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AMSTERDAMSE MANNEN EN VROUWEN, 

l l' 

Strijddag voor de Vrede! 
Dag van de arhezd.! 

Meer dan ooit zal dit jaar de komende 1 Mei-viering in ons land in het 
teken moeten staan van de strijd van alle werkers voor de vrede, voor 
internationale solidariteit tussen de werkers over de gehele wereld en 
voor verbetering van de levensp<-sitie van de werkende bevolking. 
Het Amste~dams J Mei-comité roept de Amsterdamse organisaties en ver
enigingen, vrouwen, maDJlen en jongeren uit bedrijven en buurtep op, 
om op de 1e Mei gemeenschappelijk, onder eigen leuzen, te demonstreren 
en op deze dag uiting te geven aan hun vastberaden wil de vrede te 
winnen. 
Van vele zijden ontvingen wij reeds betuigingen van enthousiaste 
instemming en massale deelname aan de demonstratie! 
Schaart U in de stoeten en meetings van de t Mei-viering te Amsterdam! 

Komt allen naar de 1 MEI-DEMONSTRATIE op het 

IJsclubterrein a.s. Maandagavond om 7.4s uur. 

Sprekers: 

Paul de Groot, alg. secr. van de C.P.N. 

Bertus Brandsen, landelijk secr. van de E.V.C. 

Annie Gelok, hoofdbestuurster van de Ned. Vrouwen Bew. 

Na afloop FAKKELOPTOCHT 
met vele muziekcorpsen, vlaggen, spandoeken, enz. 

VERTREK FAKKELOPTOCHT 8.30 UUR . 

van hef IJSCLUBTERREIN naal' het \V ATERLOOPLE.JN 
Route demonstratie: 
IJsdubterrein, Honthorststraat, Hobbemakade, V\Teteringschans, Fred'eriks
plein, Sarphatistraat, Weesperplein, Weesperstraat, J. D. Meijerplein, 
Waterlooplein. 

Voorziet U van deelnemerskaarten à 10 cent! 
Voor gemeenschappelijke 1 .Mei-viering van alle werkers. Voor de Vrede! 

Het Amsterdamse 1 Mei-Comité 1"950: 
Henk Gortzak 1\lievr. L. Soeripno 
B. Brandsen Theun de V Fies 
R~io Koster Wouter Kalf 
Mevr. A. Gelok N. Luirink 
N. Vflrkevisser D. Spaans 

N. Kauwen 



)\ Beer.ta 29/4 175/-·- H.Haken 1-Mei-vergo 
m. toneel-

r 

IT TR EK~· opv~ . 
U;1 '--- J~bega 29/4 200/300 feeste- R~Koster 1-Mei feest-
Ag.no.: .. _ S hurega lijk verg. 
VOQr : .ClQ~'S"lLJ me Heerenveen) 

Smallin- 29/4 80/100 rustig P .. C.dë 1..:..~1ei-verg . 
gerland Vroome îiLmuziek:-

en tonee~ -

ui tv. 

Zwolle 29/4 170/350 l[\_'.S: J..~.a . . Vl. Har tog 1-Mei- verg<>· 
m .. vert~ filr , 

Leeuwarden 30/4 250/openL B.Blokzijl l ... Mei-verg .. 
mmv"zangkoor 
en. deel, 

Almelo 1/5 200/500 rustig W.Mans 1-Mei-verg·ç 
m.zang- en 
toneeluitv. 

- 3 - Nieuwe Schans 
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Nieuwe Schans 30/4 200/350 Maas ~-Mei-vBrg~ ~· 
( verm~ optr. v ~cao ~ 

Amersfoort 

Amsterdam · 

Amsterdam 

Apeldoorn 

Arnhel!l 

.Arnhem 

Delft 

Deventer 

Dordrecht 

l!irunen 

Enschede 

Finsterwalde 

Ge.rard~J..s) ge'l. 

1/5 9D/200 lauw H. "S. Li ps.... J. .. i'1let-verg--m: 
Odinot zang en dao1 .. 

1/5 7500/ opcnl~ niet A .. ;elolt~ 
entht.> Walvius 

l·-Mei meet5 .. ng 
gevolgd d')o:t· . 

1/5 - -/--

l/5 150/200 

1/5 70/200 

1/5 80/200 

So de Groot 

B. Brandsen demonstr8. 1.8 

rustig BvC", Stok-· 1--I~'fei-ver·g, 
vis "!l .. ::'i.lmvert\1 

matig Vloeulst 
entho 

opge-- Jo Hoog· 
wekt carspc1 

l -Mei--verg . 
m~zang~ en 
:nuzit-k'.ü tv, 

1 :lei-ver::o 

l/5 180/ openlo vrij A. Cn J. John~·l· ."•.ïc:J-neB ·I; : r:;~. 
op~ewcHogcnJB in openl. 

1/5 500/550 

l/5 110/175 

1/5 50/200 

l/5 1000/ open1. 

1/5 70/openlo 

aand.(l 

entht 

V!-. Hs.rt0g 
N~ C,No:.0n~ 
boom 

l!.c;, A" Vc r t;oij 

:u. seese:re 
A •. Serlier 

rusb.g H, ·v. d ~ ~o-
l en 

A" D. Scho·J~ 
nenberc 

P.Gnirrep 

l-·Mei-verg~ 

1.- :Mei--vergt. 
m~optrcvan 
?Ja...ngkoor 

l-:1ei-verg., 
n . vert. fil'll 

J..~ït.ei·-neet.; 1~-> 
m,_ voora~ ~ ?y .-:.J': ·~ 

ds o-ptócb: 

l~~·Jej -ver ge 
m~ -:.one3~.uit•·, 

's-Gravenhage 1/5 1500/open1onie t J.,:O.,Scbal~ 1-Me i -mee·t.~ó'J 
entho ker IDç -;oor af g~.-.-:. 

H~lL,'7.HüvP:18 d1-.1 opto•:::hb 

- 4 •• 
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I!.· o. 20/19~0t_ b.l~.~~ .. h 
Groningen 1/5 500/--

Haarlem 1/5 350/openl. mat 

Heerlen 1/5 230/openlo opgew~ 

Leiden 1/5 400/420 

Rotterdam 1/5 450/openl. 

Rotterdan 1/5 1200/1200 

Schiedam 1/5 250/250 

Soest 1/5 80/350 

Stadska- 1/5 200/-
naa.l 
(Gem. 'i/ilder 
vank) 

Utrecht 1/5 150/ openl. 

Veendam 1/5 

V/inscho- 1/5 
ten 

80/500 

80/300 

- 5 "':' 

rustig 

enth. 

enth . 

opgew .. 

lauw 

rustig 

J . Haken 1-Mei--verg~ m, 
toneeluitv~ 

G.G. Geel- 1-Mei- meeti ng 
hoed mmvoza~gkoor 

J,. H. Hermans 1-.. Mei- mee
G.J.Jagt ting mqmuziek
Ch., Horse~·- en zangui tv. 
lenberg 

M~ Bakker l -·Mei ·-vergo • e 
G~v.Praag muziek en 

zang 

H.J . Nooter 1--Mei~oeeting 
in openl".ge 
vclgd doorg 

BoBlok·
zijl 

zie hieronder 

1-Hei-verg.m" 
!"luziek--en zang
uiiiv., 

Ho J . NOO· · 1- Mei-verg .. me 
ter vert~film 
Onbek,, I o,:a,. · 
li aans(~ 
zeeman 

N .. J ~ Halts l···Mei-·vergo m( 
n~v ... Russ.,dan;;
groep 

J.H.C.v., 1-·l.ïei·-verg~!u" 
Renssen toneeluitv~ 

G.Maas 1·-Mei- verg. ir.. 
tuin C~ P.N .. -
partijgebou·u 

N. J ( v td. l··Héi-verg~ l!h 
Drift toneeluitv~ 

G.v. d. 
Holen 

1-M:ei-;.;-verg?m .. 
toneel-en za'1g
ui tv~ 
IJmuiden 
~--4 .... ·t • • • -
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fu..Q;:.-SQLJ.9_5_0.,t_J2l ~:>~2 '" 
IJmuiden 1/5 9:.}/openl G~ Blom 1·-Mei ... vergç, in 
(Gem~ Velsen) de openl., 

Zaandam 1/5 2000/openl~ matig JeJoV• 1-Mei.- mee ting 
moenig V{i.jngaar .... m~zang en mu-
appl:. den ziele 

H., Gortzalc 

Hilversum 2/5 350/400 entho Ho Gortzak l_ .. fflei- verg .. m., 
zang en muziek 

___ .., ou 6c ·"' , -..r ,. _ ,..,., ..,. ... ~ • T r• --"- - ....-.--.-~· ·~ 

COLLECTIEF OVERZICHT., - --... ---~~o~.--... ----·-- ..,._ .. 
ALGEMEEN" 

Met uitzondering va11. de vijftien verg aderingen1 die 
gehouden werden vóör 26 April, waren alle b ijeenko3sten b~, ~gd 
ter viering va'1 de 1- Meidag., Vrij\'iel al deze waren ui tge
schreven door · een 1-Mei-comi té, tot stand :;ebl'ac0.t door 
samenwerking tussen de plaatselijke afdelingen van CoPo~! " , 
De E.V. Co , N,VoB.,f AoNoJ ·, Vc, ert O..,P,..SoJo OJJ.trent·de eerst 
b~doelde vallen geen bijzonderhede4 te v~rncld3n~ 

Uit de aard der zaak haèl.den de 1,--Mei-v~rgaderingen 
een meer feestelijk karakter o· De mr:>es te van è.e.ze werden op ... 
geluisterd door muziek en zango Hier en daar werden toneel·
stukj es opgevoerd of traden e·e.n cabaretgezolsohap of deel&.· 
rnators op. Op sommi ge plaatsen 'i.l7ord e;...n Russische fi l m 
vertoondo 

In de ochtenduren werden veelal voor de kj.nderen 
feesten of ander e vermakelijkheden georganiseerde Optoch
ten en demonstratiés werden tn enkele gemeenten gehoud<:H..,, 
elders waren deze echter verbodena Ook was in sommige g ~ 
meenten geweigerd openbare t3rreinen voor h8t houden van 
een openluch t«-3eéting beschikbnar te stellen~ 0 .. ao was dit 
het geval te Utrecht1 v;aar ter elfder u.re b e sloten werd 
bijeen te komen in de tuin van het partijgebouw a l daar, 

In A.m.sterdam trok men in optocht v~m het I Tsclub·
terrein naar het Wá~erlooplein, Hieraan na~en 7- a 8 d~i
zend personen deel o Te Rotterdam was het verbodën in op- 
tocht te trekken vanaf het Noordpleinf waar de eerste meet
ing werd gehouden1 naar het vèrgaderlokaal, waarin vervol
gens bïjeengeKomen zou worden~ Voorts hield men op enkele 
plaatsen op de begraafpl aatsen bijeenkomsten ter herden
king ván de in de oorlog gevallen communistische verzet
strijderse 

Tie stemming was over het algemeen enthousiastç Het 
trok 

~6 - ~~ 
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trok de aandacht1 dat aan de optochten aanmerkelijk minder 
personen deeln~aen, dan aan de daarop volgende vergaderin
gen .. Te neven ter sJ;lrak A~ A~ V.ERHEIJ als zijn ·mening uit, 
dat dit veroorzaakt werd door de angst van het pu~liek om 
zich in het openbaar als communist te doen kennenu 

LEUZEN .. 
-- Onder aeer werden de volgende leuzen in de stoete"l 
nie·egedragen of op spandoeken in de zalen vertoond! "Ver
nietiging van de atoombom en verbod van aanmaak van nieuwe" 
"Geen kanonnen, maar woningen11

, "Scholen, geen kanonnen") è 
"Wij geven onze kinderen nooit voor een derde-werëldoor..
log"l ••strij d voor een d~:1.rzame vrede", "Vrede over de ge
hele wereld", "Vrede-tussen de volkeren" 1 ~rvermindering
oorlogsuitgavena, lîLeve de :.-Mei-strijddag voor de vrede", 
aJeugd eist vredé 11 , 11Het onderwijs voor de vrede", m?Teg 
met de atoombommèn11 1. "'Jij eisen terugroeping van alle mili
tairen uit Indonesie 11

, "Vrijheid voor het Indonesische 
volk", 11 Merdeka11

, 11 Geen leugens in de leerboeken11 , nver-
mindering belastïng", "Verdedig de democratiea,"Hoger lo
nën, lager -prijzen", "Beter wonen, hoger lonen", Wettelij 
ke vacantie, 21 dagen", "Jeugd eist 3 weken vacantie 11 , 

"Strijd tegen werktijdverlenging", 11Kellners eisen 48- uri
ge werkweek", "Strijd tegen werkloosheid", avoor de tweede 
5% loonsverhoging", 11 Fascisme en anti-communisme komen 
uit één nestn, "Sluit U aan, eenheid", 11Proletariers aller 
landen verenigt U1 en 11Dagblad De \"faarheid, het wapen in 
de strijd voor de werlcende bevolking". Hier en daar gold 
een verbod om bepaalde leuzen mee te voeren. Voorts werd, 
naast rode vlaggen, waaronder enkele met sikkel en hamer, ~ 
een enkele maal de Nederlandse driekleur vertoond5 In -~ 
Leeuwarden hing de Friese vlag naast de Nederlandsec 

DE EERSTE~ 

Het ontstaan van de 1-Mei-viering werd ïn den brede 
uiteengezet. De zin en de strekking van de l - ivrei- dag, zo 
werd betoogd, zijn niet veranderd. De omstandigheden heb- . 
ben zich gev1ij zigd, maar de strijd is nog gericht tegen het 
imperialisme en de onderdrukkingo De strijd voor de 8-uri
ge arbeidedag is er in tussen een geworden voor he·) behoud 
van de wereldvrede" - -

Naast een fees~~~g1 is de eerste Mei voor de com- 
munisten ook een mobilisatie-d[~, een dag om uiting te ge
ven aan de bereidheid tot de strijd. Deze gelegenheid 
houdt tevens een waarschuwing in voor de kapitalisten om 
gëen derde wereldoorlog te beginnen. In dat gëval

1 
zo werd 

gezegd, kunnen zij er op aan, dat met hen afgerekend zal 
- 7 ~ ~~ 



worden u 

Met vol doening werd vastgesteld; dat het kleine 
groepje , dat 61 jaar geleden voor de e!:-.i:'ste maal deze dag 
vierde , is aangegroeid tot een massa van 800 m111i o9n men
sent die zich van het kapi ta~istische juk hebben be·-r i jd .. 
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A F S C q R I F T 

District Kennemerland 

Beste vriend en vriendin, 

Sedert de vorige eerste Meidag zijn wederom uitgestrekte 
~ebieden bevrijd van de kapitalistische slavernij. Machtige 
overwinningen werden behaald in de strijd voor de vrede . 
Vierden een zestigtal jaren geleden slechts honderden ar
beiders de eerste Mei, thans zijn het er tientallen millioenen 
over de gehele we~d. Zij demonstreren voor een 

DEMONSTREERT OP 1 Mei! 

wereld vrij van oorlogsgevaar en een gelukkige toekomst 
voor de jeugd. 
In Nederland stelde het A. N.J.V. zich aan de kop in de 
strijd voor de vrede van de jonge arbeiders. Iedereen her
innert zich nog de machtige Hanny Schaft herdenking waaraan 
duizenden jonge mensen deelnamen . De namen van Eric Mol, 
Gerrit van Praag, Niek de Pater en al die anderen, drongen 
diep door in de brede lagen van de jeu~d. 

Daarom zullen dit jaar vele eerlijke jonge Nederlanders op 1 Mei 

willen demonstreren onder onze rode vaandels voor een beter leven 

en voor het socialisme! l 

Het is jouw zaak hen uit te nodi~en. Neem al je vrienden en 
vriendinnen mee. Dan zal de eerste Mei een ernstige waarschuwin~ 
worden aan alle atoommaniakken en oorlogsavonturiers. 

Wij verzoeken je een rode tulp of iets dergelijks te dragen en rekenen 
vast op je aanwezigheid. Verzamelen om half zeven op de Gedempte Oude 
Gracht (tussen Jacobijnenstraat en Verwulft. 

Met kameraadschappelijke groeten, 

HET DISTRICTSBESTUUR. 
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Aa.nHB 
van B IX. 

Betreft: Verkiezingspropaganda tijdens 
de verkiezingen voor de Prov. 
Staten in 1950. 

Bij persoonlijke contrOle is mij gebleken, 
dat de navolgende personen tijdens de verkiezingen 
van de Provinciale Staten in 1950 door middel van 
een affiche aan hun woningen propaganda maakten 
voor lijst 4 (Communisten, Socialisten en Partij 
lozen) • 

~ 1. Henricue Hubertus Johannes \ntonius Janssen, 
geboren te Venlo 11-3-'09, wonende•te ' s - Graven
hage, Antheunisstraat 24; 
Heinrich Johannes Meijer, geboren te Mörs (Dld.) 
2-8- '09, wonende te 's-Gravenhage, \ntheunis
straa it1 99; 

,3. Gerard Corneille Fabric, geboren te Rotterdam 
14-1-'11, wonende te 's-Gravenhage, Antheunis
straat 204; 
Cornelis Johannes Stoop, geboren te •s-Graven
hage 21-7-'07, wonende te ' s- Gravenhage, van den 
Berghstraat 68; 

'6. 

5. Gerrit Jacobus out, geboren te Zaandam 20- 2-'1 3, 
wonende te ' s- Gravenhage, Burgerdijkstraat 13; 
Reinder Kloostra, geboren te Nieuw Lekkerland 
7-12-'08, wonende te 's-Gravenhage, Jan ten 
Brinkstraat 95; 

l,.-

Pieter Johannes Hess, geboren te 's-Gravenhage 
30- 5-' 08, wonende te 's-Gravenhage, Jan ten 
Brinkstraat 101; 

8. Victor Henri Johan Bouguenon, geboren 12-6-1883, 
wonende te 's-Gravenhage, Laakkade 410; 
Jacobus lillem Dors, geboren te 's- Gravenhage 
25- 4-' 12, wonende te ' s- Gravenhage, Lyonet
straat 123; 

10. Wiilem Janse, geboren te •s- Gravenhage 20-1 1-' 20, 
wonende te 's-Gravenhage, Schimmelweg 421. 

's-Gravenhage, 20 Mei 1950. 

~ __,./_,.I/..,..._ - 8. 
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Hp. no. 1753, Vienstgeheim. 

Onderwerp; Inlichtingen omtrent het te Veven ~~--~~-1 
gehouden kinderfeest door de C.F.N. ~----~ f2 MEt 1050 

• 

op 1 Mei 1950. 

Hierbij moge ik U berichten, dat 1 
Mei 1950 door de C.P.N. gehouden kinderfeest, van de 
afdeling Twello, gemeente Voorst door een dertigtal kinder 
werd deelgenomen. 
Naast kinderen van reeds geregistreerde C.P.N. leden, wer

~ den nog twee kinderen opgemerkt van Johannes van VELDHUIZEN 
geboren te voorst 29 April 1908, van beroep sleper, wonende 
te Twello, Molenveld L.l30. 

~D· t.Y. \ Het geheel stond onder leiding van H.A. de Wilde, geb.21 
1926, ter~djl als leidsters der kinderen optraden: 

~ ~X. I 'X 1 Mej. G.Kamphuis,. geb. 24-7-17; Mej. H. Kamphuis, geb.22-7-
~ .f. 5<. I en llftB.thilda Heintje van WERVEN, geboren te Apeldoorn 4 

· 1922, zonder beroep, inwonende echtgenote van c. Kamphuis, 
IJ ,t. geb. 15-3-19, won. te 'l'We llo, J .612. 

X I 
,_I 

IX t ~~ 

~-x 

Aan het door de e.P. ~ . te Veventer gehouden avond Meifeest 
werd deelgenomen door G.v.d.VEGT, geb. 15-lü-12; c. 
voornoemd, J.c. BEER, geb. 1-4-10; M. BEER, geb. 20-6-24 en 
A.SMIES, geb. 15-9-1916, allen w.onende onder de gemeente 
Voorst en bij uw dienst reeds bekend. 

r"'' ' 
Apeldoorn, 10 Mei 1950. 
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~~~~"'Let Almelose 

1 Mei Comité 
Aan de werkende mannczn, vrouwen en jongeren! 

Over enkele weken is het 1 Mei. 
De dag waarop de arbeidersklasse van de gehele wereld 
in broederlijke solidariteit zal c:\emonstrercn voor haar 
grote doeleinden, een blijvende bestaanszekerheid en een 
duurzame vrede tussen de volkeren. 

Deze edele verlangens verkeren 
op het oogenblîk in groot g~vaar 

De koopkracht van Uw loon daalt voortdurend. 
De armoede in Uw gezin stijgt met den dag. 
Het aantal werklozen neemt voortdurend toe, door de 
verarmingspolitiek van de regering en de oorlogsvoorbe
reiding van het Amerikaans grootkapitaal. 

Wei'l{<md(l m«3nnczn, vrouw~n en jongeren! 

Het plaatselijk comité roept U op tot het bezoeken van de 

GROTE 1 MEI VERGADERING 
welke gehouden zal worden in de--------

Grote Schouwburgzaal van d:_Socieleit 's avonds ~Cf!_~ 
Na afloop S_2re;\~r( Declamatie, T onecz;, 

BAl Muziel( en Zang 

Vormt I MEI-COMlTE'S in de bedrijven en werkt actief mtde aan het 
doen slagen van deze l MEI VERGADERING. 
Demonstreert voor betaling van de tweede 5 % loonsverhoging. Tegen de 
verlenging van de arbeidslijd, voor handhaving van de 48 urige werkweek. 
Tegen de Amerikaanse wapenzendingen en hel maken van o~rlogsmateriaal 
in de bPdrijvcn Smeed de t>enheid van alle werkers. Demonstreert met ons 
voor het behoud van de vrede tegen de ~orlogsvoorbereiding en EIST de 
vernietiging en buiten de wet stellen van alle atoomwapens, internationale 
verminderirg van de bewapening, beëindigin~ van de "KOUDE OORLOG" 
en hel sluiten van een vredesverdrag door de Sowjet Unie, de Chinese 
Volksrepubliek, Amerika, Engeland en Frankrijk. 

Het Plaatselijke 1 Mei Comité 
juffr. Huitinga, juffr. Moelard, F. Leushuis, J. Edens, W. ldema, j Schover, 
De Voer, J de jong, F. Hartman, j Voskamp, L. Timmerij, J. v, d. Veen 
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VertrouweHjk Uit t.~"'-""""'~~ 
At.no.:,-
Yoor • 

be b kende oprot•p à er E. t: ••• t ondernc·lr(IVCt:. <!oor het GP\ -congres 
1950t lnza~e bet oprichtên van l Gitcomit~•s, teneinde te ko~en tot 
een demonstratieve 1 e1·h~r~enk1n~, ~cidde ook 1n H~nrla~ tot de tot
stanakoming van een 1 H~1-com1t~, onder le1!tne der .v~c. 

Op 12 Apr!l 1950 t?.Tà een bosloten ve~nader1ne eebouden döor 
• v. c .. -c. ;>. ..• '· v .. e.-A.?~. 'T. V.-o.". ·. J.- • u. -$oe. znngV(lJ'. ,tto;re~nl'oad. 

en ~e Vrodesbe~eg1ng~ tor besprokib~ van de orgonjsät1e v~n do 1 e1-
v1c-r1nc;. 
(.Ook df! 'P.v.è:J .. , R.V.'V., lL.J.t;. or- 'iJJ Tt >)'\'laren u1taenotlig(j, doch 
deze uhaat\cn n:t~t bèt f.Ot.tloen ol:!l to t1ntwootd€lnu én ontb1·akén aan oc'lt) 111 

Trouvenn oo~ de -als zoaouig oanttene~en• afcevnardigdender C.P.N. en 
vnn de Yr~esbewee1~g{Jqustr~) ontbraken. · 

Bosloten word een optoeh~ te,houden, een ~ ettng te beleg en en 
een kinderfeest te organiéeren~ 
(Zie voo~ dewe v~rgnàering ropport l4/V.994 d~. 12.~.''0• hét~elk be· 
r~i~s er4 1ngé~onden). 

De '"Otoósdool.en" wel"-<! voor het houden .der aeet'1ne doQr n ..... 
huurtl t d~ optoCht er-ü èl OQl' àe ijurgeOCt.. Cté'r van H ~"X" let: {IC1ré1gord. 
et het verbed van oe optocht weraeD ae distr-ictssecr. der e.P •• on 

de leider ven het l ,-e1-cor;J1tê in kE;mnis costQlG op 22 pr11 19SO. 
N1otte::dn werd ti iêens oen oponbare verltiez1ng.sb1~eon1tomst der c •. • l • 
op 25 hpr11 medegedeeld 6at de ln~ ers a~n de meeting in d Poclon 
(B uur) z1eh om 7 uur moesten verza alen on ~e Ge~. oude Oraeht voor 
het opstellen van de stoe~.(Theo Segerius was äa.rbi~-san~ez1c). 
(~~ ra.port 1416130~ U r~ed' t~eeezboäen). · 

DQzerzi~ds was bekend Bewo~en, dnt 1n krinBen van •• J.V. en 
,.v.c.jouna plannen ~~en Ees=ecd o~ -nn~at de deelne~ers aan öö 

optocht op het laat$te ~~nt zou z1ln mode~~dceld; dat d~ optocht 
verboden was- te trachten ''doze op te ,jutten". 

Bek~nd çera ook~ dnt do e.P. ·.loid1ng tn dit ói~triet ~e op
toeht n1et r.öu houd~n omdat dez~ verboà~n w~o~ doch men nou h1~rv~n 
n1ets laten bl1jteri in ~et openbaar (in 4o Wu,rhcid), 6oar mQn baD6 

as aan ge~n deeln~mers vo~r do meetin~ te kriJt~n. . ' 
In de ~rheid van~nte~dng 29 -~ril werd ~an o~k vermeld, àot~eel
nemors en Qe l ~e~-betoging ~rdQn v rwacbt omstreeks 7 uu~ op,äe 
Gea. Oüáe Grncht "om een demonst~ot1o door de stad te houden", g~
volgd door de méetinc in do Doe~en. 

Bekend werd ~at de o.~.No de op d~ Ged. Oude nrecht aanwazige 
de ln ~ra 1n twea groepen ... on Eiplitsen, ~én .@:'rOep .eou via de B alts 
en é6n vla de hotermurkt na r de Doelen porden ge~l~ifeerd. 
lla ntl ... p van de meeting in de Doelen ~ou illOD. de .(l.Gn ez1gon 1n klei
ne croepjes laten ertr€kken, die -luid debatt~~ndo- ~icb dopr ~e 
stad zouden vcrspreiden teneinde ~tocl1 no~ een soort de~onstratie 
te krijgepn. 

In vc~b~nd b1or~ede er~ ~~ leider vop bet l ~ni-eo~tó des 
•1ddogs door d pol1t1~ nou een$ gewezen op het ve~bod tot ~emon
strotie op stru t e~ deze beloofd~ de nonko•.,enae deeine!llors on 1d
dellijk te ver ijzen naar uve Doelen", zonder êlat een optocht gefor-
meerd koD wordèn. . 
(Hieraan beeft ~n ziob -~1j hot •el ~t langzaàc- gehouden, waurQ1' 
bet wakend oog van enkele echer haurs vermoedeliJk goeàe invloed 
heort gebad). ' . ~ 
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Van de "àemon~trati~o is ~an ook niets geko~ea n het gehoel beeft 
nog ooeg niet de ean~acht van anders ~enken~en gehad. 
(Voor de moetini in de Doelen tij ve~we%cn naar bijguond r~pport 
14/6204). - 1 . 

ID. de arhe1d van 2. 5.' 50 beet het: nsearle:n,. ook ·al 'Yvcrbotfcn 
~Ook te H~a~l~ wos de 4e~onstrat1e verboden en omdat oök ~en wande

linG zondor leuzen op het loatste moment V~T~dcn .ord, ontstond er 
eon misvcrstand onder de de~onBtr.an~an, waardoor aan het bozoek eon 
de v~~5éda~1ng in de tadsdo~lon nognl afb~oUk werè gedaan: 

. 
DO E.'V .c. 'lrtlde in Haarlem clo ttL ~1-bóodscllo.p 19~0" laten aan• 

plokk~n. Dit is -~ogelijk door oen ~oStü nd~ oV,~reenko~st tussen ~e 
~a~e~nte ~n ~e ~.v. Publex tQ Amsterdam- vcrboden op grond van ~~ 
.f'è1t, dat de iDh\'Ud Vfill de böOd~ohnp erp (t<l:&C'tlt îl.$tl'ijd1g met de 
goo ·e -ee..q~n en ocl~adclt~Ir voor de onenbnre. 'l"Uct". PP.ze ponJI:featen 
(onnovo~r 100 K Boem) ziJn in Huarle~ d&n ooY. niet uanaeplakt, hoc
wel d uvcnd dau~voor 1~ klo!ne pamfletjee deze bóodsc~up reeds was 
engekondlcdG · -.. -

Het di~tr1ctsbestuur van bet .• rr.J.V. nodigde pe~ cireula1re 
,zijn ,.v:rien?en en vriendinnen" uit O:!l op l r·c1 te d-e onstreren en 
te ver za ~len o • half ~even ap ~o Gcó. Oude G'rto c~t, draeend "een 
rode tulp or. 1ets .dergsl1ll's"(z1e b13lo.g ) .. 

. 
Aan het KUlder-Deest namon ête:c1. ongeveer 2$"0 k1n1toren, d1o onlië: 

eele1de vnn n t 1nt1~tal QUd~en van diver e ~t~d d~ien naar de 
'"Sb!..dt naet-l!\.IJI" troztkon en tlijar werdon bez1c.eehou4eu met elowntJ en 
~ele dor kin6e~en h&a'en rood-~1t-b~uwe vl~&c~tjos en .nkele droe· 
~en een oranje strikJ o·r .spald. 
(V03r do orga~isntie ~an het . 1nd~r~ecàt ~1j ~crwe~~n naar bijgoa~d 
ropport no. 1~/6088)~ · · . . . 

. ' . 
· RècU4lorénae': Uêt· 1· ~ci .. co!lité linnrlem ' boof.t ,tb tqtnal oneove:er· 300 
oucle;t®(®Ecnoeu .l:tl."lon b$1t~nde CPNél:Dt Wi3ote:us"nNJVera·~ enz.) -e~ 
2~0 kindorqn bij ~lk~a~ watän~e krijgen, doeb heeft g~ensztns tot 
recUltaat gehQd deeïnut::o vun •'.e~.Q. broe;"~ f.t'ont" eun :de "demonstrá
tieve h~rdenking .van de tiotOl'nat1onule V® :om:!IE!ln"'!'lcl.d van het pro-
1etn'rlaot in het '\rader Vllll (t~ Atr1jè VOOr 0~ V)'ta6C"• 

.. • --- t., ) 

• • 

De ~.v.d.A. orr,an1seorae d1t 3aar in ~arle~ d~s oéhtends.een 
wentteling nan-r llloa::rcnatlal e.o., ac~ rnldt1a~s een 'b1.Jocnko<'lSt van 
ouderen van dafen wacr sprak Z.E. in. re~. Dr. ~. Drees en dos 
uvonas een bijeenko~st in het ~oncert e~ouw, waar rle ûèlg_ r~jor 
sprak over EUropese Pêde~atie. 
Pezo bijeenko~Et vetliep %eer epthoucluat, de ~~1 ~s tot on 
de nok cevuld, neçenoen ~llen arooeen een rode b1oeo enz. · 

Hoewel op· een b1j~onk9Tst van het~ el-êom1té ~~r E.v.c. 
plannen waren ~eopperd om op de P.v.d.A. b1~oenko~rt te werken met 
pwmfletten~ wao~1n àe leden van p.v.d.~. eh ~.v.v. ~ouden woraen 
fiC~ez~ QP do è1~enaard1go p~oeres l~iteit van oun. bentur.cn, beeft 
z1ch n1ets VAn. d1en aard voor.eedatn en 1 alles !2on~cr e-nig lncider 
Vel'lopen. Elnde. , · · · , · 

. 2-~~l950. . . . 



HOORN 

Notitie 
e voor: B Verb. 

van B III g 

Blijkens "De i'laarheid" van 4.5.1950 heeft te Hoorn 
een 1 !~ei-vergadering plaats gevonden. H!ervan en van een 
aldaar op 12.1.1950 door de C.P.N. gegeven filmvertoning 
zi~n geen verslagen binnan e,ekomen. Een spontane melding 
werd door Hoorn in dit jaar nog niet gedaan. Slechts werd 
in het kort geantwoord op een door ons Pastelde vraag. 

B IIIg 
10 Juni 1950 

.( 
{hj. 



O./) . I~ I ~f() 

Plaatsgenoten, 1 

1 MEI, de dag waarop 

MEI nadert! 
de arbeiders 

in de gehele wereld wapenschouw houden. 

De aantallen arbeiders, die op de le Mei getuigenis afleggen, worden ieder jaar groter . 

In Wormerveer hebben we de laatste 3 jaar kunnen zien. dat ook hier het aantal demonstranten 
steeds groter werd. 

Tot dusver werd het initiatief voor de le Mei door één politieke partij genomen, namelijk de 
C.P.N. Dit werd als een bezwaar aangevoeld, omdat er ook niet-c0mmunistische arbeiders zijn 
die toch de eerste Mei willen vie ren . 

De E.V.C. nam dit jaar het initiatief om tot een 1 Mei-comité te komen, opdat iedere arbeider, hoe 
ook politiek georganiseerd, aan de 1 Mei viering zou kunnen deelnemen. 

Dit comité ontstond en richtte dan ook een verzoek aan B. en W , om op de eerste Mei te mogen 
demonstreren. 

Wat in de afgelopen tijd steeds mogelijk bleek, was nu NIET meer mogelijk! 

B. en W . weigerden toestemming te verlenen! 
Het commentaar van de burgemeester was, nadat hij hierover was opgebeld, dat er nu een ander 
college van B. en W. is dan de vorige jaren. 
Inderdaad! 

Dit ondervindt de bevolking reeds aan den lijve, door o.a : 

De steunuitkeringen, de gasprijsverhogingen, de lonen van het gemeente
personeel, de woningbouw, etc., etc ., en nu het verbod van demonstreren op 
de le Mei ! 

Dit college van B. en V{ steunt nog niet eens op de meerderheid van de Raad I 

Een minderheid dicteerd, met de burgemeester aan 
het hoofd! 

Wij menen er goed aan te doen de bevolking over deze handelswijze in te lichten. 

Wij roepen U op om met alle kracht tegen deze AANTASTING VAN ONZE GRONDWETTELIJKE 
VRIJHEDEN te protesteren! 

Wij hebben in Wormerveer niet voor niets gedurende de oorlog gestreden tegen de fascisten en 
hun buitenlandse opdrachtgevers ! 

Wij weten, dat de arbeiders in Wormerveer dit verbod niet zullen accepteren en dat zij net als in 
de oorlog een waardig antwoord zullen weten te geven. 

Neemt allen deel aan de le Mei! 
De 1 Mei-viering zal toch door moeten gaah! 

Protesteert! Het l Mei comité. 



NQ.. 28. 

No. V. D. 

• 

• 

DIE ~STGEHEIM . 

ONDER't/Eh.P: 

DATUM: 

PLAATS: 

SPREKER: 

MEDEWERKENDEN: 

ZAALCAP.: 

.t~A.NWE:t IG: 

V E R S L A G. 

Openbare 1 Mei-bijeenkomst 
door het z . g . 1 Jei- Comité
E.v.c. Bedrijfsbond "De Me
taal " . 
1 . 5 . 1950 aanvang 20 uur . 
De zaal van het t'Victory" 
hotel . 
Zekere J . KOIUNG, vermoede
lijk wonende te •s-Graven
hage. 
Twee jonge oannen met een 
quitaar (volgens hun z~~~~~.u . 
waren zij afkomstig uit 
sterdam) . 
180 personen • 
180 personen • 

Door het z.g. ~ei-comité alhier , hetwelk 
bestond uit de leden P. O. VEEN, wonende Metiusgraoht 9 
en FERDI NAND VA~ DER LINDEN, wonende Hoeverkade ga, res
pectievelijk voorzitter en secretaris van genoemd comi
té (pei den bij Uw dienst bekend) werd in een der zal en 
van het "Victory"- hotel alhier een 1 Mei bijeenkomst be 
l egd . 
Te omstreeks 20.15 uur opende de voorzitter P. C. VEEN 
met een kort woord de bijeenkomst . Hij memoreerde de 
strijd van de koloniale volken tegen hun onderdrukkers 
en de strijd van de havenarbeiders tegen het lossen van 
de Amerikaanse wapenen in Itali~ en Frankrijk . "De nabij 
toekomst is voor o~ van de grootste betekeni s . Wannaer 
de havenarbei ders hier te lande voor het feit gepl aatst 
worden de wapens te lossen, dienen wij te beseffen, dat 
wij in de strijd naast deze makkers moeten staan . .. ~.~~crc~- 

wij dan ook een beroep op U moeten doen, dan ben ik 
van overtuigd , dat zo' n beroep niet te vergeefs zal 
en dat U UW brood met deze makkers zult willen delen. 

Wij willen vrede en geen oorlog meer waarin de jeugd 
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voor de oorlogsbrandstiohtere en bloedige handelaren 
in mensen levens , gebruikt zullen worden om de kapita
listen de dividenden op te laten strijken" zo betoogde 
VEEN. 

Hierna werd door de eanwezigen staande nde Internatio
nale" gezo~gen, hetgeen zonder begeleiding geschiedde. 
Vervolgens zongen de twe~ joage mannen, waarvan da ean 
met de quitaar bageleidde, een drietal liederen o.~. 

een parodie op het lied "In Holland staat een huis", 
"de mannetjes" ( dit lied vertolkte de gevoelens van 
heil die zeggen "het is al tijd zo geweest en het zal al
tijd wel zo "blijven11 en een strijdlied "Het p:roces" . 
Daarna werd achtereenvolgens met een smalfilntcestel 
vertoond een Russische sportfilm, een tekenfilm (met 
jazzmuziek) en een film over het congres der Jonge Pio
niers in de Sovjet-Unie. 
Deze l aatst vertoonde film was een complete "Stalin 
heerlijking" . Het filmbeeld was niet altijd even scherp. 
De sportfi~ droeg o.m. als opschrift "Centrale Stadie 
en Documentatie film" . Het gesproken woord werd in de 
Nederlandse taal gegeven.Na afloop van de filmvertoning 
werd er dankbaar geapplaudiseerd . Volgens de operateur 
was de film onbrandbaar . Op aanwijzing van de politie 
werd de filmvertoning even onderbroken om een schuim
blusapparaat bij het filmtoestel te kunnen pl aatsen. 

- Als filmoperat~e~ trad op de bij Uw dienst bekende J .J • 
HEEMS1rnRIC, wonende Snaarmanslaan 14 alhier. Tijdens het 
korte oponthoud veroorzaakt door het optreden van de 
Politie , maakte de bij Uw dienst bekende A. POLK, wonen
de Houtweg 5 alhier , van de gelegenheid gebruik de aan
wezigen op te wekken de bijeenmomst van het Vredescomi
té die op Vrijdag 5 Mei 1950 (Bevrijdingsdag) in de ~u
ziektuin zal worden gehouden, te bezoeken waar L. BOAS 
en MARCUS BAKKER, dan als sprekers zullen optreden. 
Na de filmvertoning declameerde Mevrouw DE BRUIJNE 
"Het Meilied" ( van KOLM) en "Wat eisen wij" ( van JEF 
LAST). Bij deze laatste voordracht verontschuldigde zij 
zich min of meer een werk van JEF LAST te hebben geko
zen en zei , dat als het werk van iemand goed is men 
het toch maar gebruiken moet al heeft men overigens 

rede te over om hem (JEF LAST) niet zo hoog aan te 
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slaan. 
Hierna gaf voorzitter VEEN het woord aan de spreker 
van deze avond J .KONING.Al s ondet•werp van de .Jeirede 
werd opgegeven "De betekenis van de le Mei in dit hui
dige tijdsgewricht11 . In zijn rede zei spreker o . m. "Vele 
malen kwamen de arbeiders :!."eeds op de 1 ste 'ltei bijeen, 
maar nog nooit heeft "De Internationale" zo triom:fante
lijk geklonken als in deze tijd, nu millioenen mensen 
over de gehele aarde zich verbonden voelen door de ban
den van de solidairiteit . ruen heeft de vaste wil het 
kapi~alist1sche monster, niet alleen te ketenen maar 
binnen de korst mogelijke tijn te vernictigen.We moet 
echter niet denken, dat we de overwinning voor niets 
krijgen .Alle verbeteringen, in het verleden tot stand 
gebracht , werden afgedwongen door de kracht en de 
strijd van de arbeiders .De strijd om het oehoud van de 
macht wordt door de kapitalisten steeds feller gestre
den, nu zi j zien dat hun laatste bolwerk aangevallen 
wordt.Dit kapitalisme zal dan ook niet achramen om mil
lioenen mensen mee te alepen naar de vernietiging. In 
Nederland is het kapitalisme in haar laatste pariode 
van macht gekomen , el ders leeft men reeds in volle vrij 
hei d . Deze Meidag ie dan ook ue mobilisatiedag om de 
krachten te monsteren en de oorlogedrijvers waarschuwen 
wij daarom vandaag nog voor dat we onverbiddelijk met 
hen zullen afrekenen. Volgens LIEFT I NCK zou de devalua
t i e niet van invloed zijn op de eerste levensbehoeften 
van ons volk. Hoe groot dit bedrog ia ~1nnen we vragen 
aan iedere arbeider en arbeideravrouw. Volgens de offi
ci~le statistiek is het levenspeil van ons volk met 
10 % gedaald , maar wij zeggen, dat dit minstens 15 ~ is 
HOLTROP heeft reeds over een tweede devaluatie gespro
ken. JORIS IN 't VELD is pas naar Amerika geweest om 
orders in ontvangst te nemen voor zijn huizenbouw, maar 
in de praktijk zal het wel op bunkerbouw uitl open. De 
strijd om uitbetaling van de tweede 5 ~ loonsverhoging 
dienen we met ~racht aan te binden. wanneer de arb~i
ders het willen, zijn zij in staat direct loonsverho
ging af te dwingen wanneer ze de vuist onder de neus 
van de Regering houden.De Amerikanen zijn nu begonnen 
de oorlogevoorbereiding in de praktijk te brengen en 
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een nieuwe heilige oorlog aan het voorbereiden. "KOOS" 

en zijn trawanten achreeuwen de ~eel schor om West-Duits
land te bewapenen en om met Adenauer die het "~utsch
land über Alles" liet zingen, samen te werken.Het wordt 
nu overduidelijk waarore Schreieder er zo goedkoop afgeko
men ia. VAN HEUVEN GOEDHAitT, het z.g. linkse mann&tje in 
de partij van de Arbeid heeft in de Kareer gezegd, dat het 
toch niet aanging West-Duitsland te laten verdedigen door 
andere dan Duitse soldaten. Er wordt g&zegd, dat de Sov- , 
jet Unie agressie wil, I.lllla.r VOhRINK zegt als het ware, 
net els CHURCHILL in de tweede werelét.oo.!'log zei: "Geef' 
ons het gere2dscha:p en wij zullen het werk doen".Zijn de 
Russen werkelijk agressief? Dreigt ~r in de Sovj~t-Unie 
misschien sen crisis of dreigt deze in Amerika? Hebben 
de Russen op duizenden mijlen van hun grenzen aanvals
bases, of hebben de .~erikanen deze? Is in de Russische 
pers een hetze-campagne ontketend of ia dat het geval in 
de Amerikaanse bladen? Zijn in Russische bladen kaarten 
afgedrûkt waarop met p1xatjea was aangegeven, waar het 
beat atoombommen in Rusland konden worden neergesmeten , 
of is dat in de Ameri.kaanee bladen geschied? Doch indien 
Rusland agressief zou zijn, dacht U dan, dat zij rustig 
zou wachten to-'G TRUMAN al zijn wapens in Europa aan tral 
heeft gebracht, of zou de Sovjet-Um.ie, Amerika direct"de 
timmer geven" • 
Het blijkt, dat de atoombom niet zoveel indruk op de Rus
een gemaakt heeft ale wel werd verwacht. Als die atoom
bom voldoende is om een volk uit te moorden, waarom wor
den dan nog meer wapens aan land gebracht? !ten B 29 of 
een ander vliegtuig kWam dezer da~n, net ale voorheen 
de Luftwaffe, van een koude kermis thuis toen het een 
spionnage-vlucht naar Sovjet gebied ondernam. Stelt U 
eens voor, dat een Russisch vliegtuig boven Amerikaana 
gebied gevlogen had, dan was de oorlogehysterie (histe
rie ze :i. spreker) niet van de lucht geweest. ~en dergelijk 
incident is echter zeer gevaarlijlt:, want al zouden we 
nog nooit een Rus hebben gezien, we zouden bij een even-
tueel conflict in het kader van het Atlantisch Pact de 

aar1valler moeten ondersteunen. Dr. VISSER, oud Ambassa
deur in Moskou zei bij zijn termgkeer in Nederland, dat 

Rusland alleen nadeel en geen enkel voordeel zou hebben. 
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Ondanks de beweerde beperkte bewegingsvrijheid van 
vreemde ambassadeurs in Moskou, bezocht Dr . VISSER dan 
toch maar Tiflis, Stalingrad en Astrakan. net dagblad 
"het Parool" is niet erg tevreden over de uitlatingen 
van de voormalige ambassadeur, omdat hij niet het gewone 
afgezaagde deuntje over de Sovjet-Unie heeft afgedraaid . 
Hoe ia eigenlijk de eoon&mische toestand in Rusland? 
Eind 1949 was de produotie met 50 % gestegen boven die 
van 1940.0p het platteland werden 3 millioen woningen 
gebouwd en in de steden werd 28 millioen vierkante meter 
woonruimte klaargemaakt voor bewoning . Wat een cijfers , 
Joris in ' t Veld zou er een stille beroerte van krijgen • 
wat hebben wij in Nederland te verwachten anders dan 
crisis, devaluatie en werkoosheid? . Minister STJKRF!R 
pleitte kortgeleden voor verbetering van de betrekkin
gen met de Sovjet-Unie.we zullen hem aan zijn woord h 
den.Om de betrekkingen te verbeteren zal men echter 
geen Amerikaanse wapens moeten lossen. De havenarbei
ders zv~len dan gelijk hebben wanneer zij weigeren deze 
wapens te lossen. De eventuele onderkruipers in de ha
vens dienen uitgebannen te worden uit het kamp der wer
kers.Wij zullen het voorbeeld van de arbeiders van Na
pels en Cherbourg voor ogen houden en het volk zal zich 
als een muur scharen achter d ze havenarbeiders. De re
actie zal weten, dat het volk zich nooit zal lenen de 
wapens op te nemen tegen hun socialistische broeders 
(applaus). De vrede wordt gewonnen, door de kracht van 
ons aantal. Machtige staten staan aan de ~ijde van de vr 
desstrijders. Het inzamelen van handtekeningen voor de 
vrede in de bedrijven is op vele plaatsen van ons land 
verboden, desondanks zal het in Stocholm opgestelde 
plan, hen als oorlogsmisdadiger aan te wijzen die het 
eerst de atoombom zal werpen, voor ons een richtenoer 
zijn. Nu staan ongeveer 800 millioen mensen in het kamp 
van de vrede. Over de verkiezingen wil ik nog iets zeg
gen. Het gezegde van DREES, dat , wanneer in een land 
vrije verkiezingen gehouden kunnen worden, de communis
ten weggevaagd zullen worden ia niet bewaarheid gewor
den. Ongeveer 350.000 Nederlanders hebben bewust geko-

zen voor het communisme. 
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Het feit , dat ruim 12,5 % niet gestemd heeft is zeer 
kenmerkend voor deze tijd, omdat men mag aannemen dat 
op de duur deze stemmen naar ons toe komen. 
Het feit , dat wij stemmen verloren hebben bij de laat
ste verkiezingen, daar behoeven we helemaal niet om he 
te draaien. Alleen als je de radio op de verkiezingsdag 
aangehad hebt , dan zou je denken dat de communisten fi
naal van de kaart zijn. Al zou het verlies voor onze 
partij nog zo sterk geweest zijn, dan nog is het alge
hel e of~ensief van de reactie ten volle mislukt . De eoo 
nomische toestand en ontwikkeling echter gaat steeds 
door en dat is onze winst en de algehele verarming zal 
velen overtuigen van de juistheid van onze woorden. 
Het ia niet de grote ROMME of de grote KOOS die invloed 
op het wereldgebeuren kunnen uitoefenen, maar het zijn 
Stal in en Mao tae Tung (Toeng) . De strijd in Azië is in 
volle gang. Wat is er een perspectief voor ons, verge
l eken bij hen, die 60 jaar geleden de eerste Mei vier
den. Om geen krachten te verspillen zullen we onze rij
en moeten sluitea en de krachten mobiliseren om onze 
vijanden te kunnen verslaan. Leve de strijd, l eve de 

11 

internationale solidairiteit. 
Hierna was er een pauze, waarin loten werden '\e rkocht 
voor de te houden verloting van een klein aantal arti k 
len, zoal s sigaretten, een taart en een drietal boeken 
waarvan de titels zijn: " De weg naar het leven" , Max 
Havel aar, en "Geboorte van een nieuw China u. Voor deze 
verloting waren de prijzen door leden of sympathiseren
den gratis ter beschikking gesteld. Voor de verloting 
waren 1000 l oten I 10 ,10. - beschikbaar, die echter lang 
niet all enwerden ·verkocht . 
Na de pauze traden de twee jonge mannen weer op en 
brachten een drietal l iederen, al le met een sterk poli
tieke inslag. Vervolgens declameerde mevrouw DE BRUIJNE 
"Zweer kamaraad" , waarna de verloting plaats vond , on
der leiding van de bij Uw dienat bekende C. TORENVLIED. 
Te omstreeks 23 uur sloot de voorzitter de bijeenkomst, 
en ging men rustig ui teen. 
In de pauze werd gecolporteerd met het blad " E.v.a. 
gids" . Bij het betreden van de zaal werd iedere bezoe-
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ker een rode tulp aangeboden, welke op de jas gedragen 
kon worden. Bij de uitgang van de zaal werd door de be
kende KNUISTINGH~ NEVEN gecollecteerd "voor de havenar
bei ders" . I n de zaal was geen enkele versiering aange
bracht . De stemming was vrij enthouai ast . voor zover be
kend, was all een in het dagblad "De waarheid" genoemde 
bijeenkomst aangekondigd. In dit bl ad van 28. 4. 50 ver~~·u~u. 

onder de kop l Mei Vergaderingen het vol gende: " Alkmaar 
1 Mei •smiddags poppenkastvoorstel ling voor de kinderen 
in hotel "Central 11 aan het Hofplein. Entree 10 cent . 
• a- Avonds om 8 uur in hotel "Victory" , i ngang van den 
Boschstraat , feestelijke Meivergadering met film, decla
matie, zang en muziek. Entree 40 oent.-Einde artikel. 

Gebleken is• dat de versohuldigde zaalhuur f 25 .- bedroeg 
en dat de desbetreffende kwitantiei"Zaalhuur C. P. N. 
f 25 . - " waarover geen aanmerking werd gemaakt , hoewel 
bi j het a:fhuren van de zaal was opgegeven, dat het een 
feestavond betrof voor "De Metaal" . 

Verdere 1 Mei viering en andere bijzonderheden. 

Poppenkast vertoning ( van het Mei-Comi té) 

In de middag van 1 Mei 1950 werd in de beneden zaal van 
café "Central" een poppenkast voorstelli ng gegeven ten 
behoeve van de jeugd. Te ongeveer 14 uur nam zi j een 
vang en was tegen ! 0.10. - per persoon toegankel ijk. In 
de zaal vtaren ongeveer 200 kinderen aanwezig, waarvan 
het merendeel voorzien was van oranjestrikken eb sjerpen. 
Voor de aanvang van de voorstelling werd door middel van 
een versterker , marsmuziek ten gehore gebracht. De voor
stelling stond onder leiding van de voorzitter van het 
Mei . comité P. C. VEEN wonende alhier , die bij de opening 
zeide: n Het is vandaag 1 Mei met mooi weer, dus moet er 
feest gevierd worden. Wij hadden gedacht om jullie van
middag een poppenkastvoorstelling aan te biedenU Verder 
gaf hij het woord aan mevrouw DE BRUIJNE uit Krommenie 
die de voorstelling zo~ verzorgen. Zij vertel de een ver
haal over dwergen, oompleet met Klaassen en Xatrijn. 
Te ongeveer 14 . 45 uur werd er een kl eine pauze gehouden 
waarin muziek werd gegeven en verder werd onder leidinp 
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van c.TOREIVLIED door de kinderen enige neutrale lied
jes gezongen. Vervolgens werd begonnen met het tweede 
gedeelte van de voorstelling die om ongeveer 15.45 uur 
eindigde. TORENVLIED dankte daarna mevrouw DE BRUIJNE 

~ 

voor haar ~ptreden en vcrzocht de kinderen ''~ang zal ze 
leven" te zingen, waaraan spontaan werd voldaan. De 
deren ontvingen bij :'le'è; -verl.:rten van de zaal een kleine 
versnapering. 

~anplakkipg Manifesten. 
Enkele dagen voor l Mei verschenen op diverse aanplak
borden in deze gemeente manifesten met rode tulp z.g • 
11 l ~ei boodschap 195011 • Deze biljetten behelsden o.m. 
een oproep tot verdediging van de vrede, een oproep tot 
strijd om uitbetaling van de tweede 5 % loonsverhoging 
en in het algem.een een oproep tot het aanhalen van de 
banden van samenwerking met de Sovjet-Unie, China en de 
Volksdemocratische landen en het buiten de wet stellen 
van alle atoomwapens. De ondertekening van de manifes
ten luidden 11 Het Verbondsbestuur derEenheide Vakcentra
len. 

1 Mei-feest Partij van de l~beid. 

"Met een werkend Nederland in een verenigd Europa", on
der deze leuze vierden het N.v.v. en de ~artij van de 
Arbeid di t jaar het 1 Mei-feest. Het 1 Mei-comité, dat 
was samengesteld uit vertege~1oordigers van het N.v.v. 
de Partij van de Arbeid en aanverwante sioialistische 
organisaties , riep op, deze feestdag van de arbeid met 
al de overgave te vieren, die dit socialistische feest 
van ouds kenmerkt. 
'a-Morgens te 10 uur was er een goed bezochte vergade
ring in de zaal van de Muziektuin. Ale spreker trad al
daar op de Nederlands Hervormde predikant te Alkmaar 
Ds. J.DIKBOOM. De zangvereniging "De stem des Volks" 
afdeling Alkmaar zong een drietal strijdliederen. Na 
afloop van de bijeenkomst werä de Algemene Begraafplaat 
bezocht alwaar bloemen werden gelegd op de graven van 
overleden geestverwanten. 'a-Middags te 2 uur was er 
een Bonte middag op de binnenplaats van de Roehdale-

sohool , o.l.v. de A.J.c., de D.S.J.V. "Nieuwe Koers" 



' 
D I,glVSTGEHE 114 .. 
9.-

• 

• 

de Vakbondsjeugd. Er werd gedanst en tevens voerde 
men een lekenspel op. Diezelfde avond te 20 uur was 
in de zaal. van "Het Gulden Vlies" een bijeenkomst , 
alwaar het woord werd gevoerd door H. PLOEG uit Utrecht 
Tevens werkte mede de muziekvereniging "Exelsior" en 
de arbeiderszangverenigtng " De stem des Volks", ter
wijl mevrouw BACKER-BREED, voordrachtskunstenares , 
enige verzen declameerde. 
In deze gemeente had de 1 
rustig verloop.- EINDE.-

Mei viering een ordelijk en 
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In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven zij mede

gedeeld , dat door de Burgemeester dezer gemeente toe-

stemming werd verleend , zowel voor de te houden mee

ting op het IJsclubterrein (van 20 - 21 uur) , als 

voor de daarna te houden optocht van dit terrein naar 

het Waterlooplein, alwaar de stoet om circa 22.30 uur 

wordt ontbonden . 

No. l 3.\ F3. 
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Uit een bespreking tussen functionarissen van de C. P. N. en de E.v.c. 
te Arnhem,gehouden op 13 April 1950,is bek~nd geworden: 

.. clut is o_:)sericnt een comt. t' voot· c.A. e 1 ei- viering. (Sec re
't t'LJ J . H.off, .;_'r;JO"'Gn 1.:>-4-1919 ) . De Part.iJ (~ . .... . ~. ) als 

zo.l.a.t .... it: Zöl zich niet 1aet dl) l L1ei- vln ·ing bemoeien. Even
Viel .• o•·a.t eL' Oi uJnt.e\.iJ:OUu '':!ll ·l·t ~.·e ;,..ct~jgenoten allen 
n.eH~ · ed. en tot _1et J Oé'Il sl<.~ _en v tn <.ie 1 ~~ei-vi ""ring . S' 
ziJn t ,ee zalen ..... c:•!ltU.Cd , ffi<-3'l: en u"'z,:J·:oenli.;ke capaclhteit vnn 
ro1d )00 zityla.t...; ... • li:Ui. 1;1' :~t.!l\:E->?;igen vinJen d i t nogal 
ortiudsti.Jch en \<zen e.L· o. , d.:Jt v . .~n ' ~n volle zaal, meer 
_>ro_ ... ~~nuö.· uitg:àat Gtru.L V3l1 t .• eo 1l~l.LvoJ..Je zalen . 
i3e~l eten 1voru.t :!1 ·· t: 1'D<.t ·..:hten in te apruwen Olü beide zalen 
vol te · · r'lJ.....€Li 

C .,üt betreft de h.ie.rbo\re.u en ook reeds eer-1er gerelateerde 
v<ze v:aarop de co uni·:;ten ,::.e 1 ·eidag in. Arnhem willen 
vlPren - oo.K uit a:.d.ere rJlaatsen bL~kt dat men de comitá
vorm heeft c,e.r:ozen - 'r. or..;.t O!le:;etJer.!..t dat van een recht
streeks verbod V?Jl Je pl aatsel1ji:e OV9rheia aan de ::; • F. r . 
of de B. 1/ . ::: . om de socialist:.r.che 1 ~ei-dag te vier~ , 15een 
srra .. e ls. 
De .t:l . v. d. A . te arLhem heeft te keru1e.n ~e~even op 1 t~ei c;een 
optocht , l"ef!tinl!, of open Oé;II'e Ver!!J 1,derln~ te bele.::~._en , zulkS 
om an.dere ;,;;evoelens niet te kv. etsen . IJe .aurgemeester der 
gemeente Arl'll1e:n. heeft d.ao.ror) beslot.ei.l a.,n andere socialis
tiscne 1:5roeperin_.e.a het nouden v.qn o:)tCICrltf!ln. en meetings 
in de open lucht niet toe tG sta , . .n . I\ at betreft het vergade
ren ill ~ebollwen , is r1an te explo'ltant van de grootste ver
t;aderruüute verzocht om aan de 0 . " · t·1• of een van haar neven
orb,misaties ge~n ver~·:..aerruimte te verhuren op 1 Mei. .Dit 
verzoek is niet tot andere zaalhouders ~ericht . De reden 
van dit verzoek ligt waro: schijnlijk in llet feit dat in be• 
doelde ver~aderruimte het traditionele Oranjebal op Konin
ginneuag wordt ~e.hou:.Ien.) 
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1 r·ei-viering van de e.P.!"'. 

21 April 50 

HierMede ~ope ik Uwer Excellentie boric tGn dat enire der 
hoogste functionarissen van de Comnunistische Partij ven Nederland 
rekening hourlen met de l!logelijkheid , dat de 1 JTei-viering dit 
jaar verboden zal worden, omdat op de eerste 1 ei de ver jEtll·dag van 

Hl: . de IConiPgin wordt r:evierä. 

De leiders dor C.P.li. zijn niet voor.nereons togen een eventueel 
verbod te ageren, maar dit te negeren. Aon oen dercolijk verbod 
zal in r.na waarheid" geen bekendheid worden ogeven en de voorge
nonen demonstraties en meetings zullen doo1·gang vinden. 

Daar dit besluit in zeer kleine kring ~enonen is , noge il{ 
er op aandrinr,en deze ~ededeling als strikt vertrouwelijk te 
willen beschouwen. 

Aan ZiJne Excellentie 
de ~ini ster van 
Binnenlandse Zaken 
te 
~GRAv~~..AGE. 

r. L. ;.!;inthoven. 
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De c .P . N. houdt rekening met een ver boa. van de 1 1. ei vierinf , 

omdat op die dag de verjaardag van H. l1 . de Koningin wordt gevierd . 

In verschillende gemeenter aden is het verzoek gedaan op die dag 

geen optochten of vergaderingen te houden, ten einde geen aanstoot 

te g~ven aan groepen van de bevolking, die op die dag de verjaardag 

van Hare Ma,jesteit wensen te vieren . De C.P.r . is van plan o.m niet 

te ageren teren een eventueel verbod , maar dit te negeren. De ar

beiders zullen omtrent een verbod niet door 11De 1'/aarheid" "Wrden 

ingelic~t en de eventuele n~~onstraties en meetings zullen doorgang 

vinden . Men noe~t dit de stille actie . 
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slechte opkomst. 

Orgè:misatie 
1 Meifeest 1950 

. riep Blokzij 1 

1 Mei-feest in 
kader Vredesactie. 

Voorl<;pig 1 Mei
comité 1950 

1 Mei optocht '50 

• 
1 Mei leuzen 1950 

1 Mei bijeenkomst 
1950. 

Takti~ 

Qln 01[~ 
f{ J 

I 

Bericht: 
Bron: 
Inhoud: 
Actie: 
Copie: 

dd. 12.4.1950 
Betrouwbaär 
Betrouwbaar .Ge:heim 

Besloten gecombineerde besturenvergadering van de 
E.V.C., C.P.N., N.V. B., A.N.J.V., O.P.S.J., N.U., 
Morgenrood en Vredesbeweging1 op Woensdagavond 12 April 
1950 in 11De Nijverheid''· 

± kwart over 8 opende Hennevelt de vergadering. Hij 
sprak er zijn teleurstelling over uit, dat zo wïnigen aan de 
uitnodiging voor vanavond gevolg hadden gegeven en zelfs 
enkele organisatie~verstek hadden laten gaan, jammer was 
dit vooral, omdat het doel van deze avond was, te komen tot 
een definitieve werkverdeling voor de organisatie van het 
1 Mei feest. 

Spreker las hierna de oproep voor van B.Blokzijl en 
B. Brandsen in Werkend Nederland(zie Werkend Nederland no. 
23 dd. 8.~.'50). 

Samenvattend zei spreker 11Door de 1 Mei betoging moet 
gedemonstreerd worden het verlangen va~ de arbeiders naar 
een vreBdzame samenleving, een duurz~me wereldvrede; wij 
moeten massaal uiting geven aan onze onverwoestbare vredes
wil. In die geest willen wij deze korte bespreking houden". 

We komen dan eerst tot de verkiezing van tenminste ~ 
personen- liefst uit de verschillende organisaties- die zich 
zullen belasten met de organisatiex van de 1 Mei demonstratie 
in samenwerking met de dagelijkse leiding van de E.v.c.; de 
moeilijkheid is nu, dat we hiBr met een paar mensen zitten, 
waaruit we slecht een 1 Mei comit~ kunnen vormen, maar 
voorlopig kunnen wij de plannen hier bespreken. De hoofdzaak 
is dat de optocht slaagt; we moeten niet alleen vlaggen en 
leuzen hebben, maar de stoet moet ook verfraaid worden met 
praalwagens. De afgevaardigden, hier aanwezig, moeten dit 
met hun orga.nisaties bespreken. Er moet rekening gehouden 
worden, dat de politie goedkeuring moet geven voor de ~~ 
te voeren leuzen en dat wij eerst dctarnt:t opdracht kunnen 
geven tot het definitief organiseren van de optocht. 

Buiten de algemene leuzen, die meegevoerd worden, zoals 
11vrede" etc., kunnen de organisaties leuzen meevoeren, \laar
op ze hun speciale eisen naar voren brengen. 

Verder is de E.v.c. van plan op de avond van de 1 Mei 
een bijeenkomst te houden in een grote zaal of op een 
groot terrein, Het is echter niet eenvoudig om een z~al te 
huren. Zoals bekend is de grote zaal van het Concertgebouw 
op 1 Mei voor de P.v.d.A. bestemd; het Krelt:tgehuis is te 
duur voor ons; de Doelen is niet te krijgen, dus het is 
niet zeker dat we deze avond zullen kunnen houden, tenmin
ste niet binnen de Stadsw~llen. 

_.It.). 2 fJ . /#,,(. 
Guurtje Bakker reageert hierop heftig: 

I 11We moeten van het standpunt uitgc~.c~.n, dat wij op 1 Mei de 
Doelen gebruiken en we trekken ons er niks van aan of we 
de krijgen of niet, we doen net of we gek zijn. Op de ma
nifesten en kaarten zetten we gewoon, dat de bijeenkomst 

\ gehouden wordt in de Doelen en op de 1 Mei leiden we de 
optocht naar de Doelen en laten ze dan maar zien, dat ze 
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Zal Blokzijl 
in Haarlem 
spreken? 

1 Meifeest 
mag geen 
CPN spreker 
zijn, 

Politie. 

1 Mei-leuzen 
1950 E.V .c. 

N.V.B. 

A.w.J.v. 
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ons wegkrijgen, als we daar met een massa mensen staan. Dat 
zijn de grgers van bovenaf gegeven en daar moeten wij ons 
aan houden. We moeten niet wijken voor de reactie, dat doen ze 
in Amsterdam ook niet met het IJsclubterrein. 

Hennevelt schijnt enigszins uit het veld geslagen te zijn 
en neemt hakkelend de door G. Bakker aangegeven handelwijze 
over. 

Volgens spreker was B. Blokzijl in pr~ncipe bereid te 
spreken op de 1 Mei betoging te Haarlem, mäar de mogelijk
heid bestond dat Amsterdam hem op zou eisen. Spreker wilde dan 
ook in verband daarmee de tactiek van G. Bakker toepassen en 
er op blijven hameren dat Blokzijl naar Haarlem moet komen, 
omdat het voor H~arlem meer noodzakelijk is dan voor Amster
dam, omdat ze daar wel meer goede sprekers hebben. Daarbij 
komt nog, dat het een spreker mit de E.V.C. kring moet zijn, 

~ ' omdat een communist op deze avond niet kan spreken. 

G. Bakker st&~t voor Jan Rens uit te nodigen en maakt er 
ook nog op attent, dat de aanvraag voor de vergunning vroeg 
ingediend moet worden, omdat de politie de vergnnning wel 3 
weken ophoudt. Zij spreekt dan verder over de politie als: 
"die gasten11 en de "rotzakken11 • Hiermee moet volgens haar 
rekening gehouden worden. 

Nijdam stelt dan voor, om tegelijk met het indienen van 
de aanvraag voor de vergunning, een CITopie hiervan é:.cin de 
politie te sturen. 

G. Bakker zegt, dat dit niks helpt, omdat de rotzakken 
het toch tot het laatste moment vasthouden. 
Na ampele discussie, waarbij Guurtje Bakker het grootste 
woord heeft en de redactie van de leuzen dicteert, worden de 
volgende leuzen goggekeurd: 
Voor de 2e 5% loonsverhoging; werk voor allen; tegen ver~ 
lenging van de arbeidstijden; geen oorlogsproductie, maar 
vredesproductie; gelijk loon voor gelijke arbeid. 

Geen oorlogsrouw, maar woningbouw.(deze leuze is ook · ge
bruikt bij de demonstratie op 't H.o.terrein) • 

3 weken vacantie voor de jeugd; jeugd eist vrede. 

o.P.S.J. Democratisering van het onderwijs. 

Morgenrood. r- De afgevaardigde van Morgenrood zegt, dat het vorig jaar in 
y '\- • opdracht van de partij de leus meegevoerd is: "Wordt lid van 

-> 4 de Soc.Zangver, "Morgenroor' .. , 
\J" 

0
1·0 Hennevelt vindt dit geeh geeigende spreuk voor de 1 Mei-

Amerikaanse 
wapenzending 

optocht en stelt voor dit in beraad te houden, 
- Naar aanlei:Ung van de opmerkingen, dat de leus "Tegen 

Amerikaanse wapenzending" afgekeurd zou worden en daarom niet 
meegevoerd werd, zei Nijàam, dat b.v. de leus voor 2e 5% loens 
verhoging e.a. niet afgekeurä zouden worden. 

G. Bakker beweerde echter, dat de rotzakken alles afkeuren. 
Op het voorstel van G. Bakker: Verkorting van de diensttijd, 
zegt Hennevelt: Helemaal geen diensttijd, we willen wel in 
dienst, maar dan in een socialistische staat. 

-3-
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5000 manifesten. 

Verspreiding mani
festen in bedrijven. 

• 
Bijeenkomst van 
Drees. 

1 Mei kindergeest. 
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Mevr. van Langen voelt iets voor de leus: Kinderkampen 
voor de kinderen van werkende vrouwen, hetgeen nogal 
discussie verwekt, omd~t dit propager i ng van vrouwen
arbeid zou kunnen betekenen. 
Mevr. van Langen stelt dan voor: de vrouw terug in het 
gezin. 
Hierop zegt G.Bakker, dat dit een moeilijke kwestie is, 
omdat de le leus inderdaad ptopaganda voor de vrouwen
arbeid inhoudt, terwijl toch het probleem in deze maat
schappij nijpend is, nu de vrouw gedwongen is ook te 
werken, omdat de man te weinig verdient. 
De 2e leus is ook niet juist, omdat in de socialisti-
sche staat de vrouw gelijkberechtigd is en dus mag werken. 
Mevr. van Langen stelt hierop voor: Geen belasting navor
dering voor de werkende vrouwen. Uiteindelijk wordt deze 
leus geaccepteerd • 

Hennevelt deelt dan mede, dat buiten de progressieve 
verenigingen ook andere verenigingen zijn aangeschreven 
zoals N.v.v., P.v.d.a., Humanitas, A.J.c., maar dat deze 
organisaties nog niet het fatsoen hebben gehad antwoord 
te sturen. Spreker zegt, dat nu het plan bestaat, om een 
manifest uit te geven, waarin de leden van deze organisa
ties medegedeeld wordt, hoe groot de progressiviteit wel 
is van de besturen waar zij achter aan lopen. Ik stel 
daärom voor, zegt spreker, dat wij hier secr. Nijdam op
dracht geven een voorlopig manifest op te stellen, waar
over dan beslist kan worden op de eerstevolgende verga
dering van het 1 Mej.-comité. 

Na enige discussie werd het aäntal manifesten op 5000 
gesteld, ongeveer als volgt te verdelen: 
Sterk 300; Figee 300; Droste 250; Beynes 250; C.W.P. 400; 
G.E. B. 200; Union 80; Textielbedrijven ten Nerge, José, 
Hin, Kerke Ecoté, samen 500. 

G. Bakker stelt voor deze manifesten te verspreiden op 
de verkiezingsverg~deringen van de P.v.d.A. en te trachten 
de verga.deringen van het N.V.V. te bereiken. "Laten ze er 
maar pijn in de buik van krijgen", zegt ze. 

Mevr. van Langen deelt dan nog mee, dat Drees in Haarlem 
komt, hetgeen hiervoor ook een mooie gelegenheid zou zijn. 
Naar aanleiding hiervan wordt besloten 5000 manifesten te 
laten drukken. 

Hierna wordt het 1 Mei kinderfeest besproken. 
G. Bakker zegt, dat het d.N.J.V. nog niet klaar is met de 
voorbereidingen, aangezien 1 Mei en Koninginnedag dit jaar 
samenvällen en het niet verstandig is, om 's morgens het 
1 Mei kinderfeest te houden, omater dan winig kinderen 
zullen komen, uitgezonderd misschien de keiharden, maar de 
andere kinderen gaan met hun scholen naGr kinderfeesten en 
filmvoorstellingen. De bedoeling is, om 's middags het 1 
Mei kinderfeest te houden. 

Volgens spr. heeft Thee Segeriu.s haar aangeraden de tuin
zaal van het Con~rtgebouw te huren, omdat het beter is een 
stampvolle tuinzaal te hebben dan een halflege Concertzaal. 
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Nijdäm interrumpeert haar en zegt: "En Theo schrijft mij, 
dat de Concertzaal te duur is en dat de Kegelbond,(f.60.
huur) beter is". 
Guurtje antwoordt, dät zij Theo vanavond nog gesproken~ ad. 
De organisatie wordt dan verder aän de goede zorgen Vän het 
A.N.J.V. overgelaten. 

Dan begint een uitvoerige discussie over de avondoptocht. 
Besloten werd te verzamelen op de uecl . Oude Gracht ; kop 
Jacobijnestraat, staart Koningsstraat. De route zal als 
vomgt aangevr~agd worden: Raaks, Zijlweg, Hoofmanstraat, 
Gasthuislaan, dan kris kras door de Leidsebuurt, Wilson
plein, Raarosingel, Kleine Houtsträat , Ged. Oude Gracht, 
Verwulft, Botermarkt naar de Doelen. -
Bij de discussie werd rekening gehouden met ie te houden 
kermis. 

Hennevelt zegt, dat de mogelijkheid bestäät, d~t de 
demonstratie op 1 Jifei verboden wordt. De E. V .c. zal dan 
niet doen als de P.v.d.~., maar de demonsträtie op 30 
April houden. 

Hij deelt verder mee , dat het voorstel gedaän is, 
kettingvergaderingen te houden, maar dan zou de optocht 
aan waarde verliezen, die veel sterker en groter is naar 
een centraal punt. 

Guurtje Bäkker dringt äan, dat 1 Mei de dag moet blij-
ven. Zij wil de hele rim-ram, A.N.J.V., O.P.S.J., C.P.N., 
E.V.C. actiever maken; zij raadt aan te werken onder N. V.V. 
erS en P. V. d .A. erS, miiJ!la::k:xli&XKXIIIUllUIRXIIKUXXkuXDt!liK:knxa&lUt: 
pXxUkmotillliDDXJDIXliRUX.XIi.JQtRKXJUd::;xliJI:kx.klmxDiiqrlsxllti 
omdat deze mensen gewend zijn 1 Mei te vieren. De po~ulaire 
mensen onder hen moeten aangetrokken worden en deze zorgen 
wel, dat hun collegä 1 S uit de bedrijven meedoen. 

Hennevelt zegt dan nog, dat de Ver. N.U. op de öoogte 
gesteld moet worden van het besprokene en deelt nog mede, 
dat de kosten gedekt zullen moeten worden door käärtver
koop. Hij stelt voor, dat de aanwezigen allen zitting ne
men in het 1 Mei comlt~, dat dan nog uitgebreid kan worden 
met leden van andere organisaties, zoals Vredesbeweging, 
N.U., Q.P.N. 
De vergadering gaat hiermede accoord . 

Mevr . van Langen stelt voor om Kwint, van de kleine 
winkeliersbond aan te schrijven, omdat deze man, die vroe
ger A.R . was, thans zo actief is. 
Nijdam zal deze oan aanschrijven. 

Hennevelt deelt dan mede, dat de käärtverkoop-ädressen 
op de manifesten worden vermeld en dat de volgende vergo.
dering van het 1 Mei comit~ vastgesteld wordt op a.s. 
Woensdag 19 April, weer in de Nijverheid. 

Nadat hij de aanwezige attent gemäakt heeft op de E . v .~. 
feestavond op Zaterdag 15 April '50 , sluit hij de verga
dering. 

Wanneer Nijdam en Hennevelt samen zijn achtergebleven 
zegt .LJ.ennevelt, dät het toch een slëtppe boel is. Je~., zegt 
Nijdam. Theo zegt määr zo moet je doen, maar öe ziet ze 
hier niet. 

Hennevelt voelt er niets voor om nog nc~.ar de Tuinzaal 
te lopen(waar een ~PN verkiezingsävond gehouden wordt), 
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omdat hij niet Vi:ln plan is, ze achter de kloten te lopen. 

(Uit losse gezegden viel op te maken, dat er ergens in de 
buurt een wilde bouWVi:lkstaking moest zijn; ik meende,dat 
gesproken werd over de Bl . daalse weg) 
Hennevelt vertelde nog aan Nijdam, dat J . tiendriks namens 
de c . P.N. en Joustra nam~ns de Vredesbeweging äanwezig had
den moeten zijn. 

x. , aanwezig waren: 
E. v . c . , H. Hennevelt 

P. Nijdam 
A.N.J. V. XI G. B~kker 
N. V.B. 'J... I Mevr . van Langen 
a . N.J.V. ><- 1 E. Berg 
O.P.S.J. ~ A. Bultje 

Hofmeijersträat 23 
Stuyvesantstraat 78 zw . 
Rijnsträat 115 
Lorentzkade 194 
P. Krugerstraat 62 
Zd . Brouwerstraat 15. 

~ Niet gei dentifeeeerd zijn : 
~ een zekere Rie; een afgevaardigde van de Soc . Zangver . Morgen-

rood; een lid van de Plaatselijke Centräle van de E .V.C . 

Personalia:(buiten de hierboven genoemden) : 
B. Blokzijl bekend 
B. Brandsen bekend 

1 
Jan Rens bekend 

\)D, \ -r1 .". " ~ H. L. "l:uJ.nt Duvenvoordesträat 61 zw. 
?r> '-{J.J.,r:~ TheoSeg~rius Hofmeijerstraät 44 

---r · - J. Handriks Elzenplein 30 
-- J . Joustra ~~eiadenstraat. 

12.4. 1950 
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Zaan.damse arbeiders 
en arbeidersvrouwen 
Nog enkele dagen scheiden ons van de 1e MEI. 
Op de 1 e Mei houdt de arbeidersklasse over de gehele 
wereld wapenschouw. Op deze dag brengt de arbeiders

klasse haar sterkst levende eisen naar voren. Internationaal zal de demon
strerende arb~ldersklasse een gemeenschappelijke eis naar voren brengen, nl. : 

Nauwelijks Is de le wereldoorlog afgelopen of de kapitalisten bereiden 
de 3e wereldoorlog voor. De oorzaak hiervan Is de ontwrichting van het 
economisch leven, die niet meer goed te maken Is door een kapitalistisch 
stelsel, maar alleen gezond kan worden door het vestigen van de 
socialistische maatschappijvorm. 
Oorlog betekent voor de kapitalisten het veilig stellen van hun winsten. 
Een allesoverheersende els zal daarom de internationale arbeldersklass~ 

bundelen op 1 Mei. 

Vóór ontwapening - Tegen de oorlog I 
Daarnaast tracht men in Nederland de door de arbeidersklasse veroverde 
8-uren dag te ontnemen, 
Was het zo, dat voor jaren geleden de els: .. Op voor de 8-uren dag" 
meegevoerd werd In de 1 Mei-demonstratie, in het jaar 1950 moet deze 
els opnieuw aan de orde gesteld worden. 
Onder misleidende voorwendsels wil men de Nederlandse arbeidersklasse 
langer en harder laten werken. Daarom geldt voor dit ogenblik dringender 
dan ooit de els te str ijden: 

Voor het behoud van de 8-uren werkdag. 
Voor het behoud van de Vrede. 

Oe els tot eenheld Is dringender dan ooit tevoren. 
Deze gedachtengang heeft geleld tot de oprichting van een Zaandams 
1-Mel Comité. Het Comité stelt zich voor op 1 Mei een grote demon
stratleve bijeenkomst te beleggen. 
Wij roepen U op in grote getale te demonstreren I 
Wij roepen U op, de gedachte van eenheid uit te dragen waar gij ook komt. 
Nadere mededelingen over de 1 Mei-viering zullen per manifest volgen. 

Op voor de Vrede I 
Op voor het behoud van de 8-uren dag. 

HET 1 MEI COMIT~ 

\ \ 
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