds eerder toegezonden rapporten, noti niet zijn genoemd, t.w.; 

l.Klaas t.~ELLETf..A, geboren 11 Maart 19&:.5 te A~eldoorn, van beroep 
fabrieksar-beider, wonende te 'l·ert~olde, R. 41, gemeente Voorst. 

2. Cornelis van LIMBURG, geboren &.:. J,mi 190~ te V.,)Cl st, van be
roep faorieksarbeider, .1onende te Terwelde, R.l30 ,gem. Voorst; 

3 . Reinier IunJENHORST, 0eboran 15 December 1923 te Voorst, van 
beroep smid, 1.:onende te Terwelde, R. 60, gemeente Voorst en 

4.Gerharèa Johanna van 't EINDE, gebore:: ~-0 "'uli 19"G2, 
in. onende echtgenote van Leijenhorst vuornoe.Jd. 

v~~r zover reeds biJ onderzoek is gebleken, sympathiseren 
Jènoemde vier mst het communisme. inJien ZiJ .;een lid van 
partij zijn. 
In het bijzonder wordt hier de aondacnt nog gevestigd op de U 
reeJ.s bekende: 

>< Johannes lHh.;U'~R~ui.3, geboren :28 vetober 1930 te Voorst, .vo:1e 
de te Terwelde, 3 . 12, ge:neo.1te V0orst, 1ie ook attn deze couu.lU
nistische plechtigheid deelnam. 
Deze, behorende tot een geheel en actief communistisch gezin, 
moet op 12 Mei a . s . te Hen,Jelo (0) voor de militaire dienst w 
den gekeurd. 
In de namiddag van die dag, omstreeks 14.- - uur, werden circa 
35 schoolgaande kinderen van co1rununisten uit Twello, per al.lt o
bus naar Deventer vervoerd, al~aqr zij deelnamen aan het alda 
6ehouden kinderfeest, JeOréaniseerd door de C.P . ~ . te Deventer 

In de comrnunistiscr.~ O.l?to,..:.t , die des avonds va.n die daJ te De 
venter plaats vond, liepen circa 2C coaununisten uit l\1cllo ver 
spreid in de stoet mede. Spandoeken of stri~dleuzen werden do 
hen niet medegevoerd. 
Dit 20 tal nam daarna ook deel aan het in de ~chouwburg te De
venter gehouden 1 Mei feest, georganiseerd door de con.munisten 

De na~en van deze zijn reeds eerder doorge6even. 

Apeldoorn, 8 ~.~ei 1949. 
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Eenheid voor de Vrede I 
Het Atlantisch Pact is oorlog I 
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Verbinding 
No.lOr~/1.9 

I 
2 Mei 1949. 

1 

@ AC 

MF 1 1Q.4Q 

V~rs"!.ag Vë::ln het op Zondng 1 Mei 1949, in de 
zaal van Van r•u.llem aan de Rotterdamseweg 110 te Delft 
gehouden kinäerfeest 6eorganiseerd voor kinderen van 
leden van de C.P.1. uitgr ande van de Afd.uelft van de 

c. p . } .• 

Dit kinderfeest was georeanisee d door: 
~( Mijntje ~che~en,teboren te Rotterdam,5 October 1897, 
~ .gehuwd met M.van der Beek,wonende ~arthuijzerstraat 15 

te .Jelft en 
x l .tilhelmina Adriana Johanna van der Beek,geboren te 
( Delft, 4 April 1919 ,l;)t-huwd met ll. • van den Bosch, wonentie 

Vau Bleiswijckstraat 33 te Delft. 

Als sneltekenaar trad op: 
/Cornelis BIJL,gebor~ n te ~elft;6 ~ebruari 1920,~~gazijn

beaiende,wone~de Bagijnhof 7 te Delft. 
De feestvèrgaderinu nam, te omstreeks 1~.20 uur een 
aanvang.Jül reerst weraen er enige smalfil.:!en vertoo.r.t 

~ door: .tillem :E'redrik van 1...0.-:>TEi'IJ, 

geboren te Jelft,?3 Januari 1909,fotograaf,wonende 

Lam van (.;vervest 36 te Delft. 
Vervol~ens trad Bijl op als sneltekenaar,waarna hij 
de kinderen nog enige tijd bezig hield met een pop

penkast . 

Er werd door ni~mand cesproken . 
Te omstreeks 17-.uur was de feestvergaderL~g teneinde, 
nadat aan de uitb,ng aan elk kind een lolly werd uit-

. gedeeld . 
Aanwe z::g ongeveer 200 kinderen . 
Zaalcapaciteit ongeveer 200 per::~ouen. 

Aan de Heer Boofd van de 
CEN!!}RALE VEILIGH ..... I.JoJJibtT:::;T 

te ' s-GRA VENHAlJ-E. 
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Verbinding No.:l02 r 
No .:20 

Onderwerp: u Vert;adering C. P.U. te Heiloo · \ 
van de !ifdeling Heiloo 11 

___.-rh 

------ ------ ' / 
; 

Datum: 5 Mei 19.49 
6/ d' od' 

i1 . .. 

Datum van ontvangstbericht~ 

Betrouwbaarheid berichtgeve:a 

Waal.'dering bericht: 

~eer betrouwb~ar 

~ ------
Tevens bericht gezonden uan :tt.~Q~~~-.G.~~alll fgd.JJirecteu.r van 

.~ .. .rll~'t.~è\.~, •• 

~edewerkende instanties 

l_._":: Ondernomen acties 

. . 

. . 

b•oo•••••••••• ••• 
•o•••••••••••••• 

Ik heb de eer U het volgende te rapporteren betreffende een op 1 kei 
1949 gehouden vergadering van de C.P .N.,afdeling Heiloo,in caf~ l'..Ollliner , 
Kennemerstraatweg no.:79 . De z~alcap~citeit von dit caf' bedraagt 75 man. 
Voorzitter v~n de vergadering:Gerrit,Jan,Uolenaar,geboren te Heiloo,3 Ja
nuari 1909,wonende te Hitiloo,Holleweg no . :22,beroep:metselaar;medewerken
denl<!crnelüx-,Oatharin8)-Bpew:'"--geberen Jen.ke~~ g-eè~ t-e '"mstePdM,..~ J~t . 
1908,wonende te HeiloopHol~eweg no .: 46(declamatie)JPieter,Schilp,geboren 
te r/ormerveer,24 Januari 1896,vronende te Caatricum,Duin en Bosch no.:l2 
(liedjea);Pieter,Klaas,Volkere,geboren te Oud-Karspe1,6 augustus 1907, 
beroep;tuinder,wonende te-Langedijk,Oud-Karspel No . :À.l48(epreker)- lid der 
c~.N . en geme:nteraadslid voor die partij.In de z&al hingen portretten 
van l'au..l de Groot en lierben ·.Yagenaar, alemede in rode lettere de Leuzen: 
"Onze jongens n3ar huiau en uLeve het Socia.lisme 11 .0ok waren er 2 ex~ 

·tJlaren van een plakk~at,voorstellende een arm,boeien verbrekend, van welke 

\ 

' -~d~~~an~-~en br~~~~~:~~:=~~:~~~-~::~~~:_~~~rd~~~l-~~=~ 
Er waren 38 perspnan a~wezig,onder ~ie 10 vrouwen en 3 kinderen(jongene) 
en tevens 3 jonge mensen tussen 18 en 25 jdar,van wie ~~n,een meisje van 

\ omstrèeks 18 jBar oud,te oordelen na~ het geeprek,dat zij voerde met een 
\ ~eer,blijkb~ar haar vader,kinderverzorgster was oftewel daarvoor etudee~ 

\ 
de.De heer zlli o . a . tot haar: "0# ga je dan na;;n- Moskou om daar verder te 
••• ••• ••• •• (het overige was onveretc mbc.ar) .----------------

\ De vergadering werd gehouden in het Oud-Hollandse zaaltje van voormeld 
\ caftf, deze bijeenkomst had meer het karakter van een gezel.lig samenzijn 
, dan van een off1ci8le samenkamst.Voorzitter,epreker en overige medewerken

den zaten.min of meer apart ~an eenlaparte)tafel,terwijl de belangstellen
den zich om e..:n andere hadtien géfroepserd of elders bijelk.:l<ll' in het zaal-
tje zateno ------------ .... - ------------------~--......., 
Om 20.15 uur opende voorzitter ~olenaar de vergadering door de aanwézigen 
welkom te heten op deze 1 Mei-dag.Hij verzocht te beginnen met h~t zingen 
van de Internationalelwaar~an allen voldeden1 toen kondigde hij direct de 
heer ~chilp uit Oaetr cum aan,die onder begeleiding van zijn guitaar en
kele liedjee zong,waarin hij de nreactionnaire krachten" hekelde en ook 
ze~ 1 dat de opbouw gesaboteerd werd .Verder zong hij ~ver de Welte~Ger
brandy- kliek,die de 11,eabelsleperatt de kans gaf hun spel weer te spelen. 
ier kWam Indonesi~ weer aan de beurt.Over de t,JSSR ·zong hij niet en m~ak:
e daarop ook geen enkele toeepeling.Hij oogstte &en dankbaar applaus~ 
ervolgena droeg mevrouw S:peur-:-J ankers voor: 11Meer11 van .fl.dama van Schel te-

// 
./ . 
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Bron . Betrouwbaar. 
t !tPOb 

. 
Inhoud . Betrouwbaar. . I 
Actie . ... ____ 

• 
Copie : :.._ __ • .c Y9 .rr t"C' 

\ 1 Mei-viering "C.P.N."Haarlem. 

Des aorgens omstreeks 9 uur arriveerden uit verschil· 
lende delen der stad groepen kinderen ter bijwoning van het 
Kinderfeest in het Gem. Concertgebouw. 

De organisatorische leiding van deze ochtend was in 
handen van de "C.P.N. 11 en het "A.N.J.V.". 

1Als begeleiders der diverse groepen werden opgemerkt: Mevr. 
Waleveld; Cor van Alphen; Huug van Langen; Karel Winterink; 
Martin Gregoire Jr. en Bos Jr. 

I Om 19 uur formeerde zich op het Wilsonsplein de 1 Mei
stoet(± 200 personen), die zich via een vastgestelde route 
door de stad naar de Gem. Concertzaal begaven. 
Behalve een aantal rode en rood-wit-blauwe vlaggen werden in 
de stoet een aantal spandoeken meegevoerd met de navolgende 
leuzen: "Leve de le Mei, de strijddag voor de Vrede; De Vrede 
voor alles; Leve de Sowjet-Unie, burcht van de vrede; Vrede, 
woningen, geen huurverhoging; Beter wonen, hoger lonen". 

In de stoet werden opgemerkt: RiAfelaar en echtgenote; 
E. van Ommeren; Gerrit Mol; Jaap en Joop Wolff; van Schagen; 
Duyn; Brunot; Anna de la Rie-Briene; Femia de Jager; Landwehr 
Johann; Cees de Rover; Cor van Alphen; Mr. Proper; Mevr. Wale
veld; Koopman; Hennevelt; Th.Stouten; Nijdam; Mevr. Gales; 
Martin Gregoire Jr.; Bos Jr; Cor Rusaan; Theo Segerius; Schip
per; Hommes; Oldersom; Schaafsma; Th.v.d. Pas; Willy Staphorst; 

.1. Clarenburg; van Stralen; Remkas en echtgenote en B. Groenen-
5~ · Nadat de stoet in de Gem. Concertzaal was gearriveerd 

( vond de 1 Mei-bijeenkomst plaats(openbaar). 
Behalve degenen die meegelopen hadden 1ö de stoet waren ± 4oo 
personen rechtstreeks naar de zaal gegaan~ zodat het totaal 
aantal aanwezigen ± 600 personen bedroeg!) 

Medewerking aan de avond verleenden het Zangkoor 
"Morgenrood" (onder leiding van zekere Smulders uit Amsterdam); 
Willy Alberti(zang) en de pianist-accordeonist Nic Godart. 

Het podium was versierd met vlaggen en bloemeneaange-
bracht door w. Bos, Gen. Cronjéstraat 119). 

f 
Achter de bestuurstafel waren gezeten: Gé Janse; Theo 

Segerius; Jacob Wolff; Mr. Proper; Gerrit Mol en de spreker 
van de ayond; J. Hoogcarspel. 

Nadat het "A.N.J.V." met vaandels en vlaggen de zaal 
was binnengemarcheerd en de aanwezigen staande de "Internatio
nale" hadden gezongen, opende Jaap Wolff met enkele korte woor
den deze bijeenkomst. Hij zeide o.m., dat oorspronkelijk als 
spreker voor deze avond was uitgenodigd Berend Blokzijl, doch 
dat deze aan de uitnodiging geen gehoor had kunnen geven, om
dat hij thans meemarcheerde op het Rode Plein te Moscou(luid 
applaus). 

-2-



Hierna was het woord aAnrJ. Hoogcarspel) Hi~ees de aan
~zigen op de betekenis van d;:rvMei-viering, die niet alleen 
{ee~ dag van feest, doch tevens van strijd wa~ 
~eker hekelde de P.v.d.A. die deze dag verloochend heeft door 
de viering te verzetten op 2 Mei. 
Via critiek op het Atlantisch Pact en de Indonesi!politiek be
landde spreker bij de woningnood. Er was, volgens spreker, wel 
geld Yoor het bouwen van bankgebouwen te Rotterdam en de uit
breiding van de Rotterdamse haven, doch geen geld voor het bou
wen van woningen. 

~rekende over het Wereldcongres voor de Vrede te Parijs, 
zei Hoogcarspel, dat, wanneer de regering een oorlogszdchtige po
litiek mocht gaan voeren, de C.P.N. 4an een spaak in het wiel zou 
steken. 
De communistische successen in China ten berde brengend zei spre
ker! dat hij hoopte dat de tijd mocht aanbreken, dat ook in Neder

anct_ "geshanghaid" zou worden:-> 
Spreker eindigde zijn rede met de opwekking om een krach

tige propaganda te voeren voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen, 
opdat de C.P.N. sterk uit de bus zou komen. 

Vervolgens oefende Gerrit Mol in een korte speech critiek 
uit op de gemeenteraadspolitiek waarbij hij vooral de woningbouw 
onder de loupe nam. Ook hij wekte de aanwezigen op krachtig pro
paganda te voeren voor de komende verkiezingen. 

Jaap Wolff memoreerde dat op 6 Mei a.s. voor de Krijgsraad 
zullen terechtstaan de A.N.J.V.ers Eric Mol en Pieter Langendijk. 
Hij stelde voor een telegram te zenden waarin de vrijlating van 
deze jongens ge!ist werd. 
Onder luid applaus stemden de aanwezigen met dit voorstel in. 

Tevens sprak hij een woord van opwekking voor de ledenver
gadering op ~ Mei 1 ~9, op welke vergadering de plannen voor te 
voeren propaganda voor de komende gemeenteraadsverkiezingen worden 
besproken. 

Een tijdens de pauze gehouden collecte voor het propaganda
fonds bracht de somma op van r.194.98. 

De gehele 1 Mei-dag had een rustig verloop. Incidenten deden 
zich niet voor. 

Personalia van in het rapport genoemde personen: 

., Waleve1d, Catharina, Haarlem 20.5.1916; 
~J Alphen van, Johanna Cornelia, R'dam 4.10.1897; 
A• van La.ngen, Hugo, R'dam 3.8.1923; 

Winterink, Carolus Johannes Jacobus, A'dam 12.8.1926; 
. Gregoire, Martien Jean, 14.8.1932; 
~ Bosch, Dirk Jan Lucas, Haarlem 16.11.1934· >- 1Hinfelaar, Leemdart Carel, Haarlomeer 22.8.1911; • 

Hooijen, Johanna Margaretha, Haarlem 12.5.1915, echtgen.v.Hinfelaar; 
, 

10mmeren van, Eduard, Haarlem 7.10.1914; 
~Mol, Gerrit, Amersfoort 20.7.1898; 
~ wolff, Jacob, Bloemendaal 1.9.1923; 
X' Wolff, Johan Frederik, Velsen 14.3.1927; 

Schagen, Nico1aas Leonardus, Haarlem 12.8.1878; -
Duyn van, Arie Jan, Zandvoort 17.10.1902; ~ 
Brunot, 

·(tBriene, Anna, Haarlem 9.2.1904i wed. van w. de la Rie; 
' de Jager, Femia, Zwolle 22.11. 919; 

Landwehr Johann, A1bertus, Haarlem 2~.9.1893; 
-3-
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/ de Rover, Cornelis, Rotterdam 14.8.1896; 
/Proper, M1cha~1 Dirk, Haarlem 21.!.1915; 
lKoopman, Hendrik, Haarlem 8.6.1903; 

· IHennevelt, Hendricus Cornelis, Haarlem 3.5.1904; 
· Stouten, Theunis, Haarlem 10.7.1918; 
~Nijdam, Pieter Sijtzes, Schoonhoven 17.6.1899 ; 

Mevr. Gal es , nadere gegevens on bekend. 
Rusman, Cornelis Maria, Heemstede 25.3.1907; 

, ISegerius, Theodorus Jacobus, Watergraafsmeer 19.4.1915; 
•Schipper, Hendrik~ Vlagtwedde 4.12.1912; 
H•mmers, Anthonius, Haarlem 14.11.1910 ; 

r tOldersom, Hendrik Anten, Amsterdam 10.9.1896; 
/ Schaafsma, Wilhelmus Jacöbus, Haarl.liede en Sp.woude 27.2.1911; 
/ v.d. Pas, Jacobus, Middelburg 10.3.1913; 
Staph~rst, Willy, Haarlem 10.2.1921; 
Clarenburg, Isaak, Antwerpen 20.1.1904; 
van Stralen, Anthonius Marius, Haarlem 25.6.1928; 

1 ' IRemkes, Gerardus, Utrecht 5.2.1895; 
Meeuwsen, Cornelis, Hilversum 19.7.1898;echtgen. va.n G. Remkes; -

IGroenendaal, Hermanus Johannes; Haarlem 1.6.1901; 
IJanse, uerardus Petrus, Haa_rlem 9.6.1904 

Vourts werden in de zaal nog de volgende personen opgemerkt: 
J. Raaphorst, Ant. v.d. Goesstraat 31; 
Malipaard, Krom 28 A rd.; 
Visser, Oranjestraat 4o; 
Evsrardus Fredericus Severijnse, Haarlem 21.3.1907;0ranjestraat 67; 
V.F.L. Muege, Leiden 5.7.1894, Verspronkweg 76(leraar H.B.S. A.) 

R 4 Mei 1949. 

Aan de: 

•
trale Veiligheidsdienst 

1 astraat 68 
's-G r a v en h a g e. 
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---~ V E R S L A G ---- f 
van de 1 ~ei-vergadering der c.P.N., Afd. Zutphen1 op 2 Mei 1949 
in de zaal van het cafh D.D . Kelderman, Zaadmarkt ö6 te Zutphen. 

Zaalcapaciteit: 225 personen. 1\ J Aanwezig: pl.m. 200 personen. 6 1 7...(-
Entr6: f 0.15. 7 ~ 1 

Zaalversiering: Enige doeken aan de wand met de opschriften: 
' ''Vrede woningen geen huurverhogingen"; "De 
Waarheid, Volksblad voor werkend Nederland"; 
"1 Mei/Vrede"; "Geld voor de jeugdbeweging"; 
''Voorwaarts A.N. J.V. voor onze toekomst"f 

Spreker: 
"C.P.N. Afd. Zutphen. Tevens 3 foto's van Stalin. 
Benno Stokvis. 

Te omstreeks 20.15 uur opent de secretaris v.d. C.P.N. Afd. Zut
phen, genaamd Eduard Nieuwenhuis, geboren te Gorssel, ~6 December 
1927 wonende Barlheze 44 te Zutphen, de vergadering en sprak als 
volg{:-----------------------------------------------------------
"P:meraden. Ik heet U allen hartelijk welkom op deze 1 Mei-verga
dring. Omstandigheden noodzaakten ons deze vergadering thans, op 
2 Mei 1949, te houden. De P.v . d.A . hield op 1 Mei j.l. niet haar 
vergadering omdat het een Zondag betrof doch dit is met ons niet 
het geval. In ons midden vertoeft thans een muziekvereniging van 
de partij, genaamd ''Voorwaarts uit Deventer". Zij zien kans om 
met een zestal leden een goed stuk muziek te leveren. Het is nog 
wel een zeer jonge partij-vereniging waarbij nieuwe leden en d 
teurs welkom zijn. Ik roep U daarvoor op. Kameraden, ik hoop dat 
jullie hier een prettige 1-Mei-avond zult hebben".--------------
Hierna speelde voormelde muziekvereniging "De Internationale", 
staande meegezongen door de aanwezigen. Warvolgens kondigde E. 
Nisuwenhuis voornoemd als le nummer aan: het optreden van het 
cowboy- ensemble van het A.N.J.V . uit Deventer, bestaande uit 
9 je~ige jongens en malsjes.Genoemd ensemble gaf een paar 
liedjes ten beste, waarna het eerdergenoemde muziekkorps tot 
20.35 uur muziek ten gehore bracht.-----------------------------
Daarna kondigde E. Nisuwenhuis aan een voordrachtkunstenaar ge
naamd Cor Zwart (bijgenaamd Sijmen), welke persoon een voordracht 
hield, op rijm, de geschiedenis van 1918-1949 betreffende. Deze 
voordracht betrof de macht van de kapitalisten (door hem aange
du141 als "Hoge hoeden en Pantserplaten") Het slot van zijn voor
dracht was het door de arbeiders uitgesproken doodvonnis van deze 
categorie van personen. Kortom een politieke schdmp op het kapi
talisme. Na afloop hiervan speelde de muziek enige strijdliederen 
meegezongen door de aanwezigen.--------------------------------
DaarnD, te 20.55 uur, kondigde E, Nisuwenhuis de spreker van deze 
avond, genaamd Benno Stokbis" aan.----------- -------------------
B. Stokbis sprak als volgt: 'Kameraden. Wïj zijn hier vanavond 
bijeengekomen om het 1-Mei-feest te vieren. Dit is de dag van de 
st~ijg . In het verledan werd er gestreden voor verbetering van 
het lot van de arbeider, de 8-uren dag, het kiesrecht en tegen 
de verwording van de kapitalistische uitbuiting in de maatschaP
pij . Nu, na zoveel Jareni hebben wij een werkelijke , een grote 
strijd te strijden met a s le strijdpunt: "de strijd voor de 
vrege-" . Wat is er na de bevrijding in ons land gebeurd? De be
föófde wederopbouw is afbraak geworden; landverraders, misdadig 
die zich vergrepen hebben, zijn niet berecht zoals de gerechtighe 
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diteist. Zij zijn barmhartig behandeld, als oorlogsslachtoffers. 
Er is ons vrede beloofd. Het gevolg is: oorlog in Indonesiä, in 
Griekenland, in China, kortom op alle plaatsen waar de vrijheid 
onderdrukt wordt. De reactie hiervan is dat er een wanhoopsstrijd 
is ontketend. rat is er in het afgelopen Jaaj in ons land ge
beurd? Er is getracht om onze wethouders, eerlijke en beste men
sen, uit hun post te zetten in dit corrupte land. Zij deden hun 
plicht en waren bekwaam doch hiervan was alleen de oorzaak omdat 
zij communist waren. Hoe gaat het met onze jongens in het leger. 
Ratio Koster, een Amsterdamse jongen, ~erd gevangen gezet voor 
het verspreiden van een pamflet. Persoonlijk heb ik hem verdedigd 
voor het hoogste gerecht. De Krijgsraad te 's-Hertogenbosch ver
oordeelde hem tot 3 jaren eenzame opsluiting; niet voor de door 
hem bedreven feiten doch alleen omdat hij communist was. De 
President vroeg hem of hij comJ.1unist was en toen dit het geval 
bleek, werd hij tweemaal zo zwaar veroordeeld. De Auditeur
Militair had de helft gelUst. Enkele maanden later werd hij vrij
gesproken ondanks het feit dat hij communist was en pal bleef 
staan voor zijn overtuiging. Zij durfden het niet aan. Leiders 
van onze partij werden vervolgd door de Strafrechter terzake 
begane beledigingen. Beledigingen tegen het Openbaar Gezag 1 tegen 
Minister-President Beel enz. Stuk voor stuk werden zij vrijge
sproken. De vervolgers liepen stuk voor stuk dood tègen onze 
partij. Dezer dagen zijn weer opnieuw twee onzer jongens, Gerrit 
Mol en Pieter Langendijk vastgezet kameraden. Leden van het 
A.N.J.V. die pal staan voor hun overtuiging. Waarom treedtde 
reactie tegen ons op? Waarom zijn wij vijanden? Omdat de reactie 
weet wie wij zijn; weet dat wij sterk zijn, onomkoopbaar, door 
dik en dun eerlijk. Zij beven als het communisme opstaat. Na de 
bevrijding vertelde Minister-President ons dat wij arm waren, 
dat alles gelii~elijk verdeeld moest worden; een leuze die wij 
steeds hoorden van de P.v.d.A. en van de A.R. politieke partijen. 
Over de verdeling van de rijkdommen werd echter wijselijk gezwe
gen. De ar~oede moest echter gelijkelijk verdeeld worden. De 
Ministers Joekes, Van Maarseveen en In 't Veld, allen zeiden: 
"·Rij zijn arm". Maar, kameraden, wij zijn niet te arm om iedere 
dag 5 millioen uit te geven voor Indonesiä. Iedere soldaat kost 
f lo.ooo.-. Daarvoor zijn wij niet te arm. Wel zijn wij te arm 
om de steun van de ouden van dagen te verhogen; om het onderwijs
peil te verhogen en het ziekenhuispeil te handhaven. Wij zijn 
niet te arm voor de oorlog in Indonesi8. Wij communisten, roepen 
stop de oorlog in Indonesi8 die gevoerd wordt voor de Hoge Hoeden 
en Pantserplaten.(kapitalisten)f stop dte oorlog tegen een volk 
dat vrijheid verlangt. Maak aan die oorlog een einde. Dan, Rege
ring, zijn wij niet te arm voor andere hulp. Dan komen onze jon
gens terug. Wij eisen! blijven eiàen, onze soldaten terug naar 
ons land om ons te helpen strijden voor de werkelijke opbouw die 
niet goed plaats heeft. Kameraden. In het Oosten, in Azi8 en in 
het bevrijde deel van China, daar hBerst welvaart. In Rotterdam 
b.v. werden nog geen 800 woningen gebouwd. Wie achter het ijzeren 
gordijn komt ziet de zaak anders. Zelf vertoefde ik in Tsjecho
Slowakije en zag daar het geluk, de welvaart en het bestaan van 
het volk. Er heerst daar orde, rust en welvaart voor het gehele 
volk. Ik zag en maakte kennis met de Volksmilitie; waardige 
rustige beheerste dragers van de macht. De uitzuiging en machts
misbruik zijn daar ten einde. Het werkelijke bestaan van het volk 
is daar begonnen. Ik heb het leven in Tsjecho-Slowakije van alle 
kanten bezien. Het volk werkt daar ordelijk en met volledige 
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plichtsbetrachting. Niet zoals in Holland. In heilige overtuiging 
Niet voor het kapitalisme doch alleen voor de volksgemeenschap. 
In heb gezien in Praag de politieagenten, hier de vijanden van 
ons, als de vrienden en helpers van de aensen. Zij gingen daar op 
Zondag, in vrije tijd, werken om de productie op te voeren. Spon
taan deden ze dit van binnenuit en niet in opdracht. Zij willen 
daar de staat omhoogstuwen in deze moeilijke tijd. De socialisti
sche gemeenschap aldaar is anders dan hier. De arbeiders willen 
daar werken; niet als slaaf, niet als uitgebuite onderdrukten; a 
vrij man. Wat zien \vij daar nu, in vergelijking met het V~esten? 
In de Sqvjat- Unie zijn geen werklozen en de arbeiders krijgen 
daar loon naar arbeid . Zij werken op grote fabrieken en grote 
landbouwwerken. In Amerika daarentegen waren op 31 December 1948 
1.9 millioen werklozen. Twee maanden later, op 28 Februari 1949: 
3 millioen werklozen. In 2 maanden dus met ruim 1 millioen toege
nomen. Dit zijn blote en nuchtere cijfers in het land bij Oom 
Marshal . Dit gezegende land, dat zich uitput in z.g. hulp, waar 
kunstmatig wordt gewerkt, dreigt ineen te storten. Dat economisch 
bestek is kunstmatig opgebouwd en is ingesteld op winstlusten van 
enkelen. De economie van het vresten is ten ondergang gedoemd. En 
ons land moet, volgens de Regering, door die Marsha~hulp gered 
worden. De werkloosheid neemt echter toe en de prijzen gaan om
hoog . De middenstanders gaan failliet. Duizenden mensen, eerlijke 
mensen, gaan ten gronde omdat zij niet meer kunnen. Nederland is 
op het economisch hellende vlak met die Marsha~hulp . Als de 
kapitalistische economie op een gegeven ogenblik in het nauw is 
geraakt dan is er geen andere uitweg dan het veroorzaken van een 
nieuwe chaos; het scheppen van een nieuwe oorlog. Dan zullen wij 
zien dat het groot- kapitaal alles op alles zet om een ~euwe 
oorlog te ontketenen. De wapenfabrieken draaien weer snel en op 
volle toe~en. Het leger in het Westen wordt uitgebreid. Het werk 
van de Westerse en Amerikaanse economische macht . Willen de 
werkers de oorlog? Neen. De Hoge Hoeden en de Pantserplaten (ka
pitalisten) zitten veilig thuis. Het zijn de werkers en de jongens 
uit het volk, de mannen en vrouwen, die het leven laten. De oorlog 
wordt door het volk gevoerd voor de kapitalisten. De werkers wil
len geen oorlog meer. E~n doel hebben zij voor ogen: "vrede". 
Wij weten, kameraden, dat Amerika, om hun wapenfabrieken aan het 
draaien te houden, wapens en manschappen naar Griekenland stuur
den. Deze wapens en manschappen zijn thans in handen gevallen 
van de volkslegers . De macht van het volk is veel sterker. Zij 
kunnen niet tegen de volkswil op, kameraden. Het volk, dat vrij 
wil zijn en het socialistisch ideaal van het communisme wil. Wij 
weten ook, kameraden, dat het Amerika is, die het mogelijk maakt 
dat Nederland in staat is in IndonesiM oorlog te voeren. De z.g. 
morele steun van Amerika Gelijktijdig zien wij dus dat Amerika 
met de linkerhand wapens~.en met de rechterhand "beschermer" van 
de republiek in IndonesiM wil zijn. Kameraden. In het Westen van 
de wereld zijn sterke machten die alles op alles zetten om de 
oorlog te laten ontbranden. Daartegenover staat een grote onwrik
bare andere macht; de macht van de Sovjet, die pal staat voor de 
vrede . Kameraden~ Wij weten iets van de geschiedenis . In 1917 
de strijd van het communisme tegen het ~risme. I n alle landen 
zijn grote scharen die met de Sovjet solidair zijn; met de commu
nistische groep; met de s~jd tegen de dictatuur. De Sovjes-Unie 

. staat ook nu niet alleen. ~hn ding willen wij plebhtig verklaren: 
dat wij nooit zullen verworden tot broedermoordenaar; dat wij 

nooit 



- 4 -

'

nooit tegen de machtige scharen van onze kameraad Stalin zullen 
strijden'";, Weinige dagen geleden ~ekenden 12 Ministers het Atlan
tisch pa~~; de vereniging van de kapitalistische landen tegen 
de Socialistische Staten. Er is een 13e Minister op komst die 
ook gaarne zijn handtekening daaronder zet~ In Parijs is echter 
een wereldcongres geweest waar honderden millieenen hebben gede
monstreerd tegen het Atlatisch Pact en v6br de vrede. Kameraden. 
Wij willen vrede. Daarvoor staan wij pal. Onze macht is sterker 
dan de dollar als wij durven pal staan voor onze idealen. Op ons 
rust de plicht ons te verzetten tegen troepenuitzendingen en 
wapenS naar Indonesiä en te eisen de terugkeer van onze jongens. 
Zij gaan ten onder in de rimboe. Terugkeer van hen naar hun ver
loofden, vaders en moeders. Alles moeten wij in het werk stellen 
om onze idealen te versterken; in het belang van de toekomst van 
de wereld, van de arbeiders. Ieder heeft de plicht daaraam mede 
te werken. Het lidmaatschap en het zijn van overtuigd communist 
is niet genoeg; strijdt voor het communisme. Tracht de omgeving 
te overtuigen dat, wat wij willen, zuiver is en braag hun ons 
ideaal bij. Dat is onze plicht, kameraden. Een vastberadehwil: 
vrede en het einde van~e Hoge Hoeden en de Pantserplaten (kapi
talisten). Kam·3:raden. t'lfij staan aan de vooravond van de Geme""'""''"""
raadsverkiezingen. Dá·n zal moeten blijken dat onze partij is 
toegenomen. Geen P. v.d.A.; geen C.H.u~; geen A.R., geen K.V.P. 
doet wat wij, communisten, ~illen. Het is het allergrootste 
belang dat een ieder van ons zich inzet. Alles hangt daarvan af. 

lGetlig bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen van onze vaste 
wil voor de vrede . Vfij willen alles doen tbm de vrede te bewaren. 
Met werkelijk goedwillenden willen wij broederlijk samenwerken. 
Niet met de knechten van de Hoge Hoeden en Pantserplaten. Kame
raden. Gisterenavond luisterde ik naar radio Uoskou. Bif de lie-
deren, die gezongen werden, was er 3~n d4ia luidde: "Kameraden 
in de vert• reik elkaar de hand en onze bond zal eeuwig in stand 
blijven".,. Millieenen, kameraden, staan naast ons . Voorwaarts, in 
naam van de vrede . Voorwaarts, in naam van het socialisme".----
Hierna, te 21.40 uur, werd gezamenlijk de Internationale gezon
gen1 begeleid door de muziek. Vervolgens verzocht &.Nieuwenhuis 
de toestemming van de vergadering voor het zenden van een pro
testmotie naar de Minister van ORrlog, met de volgende inhoud: 
"Honderden inwoners van Zutphen, op de vergadering van de le Mei 
bijeen, geven te kennen dat zij de arrestaties van Erik Mol en 
Pieter Langendijk beschouwen als gedaan in strijd met de wet. Zi 
dringen aan op onmiddellijke vrijlatingn. Daarop sprakE. Nieu
wenhuis:"Kamerafllen. Ik wijs op het grote belang van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat kost geld. Waar mmet dat vandaan 
komen? Niet van de Hoge Hoeden en de Pantserplaten. Van ons zelf. 
In de pauze, die 20 minuten zal duren, zal hiervoor gecollecteerö 
worden". Na de pauze, te 22.20wr, deelde-A Nisuwenhuis mede 
dat de collecte f 47 . 60 had opgebracht voor de a.s. verkiezings
propaganda. Daarna kondigde hij aan het opvoeren van een toneel
stuk, getiteld: ''De geweren van vrouw Karra", te spelen door de 
toneelgroep van het A.N.J.V. uit Deventer. Dit toneelstuk, 
betrekking hebbende op een schippersvrouw die haar man en zoon 
in de oorlog verloor, eindigde te 23.10 uur waarna het muziek
korps enige numme~ten gehore bracht. Ve 23.3, uur trad tenslotte 
nog op het eerdergenoemde cowboy- ensemble. Zij zongen enige 
cowboy-liedjes na afloop waarvan !:., Nieuwenhuis het tweede o~ 
treden van Cor Zwart (Sijmen) aankondigde~ Sijmen gaf, op rijm, 
een komische voordracht, betrekking hebbende op de slechte econo-

mische 



- ' ... 
mische toestand, speciaal de voedselvoorziening betreffende. 
Meerdere sch!apen, gericht tegen het kapitalismet waren daarin 
verwerkt. Na afloop van deze voordracht te 23.?' uur, sloot 
E. Nisuwenhuis (nadat nog eenmaal de Internationale was gezon
gen, deze vergadering. Het geheel had een ordelijk verloop. 
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Ik heb de ·eer U hierbij te doen toeleemen een afschrift 
van een dezerzijds opgemaakt rapport betreffende de open
bare filmvoorstelling "het ontstaan-en het 800 jarig 
van Moskou", uitgaande van de Communistische Partij 
"De Waarheid 11 , afdeling Apeldoorn. 

AANE~N~ het Ministerie van Algemene Zaken 
te 

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

-----------------------

De commissaris van politie, 

Model G 14 



i 1 Verbindingt 31 7 ~ei 1949. 

Onder~erpt Openbare filmvooratelling ,vooretellende 
bet ontstaan-en het BOO jariG beataan van MOSKOU, 
gehouden op 2 t!ei 1949 in de Geboorzaal aan de RegentesseleEm 
no.lG te Apeldoorn, uitgaande van de Communistiacbo Bartij 
"Do \"iaarbeid" , afdeling Apeldoorn, \"Waarbij a.e 1 J"ei rede 
werd uitgesproken door GER HARlSEN, wonende te Amsterdam. 

Zaalcapaciteit t 300 personen 
J~nneE1gs 250 personen. 

G E 1! E I IJ . 

Uet b~trekking tot een op 2 Hei 1949 1n de Gehoorzaal 
ean de P.ogentesoelaan no.l6 te Apeldoorn gehouden openbare 
film:Vooretollins uitgaande van de Comraunist1eche partij uno 
waarheid" afdeling Apeldoorn is het volgende gebleken: 

Te ongeveer 20 .00 uur werden alle am1wez1gen, ongeveer 
250 personen, waaronder mannen, vrouwen en enkele kinderen, 
floor de plaatselij~vqorBitte;_van de Communistisoh~:t1:J 
''De Waarheid" gena -· --· --

JAN ALBERTUS CLETOU, 

geboren te Rotterdam , 15 Deoamber 1913, wonende te Apeldoorn1 
Nieuwstraat no.44 welkom goheten waarna een kleine 
film werd gedraaid, voorstollende&Het ontstaan van r·oskou" 

Hierna werd door Ger Harmsen, wonende te ~sterdam 
de 1 Hei rede uitgesproken. 

Spreker had bet beerepen op de politieke partij ~e 
.Partij van de . Arbeid! daar hij vond, dat deze partij1 verraad 
pleegde aan de arbeiaers . 

Voarts ~prak hij e1jn misnoegen u~t over het Aoglo
Amer~faanse Imperialisme en Kapitalisme . 

olgens spreker waren het l~a::rshallplan en het t~oord 
Atlantic Pact kap1tal1at1eche manoeuvres, om een der(lo 
wereldoorlog voor to bereiden. 

1Jat ~ij thans nog in oorlog \val·en met de Indonesische 
Rèpubliek was mede to wijten aan de Partij van de Arbeid, 
Z1~ naar Öhina, zo vcrvolgende bij zijn rede , daar heeft het 
~per1a11atisohe en Kapital1st1seho systeem eet Tsjiang Kai 
Sjek ~an het hoofd afgedaan, dank zij het cor.munisme. 

w}lreker besloot zijn rode door te zeg..;on, dat, wanneer 
de Sovjetslegera genoodzaakt warden zich te weer te stellen 
tegen l.ie Imperialiqtische K~p1tal1aten en hier door onze 
grenzen oversohrij~n, wij hen ale bevrijd~s zullen begroet 
Wanneer onze tegenstandera zullen zeBgen: uij die zo 
spreken zijn landverraders! wel dan vraag jes"Waar was ijij i 
de bezettingstijd! wat deec jij aan het verset"?(Dit werd 
door een ~ootdee van bot aanwezige publiek mot applaus 
geantwoord) 

Hierna werd de film vertoond van het 600 jarig bestaan 
van Moskou, waarin de grootheid van het Russische kunnen 
tot uitdrukking moest komen. 

r~dat het aanwe~ige publiek ook dit met een applaus 
had beantwoard sprak de plaatselijke voars1tter nog een 
OP"ekkingswoord uit voor de e . s.verkiezingen, waarna bedoel 
de bijeenkomst, die rustig wae verlopen, te 22.30 uur uit~ 
eengin~ . 
1teindeii . 
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Onderwerpa Toezending verslag, 

-
Vo 'lo. 

Datum. 

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

Ik heb de eer U te berichten, dat de 1 Mei-Viering alhier een · 
rustig verloop heeft gehad. 

Op Zondag 1 Mei j.l, omstreeks 12 uur herdacht de ~td.Zutph§~ 
van de C.P.N. op de Algemene Begraafplaats alhier 3 leden,die tijd 
de bezetting door de Duitsers werden gefusilleerd.Aanwezig waren 
plm. 30 personen. Door de ~qiitieke-secretaris van deze Af~elin~ 

/1 genaamd Eduard Nieuwenhuis, geboren 26.12:19~7 te GOrssel, kantoor
bediende, wonende te Zutphen, Barlheze 44, wer~ij de graven 
van dez• gefusilleerden enige woorden gesproken, waarna door een 
aantal dames bouquetten rode tulpen op deze graven werden gelegd, 

Op Maandag 2 Mei j.l. werd door vermelde afdeling in ~dn der 
zalen van cafl Kelderman aan de Zaadmarkt alhier een kinderfeest 
georganiseerd, Aanwezig waren plm. 200 kinderen in de leeftijd van 
~ - 14 jaar, een vijftien tal vrouwen en enkele mannen. Te 14.30 
uur werd door voornoemde E.Nieuwenhuis de bijeenkomst geopend, 
na 2 tekenfimpjes zonder politieke strekking werden vertoond. Na de 
pauze werd nog een film vertoond, eveneens zonder politieke strek
king, De zaal was versierd met spandoeken, portretten van Stalin 
en rode doeken, waarop het Sowjet-embleem, 

Voorts werd op laatstgemelde datum om 20 uur eveneens in de 
zaal van caf' Kelderman door de afd.Zutphen van de C,P.N, 
bare feestvergadering gehouden, waarvan de bijzonderheden 

~'ga!ln~ ~J3lag__V.jn vermeld, j 
Einae. jiJ 



I 
,-;---

G E H E I M. 
------------

Verbinding: Datum. 6 • 5. 1 949 

No.18415/123 

onderwerp: Toezending Pamflet. 

---~-------------------------------------------------~------------
Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een exemplaar van 

pamfletten, kennelijk uitgegeven door de C.P.N., die op 29 April 
1949 in deze gemeente werden verspreid. 
Einde. 

/r;). 
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Hilversum, 4 Mei 1949· -
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t;r-.319 
M.et betrek.n:ing tot de. 1 Mei-viering van de politieke 

partijen te Hilversum, de~lt de Inlichtingendienst te Hil
versum het volgende mede: 

Door de leiding van de c.p.N. (De Waarheid) te Hilver
sum, was vo~r 1 Mei een fietstocht door het Gooi aangekon
digd. Des morgens te omstreeks 10 ~ux, hadden zich voor 
het perceel Achterom la te Hilversum, in welk perceel de 
Waarheidswink el is gevestigd, een veertigtal personen, man
nen, vro~wen en kinderen, verzameld· Op genoemd tijdstip 
nam de fietstocht door het Gooi een aanvang. Aangezien het 
ho~den van een optocht of een demonstratie niet was toege
staan, was aan het uiterlijk van de groep wielrijders niets 
bijzonders te zien. Via de Lee~wenstraat, Groest, Prins 
Benhardstraat, T~nnel, Lorentzweg, v.d.Sande Bakh~ijzen
straat, Eemnesserweg en örionlaan te Hilversum, werd de 
tocht voortgezet in de richting van Laren (N.H.). Aan het 
hoofd reden de C·P·N· gemeenteraadsleden van Hilversum, J. 
FLAi't1RLING en Chr. de BOER· J 

Des namiddags te omstreeks 2 uur, nam 1tJaangekondigd 
kinderfeest van de c.p.N. op een terrein aan de Loosdrechts 
Eng 1 (Het Witte Paard), een aanvang. Op genoemd tijdstip 
waren op het feestterrein echter nog slechts een 20-tal 
kinderen en enkele o~ders, aanwezig. Dit aantal groeide 
tegen omstreeks 3 ~ur n.m. aan tot een 60-tal personen, en 
wel o.g. 40 kinderen en 20 o~deren. De kinderen werden b~ 
zig geho~den met spelletjes, terwijl daartussen dovr een 
go..,chelaa.r ZiJll k.~ns'ten VertO~nQe• Ook hier ha a httt g emo t:n
teraaC1sliO J·FLAMXLING au lttiuing. 

Te om~trsuk~ ' ~ur n.m. was hut xinuuriesst geeina1ga. 
Te 8 ~ur, n.m. werd in een der zaaltjes van het .!!i.v.o. 

gebo~w aan de 's-Gravelandseweg 12b te Hilversum, een be
slot er.L vergadering geho~den van de e.p. N. • Deze vergaáerfÏlg 
droeg een feestelijk karakter. Hoewel het zaaltje ongeveer 
180 personen kan bevatten, waren slechts r~im 100 personen, 

'
ma~len en vro~wen, Ranwezig. Er was zang, m~ziek en decla-
matie, terwijl het emsanteraadslid J.FL I ie h t 
z. • redsco r t ·s a h , zijn ind~kxen 
van dat congres weer-gaf. oordat de vergadering . be~Otftn 
was en in het zaaltje, waarin de vergadering werd geho~den, 
geen vergunning of verlof, ingevolge de Drankwet, is ver
leend, werd d~ze vergadering dezerzijds niet bijgewoond en 
kan derhalve van het gesprokene geen nader verslag worden 
gegeven· 

De 1 Mei-dag is te Hilversum vrijwel onopgemerkt vovr
bij gegaan· In totaal werd~ in de gemeente Hilversum slech 
een 30- tal rode vlaggen opgemerkt aan de woningen van be
kende Comm~nisten en een enkele p.v.d-irbeid-lid. 

In de nar.t van 30 äpril op 1 Mei j.l., was op versch 
lende plaatse op het wegdek van de openbare weg te Bilver 
gekalkt en wa en ppschriften als: "Meri ej a 1 Mei"; "Indone
si"ë vrij" en "Niet 2 Mei, doch 1 Mei".~ aangebracht. DJor 
de P~blieke werken, afd. Gemeentereiniging, werden de op
schriften onmiddel~ijk verwijderd· 

lEijzonder~eden deden zich overigens in geen enkel op
zichy voor en de 1 Meidag had te Hilvers~ een uiterst r~s
tig verloup. 

Door de Partij van de Arbeid was op 1 Mei geen enke la 



vergadering, bijeenkomst, demonstratie of optocht georgani
seerd· Do..~r deze partij werd op !l<taandag, 2 ~ei j ·1· een 
fietstocht naar "Ons Honk 11 te Lage V11ursche georganiseerd, 
terwijl voor de kinderen der P·V· d·~·~den een kinderfeest 
in "Ons Gebouw"_,was georganilseerd. 

A.an de fietstocht, welke te omstreeks 10 uur V•m• bij 
"Ons Gebouw 11 een aanvang nam, namen ongeveer 300 personen, 
manuen en vrouwen deel· Bij "Ons Honk" werden de deelneme ra 
toegesproken doorJde voorzitter der Partij van de Arbeid
rractie in de gemeenteraad van Hilversllm, de heer A·V·NIEROP 

De organisatie van het kinderfeest berustte bij de 
A·J·C· en de Vrouwengroep van de P·V·d·A·· 

Te 8 uur n.m. werden op twee pl aSsen, en wel in de 
grote zaal van het Grand Hotel "Gooiland" alhier en in "Ons 
Gebouw" alhier, vergaderingen van de P·'i·~·tl· gehouden. 
De A·J·C· verleende medewerking en danste rond de Meibo~m· 

De N.v.v. hovfdbestuurder A· VERMEULRN uit Amsterdam 
sprak enn Meirede uit, waarbij hij een blik wiepp op de 
huidige toestanden in de wereldpolitiek· Nog ste~ds geldt 
het alollde gezegde: HWie de vrede wil, bewapene zich'', aldus 
spreker. Er werken immers nog krachten, die alle vorme~_ 
van vrijheid pogen te onderdrukKen. Het Atlantisch pact~ 
als afweermiddel van grote betekenis· Er moet echter meer 
tot stand komen, zoals een hechte economische samenwerking 
in West-Europa en begrip van de Russische arbeiders, die 
die~in te zien, dat de Westerse samenleving beter is dan 
die, waarin zij leven· Ook Amerika zal tot de erkenning 
moeten komen, dat het socialisme de enige oplossing is. 
Bedrijfsdemocratie- volie medezeggenschap van de arbeiders 
is een gerechtvaardigd<_ eis, aldus de spreker· 

De avond werd verder gevuld met zang van"Be stem des 
Volks" en met het optreden van het politiek cabaret "De 
Peperbus" 

In zijn openingswoord wekte de vovrzitter van afd. Hil
versum van de P·V·d·1•, de heer KOuY, de aanwezigen op, om 
act~ef deel te nemen aan de verkiezingsstrijd, die komende 
is· 

In beide za~werd beurtelings hetzelfde programma uit
gevoerd· 

Aan de bijeenkomsten namen in totaal ongeveer 800~r-
sonen deel• ...., 

Bijzona~rheden deden zich in geen enkel opzicht voor. 

Verzonden aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-GRAVENHAGE· 

} 
L. 
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Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties : 
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972 300 • X II • '48 

geen 

Pro cureur- Generaal Arnhe m 
Burgemeester Arnhem 
geen 
geen 



VERSLAG van het verloop van de 1 nel- viering te Arnhem, gehouden 
op 1 en 2 !.:ei 1949 . 

Op Zondag 1 l~ei 1 '~-9 belegde de Partij van de Arbeid een 
wijdingabijeenkomst in de Stadsschouwburg , waar a l S' §'preker optrad 
Dr . w. Banning, die de in de afgelopen 60 j anr overleden voormanne~ 
van het socialisme herdacht . Aanwezig waren ongeveer 650 personen . 

De leden der c.p . N. mwamen bijeen in een restaunant voor 
een 11 intiem11 samenzijn . -Na a"floop hiervan was er een openbare 1 Jiei 
vergaderlng van de c.p.Jv . in rrusis Sacrum, welke vergadering door on
geveer 350 personen was bezocht . Spl!ker was hier l.arcus Bakker uit 
Arns terdam . 

Op J.~aandag 2 :Mei 1949 w~rden voormiddags kindc::rspelen ge
houd~n, uitgaande van het N.v.v. Des avonds verzamelden zich leden 
van en sympathiserenden met de ~artij van de Arbeid op het Goeman 
Borgesiusplein, waar een optocht werd geformeerd. Aan deze optocht 
namen rond 700 personen deel , exclusief de begeleidende muziekcorpsen. 
Voor deze optocht v:as van de zijde van het publiek veel bela.l'lgstelling 
Na een IJ'l.ars door een gede -lte van Klarendal en d"' binnenstad, var
zamelden de demonstranten zich in :·usis Sacrum, wae.r in totaal rond 
1000 personen aanwezig waren . Hier trad als spreker op het oud- raads
lid ;n •• van Hattem, die een blik richtte in het verleden van het 
socialisme en de huidige koers van de Partij van de Arbeid belichtte . 

Na zijn red3 werd een 1 I ei- spel opgevoerd, dat in het 
teken stond van het socialisme sinds het eerste 1 }.:ei- fee st in 1890 . 

De gehele 1 }ei- Viering t_ Arnhem had een ordelijk en 
rustig verloop . Geen eruce l incident heeft zich voorgedaan . 





1 Fl 1~9 





Op Zondag 1 Mei 1949,te 20 uur werd in het Post
huis alhier ,de 1 Mei herdenking herdacht door d~ CommuniS[schE 
Partij Nederland.In de zaal,plaats biedende aan 600 personen,wa
ren plm 85 personen aanwezig w.o.vele vrouwen.Deze bijeenkomst 

1 werd door de voorzitter van de C.P.I:Hendrik Ho~stra,geboren te 
Ter\vispel 18 Augustus 190l,wonende te Gersloot no 120,gemeente 

~ ~. Heerenveen,met een kort woord geopend,waarbij hij het erg betreur
jfr de,dat de opkomst zo gering was.Daarna werd de Internationale ge 

zongen. ---------------------------------------------------------
De E.v.a.propagandist J.H.C.van Renssen sprak een 

propaganda rede.------------------------------------------------
Spreker begon zijn rede,met in het kort te memore

ren,datgene wat er sedert de afgelopen 60 jaren tot stand was ge 
komen door de arbeidersklasse en~aartoe de 1 Mei betogingen het 
hare idden toe gedragen.Dat de ei betogingen steeds groter 
werde as spreker vandaag ook we r gebleken.De radio nieuwsberil 
ten h dden het Nederlandse volk bekend gemaakt,dat overal in de 
wereld grote betogingen hadden plaats gehad.Hoe de betogingen 
in Nederland zelf waren verlopen zou niet bekend gemaakt zijn. 

De Minister President Drees,bezield met Social is
tische gedachten,aldus spreker,had het wel nodig gevonden om op 
30 April j.l.zijn stem via de radio te doen horen,maar op een 
dag als vandaag 1 Mei,was zijn stem niet in de aether gehoord.---

Vervolgens besprak spreker de wederopbouw in Ne
derland en maakte daarbij een vergelijking tussen Stalingrad en 
Rotterdam.In eerst genoemde stad zouden sedert de bevrijding 
25000 woningen zijn gebouwd,terwijl Rotterdam daar tegenover 
slechts 8000 woningen kreeg toegewezen.-----------------------
Rotterdam zou blijkbaar meer behoefte aan grote bankgebouwen heb 
ben met koperen daken en waarvan de onkosten ruim een millioen 
waren geweest. --------------------------------------------------

Toen hun kamerfractie op loonsverhoging van het 
overheidspersoneel bij de Minister had aangedrongen,was diens 
antwoord geweest,dat Nederland arm was.Zij die belast waren met 
de wederopbouw van Nederland ,kregen op hun vraag om meer subsi
die's,het zelfde antwoord.Alleen de Ministers van Oorlog en Ma t 
rine,die zouden nooit tevergeefs om geld vragen.Iedere soldaat 
zou de Staat Fl 10 ooo Per jaar kosten en het gehele militaire 
apparaat Fl 5000 OOO,per dag. - - ------------

Deze~pedragsn zouden aanzienlijk verhoogd worden nu 
op verzoek van Momtgomer~ nog 10 000 man meer onder de wapenen 
zouden wordeh geroepen.-----------------------------------------

Het Atlantisch Pact achtte spreker een stap in de 
richting van de derde wereldoorlog.Alhoewel dit Pact tot stand 
zou zijn gebracht om een duurzame vrede te bevorderen,waren de 
reglementen,met name artikel 6,wel zodanig scherp gesteld dat 
een oorlog in volle omvang los kon barsten,indien dit artikel 
hoe gering ook,zou worden overtreden.Ook Nederland zou daarin 
dan betrekken worden.De socialistische Ministers en Kamerleden 
van de Partij van de Arbeid hadden gemeehd hun medewerking te aan 
de tot standkomi•g van dit pact te moeten verlene~.-------------

Nadat spreker de kwestie Indonesie en de stijgende 



werkloosheid had besproken ,besloot hij zijn rede,met de aanwe
zigen op te wekken in de komende gemeenteraadsverkiezingen 

~~r~;e;:e~~~-=~-~~~~~-::~-~~~~~::=~-~:-~:~:~_::n H~~ge~~~~--
De avond werd verder gevuld met muziek,toneel en -

declamatie door een amusAmentsgezelschap met tot slot bal na. 

Einde 

4-5-1949 
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1 Me!-feest van de gezamenlijke . 
6/,s-.51 

~fl1949\ afdelingen te DEVEI~ER TWELLO 
en OLST, van de C . P . r~ .("De VfaarheicJ"). -- - - - - -,-,:uï --- -r-

Datum van ontvangst bericht: 
Betrouwba rheid berichtgever: zeer betrouwbaar 
W~ardering bericht: zeer betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden ~an:dhr.Procureur Generaal 
Medewerkende instarties: 

fgd.Directeur van Politie 
te Arnhem. 

Ondernomen notie: 

Omtrent het verloop von het 1 Mei-feest, gehouden door àe 
gezélmf.':.r.ljjke afdelingen Deventer, TW!ello en Olst, van de C.P.N. 
(''De Waarheid"), op 1 ..... 5-194 9 te Deventer, heb ik de eer U het 

/..... volgende te berichten: 
;)JJ~ - Te omstreeks 9.10 uur vertrokken ongeveer 100 personen va 
h_ '.f~l de Brink, alhier, in optocht nEAr de Algemene BegraafplaHts 
v1J de Raal terweg onder- gemeente Diepenveen, ölVIBar de herdenking 

e. I 
1-J#.-- I· f I 

plaats vonè van de in de oorlog gevallen en alà[~r negraven 
commut1isten. Voor een aandachtig en ontroerd gehoor sprak 
LJs.F:I.t.1JS T.I':CZEL, geb.te ~eventer, 3-7- 1914, •M•thouder , wonende 

• 

e 

alhier, Bloemstraat 77, op de begrnafplEats een ~erèen~~n.gs:r·e(Jë 
uit. Begeleid door een vie~·1.al muzikanten VEn de communis 
muziekvereniging ''De Voorwaarts", te Devente-=, zc.r.ger en~ge 

1'\.Ieden ·varr.· èfe Z&ngyuenj,gi~11lle ~rijhe.id'~ eveneens uit Deven-
ter, een treurzang. Het geheel werd t~t.ài!·ieeErd door J!.LbERT 

t
~d:..T1TIA-a.JLDER, geboren te Levent er, 11- 9-1879, schild er, wonende 
Elhier, Tabaksstraat 21. Hierna werd de in de optocht meege
voerde t\.rans op het geder:kteken gelegd en benutten enige aan-
VIezigen èe gelegenheid om bloemen op àe graven te leggen . 
DITZEI., voornoemd, sloot de bij€: e nkomst met een korte rede, 

~ ,.J. 

waarin hij wees op de opofferingsgezindheid van àe herdaohte 
kameraden, die hun leven h;.c1c1 en F;ege ven voor een betere maat
ochapp\J ~r èle aanwezigen opriep Mm deze houding een voorbeeld 
te rJemen in de zeer moeil)jke tijd welke é1anstaende is. 

Te omstreeks 14.30 uur begon het kinderfeest in ~A Sc 
burg alhier, v;r::er ongeveer 400 kinde1·en in de leeftijd van 6-1 4 
j aar , afkoms~~g uit Deventer, T~Tello en Olst, aE!nwezig waren . 
(Zaalcapaciteit ongeveer 700 zitplaatsen). Deze b~eenkomst 
werd geopend door HELEKil R:LINA EDELil'l.t~ VELLEW.N, gehu·,;à met 
C. J . RIJPMA, geboren te Wieringe~, 6- 2-1901, zonder beroep, wo
nende alhier, Cartesiusstrt~t 23 . Z~ ~egde de kinderen op oe 
gebruikelijke wijze de betekenis vau het 1 I:aei- feest uit en le 
het accent op de vredeswil del" communisten . Het programma, dat 
geen politieke inslag èsd, werd verder ~eheel verzorgd door de 
pleatselijke afdeling Vfn het A.~.J.V. Met cowboy- liedjes, 
goochelen, buikspreken, e.d. v1erden de kind€ren bezig gehouden 
tot ongeveer 17 . 00 uur. 

Te oms1:reeks 19.05 uur ving een optocht door de gemaent e 
aan, Vön ongeveer 125 personen, die spandoeken en borden mee
droegen, met o~;schriften als: "Vernietiging vau de ctoombom", 
"Vrede", "E'n op de vier gtz innen heeft geer: woning", "Vrede 
en opbouw", enz . De borden waren dezelfde als die, welke ge
bruikt werden b~ de optqcht van de plaatselijke afdeling van de 
Nederlandse Vrouwen Bond, op 8- 3-1949 alhier . (Aangevraagd, 
doch rnet toegestaan, weren de leuzen: "Geen man en geen kogel 
naar Indonesi~11 en "Kamerontblr·ding! Weg met Drees !"). Mede 
werking werd verleend door de muziekcorpsen "Kunst na Arbeid" 
en ''De Voorwaarts", beiden uit Deventer. A.an de kop van de 
stoet liepen 20 A.l; .J. V . - ers, met rode er SoVi'jet -vlaggen. 
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Te omstreeks 20.00 uur arr-iveerde de stoet u, .. n de Scnouw 
burg &lhier , wEar een b:ijeenlwmst werd gehouden V'elke bezoc...tt 
,. erd door bijna 350 personen, inclusief c e deelr..emers aan de 
optocht ( zullcapacH ei t ongeveer 700 zitplHatsen . ) Te ongevee 
20 . 10 uur mfrcheerden de A . ~: . J . V. -trs, üie in de optocht had 
den meegelopen, met hun vlagger oe Zü~l binnen en stelden zie 
voor het podium op, luid toegejuicht door· de aanv.ezigen , die 
dt .. E.rna staande de "Internêitionale" zongen • .DITZEL, voornoemd , 
heette de aanwezigen in een horte, propagandistische, toe 
spraak welkom. Tot àe peuze werd het programma gevuld door 
leden ven het A. . N. J . V. (met coVTboy- liedjes), zangvereniging 
"De Vrijheid" ( seag.listiache liederen) en de muz~ekvereniging 
''De Voorwc arts11 

( harmoP ie) . De ~E.:ngverer.jging stond onder lei 
ding vr n eerdergenoemde A.VATE~l.\IULIJER, de muziekvereniging 

,; J rf.. werd gedirig~§rd door PETRiS POELDJJ:l., geboren te .Ueve nter, 
1\ 1'7- 2- 1884 , dnnsonèerwijzer , wonende elhier, Parallelweg 23 . NtJ 

~de pauze hield J An taKEN, Tweede Kerner-lid voor de C. P . N., ee 
toesprl1ak. Hij werd enthousiöst begroet door de aanwez i gen, di 
voor de tweede keer staande "De Inten·ctionélle'' zongen. HAKEN 
beli_chtte op de gebruikelijke wijze àe intermtionale en natio
nale polit i eke toestand en richtte zl_in e.,r.vbllen voornamelijk 
op het Atlant iscb PPct . Hjj juicht'è de communistische opmars 
Chinz toe en riEp onder hilAriteit en bijval van het publie~r 
uit: " In China vechten èe rijke ChiPezen om een plaatsje in de 
vliegtuigen ~ om te vluchten : binrenkort zullen w~ de " 11Chine
zen" " hier aan een plaatsbew~s helpen." Het kapitalisme , dat 
zich volgens spreKer gedrEagt a-is een dolle hond in zijn laats 
ste stuiptrekki ngen, zl-ll zijn h.lbm~en uitslaan, docb • anneer d 
macht hier , evenals in Oost - Europa, in rwnden van àe arbeiàer 
zal zijn gekomen, zullen dersenen die zich aH'l ële arbe i ders ve 
grepen hebben als oorlogsmisdadigers worden eEstraft en dan 
ZC:Jl het ráet gaan als in Neurenberg, docr1 dan zuller: zij hller. 
11 bungelen11 • 5prekend over een rnogeliJk.e oorlog in de toekomst, 
ze1. HAKEN da t de Nederlandse En•beiàer de hand n i et z;:ü ophef
fen tegen de hel den.van Stalingraa . Volgens hem was het echte 
geen wet van Meden en Perzen dat een oorlog onafv1endbaar was . 

~· \ 

Spreker vond een dankbé:Jar en ~nthousiust gehoor en oogstte ee 
daverend appl a us . Nadat enige A. l . J.V.-ers een toneelst ukje 
ha<Joen opgevoerd , get1.teld "De gE. weren van vrouw Carrar" ,werd 
de bijeenkomst , welke een ordelijk verl oop had , te ruim 24 . 00 
uur door DI'fZEL, voornoemd, gesloten . Voor he t verlaten van 
de za&l zongen de aar.wezigen nogmanls stbtmde 11De I nte r natio-I nale" .------ ----------------- ------- ------------------ -----

EINDE . 
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V I.';JiJ:HlWJ.NG: 

.N 0 : 262 I .D. 

Onderv•erp: 

I 9 f-AJ:" I <.:149 
Openbare vergaderfng van de afde~ing ~~uv.-U~erd±n~e der 
C .P .t~.in de .zaal ander Laé.:.ll te 1~ieuw.J•e~l'din~e,~e4neen
..__ t<,.,,.,on.nn L.~t:Prdae:.~ ilpril 194.9. L -

, x l De in dit verslag genoemde spreker Frits Reuter . 
Johannes Frans Reuter geboren 19 F b ~s genaamd : 
wonende Admiralengracht 89 I Amst de ruarfi 19~2 te_sloten, er am , unct~onar~s CPN. 

Za.alcapaci tei t : 

Aanwezig: 

Betrou.bt&rheid 
11erichtfever • 

",.,...-1/ fLidUe:L en --rr:s:--u-e-- onr;, eç ... -.."" .. 

dinge. 

250 personen. 

Ongeveer 87 personen. 

Zeer be~rouwbaar. 

Waardering bericht: A~s voren. 

tevens bericht gezonden aan:De Procureur Generaal,fgd. Directeur van Politie 
bij :g.et Gerechtshof te Leeuwarèèn. 

Lied~l"erkende instanties} Gene. 
Onderno~en actie ) 

Ber~ht: Te omstreeks ~0.30 uur opende Hendrik van der Veen,voor-
zitter van de afdeling Nieuw-~eerdinge der C.P.N.ne vergadering en 

-~), heette de aanwezigen hartelijk welkem.Nadat de voorzitter de verga-
~ dering voor geopend had verklsard,verzocht hij de aanwezigen met hem 

staande de 11Internationnale11 te zingen.Iiierean werd door ongeveer 40 
personen gevolg gegeven.Hierna gaf de voorzitter het woord aan de 
spreker . Deze hield zijn rede ongeveer als volgt: ------------- ------ -

ffiame.raden. Vandaag is het de dag dat in de gehele Yl'ereill.d 
het 1 .il.leifeest,de dag van de arbeid,wordt gevierd.Het was in het j 
l~ö~,dus 60 ja~r geleden, dat voor het eerst door een kleine schare 4lt arbeiders,onder zeer moeilijke omstandigheden,de eerste ~ei als de 
dag van de arbeid werd t;.eVierd • .IJe strijd die in de afgelopen 6Üjaren 
door de arbeidende bevolking over de gehele wer f eld is ges treden,is 
wel bijzonder zwaar geweest . Vele nederlagen hebben wij arbeiders in 
die jaren moeten incasseren, maór nog grpter waren onze successen die 
wij mochten behalen. 

Ook in Rusland wordt ~ü wederom de dag van de Arbeid 
door de gehe~e bevolking van de ~=>owj et Unie gevierd.Immers in Oost
Europa heerst geen werkloosheid en TSLËe levensstandaard daar aan-

? zie~ijk omlaag gegaan .Uok daar komt men nog vele arbe~derskrachten 
te kort.Dit in tegenstellinc !!let , .• estJ.uropa, waar het spook der 
loosheid weer rondwaart, en waar de levensstandaard nog niets omlaag 
is gegaan . In de Sowjet- Unie wordt de wederopltouw met kracht terhand 

1 terwJ.j.L genomen&_: .. ~ hier in 1~ ederland per.. dacf5.uuouuu weggesmeten '"ordt 
voor oor.Logsdoeleinà.en in .Lndonesie.h e zien dan ook dat het geheel 
verwoeste öta.Lingrat zijn oorspronkelijke vorm bijna weer geheel ~
hee!'t teruit gekregen, twrwijl men na de bevrijding kans heeft gezi en 
Oill in de grotencieels verwoeste stu.d ~otterdam, slecht !;OU woningen 
te uou~.en . Kameraden hieru1 t b.L1jkt Ci.a t a1en meer geld overheeft voor 
ootlogsdoeleinden,als voor oe weàeropbouw van ons zo zwaar geteis-
terd Neder.Land. 

De Parti j van de Arbeid is door hau.r vestuur ook bedt or
ven. lmmers zij hee!'t de o.ag van de arbeid)verzet op 2 M.ei.Het bewijs 



I 

hiervan nebben \\lj .Kunnen zien dat twee vooraa.nstaande bestuurs
~eden v~n üie part1j,nun dçe~ neu~en bekregen uit de lintjesre
cen.(Spreker bedoelde hier ~chijnbaar ~ede de onderscheidingen 
die uoor Hare ..laj estei t de ~oningin op rP April 1949 ..-verële.ver-
leend). 

Veenarbeiaers,ook u hebt kort~.eleden een strijd rrestre
den Leoen nen,cae een ~e:.nval op uw loon ''lilden dd>en.Gij he•t 
echter moedig stt.nd gehouden voor uw bestaansrechten.De door n 
gestreden strijd is dan ook niet zonder resultaat gebleven.~ 
heugend w~ s het f.eit dat deze strijd niet alleen door U,doch 
door verschillende l eden van öe~.v.V.ontdanks het ver~od va 
haar bestuur,als .één man werd gestreden.Bieruit kunnen wij c 
cluderen,dat,wanneer üe arbeiders zich aaneen sluiten,zij eeu 
sterk en machtig •olwerk vormen tegen het kapitalisme.Daarorn 
vergadering laten wij op deze o.vo.nd elkander 'beloven orn voor de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen propaganda te maken voor 
de C.P.N. E~NDE~---------------------------------------------

Hierna werd door het toneelgezelschap 11N ieuw-L even" het 
toneelstuk11 BRUuDKRlJl.llii.]!;Lb 11 opgevoerd.!!; en toneelspel in drie be
drijven.Na afloop van het toneelspel werd door de aanwezigen 
nog een half uurtje gedanst.---------------------·------------

De avond had een zeer net en ordelijk verloop:EINDE. 

·. 
·~ ' 
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toe a 'Jterd I! ~ko~~r .. voor - oc.r.: log-. ::· ~l· v:;~.k -de oorlo:; ~2!f! t er 
onê.e r d~c r , 1-..a.1· zo1·gc n \ i.; \• Dul' . ~ : ... 1lH .1 o) 

Ve:tvol'<t-!lt.: be rr'vi·ea~.~ hi;j !e ln~-.~nesischc 
tlOli tiek , noe::;ue Ha:tte. ó(· ,;,,_!a.:;, hr-':cin.1erJe ·.an ..:1e oorlee :!.n 
f}:cieJcenJ-b.nd c .. 'l roemue •le ;-;o·.r,;E:t Jnie nls Jf; • '8J.rcht •tart de v~·a•lc" 

J ~er;s \!T. O}) , .:iat Thorez. , ï"':_liatti en • 1'1:..l.l .H.? Jroot , <.ls ve l ·te,gen
J.' woordigah:~ V?J.ri... ti l lioe11en ~;;rbeide.cs , qe~~:;d. Ï!t:'b t-en , dat zij nlet 4 berei~l z i jn de .... a}!ens t€jgen ue sovjet Uni.:~ O!J te :le,uen eH d a t 
J zi j ~-~çh· zelfs nie~ door rülitF;.~~en. ~U:llt:•l lüt0.n dwln.,zen , 'he tgc~n 
q de JD]j;ynwer.kel sst aku.tg i n F.r::ard:.:r·~Jk nt.:eft doen zien., :r.ant ·,. ttls het 
Jpodi.~ is , guan daal' a..lle mij.uan. vr~e1· o.nJcn· ,·ra.tex· en zal e r· ~een 
I trein· mee .r l o .b-'en . (A~ ;;.lr.~ 4 s) 

· ' E i j beatz·t·:-.:d~wg t1i~ r. . v • . l.A ., d i e gE>.en #;._ •• ·;r· 
nocialisute verte tt'!nv,·oordizt, ir.>ch %vsrtals Attl•:e, :B~~rin .:;u. .Jht:ll 

hanêlla.hger~ ûtn' re act i o:: :u.l j.J. eH dierL!:l.i:!.lïJ 'T<:.n de Jcz..1i tBn , ..... i t 
('allkb-.,:.arh.;{,;l .'fb.&l.Yoor zi,j ~u z.ijn ge~:i..:.::!d:c:! :~iet het :ri'ljcrz\'ia<::.J.-3. 
::Ier Nerle.~.:lan.lse bo .... rcoisie . {1\.~:J,lu.~c: · 

~enslotte ~a~s hlj op je · d · v:rki~zin~en; 

oestr~'d "" è.e r·egerin.g , die ,1~ solJatel!. in In~lo •. esie leer de ko:;:;-..en 
snellen , 5 mi llioen :;;;er dar; l~i t~::!.:f t ifiaü.r !ivf: ,:~e·:: :ei jks.las.lJ.er cl • 
dt~t{rtetoesl~g wil.Je ,;;;even en .-;:r.h:.l'l geld 11a1 o.:. h..;.izen te bo:.Lv:c~! . 
••,:-1r ·:;el is er ;;eld V:101.· ~(:H. I.J~.wellir.iz;~ll zegt "'tel':. al , dat Jj_~ 
er niet komt , in iede .... :; ... ;el ·~rtj±:t. •,w;euvo:;.· l.!l' e€r:. :--n;;els 
.r-ár1'lizàlën·. · Pe-'ti·1nö~-ra-on--ct:-r· "'l:tt :;r,±~ ::l'!'t' oor-J:e~eeren -eR· .we-<t 
de sob.srhnid::.,[ol.i.tie; . • :~;.;t .iG :.:.. . o . V-3i'l~i.c:::inssen Zi.ül en wi-j on!.i 
ct;"Jnos tja moe ten ::;tál'ln . ~ .t· zal wee 1· vçe J V\lili~h~i i over ons ~e
ze{id wo.rden , 11ij ~..U.lcn ·,H:lél' ve:rd'tcht ··<<.>rJ.cn gam1~kt , mr:~Ll',\'li ,j 
zullf.!n ttr~l~ sl-~t?.n . L'e.t ma.g njet ~éb8:..l..1.'~l. , Jat ?r geen !Zel1 is 
om te ~en pa;nfle tiie.r1 te Jru.kker. . :J .~.1 ou1 is en· veel l":e lJ nodi~ , 
.J·l,-.~.ro:!L P-en collecte , een 1 !Te i of ter , (;: .:L -.~u.bi~e l t je , eu ;~een 
J...-·.·ra.rtje , lat ,&,eef j-a ,·dl ieie:ceen • 

. 'ij z!l.lleü h;_rJ D.oe tan ·t:E:rl·:e:• , 'Ni,j :t..l.llf:u :::to . 'c,;ea V;<...ken , oyla.t 
F'a-jotte.cs en !· . J . :'- er·s unze l:iilj~i.:t.;: .. rdt:t ~ afsellbll.r·en . ij ~e"Ven 
d u.s utilJ. onze 1 . J.e i ·..:.:.-:~. v~ • 

rJE:Zê l'E:du t1erJ JW·~ l,,.l.,;. ·..._, .t. 1 ~ t·eloonJ . 
2r was da3t'Hd p~.u.:ze , wa.· .. rlr! ~en. b·.l:.>Col :ec t..: ·;·er .i gehot.L.lan eu 

· 'dne.nm wer1 de ::;!'c;ct - ..:l'O.!-·!:j,g.?.nè.a- film u Ii.oè.tl ae.u J,!os kcv.'' 
ve r toond . 

:ra a floo!-· verli~ t:>n de aa.nv(ezï gen. rustig ~et 
g..:bou.v. e.q ve:cs~re idlc.! zich terston:.l in 9-lle richti ngen . 
Eet viel oy , dat e r z.::e1· ~reinig bezoek~Z;I' f3 in ~e. ric-nting 
''Zuilen gingen • 

., y 
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• . . . 
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VIERING VAN HET 1 MEI-FEEST 
Massa-meeting op Afrikaanderplein 

gevolgd door grote demonstratie 

HET feest van de arbeiders, de eerste voor de nodige opluistering zorg droeg 
Mei, de dág, waarop de werkers en dus thans evenmin op het appèl zal 
van de gehele wereld hun wapen- ontbreken. 

schouw houden, ~.al dit jaar in het teken Sijmen en U ut en Ber 
staan van de strud voor vrede en brood. 
De ondertcltening van het door Wall- treden op 
street gedicteerde oo,rlogspact betekent Na Morgenrood" komen enige leden van 
een ernstige bedre1gmf;' van de 'Vrede. 11 t 'G' B b t d 1 k H t ;_1/j 
Vierhonderdvijftig milboen mensen heb- e · .-ca are .OP e P an en. e z n 
be~;~. dit begrepen. Op het Wereld-Vrede- Cor Zwart als Sijmen met kreupele -
congres, dat op 20 April te Parijs begll;it, m n hem het voortreffeliJke du~ 
zullen hun-vertegenwoordigers hun ste ut en Be Hulsing met hun proletarl 
tegen de oorlog op ondubbelzinnige · ze scbe lied en. Uut en Ber zijn voor ons 
verheffen. Op 1 Mei zullen de m.ill' nP.n, al Jan geen onbekenden meer. Hun op
die de verschrikkingen van de orlos tr n, evenals dat van Cor Z~art, zul
maar al te !f.Oed kennen, de kreet ,N · en we met vreugde tegemoet z1en. 
meer oorlog • op talloze bijeenko en ö'in halt drie z.al Jan S<·halkl'r, bet 
vergaderingen herhalen. communistische Eerste Kamerlld, In 
Zo zullen ook ongetwijfeld d Rotter- Rotterdam evenmln een onb~kende, 
damse werkers zich op de rste Mei het spreeltgestoelte beklimmen en de 
niet onbetuigd laten. 1 1\lei•'re<le ult!lprl'lten. De meeting 
De C.P.N. (De iVaarheid), worl}t gesloten door Henlt Goud-
terdam, heeft een grootsch kuil. 
van het feest van de arbe· rna, om half 4 ongeveer, zal een be-
Het programma i!i_ reeds opgesteld gin worden gemaakt met het opstellen 
om uw nieuwsgierigheid iet I op van de stoet, die met het muziekcorps 
de proef te stellen, zul e aan de ,.Avanti" en de jeugd voorop een de
hand van dit programm mededelen, wat monstratie door Rotterdam-:lluld zal 
er op Zo!ldag 1 Mei in onze stad onder houden. 
de soclahsttsche banieren van de C.P .N. Route demonstratie 
(De Waarheid) te gebeuren staat, even-
als twee jaar ~electen, toen 20.000 Rot- De demonstratie achter de vlaggen en 
terda.mse arbe1ders een massale beto- banieren van de Communistische Partij 
ging· hielden, die met een grandioos 
vuurwerk werd besloten, zal het komen- zal de volgende route nemen: 
de 1 Met-feest zich conc.entrel·eu op het Bloemfonteinstraat ~ Maashaven - St. 
Afrikaanderplein. Aan weerszijden van Alldriesstraat - Viol~ersstraat - Sande
de muziektent, die als podium zal dienst llngstraat -Groene HllledJjk- Beye.rland
doen, zullen enorme leuzen en talrijke selaan - West-V&l'l<enoordseweg. H1er zal 
rode vlaggen de plaats van de wapen- men uit elkander gaan. 
schouw reeds van verre aangeven. Van Vanzelfsprekend is de betoging op het 
één uur af zullen strijdliederen door de Afrikaanderplein ook bestemd voor de 
geluidsversterkers weerklinken en als bewoners van de Rechter-Maasoever, 
feder een plaatsje heeft gevonden op het evenals de grote openbare vergadering, 
feestelijk aangeklede ten·ein is het zo die •s avonds in "Odeon" plaats vindt 
langzamerband half twee geworden, het voor de bewoners van de Linker-Maas
tijdstip van het begin van deze meeting. oever toegankelijk zal zijn. 
Aan het ..grote Amsterdamse muziek- Jan Schalkor zal op deze vergadering 
corps .,Avant!" valt de eer te beurt zich eveneens het woord voeren terwijl het 
het eerste te laten horen. Het zal een G.B.-cabaret zijn medewerking zal ver
aantal strijdliederen en conce~tnumme.rs lenen. 
SJ'elen, waarna Henk. G!>udkull, voorZit- Wij zullen van onze meeting op het Afrl
ter van d~ Commum~tlsche gemeen~e- kaanderplein en de demonstratie een in-I 
raadsfractie, h~t operu.ngswoord zal Uit- drukwekkende manifestatle maken van 
spreken. Dan JS het de beur~ aan het onwrikbaar vertrouwen In onze kracht I 
befaamde Rotterdamse arbe1dersza.n~- en tevens een klinkend antwoord geven 
koor "Morgenrood", dat bij alle festiVJ- aan de ondertekenaars van het oorlogs
telten van de C.P.N. der laatste jaren pact en aan degenen, die ons land steeds 

------------1 verder noor de ondergang trachten te 
voeren., 
Eensgezind zullen we protesteren tegen 
de koloniale oorlog, die vele slachtoffers 
kost en tegen de verslechteringen, die 
voor de deur staan. 
Helpt allen mee om van deze Eerste Mei 
een dag te maken, die in onze herinne
ring zal voortleven. 

JAN SCHALKER 



HET /JfEI-SPEL, opgevoerd eoor 
led~l van het A.N.J.V. 1net nteàe
V>erking van het zangkoor ,,Morgetl
rood", vormde· het hoogtepunt van 
de geestdriftige Mei-meeting, aie 
het vorige jaar iu de Rit.•ièra-hal te 

Rotte1·dam is gelloude1~ 
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Verslag van de 1 Hei - ~!i~~.r~!:T ... . l? .U. ,nfd.Hollandseheveld, 
~houden op 2 llei 1949 9des n.~. 2o.ou uur in het café Pijleveld te 
Hollandeoheveld,gomeente Hoo8Bveen. 

De zaul biedt plaats aan ongeveer 140 personen. a waren onge-
veer 90 personen,~~aronder ~ militairen. ~ 
Om 20.10 uur mJrd de vorgaderirig seopencl doo~ de Voorn tter van op 
nolde nfdelins,Geert van ECK,e;eboren 29 I:o111918,wonende 8e Kr.a.k•iel.
sewijk 7,Hollandscheveld,~meento HooGQVee~. 
Na een kort 1Dleidingswoord betrad de spre~er voor die avond,oen ze
kere H. Kremer1propae;andist van de C.P .N. ,l10nende te Emmen,hot podium 
Spreker begon zijn rede met te her1nnerep. Ban de bestorminsvan de 
"Bastille" (Parijs) in 1789. Dezo bosto~s,zo zeide h1~ 1werd uitge
voerd door de toenmalisa arbeidersklas~ .Alo herinnering e~ daze 
ta da.g is de 1 Mei -viering insestal4'.n1et als fecstdae,maar a.ls e 
dag voor de strijdende arbeidero.De 1' Mei ~iel dit Jaar Gp eon Zon
dag, door. de aanwezigheid van een P.!fd.A-roe;ering 1n ons land,mocht 
de 1e Mei ochter niet op Zonaas wor@On eovierd. Het zal echter niet 
lang meer duren,zo zeide eprekor~o de 1 e 1Ie1 zal in zijn volle 
rie ook op Zondag kunnen worden erd.Vio.nt de macht van de P.v. d . A 
wordt steeds kletner,die partij p pageart soc1al1sma,maar het zijn 
uiteret rechtse aocialiaten.r~ ndanke dit alles bleek toch wel 
de 1 Mei-viering ook in ona Mnd ,..~en ook dit Jaar \'vel op Zondag ia 
houden. In de Zuid..Oosthoek ve.n :q2-enthe (EnoercompäSCuum) voeren de. 
arbeidera met versierde schuiten en voorzien van rode vlagsen door 
de knnnlen. ! 
Ginteren wrd voor kameraad sTALliJ in Iioskou een êT'()te parade gehou
den,waarnan meer dan 1.ooo,o0d arbeiders deelnamen.D1e arbeiders we
ton ~rom ziJ do 1e ldei als~en feestdag vieren. Te Maandags bogtn.
nen z13 opsewekt hUn werk,o~t zij er van overtuigd zi3n dat zij, 
als het Zaterdag geworden t;.,met een goed salaris huiswaarts keren. 
Daarna deed spreker een heT.J.ge aanval op he~ Noord-Atlantisch Pact . 
Dit pact ia louter en alle~n door de Westarse moeendheden aasloten 
om een derde werdldoorlogfvoor te bereiden en te ontketenen.t~r wo·n 
neer die mo~ndheden tot;de aanval mochten over~~zullen zij de 
macht en de kracht van à_, Sovjet-Unie leren kennen. 
Eoonotlisoh atsat 6e Sov Jet.Un1e er beter voor dan de w~uiJterse zu"'"'Q.&,~-....-. 
heden.D~ if'esterse kapi ~listen menen met de atoombom en vliegtuiaan 
de werled te kunnen baHeersen en receran.De sov~et-Unie heeft die 
pene niet ,maar die he~t tractoren en .9.1e tractoren rolliln overal 
doorheen.D1e traotorm,1 verhogen de eoo"Blsche standaard 1n de Sovjet
Unie . In Rusland beata:at geen werkloosheid. 
In Nederland telde mèn op 1 Janu.art 1949 tachtig duizend werklozen. 
Oppervlakkig gezieni etaan wij er op dit pmt beter voor dan Bel.gia. 
Dit ia echter niet~uist. Immers de 150. 000 militairen,die in Indone
sie vertoeven moeten ook als werklozen worden bazien.En om deze troe 
penmaCht van voorraden te voorzien mijn ook duizenden arca:La~JEJ~c:n~am 
nodig. Op BJJOnd vap een en ander moet man in ons land rekep.en op on
gaveer 300. 000 werklozen.Ook wat de woningbouw betreft ~ het in 
de Sov3et-Un1e véel beter als L~ Rederland. In Stalingrad z1~ 25. 000 
nieuwe \'lon1ngen /gebouwd, terwijl er 1r1 Rotterdam, dat 1n 1940 door de 
Duitsers zo zuaàr werd sebombardeerd.maar 800 nieuwe woningen zijn 
verrezen. it: Vroeger ver e de l3arti3 van de Arbeid zich tegen een oorlog in 
I ndonesie . Op 1 Kerertdag 1948 toen men hier zong "Vrode op aarde" 
ep.t diezelfde P. v . d . A. bij monde van de regering opdracht tot het ont 
ketenen van een hernieuwde pol.1t1onel.e aotie . En noa das&lijts sneu
velen daar onze jonaans,betgeen blijkt uit de laneP dodenlijat~n in 
de cou-r·anton. 



--

Tot a1ot wokte spreker zi~ gohoor op om bi~ ae a. s.~meenteroadsver
kiozineon tooh vooral C. P. N. te s'temoe..tJ.. 
Er moet voor gDzorga wordentzeide aprker,dnt a. s .verkiezin~n een 
eeweldis suocea worden voor do Brboidera . Stflllt daaro111 op de c .P.R. 
didaten. J' 
Daarna \Verd gelegèDheid gégeven tot hetz:t ii.lon van vrneen aan 
hiervan \'mN echter geen gebruik gemaakt. 
Gedurende -de pauze,welka ~ volsde, den haD4teken1ngen der aan-
wezisan verzameld. 
Het dool van deze "vorzamelins handtekQ'jl ngen" io om de regering er 
van te overtuigen dat oen sroot 4o~l 'llmt. het Nederlandse volk de on-
middellijke 1nvr1jp1dstell!J:la eist G.Mol,P. Iangondijk en G.van 
Proag,d:le in verban4 met cle relletj b13 bet vertrek van· bet a . s . 
ttGrote Beorunaar Inüon~sie zijn ftP eateèrd. 
Na de pa.uze werden twee f~lmo vert ond, getiteld ttFORMOSA" ' en "Ben 
kreet in do naohttt. ~ 
De vergadering was om 23. 00 uur eindigd. 
Bij de ui t&mg v~rd gecolléoteer voor het oommünistisohe ""'""' ... trt 
fonds f . . 
~GfiXX~I'O:xx:x&xxccxxxxxxxxxxxxXXXXLnnxxxxxxxx~~ 
Boledigtngon of laster tege~~~-leden van het Kon1Dk11Jk Buis of le
den dor ~egering,c.q.State~neraal werdon niet GBult. 
Opru.iende taal werd niet ~sprokon. 

I 
I 

I 
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RAPPORT. 

{op ~aandaG 2 Mei 1949 had er een openbare Dei-vergadering I 
plaats in de zaal van Coi'é, Kamminga aan de Piuahaven, alhier . 

Doze vergaderins was door het verspreidon van pamfl<:tten, 
aangekondigd en v~s voor eenieder toogankolijk toGen betaling 
van f.0.10. , 

Do zaal c.lsmc<lo r1et caf'e was voor deze va.:rcadering belachik-
baar gocteld en er war~n leuzen aangeb.raoht,zoalo, nvrcdc ondsr 
do Volkt.ren" V ede en Vielvanrt 11 "Trotjpon tel"UG uit Indonesiö" 
terwijl op h .... t podium de ~tij-vlas was aancebrE.loht . 

l 
Toen d~;: vergadering te omstreoka 20.00 uu:r ocm eanvang nam 

waren ~..r plus minus 40 be~oote1·a aanwezig torwijl de ZEll:\lruimte 
onsave er 1 oo zitplea1:sen bood I 

x De vergadering werd c:eopenci door ltcrt;inus van Dillen, 'Bt~ -
• P,& boren te Utrecht, 12 October 1908, vwncn .. do Vuli~cniarstraat 46, 

J '"" • ·alhier , dj.e m~dcdecldo dat hij tot voorz,1litrr.r=~:U ~e ftJ:.d. was 
f gekozen en dit dus voor hem op deze däg een dubbel~ecst be-

tekende. 
Hij declëe verder mede dat de C.P.lt. met do a .s. gemeente-

raede verkiezingen met een bloklijst voor "Vrede cm Welvaar" 
zou uitkomen. Hij zciö.e dat zulks tvos bodaan, om kiC>zers die 
niet graag hun stem ui~brachtcn op de C.l-'.N. in ctaat to stellen 
hun stem uit te brengen op de bloklijst, \'lae.rop ook niet oom:nu
nisten voorkomen, aoch dio evenalo de communisten strijden voor 
vrede en wel vac:a-t. f 1 

Hierna werd hGt r1oord gegeven aan Lc mi ort leurene Tou':, ri J Boboren te 's-Gravonhage 13 April 1922, Joud atakit' aL.ider v ... . 1 

de H.T.!". on wonende te 's-Gravenhage(. Deze sr.ll"'tll:• ·· (ving zijn 
·r1de aan met er op te wijzt:n, hoc 60 jaar geledon ~ 1 fr~ei-her
dcnkingen door de erbeid{.irtiklasse word geviel'~ . ""'u1ko ~r;ocst toen 
op illegale wijze eosc hi~dan want ale; de werkcever toen te weten 
kwam dat men aan de 1 Mei-viering hnd deE'Jlccnom .... n den ondervond 
mem daEuvan ook r.le gevolgen. Veel is er aoor de ar'bcidcrs-klaa~e 
bereikt door samenwerking. 

Deee sarnonwcrkine, aldus spreker, is nu verbroken èoor de 
Partij ve.n den Arbeid dio de eijde van hot kap:!.telisile ht...!ft 
aekozen en die nu samenw~erkt met de oorloszuchtiGe en knpitalis
tisohe landen . 

Ook de Partij ven den Arbeid, viert 1 Dei . Echter niet op 
1 doch op 2 ..!t 1, voorgevende dat men de Chrisolijke l eden niet 
wil krenken in hun godsdienstiGe gevoelf;nS. f7ij , oldus spre eer, 
~en het hier ook op 2 Mei doch de oorzeak hiervnn is Gelegen 
in het feit dat »ij hier anders ceen zaal kunnen krijgen . 

nQp het ogenblik viert ook de Partij van den J~beid baar 
Me1-fe~st te 's-Gravenru\ge. Voorheen gebeurde dit echter in een 
gebouw waar men duizendomeneen kon beruen maar tba~kan men 
volstaan met een cirous-6ebouw wac~in zijn &e~ctt~ een stel gek

en mat in hun midden de grootste t,;fJk, oud J.:inistor Voë]l Het is 
el een bewijs dat do Partij van don Arbeid achteruitgaande is 

t de arbeidersklasse deze partij de rug to&ke~rt. 
ervolgenè deed hij u1tkomun dat de O.P.!l. de sn1Qe partij 

ie de vrede wil en di~ hic1rvoor de strijd hc.d na neebonden. 
Het Noord-Atlantisch poot, ?.0 bweerdc hij, is er op l)erioht 

om onder een of ander voorwendsel aan Rusland de oorlog te ver
klar•m. Dit kan alleen door do arbt!iders \lorcîen voo.rkomen. Wi~ 
moeten dan achtor al onze krachten samenbundelen. 



Daarna deed hij t On beroep op de ouders, om te eisen , dat hun 
zo~nen uit Indones ië zouden tat~kcren. VJrder eiste hij de vr 
lating van twee j eugdige personen en wel Erioh Mol en ~iot Lan
Gendijk die achter d'3 tralias waren Lezet omdat zij Gen couran
ten e cht in de kazerne hadden opgehangen. 

lla de gebruikelijke critiek te hebben uit.;.~eoefend op !.et 
ttarshall-plan en het l:iegeringsbel e i d , daarbij Rusland verheer
lijkte , besloot hij zijn rede met de woorden:"De zon komt in het 
Oosten op en in het Weeten ontvangen wij er de stralen reeds van 

t<. j Vcrvol gens werd nog eon kort v1oord gosproken door GErardus 
~ - I Cornelius Soontiëns, geboren te Tilburg 1 4 December 1905 , wonend 
.te. .; ~& OvcrstJ-aa t 11 , alhier. 

D· p· 1 Deze spreker verheerlijkte Ssjecho-Slowakije w~ar hij als 
. afgevaa.rdit~d~ mn_e_en.,.,~beidersdelegatie_!!P;t.e ~e~~

toefêl Hij v1ees op <ie samenwerk~fe <.inur bestond tu.ss'enïf.atho 
l:i'öken en communisten . Hij ~~eide , ~~een comnunist te zijn .ma':lr 
desniettegonste.ande toch had getekend op de bloklijst Yoor de 
communisten omdat dit de en150 partij is die vmrkti voo,i,~ v.roêe en 
wolvaort .. !lij 5poor(1e do arbeic'icra ar.m , bij de a.D . verl<:iezingen 
hun stem op daze lijst uit te brengen. 

vJ Vervolgens werd noö eon kort woord go a proken doo1· Albcrtus 
t~ "'"I Cornalius .ft!eria Gallé • scboren. te Tilburs 17 Juni 1902 , wonende 

.e Veestreet 61 , alhier. liij zeide a le afU'W·a.t;di~de lll.W.l" het 
·J:;\rredesc~J;,~ te Par1:js te zijn geweest un dàt 'fitj"'"'d'ah:r 
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• 
~~I:;. was geweest van d'ê=vreäës-w11 van het' Franse volk. Ook biJ was 
~? . geen communist ,zo deel de hij nede , maar beve.l de aanwazige aan 

op de bloklijst van ue communiston te stemmen want zo zeióe hij 
"wij ~jn lang genace door die andere rotkor els beduuv~ld" (Hier 
bij z~l opgemerkt dat Gallé, een dor weinigen is die hier in het 
o~n' dar het imü_b-ne .~mer en sikkel , draagt • ) 

Vervolgans werd hot V:oord ge" oerd door : Adrianus !lonrious 
Uijnandus Ver.reijt, geboren te Tilburg a Januar~ 1910, wonende 
Dennenstraat 1 7, alhier . Hij is lid yan d~ bemecnte•l)àad... voer de 
c.r.N. Deze spreker hield een zuiver propagandistische rede voor 
de a .s vcrkiezingen, \Veer in hij de aanwee i t;en aanspocrdc vrien
den en kcnnisen in ovcr"Weging te sevcn,bij de a . s . gemeenteraad 
verki~z1ngen , hun stem op de co~unistcn uit te brer~en, want 
daardoor alleen zou àe vret:e kunnon woràen sewaa.rborge. Ik sprak 
met een vrouw, al•.-us sprel\:er, d i e ee rat niets van het communi:mnc 
moest hebben. Deze vrouw heeft een derticnjal.·ige zoon .. Ik heb 

\ 

de~e vrouw duidelijk gemaakt dat over enige j&ren deze zoon ook 
de militaire rok zal dragen en zij deze zoon den misschien zal 
moeten offeren voor oorlogsäoelcinden . lk heb er hoar op sewez6n 
dat . et alleen de communiaten zijn die voor de vrede werken . 

I 
Deze vrouw hee:ft nu geheel andere gedachten over bet communisme . 
"Ziet kamaraden, in die geest moeten ook jullie werken voor ce 
Goede znak. 11 !V.lmsraden, er is in TilburG een gezegde dc..t lu1dt : 

1 een dubbeltje zal het nooit van een kwartje winnen . Dit ~t 

Ü
echter niet op, aidus spreker ,mmt als wij naar Rusland z i "(!n 
dab kunnen wij ê.aar constater en dat daar het dubbeltje het Viel 
van het l~je kan winnen. Zi e ver aer nanr a ndere Oost-l uropeee 
landen en naar China . 

Als wij eensgezind strijden, zullen ook wij ovor~L~nen . Als 
wij t i en jaar de vrede kunnen bewaren dan zal het Y'.apitaliame 
verslasen zijn. 

BovonGenoemde bijeenkocat word op ,eluistcrá door ·dGclamatie 
van een onbekend vrouwspersoon, Aan het einde van de bijeen
komst werd door van Dillen madegedoeld dat er namens deze ver
gadering een motie zou worden eezonnen aen de Minmeter van Oor
los waE-.rin de vrijlatins werd geoist van r,:ol en Ia.ngendijk. 

F.r werd een collecte gehouden voor het verkiezinsafonda on 
na afloop werd de internationale doar alle aanweeigen staande 
gezongen wanrbij versobillende mex tot vuist gebalde hand in de 
hoogte staken. 

De ver&adering had oen rustig verloop en eindigde te om-
atraaks 22.30 uur . Tilburg 3 Mei 1949 

I.D. 



.. I.D.No.625 • 

GEHEI~. 

czichteiJ;~g 1 v:gno . 
... ..:/.p./f. - .. _ -

'I -I 1049 
3 Mei 1949 . .... J 

t A\..LJ/ 6 /;JO/ I 
Kort verslag van de openbare 1 Mei-viering, ge

houden door de Communistische Partij Nederäänd 11DE Waar
heid11 ,district Rotterdam, op zondag 1 r.Iei 1949. De 1 Mei
viering was gesplitst in twee gedeelten,n.l. een open
luchtmeetingop het Afrikaanderplein van 13.30 tot 15.45 
uur, waarna een optocht werd gehouden door een aantal 
straten van Rotterdam-Zuid, en een openbare feestverga
dering· in gebouw "Odeon", Gouverdestraat 50-72 te Rot
terdam van 20r tot 23.30 uur. 

Op beide bijeenkomsten werd gecolporteerd met 
De Waarheid,Voorwaarts,Een,Nu,de E.V.C.-gids,de bekende 
C.P.N·.-brochures,verkiezingsbonnen en de z.i.vredes
speldjes. 

Op beide bijeenkomsten was een tableau aange:e 
bracht, waarop de bekende vredesduif van Picaaso was 
uitgebeeld, voorts de leuzen: "Vrede en socialisme z:ijn een'~ 
"Verenigt alle krachten voor een duurzame vrede 11 , 11 Vrede 
met alle volkeren" en "Vrede". Voorts was een groot aan
tal tulpen en rode vlaggen aangebracht. Na het be§indigen 
van de openluchtmeeting werd door ca. 625 personen een 
demonstratieve optocht gehouden, welke ordelijk verliep 
en die te ca.16.45uur werd ontbonden. In deze optocht, 
voorafgegaan door het Amsterdamse muziekcorps "Avant i", 
liepen ongeveer 125 A.N.J.V.-ers mede. Beide bijeenkom~ 
sten werden opgeluisterd door "Morgenrood" , het bekende 
11 G.B. Cabaret", terwijl aan de openluchtmeeting tevens 
werd medegewerkt door bovengenoemd muziekcorps. De open
luchtmeeting werd bezocht door ca.4000 á 5666 personen; 
de avondbijeenkomst door ca.1100 personen (zaalcapaciteit 

,1000 zitplaatsen). Op beide bijeenkomsten werden enkele 
militairen opgemerkt. In De Waarheid en per strooibiljet 
had de aankondiging herhaaldelijk plaatsgevonden.De stem
ming was des middags lusteloos,'s-avonds geanimeerd. 

GOUDKUIL,Hendrik (bekend), opent te ca.13.30 uur 
de openluchtmeeting en heet alle aanwezigerinsmens het 
District Rotterdam van harte wel~om . Spr. wijst op de 
groei der Communistische ~artij en op het feit, dat dit
maal met grote luister voor de 60- ste maal de 1 Me i 
wordt herdacht. 

(ën Aziatisdhe 
SCHALKER, Jan Pieter (bekend),wijst op de ont

wikkeling van de gebeurtenissen in de Oost-Europesef!an
den,met name in China, waar de rode legers de bevrijding 
brengen. West-Europa, geleid do or Amerika, tracht deze 
ontwikkeling tegen te houden, doch geen Atlantisch Pact 
of Benelux zal de zegevierende arbeidersilasse de over
winning kunnen onthouden. Spr., geeft de bekende cri~k 
op de P.v.d.A., hekelt de loon- en prijspolitiek en zegt 
dat de Comm.Partij de enig werkelijke partij is,welke 
strijdt voor de bealngen van de arbeidersklasse. De 
P.v.d.A. is reeds zover afgezakt, dat zij de 1 Mei niet 
meer op zondag durft te vieren om de godsdienstige gevoe
lens van hun "partijgenoten" niet te kwetsenJ Zij heeft 
zich opgeworpen als de beschermelinge van de Amerikaanse 
imperialistische kapitalistische oorlogapolitiek en wan
neer wij worden uitgBmaakt voor landverraders, indien wij 
verilaren, dat wij, communisten, bij een nieuwe oorlog 
aan de zijde van Rusland zullen staan, dan verklaren wij 
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hier nogmaals, dat wij inderdaad de oorlog teg~ q~ ~peria 
listische oorlog~en voeren. Spreker wijst nogmaals op 
à~eaevierende Iegers in China, verklaart, dat bimnen en
kele ~genbli~ken zelfs Shanghai zal vallen en zegt over
tuigd te zijn, dat binnen niet al te lange tijd, alle wes
terse oorlogeophitsers op dezelfde wijze ttgeshanghaid zulle 
wordan. ~et de oproep tot eensgezinde en gemeenschappelijke 
strijd voor de overwinning der arbeidersklasse besluit 
spr . zijn rede, waarna onmiddellijk gezamenlijk de flinter
nationale" wordt gezongen. 

I 

GOUDKUIL, H., sluit dan met een kort slotwoord 
de meeting, zegt verheugd te zijn,aat deze ~oor_10 á 12.660 
personen is bezocht en verzoekt alle aanwez1ge deel te n 
aan de thans te houden demonstratie. 

I 
GOUDKUIL, H., wederom als voorzitter fungerend, 

opent te omstreeks 20 . 15 uur de bijeenkomst in Odeon J zegt 
zeer verheugd te zijn over de uitstekendp geslaagde open
luchtmeeting op het Afrikaanderplein van hedenmiddag, 
spreekt zijn tevredenheid uit over de massale opkomst ook 
op deze avond en heet de aanwezigen welkom. Spr.zegt,dat het 
kapitalisme vandaag niet alleen in Rotterdam, maar over de 
gehele wereld de kracht van de arbeidersklasse heeft kunnen 
zien. Dit is echter niet voldoende, wij moeten verder strij 
den en daarvoor is Uw aller steun voor de volle 10~ nodig. 
\/ij kunnen en moeten onze krachten aanwenden, om het drei
gend oorlogsgevaar te keren. 

l SCHALKER, J .P . }zegt, dat de eerste Mei van heden 
voor de arbeiders een groot succes is geworden en dankt alle 
kameraden, die hebben meegewerkt aan de voorbereidingen voor 
de openluchtmeeting en deze feestavond. Alle kameraden heb
ben hiervoor hun beste krachten gegeven en het zou ondoen-

flijk zijn hier allen persoonlijk te bedanken, do~Q{Voor de 
~amilie PEELEN , (Peelen,Godefridus;Peelen, Everaràus), die 
hiervoor zelfs enkele nachten heeft opgeofferd. De 1 !Vlei 
zegt spreker, is de dag, waarop wij niet alleen in de toe~o 
komst moeten kijken, doch ook onze blik moeten terugwerpen 
op het verleden en de fouten, welke door ons zijn gemaakt 
met een critisch oog en door gesende zelfcritiek hersteld 
moeten worden. Het gaat niet om de vraag of wij sterker zijn 
geworden, doch of onze tegenstander op bepaalde plaatsen 
hetzij sterker o:f/'zwakker is genorden, waarna wij hem op deze 
punten moeten aanvallen. Ondanks alle hetze in pers en radio 
zullen wij x~~rigaam voorwaarts gaan en steeds op de bres 
staan voor de belangen der vrede en arbeidersklasse . 
S ageert dan op de beKende wijze tegen het Atlantisch 
act, de Benelux-overeenkomst en het kabinet Drees en zegt 

dat alleein wezen het reinste kapitalisme is. Ons wordt 
steeds vèrweten, zegt spr., dat wij overal "neen! op zeggen, 
doch zelfs verschillende onzer tegenstanders konden blijk
baar niet accoord gaan met het Atl.Pact., getuige de arti
kelen, welke bieremtBent zijn verschenen in 11Trouw11 en de 
"Nederlander". Spr. geeft dan de bekende critiekop de 
P.v.d.A. en zegt het volkomen eenste zijn met de uitspraak 
van Mr . Burger, gedaan op het Partij-Congres van de P.v.d.A., 
die aldaar betoogde, dat men door het aannem~en van het 
Atl.Pact op één lijn werd gesteld met de oorlogeophitsers 
Churchill,Gerbrandy c.s. ~ Wanneer wij worden aangevallen op 
et punt dat wij onze politiek na de oorlog zouden hebben 
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gewijzigd en ons hebben aangepast aan Rusland, dan is dit ge
logen, niet wij, doch de P.v.d.A. heeft haar politiek ge
wijzigd en heeft zich volkomen onderworpen en is de slaaf 
geworden van het kapá.talisme. raen is zelfs zover gegaan, dat 
1 ~1ei, de dag van de arbeid, niet meer op Zondag mag worden 
gevierd, omdat anders de gevoelens van hun Christelijke par
tijgenoten wel eens gekvietst konden worden. Als wij heden de 
balans opmaken komen wij tot de conclusie, dat het afgelopen 
jaar grote winsten voor het communisme heeft opgeleverd . De 
rode vaan wappert reeds over een derde deel der aarde,een 
deel, waar slavernij en uitbuiting niet meer gekend wordt. 
Het kapitalisme ziet zijn macht steeds verkleinen, doordat 
haar afzetgebied door comm.overwinningen slinkt . Dit zal 
uiteindelijk een crisis voor de kapitalistische landen ten
gevolge hebben, een crisis, die men tracht te voorkomen,door 
opnieuw een oorlog uit te lokken. De arbeidersklasse kan en 
moet deze oorlog weren en mocht deze oorlog door de kapita 
ten toch worden ontketend , dan weten wij, dat er maar één 
keus voor ons is en dat is: Ons scha~en aan de zijde van R 
land. Nog is het woord niet aan de wapens en het is mede van 
Uw onverzettelijke wil afhankelijk of het ooit zover zal 
komen . Bedenk, dat er geen bedrijf kan draaien, geen organi
satie, geen Staat zich kan handhaven zonder Uw wil. Wij als 
arbeidersklasse wormen de macht, welke in samenwer.ll.:ing met 
de arbeiders uit de andere landen zullen beslissen hoe de 
wereld zich verder zal ontwikkelen, naar oorlog of crisis of 
naar socialisme en dus de vrede. Wanneer gij wilt zal de 
oorlogemachine niet op gang kunnen komen, zet dus het gevoel 
van U af, dat gij machteloos zijt en wordt er van doordrongen 
dat wij, wanneer wij ons verenigen een onweerstaanbare, 
onvernietigbare macht gaan vormen. Door eensgezinde strijd 
zullen wij het waarlijk socialisme, de werkelijke vrede en 
welvaart voor alle volkeren brengen . 

Staande wordt door alle aanwezigen de "Internatio
na le 11 gezongen. 

GOUDKUIL, H., vraagt aan de vergadering of het haar 
goedkeuring kan wegdragen, dat staande de vergodering een 
motie aan de Minister van Oörlog wordt gezonden, waarin de 
vrijlating wordt geëist van Eric Mol en Pieter Langendijk, 
die analoog aan het geval Ratio Koster nog steeds onschu l dig 
in de cel zuchten . Met luid applaus betuigt de vergadering 
haar instamming met deze motie. 

Te 23.30 uur wordt de vergader}ng door Goudkuil ,H . 
gesloten met de opwekkocng de collect~~oij de uitgang van de 
zaal zal worden gehouden voor het verk. fonds, te gedenken . 
- einde----------------- ·····--··----------------------------

Verzonden aan: c . V .r()f·.'' 
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Op Zondag l ~i 1949 te 20.00 uur vierde 
de afdeling Zwolle der Connnunistische Partij Nederland haar Mei
feest in het gebouw " De Eikelboom11 gelegen aan de Jufferenwal 
te Zwolle. 

Naar aanleiding hiervan: hebben wij,Aaldert 
Sattler en Roelof Lohman,respectievelijk adjudant en brigadier 
rechercheur van politie der gemeente ZWolle.beiden tevens onbe
zoldigd rijksveldwachter,de eer URdelgestrenge beleefd het na~ 
volgende te rapporteren; 

1 Aanwezig waren ongeveer 80 personen,waar-

l van de helft vrouwen.De zaalcapici tei t bedroeg 300 personen, 
stemmt~g rustigt Op het toneel was een rode spandoek met een wit
te vredesduif aangebracht. 

Omstreeks 20.10 uur opende de voorzitter 
der atdelics ZuQl~Roel~ Schi~lkgeboren te Zwolle 11 Juli 
1919,klerk aan de Provinciale Griffie te Zwolle,wonende in het 
woonschip 11 Isala'' gelegen aan de Vondelkad\,; te Zwolle,de ver
gadering.Hij wees er op dat zij allen bijeen waren gekomen om 
getuigenis af te leggen van trouw a.an hun beginselen.Na hulde 
te hebben gebracht aan de broed~rs in Viëtnam en China noemt 
spreker de namen van de partijgenoten die bij de a.s. gemeenteraa 
verkiezingen door de afdeling Zwolle als candidaat zullen worden 
gesteld.Hij roept de hulp in van allen om deze kameraden zoveel 
mogelijk onder de werkers in Zwolle te populariseren.Hij deelt 
verder mede dat de gemiddelde leeftijd van de candidaten slechts 
35 jaren bedraagt,hetgeen er op wijst dat thans ook de jongeren 
hun kans krijgen . Vervolgens deelt hij mede dat als spreker zal 
optreden Chris SMIT en dat het verdere deel van de avond zal 
worden gevuld met het optreden van een Hawaian-trio en de op
voering van een tweetal toneelschetsen n . l . 11 De ploegbaas" en 11
Uitgediend11

• vervolgens werden enige Hawaianliedjes ten gehore 
gebracht gevolgd door declamatie en de opvoering van eerstgenoem
de schets.Het handelde hier em een 22 tal arbeiders welke onder 
leiding van een ploegbaas tewerk waren gesteld in een buiten ge
bruik gestelde kolenmijn.Als gevolg van het wassen der rivieren 
bestond er ernstig gevaar voor dijkdoorbraak, welke nede ten ge
volge zou hebben dat de mijn onder water zou lopen.Ondanks het 
feit dat de ploegbaas de nîeuv1benoe1ade .mijningenieur op dit ge
vuur wees~weigerde deze de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen 
met als gevolg dat de 22 arbeiders en de ploegbaas bij de daarop 
volgende dijkdoorbraak door verdrinking om het leven kwamen. 
Voor de aanvang van de pauze deelde de voorzitter Schinkel nog 
mede dat er in de pauze een collecte zou worden gehouden ten bate 
van de kas der a~deling.Na de pauze kreeg de spreker van de avond, 
Chris Smit,geboren te Amsterdam 11 September 1907,wonende te Schie 
dam het woord. 

De eerste Mei,aldus s:preker is voor de internationale arbei
dersklasse een dag van grote betekenis. ~e internationaal zich 
noemende socialisten zijn echter bezig de eerste Mei te doen 
ve1·geten .Er is,zelfs,in vergelijking met verleden jaar, veel 
veranderd . De drang naar de vrede is veel groter geworden • 

.tiet enige weken geleden te Parijs gehouden congres 
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heeft geleerd dat millioenen bereid zijn de vrede te helpen 
handhaven.De Labourpartij in Engeland,zij die er prat op gaan 
dat ze de dragers van de democratie zijn ,heeft de 1 E2iviering 
in Engeland verboden . Ook in de Amerikaanse sector van Derlijn 
is de viering van de eerste ~i verboden . Onze Partij van de Ar
beid , in ons blad 11 De Uaarheid11 ook wel genoemd de Partij van 
de Adel of Edel,heeft de 1 ~iviering verplaatst naar de twe~de 
Hei omdat,zoals zij zeggen,de eerste ~i op Zondag viäl.net be
\7ijst in v1ezen dat zij de ee~:ste l!ei gaan verlo~henen. ~ij vie
ren onze eerste 1~1 op de dag waarop zij gevierd moet worden, 
al is dit ook een Zondag.Wij zijn er van overtuigd dat onze 
kracht internationaal toeneemt . In Amsterdam is vandaag op het 
IJsclubterre i n de grootste 1 Mei betoging aller tijden gehouden. 
Duizenden waren daar aamvezig .De duizenden die buiten de hekken 
stonden hebben met l eedwezen terruggedacht aan de tijd dat hun 
S.D.A • .P. ook op de-ze wijze demonstreerde.Dit geeft ons de zeker
heid dat wij voorwaarts gaa.n.De Partij van de Arbeid kruipt mor
genavond in een zaal waar hoogstens 5000 man in kan .Dit be~ 
wijst dat wij bij de 1?a.rtij van de Arbeid zeker niet achter 
staan.In Moskou hebben vanmorgen 7 uren lang de r ode kameraden 
over het Rode-Plein gemarcheerd.Men heeft daar zijn bereidheid 
uitgesproken voor het behoud van de vrede.~n heeft daar zijn 
afkeuring uitgesproken over de vorming van het Atlanti sch Fact 
dat in wezen slechts ten doel heeft een nieuwe oorlog te ont
keten tegen de Sovjet.Hiertegenover zal echter de Russische af
weerbereidheid staan en dit is een waarschuwing voor allen. 
Dit is voor ons een aanwijzing dat er iets gaande is namelijk 
de opmars der arbeidersklasse. 
Er is echter nog iets . Dit is opmars van onze makkers in China . 
Deze opmars zal zeer waarschiJnlijk reeds binnen een jaar 
van Berlijn tot Wladiwostok èen aaneengesloten blok vormen 
waaruit de imperiali sten verdreven zijn. Hieruit blijkt hoe de 
kracht van de vijand afneemt en de kracht van de arbeiàr~s
klasse toeneemt. Er zijn er nog die aan onze kracht twijfelen. 
'7ij moeten op het ogenblik in het kapitalistische stelsel een 
stelsel zien dat aan alle kanten kraakt.Men heeft ons blij wil
len maken met de Benelux en het heeft ons nog geen enkel voor
doel gebracht.Dit is ook niet mogelijk. Belgie wordt. op he t 
ogenblik geteisterd door een crisis.Daar zijn 250.000 mensen 
werkloos. Ook wij blijven hier niet vrij van en zullen er bin
nenkort waarschijnlijk ook mee te kampen krijgen. Er zou op
bloei komen en wij zmen juist het tegenovergestelde.Dit moet 
ons er van doordringen dat onze maatschappij aan alle kanten 
kraakt. 
De Partij van de Arbeid en haar woordvoerders hebben van de 
daken ~eschreeuwd dat wij het Marshallplan nodig hadden,doeh 
is er eèn voorbeeld van vooruitgang ? . Laten we ons niet blind 
staren naar de opbouw van onze spoorwegen of de bruggen.Laten 
we eens een kijkje nemen in onze gezinnen.Welke huisvrouw is 
in staat geweest om haar linnenkast weer behoorlijk aan te 
vullen. Nederland is onder deze regering niet in staat de toe
komst van de arbeiders te verbeteren.Enige dagen geleden heb
ben o.a. de heren Drees en de Goes van Naters een lintje ge
kregen.Wij zouden hen zeker geen lintje geven omdat zij hon~ 
derden van onze jongens in Indonesië in de ellende hebben ge~ 
jaagd.Dit zijn nu degeaen die zich socialisten en democraten 
noemen. Zij zijn,evenals in Engeland en Frankrijk,de uitvoerders 
van het militaire apparaat.Zij zijn het die ons in de West
Eur~peae Unie in een nieuw verderf stort~en. Geloof echter 
niet dat zij daarmede aan het eind van hun Latijn zijn . Van 
hen hebben we te verwachten dat wij in West-Europa ten behoe-
ve van de Amerikaanse dollarkapitalisten zullen sneuvelen. 
Dit alles hebben wij in de eerste plaats te danken aan de 
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Partij van de Arbeid,die onze vrijheid en onafhankelijkheid 
aan de Amerikaanse iDperialisten wil uitleveren.Deze hebben 
echter buikpijn over ahina,want zij hadden deze ontwikkeling 
daar zo niet verwacht.De Amerikanen hebben 8 milliard dollar 
in China gepompt om de opmars van de arbeidersklasse te stui'7" 
ten.Cnze makkers hebben echter de hiervoor aangeschafte wapenen 
op de nationalisten buit gatlaakt en slaan nu de volgelingen 
van Tsjang Kai Sjek hiermede op hun eigen kop.Wij zullen bin'7" 
nenkort ~ ons land Engelse troepen krijgen.De Amerikanen komen 
geregeld in ons land om hun militaire plannen te verwezelijken. 
Wij zullen echter het voorbeeld van onze makkers in China vol
gen en de Amerikanen met de door hen verschafte wapenen uit 
ons land jagen.~et Chinese volk dat 20 jaren geleden nog als 
koloniale slaven beschouwd werd is nu een voorbeeld voor de 
wareld.Natuurlijk hebben zij daarbij enige hulp gekregen van 
de Sovjet.Toen ik enige tijd geleden het geluk had in lroskou 
te verblijven zag ik daar vrij veel Chinezen.Ik vroeg me af hoe 
dit mogelijk was.Toen ik navraag deed,dit geheim wil ik U wel 
verklappen,bleek mij,dat er tienduizenden CHinezen in de Sovjet tJf werden opgeleid.Zij gingen daarna terug naar China als ingenieur 

\ ~ IJ koopman of commandant en zijn nu de aanvoerders van de bevrij
d'r- ~ • _:} ( dingslegers .Dit bewijst dat er geen mogelijkhei d is voor het 
~ imperialisme om aan de ondergang te ontkomen.Het kapitalisme 

~~-- c· ( heeft steeds de oorlog over de mensen gebracht ook toen er 
~ fi'P 11,......1 \_nog geen Sovjet bestond. 

Enige tijd geleden heeft Stalin in een brief aanTiuman zijn 
vrileswil betuigd.Als antwoord daarop heeft men zelfs getracht 
de Sovjet uit de Uno te verwijderen.Thans zijn de rollen omge
keerd en hebben Truman en zijn bondgenoten zelf de draad weer 
opgenomen. Als er nu opnieuw onderhandeld zal worden over Ber~ 
lijn en Duitsland bewijst dit de grote kracht van de Sovjet. 
Aan deze kracht moeten wij ons spiegelen.Wij ~eten dat ons 
land niet goed staat aangeschreven.Ons land heeft soldaten 
uitgestuurd o~ de Indonesiërs neer te slaan.Dit heeft een 
slechte indruk gemaakt in de landen die de vrede liefhe~ben. 
Wij vragen ons af waar moet het met ons land naar toe als we 
'blijven doorgaan met het uitgeven van millioenen om oorlog te 
voeren,terwijl Amerika ons eredieten geeft en wij daardoor 
steeds vaster aan Amerika gekoppeld worden.Laten we zorgen dat 
f~ 1wat en wie we ook zijn,hetzij katholiek of Christelijk, 
een front opbouwen voor het behoud van de vrede.Degenen die 
dezer dagen beloond ~erden met een lintje,degenen zijn de ver~ 
tegenwo~rdigers van het imperialisme.Wat krijgen onze jongens 
die blind of kreupel uit Indië terugk•ren.rtet kapitalisme laat 
in al zijn vormen zien tot welke misdaad het bereid is. 
Wij hebben slechts de gedachte te propageren om eenheid onder 
ons volk te brengen en een einde te maken aan het blöedbad. 
Dan hebben wij ons doel bereikt.Dit alles kan het communisme 
alleen niet doen.We hebben echter bondgenoten.Laten we.eens 
naar de onderwij zers kijken aan wie al een jaar geleden beloofd 
is dat hun salarissen zouden worden verhoogd.Doch ook de on
derwijzers hebben zich niet bijzonder gedragen . Toen de werksters 
in ArlBterdam staakten lieten zij de kinderen de scholen schoon
maken.Erg kwalijk is hun dit echter ook niet weer te nemen. 
Ook zij zijn verslaafd aan het kapitalisme.Ook zij moeten hun 
stand ophouden en netjes voor de dag komen. 
Enige tijd geleden vond in Amerika een zelfde congres plaats 
als onlangs in ~arijs .Daar streden zelfs geleerden voor het 
behoud van devrede.Als de artisten van Rallywood en de geleer'7" 
den uit Amerika achter het congres van Farijs staan behoeven 
wij communisten ons niet te schamen.De toekomst is a8~ de inter
nationaal werkende volkeren.Spreker besloot dan zijn rede,die · 
enige malen door applaus onderbroken werd, me t de woorden; 
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Laten wij de handen ineenslaan voor de vorming van een bolwerk 
voor de vrede.n 

Daarna volgde nog het optreden van het Rawaian- trio en 
decla-:natie.Vervolgens werd de schets 

11 

Uitgediend" opgevoerd. 
Hier handelde het zich om een oude fabrieksarbeider die na 20 
jaren onafgebroken op de fabriek te hebben g~!erkt door de ni 
benoemde dir~cteur zonder meer werd ontslagen daar hij te oud 
was en niet voldoende meer presteerde;Janneer de directeur aan 
de woning van de arbeider verschijnt om hem alsnog een kleine 
gratificatie te schenken is deze als gevolg van de emotie door 
zijn ontslag aan hartverlamming overleden . 

In zijn slui tingswoord deelt voorzitter SCHll'fKEL mede 
dat er weer twee kameraden voor een geval gelijk aan dat van 
Ratio Koster in hechtenis zijn genomen n.l. Erich üol uit Haar-
lem en PieterLangendijk uit Zaandam. \ 

Hij stelt voor een motie ,waaJ.•in de afdeling Zwolle van de 
o.P.N. in vergadering bijeen haar afkeuring hierover uitspreekt , 
toe te zenden aan de llifinister Scholcking en de Pers .De vergade-

/

ring gaat hiermede accoord .De vergadering wordt dan om 23 .15 uur 
gesloten ~et het zingen van de internationale . 

vaarvan door ons op afgelegde ambtseed is opgemaakt , ge
tekend en gesloten dit rapport . 

GEZIEN 
zWOJ.LE 

Z W 0 L LR 3 llei 1949 

(A.Sattler) 

(R.J~ohman) 
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Kort overzicht van de gebeurtenissen op l~Jei 1949 in de ge
meente. ______________ .,.... ________ -

Daar de C.P.N. afd. Groningen, in afwijking met het be
stuur van de P.v.d.A. besloten had de dag van 1 Mei ook werke
lijk op 1 Mei te vieren, waarvoor toestemmimg was verleend, 
kwamen om 10 uur,op Zondag 1 Mei 1949, ongeveer 375 kinderen 
naar het Grand-Theatre te Groningen, waar voor deze kinderen 
enige kleine kinderfilmpjes werden gedraaid . Voor de aanvang 
was aan ieder king een kleine tractatie verstrekt. Hierbij 
werden geen toespraken of voordrachten gehouden. 

Des avonds om 18- 30 uur stelde zich aan de Bloemsingel 
een optocht op waaraan ongeveer 150 personen, waaronder jeug
dige personen, deelnamen. Er werden enkele leuzen mede gedrag 
welke vooraf goedgekeurd waren, terwijl verschillende kleine 
bordjes met het opschrift "Vrede" werden mee gedragen. De op
tocht werd ontbonden op de Vismarkt, waarna de deel nemers 
plaats namen in het gebouw "De Korenbeurs" te Groningen. 

Bij aanvang bleken daar ongeveer 500- a 6oo personen aan
wezig te zijn, waardoor dit gebouw voor ongeveer een derde g 
deelte gevuld was. De leiding van de avond berustte bij de 
wethouder van Groningen, tevens penningmeester van het Distrio 
Groningen van de C.P.N. Berend BOSMA, terwijl verder medewer
king werd verleend door het gezelschap "Madjoe" met Indonesi
sche muziek; het A.N.J.V. met een Mei-spel, en de zangvereni
ging "Nieuwe Stem" te Groningen. Ale spreker trad op Ger HARJ.,
SEN uit Amsterdam met als onderwerp "Strijd voor de vrede 11 • 

Deze spreker leverde felle critiek op het beleid van de P.v.d. 
A., op het Marshall plan, op het atlantisch pact, op het be
leid van de regering in Indonesië, op Engeland, op Amerika en 
anderen, terwijl hij de verdiensten van de Sovjet-Unie, de 
Oostelijke staten, de communistische legers in China en de 
strijd van de partisanen in Griekenland hoog ophemelde. 

Het geheel had een ordelijk verloop en incidenten deden 
zich niet voor. - - - - - - - - - - - - - - -

2 Mei 1949. 
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Op Zaternag. 30 April 1949 wwrr" een openbare verum!ering 
gehour!en door ife c·.P.N. (afr1eling Oude Pekela). 
De verga4ering wer~ belego in verb and met de 1 Mei-viering. 
Wolter TEMPEL uit Ouc!e-Peke la opende cle avond. 
Spreker: J. GUERP uit Amst erdam • 
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Onderwerp : 1 !;ci-v.ieri:lg 1349, C . ~> .: •• De ."/aarheid), afc'l.. .1.\.mersfoort . 

Acties: Herdenk int; op Russisch,e Ker!:hof; 
Y.l.ncteroptoc hten en Kinéi.erfee ~t in de !:.Ja:r.r:thalJ 

Avondbijeenkomst l•larktt"!.al. 

Op Zo!'ld:.l[;, 1 ::ei 1949 werd door de ufd • .Ar.lers!'oort van de CPU De 
Waarheid het 1 t.~ei -feest gevierd . 

Om 10. Oü uur des voormiddags verzarneluc z1.c11 een groep van naar 
schattinc; 150 :personen op het rlussioche h.erKhof, gelegen in de gemeente 
Leusden nabij A..Hersfoort, voor het brerlben van een bloemenhulde aan de 
in de oorlog van 1S 40-l~45 gevallen rinssisene militairen . Door pgt. 
A. -~n.J.Q;~ werden ti jiiens de herdenking eniGe woorden gesproken, 
jer nage<.lachtenis aan het offer, dat door de Hus ~üsche kameraden voor 
de vre<.le was f•ebracht. Hierna kcel)en çle aanwez iren gelet:;enheid om bloe 
men aan d~ voet van het mom.unent te lér;y,en, v?n well:e gelet;;enheid druk 
gebruik werd (Semaah.-t . 

Door het ·zanókoor i'üorgen:r;;Qo<,l uit ,unersfoort worden daarna enige 
• liederen ten gehore gel'iracht, waarna Van kranenburg de aanwezigen dank 

brocht voor h1.m bela.nt;;stelling en voorstelde nog ee:1 bezoek te brenöen 
aan de graven van de in het afgelopen jaar overleden~pärtijgenoten op 

1:::1 J f.'"~' de J,l~emene Bet;raafplaats Husthof. ;Ule aam~ezit;en ge<5aven zich naar 
·" _ ' 1 0 enoemue begraafplaats en ·cezochten o . a . het t_;r~\f van J . .tfillebrand , 

6 e borel1 17 Juni 1;,13 'te Jtrecht . :;Jaarmede was deze plecntigheid afgelo
l.Jen . 

Te 14~ ü·J u ü.r hat: een b ijeen.:on ... 't plaats voor de k i!"lderen van partij 
e erloten i n de ll.<."r r:thal 'te Ainers:r'oor't ' alwaar optrad. het gezelschap 
"~JnarlE.s 11 1o1et eer! ou ... .rs t,Jre_ .. er , popve !'!1::ast etc. De optocht der kinderen_ 
nnär dej3laats van sàmen.Komst werö. vanuit propat)C.t1distisch oogpunt een 
fiasco, aan~e:tien cle meeste Jündert:::l zich vr i jwi l lig en op eigen gelegen
heid naar de Namhal hadden begeven. De Bel'·ormeerJe kinderoptochten 
bedroegen in totaal 70 à 80 kinderen , a~len voorzien van een wit vlag- . 
t~etje met het opschrift "vrede 11

• In totaal waren in cle I~:ark-thal onge 
veer 400 kinderen bijeen . 

' ' -
• . zaalcapaciteit plm . 1100 personen, aanwezie; woren plm . 300 personen . 

•SJ?rekers: w. vRn Apeldoorn, A:nersfoort; 
'1.' 1-LL~.d l Hie Lips- Odinot , Hilversum of Amsterdam. 

",- ....... _. , 
Leiding : mej . J . L. Baas, Amersfoort. 

~11 I J.. ede;twerking: Len nussisch z~- en dans r:P-zel schan "De Ro~~ Jà~r11 uit 
~ ....,Ai. (Ï4. •• ..-...,........e ............... :w-~~,...0 ~--·--•-••-..v.•--..... 

i - ~ , ~~-er .. ~.iU( • 
· Za"'lglcoor 111orgenrood, .Arnersf oort; 

Wi j a. CTraraberg, decl~"1atie; 

unbekende accordeonist . 

btemrning : rustig . 

l.ie vergaderin<j werd te plm . 20 . 00 uur geopend door de voorzitster 
van he t feesteerui te te Amersfoort, mej. Jaco'ba L. BE~.as , die het bij een 
leert openinöswoord liet en mededeelde, dat W. van Apeldoorn , voorzitter 
van de C . 1.) . ~; . , af <i . Ame:rstoort haar taak r~at het spreken betrof, wel over 
zou nemen, waarna -'lije G-ramberg enise stuKken decla.JUeerde . 

Vcrvolgens werd net woord gegeven aan de fractieleider van de CPN 
in de e;emeenteraad te Amersfoort, Wijbrand van Apeldoorn , die in een fell e 
rede àe aanwezi&en opwekte om straks bij de gemeenteraadsverkiezingen 
te stemmen op de CH!, om<lEü dit , volgens spreker , de enige partij is, die 
nog :tet s voor de arbeidende klasse doet en sar.~en strijdt m&t de Sovjet
!lnie voor de vrede. 
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Wij moeten saiJen optre!:l(en,aldus van Apeldoorn,met de .millioe-· 
nen,d~e optrekken in Grickenland,ln de Balkan en in China,tenein
de een duurzame vrede te verzekere11. 

Spreker hekelde in het al8emeen de politiek van de t;emeente 
.Amers1"oort en haala.e daarbij enie;e voorbeelaen aan van het werk 
der ~veriöe politieke partljen,die in de Amersfo~r~se gemeente 
rné<d zitting hebben,terwijl de c.?.N. de enige partij is,die 
steeds weer de waarschuwende vinger omhoog heft . .lJe burgemeester 
vE.~.n A:ner~foort werd a oor sprer:er 11 i3teun riettig Gezag Jiolendi jk" 
genoemd . · 

Verder gaf Van Apeldoorn nog een antwoord op de vraag wat de 
Communisten àoen als de Russen ons land binnen zouden vallen .Hij 
zeide o.m.:"Ik ben er van overtuigd dat de Sovjet Unie ons land 
n.i.t: ~ aan zal vallen, ,;enzi j de l:apitalistische sta ten de Sovjet
Unie aanvallen . In dat geval zullen wij ous scharen in de gelede 
ren van hen,die strijJen voor vrede en rocht,in de gelederen van 
d~ Sovjet Unie 1: 

Vervolbens stelde mej.~aas namens het bestut~ van de afdeling 
Amersfoort der CPN de vergaderine voor een motie aan de regering 
te zenden, waarin onmiddellijke 1Tijl~ting werd geeist van drie 
jont)ens l !J~:tr"ti j 6 enoten) in sold.atenûnii·orm, die gev9ll6en zaten 
omdat zij voor hun ideälen uit~N~~en, waardoor zij z.g. de goede 
e;eest in de troep oedierven . Deze drie hOflöens waren genaamd : 
Langendijk , Juol en van Praag . Deze motie werd met een daverend 
apvlaus aan6 enomen. 

Het zangkoor .~orcenrood bracht vervol~_,ens een potpourri van 
van socialis-cische liederen ten ,,enore, waarna .tüe Lips - Odinot 

1.' 
~ ~ 1 Jhot woord voerde . . y Als !;ederlan~s afbev~ardigde was zij op het Vredescongres 

~~ ·~ in Parijs 6eweest . Vier jaar na de be\Tijdin0 zijn wij weer ang
stl.ö voor een nieuwe oor lot>, aldus ~pree kster. }..':r is een vredes

Q'!· ~'l·~ 'l-'act ondertekend, dat ieder weldenkend mens moet zien als net 
' koopcontract met de dood . Twaal1 ministers hebben dit pact, dat 

in een oorlogsvoorbereidin.g tet.;en de ::>ovjet-lfnie voorziet , onder
tekend . Weldra vol6t misschien de dertiende, de Spaanse dictator 
J:l'ranco, waarmee het onbelu.kst;;etal zal zijn ~evorrnU. . De arbeiders 
moeten deze oorlo6sopnitsers een halt toeroepen . Wij moeten de 

... , oorlog verklaren aan de oorlog. 
Vervol gens sprak zij over de positie der Sovjet-Unie . Het 

Hussische volk wil geen oorlog, het w'il werken voor de vrede , 
voor de toekomst der kinderen. ,"/anneer het Sovjet- volk door de 
kapitalistische mobendheden wordt aangevallen, zullen deze oor
lobsophitsers eenzelfde lot ondergaan als Hitlers ss ~troep~n . De 
Nederlandse communisten .zullen dan openlijk de zijde der Sovjet
Unie kiezen en nie:t zoals ,.ütssert zioh verbergen in een hooibers . 

Op deze dag, zo vervolgde spree~ster , beloven wij plechtig 
on3e kameraad Stalin: wij zullen als in het werk stellen om de 
vrede te handhaven, wij zullen alles doen voor het land van de 
vrede , de sovjet-Unie . Tenslotte critiseerde spreekster de lands-
politiek. -

Na de pauze trad net gezelscnap 11 De Rode Ster" op , terwijl 
het zangkoor Morgenrood enkele liederen ten t;ehore bracht. Vooral 
het optreden van het gezelschap "De .Hode bter", heln~lk y~t zeven 

-lnf t mei~§.._beSJi~~komen~., ut~ ·jF"~ viel zeer in de smaälf . 
LP.: - e :P~ • ","UtD: werd'O:e bi ee omst door mej . Baas gesloten . 

Het podium was versierd met rode tulpen en rode vlaggen , ter 
wijl enige dundoe.t\:en waren opgehaneen met de opschriften 11Een Mei 
vrede", "De Waarheid , het enige vooruitstrevende dagblad in Neder
land" . 

•. ; !J l/~ 
- ·· 

J:lJ:JHSONALIA \BAAS, Jacoba Loltina, geb . 26 Mei 1911 te Smilde , 
won . te Amersfoort, Trompstraat 98; 

' APELDOORN, Vlijbrand van, geb . 23 December 1914 te 
Rellingwolde, won. te Amersfoort , 

Bankastraat 9; 



.. KRA.NENBURG,Arie va.n, geb . 21-9-10 te Amersfoort , 

wonende Lobeliastraat 10 te Amersfoort. 

EIJ:-IDE. 
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No.:B 61446 ' s-~ravenhege , 10 Juni 1949. 

Ond . : Uw brief dd . · 5- 5-' 49 ongenU!DI!lerd G E H E I l~ 
Inlichtingen. 

IIIf /IIIi 3 n.a. v • .61446 v. ·.lirrschoten 
z . co 

. 
Naar e.anl~iding van Uw terzijde vermeld schrijven , 

houdende het verslag van de 1 }! ei viering te Oude Pekela:, 
moge ik U verzoeken mij in kennis te vJillen doen stellen 
met de personalia, roli tielee anteccdenten en verder van 
belang zijnde gegevens betreffende de volgende, in het 
rapport genoemde personen; Doelm .ALLENS , J'9n J:IEr'JI.:U, 
Freerk Jan RO~, Abraham· se mik en- Hendrik i'AH'Ti~n , 
allen \:oneno.e te Oude Fekela. 

Ik :moge hierbij vermelden, dat. in nijn administre.ti.e 
voorkOI!lt Jan Yreerks ROZE\TID..D, gab . 24- 9- 1928 Uiauweschans, 
wonenf'le l~clitenl8g 9l "te Nieuwesohans. Hij ettlat bekend 
als lid E.v.c. 

Aan de Heer 
Districtsco~~ndant 
te 
\lil SCROTI!U. 

Het Hoofd van de Dienst 
\amens deze : 

1 
J . G. Crabbenclam 

der Rijk3politie 



I . D. Oostelijk Groningen 
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\Ve~kov-..rziGh~~ 
"J 0 Mrl\, I~~ 

Op Za-r;erdab , dertit,5 Apl·il 1901 neg'u e.u. ve rtig , werd 
te Oude- ... ekel a door de Commur istische .t'artij : ederl . .u.d, A:t'deling 
u-v..ae-.::-'ekela , iu verbaud met de 1 .ei vieriug c'"'n optocn"G g~orga
uiseerd . Voor het houeen van de2e optocht u as vergUl L ... g verl ,ud 
Deze optocht die zuiver een propag8l.~.<1istisch köraktcr droeg, werd 
opgesteld op dl;; gr~11S vau Oude-eu Nieu..ve- .l:"ekela . rijdens hc"G op-

f stelle.u. van deze optocht, sprak ~lze Scnxik , raadslid C.r.N. 
woueJ.J.de te Oude-.r'Jkcla Smalp<Jdje 2~ , voor eeu rnicrofooH, welKe 
geplaëJtst w:;.s in ee.t.l geluidsauto , eeu 1 ~olei rede. rlij richtte 
zich tot de TllvliSe.u, dL, voor de vrede w:xr-eu e_" wekte deze op, om 
zich aaü te sluite.u bij de C.P . N., wa11t deze partij was de par
tij va__ de vrede. Vervoll:!,;eus sprak nij over het Junerikaause 
dollar-Imperialisme en d.at onze jongeus in Iadie moesteJ.J. v_,ch

téJ., voor het ~oot kctpi tad.l en dat .u ,derla.ud vliegtuibbasisse.u 
;~:t'stoud aaH Amerika. Verder koudigde hij aau, dat er weer eeu 
aerde wereldoorlog op komst WI:J.S e.rJ. dat het Atlautisch-.r>act hi~r 
de schuld V'ill was en dat onz-3 jouge.us voor dit .t>act huu bloed 
moeste.LJ. t:;;t-V<!.u . lferder vrot.!S hij zich af , ~~a trom ouze Militaire ..... 
in de bergeu ValJ. de Ardeu e.u moesteu worde.LJ. opgvleio. en dat l'le-tt d rla.ud, alhoewel ~et zo ~lat was a ls ee.u pa.uhekoek, hieraau uog 
J)Ml1 mede'"erkte . 
1 é-.. HOg a .ng~koudigd te hebbe.u, dat er s' avouds in caf~ Frericks 
te Oude- Pekela het l ;.,ei feest werd voort6ezet, zet1..e de optocht 
waaraa.u 21 persoue.u actief de ~l.rB.meu, zich iu bewegiug . k deze 
optocht werdeu twee rode vla151.5e.u. met hamer en sikKel e.u ~é.r... rode 
vlag met de l et ers A.l'l . J . v. meegevoerd . Ook vo r<ie_l zij euige 
leuze.u, geschilderd o_;> c rto1L.le.u plate.u mede . :i.J~z .... leuzeu luideu 

, Leve de Sovjet Uni., , de. burcnt der vrede; Beter wo.u~u , noge lo
.u.eJ..~.; 1 Mei, de dag der vrede; en de troepeu terug. 
'l'ijde.us de optoc.nt, die door ne~l Oude-.t>eke la trok, 1.rerd ooveu-

x geuoemde rvde uog eukele male.u ui tget;prokeJ.J. en wel door .Jol ter-
j 'l'em_pel, die eeu leid ;ude fU.uctie iu d~ C . P . N, ncci't, ,~oue.ud.., te 

~ t Oude- Pekela ~ -ve.LJ.dijkstraat 12 ... u door Doeko Alleus, corres.lo'oude.L.~. 
... vau de .1aarhei<1, wouende t,. vu.dc-"ekelu 1ec1. ~rweg 1Jo: 5<;1. 

litY: , D6 beke.~.J.d staa.u.de comm'l.i.uiste~.~., aie iu deze optocht meeliepe.u. 
\.!!!7 I 1/1 Wd.reu: Jau _l!,iem?J.J.' li'reerk Ja~ .l{ozeveld , Abral1um j)cllrik, Roelf 

)(.j/!- Burema en He1.~,dr1k Hartma.c..~., allteu woue ... .~.de te Oud~-.r>ekela. Ook nog 
er1ltele per soue!l uit .. J••ieuwe- .l:"ekela, uame.u. aau deze optocht deel. tt Voor deze optocht , die eun ze~r rustig verloop had, bestoud wei
Hig belaHgstelling . 

, 

I. D. Oostelijk Groningen. 5~5-49 
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_L~.ATS: 

DATUM: 

SPREKER: 

Openbare 1 Mei- bijeenkomst 
van de C . P .N. "De ·.vaarheid", 
District Noordholland-Noord. 
De Stedelijke Muziektuin 
(openlucht) te Alkmaar.-
zondag, 1 Mei 1949, te 14 

\ 

FRED SCHOONENBERG, Hoofd
redacteur van "De waarheid" 
4nz. 

AAN~fEZIG: I plm.l60 personen. 
TUINCAPACITBIT: plm.2500 personen.-

V E R S L A G . -

=================== 

Te omstreeks 1~ . 15 uur opende de politiek-
~ s~cretaris van de C.P.N. De ~aarheid , Gewest Noordholland

Noord, PIM V3RBE3K, wonende te Andijk, met een kort welkomst
woord de bijeenkomst. Hij wees op de bP,tekenis van de le J1ei 
voor de arb3idersklasse en schetste de grote overwir~ingen v~n 
het socialisme; speciaal China werd door hem genoemd . Hij 
maakte tevens het programma van deze middag bekend . Hierna 
trad JAN ST3ENHUIS, wonende te Alkmaar, op en speelde enige 
liederen op zijn accordeon . Vervolgens zong een onbekend ge
bleven dame enkele socialiotische en neutrale liederen. Ver
moedelijk is deze dame afkomstig uit Zaandam en spreekster 

of~ voor de Ned . vrouwen Beweging . Daarna declameerde Mevr . 
, t c.C.SPEUR-JONKER, wonende Holleweg No.69 te Heiloo, enige 

gedichten w{6. o .. 11Het is Mei" van MARGOT VOS, "De Daad" en 
"Het slagv(:!ld" van ADEMA VAN SCHELTSMA. Hierna was er ongeveer 

I 

een 1martier pauze. In deze pauze •.verd er met zgn. steunlij sten 
gewerkt ten bate van het verkiezingsfonds van de C. P.N . Na 
afloop deelde het reeds meermalen genoemde c.P . N. raadslid 
te Alkmaar KNUISTINGH IlliV~N made, dat de collecte f 52 . 50 had 
opgebracht . Na de pauze nam FRED SCHOONENEERG het woord . 
Spreker begon zijn rede met de tijd in herinnering te roepen, 
waarop voor 60 jaar geleden de strijd voor de arbeidersklasse 
aanving . Toen waren het slechts enkele tienduizenden over de 
gehele wereld, thans millioenen die de strijd tegen het kapi
talisme voeren. Spr 1ker herdacht de kamaraden uit de sovjet
Unie, waar de socialistische maatschappij reeds is gevestigd, 
in Tsjecho- Slowakijke en andere Oost- Europese landen, waar de 
~rbeiders het kapitalistische juk hebben afgeworpen. Ik denk 



aan de strijders voor het socialisme in China, die onder 
leiding van de communistische partij in China voor de poorten 
van Sjanghai, een sta~et 8 . 000 . 000 inwoners, staan en welke 
stad dezer dagen zal vallen . Spreker las vervolgens een 
citaat voor, zo hij zei, uit het R • .l{. dagblad "De Tijd", 
waarin gesproken werd over de ondergang van roemrijke 
"Royal Navyn op de rivier de Yangtse. Het publiek reageerde 
hi9rop met een applaus. SCHOONENEERG vorvolgde:"De leiders 
van de P.v.d.A. hebben de herdenking van de le Mei verschoven 
naar de tweede Mei, zgn. om de Zondag te heiligen, maar dat 
zijn drogredenen . We vragen ons af of Drees er geen bezwaar 
tegan maakt, dat de oorlog in Indonesië op Zondag doorgaat. 
Ook op Zondag sneuvelen onze jongens in de rimboe. Bet kapi
talisme is in de gehele wereld aan het tanen. De ba~rs van 
Wallstreet en ook in Nederland zijn al tot de conclusie 
gekomen, dat de zaak totaal kapot is. In ons land gaan we 
naar het bankroet . De kapitalisten doen nog vertwijfelde 
pogingen om door middel van een derde wereldoorlog iets van 
hun kapitaal te redden. Ondanks de beweringen van de kapi
talistische pers en radio dat het Atlantisch Pact een vredes
pact, een defensief pact is, zeggen wij dat ze daarmede bezig 
zijn een derde wereldoorlog teontketenen. De eerste tekenen 
moest "De waarheid" dezer dagen reeds vermelden. ~andaag over 
een week zullen er een groep van 126 Engelse officieren en 
manschappen met een afdeling luchtdoelartillerie naar Nedor
land1naar Deventer, ~ komen en haar hoofdkwartier vestigen 
in Schalkhaar . En wij waarschuwen nu reeds, na deze kleine 
groep soldaten zullen er meerdere volgen . In Schalkhaar 
komen ze; deze naam heeft een slechte klank in onze ot en; 
want daar werden in de oorlog fascistische politiemannen -opgeleid . ~ij zullen echter nooit toestaan, dat er een schot 
gelost wordt op de Sovjet Unie of een ander socialistisch 
land. Dat eerste schot zal d ~ dood~t~ë-k betekenen voor .a.E:t 
kap i tal i ~me. Wij znll en in z~ 'n geval U.e oorlog aan de oorlog 
verklar~n7;fwie moet het gelag b~talen in een oorlog?; dat is 
de kleine man. Wie sterft er in de oorlog?; alweer de kleine 
man. Vie wil echter de oorlog?; dat is de grote man, dat is 
do kapitalist . Waakt dan dat er geen nieuwe oorlog komt,want 
weer zal de kleine man moeten sterven en in een atoomoorlog 
met hem, zijn vrouw en kinderen • "Wij zijn arm" zegt men in 

Nederland; dat is juist, maar wie zijn er nu arm, niet de 
leiders van de Unilever, van Philips of van de Hoogovens . 

Dezer dagen zal de Minister van Oorlog een aanvullen2begroti~ 



indienen; dat betekent geen vermindering maar vermeerdering 
van de belastingen. Sn dit alles geschiedt in naam van de 
socialist DREES. Sinds 1945 staan onzP. jongens in Indonesië . 
De ?- December divisie is nog steeds niet terug, ondanks het feit 
dat de moeders van de als paddestoelen uit de grond oprijzende 
comité's van vrouwen smeken: "Geef ons onze zonen terug". Zij 
krijgen dan te horen: 11Ja heel misschien aan het einde van 1949 

•• 
komt de 7 Dec~mber divisie naar Nederland . Maar dan zullen ze 
nog niet naar huis gaan, maar blijven ze nog enkele maanoen 
onder de wapenen om in Nederland opnieuw aangepast te worden 
aan het nieuwe krijgsbedrijfnr. Wanneer er jonge soldaten zijn, 
die artikelen uit een krant knippen, die in de cantine van de 
kazerne ligt, en d•3Ze stukken onder de aandacht van andere 
jong~ns brengen, dan worden ze in een cel gesmeten. zo kan het 
gebe~en-, dat thans daarvoor oen PIET LANGENDIJK uit Zaandam 
en een ERIC MOL uit Den Haag achter slot en grendel gezet zijr 
door de M. P. IEr wordt thans weer een nieuw vredesgeluid gehoord. 
TRUMAN verklaarde nu plotseling, dat STALIN nog zo beroerd niet 
was en wel te goeder trouw zou zijn en dat er mogelijk nog een 
oplossing gevonden zal kunnen worden om over Berlijn tot overeen 
stemming te komen. De reactie heeft gevoeld dat het niet zonder 
meer een nieuwe oorlog kan ontketenen. Zij hebben gehoord hoe 
in Parijs duizenden bijeen waren om voor de vrede te getuigen 
en daar zijn ze bang voor. Dezer dagen hP.eft de lintjesregen wee 
plaats gehad; 4 ministers (socialistische) uit het oorlogskabi
net in Londen werden tot Ridder geslagen. Ook Ad.V3rmeulen van 
het N.v.v. krePgeen lintje. De man, die niet in Londen was en 
ook niet ondergronds werkte, maar die in Berlijn verbleef om de 
"Arbeits-Einsatz" te regelen. CEI!:S WOUDENBE3.G van de P.v.d . A. 
heeft tot zijn 60e jaar gestreden tegen het kapitalisme, tegen 
de bourgeoisie en nu krijgt hij van diezelfde bourgeoisie een 
lintje. In Velsen heeft de burgemeester de 1- MP-i vi~ring en 
demonstratie verboden. Ook in Alkmaar verbood de Burgemeester 
het houden van een demonstratie. Maar laat U niet ontmoedigen 
kameraden, want al zijn we hier maar met een kleine groep 
bijeen, we maken deel uit van die machtige schakel van werkers, 
die strijden voor het socialisme./ Bedenkt dat in Amsterdam op 

t
it zelfde moment ongeveer 60.000 arbeiders op het ijsclub
errein bijeen zijn. De verkiezingen naderen. Het zijn maar 

gemeenteraadsverkiezingen zegt men dan, maar bedenkt dat het 
groot belang is, wanneer een flink aantal communisten in de 

zitting heeft . De belangen voor de vrede kunnP.n er beter 

oor worden verzekerd . We zullen nog bele~~n dat de zon van het 



!socialisme over de gehele wereld zal gaan schijnen, een wereld 
!waarin het dan goed zal zijn te leven".------------------------
Te omstreeks 16 . 30 uur sloot PIM VSRBEEK de bijeenkomst. Na af
loop deelde KNUISTINGH NEVEN mede, dat er 's avonds nog een 
bijeenkomst voor de Alkmaarders zou zijn, alwaar 11 pe.rtijgenoot 11 

TORENVLIED zou spreken over het Vredescongres te Parijs. Hij 
stelde daarna voor staande de "Internationale" te zingen, waar
aan door de aanwezigen gehoor werd gegeven. Hierna stond er 
iemand op en schreeuwde enige malen "Vrijheid". zonder enige 
begeleiding maakte deze zang een povere indruk. Voor de aanvang, 
van de "meeting" werd er gecolporteë:!rd met het blad "Voorwaarts" 
en werden rode tulpen per stuk verkocht ten bate van het ver
kiezingsfonds. De voorzijde van het podium, het spreekgestoelte 
en de bestuurstafel waran met een rode vlag gecamoufleerd.Boven 
het podium prijkte met grote letters op een spandoek 11Weg met 
Drees", "Geen jn 't Veld maar in Woningen" . 
Donderdag en Vrijdag jl. werden in de gemeente huis aan huis 
pamfletten verspreid. De daarop aangekondigde demonstratie was 
echter t~voren door B. en '{{ . verboden. De pam:fletten waren, 
zoals uit een informatie bleek, reeds voordat dit besluit was 
gevallen te Amsterdam gedrukt. In "De Waarheid" en in het 
pl8atselijk dagblad "De Vrije Alkmaarder" werd tevoren de aan
dacht op de 1-~ei bijeenkomsten gevestigd. Na afloop van de 
"meeting" ging men rustig uiteen en bijzonderheden delien zich 
d&arbij niet voor . Van het desmiddags aanwezige publiek waren 
er verscheidene van buiten Alkmaar afkomstig, voorzover nagP.gaan 
kon "'orden hlijkbaar uit D~n Helder, HP.iloo ~n andere -plaatsen 

uit de kopvan Noordholland. E i n d e .--------------------------

Aanvulling 1-Mei viering C.P.N . 

zondagmorgen te omstreeks 10.45 uur hadden ongeveer een vijftien
tol personen zich voor de ingang van de Algemene Begraafplaats 
alhier opgesteld om een bloemenhulde te brengen aan de overleden 
partijgenoten. Verschillende personen hadden een bosje rode 
tulpen bij zich. Voorzover nagegaan kon worden werd er op de 
begraafplaats niet gesproken. Na afloop ging men rustig uiteen. 
De gehele Mei-viering van de C.P.N . te Alkmaar is ordelijk en 
rustig verlopen. Van een geweldige opkomst en enthousiasme onder 
de deelnemers kon niet worden gesproken . - Vergeleken bij het 
vorig jaar was de opkomst van Alkmaarse communisten heel wat 

minder talrijk. 3 i n d e .---------------------------------- ---



UITTREIZSEL 

Voor OD. ... l4.21 .... Naam c . .. . N.-1 Leiviering. 194.8 .•. 
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........................ afd . .. ll.lkm.aar.. .... ...... Afz . ............. Alkmaar.. ........................... . ................ .. ............ Datum ........ .. .Me.L.l9.49 • .. 

Op 1 l:Iei 1949 werd in de zaal van de Stoc:telijlce ~lluzielct;uin te 
Alkm.."w.r een openbare 1 Mei- bijeenlcomstpehouden van 
de C.l •1

• h l .• , ~lBi1 1 , afd . Allanaar . 

Uitgetrokken door ................... 0 ................ ........................................... Afd./Sectie ........... AC..0 .... 1.b.. ... ... Datum .......... 2.8. •. 6 ..• . 49. •.. 

Op aanwijzing van ................................................................................. . 
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Verbinding No 7~• 
No I.D. 105/~9 
Onderwerp. 
Viering le Mei-dag. 

navolgende : 

Geheim. V 

5 M1- ,~ J 

De Inlichtingendienst te Maastricht bericht het 

Ter viering van de le Mei-dag door de Comu~istische Partij 
in Heerlerheide, zijn in de voormiddag van de le Mei 19~9 vanuit Maas
tricht per trein vertrokken een 20 tal communisten, onder wie enkele 
vrouwen. Voor zover is kunnen geconstateerd worden zijn 3 leden v~ 
het A.N.J .V, per fiets vanuit Maastricht vertrokken naar Heerlerheide. 
Te Maastricht hebben geen betogingen van communisten plaats gehad. 

Ter viering van de le Mei-dag in Maastricht heeft de afde
ling Maastricht van de Partij van de Arbeid en het Nederlands Verüond 
van Vakverenigingen eene openluohtmeeti.ng gehouden in bet Stadpark op 

2 ruei 19~9 van 20,30 uur tot 22,30 uur. De meeting stond onder leiding 
van de afdelings-voorzitter Petrus Bollen, geboren te Heer 30 Juli 
1903, onderwijzer, alhier wonende aan de Frankenstraat No 83. 
Door de Ster der Toekomst, het muziekkorps van de Pa:ntij van de Arbeid, 
werd de meeting met muziek opgeluisterd, te~vijl gedeclameerd werd door 
Mej. Augusta , Carolina Allema, geboren te Maastricht 9-~1922, alhier 
wonende aan de Scharnarweg No 1~6, 

De redevoering werd gehouden door het gemeenteraadslid, tevens fractie
leider Casper Hubertus Pieters, geboren te Maa,stricht 11-4-1892, al
hier wonende aan de Karel de Vogelstraat No 18. 

De meeting werd bijgewoond door een 60 tal leden van de ParYij van de 
Arbeid. Communistische elementen werden niet wa.:rgenomen. De belang
stelling voor deze meeting buiten bet Stadpark was zeer gering. 
De redevoering van de Heer Pieters was speciaal gericht op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe gezichtspunten betreffende de poli
tiek van deze Partij kwamen niet aan. het li eh t. 

~ Maastricht 3 fuei 19~9. 



Verbinding NO 74. 
No I.D. 105/49. 
Onderwerp. 
Viering le Mei -dag. 

navolgende: 

Geheim. 

De Inlichtingendienst to Maastricht bericht het 

Ter viering van de 1e Mei- dag door de Com .unistisahe Partij 
in Heerlerheide, zijn in de voormiddag van de le Mei 1949 vanuit Maas
tricht per trein vertrokken een 20 tal communisten, onder wie enkele 
vrouwen. Voor zover is kunnen geconstateerd worden zijn 3 leden van 
het A. N. J,V. per fiets vanuit Maastricht vertrokken naar Heerlerheide. 
Te Maastricht hebben geen betogingen van communisten plaat& gehad. 

Ter viering van de le Mei•dag in UaastriQht heeft de afde
ling Maastricht van de Partij van de Arbeid en het Nederlands Verüond 
van VakVerenigingen cene openluchtmeeting gehouden in het Stadpark op 
2 Mei 1949 van 20,30 uur tot 22,30 uur. De meeting stond onder leiding 
van de atdelings-voorzi tter Petrus Bollen, geboren te Heer 3P Juli 

1903, ondernijze::, al.hier wonEil.de aan de Frankenstraat No 83. 
Door de Ster der Toekomstt het I!luziekkorps van de Partij Tan de Arbeid, 
werd de meeting met muziek opgeluisterd, terwijl gedeclameerd werd door 
Mej • .A.ugusta, Ce.rolina Allema, geboren te Maastricht 9- 4-1922 • alhier 
wonende aan de Scharnarweg NO 146, 
De redevoering werd gehouden door het gemeenteraadslid, tevens fractie
leider OaSl)er Hubertus Pieters, gebor· en te Maa.strioht 11- 4-1892, al
hier wonende aan de Karel de Vogelstraat NO 18. 
De meeting werd biJgewoond door een 60 tal leden van de Partij van de 
Arbeid. Oommunistisohe elementen werden niet wa rgeno~en. De belang
stelling voor deze meeting buiten het Stadpark was zeer 3erlng. 
De redevoering van de Heer Pieters was ~eciaal gerioht op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe gezichtspunten betreffende de poli~ 
t1ek van deze Partij kwamen niet aan het lioht. 

# rJaastri ah t 3 L!oi 19l.f.9 . 



GEHEIK 

Doss. c. 

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te ' s-Gra.venhage 

de Heer Procureur-Generaal 
fgd. Directeur van Politie 
te •s-Hertogenbosch 

Ik moge U beleefd het Ra.volgende berichten. 
In de morgenuren van Zondag, 1 Mei 1949, werd onder de ge

meente Heerlen ter gelegenheid van de 1 Mei viering een open -
lucht meeting gehouden, welke door een 25 tal communisten uit de
ze gemeente werd b~gewoond en waarop o.a.. het woord werd gevoerd 
door de Brunssumse communiste, Wilhelmina Johanna van Rossum, ge
boren te 's-Rertogenbosch op 21-2-1918, echtgenote van c. Horse
lenberg, wonende te Brunssum, Bexdellestra.at no. 29. Deze b~een-

~komst werd geleid door Willem Barnardus van den Berge, geboren te 
Tlissingen op 19-8-1918, gehuwd, van beroep mijnwerker, wonende 

_Jte Brunssum, Parkstraat no. 26, te~l door Albert Pieter van 
~ ~eusden, geboren te Kerkrade op 25-11-1910, gehuwd, van beroep 

mijnwerker, wonende te Brunssum, Raa:nsberg no. 63, propaganda. ma 
teriaal werd verkocht (E.v.c. gids en Politiek en Vakbeweging). 

'a-Avonds werd in het CPN-gebouw aan de Akerstraat te 
sum een feestavond gehouden, welke geleid werd door bovengenoem
de a.P. van Leusden. Te + 20 uur begon deze avond met dansen en 
werd afgewisseld door zang en muziek. Naar schatting waren een 

, 100 tal personen aanwezig. Door de districtsleider der CPN, Chri 
~ tiaan Horselenberg, geboren te Rengelo ·op 11-2-1913, van beroep 
~ ~nwerker-machinist, wonende te Brunssum, Bexdellestraat no. 29, 

werd een korte rede gehouden. Deze herinnerde er z~n gehoor aan, 
dat het 60 jaar geleden is sinds door de arbeiders voor het eerst 
het feest van de eerste Hei gevierd werd. Meer nog dan feesten 
beschouwde h» de eerste Mei als de dag van de strijders v0or de 
vrede. In dit verband viel hij op de bekende manier het Atlan
tiech pact aan. 

Spreker roemt vervolgens het werk van de A.B.W.M. "Door 
Prof. Veraart," zo zegt h~, ''werd een artikel gèschreven, waarin 
hij de vakverenigingen overbodig acht nu de Partij Bedrijfs Org. in 
het leven geroepen is." "Dat zouden ze wel willen" roept spre -
k~r uit, waarmede hij de opheffing van de vakverenigingen bedoelt 
"Dan kon men weer met de arbeider doen wat men wilde, maar dan 
had 111en toch bui ten de communisten gerekend, want juist door de 
vakverenigingen wa.e het mogelijk het "machtige raderwerk" stil 
te leggen." verder verzoekt h~ dringend zodanig te stemmen bjJ de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen, dat meerdere communisten in de 
raad zitting krijgen en daardoor de onrechtvaardige toestanden op 
het gebied van de woonruimte in Brunssum verbeterd zullen worden 
Na. deze redé werd de avond met dansen voortgezet. 

De stemming was nogal vroltK en buiten de bekende Bruns 
se communisten werd deze feeetavond b~gewóond door onbekend ge -
blvven pereonen uit Heerlen en Hoens'broek. "Einde". -

BRUNSSUM~ 2 Mei 1949· 

~ 
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-~T.PJ N. 

De Waarheid 
Afd. Winschoten. 

Maandag 2 l\1ei: 

Groot jaarlijks 

MEIFEEST 
in kleine zaal Dom
roering. 

Zang van ,.EXCELSIOR" 
met .,Kunstennars
teven" van Strauss. 

Toneel: 
,.Aanslag op Dlek''. 

Verder : Spreker. 
Zaa.l open 7 uur. 
Entree f 0.7!5. 

BAL NA. BAL _NA. 

e . 

· 1 ~i-feest , georganiseerd door de C. P . N. 

I 'De fVaarheid" , afdeling iiinschotEm, in het hotel 
Dommering, Langestraat no . 1 te ~inschoten, op l Aiei 1949 . 

Aanwezig waren ongeveer 110 personen, waaron
der ongeveer de helft vrouwen en kinderen. (De 
ongeveer 35 medewerkers aan de avond zi jn in het 
aantal aanwezigen inbegrepen). 

Zaalcapaciteit ongeveer 500 personen. 

De avond werd geopend door HENDRIK ~IN, 
geboren te Veendam, 1 October 1896 , wonende Sint
Vitusholt no. 143 te ninschoten. 

het speet Lemein, dat niet meer kameraden 
aanwezig waren, doch voor de werkers was nu een
maal een werkdag minder geschikt om een feestavond 
te bezoeken. hij wees er met klem op, dat het 1-
~eifeest noodgedwongen moest worden gehouden op 2 
~ei , daar op de eigenlijke dag geen zaal disponi
bel was. De rartij van de ~rbeid mocht een derge
lijk feest niet op ~ondag vieren, daar een klein 
gedeelte van de leden christelijk georienteerd was, 
doch vanzel fsvrekend was dit niet de reden van de 
communisten geweest. 

hierna kondigde spreker het optreden aan van 
_.t de communistische zangvereniging n~xcelsior 11 te 

Winschoten . Dit gezelschap begon met het zingen 
van de 11 Internationale 11

• Door ee'n dertigtal aanwe
zigen werd het lied staande aangehoord, terwijl 
de rest op hun stoelen bleef zitten. 

\ 
Vervolgens werd het wooi·a. e;egeven aan de spre-

ker , PIET GNTIU1,6;P uit .dmsterda.m . 
Deze begon met een uiteenzetting te geven van 

de oorsprong en de beteLenis van het 1-llile i f'eest . 
Bij hekelde in zijn rede het ?lan~s/hall, 

het btlantisch- pact, de kwestie ~ndonisie~ terwijl 
hij de· kapitalisten de schuld gaf aan de-gebeurte
nissen in ~ndonesie . nij wees er op , dat de com
munisten steeds voor de vrede hadden gestreden en 
zouden blijven strijden. in dit ver band wees hij 
op het Jredescongres te ~arijs, waar door 2000 ver
tegenwoordigers uit all e landen werd gestreden voor 
de vrede . . 

Sprekende over de vrederopbouw van l~ederland, 
vertelde ~nirrep, dat de stad Stalingrad, waar geen 
steen op elkaar was blijven staan, reeds geheel was 
herrezen . In Rotterdam daarentegen waren nog geen 
800 woningen herbouwd, doch wel kerken en bankge
bouwem. De schuld hiervan lag bij de regering Drees 

Ook de strijd in Indonesie was ontketend door 
deze regering en //zi jn~ aanhang, ·waarbij voorál de 



2 . 

Partij van de ... ·lrbeid een voorname rol speelde . 
"'.ij moeten blijven strijden om onze jongens uit 

Indonesie terug te krij gen voor het te laat is", aldus 
spreker. -Het enigste doel om dit te verwezelijken was 
er voor te zor0en, dat de huidiGe ~egering bij de a.s. 
verkiezingen niet meer de kans kree0 een dergelijke 
oorlo5 te ontketenen of door de zetten. 

Hij we~s in dit verband op de arrestatie van 
.natio n..oster, die echter door de ruacht van de C. P .H. 
aán de handen van de Justitie was ontrukt. Ook nu weer 
waren een tweetal militairen, die voor de vrede hadden 
gepleit, gearresteerd. De C.P . ~.-leiding kon voor deze 
jongens niet een zelfde strijd voeren, doch spreker 
wekte de aanwezigen op persoonlijk brieven te schrij
ven naar de regering, waarin zij de vrijlating van de
ze twee militairen eisten. 

Volgens Gnirrep werd vaak aan de communisten de 
vraag gesteld wat zij zouden doen als tiusland in een 
oorlog zou worden betrokken. hierop was maar één ant
woord en wel, dat de communisten steeds hun vredes
maarschalk Stalin zouden volgen en steunen. 

Verder wees hij op de belangrijkheid van de a .s. 
gemeenteraadsverkiezingen. Het welzijn van het gemeen
te-personeel en de arbeiders hing van deze verkiezin
gen af' . 

tiet ~tlantisch-pact had volgens spreker tot doel 
de ~ederlandse militairen oorlo5 te laten voeren tegen 
Rusland . 

Sprekende over de grenscorrecties beweerde Gnir
rep, dat deze correcties, een modern woord voor annexa
tie zoals Paul de Groot terecht had gezegd, aanlening 
gaf tot een nieuwe oorlog tussen Duitsland en Neder
land . 

Volgens spreker werden in de westelijke sectoren 
van Duitsland de S . S.-ers opgeleid om tegen de Russen 
te vechten. 

Hij beeindigde zijn betoog met de aanwezigen aan 
te sporen de ~artij te steunen, ook financieel, zoveel 
zij konden. 

(Duur van de rede 1 uur). 

I Verder werd door de communistische töneelvereni-
-"'t ging no.D . O.S . " te .iinschoten een toneelstuk opgevoerd. 

kadewerking werd verleend door het orkest Joop 
..... van der Laan te ••inschoten. 

De avond werd met een bal besloten. 

In de zaal werd de E.V. C.-gids te koop aangeboden 
voor de prijs van f 0.35. 

De avond had een rusti~ verloop . 

Winschoten, 3 ~i 1949. 
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Verbinding : .o . l2 
Doss.6 . 23 

u-c.H81 

Onder'.·:erp: 1 L:ei viering van äe e.P . . ~. 
DatUlll ontvangst bericht: 1 I.:ei 1949 

3 !Lei 1949. 

Betrou\:ba:lrheid berichtgever: betrouv:baar ~ 
.raardering bericht: betrou•.>:baar 
1'evens bericht gezonden aan: I. D. Amsterdam 
: ede~erkende instanties: --
Ondernor.wn actie : - - -

I OJ:) L:ondat:;, l :aei 1949 , vierde de J."~" • •• 11 :Je ·:/aarheid", 
District Den Haag, haar :aeifeest . ~e omstreeks 10 . 00 uur 
k.vlar..1en in het Rembrandt Theater aan het Lorentzplein te 
' s-Gravenhage 900 kinderen bijeen (zaalcapaciteit 1012) . 
Vertoond \';erd de s:prookjesfilm "Het dappere kleermakertje" 
(l.ederlandse tekst) . Gedurende de pauze \':erden versnaperin
gen aan de kinderen uitgereikt . 

Op hetzelfde tijdstip waren in het "Odeon Theater" aan 
de l-.erengracht te ' s-Gravenhage eveneens plm. 500 kinderen 
bijeen (zaalcapaciteit 600) . 

Diezelfde avond werd op de Prinsegracht te ' s - Graven
hage een optocht geformeerd , waarvoor door de Burgemeester 
van 's- Gravenhage vergunning was verleend . 

' 

Te 19 .00 uur zette de stoet, bestaande uit ongeveer 
600 personen, zich in beweging . Langs de aangev.ezen ·weg 
werd naar de Houtrusthallen gemarcheerd . In de stoet wer
den een aantal rode vlaggen en een twintig tal spandooken 
meegevoerd met als leuzen "Proletaren aller landen verenigt 
U" , "De V~· ede voor alles" , "Voor vrede en brood 11

, "Beter 
wonen , hoger lonen" en 11Vriendschap tussen à. e Volkeren" . 

IOp de Loosduinse\'Jeg was het aantal betogers aangegroeid 
tot plm. 700 personen . 

Tijdens de mars werden door de betogers verschillende 
strijdliederen gezongen, begeleid door de mu.:;iekvereniging 
11 G:xcelsior" uit A~'llerstol . :Je 0:9tocht trok \.einig belang
stelling. Uit i1et langs le ' \.eg staande publiek ~-,erden uit
roepen als "Daar kolllt een stelletje vullis 11 vernomen . Je 

steLLing der be~:;ogers was dm.n. 
:e omstreeks 20.00 uur marcheerde de stoet de Hout-

( rust.:J.a~len bin .• G!l. ~:ier had zich inmid els een aantal per
sonen verzameld . "Iet podilun was ver·sierd met bloemen en 
voor het m~rendeel rode vlaggen . ".::en enkele nationale vlag 
•::as aan'·;ezig. Aan çle voor~ijde van het podium stond met 
grote letters "De 9.1roepen Terug" . Op het podium hadden 
plaatsbenomen de leden van het ~angl::oor "lEorgenrood", de 
leden van de muziekvereniging 11 'Excelsior 11

, de pianist 
Lion CONTRAN (pseudoniem van Lion VL8ESDRAG~R, geboren te 
Amsterdam, 13 December 1898 , wonende te Amsterdam) en het 
districtsbestuu.r van het Di.,trict Den Haag . 

I 

Hoewel het aantal betogers m?eilijk was t~ scha~ten, 
kan worden aangenomen , dat plm. 2700 personen ~n de Hout
rusthallen aan>Jezig waren • 

.olijkbaar had het districtsbestv.ur op groter opkomst 
- gerekend-
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l eerekend, aang~zien honderden zitplaatsen onbezet bleven. 
}e omstreeks 2v . 3U uur opende de voorzitter: 
Petrus Paulus Jacobus L"'ETSC.hER , geboren te Velser_ 28 

Juni l9C3, de bijeenkomst met een kort openings\':oord. :~ier
na ·.üsselden ..::1et zangkoor 111.:orgenrood" onder leiding van 
Piet V Ai: D&. B3RG (personalia niet bekend) en de haroonie 
"Excelsior" elkaar af en brachten socialistische strijdlie
dere.ü, alsmede het ?artisanenlied en het Volkslied van de 
Sov:jet Unie ten f$e:....ore . Oolc de heer Lion COlrTRA:L; gaf enige 
nummers op de piano te1. "Jeste . 

~e omstreeks 22.00 uur verkreeg Henk GORTZAK, lid van· 
de J:weede Kamer , het woord voor het uitspreken van zijn 
Tlleirede. 

Spreker begon met mede te delen , dat die middag te 
Amsterdam plm. 50.000 Vlerkers het Meifeest hadden gevierd . 

Vervolgens gaf hij een uitoenzetting van de betekenis 
van de lste iJei viering door de arbeidersklasse. 

In Londen was de ILeiviering door BEVHT verboden, even
als in de Amerikaanse z6ne in Duitsland, doch alle verbo
den van 3BVL1 en 'l'RUI1A1'T ten spijt hebben duizenden in de 
Soujet ~&ie van Duitsland hun !ueifeest gevierd . Fel helcelde 
spreker de politiek v~~ de Partij van de Arbeid ten aan4ien 
van de lonen en de woningbouw . Hij stak de loftrompet over 
de gevoerde politiek van de Sowjet Unie . 'toorts gaf hij een 
overzicht van het te Parijs gehouden Vredescongres , •,>aar 
millioenen van hun wil tot vrede hebben doen blijken. 

\ 
Het Atlantisch Pact kon in ds ogen van GORTlAK geen 

genade vinden . Sowjet Rusland is het grote bolr;erk voor 
het behoud van de vrede. fij, aldus spreker, zullen nimmer 
de wapens tegen de Sowjet Unie opnemen (matig applaus, ter
wijl na dit 6 ezegde ·=en aantal aam1ezigen de zaal verliet) . 

1 ~Ta op de grote successen van de vrijheidslegers in 
China te hebben gewezen, zeide spreker, dat de dag dicht 
bij is, waarop ook "L'sjang BEVI N" en"Tsjang TRUMAN" zullen 
verdwijnen (enige hilariteit) . Ook de gevoerde politiek 

j
in Indi~ werd door spreker scherp gehekeld .,/Spreker wekte 
de aanwezigen op om met alle ten dienste staande middelen 
te trachten te voorkomen , dat nog meer mili tair·en naar In
di~ zouden worden uitgezonden.,.Onze eis is, aldus spreker : 
11 De troepen terug". Spreker besloot zijn betoog, waarin 
niets nieuws ~erd gezegd met de aanwezigen op de wekken 
bij de a . s . gemeenteraadsverkiezingen hun stem uit te bren
gen op de C • P o.J., • 1 

- :rierna las -:ûETSC~~R de vergadering een motie voor , 
wqarin Be~ist werd , dat de beide gearresteerde militairen, 
:Zh .l~LDER en Joep GROFFEN, onmiddellijk in vrijheid ... orden 
gesteld • 

.:;;e omstreeks 23 . CO uur werd deze meeting , ·~'laar we2n1g 
enthousiasme viel v.aar te nemen , gesloten . Het geheel had 

·t/f~n rustig verloop . (einde) 
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De Haagse 1 Mei 
meeting 

Het districtssecretarlaat van de CPN 
ontving hedenochtend bericht uit Am· 
merstol, dat de harmonie .,Excelsior" 
niet alleen de meeting in de ;Houtrust· 
hallen met muziel!: zal opluisteren, maM· 
dat het corps ook zal medewerken aan 
de grote demonstratie, die op 1 Mei, 1

11 
avonds rond half zeven van de Prinse
gracht .-;al vertçecldl..en. Ook zullen enige 
bussen met demonstranten uit het rode 
AIDmerstol naar Den ,Haag komen. 
Niet alleen uit Ammerswl, ook uit Gou
da, zullen de· vooruits~·~de arbeidera 
naar het Mj!i-feest in en :Aaag komen. 
In Gouda, r een lgen m,eeUng zou 
worden gElho den, Ï/ de 1·cedf maanden 
geleden ge hu de )'aal Ineen/I niet b« · 
schikbaav voo1· e~~mmuolstll!che partij. 
Waarom? Omd t de Goudzf reaatle do! 
communjsten vr st. Maar de GouwP.
na.ars h~bben zie door de e zaalafdrij
ving n\~t laten w'll.erhouqén, toch hun 
Mef-vlering te houCien. Wc komen nae.r 
Den Haag, om daar \:lejll te nemen aan 
de betoging voor d'l Vt;tl,de. 
De Eerste Mei nadcry i'nct rasse schre .. 
den. De kaarten wor4en thans volop ver
kocht, Voorziet u daarom tijdig van eeTl · 
kaart, om de Mei-rr.eetlng van de CPN 
bij te wonen. : 
De communistische partij Is de enig3 1 
partij, die is trouw gebleven aan de at
oude, intemationale stri,jrtdag van de ar
beiders. 
Iedere vooruitstrevende arbeider zal 
daarom dit jaar aan de 1 Mei-meeting 
van de CPN deelnemen en mede demon
stt·eren voor de vrede. 
De demonstranten worden verzocht om 
half zeven op de Prlnsegracht aa.nwe.-;1g 
te willen zijn. 
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Onderwerp:l kei viering C.P.N. 

2 Mei 1949. 

GEHEIM. 

\

Verslag van de 1 Mei meeting van de Communistische Parij Ne
àcrland,afdeling Amsterdam,gehouàen op 1 Mei 1949 op het IJs
clubterrei n te Amsterdam. 

\

Als to.egangsbewijs voor deze bij eenlcomst fungeerde een l Mei 
Vred,speldje,hetwelk tegen betaling van f.O,lO verkrijgbaar 
was/'Oij de agentschaJpen,partijgebouwen en op het terrein. 

Op diverse punten in de stad werden de deelnemers verzameld, 
teneinde in optochten,met spandoeken en praa~wagens,vaak voor~ 
afgegaan door muziek,naar het terrein te marcheren. 

Het gehele IJsclubterrein was feestelijk versierd met vele
overwegend rode- vlaggen en spandoeken,voorzien van de vele 
bekende c.P.N. leuzen b . v.''? I>ec mber divisie terug","Geen oor
log, Vrede", 11Vrede - Brood", 11\toningen-geen kazernes" enz .Op het 
terrein,tegenover het Rijks-museum was een groot spreekge
stoelte opgesteld,bestaande uit een platform met opgang,waar
achter een schild,voorstellende een arbeider met gebalde 

VL1ist, waaronder de leuze "VREDE- WONIJ.IIGEN". 

Bij de ingangen van het afgesloten gedeelte van het terrein 
en op het terrein zelf werd gecolporteerd met de bekende 
C.P . N.lectuur en diverse bladen van de E.V.C . ,het A.N . J.V . en 
de uitgaven van Pegasus.Op het terrein was een stand van de 
boekhandel en ui tgever i j "Pegasus",een hulppost van de E. H.B.O 
en een tent voor versnaperingen enz . Ook w~den op het terrein 

~
teunléjsten voor de stakenden aangeboàen.Tevens werd iedere 
ezoeker een papieren zakje uitgereikt met opschrift "Verde
igt de Vrede". 

Aangaande het aantal bezoekers is het zeer moeilijk juiste 
gegevens te verstrekken.De schatting loopt erg uiteen,n.l. 
van 10 000 (A.N . P.) tot 50 000 (Gortzak).Dezerzijds wordt het 
aantal geschat op 15- á 20 000 personen,waarvan de helft enge-
eer vrouwen en 10 % jeugdige personen. · 

1\0fschoon de aanvang was bepaald op 14,30 uur,duurde het tot 
15,30 uur,eer àe optochten e.d.binnen het afgesloten terrein
gedeelte waren.Velen hebben daardoor een groot deel van get 
gesprokene gemist,terwijl ook meerderen tijdens de meeting 
reeds weggingen. 

Te ongeveer 15 uur werd de bijeenkomst geopend door Henk 
ZAK , (Hendricus GORTZAK,geboren 25-4- 1908),di e een welkom---
töëriep aan de arbei ders van de gehele werel d , die vandaag 
verenigd waren i n hun strijd voor de Vr~de .Hij gedacht de 
Nederlandse mil itairen,MOL uit Haarlem en LANGENDIJK ·t 

- U1 
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Zaandam,die in de cel hun 1 Mei moetenvieren omdat zij pal 
stonden voor de Vrede.Hij betoogde dat de samenwerking en eens
gezindheid de vrede zouden wa~ rborgen en wees op het symbool 
van de vrede , de d.uiven àie losgelaten werden.Deze duiven waren 
echter in een aartonnen globe de stad door meegesukkeld en ver
kozen deze kooi blijkbaar boven de vrije lucht,althans zij 
bleven waar ze waren,Gottzak's woorden ten spijt.Ee~st na veel 
aartonverscheuren en stokgezwaai kvramen een 8 tal duiven een 
voor een de lucgt in..'Spreàe r deelde nog mede dat deze morgen 
door twee kameraden,welke in Indonesi~ vertoefden f.25,- was 
gestort voor het verkiezingsfonds en dat de meisjes die bij de 
sigarettenfabrieken hadden gestaakt,bij oe laatste ondersteu
n~safrekening,spontaan f.60,- hadoen gestort voor aankoop van 
de Ranonkelkade- brug voor de verkiezing. 

Door Wilhelmus Hendricus OOMEN,(geboren 25 Juli 1917) werd be
kendgemaakt dat de afdeling "Overheid" 12 bruggen had gekocht, 
als een symbool van de strijd . 

~~.]) \Daarna kondigd-e Gortzak de opkomst der Jeugd aan , di e op de deze 
~~~' week gehouden vergaderin~ zich spontaan aahter de C .P .~ . ver
~ kiezingsactie had gestel_9j.Een kleine 1000 jongel11ll, met Ylc~gen 

en spandoeken marcheerd~vervolgens over het podium,een 15 tal 
militaiten in de uniform van diverse wapens,voorop. 

Na enige muziek en een uitgebreid repertoire van het zangkoor 

1 
"Morgenrood" werd het woord gegeven aan Saul de GROOT (geboren 
19 Juli 1899) • -- -

Spreker symboliseerde de 1 Mei dag van vandaag als een st.rijd 
van de arbeiders om zich te ontworstelen aan de slavernij en 
politieke ontrechting ook in ons land en prees de eensgezind
heid van de werkers die vechten voor de vrede, tegen de Ameri
kaanse en Engelse oorlogshitsers.Hij ontaa~àde reeds spoedig 
in een schelden op het Amerikaanse 11 Gangsterdom" en vroeg zich 
af wat Montgomery in ons land deed.Geen Nederlandse instantie 
had hem immers aangesteld.En wat moeten d~Engelse bezettings
troepen in Nederland,nu en in Schalkhaar.In 1940 smeekten we 
om hulp van de Engelsen,maar toen kwamen zij niet.En nu,zegt 
spreker, zou ik ze willen toeroepen "Blijf daar weg. Iedereen die 
er was heeft er spijt van geweest te zijn.Ook de vorige bewoner 
bleef er niet lang" . Via een omweg werd lJJ.ontgomery een 11 snob" 
en een mislukt militair genie genoemd,tenvijl ook de diverse 
Amerikaanse en Engelse staatslieden geen ~ooie waardering kre 
Tsjang Kai Shek werd een sateliet van Was~ington genoemd,ter
wijl een hartelijke groet gebracht werd aan de Chinese vrij
heidshelden.Geprezen werd het machtige Vredesblok,omvattende 
B~ rlijn,Boekarest,Sjanghai en Nanking,met Moskou als centrum. 
Nimmer zullen we ons,zegt spreker,laten gebruiken om te strij
den tegen de zonen van de vrerkers in het oosten,al worden onze 
leiders ook Tsjang Bevin,Tsjang Beel of Drees genoemd.De vrede 
is niet Katholiek of Protestant Christelijk of Sovialistisch. 
De vrede wil een ieder,hoe hij denkt.We moeten de ellende van 
een nieuwe oorlog voorkomen.Daarom moeten vooral wij de Nacht 
betrekken,opdat ook in het "rode" Amsterdam de vrijheidsvanen 
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I 
eens zullen wapperen.Daarom ook moeten wij alle krachten in
spannen om te zorgen dat we de 22- ste Juni a.s.w~ er als de 
grootste partij van Amsterdam,met een overweldigende meerder
heiè,uit de stemming te voorschijn komen. 

Na deze rede werd door Gortzak een motie voorgesteld,in ver
band met de gevangenneming van reeds genoemde militairen.In 
deze motie werd met klem op invrijheidstelling aangedrongen 
onder verwijzing naar het geval Ratio Kostsr.Onder handge
klap werd de motie aangenomen verklaard.Met vele woorden wer
den de aanwezigen aangespoord om een gave in het daarvoor 
uitgereikte zakje te doen en dit te deponeren in de bussen, 
geplaatst bij de uitgangen,zulks ten bate van de verkiezings
actie. 

Daarna werd de bijeenkomst door Gortzak,te 16,30 uur gesloten 
verklaard,waarna de aanwezigen rustig uiteen gingen. 

Ofschoon tijdens de meeting veel geklapt werd en een goede 
stemming gedemonstreend,kon men zich niet aan de indruk ont
trekken dat er geen ware feeststemming heerste.Alles ging 
"tam-tam" en er heerste geen opgewonden drukte. 

einde. 
--------------------------------------------------------------
htede verzonden aan: 
B.M • .Asd. 
H.C.Asd. 
I.D.s .Haag en R' dam. 

~.\~~ 

G.6 . 



· Demonstreert op 

,_.""'"'" voor de Vrede! 

Atlantisch Pact is oorlog 1 

Vrede! Woningen! 
Geen huurverhoging! 

Kamerontbinding • Weg met Drees I 

lg I 
de 7 December-divisie naar huis, 
geen troepen naar lndones1ë, 
korter diensttijd ! 

Beter wonen - hoger lonen ! 
Geen oorlogspact. ·- ontwapening ! 

~ Leve de Sowjet-Unie - burcht der vrede! 
Arbeiders van alle landen .. verenigt U ! 

Leve de le Mei, strijddag voor de Vrede 

r men ti u 
en naar de vergadering 1 z. o. z. 1 



Neemt deelaan de: 

1 Mei-meeting 
Massa-betoging voor de VREDE ! . 
Zondagmiddag 1 MEI om half drie op het 

IJSClUBTERREIN 

PAUL DE GROOT spreekt 
Groots defilé van de jeugd. Muziekcorps "Forzando" speelt; 
zangkoor "Morgenrood" zingt. 
Het terrein ts feestelijk versierd. Toegang 10 cent. 
Toegang op bet terrein vanaf kwart voor twee 
Toegangsbewijzen in de vorm . van een l Mei speldje verkrijgbaar bij 
alle agentschappen en partijgebouwen, bij alle functionarissen van de 
partij en AAN HET TERREIN. 

Vertrektijden en verzamefpuntt:n. 
Voor Noord: 
Zonneplein ...••.....•......... 
Mosveld .................. : .. . 
Meeuwenlaan boek Waddenweg 

Mercatorplein ..............•. 
J. P. Heyestraat/Kinkerstraat . ; .. 

Voor Centrum: 

1.30 uur 
1.50 uur 

• Purmerplein ................. . 
de Ruyterkade ........ . ..... .. . . 

1.10 uur 
1.- uur 

12.45 uur 
12.45 uur 
1.50 uur 

Cz. Petersstr./Coehoomstraat . . 1.15 uur 

Voor Oost: 
Javaolein . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . 1.15 uur 
Dapperplein .... , .. , . • . . • • • • • • . . 1.30 uur 
Krugerplein .•... , . . . • . . . . . . . . 1.30 uur 
Beukenplein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.35 uur 
Brink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 uur 
Muzlekcorps: Wittenburgs muziek gezel
schap. 
Voor Zuid: 
v. d. Helstplein ........... . ... . 1.45 uur 
Voor West: 
de Rijpgracht ................. . l.Hl uur 

Kalten burgerplein ....... , . , . • • • 1.30 uur 
J. D. Meyerplein . . . . • • . • . • . • . • 1.45 uur 
Vijzelgracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10 uur 
Muziekcorps Wittenburgs Faniare corps. 

Voor Spaamdammerbuurt, Zaandammerplein 

Staatsliedenbuurt & Jordaan 
Nassauplein .......... . ......• . 
Fred. Hendrikplantsoen .....•.• 
Kwakersplein .... . ........ .... . 
E!landsgracht .. . . . .......... . 
Muziekcorps Tavenu. 

1.15 uur 

1.30 uur 
1.4(} uur 
2.- uur 
2.15 uur 

Demonstraties met muziekcorpsen voorop, vanuit alle delen 
der stad naar het IJsclubterrein, met vlaggen, span~oeken 

en praalwagens 

Koopt ons 1 MEI Vredesspeldje 

~ I 



PARTIJBESTUUR. 

COlrntiUI\ISTISCM PAnTIJ NEDERL.AhD (DL V/AARilliiD) . 

Hoemer Vissoberstraat 4 - Amsterdam- West . 
Telefoon 83502- 86453- 87913 . 
Postgiro 511002 t . n . v . "Algemeen Penningmeester 
C.P . N. (De Waarheid) . " 

Afdeli~ 
Betref~nde : Prop . RH . Amsterdam , 11 Apri l 1949. 

Aan het districtsbeetuur 
C.P . N. (De Waarheid), 
Breekseweg 140, 
Eindho~. 

der 

VI .K., 
Wij ontvingen bericht, dat jullie in ~indhoven een 
1 r.Iei- bijeenkomst zullen boude n. 

Wij hebben kam . Diae aangeschreven om hier het woord 
te voeren . 

\'/ij verzoeken jullie echter ons per omgaande àe gege
vens te doen toekomen , zoals naam v.d. zaal, adres , 
aanvang en spreektijd . 

De gegevens voor de I'lei- bijeenkomsten op 1 en 2 Mei 
resp . te Breda en Tilburg moeten we ook met spoed 
ophebben. 

Met kameraadschappelijke groeten, 

Communistische Partij Nederland 
(De Waarheid) 

~ Voor de Propaganda- afdeling, 
,-p · w. g . Onleesbaar . 

fh~~ 
N. B. Door de afdeling financien zal f . 3 .- in rekening 

worden gebracht voor de te maken onkosten. 



c.p.N .. District Brabant 
Broe kseweg 140, 
Eindhoven. 

Waarde makkers , ,~ 

a~ 
) I /../lt",' 

Eindhoven, 12 April 1949 . 

P.B • . A'dam , Afà. Prop. 

Wij bevestigen jullie bericht, dat Dias op 1 Mei in-Eindho
ven zal spreken. Verder hebben 'l9ij dan nog jullie opgave , dat Wim 
Jansz 2 Mei zal spreken te Tilburg en Leen Touw op 1 Mei te Breda. 
Wij verzoeken jullie nu van het volgende goede nota te nemen . 

De .Mei vergadering te Breda kan niet doorgaan op Zondag , 1 Mei , 
maar moest worden vastgesteld op Maandag, 2 Mei . 

Gezien de verhoudingen komt het daarbij ons gewenst voor om Touw 
niet in Breda, maar in TILBURG te laten spreken. Dit ook met het 
oog op het feit, dat tijdens de H .T . Ii!. staking op de werkplaats in 
Tilburg (1500 pers . ) nogal door de stakers is gewerkt en ook door 
de door hen uitgegeven stakerskrant de naam van Touw wel enige be
kendheid heeft verkregen . Wim Jansz komt dan in Breda. 

De vaatstelling wordt dan dus als volgt . 

Wim Jansz spreekt op Maandag, 2 Mei te Breda in de zaal van 
"ONS HUIS" ~/a terstraat 10, a l daar . Aanvang der vergadering 
acht uur . 

Leen Touw spreekt op Maandag , 2 Mei , te Tilburg , in de zaal van 
Kamminga aan de P i ushaven , aldaar. Aanvang der Vergadering acht 
uur,. 

Frans Dias spreekt op Zondag, 1 Mei te Eindhoven in de tuin van 
het Waarheidsgebouw , Breekseweg 140 . Aanvang der vergadering 
·r uur . 

Hierbij gaan tevens de teksten , welke op de Mei- manifesten kun
nen worden afgedrukt. 
Vertrouwende, dat jullie met deze regeling accoord gaan , ver
blijven wij met 

Kameraadschappelijke groeten, 
Voor het District Brabant . 



Verbinding 
Ons kenmerk 
Onderwerp 
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67 . 
590/49 I.D. 
Documentatie
materiaal . 

Datum: 29 April 1949 . 

Bijgaand enige exemplaren van het 1 Mei
pamflet, dat in een aantal van 10 . 000 ip~~v 
verspreid gaat worden . Hi ervoor Z1Jn ongeveer 21 
personen aangewezen . 

De 'amfletten zijn afkomstig van de drukkerij 
Heierman & Co, El andstraat 147- 169 - 173 Am
sterdam. 

Het materiaal voor de andere plaatsen werd van
uit Eindhoven op 27 April per van Gend & Loos 
verzonden aan: --

; f 1 . Voor Helmond aan Foolen, Hoogeindsestr . la 
naar schatting ± 6000 exempl . 

2. Voor 

3 . Voor 

-~ 1 4. Voor 

5 . Voor 

B. op Zoom aan Fiktorie,Parallelweg 157 , 
naar raming ± 3500 exemplaren 

Tilburg aan Verreijt ,Dennenstraat 17 , 
ruw geschat± ~.000 exempl • • 

Breda aan Clerx, Vestingstraat 30 , 
geschat ± 8000 exemplaren . 

's-Bosch aan v . d .Heuvel ,v .Heurnestr . 99 
± 6.000 exemplaren . 

"e i nde" 
."./ r 

IJ 
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. • 67. Verbinding 
Ons kenmerk 
On"er :erp 

: 590/49 I . D. · Data~ 29 April 1949. 
: DlcumentetiG

cetcriaal. 

~1jgaanö enig~ exemplaren van het l Uei
pamflet, dot 1n een aentel vsn 10.000 in Eibàhov 
verspreid gaat ~rden. F~ervoor z13n ongeveer 21 
personen aangewezen. 

De jamtletten ziJn afr~mstta van de drukkerij 
Heierman & Co, Elandstraat 147 - 169 - 17, Am
sterdinU. 

Het catcriaal voo:r; 6e anàere plastsen '1e.ra vnn
att ~indhoven op 27 April per vDn Gend & Looo 
verzonèicn aan; 
1. Voor Helroond 

2. Voor B.op zoom 

3. Voor Tilbarg 

4. Voor 13reélc 

: aan bnolen, Hoogeindaeetr.le 
naar schatting~ 6000 exe~l. 

: aan Fiktorie,Parallnl~ g 157, 
naar ramiD,Z t, 3500 execplaren. 

: een Verreijt,Dennenstraat 17, 
ruw geschat %. 14.000 exet:Ipl •• 

: aan Clerx, Vcatingotrvat 30, 
geschat ±8000 execpleren. 

5. Voor 'e-Boach : aan v.cl.U(Çuvel,v . lieW'nestr.99 
~ 6.000 exemplaren. 

11 e in d 



Demonstreert op 

• e1 
Eenheid voor de Vrede ! 
Het Atlantisch Pact is oorlog I 

Vrede! Woningen 1 
Ge1n huurverhoging! 

Kamerontbinding - Weg met Drees t 

De troe en terug I 
de 7 December-divisie naar huis, 
geen troepen naar Indonesië, 
korter diensttijd ! 

Beter ·wonen - ho.ger lonen! 
Geen oorlogspact ·~ ontwapening I 
Leve de Sowjet-Unie - burcht der vrede ! 
Arbeiders van alle l~nden • verenigt U ! 

Leve de le lWei, strijddag voor de Vrede 

em n trafis 
en naar de vergadering z.o.z. 1 



Bezoekt onze Qpenluchtmeeting 

op Zondag 1 Mei a.s. 

welke wordt gebouden in de tuin van het Waarheidsgebouw, 
Broekseweg 140 (Naast ingang van het W.V.V.Z. Voetbalterrein). 

Spreker: Frans Dias L;mburg, (Partijbestuurder) 

Onderwerp: 1 Mei en de strijd voor Vrede en Welvaart 

Aanvang der meeting 7 uur. GRATIS TOEGANG. 
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G e m e e n t e-P o I i t i e 
BRUNSSUM, GEHEIM 

BRU NSSU M 

No. : Does. c. Antwoord op Uw brief van: --

Bijl. : een Uw nummer . -

O nderw.: TeTspreiding pamfletten. 

AAN : 

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-Gravenh!6e 

de Heer Procureur-Generaal 
fgd. Directeur van Politie 
te •s-Hertogenbosch 

30 April 194 9 

Ik moge U beriohten# dat op Vrijdag, 29 April 

1949 in deze gemeente pamfletten werden verspreid, 

van een exemplaar hierbijga.at. 



Demonstreert op 

e 
Eenheid voor de Vrede! 

Het Atlantisch Pact is oorlog I 

Vrede! Woningen! 
Geen huurverhoging! 

Kamerontbinding • Weg met Drees I 

e e ug I 
de 7 December-divisie naar huis. 
geen troepen naar lndonestë, 
korter diensttijd ! 

· Be1er wonen - hoger lonen! 
Geen oorlogspact - ontwapening I 
Leve de Sowjet-Unie - burcht der vrede I 

e Arbeiders van alle landen • verenigt U ! 

Leve de le Mei, strijddcig· voor de Vrede 

ro en te 
en naar de vergadering 

onstratie 
1 z. o. z. 1 



Grote Mei-meeting 

op Zondag I Mei te Heerlerheide 
Meerenweg (Bushalte Schrieverheide) 

Op deze Meimeeting zullen spreken: 

H. VERHEf, Lud. Org. Secr. der C.P.N. (De Waarheid) Amsterdam 

MIEN HORSELENBERG, Brunssum 

Verder wordt de meeting opgeluisterd met muzleJi en declamatie door 
Wya Gramsberg. 
Entree 10 cent. 

~ ' \ 
Aanvang's morgens 1.,.30 uur. 



UITTREKSEL 

Voor ... O.û 1421 _ ... Naam ...... G • .t?. •. N .• :::l l ei::-.vieri~ .J..9.49 .... .................................. . 

Origineel in 0~') .2-14 z.. !!_. ................ Naam __ ..... ___ Q .. ~ .•. l ... ::::v:e.read.e.rJ.Jlt.-en ................................................ . 

Volgnr. Ag.nr . . 6125.4.... . ........ Aard van het stuk (,.Jp ... nb. ver.~ .•. C~.N ... te ..... J.o:vdr.e.c.Lt .. op 

1 hei 1.949 .. Afz. .. ....................... .. J .... Jo.rd.r.e.ch.t . ................................ Datum .......... 2. .•. 5 .•.. 4.9. .......... . 

Op 1 Mei 19119 werd te .Jordrecht eon o:enbare verea1ering 
gehou11,n der U. P . lJ . 
Spreker : Hend~icus Jacobus NOOTER • 

Uitgetrokken door .......... 9 . ... .. A Cd /S t' ACD .llb D 16 7 49 ................ ...... .cu' . ec 1e ................. .. ::- ..... ~.... ... a turn ................ ~ ...... ~ .............. ~ ...... . 

Op aanwijzing van 

i!) 507<1 • '<18 
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-Betrou~b~drheid berichtgever:-
.~aardering bericht: zeer betrouwbaar. ®.-~edewerkende instanties: geen 
Onder*omen actieJ geen 
Tevens bericht gezonden aan: P.G. Leeuwarden. ~ 

• 

Op Zondag 1 Mei 1949 werd alhier een openbare 
LMei-bijeenkomst gehouden in Hotel Goes . Bij het hoofd van 
de plaatselijke politie was een aanvrage om vergunning voor 
deze bijeea~omst ingediend door het plaatselijke bestuur 
van de E.v.c . Blijkens de aankondiging betrof het hier een 
fe estelijke 1 Mei- vergadering van deze Vakcentrale. 

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van 
de afdeling Sneek der e.P.~., KLAAS SCHAPER, die de aanwe
zmgen welkom heette, namens de plaatselijke afdelingen van 
de C.P.N., N.V.B., A.N.J.V. en E.v.c., die gezamenlijk deze 
bijeenkomst hadden geprg~iseerd. 

1 Na een kort welkemswoord verleende de voorzitter het 
woord aan de aangekondigde spreekster GEERTJE VAl~ DER MOLEN , 
wonende te Amsterdam, v/h. te Groningen. 

Spreekster begon haar rede met een uiteenzetting over 
de betekenis en de ontwikkeling van de I!. Mei viering sedert 
1889~. 

Vervolgens verheerlijkte zij op de gebruikelijke wij 
ze de toestanden in de Sovjet Unie en stelde de Oost-Euro
pesekK volkeren aan de aanwezigen ten voorbeeld. Deze volge 
ren hadden het kapitalistische juk afgeschud en het roer 
zelf in handen genomen. 

Tegenover bovengenoemde vredelievende landen stelde 
spreekster het blok van landen, gevormd door het Atlantisch 
pact. 

De Ministers van Buitenlandse Zaken van deze landen, 
aldus spreekster, hebben dit pact onlangs met hun handteke
ning bekrachtigd. De volkeren van de betrokken landen erken
nen deze overeenkomst O,iet. W'ij, als communistische partij, 
eisen nieuwe verkiezingen . Vele leden van de Tweede Kamer 
zijn gekozen door de kiezers, omdat zij beloofden voor de 
Vrede te vechten. Zij hebben aan de zaak van de Vrede ver
raad gepleegd. 

In dit verband wees spreekster er op, dat men in de 
komende verkiezingsstrijd voor de nieuwe gemeenteraden, 
vooral de leden van de Partij van de Arbeid moest trachten 
te overtuigen van het feit, dat deze partij niet de belanger. 
van de arbeiders en de vrede diende , doch fungeerde als 
dienaar van de raactie. 

Hierna hekelde ziJ op de bekende wijze de Regerings
pomitiek inzake Indonesie. Ook zij vergeleek de politionele 
actie( Koloniale oorlog, zoals zij het noemde) met de inval 
der Duitsers i n 1940 . Het platbr~nden der dessa ,s en ver
moorden van ~redelievende Indonesische burgers herinnerden 
aan het optreden der Duitse beulen in de jaren 1940-45. 

Vervolgens oefende zij heftige critiek uit op de 
Nederlandse legerleiding. Onlaags werden verschillende sol
daten, w.o. Eric ~101 en Piet Langendijk, in de cel geworpen 
omdat zij het gewaagd hadden in de kazerne over vrede te 
spreken. Een hunner had een bericht uit een burgerlijke 
cou~ant, waarin stond vermeld , dat 40% van de soldaten on
derdook voor hun vertrek naar Indonesië, zonder commentaar 
op een muur van de kazerne geplakt. Om dit simple feit, 
werd ook deze jongen in de cel gesmeten . 



• 
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le vo~lad . 

ue ouders van de gea rresteerde jongens werden niet inge
licht waarom hun kinderen van de vrijheid werden beroof'd . 

Zij waarschuwde de aanwezigen, dat hun kinderen bestemd 
waren om militaire dienst te verrichten in het .Vest- Europese 
leger onder een vreemde generaal als rLontgommery . Dat bij 
het geringste incident in Duitsland of' waar ook , Nederlandse 
soldaten gebruikt zullen worden om een aanval op het bolwerk 
van de Vrede in het Oosten te beginrien . 

De oorlogshitsera kunnen op elk tijdstip, dat h~ gesch 
uitkomt , een incident uitlokken en onze jongens kunnen dan 
op de slagvel den verbloeden. 

Van ons l and zelf' za l niets overblijven i~erband met het 
gebruik van de nieuwste wapenen, zoe.ls de atoombom. 

Wij wor den, aldus spreekster, uitgemaakt voor l andver ra
ders door lieden, die door hun houding i n de achter ons l ig
gende jaren het recht verspeeld hebben om ander en hiervan te 
betichten.(Kmos Vcrrink op de pier; Ad . Vermeul en naar Duits
l and om arbeiders te verkwanselen enz.) ,,Vij hebben getoond 
in de bezettingsjaren genoeg Vaderl andsliefde te bezitten, 
maar als ons nu de vraag gesteld wordt, wat doen julli e in 
geval va n een oorlog met de Sovjet Unie, dan is ons concreet 
antwoord: 11 #IJ VO..:LEN ON.J NAU11ER VSRVA.NT AAN DE H:2!LDEN VAN 
3T . .\LD'GRAD , DAN AAN DE t . .DORDSNAAR::3 VAN BO~"DO.JOSO El-f CELEBES . 
liJ KIEZEN DE KANT VAl~ DS VH~D.l!: 1 

' · Na nog even gesproken te hebben over de indrukwekkende 
en onvergelijkbare manifestatie voor de llEHil.K Vrede, .velke de 
vorige week in Parijs was gehouden, eindigde spreekster met 
de woorden, dat de arbeiders evenals 60 jaar geleden op de 
1 Mei niets te ~erliezen hadden maar alles te Nin.nen bij de 
strijd om bevri jd te worden van de angst voor een dr eigende 
oorlog. 

Onmiddellijk na de rede van G. van der ~olen stel de de 
voorzitter ~l.Bchaper , voornoemd , voor om een moti e van de 
navolgende inhoud te verzenden naar de ivdnister van Oorlog; 

11 200 personen, in een 1 lv!e i - vergadering te Sneek bij een, 
protester,en t egen de vrijheidsbeneming, zonder wettelijke 
reden, van de soldaten Eric l'vtol en Piet Langendi jk en e i sen 
hun onmiddellijke invrijheidstellingtt . 

Deze motie wer d met applaus begroet . 
Na het zi ngen van de Interna tionale werd een t oneelstuk 

opgevoerd door een gezelschap E.V.C. leden, afkomstig uit . 
Leeuwarden . Dit toneelstuk, getiteld LOODS AAN BOORD van Jan 
Fabricius, werd met grote aandacht gevolgd. 

Na af'loop hiervan volgde een bal . 

Gedurende de rede van G. van der t.olen werd er niet- en 
na af'loop er van matig geapplaudiseerd . De indruk wer d geves
tigd, dat vel e a anwezigen, ouders, die kinderen in mil itaire 
dienst hebben, b l ijkbaar onder de invl oed waren gekomen van 
de hef'tige anti- militairistische en angs t verwekkende woorden 
van de spreekster • 

. . zaalcapacit~it 266 personen. Aanwezig waren 200 personen, 
vr1JWel allen l1d van een der vorengenoemde or ganisaties . 

--------------Einde. 
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g ardering bericht:zeer betrou.lbaar. 
~edewerkenèe instanties: geen 
Ondernomen actie: geen 
Tevens bericht gezonden aan: P . G. Leeuwarden . 

UITTREKSEL 
Uit : ;J;?r ;y:z; 
Ag.no.: . .f.::?..d~q_:_·: 
Voor : .P~_(._P!_7?.-. 

Op Zondag 1 ?. ei 1949 werd a lhier een openbare 
1 tei- bijeenkomst g~houden in Hotel Goes. Bij het hoofd vun 
de pla~tsolijke politie was een a3nvrage om ver&~nning voor 
deze bijeetJcou:st ingAdiend door het plaatselijke beotuur 
van de E.v.c. ~lijken~ de aa1~ondtging betrof het hier een 
fe stelijkc 1 J.e:t - vergadering van deze Vakc"'ntrale . 

De bijeenko st ~;erd geopenä door de voorzitter van 
de afdeling Sneelr der C. P . N., KLAAS JCHr~PL.{, die de aanwe
zdlgen welkom heet1..(, n~mens de plaa.toèlijke afdelingen v·u1 
de C. P.U. , N. V. B., ~.N.J.V. en E.v.c. , die gez.u enlijk deze 
bij eenkomst hadden ge?I'f; • .r~iseerd . 

Na e~n kort welkaffa oord verleende de voorzitt~r het 
.. oord aan de aangekoncli~:dc :Jpreekster GEERTJE VAN DER MOL_ 
wonende te A!Gstcrdam, v/h. t e Groningen. 

SpreeLter begon haar r ede met een uiteenzett.iug ove 
de betekenis e1. ae ont.7ik.keling van de .n. l:e i viering sed6rt 
1889ll. 

Vervolgene verheerlijkte zij op de gebruikelijke wij 
ze de toestanden in de Sovjet Unie en stelde de Oost- Euro
peselut vo~keren aan de aanwezigen t en. voorbeeld . Deze vol!çe 
ren hadden het kapitalistische juk afgeschud en het roer 
zelf in handen genomen. 

regenover bovengenoemde vredelievende l indEn stelde 
~Pr€ekster het blok v~tn l anden, gevormd. oooy• h .... t tla ntisch 
pr ct. 

~e ~inisters van Bui t enlandse Zaken V8n deze landen, 
aldus sprcek.;;t6r , hebben dit peet onlunga -;net hun h~ndteke
ning b".krachtigd . De volkeren van d~..o b· trokKen landen 
nen deze overeenkomst piet. \ii.j , a lj COT'ImunistL .... che partij , 
eisen nieu.m verkiezingen . Vele leden v1n de Toeede K uner 
zl .. in ge. kozen door de ki.ezürs, omdat zij beloofden voor de 
VrGde te V\.-:chten . Zij hebben aan de za k van de vredP ver
r aad gepleegd . 

In dit verband wees spreekster er op, dat m~n in de 
komende verkiez ingt:~strij<l voer de uie\lr.e gc:n:el nteraclen, 
vooral de l€à~n van de Partij v·u1 de Ar·beid TIJeest tracbteLt 
t e overtuigen van het ~eit, dat deze partij niet de be 
van de arbeiders eu de vrede diende, doch fungeerde als 
d i enaar van de reactie . 

Hierna ht:kelde zi~ op de b kende uijze de Hegerings
politiek inzake Indonesie . Ook zij vergeleek de politionele 
actie( Koloniale oorlog, zouls zij het noca.de) met de inval 
der Duitsers in 1940. He~ platoranden 6er aessa , s en ver
mooräen van iredelievende Indonesi sche bur·gers herinnerden 
aan het optreden der Duit~e beul en in de jaren 1940-45. 

Vervolgens oefende zij heftige critiek uit op de 
•ederl!Uldse l egerleiding. Oülaags werden verschillende sol

a ten, 11 . 0 . Eric ol en Piet Langendijk, in de cel. ge~.orpen 
omdc t zij het gewaagd 1-.Jdden in d kuzerne OV(;r vrede t e 
.Jpreken. Een hunner h·!d een bericht uit een burgerlijke 
cour .,nt, .vaarin stoni v&rn.e l d , d·1t 40% van de *30ldaten on
derdook voor hun vrrtrek naar Indonesië, zendt r co, .monta1r 
op e(>n muur van de kazerne gcylakt. Om dit simple feit , 
~erd ook deze jongen in d cel gesmeten. 
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De ouders van de geurre.;tecrde jongens VJGrde.J niot ing -
licht ~taarom hun kinderen van de vrijheid wer1ie ... beroofd . 

~ij waarschu.rde de aanwezigen, dat hun kinderen bestemd 
waren om militaire dienst te verrichten in hPt est-Suropese 
leger onder een vreemde generaal als ontgo.~ery . Dat bij 
het geringste incident il• .Dui tsl ont.I of waar ook, 11ederlandse 
.iOldat en gebruikt zu~len ~.orden om een o.anvëa.l. op !wt bol werk 
vun de Vrede in het Oooten te beginnen. 

De oorlogshitsers ~unnen op elk tijdstip, dat hup 5esch 
uitkomt, een incident uitlokken en onze ,jong.::ns kunnen dan 
op de ~1 ~~elden verbloeden. 

Van Outi bnd zel.f zal niets overbl ijven invlrbi.illd met he t 
gebruik v Ln de n i euwste wap~nen, zoal3 de ~~001.lbom . 

lia nog even gesproken te hebben ov< r d inárUK:7ekkende 
en onverg.:lijkbare mani!'e.;tatie voor de lla!iB Vr ede , .elke de 
vorige 1eek in Parijs was gehouaen, eil~d4 ûe spreek.Jter ~·et 
de door·den, dat de arbeiders evenals 6G jaar geleden op de 
1 Uei niets te ~erliezcn ~Adden maar alles te .it~en bij de 
strijd om bevrijd t e torden van de angst voor een dreigende 
oorl og. 

Onmiddellijk na de rede Vtan G. van der ~olen stel de de 
voorzitter Nl • .::>ch.:-a.per , voornoemd, voor om een motie V<in de 
·nli.VOl&t"I,Qè inhOUQ tt.. V(.rzenden naar de f, inioter V Hl vOrlog; 

,t200 per.:;onen, in et n 1 bci- vergaderi.ltJ t e ..Jneek b i jeen, 
proteut i.t:ren t~gen àe v:ci.jhcid::;bcneming, zonder :/ettel ijke 
red~n, van de aoldaten t.,;ric 1 .ol en Piet .... l.tftl:hdijk en e i sen 
hun onmiddellijk invl•ijht.l<'iat€llii~" · 

Deze r. oti e .1erd raet uppl auu begroet. 

Na het zingen van de International e werd ten toneel s t uk 
opgevoer d oooi· een gezelschap E . V .c. leden, afko:- a tig ui t 
Leeu~arden • .Ji t toneelûtuk , gct1 tel d LOODS Al\l" ,'.J()RD van .Jan 
Fabrici us, werct _et grote aandacht gevolgd. 

Ka afl oop hiervan volgde een bal. 

Gedurende de rede van G. van der ~olen werd er niet- en 
na afl oop er van IIU"4tig geapplaudi seerd . De indruk ·1erd geves
t igd, dat vel e a nwczigcn, ouders, d i e kinderen in !nilitaire 
dienat hPbben, ~lijkbaar onder de i nv loed war~n gekomen van 
de heftige anti- militairist 1sche en angst verw kkende .oorden 
van de spreekster . 

Zaal cap.1ci te i t 266 per~onen . Aan.vezi.g waren 200 pcr~.onen, 
vrijnel allen l ià van een der vorengenoemde orga~icuties . ____________ .,._ 

Einde . 
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Verslag van een openbare vergadeling geor,~n~~eer~ ~oor 

r'?'e lll'c..eling Leeuwarden van C!C c- . .. • 1; . op Zondag l Lei 1949 
(~n z~len ~chaaf te Leeuwarden. 

/ ~adlcapaci te i t: . ongeve~r 6uo pe1·sonen . 
~ .t.m:ezig: ongeve-ir 250 porsonen . , 

•reK<Jl'., : l'..lh.rten Bl!IJ:ï G, .:t.oren t .ronü. en, LJ ~::.:ruri 
189;,, ·.onende lven( e'.t.sohn:.:.tr· ... Ft )4 te Leeu\·~r ·...-n; 
H .• J!ans, Vt. .:r.·den: De ·1 onalia onbeb. ::~d, liè. v n .c.èt 
_:èr'ti·jbest ~'.lr dcr-c . :r- .: . 

' 

KI h.tdewerke~ s: ::Iet zanöl:oor " Le J. -:>de ... u.n ers " o::1de!' le'it!iil€ 
var. i .. lac..s J~\.1-U , ~:;bor n· te .E:ol"rerd, 29 .Juli 
1909, v!ón~nc.ie üi.isbe:::"t Jrrpicz~t-· ... ~ c;) te Le "~.l 
'Jë:U·&cn; 
e .n onbekt. .. nri. eb.J.-.. V·.n. ( <J":lç.r..:..., ~or . 

~e ol!lsc·e !i.~ 20.00 u·1~ OJende ... bc.uvin;; èoze· u:. n-
iw.wst . Hij L .ei.ttï: c1e u t!'l\ •• Jigcn · .... lko ... P.l~ r~~id..e , ri..!t · .1? 
v .:::gad~... in ;;.c~ l..J d -;,dL l " ':\C. n d eJ., 1~ 1 '::t"t. ie Y'· ..;n - -·t:o ~ 
~ionnui ,:e :.~ 1 i ~. ... lL i ;~ · ... i ... ..:n i.. ~ .~ .7t.· __ • 

.i.lOO,p~o ,c ~t f ~ • • e ["\VO!.U C -· t. L.. l ·' S., n ' 
d..t~oL"~JC"' ~JOUr ""' .. IJ. ~O.ji;.,._ i..:.~~.o .. o.J~ u, .. t.;J .... J. 

•ltr-",') . ~___......., t!. .. ·Qe 'l. '-.: U<. I.JI' .!L Ï•:_ ... ,.. \.,. r 
~ n ""on~ h~ \, . .n,_ l:o IJ' ~lll. e -:- . n • 

!tl·~~n·.-~ -Tra c . . 1 e.ns L.L ,:. l .. · -1~~...... .., 
• ... e Vt ~·teLl_ erl, t..<.:.'!; öO jû r ' I;. .!ll, 0 ry-. - l '.[ ~- ~ ~n 
l'~llSe lDJ..jn·.t...J. _Er , dori.r c. -!."' . wi• !1.1~ _·u~- ...:!-~ .... ~-.e-

.in<.., c..e .r.:.E;.·i!:t."·vun ó.e l: --- · .. ~ c in:";....; . :aze v:e-
rinL, uad ten oel: de \~€'1 b .... , - ": 1 ... ,.... o .. ~,. .. i ...... e :!..!1 t..e 
~t.'iJd tet[en et: :..:uoi ~ .... ~lJ.b ·i~ .. ) ..... "': . '~ . _:. !-a~ '"f i·. 
\J el.(~ boo __ '(_bt.,L..t: ... lj' ~ ...... 0:1~ vJ ~ V ' ' ~ v- ~ i e • -...: ~ . . 
,/anD(3l·-' ~,iJ ~lJ.~ns tf: . .'U..._~.i.!ll 1 ..., ._._ ;::P.r! u~.J . .. t...t ..:=.· .. in :e 
afi,clopen ov ~~~i-en l oor , ,' 1·- - .l..1~:Je v ~ 1- ·-S tel'ei.:t. 
Ie '1 V~;;roe-:e ... i:a en ::..ijn 1, :1 r1c. c <.; .l~ .. L < 4'e 'r ·"ro_,l L -E . 
• 0. de 1. tt: .. :m .. er lè.oor .... o ~ . ' !t ()().~ .:. .,.. (" ~.-. _, ~ ,_ -
Europa c.e \..lrt,eiUe :.> ce !t.U\.! '"'..1."" ___ !16. 1 , .. ~ i..t..!.!. . _!_ ... .r~s 
l-..en in Chi!ltt t' -~ -J-· . :.. . E.. l•L n v r. d. _ r n < ~ .: .. :-c ... ·n-
nt:ire regee· ... ·c e~·s . Ook de 1 nt or.~. ~i:.JI.!.' .,. •>1.,:-n r ra ... ::.! r"' .. 
bij' .. ot het v-crz~.t:.!tke.:.1 V~;J.n il. ''t l-:(.i.1 ~ -:u.._i..,t.t:; . . . ~ 

. J~e f'asuisten hebben t,t: t. :\r.:ht nc ... ·~ Ll..:l~:';,n:;. .. v _n < e .... e. 
dug te verz.:akkèn, doo:r· ~.'. t J.~1.:.:l\.·, 11 11 V' :1 ..J n ~" v ' e 
Arbl3id. Ook de dellioCl'u.tL .. t\ .. 1- .. o...: _._.l 1 ....... :n iJL..:.- ....... "'u. -..1'=. 



• 

~\..L .... ~;..lf:; een :f .e:::."'..c..ab en niet uls o n C:.c , .. Vu!!. s~r~jd • 
• ol .... _ .... .:s en ..a;)l~Virl "Lehoeven \-~ E;..r .. ;iue .... ·b niet :.Je.:-e 'te 
J~~-J· ~~ uwdat .ij Lier e ~o~i~lis~i.c~e ~- vSC ~f-_Ljvor~ 
_ t: ~ .. • .._ n . L.i-j .ii:len e 1-hei-du~ • · _t; r· v : .. ~·!! , OEá.at 
..J.un oi.:. ... _ck niE:t L..:t...! i!l ovt:re.·n;.~..e!:w.i~n i::. ... _ v e o ;r.:.nron
:,:~~:.:u. (:;à.&.<.:b. .. e.n ove:: 1..!\n sóch.liu ... L .... c ..... e r ... .. t.::~hatp.ij . ;.i~ 
::;,t .! in het ki:.tp van .ue"' .. .llleriko.t.nse l>:aui \.ali .... ..ue Oil... c' e 
s·c_ i;d te voeren tegen de vqlksdelllOCNl.tiêë.1 . ~·~ Pa~t).j vu1 
r:., ';t:beid yiert tht..ns ( e 1 .•. ei-ó.ag; r11) 2 r~i • .... en zeet , dt..t 
tLi t ebeurt onc!eJ. in-·.rloccl. vau d..e dooxbrau.i-.. <.;)cC:.ae:_te. ij l~i ~..en 
on ... <lObt~,;..: nL·t vtiJ:.::I!!c.ken, dat hot uièt- ,.elo :ir;e êh::c:l ·v~n c..e 
Pc._ ".ij v ..... n ètc ".rbeià. uoet ouit,.;e:tl voor n~Jt : lcine ·te:t.::..el'Î.j :e 

Cd· 1 -r,e . , 
... n l....,B9 _ • .;rs"t.c .:..~'· k..lpit- ü,ue onlleiAU'i'.:t e::: "' & 't;? • .n-

JJ vo.n Let .. o ·h.l.i...· .~ .. /~rinG · .f':illd .......... :tc~_·s"t ::..!!.. vele l.,..~..en 
.... ~t !~..11•.;. ::..i ... Le .Let ·~iJr. tmfi :rrrul:ki • ...., c.n o~rlo e'!. ui~t r..· :- . 
Il! '.Ju~ ..... ~~- ,..t:;ll '· o:;.~dt tlliU ~ e 3:;:'Deië' c.;; en un -.:oe -nw. t .. e 
i. ~~t . I.o. t:\e . f,ov· Jet-:':.~ :.. .t het lt-:ve~l .... p ~:!.l steecis ontt:aec., 
in d.c r..!}it:~:Uis .. isc:le l~..nèfn dû~lt het el-e rit.8 · In1 .. .'t&lin-

~ ...... d, (-] . .a. ~·t'ld ie ~~einer 1.: a.u.n ~.ox·t:el'G.<.LlL~ ;:;i~ ::1. na cte ue-
J .J( i:n~ 25000 nieu~e , onii ~n '"ebonwd . In :.otte: .. c.:.tL cl.o;o.u.ren-
"te~e:n noc:; ~;)e..."!n eoo . Dit kor.rt~ dOOlè.at het :us .... iS~..l€ :Eole
ta i~~ e~n einue nee1~ tem~~Kt aan het kapitulis~_f,che 6JS
t~,.~'-~ . In :.cc.e~·lanè. or. l.n cte zorgen stew' s ~·o"'.:er voor oe 
:u ..... i ... :::. . In è.c z.. u.::..;"rt.: t:. .. de root.)t-e in us .. ~""iest-re~k in 
on"' :.. r1d, _i:,n ah.~, r v "'le .• xu~iae:·s . .~.·...J.o )oJ . I.. : ... -~tt.:rà.t.m 
is r...t.:t _e .. ~e!i!pcllol::ac;..l voor' û~ \;iam~ntoe\-:c.ri,_.:Y::-. ..._eopt:no.. 

J. oor ........ -.; 1 .. a.r.,eal:t- pla."'l . Ol'cit..n vele urteida.!.':. w :',..:oos e ... ~.c..kt 
In het IJL .. ê. 1 l.le Inuus~ ... rie ", ;::• n Olctd van te ~· ..:r -:-rl;~nC:."~e 
inrtu~triëleu, schriJ1"'~ ...:1en op ... e ene tJ:... .. :t.J ... Jr E. : n i. e oo~·:;;uuk 
V~.;~.!l e verkloos;wid li ·t in de ~ecrlln i .5Gt.ie" , t~l"':i~l op een 
ar.c;ere 1Jladzijö.e s"t"G.t : '1 :r;e mt.chine l<:> uitwinoe}:!.jt ,.:en 
t-rood::over , è.oc:h !naulr.:-t var.!. d.e kale een Lele ;äe L ot::~1hara.." 
In he"vz<.ll'd~ vlad. :prijkt het })Ortret· vnn lJinist_r- .rrebü nt 
~·cc~ . I:::1 (, e r.ocialisti~c.he lEI.llden ,, o:.·· t c:e Eecheni~ a tie 

... icnl!; tb .;;tr ,_ewH kt aün d~ oe langen v11.n het proletèc'i d.O.t .a 
· .. _en ~a .. t , uat wij L..1.rder moeten· \verken en uoberde-· tlo .... t.e~ 

leYen . 11~j vragen ons ·chter af, voor ~.ie 110eten .. :u dat doen 
Ui"t de s"ta"tis"tische beric.aten, zien 'i.'ij , o.at ric onc:~rnez..ers 
t_;ro'te.r: ·::insten !:!aten à:a."1 ooit . 

"te vorige '·'f.h .. k ha:è. '"preker 'oen onu.e noud :met. G.e ........... ~e 
inclustriet;l Duijvis .... prekers v~der n .... It. _ ~6 
.~..u.:.j.~~ ·h. J<;!_·rf cit: .. c:..·_t . oen hiJ ...,t_e~f' bl:- I' ~ij!l ec __ t
ë;cno-:e .... ~t 4 kinóe ... •en e~.c.1t r . L.ij wç·"d f<1' ~eh.~;:-"'; v;;t ecm 
k-~n~ioc"!l va..."l :·, t.- pt.r \:cd: . Om hü.ttr .:.i.nè.~::: n itr .:t levE;.n 
~.oe nou~..t..l.~ . us :.iJ e<. Jll en uit 11:er ~en te ae...""l. Trmns 
i.; ~·ij dd _·c o0r .:o _nv<:.lide ._~,;\,Ol'i en~ tl~ft ziJ z.:..t·~ ni .,t 
~··ltl:..t ~nc iu me :.r ::un eten. In h a"!' na ..... m v.r·ocb ik ...... n ~ uiJ ..ris 
e~n ~OE-l= ~wn-io~nuitk~- .. ~·. rocb vol~ens Lee w~~ b~~ te
drijf nie:t in staat een hob~~· pensioen uit te kel·t::!J. . ! "Ji..:;vis 
zei o. :.1 . no ;, a~n ons 1 .ud arm is én de.t de toeko!.tst V <.tD. de 
10 1...illioen :;euérl&nc1e s hem met zorg vervulde . rat hiJ dit 
zei, i7ü.S nie"t zo e~'!;, ou~at hij "tot ,de k.api-calis ... i::..cLe k:lt... 
'Uchoort . .<lllt.:..::T oo!;: 2-cb..erJuerhorn ·sprak 6ver cle 0 ed1. ld:e armoe
de , m ar ve1'gat te ""'preken over de· .,edeelde rijkdom. ..:'oen 
de C. P .1; . in cî.e I·wNde Kaliier vDoeg om t'. 2 . 50 toe ....... a,:;; i.n . 
pluats VH! i' . 1 - , . nt<:Toordae rcinincter Joels:es, dat pns land 
te <..J'J .. r.-as . . oen Gortzak plei "!.te V·"JOr bet~.; re woninebouw 
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Eigen bericht. 

Op Zo·1dag 1 l!a1 1949, te 20. 0 uur, werd 1n het 
"Geheelonthourtera Koff iehuis" ttan de Nieuwe M~rkt te 'f!'engêlo ( 0), 
een openbare 1 Mei bijeenkomst geho~en ~o r do C. ? . N. ~f~e11ng 

·nangalo ( o). 
Aanwezig: 

Zaalcapac i teit: 

Sprekers: 

55 personen. (22 
kin 

60 zitplaatsen. 

31 mannen en 2 

Hendrik Herder,~boren te Oostellingwerf 
23 ·ue1 1892. w t ouder gem. H. (o),wonende 
te Hen~lo {O} rfloweg No. 105 . 
A. Veldman, w n nde te Amsterdam, nadere 
personalia n e; bekend. 

In het zaaltje waren doeken OPS! ~n met de opschriften: 
"De Troepen terug uit lndones1e" . Vermeerder Uw kennis 1n het 
Communisme en het St411nn1sme" . " eemt deel aan de Scholing" . 
Voorts waren varschill ende raamb ~etten van de 1 Mei viering 1n 
de zaal opgehangen met het opsc tt: "1 Mei Vr443". 
De beatuurstafel was gedekt met/ en rode vlag met sikkel en hamer 
en het spreekgestoelte evéneens Ten slotte waren veel rode tulpen 
op de tafeltjes geplaatst . 
Te omstroeka 20. 15 uur, \'l&rd b1jeanlcomst guopend door H. B'errler 
di& de a 9.Zl\vez1gen een wolkom oesprak, Daarna werd het e easte cou
plot van de Inter.nationále ande sezongen. 
Hierna kwam de spreker Vel voor bat ui teprekan van zijn rede . 
Veldman begon als volgt: T9 n 1k vandaag 1n Amsterdam de grote 1 
Me1 dem4natrat~e meemaakt \Velke 1k jammer genoeg niet tot het 
einde kon volgen en 1k de te massa' a za g, welke d.aarnnn deëlna
man,. toen 1k van het IJs :ubterre 1n weg g ing wa:ren daqr m<J e:r dan 
50.000 mensen bijeen. kW het in mij op, ~at onze strij d van j 
toch niet voor niets ge east is en dat blijkba~r de massa t hans 
tot het begrip komt wa m het gaat. De grote demonstratie optocht 
in Amsterdam vandaag w rd vooraf' geigaan door een grot e troep mi l 
taUten 1n un1form1 di mee demonstreerden voor de Vrede . ( 1\.pplaus) 
Toen 1k na mijn reis an Amsterdam naar hier uit de trein stapte 
en h1s r 1n Rongalo ( ) niets bemerkte van de 1 !.~ei viering viel 
mij dat sterk op, de grote massameting 1n Amsterdam. En nu wi j 
dan hier 1k zou haa t zeggen in een intieme kring dat 1 Mei f'eest 
gaan herdenken, d merk 1k zo echt het ~ote contrast met de gro
te en de kleine s den. Hier is echter toch nog een kern van men
een die de 1 Meid g op 1 Mo1 willen en durven vieren. 
Als je zo reist trein, bus of' tr~ bemerkt men, dat niet all e 
mensen com:nun1st" zijn of' communistisch denken, maar toch merkt men 
wel, dat ook d1 andere mensen dicht bij ons staan en dat moet ons 
steun geven. s a is het slechts een enkel gesprek, soms zelfs een 
enkel woord. d nodig 1s deze mensen tot onze kameraden te maken, 
het tot onze r jen te doen scharen. Dit als tntermezzo . 
Het Meifeest a l oud . 60 jaren geleden werd er te Parijs een 
gadering geho en op de eerste Mei. Een der deelnemers aan die ver
gadering dee toen het voorstel ieder ja.ar op 1 Mei te demons-.;FE~re•n 
voor Vrijhei ~Vrede en BrOod. Daarna i s i eder j aar de 1 Mei dag als 
een feestda~ voor de arbeiders en door de arbeiders gevi erd . 
In deze 60 / Jaren zijn er door de arbei deraklasse grote en vele 
overwinningen behaald. In het begin waren er slechts enkele duizen-
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den, die aan de 1 Hei viering konden en dierven mee doen. Nu na 60 
jaren is hot een derde deel van de wereld voor h t socinlisme ge
~onnen. De sovjet is de eerste socialistische ~at 1n ~e wer eld. 
Toen de Sovjet a:1.n cle regering 1n Rusland ltwa , kreeg zij de arre
nis v~ een tzar1st1sch regiem 1n al zijn dr vige ellende mae . 
Thans staat t)chter de sovjet Unie aan het b& 1.n van de ovel'Winn 
en staat de sovjet aan de spits van alle 1 on ter wereld. In 1 
kan verwacht worden, dat 1n de SovJet het ppunt van kracht en 
vooruitgang bardikt zal zijn . Dan r1cbt de blik naar de andere 
landen in Oost Europa, welke thans snel ~r het socialisme ~' 
geholpen met raad en dB.Sld door de Sov je Unie . D<1ar Sn n1e lèinden 
woxwlt de welvaart gebruikt voor het vo • En hoe 1s het hier 1n 
West Europa, hier wordt thans reeis we r gesprokon over overpro
dui$~. Niet bij de arbeidera echter want d1e merken van de over
productie 1n hun huishouding niets. ar zijn de linnenkasten nog 
s~ods leeg en daalt het levonspeU et de dag. 
Ook moeten we onze bl1klc.en richten aar China, waar Tajang Kai Sj 
jarenlang geholpen door bet Amer se l$:apitaal het volle in ver
drukking en eUende hield.. Daar 1s thans de verandering gekomen 
en hoeft het Ohineese volk gekoze • Daar strijd thans een Voll~sle ... 
ger. a~nvankelijk met verouderde apenen, thans echter met op de 
~ager1ngslesers buitgem~akte n1e e Amerikaanse wapenen. Dan zien 
we voorts de ontwaking van do A 1atJ.sche gebieden. D!lar 1s y1etnem 
1n opstand, opatand 1n Ynllaka, de grote strijd 1n Indoneaie. In 
al deze landen is het de opat d van hot socialisme en de strijd 
voor de vrijheid. Ook bier !n e Westerse landen steeds meer kame
raden die met ons mee strijde • Haar hier 1n de Westerse landen 
hoort men de laatste tijd st ads meer in de Radio en in de Pors 
het brullen van geruchten ov r de nabije oorlos. \11j hebben hier 
1n West Europa een NooM. At . Ant1seh Paet gekret~ n. r.•~ ar oolt hebben 
wij hier 1n West ~uropa, ~1 Parija voor enige ~~~n gale~en eon 
eongres gehad, h~t grote V edea Congres, waarvan een enorme kraeht 
is uitgeg~an en nog zal u gaan. 
DG betekenis van de 1 Uei~a.g kamaraden wÇ)rdt goed begrepen, ook 
door onze tegenstanders. We hebben het gezien bij de nazi, tlio de 
1 t.teidag :naqkte tot de "Pttg van de Arbeid" . Het gelukte Duitsland 
in die jaren de massa a~hter zich te kr1jgen. 
OOk de Partij van de Arbeid tn· rtkt de 1 Meidag tot een "Feestdag", 
omdat volgGDs die hereJi het socialisme reeds bereikt is. Zij z~g
gen wij h.ebb&n het so 11alisme en wij hoeven niet mee:r te strijn~n. 
En wat zien wij~ dat e wettklooaheid weer de kop opsteekt, hier 
wel als 1n B&g1e, w r het nog erger is clan hier in Nederl:md. 
Voor ons ia de 1 14e ag eEn dag van strijd voor de Vrijheid, voor 
de Vrede en tegan t Atl~nt!aeh Pabt~ Een strijd tegen de oorlog 
in China, tegen de orlog 1n Indonesie. 
De 'artij van de beid heeft de l Keidag ook al verlegd. naar de 
2e Mei, om de God .1anat1~n 1n de P.v .d. A. niet te kwetsen. Dit 
is mooi gazged, r voor ons is het een poging om l Meidag zijn 
kracht te ontnam • Voor ons is de 1 Meidag de pJi dag en geen e.n
dore datum• de d g voor onze strijd. 
Vroeger voor 60 aren geleden waa het socialisme genoodzaakt zijn 
teovlueht te n ~ tot illegale bijeenkomsten op l Ma1. Thans nu 
de duizenden v toen uitgegroeid zijn tot m1111oenen i s de strijd 
tegen kapitaal rij en openlijk. De arbeidera 1n de kapitalistis 
landen zijn be gat voor de verhoging van de productie, omdat zij 
v1eten dat de v~rhog1ng v...n productie niet voor hen is, maar voor 
de kapitalist /en de bezittende klasse. Niet alzo 1n de landen 1n 
het Oosten v ~uropa, d~a~ betekend pro~uctieverhoging verba 
van de levene mstan~1hedon voor de arbei~onde klRsso. In ver~~n~ 
h1erm1e aan oorbqeld, tussen de steden Rotterdam en st~lina~~~ . 
Na ~e oorlog waren beide steden zw~a~ door het wapengeweLf gotroff 
Thans 1n Ro erdam Soo nieuwe won4ngen &n t:>talingrad 2; .. ooo nieuwe 
woningen. Z et kam&raden, dat ia het verschil, daar steefis verbe
tering tn de toestand en ixBx levensomstand1ghe~en. hier ste0ds 
ma~r weer verslechtering. Dit is het stelsel wat een voorname rol 



speelt, uit het kapitalistische stelsel kan oor ne ar~ider nim
mar vet~betering komen. llederland is een de rijkste landen van de 
~ereld, niet echter is deze rijkdom voor le, nee slechts voor 
enkalen. waarom?, omdat de oroduotiemidde en 1n handen zijn van 
die enkelen, 1n handen van grote concern on trusts . Zij die alles 
bez1tte ~ kunnen niet anders handelon, o !iat zo zij anders hazde 
dit hun onliergang zou betekenen. 
Ik wil U thans aan voorbeeld geven uit het Bureau van Statistiek. 
Dus niet uit 0 Da Waarheid" o~ een and re courant, maar wat een 
Bureau, nog wal ean rege:ril'lgsbureau blieseert. Op het ogenblik 
1s het zo, dat per maand 100 failles monten VI')Orkomen. Dit zijn 
alle kleine zaken, dia door de grot :t'in:'\al dood gedrukt \VOrden. 
Daarbij de 180000 werklozen, welke ederland nu weer telt. Dit is 
he~ beeld 4 jaar na de oorlog. Dit is ons niet vroemd, wij hebben 
dat voorspeld . Als ~ij niet komen en tot controle over de pro-
ductiemiddelen, dan zal ons land eer ten offer vallen aan een 
grote crises en dat ondanks de te oorlogsproductie, welke op 
het ogenblik weer tot groto hoo e opgevoerd wordt . 
Bn tn de landen in Oost-Europa, daar kont men goon cr~ses, daar 
8""en \V~rklooaheid. Hier worden .o $tempellolcnlen waar geopend. .. 
Hier weer vernietiging van gro nte op grots schaal, bij aan groot 
gebrek aan ver3a groente 1.11 v e arbei~ersgezinnen, dat is moge
lijk in ons Nederland . f,f'lur w j zijn thnna zovel .. ga'koman, ~Rt men 
buiten onze rijen gaat 111zio , öa.t het Uarshttllpln.n ons niet uit 
de put helpt. Ook daar de on vradenheid. Onze regering ze weten 
er n iet medr uit te ko::nen, z zitton ze 1n het moeras verstrikt . 
ln hot blad de "Industrie", een blad niet voor de arbeider, m!l.l:ll' 
voor de 1nduatrieel, kon me voor kort le?.an# dat work1oosba1d z 
oorzaak vind in de meehani atie . Wij weten achter dat de fout ligt 
'bij het kapitalisme~ Zij z ggen echter bij de meehanisatia . 1Ju 
komt het mooiste . In hetz _fda blnd, Ja zelfs hOtzolfne nummer op 
oen nnder~ bladzijde staa te lezen1 dat maehan1aat1e ona een bale 
de botarh~m bezorga. Ald in hetzelfde blad een tegenstrijdigheid 
van groot fo~iat. 
Harder warkan en aoberhe ia het devies van onze l'$ger1ng .. Is dat 
ook vooz• hen~ die de gr te conaems beheren en de trusts, lees de 
couranten maal'_, steeds oger winstuitkeringen en hoger dividenten. 
Hopeloos zit de za~k de knoop. Grote mlderneminsen kunnen geen 
loonsve~hog1ng gaven~. Een voorbeeld uit vGle: 
In Maastricht. &en ~q e heel grote bouwondernaming# notabene nog 
wel een Rcoms Katbo111.ke ondernemer, kon hoge lonen aan zijn ar
beiders batalen en to~h tegon veel lagere dan do andere onderne
mers huizen bouwen. Deze ondernemer werd echter lJekeurd en tegen 
hem werd proces ver~al opgetlaakt. waarna een hoge boete opgelegd 
werd . Ziet kamera.de , dit nu ia waanzin. Dia man daar 1n Maastr 
liet zien, dat hij ij hoge lonen, toch goedkopp kon bo"men en we 
daarvoor gestraft. 
Waar moeten wij ze~ganacbap over eisen. Zkor an vast over de uit
gaven van de staa~, zoker over do enorme uitgaven voor de strijd 
tsgen do Indonesie'-a. Schermerhom begon er mae om te verkondigen 
dat de armoede gelijk verdoeld zou wo~en, ja , ~A, l~~t ze de rijk
dom. manr gelijk vert\elen. l'log stel)1s ia het hetzelfde bij onze re
gering" ~ij zijn arm, de armoede grijnst ons aan", ja zeker 1at 
is zo, maar clan van de zijde der arbeiders, de tverkers . "''ij}'! zijn 
arm zeer arm, maar toch nog rijk gengag om per dag 5 m1ll1oen op 
tG trengan voor o strijd ~ lndonesie. Nu weor 10000 soldaten per 
ja~r meer. Wij alovan niet meer 1n mt s~rookje,wij zijn arm. 
Wij eisen onze ongans terug uit Indones1e, dan is er geld voor de 
woningbouw, ge voor pens4oenen enzovoort. 
Toene~do voo 1tgang tn de landen 1n het oosten van Europa, toe
nemend~ ve~ g voor de werkera hier. Toch heeft men angst voor 
de landGn j,n t Oos.ten. Geen angst voor bommen en tanka, maar 
angst voor da tractoren. 
In Amerika ~ men tot voor kort een tUnister van oorlog, c\ie gek, 
volkomen kr . zinnig bleek te zijn. Hi.1 zag 1n zijn waanzin reeds 
atoonmanen d boven Rusland hun dodelljke last zo~en afwerpen. 



tj wUlen g8on oorlog. Wle Yoaren de oorlog? . Wie a~M'& 
alagvel<'len, ao artt&14oX'e. Wij zijn desene di.o woar 
woJ.'I('Ien. Alleen d& kap:f.tallDton, d& btmk1ora, die 
oo~los- daul'OC1 wJ.llan die maneon traar oon n1oUlil8 o ...... -.JL< .. .,.,. 

pen. :JOmG ot wij oon niC)UJ'IG oorlog Yoorkomon 
ten •1llen oo.a. 1n 'to wn9!1 broneen, t!a t 31j n~ t 
niou;u) oo~log heboen, ma~r da.t do schuld bij de 
Eat eoc1a1S.emo. ".Jnt alt1jl.1 voo~ d.G vNde st:
horen aehuld aan do oorlog. W1J zijn 0ohter n 
roepenrle 1n de wO&St!,Jn. 
Ia het n1eUI.'t1 dat rogor!ng&n. mot do aoc1aliaton 
meo workun aan mt tot stand komen van • Voor de lAa 
oorlog wao het toch 1a.t'!'Sra precies zo. rtA1" tton Ohnmoorl1n m 
1939. Toen ju1ebto r1o aoolal1st1ooh~ de vrada was ~rerl, 
at:n1• de cout .un1oton j 1ohten n1st moo, d laten wel bet~r. C..o 
w(.,~~ tq_.eb nee vol1 dttt de- P~rt1.1 van do , ctre1udo cot aleo· 
aw.t~ a1fkine;, ZO 1n Indonoö:Ü mi ld IUOCht loo bur&ton. 
n:n Wr.\t lLvrom e~ van t&rooht. 2n b2.j !'te poll.t!eon&le not1o, 
wnt tleott de Pa!l-t1J vnn ao Ar~ir'it toen, i&tett en nog eeno n10ts. 
TOon wij cr~nnden voor hat uit'brelron do twear!o actie dése nct1e 
~od.a ulennl.oaP.ttlll, noom1on men onu. 1stcn opruiars en vor-
we~t oen ona. rlat wij oen verk1e?. maakten. Unnr w1o kreeg 
tèl1jk, wu. W.lo z!jn VGt-8t~1 sebruikt ~1 ons SGll;1k '""""j"~ ..... .., 
gevon en dat v1orl bij onze dan ook nel roods pla!t 
In Gr1okenhuld en hl ChSna noemt volk tM~s de macht 1n 'h,..,,.,.",,., 
Mot dollom treeht men thano het in bet Weeton ven r_ru.ropr.1 te 
verbl1nden. uaar <kt lukt hen de aymtomsn zijn bij onze te-
cenotande~a ~edts wanr te ncmcm1 t een bot daar ook g!lnt Snz1on • 
.Rad1o en Pora brullen thans hGt Atlantisch Pact, tiPlar dat 
Pact 1e eeo oorlogapact on t voor de Vt-~$ zoala mem. bat 
noomt. P.'ot ie ean pact voo-r van heê 1mp1tal1ame 
en voor de vemietlsbut van aoc1411.8mG. lt Pact noeml!e a:tv1n 
hot btJgln -van aen avontiuur. dan toch eon avontuur wruu"V8n de 

· arb&1t1ere de ollottde zQlen ~ De atoooboa::.lOD, het 4eart het 
lolp1t:&el n1\'lt• wat d~ vo·.>r Uenle zullfm 'brellg)D. BOvin on Vorr 
die soo1a11aten. bet !.teert n!&t. dtlt zij door- staun rum ,_t 
pact, ellondo b...~ngen over at611Gh&ld. not la cmzo t11Qk. ook deze 
en allo die hot met b!Jn ztjn, tG overtu1gèn vaa <tns mziebt. 
Vle ho.,von J:Se $&a:rl OOta:t te cakOn, lllf;\1).).' Wol moaten wlj hen <! 
dx .. .snson v~m mt door 1nCf)nomen stundpunt vQQr- ds ~"· 
~lrt1ke1 6 vnn mt lt1 dnt colfa e;ronsSnesrtantel' oon om.• ... 
los lrun.nen 4QQR • Jlcsn prnoht van eon t~rt1'kèl "ua voof' 
vooateva. '"ru.ln~·~l" d$ oon of nmoN B~lnn-k het in rt1jn ho., 
h,tül!J tloor 6-an .tdont eun «>ll'log to ontketelWa, dnn zitten 
W6 fld 'I' in O~n 00... lk VX'UflE$ U hOO 18 het .lllOt<llijk_. dat ()all 
Vl'0$881'0 Staf-a~ Rltlor, thnno Sn Amtlro!kt\ 1~ aehJ.'ttjvotl, dat 
Weot Duiteland ~1ch 1-uma voor kl~f~r maakt om .,e lGgora to leveren 
tGgen (lo oov jot Un ~ 1n de volgGilde oorlog. Nu weten \:te dua wat 
ons to wnohtan at t. voor eon niouwe oorlog, WGGr nieuwe s.s. 
non. nllo\ln nu on r leidins vm ChUrchU. Maar alS het •emanl 
zovor is, dun zal h1or hotzeltdo beeld te r:!en z13n äla 1n 1917 1r1 
Ruolarld. 'l'oen w dt..a.r covelgel'd ~munitJa tranaporten nnar hot 
tx-ont te doen p ts 'linden. Wij kUnnon hlor ook DOS hot wapen der 
atflk~ "~ wa dat sterk la. Wij z1jn uolltiG!r mat de SOvje»t 
solclatèn, eolitj :ir oet tle etrl.jdera van Stal1ngad. l'foott zullen 
wij moe gt\Ql\ Jtl O\ln str1jd togen do Sovjet Uld.c• wij z1jn solidair 
•t bon vco~l 1n dagon van etr1jd. 
Het Pact hoe oen artikel voor Nvolut1eonnbe strijd, ook bij 
zo•n r,eva.l het pact Sn werking twdeth Dus eon gewone lo~n
otr1ja ~ou l}t Pact in work1Dg lcunn.ttn cloon gaan., W1j wtll$1 echter 
geen O"J1•lo ._ wtj willcm Vt-Ode. 
Wat zagen o na de oorlóg in ons land kt1marAdo-n?. lb Q-rota N.-S, 
en oro~ llobOmteUl", e.ll o roods apood1s V1'1jgolaten. Ib klélno 
mannotjes do kl(t!flO N.-8 . a. ers ochter jc.ron läng Sn de 1roftl1')Gn. 
'Du,t was on toeval boor l.mm<:)roden• nooo dnt wna zuivere tactiolt. 



• 

Dia groten m, d:1$ cooat r-11~n niot bob n .. daar kon man nt)g wel 
oena gemak vo...'l hobbon, ~ie klo1ntjao, nou ja" daar had men geon 
betlang b1j. ~ ~elde el8ll. nn de oorlog. 
Kameraden# bolp tooh leder to OVOl'tu:t~n~ nnt het Atlantlach Paot 
een t>orlegepact ia. Ontm.aalror het P ot WIHl' e13 oolr ~1jt of et!lat. 
W1j ~l:tl>en een tnHk 1n dszo te vurvulJ.on. 
Vo~.- , ~::>k ton nn.nzion van do str1j ~ lnàcn()ts1S. •Jnt vn~r v.o~u· .. 

e 1 :1. ... )ben wij bij tlio oorloe. 300 jaron lt\ng Jlebben -.:ij (jlat land 
ro Ja u1t(!Omer-gold.. lY1j beboon dWlr !n Jndonoa1o zeko,_. nos wel oan 
ttlak:t mtlnr dan otm O!lbomrllme taak. Vl'Ode net de JnTtonao1öl!', die 
c~k gaen oorls;!G ':Venst. Wij nt'lOton zorgen dttlt 39en troopon m;)GI' 
n~ar lndonl).s1~ v&rtHkkf'ln. W11 :noeten oen etnd'=' mrtken 1\tm flo tezt• 
m1.11t 1n het legor !U lnt.lonoo~. · 
ln h'Jt Ho.aaae l)asblnd kon l:lflll dozor lla~ lezun, dat een Ro.:>ma Ka• 
thol16k$ jongenman, die ale ao1nnut 3.n ~-u.enat !a, wart! sent-ras
'l;:u:~_, . _ l')mJlat hij ootJ bor1ch.tjo u:tt Gen courou·~ 1n tto kRzemtt ha4 
geplnn ... mar1n. te l~zen aond• dat J.l$ V'.:ln c1e "lenstpltcht~n Gn• 
<le~okun voo~ zij moeston oplronwn. Wij moot'~"'l ~O!.'flen" rtnt d()za jon
g&n weer vv!j ~l4ten "ox-1t, r!teze Joneen rlie cmactmldlg m tla ool 
gtmorpon sa. \V~ o1oen de vrSjhold v()O~ do0e Joneon ~:m zijn lotge
noten., ~11& onza ktlmorrulen cUn. 
K..'l.QGraden, do zego ia Sn ~ic:ht, Cl%\ '11' rukl)n •)~ op, dn.t c1~ 1"o&ct1o 
tot wao.nzin.'l!fso maatregelen kan ovorgaNl, mtvt~ ao ovG:r:wb'mS..ns .la 
aan ona. · 
\'leer atnnn wo voor oen ep1aolta 1n oru:e atrljd • We atrum wee~ voar 
de Rnadove:t-k1ez1.~n. W1j JDOGtim b1j doze V&!'ldc~~lngell 6ttt1jr'fen 
voor a~ Vi\lda., dat daze l'aSOl'~ vel'!hl1jut en wrv•mgon WOI'\it door 
oon d.om:)Crn.t1sehe rG8$ring. W1j zullen al cmze Wf\J.-1dtr:.tch·i; 1n do 
vorkiez~~gsstr!jd QOCton werpen en w1j ~~tan aan al~g toobrangon 
Qtm d" vijan:lon van de Vred.e. Zlj acl11ldeta.3n on~ "llt voor landver-a 
radera . Ik Vl'rultJ U wS.o z1jn ltuldv~u .. •radoru? • flat 1s df) Gan31'nle 
Stn.t, d1e l.n 1940 lns ta slnpen, ~nt ~!jn ~S.e f~suron ti1o ln (10 
o~rloe snoeprotsjun n'"lar 'Du1tol!m" a1nl!On tnnken, ~at ztjn. "B men
oen t11e ons uel'lil-lor~l%4 n ltJ lnn1vorr~dl'll~th 0!\t ia elltl R~, rtie# 
toon ~11j l"LHld3 :L~ h~~ verzet ntornlen t1jr.1eno do 0>)~1.oa, ~1jn tuint· 
je :ttou.J ~,.an te ht:WkQt'h Wmr dqzo b:lndi~te~, d..S.e utol.len 01'W dio 
Vl'tllliJ a~t.t pxoo7oeatlo, terwiJl '-';~ onD al u1tgel<l'ti'CJI'd hnbbcm EUm 
~\m.er1tm. ~ bGZettlngat>.'OGpon ?.!jn Neda O!)komst. J)tt is UOtJ r.1anr 
oen VO'.Jrf.'J."ootjct,. maar \vaas tn• vnn Vf>r~elt.ol.'d. "tnt '"ij . bilt "a•n, 
~<lat wij een })!)zet lur! au11en w()r!"1ttn 'bidnan ~Gare 1tor~n tlj<l" 
mUJ.k d1t mnarP éhüdalijl~ ~au al "'W ~:unorndan bl oo bliitnn onB$ l.'1.1En 
Onze täak 1a c'le tank vm hc.t V:>lk. Volsens Dow>la l11~W$nlm1o ~...eGti 
hot Volk dil tomrtJoa zelf ln h1m,1en. Wij zegzen noen ta0tn hot voo. 
:ron V6Ul oen oorlog. :r:iJ bowl® ono nfl.ll ~:1t pr1e.t~p.. 11j sljn do 
noldaton van de W'wle en n16t van gewold. N;let nls pae1f.1t'Jtan van 
hot et.tbrok®. SC':7oertje, maar als vooht()ra voer do weêf"• zodat de 
oorlos &6!1 onmoe;el!jkh-s1..1 1'1<n'flt .. Vooti'Wa.arte voor dG Vl'effe, Vool'
W'QQ!'ts voott de Vrljh&ld. " 

Goduronde deze. ~o wor<l slechte eon m.!lal geapplawliaa~rd. Iia deze 
r~~e werd door H. Berder een mot!o ter taf~l ~~acht voo~ vrtjlQ
t1ng van ~ ge~roeteordG aoltlaten terze.ko opru11ng. Doze motlo 
'llerd m3t al~no ~keUl"mg tv.m de Regering ge.zCXldon. 
'l'6 omatPOeke 2; .~0 UU1""1 W43 -!e VGl's&d$l'1nS tOn oindo • .a\an de de~ 
t7Gr~ ~collectcel'd v oo:t'> }-.:.e-.. varld.ozSnsoronde. 

Op ' Mo1 1949, t®eez~don rrM hot 
nootd van de Central.o Veilt.gho,.ds41cmat 
te ' a-o n A ·v • s ll IJ A g s .A 



COMMISSAR I AA T 
VAN PO L IT I E 

KERKRADE 

···-···· Bijlage(n) 

Onderwerp : 1 

.. 

Aan de Heer, .. 

. ................................................................................ . 

KE~KRADE, de ... '0 ............ ~··· ···········-······- 19-t •.. ~ .. 
Telefoon 23i5 

2328 

Venoeke bl) b.antwoorcfrng datuM en 

nummer v.n dit •chrljven ean te lullen. 

Óllt16 

t liG lo 



UITTREKSEL 

Voor OD 1421 ......... Naam .J- I .•. ei .... Y..ie.rii'Cen .. l9.49 .... der ..... CPl'l. .............................. . 

Origineel in QD .?.~ .. 11 '.d~ ............. Naam ............ .0 .... .,~, _.J!. ...... vç;re,ÇJ,dQ.r ineen 

Volgnr. 

• 

•• 

Ag.nr. 61184 ............... Aard van het stuk .... r .ap.;)ort ............. ........................................................ .. 

Mz. . .... I./D. .. R~. drun. ................................................................. Datum .... 2.9.~.4 . ..",.49 .............. . 

Tenslotte wordt nog een ingekomen stuk besproken betreffende 
het 1 ll!ei- nUJamer van 11Voorwaarts" . 
(,J!;en afschrift van dit schrijven is aan dit verlag gehecht ). 
Besloten wordt 50 extra exemplaren te bestellen . 

(Afschrift is opgeborgen in OD 1192) 

Uitgetrokken door ................... f'.R ......................................... ....... Md./Sectie .... .AC .D ..... 1 .. 0 ............. Datum ........ J,.:,?..~.7.. :::-.:'ik9 .............. . 

Op aanwijzing van ... ................ :e .... Xl.l ... K ..................... .. 

<!> 507-1 • '48 



No . IB0/44~ - 1949 - Geheim Persoonlijk. 

~//06 
Hi erbij ~ordt i~ ezonden eo~ exo~plaar v~n i n de ~6-

meente '.ssendelft ,op 26 April lg49 ,verspreide ramflotten. 
Deze r-amfletten V\erden v~m:ege dn C. 1? ••. • , ,;fdelii'.g 

Assendelft ,hu i s -~n huis be~orgd . De n~men van de tereo 
nen die deze pamfletten bezoredon, : ijn niet bekend . 

Amsterdam ,~ 1949 . 



Onderwerp : Jb . de Wit . 

IIIe Typ :N 

k> 
/ • s - Gra venhage 3 L1ei 1949 . 

QEH1!!lll . 

I n de Utrechtse editie van het dagblad "De Waarheid" 
werd aan muzikanten verzocht zich voor modewerking aan de 
door de C.P . N. georganiseerde 1 Mei- viering o .m. te melden· 
bij : 

Jb . ae ~it , DorpsstraRt 987 te Assendelft . 

• 
Ik moge U ver7.oeken mij te doen inlichten omtrent 

diens politieke antecedenten, onder vermelding van zijn vol
led i e;e personal1Ei . · 

.. 

.Pd!: 
Aan : • f:i.~ 
De Heer Districtscommandant der ~ 
Rijkspolitie , v . d. Vijverstraat 8 
te A r. s rr F. -q D ~t 1~ . 

Het Hoofd van de Dienst 
t Namens deze: 

~ 
k~ 

L.I .v.1.acre. 



. ··""' 

(Yî . 
/ 

DOU. Ne.:,--:~-
CIT. : .4.ye. A. ;et.a. 
DATUM: 28-3 -Cl? 
PM.: _____ _ 

zA~~~~~~ten voor 1 Mei 
dit jaar op tÎd- D.tli eerste Mei valt 
jaar organlse rt 0~gi Pven~s het vorig 
twee massa- emon~rat~rtu1op deze dag 
stt·cek, nl. én iJ;l z des n de Zaan
Wormerve . ~ aan am en één in 
In dit verb d ro~pe .. 
ten alsme e tamb W\J alle muzikan
werken eze d oern op, om mede te 
vrede tot een gro~ nst!'atles voor de 
worden. dien manifes~tie te doen 
muziek! strumen~ bof uf vnenden een 

Z
dan .oP. bij de vol ~ee en, geeft u hen 

aanäa aan h t >Jg adressen. Te 
Gracht 39 w e Waarheldgebouw ,... _ _. • ormer bij p v • '-""'· 
meoleërrijweg 257 As · erwer, Krom-
~it, Dot·psstraat 987 ~ndelft b9 Jb. de 
R root, Splndcrsfad 8: o6~~merue.?ö .K. 

cp, Kerkstraa 28. aan bij l>te: x. 

~ ~ h.~ ~ ~ 8. 'f.fVIJI.•-·,WJ ! 

~ :m: ~ ~/-r'rJ 



· Demonstreert op 

Eenheid voor de V rede ! 

Het Atlantisch Pact is 0..'>rlog! 

Vrede! Woningen! 
Geen huurverhoging! 

Kamerontbinding • Weg met Drees t 

n~ e g! 
de 7 December-divisie naar huis, 
geen troepen naar lndones1ë, 
korter diensttijd ! 

I -·· "'----.-,..:.... 
J 

Beter wonen - hoger lonen! 
Geen oorlogspact - ontwapening I 
Leve de Sowjet-Unie - burcht d~r vrede l 
Arbeiders van alle landen - verenigt U I 

Leve de le Mei, strijddag voor de Vrede 

rom at i 
en naar de vergadering z. 0. z. 



- I 

1 MEI-programma - Distritt Zaanstreek 

Jl'rontlb~jeenkotJasten ''oor Zoudac l leÏ 

Zaandam: BURCHT - 8 uur 
Spreker: F red Schoonenberg 
Hoofdredacteur van De Waarheid, lid v. d. Eerste Kamer. 

Medewerkenden: 
Frans van Schail{, (Paul Robeson-programmal 
A.N.J.V.·Jeugdorkest Arb. Zangkoor ,.Zingende Str,ïjders". 
Jeugdf<oór .. Solidáriteil" Bart den Dekker, iJedamaU~ 

Oostzaan: Café Concordia 
Spreker: G. van Praag 
lid gemeenteraad Den Haag. 

8 uur 

Mede werkenden: 
Horizon - cabaret. 
Bart den Dekker, declamatie. 

West zaan: "Oe Prins" 
Spreker: Sjef Pieters 
distr.·bestuurder Amsterdam. 

8 uur 

Medewerken den: 
Horizon - cabaret. 

Entree 50 cent. 

Entrée 25 cent. 

W ormerveer: "De Jonge Prins" -· 8 uur 
"- I Spreker: Gerard Geelhoed f-:1 VJ~ 

lid Haagse gemeenteraad, lid Politiek Bureau. .. "",.... 

Mede werkenden; 
.. I Toneelgroep ,.De Naamlozen". 
- 1 Arb. Zaogkoor .,Zingend ten Strijde". 

- ! 

- I~ 

Krommenie: Concertlaai 8 uur 
Spreker: Jan Bork 

Medewerkenden: 
Frans van Schaik, (Paul Robeson·programma) 
Co:- Breed - voordrachtskunstenaar. 

Assendeltt: Huis Assumburg 
Spreker: Wessel Harlog 

8 uur 

DEMONSTRATIES; 

Medewerkenden: 
Cabaret "De .Spieghel" 
met o.a. Tine Le Grand, Jan Kolvers, Cor Breed, e.a. 

ZAANDMT:Verfiëk 1 uur - Burcht. 
WORMERVEER: vertrek 3 uur einde Marktstraat 

De afdelingen; Assendelit, Krom.Jilenie en Uitgeest stellen zich om half 

Entrée 25 cent 

Entrée 25 cent. 

Entrée 50 cent. 

drie op bij café Mantel te Krommenie voor d~elname aan de demonstratie te Wormerveer. 

• 



• 

v!G E u I I II u J:; ' • 

Verbinding 
Ons kenmerk 

: 67 . 
: 560/49 I . D. 'Datur~_ 2 ...... . <t . 1~49. 

Bijgaand één t::;{err.plóar van 
het aanplakbiljet , óat vóór 1 r.Iei 1949 

door de C. P . F . zal worden aangeplakt . 

"einde" 







UITTREKSEL 

Voor 01Ll.4?.l.. . . ... . ... .............. . .......... Naam Q. P . ~-T •. :- l ... llo.i::-viering. 194.9 .• ............................. 

Origineel in .. . ........ O.P ... .21;.4. .... R~.dat:1 •................. Naam 

Volgnr . .......... . Ag.nr. . .. 6..0619........... .. Aard van het stuk .. .Ee..Al . t;~.lg .. le.d.e.nv.e.rt,. 0 •.. ;' . N •. 

................................................................................. Mz . .................. Ro.t.t.era.am ........................................................ Datum ..... .. 22 .• 4. • . 4.9. ........ .. 

• 

• 

Besloten algenene ledenvergadering van de C. l . H. (.Je .Taarheid), 
district Hotterdam, gehouden Ol' Donderdag 14 .. .L r1l 1949, in de 
Aula van de II . b . :i . aan het .hl'rikaanderplein te Hotterdam • 

Van BORK, J . H., geei't dan het bf>'-cr-ndo rel 1 s V'ln :e l I .. ei-viering 
en èe o. . s . verkiezingspropaganda , vro.ar bij de be.l\:ende scheldkanon
nade op de regerL~g Jre~s en 1e r . v . d . A. het h. of~otief vormen . 
Scherpe critiek levert spr. op ue afl.elin{;sbesturen en zegt 
dat gee:1 enákele a:'tleling aan haar verplicht 111gen heeft volü ~- n , 
noch wat betreft de geet::Jl te taken , nocJ:! betreffen w de afre
lcenincen . ~!il de 1 1tei- vieri..; g slagen, dan moct;3n de afdelingen 
hun verplichtingen nakomen • 

Uitgetrokken door .................... .. .............. G: .......................................... Afd./Sectie ............. .A0.:'!. .... 4.b..... Datum ................ 0. ..... '7.. ... ~ 9.~ 

Op aanwijzing van ................................................................................. . 

<!> 5074- '18 



. . ' 
Ai~~bij enice richtlijnen voor de 1e w&i o 
aet baat met ·e voorbere~·ingen van de 1 ~i nie~ goea . 
ijet is op bet o enbli~ zo , 1at recas veelmaterial is aangesc~aft . 
Dit is niet ""e aan om te la ~en stt:!&n, maar o.n hiervan een gr:Jotse 
terrein t.nkled 1ng te mal>:e·, . 
Onoanks 11 e oproepen in de krant , Ein de besprel .. ingen op ~ e verg. 
von de on 1 erstads leiding , is bet op hErt ogBnblik no; zo , (lat er 
slecbte éCn kar1eraad aan de voorbereidingen bezig is. 
Het is das vanzelfsprekerrrt , ':lat dit onze 1 1 ci-vie.r·ing in gevaar 
br(;ngt. 
HJ.ER J.v.lii't BPüEiJl G Bl!!l\ EINDt; .AII..~..I .. LLEl . • Hiervoor moet ieder e a!' a . 
garánt -sTaan . 

:ret zal das de t ak zijn, ~Jat ieaere afd . er voor zorgt, "da t de 
volgende Heek in de school aan de '/ollefoppe11S tr""'c:.t een ti , e rtan 
met hamer en zaag , nijptang , en 2 schiljers mot flinke kwa::.:ten , 
aanwezig is zij • 
Ieaere avond kan en moe't er ge'.le ·kt worden om op tijd klaar te 
konen ! 
Verder moet er zorg voor ge,ragen woraen , dat op 1 tei var ieder 
afd . 4 kam . aam:ez"ig zijn zij •. 1et hamer , nijptang , zaag en sctooppen . 
Deze we1·kzaamheden v2ngen aan om 8 aar . 

Op 1 J ei moe t.er... versc'Jil:e t(.le vrouwen e~anwezig zijn voor bet werken 
wt oe spelojes en steunze::.,els voor de verkiezingen . 
Iedere ara . 4 vrom1en . 
N~~mt hiervoor reeds ae or~nisatie ter -~nd . 
'/~j verwacLJten vu ... r de 22e April oe namen van 1'1e kar.: . die mede 
wet·l{.en met r'e ter~·einaankleding en de vrouwen di& met het andere 
ma'ljer~ r.:ll werh.en , bij ons bekend . zijn . 
De raamaf.ticbes zijt nu i n de al'a . en de volr;ende V/Bek kouen zij 
op de aanplakzuilen . 
Zorgt er voor , dat z ij overal op de goc.c1e plaotsen korten ! ! 
Besprcel<.t dit met de prop . w.an van de afa . goe..:~ ·loor ! ! 
Het is vanzelfsprel{end , dat deze middelen nie"t voldoende zij .. 1 om 
onze 1 1.,ei in het teken van de belangs"Ge.llins ·te p l aatsen . 
Onze geluidswa~en is verbouen ! Aan ons Je taak om met alle middelen 
deze aaad van Oad ont:;edac::.n te taken • 
.lij zu lleu voor plakmateriaa 1 zo.~.· en , m&' c Je af"d .weten nog wel 
anaere ·~e..;en or.:1 nuar huiten uit te 1ireden(h:rant van 14 .-,pril voor
pagina) . 

lrganiseert o~k nu ~eeds , dat er in de week v~ór 
1'""17ëi .bet 3rote oani1es"T wordt versp1·eid ! ! 

Nu no~~ets over de financi~n . Ook et het afrekenen gaat ~et 
niet na :. ·1enco • ~ 
Er zijn enkele afd . a ie elÄe ·teek 1·egelmatig afl'~i\:ehen; an'Jeren 
i1e en nog n~ets van zic11 laten horen of hebten voor 14 Anril 
haar taak niet volbracht . -
Daar de uitgaven voor de 1 t,ei ZLer scnerp wa~eu gestcla , &oeten 
de afo .,vrat zij áls ta· k hebben _elcreeen , ool spoet.ig a:i:'rE:kenen! 
Jullie weten rJat (.;e Jist.r.Lctsk.as ..;~en anaere inkomsten heeft , uan 
cle gelaen , weft.Eke de afd . afrekenen ! 
Dit betekent , dL t \Tij er op ve.ctl·ouv1en , dat cl e áid . alles in het 
werk zalle. Etellc.n , OC'i het district , het vele uerk. wat er gedaan 
moet woruen , mogolijk gemaakt kan Horaen ! 
De 1 J,,oi zegels moeten op i.'/ April HOrJen afgerekend en za l het steun 
moteriua l voor de verkiezinger worden uitGezet . Vergeet n ' et , .at op 
2 ~ei de basjes omgeruild mGbten woraen . ! ! 

!.let 1-..am. Groeten , 
e:t'-J . Prop . 



Verbinding: No . l2 
Dos"' 6 F 
Onderwerp: circulaire C. P . N. 

G E H E I M. 

Datum ontvangst bericht : 13 April 1949 
BetrouwbaarhÈd berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht : betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan :--
Medewerkende instanties :---
Ondernomen actie :---

--
16 April 1949 • 

f V 

f4f.P~ 1 9 -AG bOlJj / J -

Het bestuur van het district Den Haag van de 
Communistische Partij Nederland deed aan haar l eden een 
circulaire toekomen, waarvan een exemplaar hi erbij gaat . 

Over de steunlijst , waarvan sprake is in de circu
laire, kon tot dusver niet de beschikking worden ver-

~egen. (einde) 



Communistische Partij Nederland 

/1ltu: ~ IJ~9~ 
(De Wanrheld) 

District Den Haag - Prinsegracht 60 - Telefoon 33 ' 3 40 

w. K. 

Den Haag, 26 Maart 1949. 

Aan de Partijgenoten in D en Haag 

en omstreken 

De op 22 Jun i a.s. te houden verkiezingen zullen beslissend zijn of de huidige regering 
door z.:tl ga~n m~t h 1ar oorlog in Indonesië en de voorbereiding voor een nieuwe wereldoorlog. 

\VJ anneer wij versterkt in de gemeenteraden terug komen betekent dit dat de arbeiders
klas~e haar veroordeling over de politiek van deze oorlogsregering heeft uitgesproken. 

Onze 1 Mei dag van dit jaar zal een strijddag zijn voor de wereldvrede en daarmede 
een onderdeel vormen van onze verkiezingscampagne. 

Vandaar dat we een speciale oproep aan je richten om met je eigen Partij deze 1 Mei 
strijddag tot een groot succes te maken. zodat reeds op 1 Mei de Haagse bevolking overtuigd 
wordt van de onoverwinnelijke kracht van onze Communistische Partij. 

Jij kunt hieraan medewerken op de volgende 3 manieren: 
a. door de 5 hierbijgaande roegangskaarten te verkopen, en meerdere bij je afdelings~ 

bestuur te halen zodra je ze kwijt bent; 
b. gelden voor ons verkiezingsfonds in te zamelen, uit welk fonds óók de kosten van 

J lvlei betaald moeten worden; 
c door met je Partij op I Mei in demonstratie naar de Houtrustmeeting te trekken. 
\VJe nodigen je uit, deze toegangskaarten overal aan te bieden, speciaal in je bedrijf, 

temeer daar de Partij van de Arbeid op 1 Mei geen vergadering belegt. 
Er zijn dus mogelijkheden, zoals die voorheen niet bestonden, terwijl iedere eerlijke 

arbeider zijn 1 Mei niet laat afschaffen. 
Ook dringen we er op aan gelden in te zamelen. 
Ongeveer half April zal de hierbij gaande steunlijst worden ingenomen, maar draag 

wekelijks de ontvangen gelden af 
Zorg er voor dat wij ons gehele programma onverkort zullen kunnen uitvoeren omdat 

de gelden er voor bijeengebracht zijn. 
En ten slotte, neem deel aan onze demonstratie, wek uw kameraden uit bedrijf en 

buurt op mede te demonstreren voor 

ccVrede en V rijheid» 
«De troepen terug'' 
ccHoger Lonen - Beter Wonen» 

Met kameraadschappelijke groet, 

A lgemeen Secretaris District Den Haag. 



C.P .N •"Da War~: beidtt 
Dietriot Rotterdam. 
Mi Jnsherenlaan 93. 

AFSOHRIF'l'. 

/ 
{)!) i. 1.{ 'f /(Cf.,_. 

5"CJ 6 IJ 
CJ 1i2.1 

l-4-1949. À'obS' 

~an de Afd. Secr. en Penn.meestera. 

W'.K. 
Om de l Mei te kunnen vieren zoals in het 

program is aangekondigd moeten de afdelingen hun verplich
tingen na.komee. 

De Qfspr~ak was, dat op 4 April 50% van de l Mei-taak 
zou zijn afgerekend. Nog enkele dagen resten ons daarvan. 

De vol ende week moet deze 50 'q besliet worden af e
rekend, ook als dit aanzegels nog n et ve rkocht. 

Het District moet organiseren en kan dit ft!lleen als 
jullie je verplichtingen nakomen I 

We rekenen op jullie ondersteuning. 

Ket Kam groeten, 
Diatr. Seor. 



UITTREIZSEL 

Voor OD 1421 Naam L }.,ei-vierir.ben 1949 

Origineel in OD 24.4 ·rld . Naam C. x> . N. - verga-deringen .. ··-

Volgnr. Ag.nr. 59518 Aardvanhetstuk ver:;;lug besl.bcbt . verg.CPN tafd . 

R ' Q-..11!-6, op .29.~.49 .. Afz. lP-dam Datum 4-.4.49 

• 

• 

9p OOVeng~noemde Vergë~dering ,1/erd medegedeeld dt:tt V~~r 18 .. ~pril 
ta . s . elke tafdeling tenminst ?5% afgerekend moe~ hebben vt:tn de 
1 lllei-L.er el~ • 

Latar afdeling 6 boor een bedrug van f.l62,b0 8tan 1 Mei -~egels 
he~ft ontvunben, moet de penningme~~ter du~ L.org drct~en, dë~t 
ve~r 18 .h ril ë:l.s. een bt: ru €, vun f . l21,8?5 is èlff, erekend. 

Voorts mott •tOrden oy eg even hoeV0EÜ linnen men no , ig heeft 
voor ...;,t.ltdoe en enz. De r rijti .:.~n dit linnen beurO;Jtagt f.l,?5 
per meter en moet bij levering contun t ~tarden vold~:t~n. 

Op 14 ü.J:,ril d .s . zal àe ni.eu.1e scho.Ling sc~:t..;u.., ebn aanvtang 
neraen . ~·~.o deL.e curtiUS zal door 1:1lle kéader-fwJC tionuris.;en moeten 
·:vordcn d eelt;enom ... n. 

Buijser , Albert , geb. 13. 12 . 1 902 te Den Helder , zegt , délt hij 
zijn func t-il' van 2e - sectenaris ter btJbChik.l\.ing stelt en dèl:t hij 
niet herkletibudr i~ voor een bestuurafunotie. 

Door de overL e b~;;stuursleden .wrd t dan ge trucht Hbm V~:tn dit 
$tcindpunt af te brengen, da&r men moeilijk een plbátsvervbnger 
voor hem z~l kunnen vinden. Buijser wel~ert echter beslist , doch 
Vbrklburt zich bereid - zaltang geon pluutsvbrvunger is gevonden
de functie van .;:: e secreturi.s te blijvlin ,lfaarnemen • 

Uitgetrokken door Md.jSectie HCI:l :-::.4.1:>. .............. Datum ....... ...... 25. .. ~ .~ •. 49 

Op aanwijzing van B:-.IJ.l ........................................... .. ..... . 

® 5030 . 'i8 



UITTREKSEL 

Voor .0D ..... l42l .. Naam CPN- 1 !lei- vier;i.n,g 19'19 • 

Origineel in. . ... O.J ... 241!. ... .Bott.erdam. ..... Naam C .• P . t~ .::-ver:t;.açlerin:;~n. ~ .. 

Volgnr. ..... .... ... .. Ag.nr. 5951 '7 ............ Aard van het stuk ,l3p$l . 1.e9,C3.P:Y9I:'B..• . .9.!:'1; .t:lfd_ • .t1c1.am 6 

.................... op .... 28 •. :3. •. 4.9 ...................... Afz . ............ lR.atter.da.m. ............................................................ Datum .......... :4. .•. i .•.. ~-~-•--· ...... .. 

Besloten ledenvergadering ven de C.'::~ . N., o.fd . Rotterdam 6 , 
gehouden op haandag 28 1lrt . l949 te 20 uur in het gebom; 
"Pniel" , Risderlaan 62 te Rotterdam. 

Van KOOT~N . ... uo~sius , geb . 18. 1.3 . 1911 te Rotterdam, vraagt 
hoc 1e 1 l•Iei- viering. gecr..;anisAercl. ''TOrdt . Jpr . wil wèten of dit 
landelijk geschiedt , of dat elke afdeling hier efzol'ld.erlijk 
voor aansprakelijk is . 

G.J!ZlLlGS , .T, zegt in zijn antwoord dat de 1 1\..ei- viering cen:braal 
worden gere.:::eld en dat deze viering zal 'iToruen gehouden op 
het .t i'rikaander: lein. het zal ec:htor de taak van de afdelingen 
zijn om deze dag goeJ te doen slaeen . 

Uitgetrokken door ............................................ 0: .. ............................... Afd./Sectie ........ A.QP .... 1.P..~ ........ Datum ........ ~.9.~.~ .. ! .. ~.~ .. • .. 

Op aanwijzing van ............................................................ ..... ........ ........ . 

<1S 5071 . ' 18 



~/) 1<!2 J 

Demonstreert op 

• 

Eenheid voor de Vrede! 

Het Atlanlisch Pact is oorlog! 

Vrede! Woningen ! 
Geen huurverhoging! 

Kamerontbinding • Weg met Drees! 

t r 
de 7 December-divisie naar huis, 
geen troepen naar lndones1ë, 
korter diensttijd ! 

Bet.er wonen - hoger lonen! 
Geen oorlogspact · ontwapening I 
Leve de Sowjet-Unie - burcht der vrede I 
Arbeiders van alle landen - verenigt U r 

de le Mei, strijdf]ag voor de Vrede 

111 

I 

I • 

en naar de vergadering z.o.z. 1 



·strijdt voor de Vrede! 
1 

' Op 1 Mei grote massameeting 

op het AFRIKAANDERPLEIN 
Medewerking van: 
Het grote Amsterdamse Muziekcorps A V ANTI 
Zangkoor MORGENROOD 
De bekende Radto-arUsten VUT eu BER HULSJNG 

COR ZW ART be'kend vall ons grote Zomerfeest te Dirkhoven 

Spreker : Jan Scbalker 
Lid van het partij-bestuur der C.P.N. (De Waarheid) en lid der Eerste -
Kamer. 

De meeting begint om 1.30 uur. Aan het einde ± 3 uur een R!'OOtste 
demonstratie voor de VREDE, voorafaeaaan door het Muziekcorps Avantl. 
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Demonstreert ob 

Eenheid voor de Vrede! 

Het Atlantisch Pact is oorlog! 

Vrede! Woningen I 
Geen huurverhoging! 

Kamerontbinding • Weg met Drees! 

De tr epen terug I_ 
de 7 December-divisie naar huis, 
geen troepen naar Indonesië, 
korter diensttijd ! 

Beier wonen - hoger lonen! 
Geen oorlogspact - ontwapening I 
Leve de Sowjet-~nie - burcht der vrede I 
Arbeiders van alle landen -·verenigt U! 

Leve de le Mei, strijddag voor de Vrede 

mm n 
en naar de vergadering 1 z.o.z. 

I 



-
DEMONSTREERT OP 1 MEI VOOR OE V.REOE 

.. 

Zondagavond Mei Vredesmeeting de I 
. 
ID 

Houtrusthallen 
Spreker: HENK GORTZAK .. 

lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal 

Medewerking van het Zangkoor "Morgenrood; Harmonie "Excelsior"; 

Lion Conlran, piano. 

Aanvang 8 uur precies. Hal open te 7.30 uur. 

Kaarten á 35· cent verkrijgbaar: 
Z.W. Buitensingel 103 - Ostadestraat 344 - Kempstraat 98 - Plet
terijstr. 142 - Maystraat 53 - Wiekstraat 53 - Laakkade 252 - Bur
gerdijkstraat 13 - Damasstr. 223 - Rederijkerstraat 160 - Bloemion-
tijnstr. 247 - Pretoriusstr. 49 - Heelsumstr. 147 - Larensestr. 52 -
Goudenregenstr. 154 - Notenplein 75 - Kepplerstr. 46 - WUte de 
Witl\,str. 46 - Elburgstr 39, Loosduinen - Pluvierstr. 162, Scheveningen 
- W. Kuiperstr. 106, Scheveningen - Harstenhoekweg 41, Scheveningen 
- Arembergelaan 145, Voorburg - C. van Necklaan 73, Rijswijk en M: 
Prinsegracht 60. y-

VOORAF MASSA-DEMONSTRATIE VANAF DEPRINSEGRACHT 

Medewerking van muziekcorpsen. 
Opstellen te 6.30 uur op de Prinsegracht voor het Waarheldsg:ebouw. 

Demonstreert met de Col)lmunistische Partij 

\ 



UITTREKSEL 

Voor OD 1421 _____ _______ Naam ........ .. c.~--~-~J.t.- 1 ~~t~i-~y~~ri.r_l_g __ 1_~1:-~ .. ! ................. . 

Origineel in OD ?.41: ..... R. .. 'd.fruzl .. ~ ........... Naam _______ q ... ;p .u! -v~;r,:g:;ge!'ipgen 

Volgnr. ... . ... Ag.nr . .. P.$.QQ~ .... ............ Aard van het stuk Besl . best._l.,lurs:ve.r.g,, __ QJ?.i;L ............ . 

• 

• 

Afz . ........................ J .... P.~.Ro..t. .t.e.r..d a.m . ................... .. Datum ............... 2.9. .... ~ ... 4~ •. 

Besloten bestuursvergadering va n de C. P . N., afd . Rotterdam 6, 
gehouden op Dinsdag 22 . 3.1949 ten lu i ze van Van VEEN, Marius J an , 
geboren 13.6.1910 te Goeuer eede . 

5e t aak . 
De 1 1~ei-zegels moeten op ä April voor 50% verkocht zijn • 

Uitgetrokken door ............................ .... G.-.L ................... Afd./Sectie AClJ 4.'!:>.. ...... Datum ......... '?.!! .. ~. ~-~-~ .. ! ............ . 

Op aanwijzing van ... .. .. ......... . ........................................................ .. 

~ SOH • '48 



UITTREKSEL 

Voor . OP. 1421. . ............................... Naam 11C.P.!-I . - 1 ~ei-viering 19.4;.~" .. • ............ . 

Origineel in... . ... OD .. 24.4.:-.H~a.g •... ................... ..... Naam . 11 C. P.N •. - . Y.~rgad~ringe.tt'' ~ Sta~ D.en )faag. 

Volgnr . ..... ....... . Ag. nr . .... .5.SJA8 . ......... .. Aard van het stuk .. ...... Ve.r::i.lag ~...... .. ... . ..... . 

........................ ................. ....................................... Afz . ................... I .• D . ... P.~n ... HA~c; .. .............................................. Datum .... .... 1~ .• 9..'-~.!? .. ! ............ . 

• 

•• 

Op 16 Me.t-.rt 1949 werd. in gebouw 11Amicitin." ea.n b.,t Vfesteinrl~ 
te Den Haag, een kaderverga~ering beleg~ ter voorbereirling 
vtt.."l rle 1 l.lei-viering in rle Houtrusthallen r~oor rle C. P.N., 
district Den Haag . 

Spreker ~ee~ vervolgens meerlelingen over r~~ organisatie van 
~e 1 Mei-viering. Er zullen toegangskaarten voor 35 cent 
wor~en verkocht, waarva.."l er 20 . 000 geplaatst moeten worAen . 
Men moet ~e stemming onrler t'le erbeirlers over ~eze 1 Mei
viering peilen en, zoals partijgenoot TOUif ~it uit~rukke
lijk heef't gozegrl , rleze 1 1'.1ri-viering moet beslissen~ zijn 
voor ~~ verkiezingen. De arbeid.enrle klasse zal zich moeten 
uitspreken, hoe zij over ne kolonia1o oorlog ~enkt. Er 
moet !'!let steunlijsten gewerkt worr~en , vrtmt rle 1 Mei- viering 
kost gelrl en ~e partij is arm. Het zou eon scham~e zijn voor 
~e partij, als zij gelrl bezat, wanneer zij strij~ ging voeren . 
Ben partij, nie gelrl bezit, voort geen strij~. Het moet een 
wegvagen zijn van -"e P.v.n .A. Wij moeten rlaarom ook buiten "e 
partij werken, bij onze buren, en bij al riogenen met wie wij 
in aanraking komen. De arbeid.enr~e klasse "kotst" ve.n tie oor
l ogsvoorbere i~ ing en rlaarva.n moeten Vlij gebruik maken. remanti 
~ie er van begint te waigen, heeft rle eerste stap gerlaan • 

Uitgetrokken door .................................. J ... ll. ...................................... Afd./Sectie ....... ACD .... ri ... b . .. ... Datum .......... 11 ... 8. .... 4.9. .• .... 

Op aanwijzing van ................................. B .... II.I ... g ......................... . 
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