
I Mei-comité gevormd 
te Amersfoort 

AMERSFOORT, 25 Januari. -
Reeds nu orden in Amersfoort 
voorbereidi en g roffen voor de 
1 Mei-vie ng. l 

Er is en 1 Mei-cómité gevormd 
bestaande uit vertégenwoordigers 
van diverse org isaties en er 
bestaan grote la en. Op de 

1 morgen van d te ei zal een 
goede traditi ' worde hersteld, 
's middags wo~dt voor de kinde
ren een specia 1 prog a gege
ven, terwijl he in e bedoeling 
ligt 's avonds een oot spel op te 
voeren, waara .a. het zangkoor 
~forgenrood en n grote groep 
spelers o.l.v. dirigent van het 
koor zullen elnemen. 

Zowel o ere als jongere kame
l raden worden opgewekt zich voor 
dit bewegingsspel te melden bij 
Tuithof, Primulastraat 57 of bij 

I 
~s, Bisschopsweg 24. Ook Mor
genrood kan nog zangers gebrui
ken, vooral tenoren en bassen. 
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v-<' .! SIMON DE ROO (9- 10-01), ,nat.: ~"'~'~-17 - : 

!l'l~ ' DAVID MOSCOU (25- 7- 99), ?ar ~. À(Uj j1J6'/J/ \ 
\ t.:.l~ 1 CHRISTI.AAN ULT~N ( 13- 6-1900), " . ··---.-1 
V" F",~ __ JOHJ.mms P.3TRUS t-SLLJo;vooRT ( 21-5- 96), 
~ G-El,AHDUS ANTO~!IUS FAAY ( 15-5- 18) 

en verder enige onbekende CPN-era, ANJV- ers en enige leden 
van de FVB afd . Utrecht. 

De Roo~~ende de vereaderin~ omdot ~oscou, die in feite 

l voorzitter van het comité is, naar hm. eterdam was om instruc
ties voor de viering van de 1 mei-da ~ te halen. De ~oo zei 
dat het comité bij el~<a1:1r was geroepen om te bespreken wat 
er 01 de 1 ?.~ei-dag ze>~,.;. worden .:;edaan . :Ue vier in~ w~s inmid
dels versc:Jovcn naar de 2e J.:ei. Allereerst stel e .ue lfoo 
vcór ;-àe ent:rTepr ijs Te -stelTen op f o, 75; hij vond i 1, 50 
en 1 1,25 voor een arteide~ veel,te hoog. De arbeiders 
hebben toch al mo-ite om ronà te ~omen. Eet tekort kunnen 
~ij wel inhalen met steunli~aten , het houden van een tom
bola, speldjesverkoop of het ronC1&aan met een colle ctebua. 
Ik wPet wel - e ing De Roe verder - dat wannee r de mensen 

-:----.~- .,..-r·-t, 25 betalen V"oól' wA.t hun ge?5ode1fwordt, <S.it' -mèt-:e-e veë.l. - · 
is, want eerst k:r ij ge a ze de 1 };ei- vier 1ng, daarna spreekt 
Berend !llokzijl. dan treeat het G.Bo cabaret op en ten 
slotte is er nog het bal . Het belooft dus een prac~tige 
avond te worden. Misschien komt er nog meer, •1ant .i\ioacou 
heeft hierover besprekineen in Amsterdam. 

Ul tzen was het over de e ntrée prijs met De Ro.o niet eens. 
"Ik vind - zei Ultzen - de.t l 1,25 niet te hoog is . Als de 
massa haar domme ver stend liet wf'!rken dan konden ze begrij
pen wat zo'n avond eigenlijkwaara ts. De AVRO neemt rustig 
f 2,- , de VARA doet het ook niet voor minder dan f 1,25 
en wat zijn het dan no; voor snert-avonden; om 10 uux of 
ha~f elf schop~en ze je de straat er en nebben zij de oenten 
zitten. Op onze avonde n kunnen de mensen nog wat leren en 
worden hun ogen seopend . Als we met steunlijsten en collec
tes moeten gaan ~erken ~ijn de mensen nog meer kwijt; zij · 
hebben bet lang genoeg geweten , dan hadden zij maar moeten 
sparen". 

Moecou , die juist ~ao binner.de~omen, viel hierop ultzen 
in de rede, zeggende : "'Vat zitten jullie toch te dazen! 
j 1,25 kunnen de arbeiders best betalen, dan eaan zij maar 
een keer minder naar de bioscoop en roken wat minder . z~ ·~ .. 

1 
avon.d.-1J3 ten slotte in _l1Et1 ~.lang_ <l.er r;pen§he id . Wij moeten 
"Zoveel mogei!Jk ti VV-é-is na.o.r deze avond--kxiJ'geno Oaze avond 
valt precies na de hunne en wij hebben er een cabaret bij 
en bal na. Dat tre~t wel en Berend Blokzijl spreekt. Dan 
zullen hun ogen wel geopend worJen en zullen ze merken wat 
ons st.reven is . Ook kunnen ze dan horen dat hun P . v~doA . 
fout ia en heel fout ook". 
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Faay ~as het in hoofdzaak met de vorige spieker eens, 
doch vond dat de 1 l.lei-viering en de rede ·van Blokzijl 
voornaamste moesten zijn. De ogen van het. VGlk moesten 
open gaan voor de ernst van de tijd. ~ 

Hellevoort vond t 1,25 ook niet te hoog e..n . zei: "lfe ~ 
moeten niet meer zo gaan sobocien masr zelf de handen uit 
de mouw steken. Al moeten wij dan een keer met verlies 
werken, geen geschooi! J3ij_ dE_!. "goudvj.nk~Q.n _Qeho~f!tl_We 
ook niet meer aan te komen, diè verdommen het langer want ~ 
wij zijn de laatste tijd daar al zo dikwijls ~~weest dat 
we daar niet meer behoeven aan te komen. Het is nu al. zo, 
dat als je met die mensen praat over de partij,- de EYO~ 
enz., zij direot denken: wat zal mij dit gepraat weer 
koeten . We staan gewóon als een schooiploeg bekend en 
daar moet eens een stokje voor gestoken worden. Als we 
1200 à 1500 mensea in de zaal krijgen komen we een heel 
eind aan onze trek (De grote zaal van "Tivoli" is voor deee 
avond gehuurd . -Ver b . 19). Ook al lijden we wat verlies, 
dan is dat VWJ.l' __ ons ttetlr red'l"EUie êfäiî""aat ~~fa{ilïó6"1~~ · ,..._. - - - - .. ---......_,____ ~~ 

Een lid van de ~V~ vroeg of er op de 1 ~ei-dag nog iets 
voor de Kinderen Nerd Bedaan. Ten slotte · moeten wij het 
later v&n de jeugd heb oen - zeide zij - · en wij moeten onze 
kir.deren in de sfeer van het communisme &loot brengen. Het 
hulp van de 2!VB kunnen wij best iets voor de kinderen or
ganiseren. Ook: ~e ~anHezige AN!["{:!.,l'~.~ware~~t~~~ ~~ ~ 

• ."...o ~- .,. eens en -wiàten we"! een goochelaar al.e gratïs voor "ae~:itfnZ?"+ ~! 
deren "'ilde optreden, hetgeen hij wt:ol voor de partlj "'over · 
had, mits zi:n naftm niet bekend werd . · • 

Lloscou zegde toe dat hij een en ander in Amsterdam zou 
bespreken. Hij oefende critiek uit op Ultzen en Faay die 
noe geen enkele ka~rt voor het GB cabaret hadden verKocht. 
Hij stelde JAN DB VRIES (16-5-14, bode EVC) ten voorbeeld, 
die al ruim 150 kaarten zou heboen verkocht en van nie.mànd i 

èe aam"er:ting h&d .gehoord dat het een avoad van comwuniaten · 
· was. Ul tzen verdedigde z i eh <.loo.r te zeggèn d~t hij opdrä.cht 

had de kaarten aan de spoormensen te v.erkopen, doch dat 
desa alJemaal zo hard als een spijkel' waren. Moscou 'tfimpelde 
àit verweel' af met de ·.YOorden : Dan moet je ze maar buiten 
het spoor verkopen, maer weti moeten ze . Jullie moeten flink 
werken en je menine bekend ma~en. Als De Vries het ltan, ' de.c. . 
kun•.e n jullie hE; t ook". 

Hierna sloot Moscou àe vergadering. 
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No . 20531. ACD Ä·t'~J'"j 2 I4ei 1951. DAT: :.:., 
- _ /-_.. ~R~ .v". 

BID~NOPT VERS IJ' G VP.N DE OP l.!~EI 1951 TE HEERLERHEI ~ 

GEHOUDEN ~.EET~~ C ·!..:.!t·_ _ ~ -~~ 
De meeting ~~ez>d ge 1ouden op WeeJrp ... ~ '7. o 

nabij perceel Ieercn~eg no.386. 
Aam~ezig wa1?en 180 ·" 200 personen, aflcomsti~ uit 

vaal:::: ~n enkele andere plaai;s .n uit de m.tjnstr·eek . 
Di vel." Be commv.n:lstiache, alsmede een !'ood-t-üt-blam-Je 
vlag werden opgemer•kt , tC::rt,Jijl 'cranapa!•anten werden 
meegedragen ""aarop vc:t:rncld: 

u; eugd ·wil vro;.dt::. 11 

11MiJm!erlrern \'111J.en vrecle1
'. 

11G·a~m 'tV'-'.pem-J ~ Peno:i.oenvel"hog:l.ng voox> de 
mijnwerlrel:'fJ . 11 

Er v1erden vele gr o oonplc:..ten gedraaid van com-
munistische liederen, ez:~.en de Duitse tekst lten-
nel:i.jk afkomstig uaren uit de Duitse Oost-Zone. 

Om 11.00 um .. 't'ierà de meeting geopend door de echt
genote ~n Hcrselenberg, Christi n, geboren 11 . 2 .13, 
~~er.kzaam biJ de s ~or ~ee;dj en st ~mma onder no • 6842, 

1 
dle na een korte inleidi griet \'Oorci gaf aan de ~P. -

1 cretaris van het Linburgo Vrede.,comité Jan Hordi.1k . 
ueze sprak ongeveer als volgt: 

11De aandacht van millioenen mensen gaat op het 
ogenblik uit. naar de br·andende V!'aagstuldcen van deze 
t:ijd, die hele lagen van de bcvoll{ing verontruaten"nl. 
de vez>dediging van de vrede en de ntrijd tegen de 
derde i:Jercldoox•log. Om de intcr'nationale veil::lghe1d 

,\( I 

te t-;aar.·borgen, verlai:'lgen w:'\.J dat de vijf grote staten 
een. vr·edeapact sluJten. De ru:·be:tder·a van de gehele 
t:m."'eld \'lensen ln v~·edE? t~ lev€'!·1 en in vrede te -wer•kcn . 
Vr•ienden! Door> meclewe.r•ltine; van U allen zal een op 
lossing gevonden lmnnen 't'Jor•den . Gehoor· gevend aai:) de 
oproep V;;J.n de Vr·edesr·aPd zullen wij deze •vee!< alles 
op a.ll~s zetten om nog 1000 na·1cttekeningen in ons dis
cr-tct te ver~:a elen. 
Vr~enden! Worlet mnt de lijst n, dan is de overwinning 
aan o:1s. ll 

Als volgende apre' .er trrad op ee.-. zekere Charlew 
J~~sen . Deze sprak ongcv er als volgt : 

"Toen onze leiding ~ konàjgde 'at een vierde 
obligatie-lening voor 1 t dagbl d De l'a, rheió. zou 
\.orden uitge chreven" vond cvel" heel ons 1and een 
Btl.,oom van vergaderingen plaats. Ook in one district 
.. erd iJv0rig geconfereerd . onze taalt l'laa om f :3000,-
bijeen te b~engen . Kor~ na de bijeenkomsten begon het 
geld t0 vloeien en het tera een stroom. Enkel e maanden 
geleden r>eeds t'Jas het a::..n ons gestelde rloel bereiltt . 
Maa.r de stroom bJ.0ef doorvloeien en thans ka.n ik ju 
het heug;elijl< nieut>~O. meaedelen, c1at in ons distric·i; 
130% '.ran de te..ak is bereikt . En de ztroom i3 nog n:i.et 
opgedroogd; 'I'Je kutmen zeJ.fB nog niet zeggen, dat het 
nog druppelt . Wi J kunnen de f 4000, --- vol mal<: en . ~'lij 
moet en êl.e t anden op elkaa:r• zet ten om d:t t plan 've ~oen 
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a lagen. . 
W~j kunnen gten lintjeoregen op ~mburg doen neer

atromen. roanr \dj \;en;.~en ook geen 11ntjeo. Wij ~~en en 
alleen> dat onze ~ant, de kranÇ van de arbeiderB, 
groot en sterk mag " oi'den . " 

~ De 'Jo:S.ger d. spret or, t A., .J. .lid Albel-:t I~~uldci' 1 

~ idc o.m. he' navolgen 
"Vl.,.J.Snó.en t Wij zijn s.> 'l: m nl:l jk op de eer t 

J : ~i. ~eng0 omen o. d z , OJ] dag van ~ lle vz•ije 
d mof.r~.te.1 ~ te vS er n en . t d 01 ... tl'eJ:>en vóór e 
'\;l". de ez tege 1 &e r g 1 .... g Dro s. Deze X>Gger:'!.l'l$ h •e • 
-vce1 acm äe jetAGd van l\leu~>."'lo.ntl bel<}ofd, doch v ·n el 
Cleze belof"èen ~ noo:l.t iet a t .ree 1t gc:!::oln.c:m. Dm. U>om 
zul.f.c-m t1ij zelf. aLles do n om net Jot van de jGugó 
te:t.. te malc~n.. Oe re~erinn: Dr·een heeft on~e ,je\~d 'voor 
!rolon:tala doeJ.eindcn naar :tudoae ei ~ gezomlt;n. Zi.j 
t:Jilae met getJeld het Indo 1c.a1r: che VoJ.l .. ondel:~ de tr..no • t 
bY.'enge, . Onz\~ .1ongene e ·ó van lleD beloofd. Toe onx. · 
Jongsna terugkuamen_, J ond. •n ze zelf opnieutrJ van 1;c.x-en 
af. aan beginnen . Velen t· r 1 a nge· ezen op ds D. U . ~., 
s.nd~ren op het buitenland. Ook tll a c1oet de r.·egerin 
Preeo t":le0~" alle ogeJijlm m oit. om de Jcugà voor eer1 
1 omer.,.de oo:r:J.og op te voe< en. z~.J t 1 de jeug<A van 
l\Te lel•1anc1 a.:u: . al.J..atr . t r~ ven. D l"'eg,ei·ing Dree 
dnt de vt·sde bedr• 1 ·cl · o clt i-<!l c t o e r r: oe"tJ n 
\'oor de bet~ape:r s n v n o 1 nd. D-J ev&n nüö.dfJJ e 
prlj~~en moeten omhoo . ~ ru: de jeugd zelf' • 
n~ .t~ gcclE~n worael. Ze1f d loonave~hoging · 
.11 voo ... de j .H.gd. :l.j A. , t'6 1 oen niet m_e 
~o b~t··.pening. ~'iJ v c 'lt n voo ' he1i b ... i"loud van de 
D . ~11c" an o oorlo , et w JiJ.l n ons op~ett-n te 
d.~ Sov j t~Unie • M ar tr'tj · ulle,l nooit vechten tG gen 
;'ov J .. t-Unie. l)e Sovjet ·U :le ia \1.-Jt land ''en de Vl"e -e, 
bet land wanr men alle ctoet voel" ~e .1eug\l. PaaL' k.-..n 
jeug ~t.uoel"<:~n. of: een rrn1 cht ler .n. Het is het land 
want' de: Vl'ede bf!l .. :aa-r<l en booch~:A:" d wox·dt.. Uij moeten 
f..lo opl:•oep van do vr·edeor ll:l.d ver<t-;~rl.:elijlr.en. W:i..j w~ J.len 
vr·""de met. a.J.1·.;m in beel cl ·or .lu. Treedt all on toe 
tot h~i; .ns. • .N .J. V. d· t c t voor (.en duur~ame Her~ld·· 
vx•ec.k • 

\ I Het t··oozsd t>~aa hiGrr ~ · an klt :t:'r Jak en u! t Gt•on:'.ngtJl • 
Hij op1·a.lt ongeYee;:·· alo volgt: 

11Iiet gaat met ons 1 r nl. t al r:; met 'i'ogl::atti, 
t:ant ik zie hier e...-n t"L { o vijf a.g nten, dia one wel 
zullen beschrc\2' n . 'iJ bb ~ eze l Me· -meeting ingezet 

1 
~, ·zoo.,.. oonsver 1o· ... jng en vroa .. \foor alles 't'ooz> de 

vr·ede en tegen de oorlog · n lle landen . De "i!ol .en in 
het Oo ten en ook in Oo t DUit 1 nd vechten voor de 
wet· ,J.dv-·~de evene.lll:l a.e _ a.naen, die "antu.1ag mazoc ~e :"ei"~ 
van ParS. ja tot tB.l'"oeille. Oolc net Spae.nae volk 2(.1 z ·eh 
nlet , aten gebl·uilten als lca.nonnenvosn.:>. Eventll.in "J s het 

\ J.teltaanae :Jlolt.c dat zich net d.e t: a P-enen in de 1TU!st r.- l 
,4J• vet>~P.cHgen . Ook dft Co muniGt s~he PartiJ in Indoneau, 

~'~""' ze.l ::?.ich verzetten tegen de Soek&rno··kliek . Het Indo
nesisct~~ 'lrolk io blootge te1d aan de meest e:r•ge!'·lijk:e 
tel"!'F.lUl'. De Nederlanders en de Amerikanen hebben ge
tt·acht het Indoneziechc \'Olie ~.n de oor.•log te slepen door 
het 1n ziJn Jmrloedsf'ee:r te betreldr.en. De pet1~o1eum 
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\'!ordt reeds doo!" de Amerikanen ge\3Xploiteer'd. ZiJ nemen 
stelling tegen de vakbeweging van de Cow:nunist~ :\Che 
Partij Indoneais. Maar ondanks d:i.t heeft he·è verzet 
aldáar ongekende vormen aangenomen. De stakingen op de 
ondernemingen omvatten honderd duizenden arbeiders. De 
meeeten van deze stal{ingen l·1aren een ovel."llilinning voor 
de arbeiders, ondanlcs terreur der troepe:1 van Soekru:>no • 
De Indonesiache boeren en arbeiders hebben de strijd 
aangebonden. Zij wisten hun pers uit de klauwen van 
Soekarno te houden. Wij hebben een machtige steun ".ran 
om~e zusterpartij aldaar. Van L:'i.mburg tot Groningen. 
Van Petr-ograd tot Batavie. zi.jn wij aan elkaar gesloten. 
Wij zul:=. en deze etrijá. ·u:1.nnen. De Groot aCh11eet in 
ons dagblad De wa~.rheià: "W:l.1 hebben een grote stflun 
aan het Indones:i.l~che volk. net ia een steun :tn de 
str:ljd tegen de oorlog. Dat lae!'den reeda de Schoon
hovenjong~ns, een Plet van Staveren en anderen. Deze 
be~'1ljz0n de se.menwerl-c:tng, bezegelen het bondgenoot
schap tus::en hen en ons. De partiJ van f.toe13o, Partei 
Comm~~iat Indoner.i~, welke nog vrij ia in Indonesi~~ 
zal zich nooic laten leiden tot een oorlog tegen de 
vredeslanden. WiJ eisen terugtrekking van alle strijd
krachten uit Indonesi~. 11 

In de landen van de vrede t:ördt het voor de a!'bei
de~s steeds beter. De laatste vijf-jF-~en-plannen zijn 
in de Oosterse landen alle binnen de gestelde termijn 
ve~vuld. Zij hebben hiermede aangetoond dat hun pro
ductieplannen beter zijn dan die in de kapitalistische 
landen. In de Sovjet-}Jnie hebben \Cle pri.jsverlagi.ngen 
en loonsverhogingen. Ook in Btllgarije waa dit; reeds 
het geval. In Oost-Berlijn wordt het brood gestempeld 
omcl.at het driemaal beterkoop is dan in West-Berlijn en 
de mensen uit \<Jes·t-Bel"'l3.jn het bl."ood gaan halen in 
Oost-Berl:i.Jn. Ool:: in China is d-s 1evensatandad.rd atex•k 
ver·beterd. In de kap1.tal:J.stieche landen daEJ.rentegen 
stijgt de levensstandaard meer en meer. 

Attlee zeide dat de s.u. niet ontwapend had. Maur 
in een 1nter·v1ew, dat s·i;alin toestond a.an een col. .. l"es
pondent van het blad T.ru, zeide hij, da.t Rusland in 
d&·ie fasen had gademobiliaeel"d. Dit ziJn de feiten 
en Attlee \'iaB hier volkomen van op de hoogte. Geen 
enkele staat, zo eeide Stal:tn, t~as in staat vredea
wer•l-:en op te bOU"t'Jen, zoals dii; in Sovjet-Unie het ge
val waa ·en daarbij de mannelijke bevolking onder de 
wapenen te houden. De \<Jedloop in de oorlogsindustrie 
remt de vrede en de opbov.to~, zegt Stal in. lc-!anneer je 
{'latl!' een roebel of een gulden hebt, dan kun je die 
niet voor twee dingen uitgeven: voor oorlog en indust~ie 
Omdat Rusland de roebel geheel geeft voor de industrie 
en opbouw, zal het voor• de arbeiders steeds beter wor
den en Attlee, aldus Stal:tn" kan d:J.t weten en moet dl;'li 
t"Jeten. Overal l·Iordt in oorlogetempo get.serkt met uit
zondering van in de s.u. 

De "Ubern-eocialist Drees t·:erkt hier voor de grote 
Amerikaanse petroleummagnaten en \'Japenfabrikanten, die 
porriteren van het bloed en de tranen der arbeiders, de 
porfiteura van de Indoneoische oorlog. Hier spreken 
de van Scha1ks en van Kleffene, die hun mond vol hebben 
tegen Rusland, van bezuiniging. Zo oolc de aandeelhou-
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ders van de mijnen en van het Ph1lips-concern. Wat deden 
Albert Hein en Verkade toen de suikerprijs zou worden 
verhoogd. Zij sloten hun zakken en kochten zoveel moge
lijk in en toen de prijeverhoging er t•Jas, gingen de zak
ken weer open. Aan deze manipulatie hebben ze een alo~di~ 
ge zes miliioen verdiend. ZiJ hebben nooit offers ge
bracht. Zij hebben geen vaderlandsliefde. In deze kringen 
krijgen ze de stuipen ale ze over vrede horen spreken. 
Angst voor de vrede, angst voor de ontspanning, dàt 
hebben deze rid<lel"B. Wij willen de vrede en w:tj willen 
er voor vechten. De nieu\·Je l"egering Dreea laat er geen 
gras over groeien. Zij steunt de oorlog onder Eisenhouwer 
De prijzen stijgen. Het leven ia reeds 13% duurcler gewoz·
den. De regering Drees gaf ons 5% terwijl in werl<:elijkhe 
het offer, dat deze he:{·en laten brengen nog veel groter 
ia geworden. De leden van het N. V. V. Jammeren, dat hie:r• 
nieta aan te doen ia. DreGs zegt, dat de subsidies moeten 
ver•vallen, omdat t-'i1j het andel'"B niet halen. t'liJ zeggen: 
Stop met de steun aan de oorlogsvoorbereidér Eisenhou-wex•; 
dan lrunnen we d~ subsidies handhaven. De winsten in 1950 
zijn ste~k gestegen, zelfs zo dat ze boven het toegestane 
uitkwamen. Zelfs Vosl<:u11 zegt dat de prijzen niet zo 
hoog behoefden te stijgen voor het levensonderhoud. Had 
hiJ dit maar tijdig in de Kamer gezegd, dat was beter 
ge\"1eest. 

Het is alles tot uitvoering van het Ammrikaanse 
oorlogeplan. Men zegt wel: 11\vj.J l>Jorden gedwongen door 
de communisten11

, maar dit ia een grote leugen. Alleen 
het breken met de grote Amerikaanse oorloga- en petro
.leum-magnaten ka~ ons helpen. Wij doen een beroep op de 
P.v.d.A en de K.V.P. om met ons op te marcheren voor 
vrede en vrijheid. Het vergif waar men deze meneen mee 
heeft volgeatopt, begint zijn kracht te verliezen. 
Kameraden, er zijn in Nederland nog veel roomboter etende 
mannen en vrouwen. Voor de radio zeiden ze vrager: 
"Je moet eens soep koken van viakoppen, d1e ia zo gezondu 
Thana zegt Mevrouw Arnoldie voor de V.A.R.A . dat marga
rine gezonder' ia dan Foomboter en dat de hu1svrou\-:~en niet 
zo verkwistend moeten zijn n1et de margarine. Ook in de 
oorlog zeide men dat er zoveel voedsel zat in brandnetels 
Z:o ia ool< thans margal'ine beter dan roomboter. Vrou\'J 
Oudegeest zegt dat iedere arbeideravrouw per dag voor een 
dubbeltje margarine verknoeit, maar zij zegt niet dat 
haar man een grote loonsverhoging heeft gekregen. \v1j 
arbeiders zeggen aan Albert Hein en Ver•lrade dat wij ons 
geduld verliezen. Wij willen niet geofferd worden op het 
Amerikaanse oorlog3altaar. Tegenover het Amerikaanse 
oorlogeoffensief staat het steeds groeiende leger van 
de vrèdes~;erkere. \'lij moeten met elkaar tegen de ool"log.a. 
hitsers 1n de ~1ereld de vrede bevestigen. \'lij e1aen dat 
de Nederlandse troepen worden teruggetrokken uit Korea. 
Wij zeggen: "Korea ia voor de Koreanen 11 • \'i ij beloven 
elkaar op deze 1 Mei-dag de vrede te zullen bewerkstel
ligen. WiJ zullen de lijsten voor de vrede laten tekenen. 
Jullie moeten hier alles doen om de vrede te handhaven 
en allee doen vóór de vrede op weg naar een beter 
socialisme .• 11 

Tueeen de verschillende sprekers trad Mev~Y:;~.:?.il<! 
uit vaals op met declamaties . 

Te 16.00 uur werd de meeting gesloten. Ongeregeldhedef 
hebben niet plaats gehad. 
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Op Dinsa.ag, 1 :t.ei 1951, te omstreo1rs 16 . 15 U'U" werd door ue 
afde.Lingen E. V. C., N. V. B. en C. P. N. een 11Iei kinuerf'ee..Jt georga
niseeru in ue f i lmzaal van het geoouw ue COSA. aan de Markt te 
Ren ge lo ( 0 ) • De ze hijeenkomst lras toe gange 1 ijk voor kinderen van 
6 tot en met 12 jaar. 

De kosten voor deelname bedroegen : 
Voor 1 kind F . 0 , 2?'; Voor 2 of' meer vindoren F . O , L~o • 

Za<tlcapac iteit : 
Aanwezig waren: (_

96 zitplaRtsen . 
31 kinderen( 14 meisjes en 17 jongens) . 

Te omstre~ks 16 . 35 ~ur werden de kinderen getracteerd op een zakje 
snoep door · 
Wille nina WEGn:·K, e crtgevote van B. J .'/SUSTINK, gebore,., te Hengelo 
(0) , 10 Maart 1902, ··onende te Hengelo(O) , Kraboen?osweg 222, 

'i l Cernelia STRUI 'IGP", echtgenote van L. J .R . \ .. iering, geboren te Zwol 
le, 29 Augustus 1925 , ·onena.e te Hengelo( 0) , "l i tte de 1'!ithstraat 
26 , 
IJq-berta .5Q0 UT , e cl,tgenote van M . J . A. \/AR! .;;LINK, geboren te Deven 
ter , 29 J<muari 1905 , ··1onende te Hengelo(O) , Lijsterv:eg 1~6, 

K Lauunerdina Antoni a DI'rZ.!.L, echtgenote van F . ST':rJr 'IGF, gel)oren te 
Zwolle , 3 Jq{_mar i 190!-1-, ·ronende te TTenrelo(O) , De,l.r'ni'1ger.reg l.~9 P 

lf en Aafj a van B"LTIT!:N, ec'1tgenote van K . v-:m aer ·n -:'Q , "'e?ore'l"l te 
Ooststellingwerf , 12 J1mi 1896 #wonenue alhier, O~de rrrenswe~ 81 . 

Opaningsvrooru . I~ ierna we ra het u oord eevoeru. door L. \. . DITZ :::L, e chtgenote van 
T-T . STRUI' IGr, d i e de kinderen een hartelijk welkom toeriep en h i er tt bij ze i: Vandaag, op de eerste Mei worden er over de gehele werel 
aoor de vol~·Tassenen en kinderen feesten gev i erd . Da'1!' om· helJ',en 
wij ook voor julli e d i t feest georc:;aniseerd . Jull i e heb'-1en nu al 
m~al een zakje met snoep ontvangen . Nu worden er een pa~r filmpje 
voor jullie vertoond . Nn. afloop van deze fil.ropjes kr i jgen jullie 
nog een tructat i e en na afloop krijgen jullie allemaal nog een 
verrassing mee naar huis • 11 

De filmpjes d i e tijdens deze bijeenkomst werden vertoond vraren 
alle kinderfilms en vielen bij de kL'1deren goed in de smaak . 
In totaal zijn er 3 ~inderfilms vertoond. In een korte pauze wer
den ae kinderen getracteera. op een gevulde koek en een lolly, ter 
wijl na afloop van deze bijeenkomst de kinderen werden verrast 
met een kleine bal . 

Te omstreeks 17 . 30 uur was deze bijeenkomst ten einde . 

Op 2 Pei 1951, toegezonden aan het 
Boofa van de Binnenlandse Ve i l i ghe i asuienst 
te ' s - G R A V J h H \ G ~ • 
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Viering 1 !IIei-feest te li/inschoten, op Dinsdag, 1 riei 
1951, in het "Clubgebouw", ~ -r.J . ""res .-Viëtorstraat 2 te 
Winschoten . J~4"'~~~ 

Medewerl:ing werd verlt~;;u.d door de coJIIlunistiEche ~aug
vereniging "Excelsior" te 'finschoten en een ton~lgroepje, 
bestaande ui~ lelen van deze zanevereniging ~. ,Jr/ 

Spreekster: qeertje van der Molen . 
Entree: f . 0 . 50 per persoon. 
Zaalcapaciteit ongeveer 300 personen . 
Aanwezig waren ongeveer 200 persone • 
Stemming rustig. Ré> I [AJ.t1 • / .~ ~),_' 

We~if:r.óVtr b~H, l'i..t'/J ~J 
De avond werd geopend door 11 entko Huld . "ge"b-: i1'e 

te , 26-1 2-1 911 ) , voorzit·ter van het 1 :Mei- comité te finsch 
ten . Hij heette de aanwezit6en v1elkom en vertelde, dat Geer
tje van der lTol en een uiteenzetting zou geven over de bete-
kenis van de 1 Mei viering. ' 

Hierna 1'/erd door de aanwezigen staande de "InteTtLatio
nale" gezongen. 

Geertje van der Molen verlelaarde in haar toespraak, dat 
de arbeidersbeweging in de gehele v1ereld vandaaG voor. de 
62e keer de 1 Mei- dag vierdàn . De mense'1, ~ie zich socia
listen noemden - de leden van de P . v . d.A . en het N. V. V. -
vierden deze_ Jag eveneens, doch de lei1'ers van beide orga
nisaties Vlaren de knechten van de ka~italisten en dus niet 
waardig dit feest als socialist te herdenken. 

Zij heke~de verder de regering Drees, de ka:pi talistiscl• 
oorlogsophitsers, de herbewapening en rle oorlog in Korea. 
Betre~fende ia herbewa.enine zei spreekster o . a., dat Rus
land geen oorlog wilde . Het volk van dit land toon1e dit 
aan door grote acties voor de vrede te voeren. In Rusland 
w·erkte men aan de opbouw van cle verwoeste steden en niet 
aan de bouw van kazernes zoals in andere landen. 

Aangaande de oorlog in Korea z~p~kster , dat de Ko
reanen vochten om bevrijd te worden~n het Amerikaanse juk. 
Zij was van mening, dat de kapitalisten vochten met de moed 
der wanhoop om nog te redden wat er te redden viel . Het ka
pitalisme stond aan de Tand van de afgrond. 

Over de vredesactie zei spreekster, dat Amerika in Ko
rea de atoombom niet durfde te gebruiken als gevolg van ~e 
onverzettel~Ke wil van de arbeiders in de gehele wereld,die 
deze wil hadden kenbaar gemaakt door het plaatsen van hun 
handtekening op de vredeslijstet~ . 

Vervolgens las zij een brief voor, die namens een hon
derdtal "Schoonhoven- joneens" ras ge schreven aan de aanwe
zigen op ::.e 1 T:ei- feesten . Zij herdacht hierbij de moed van 
deze jongens, die weigerden hun medemensen te vernoo~den. 

Ook degenen, die momenteel staakten , zoals bij Verkade 
en Alber~ Hein, noemde zij de voorvechters van het socialis-
me . ~ 

Hierna spoorde zij nog aan uè vredesactie uit te breiden 
om zodoende het aantal handtekeningen voor de vrede te ver
groten. Tevens moest worden gekomen töt een conferentie tus
sen de Vijf Grote Jaogenàheden om zodoende de vrede te verzek 
ren . Wanneer dit doorging hadden de communisten de grootste 
overwinning all er tijden behaald. 

Na afloop van de rede las vorengenoemde Mentko Mulder 
een drietal mot i es voor, die na handgelelap werden aangeno
men . Deze moties , betrekking hebbende op de oorlog i n Korea , 
de ter doodveroorieling van Mc.Gee en de dienstweigeraars, 
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zouden aan de bevoegde instanties worden doorgezonden . 
( ::Joor het lawaai in de zaal en het onduidelijk voorlezen 
)tan van deze moties geen uitvoerige weergave worden gege
ven). 

Door de zangverenigina; "Excelsior" werl~ ~en viertal 
liederen gezon.;en, terw"jl de toneelgroep twee toneelstuk
jes opvoerde, n . l. "Het loon" en "Vrede", beide met een po
litieke strekking. 

Tijdens de avond werden in de zaal speldjes 
king van 1 Mei verkocht voor de prijs van f. 0 . 10 per stuk. 

Tevens werden enige exemplaren van de "E . V.C.-gids" 
verlcocht. 

Voo1" de aanvang van het optreden van 11Excelsior 11 werd 
door één der leden, genaamd Evert Stuttje (geb. te Beerta, 
13-1-1888) medegedeeld, dat het koor een andere leider had 
gekregen, daar de vorige leider, genaamd Jacobus Lambertus 
Kooymans (geb. te R~tterdam, 31-12-1898) van een arbeiders
vjjandige houding had doen blijken. 
(De naam van Je nieuwe leider is dezerzijds nog niet bekend 
'""o:;;'i'IOrden). 

Op 1 ~:ei 1951, van 19 . 30 tot 20 uur werd een demonst 
tieoptocht, georganiseerd door het 1 Mei-comité, door enige 
straten van Winschoten ..;eboudeu. ··ieraan werd door ongeveer 
40 personen deelgenomen . ~ :eegeVËOcrd werden leuzen als: 
"Op voor 10% looBsverhobing" - "Voor een vredesverdrag tus
sen re Vijf Grote Mogendheden" - "Teeen de herbewapening van 
Duitsland" - "Tegen harder en langer werken 11 - 11Voor de 
eenheid van alle arbeiders 11 

-
11 Voor vrede en vriendschap 

met alle arbeiders" - "Tegen de inbreuk op de democratische 
rechten en vrjjheden der werlcers" - "Solidariteit 1net de 
werkers in Korea 11 • 

Tijdens de optocht, waarbij enige vredesliederen werden 
gezongen, deden zich geen bijzonderheden voor . 

Winschoten , 2 Mei 1951. 
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Ver·slag van een op~nbare vergadering van de afd~:..line:; Leeuwar
den va.n de C.?.K. op 1 Mei 19?1 in Concertzaal ;.;chaaf te Leeu
warden . 

Stemming: Vrij enthousiast . 

. 
~prekers : Dirk Rutkens, ~eboren te Leeuwarden, 24- 3-1918, 

wonenQe Bredeplaats 2bv. te Leeuwarden; 
&erardus Maas, ,;eboren te Zaandam, 17- 8-19~3, \TO

nende te Za ~dam . 

Medewerkers : 3::et zangkoor De 3ode Zangers, onder leiding van 
Klac..s .ö.dema, 0 eboren te Hol\ler·d, 29- 7- 1909, wo
nende lTijsbert Japicxstraat ob te Leeuwarden, en 
de arbeiders~oneelvereniging Voorwaarts te Leeu
warden. 

";)1J 8 31<1 

~ ~e omstreeks 20 . 00 uur opende D. Rutkens de vergadering 
~· namens het 1 Mei-comité van de C. P.N •. Hij vervvelkomde de a<:lll

wezigen en dankte de -c.oneelvereni0 ing Voorwaarts en het zang
koor De Rode Zangers voor hun bereidwilligheid om op deze 
avond op te treden . Vrijwel nimmer werd een 1 Meidag door de 
arbeidersbeweging gevierd ono.er zulke donkere omstandigheden 
als vandaag . Het Mei- comité was daarom van oordeel geweest , 
dat een heltere uiteenzet~ing over de tegenwoordige toestand 
noodzakelijk was en had G. Uaas uitgenodigd om op deze avond 
het woord te voe~en . 

Vervolgens hield G. Maas zijn rede . 
Voor de 62e maal \1orct heden het 1 Eeifeest door de ar

beid.ers gevierd . Oorspronkelijk had men als voornaamste Hei
leuze de strijd voor de acht-urige werkdag . Omstreeks 1890 
hadden de arbeiders nog maar weinig begrip van wat zij eigen
lijk ,lilden. z.ij zagen in .hun drot"len een soort paradijsac.hti
~e toestan~ waarin de produc~iemiddelen gemeenschappelijk 
bezit waren en WC<arin v ... :ijheid en vrede heersten . Deze toe
stand zou misschi~n in de verre toekomst wel eens verwezen
lijkt ~en worden, maar in de &rond van hun hart waren 
zij toch bang, dat het altijd een droom zou blijven. 

Tot opeens in 1917 in .... usland de arbeiders en boeren de 
macht in handen namen en met de uitvoering begonnen van wat 
men vroeger wel als een utopie beschouwde. Dit werd een voor
beeld voor de arbeidersklasse op de gehele wereld. 'l'hans heb 
ben reeds vele volkeren het voorbeeld van de Sovjet-Unie ge
volgd en waait de rode vlag zegevierend van Berlijn tot 
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.tlac. i:,,ostok. 
Uiteraard is dit een doorn in bet oog van de bezittende 

klasse in de kapitalis~ische landen . anneer de arbeidels in 
deze landen immers zien, da~ in dç ka titalistische landen de 
lon--n ste~ds dalen en de prijzen stijgen, ter;;ijl in de socia
listi~ch gelegeerde landen de lonen geregeld stijgen en de prij
zen b.v . in de uovjet- Unie na de oorlog reeds 4 maal zijn ver
laagd, dan gaan ook hen de ogen open . 

Daarna nam de spreker de ~lfeileuze van de Partij van de Ar
beid onder de loupe. 

Deze leuze, luidende : " :Uoor pal te staan voor de vrij 
heid en de l asten rechtvaardig te veJ.·delen, bouwen wij aan de 
vr·ede , "klinkt heel mooi . lij vreten, dat de IT .V.V. Vö.nY,orrink 
Voskuil en Vermeer _Jal staat voor de vrijheid . Koos heeft 
zelfs eenspal voor de vrijheid gestaunop de IJmuider pier . 
Mao.r welke is die vriJheid? Hanneer wij zien , dat hi~r in Leeu
war-den een jongeman opgesloten z:ht, ,,iens enige misdaad be
staat uit het in de praktijk brengen van de vrijheidsgedachte 
~:o.o.rvoor è.e leiders van de P.v.d • .P_ . zo pal staan, dan k:rijt,;en 
de woord<::n van de P . v . d . '._ . Meileuze etn vies smav.kje . Onder 
vrijheid verstaan de leiders van de ? . v . è .A. de vrijheid voor 
de kapitalisten om de a.~eiders uit te buiten . 

En dan de -;;-oorden : " De lasten re...:htvaardi6 te verdelen" . 
Spreker mt.ent zich te nerinnert.n, dat een zekere :rofessor 
deze · . .-oorl..en ook al eens gesproken heeft . Het enige re sul tat~.t 
is 0 eueest , dat de onderne~crs recordwinsten hebben gema~kt 
en dat de arbeiders er nog nooit zo beroerd voor hebben -~e 
sta~ o.ls nu . Er is een enorm kapitaal geinvestetrd, Juichen 
de hel'en. Maar wat l.iebben de arbeide ... s kunnen invester·en? 
Eoeveel costuums, jassen, japonnen of mantels hebben zij kun
n~n kopen ? ,e~en de leiders van de P . v . d . A. werkelijk niet 
beter of zouden zij met hun Heileuze de arbeiders be;mst voor
liegen. 

Van de str·ijd voor c. e vrede kunen wij van de Partij van 
de .Arbeid- leiders nièts verwach'ten • 

lllnige tijd geleden stapte er een J.•merika<-1nS militair 
in Nederland aan wal en liep heel 3emoedçlijk het kabinet van 
dr . Drees binnen . Hij k:wüm m de Nee: e:r:landse regering orders 
te geven en zei tegel! Drees : 11 Denk: er om, vadertje , dat .j.e 
harder bewapent , anders vlieg je er uit." En vadertje Drees 
we~:.t veel te goed hoe laag de sociale bijstand is, dus daar 
voelde ~ij niet veel voor en d .ar hij evenmin zin had om in 
de DUIT te gaun werken, bleef Dij maar minister- president. 
:;.,_e a.r-1e oude man zat echter erg met het probleem, hoe hij als 
socialist nu de be~V'apening moest steunen . Toen k::\Tam Romme en 
die zei : 11 ~lan , je moet link zijn" . De prijzen werden daarop 
met 15% verhoogd en daarna zei :rees te6en zijn vriend ~d: 
11 I~u kriJg je de kcills van Je leven. Je moet gaan strijden voor 
5;'0 loonsverhoging, dan zullen de a.rbeide:::s je op de handen 
dragen en je zult de 5ïo k:±ijgen ook: . " Aldus geschiedde . ~Tdar 
de heren hadden er niet op gerek.nd, dat de arbeiders het 
spelletJe door be6onnen te krijgen . Over het gehele land gaut 
een stakingsgolf en spreker bracht hulde aan de stakers in 
de '- 1:entse venen, die een 6l'Ote overwinning b~haalden en acm 
de sta"ksters en stakers bij ... übert Heijn en Verk:ade . Hij 
wekte de nunwezigen op hun solidaLiteit met deze stakers te 
betonen . 

Spreker becritiseerde daarna het besluit v~n de Neder~and
se regering om de diplomatieke bet.rekkingen met Franco te her-



• 

• 

~_i_e_n_s_t_g_e_h_e_i_m __ 

vatten . Ook het feit , dat de I~ede:rlandse soldaten in :Juiï::sland 
zullen \70rden opgeleid door mensen als de oorlogsmisdadiger 
Pohl, die het oppertoezicht op de concentratiekampen in tuits
land ad en die de leidins h ..... d bij het ver~assen van 5 . 000 . 000 
mensen, onder.ierp hij aan felle critiek. 

~e~slotte braent hij hulde aan de volkeren v~ de democra
tische volksrepublieke~ en adn maarschalk ~talin . 

J:4a de rede van Ma<:-s voerde de arbeiderstoneelve_enibi ng 
Vuorwaurts het stuk" De gew8ren V~"l moeder Karar" op . 

Tijdens de pauze weid gecol1orteerd met de bladenVrede en 
Ui lenspiegel . ~evens werden door enkele personen handtekeningen 
verzameld voor de Oproep van Be1lijn. 

Na de pauze werden moties adngenomen voor de vrijlati ng 
van Piet van ~taveren en teben de herbewapenin6 van Duitsland. 

Vervolgens speelde de toneelvereni__;ing Voorwaarts nog een 
sketch en zong het zangkoor de Rode Zangers enige liede ·en . 

l'ot slot zongen het koor en de aanwezigen tezamen de Inter
nationale . 

In de z ..... al .?aren spandoeken opgehangen met de leuzen: 
Voor e~n vredespact dGr Grote Vijf, 
Voor 10)-~ loonsverho_;ing, en 
Stra .... lja0 ers zijn cul tu-;1rdode1·s . 

::ï:'e om.:.treeks 24 . (.10 uur Wé:.S re bijeenkomst geeindigd . 

fecmvurden, 2 - 5- 1951 • 



-iT 1262- - - t 1 .; I ~0~ ' 51. ~ 

(.WDER\>!ERP : l-1.!61 betoging van ,de C,P.N. te. Amst~g~{- .• 'lf~~ ~.z. · 
I v"..J.-I-t.l~ "- .~< !J~ · - -~ ~ . J951..;t' 

DIENS'roEEEilL. , - .. "- ~~ iJ 10 -!~Jll .t'( ; 2 ~i ! !_51. . "" ~-

VERSlAG van een openluchtbijeenk~Ilfst zon.l[er .gemeenschappelijke be:Aa4~giilg ter 1 
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gelegenheid van de viering van de late Mei, belegd door de Comrnun!'i:it'tsclië PärtiT 
Nederland, district Amsterdam, op de avond van voornoemde datum ven het jaar 1951 
op het voormalig IJsclubterrein aan het Museumplein te Amsterdan4 
Tot het doen houden van bedoelde bijeenkomst was vergunning aan de hiervoor bevoeg
de autoriteiten gevraagd door de propagandaleider van voo;noemde partij, de U 
bekende~ IDIRINK. 
Het terrein van de bijeenkomst, dat.met behulp van touw zou worden afgezet en 
waarop men van C.P.N .. -zijde Qngeveer 30.000 bezoekers verwachtte, was voo:r be
langstellenden toegankelijk tE2gen betaling van een bedrag van 10 cent. Be~ang
stellenden v~rden bij betaling van genoemd bedrag in het bezit gesteld van een 
toegangskaart, aan de achterzijde voorzien van een t~ ondertekenen of paraferen 
adbaesiebetuiging tot bijeenroeping van een conferentie der "Grote Vijf" 'Amerika, 

J Engeland, Sowjet-Unie, China en Frankrijk) met het doel tot een "Vredesverdrag te 
(J..... komen, welke bij betreding van het terrein l'lerd ingenomen. Dergelijke toegangs-

e kaarten, welke vooraf bij de organen van het gevormde - "1-Mei-Comitá 195l".ver
krijgbaar waren, werden op de avond van de bijeenko~t in groten getale door 
een leger in de omgeving van het MUseumplein "lerpretde ~erkers" aan het pu-

• 

bliek te koop aangeboden. 

Het woord zou worden gevoerd door de U bekende 'functionarissen, Gerban WAGENAAR 
van de C.P.N. en Bertus BRANDSEN van de E.v.c.; het gesproken woord werd door 
middel van een aangebrachte geluidsinstallatie versterkt weergegeven. Voorts zou 
de bijeenkomst worden opgeluisterd dóor muziek van verschillende muztekkorpsen, 
t.w, : "Tavenu", "Trouw en Vriendschap", "Vlittenburg's Fanfa~", "VT1itènbû.rgs 
Muziekgezelschap" en "Jorig Excelsior". 
Onder deze korpsen werd ook dat van "Avanti" opgemerkt. . .... 

. \ 
Het lag verder in de .bQdOE(ling, 3000 A 4QOO jongeren te doen opstellen in .de omge
ving van het IJsclubterrein, die, voorzien '{an vlaggenJ bij aanvang van dQ bijeen
komst het terrein van de neat;ing zouden opmarcheren. Hieronder bevonden zlch 
leden van de "GarQia"-brigade in hun gebruikelijke tenue, A.N .J' .v .-ers, a1;udenten, 
scholieren, Indonesi§rs (o.m. schepelingen). Na bet.einde van de bij~nkQmst op 
genoemi terrein_, zou een optocht met bral)dende fakkels, JJW;lrktlampen en ve~sierde 
praalwagens word.en gehouden naar het Vl&terlooplein, alwaar de demonatrati~, na 
een slotwoord van een nader a~n te kondigen spreker, zou. worden ontbonden.te o~ 
streeks 22.45 uur. In de te formeren stQet zouden verschillende leuzen wo~den mee
gevoerd. 
Van de pamfletten, welke de aandacht op vorenhedoelde betoging vestigden ~n werden 
verspreid, gaan exemplaren bij dit vers~g. In deze pamfletten is aangekOQdigd,dat 
de moeder van de bekende tot vrijheidsstraf veroordeelde ex-mi~itair, Piet van 
STAVEREN, genaami Yfilhelmina Johanna .VAN STAVEREN-Demen (1- 8-' 02), wonende te 
's-Gravenhage, op het IJsclubterrein eveneens het woord zou voeren. 

Toestemming tot het medevoeren van de anderstaandè leuzen werd verzqcht ;'voor
zover deze op last van de Burgemeester van Ams~erdam moesten vérvallen, is ach
ter de betreffende leuze het woord "verboden" geplaatst • 

1. ProletariUrs _ aller landen verenigt U • 
2" Weg met de atoombom. 
3. Verdedigt de democratie. 
4. Vrede en vriendschap tussen de volkeren. 
5, 1 Mei Strijddag voor de vrede. 
6. Dag van de arbeid. 

1· 



7. Vriendschap met de Sowjet-Unie. 
' 8. Leve de le Mei 

9. Vrede en ontwapening. 
10. Nederland democratisch, zelfstandig en vrij. 
11. Vrede over de gehele wereld • 
12. Vrede. , i 

l 13. Tegen prijsverhoging. 
14. Vrede e~ vriendschap met de Sowjet Unie. 

r 15. Vrede en vriendschap in de wereld. 
16. Vrede en brood. 
17. Aanpassing van de lonen aan het gestegen prijspeil. 
18. Tegen oorlog en oorlogsvoort>ereiding. 1 

19. Voor ee» vredesverdrag tussen de-Grote Vij«• 
20. Geen herbewapening van de Duitse WehrnBcht. 
21. Voor 1~ loonsverhoging. 
22. Lever de Sowjet Unie,bolwerk van de vrede. 
23. Banden af van Korea. 
24. Eenheid. 1 

25. Voor een democratisch en onafhankelijk Nederland. 
- 26. Randen af van de _8-urendag. 

27. Voor een prijzenstop. 
28. Eenheid tuesen N.v.v. en E.v.c. 
29. Leve de internationale solidariteit. 
30. Isve het VlereldvakVerbond. 
31. \'leg oot hét lLtlantisch Paçt. 
32. Geen kanonnen maar boter. • · 
33. Vrijheid voor het Indonesische volk. 
34. Solidair met de Duitse vredeskrachten. 
35. Leve de Wereldfederatie van Demodratische jeugd. 
36. U3ve de Wereldvredesraad. 
37. Versterkt de vredésbeweging. 
38. Vrijheid voor Piet van Staveren, Wll v. Kempen, 
39, Vrijheid voor Willie MO. Gee. 
40. Vermindering van de bewapening. 

e.a. 

( verboden 
{~oden 

-, 

verboden } 
verboden ) 

verboden ) . 

ve1•boden 
v&rboden 

41. Vçor gemeensohappelijke 1 Mei- viering van alle werkers. 
42. Alles voor de Vrede.· 
43. Weg met de Duitse ,herbewapening. 
44. Voor een nieuwe ihoonrQnde van - 1~. 
45. Vurige solidariteit met het Koreaanse volk. 
46. Weg met de oorlogaregering Drees. 
47 • Geen werkt i jdverlenging. 
48. Voor de eenheid der arbeidsklasse. 
49. Alle troepen terug uit IndonesiU. 
50. Leve de 8-urendag. 
51. Geen v~rlen~ing van de -dienstplicht. 
52. Jonge .mensen lezen Jeugd. 
53. _Voor vrede en welvaart. 
54. '1940-1945, dat nooit 11eer. 
55. Tegen de duurte~ 
56. Gelijk loon van 'gelijkê arbeid voor man en vrouw. 

verboden 

( verboden ) 

~ verboden ) 

verbodEm 

J verboden 

57 • Woningem, geen kazernes. ( veró'oden } 
58. Leve de Internationale Democratische Vrouwenfederatie. 
59. Vrede en opbouw. 
60. Geen belastingnavordering. 
61. Jeugd wil vrede. 
62. ~~~ ook voor de jeugd. 

• 

• 



.; • 
t 63. Eenheid .... van de jeugd is behoud van de vrede. 

64. Duldt geen nieuw Nazileger. 
65. Voor algemene herolassificatie, 
66. Geen oorlógs- maar vredesproductie. 
6?. Geen dreigende tariefsverlaging. 
68. Zonder vrede geen cultuur. 
69. Zónder vrede en vrijheid geen kunst. 
?0. Zonder de Sowjet Unie geen duurzame vrede. 
?1. Loonsverhoging ten"koste van de winst. 
?2. Tegen cultuÜrbederf. 
73, 1 Mei Internationale strijddag voorVrede en ~elvaart. ' 

Rondom het meetingsterrein werd gecolporteerd met organen en brochures als 'fllREDE", 
"JEUGD", "VliJ VIAREN m DE SCJHJET UNIE", terwijl dood' oen groot aantal lieden -
mannen~ vrouwen en kinderen - , voorzien van een aanduiding om de rechterarm 

~ I ' • " 1-Mei Comit~:~ " op lijsten bandtekeningen werden v~rzameld ten behoeve vai)Üe 
actie ·~oor een vredesverdrag tussen de Grote 5 " • Het inzamelen van deze 

~~ ,handtekeningen herhaalde zich langs de roûte 'van de optocht en op. hèt waterloo
~:·~plein. Onder degenen, die bij het inzamelen dezer handtekeningen actief waren, 

IJ wér~ eveneens de u\ekende Eva TAS opgemerkt, r:t\ ~u5,_8 
~ Op het terrein van de bijeen~omst~erd slechts ~6n van naam onbekend geblevan jeugdige 

militair in uniform, op de mouw de aanduiding "Stoottroepen", opgemerkt, die 

• 

geen blijk van bijvalsbetuiging uitte gedurende de toespraken. \-
Uit enige vertrekken op de bdvenste verdieping van het gebouw Museumplein 13-15, 
llaarin de Handelsvertegenwoordigirlg van de SOO.'Ijet-Unie zete1t, sloeg een lo-tal 
personen via de geopende vensters de méeting gade. · 

- ' 
De bijeenkomst, welke te 19.30 Ul.\r een aanvang zou nemen, was op dat ,tijdstip nog 
maar zeer matig bf:lzOCht; nieuwsgierigen hielden zich rond het terrei.Ii buiten de 
met touwen afgezette omheining opJ ~erwijl op het IJsclubter~ein zelf grote 
open plekken waren, waar zich vri~1el geen bezoekers onhielden. Degenen, die 
zie~ toen reeds op bet terrein badden begeven, hadden zich hoofdzakelijk, in 
een 2 tot 3 rijen dikke haag, ges~baard langs de eveneens met touwen afgebakende 
oprit ter breedte van q.ogeveer 12 meter, uitgezet vanaf het aan de zijde van de 
Van Baarlestraat opgestelde podium naar de toegang tot het terrein aan de zijde 
van de Honthorststraat. Hierlangs marche&rden later de jeugdgroepen met ontplooide 
vlaggen op. Voorts bevonden ~ich tegenover bedoeld podium, ter weerszijden ·van 
bedoelde oprit, 4 à 5 rijen belangstellenden in de breedte van het terrein • 
Her en der verspreid over het terrein stonden of liepen nQg wat kleinere groepjes 
bezoek(st)ers. Vooral kinderen en jongeren in de leeftijden van 15 tot 20 jaar 
bevonden zich onder de toeschou~~rs. Later op de avond nam de belangstelling op 
het terrein nog wel wat toê en verzamelde men zich grotendeels op het gedeelte 
van het terrein tegenover het podium, doch rond het terrein1 buiten de afzetting , 

• ~leëf de belengstelling ook niet önbetekenend/'Naar"schatting werd de meeting 
gedurende de toesprakén bijgewoond door 6000 tot 7000 personèn. Vanzelfsprekend 
werd, oudergewoónte, door de verschillende sprekers gewag gemaakt van de "tien
duizenden" 1 bij deze demonstratie aanwezig, 'doch het was in dit verband opmerke
lijk, dat \de stoet1 welke na afloop op het IJsclubterrein l'lerd samengèsteld, 
uit slechts 3700 à 4000 deelnemers bestond. OOk deed bet vreenn aan, dat de 
inleider van deze avohd, zowel op het IJsclubterrein als op het Waterlooplein, 
Nicd LUIRINK,en1ge malen via de luidsprekers op het Waterlooplein vertelde, 
dat "het einde van de mssale stoet nog steeds niet 'in zicht was", kort daarop 
gevolgd door een mededeling, det"hoew,el nog steeds mnif'estanten op weg naar 
dit t~rrein waren, men maar vast ging beginnen, aangezien hèt anders te laat 
werd " • Bij onderzoek bleek, althans van de stoet zelve, nienand nieer onderweg 
te zijn. Ook liet de slotspreker van de avond op het Waterlooplein, Bertus 
BRÁNDSEN, zich nog de opmerking ontvallen, dat "de vijandige pers, zoals ge
w~onlijk, wel weer zou trachten, deze machtige demonstratie van tie%~uize~d~ 



4 

\ te beschrijven als een.van weinig betekenis, bezocht door enkele honderden 
j deelnemsrs". 

Het podium op het IJsclubterrein was versierd met rode vlaggen, 1n de hoelC 
het symboo~ van de "sikkel met hamer"'en vlaggen in de Nederlandse kleuren, 
om en om tot een~ntal van ongeveer 12 stuks in verticale stand aangebracht 
oo de bovenkant van een groot, later door schijnwerpers verlicht, vlak, • 
v~rmende de achtergrond van het podi~ waarop in grote letters vermeld dé 
leuze : " 1 MEI STRIJDDAG VOOR 1/RIENDSCBAP EN VREDE " • Op het podium tegén 
bedoeld vlak was een aant~toelen geplaatët , waarop partij-functionarisêen 
als Nico IDIRINK, Gerben WAGENAAR en Jaap BRANDENBURd, temidden van vro~ên 
en kinderen, badàerl ' plaatsgenomen. Verder bevond zich op dit podium een · 
catheder met enige microfoons. D~ rand van het podium was vere~erd met rode 
en witte bloemen. 

Te omStreeks 19.80 uur (20 minuten later dan liet vastgestelde tijdstip) werd 

~ 
de bijeenkomst geopend door~ WIRINK. 

' 

rlij heette de aanwezigen welkom, o.w. vooral de na zijn ziekte voor het eerst 
weer in het openbaar sprekende partijvoorzitter Gerben WAGENAAR1 en de moeder 
van de tot lange gevangenisstraf onsànldig veroordeelde 'Piet van STAVEREN t 

• 
'\ 

die tegelijkertijd als "de 'Ql.oelli van de Nedel:'landse jeugd" werd aangshid. • 
Vervolgens ging hij 1n het kort de betekenis voor àe arbeidera na van de 
le ~i, welke thans voor de 62e maal door de internationále arbeidersk1.asse 
werd herdacht, · aanvankeU jk door kleine groepen, thans door mililoenen 1n 
de gehele wereld, doch vooral in de landen, waar de macht in handen van boeren 
en arbeiders iS gelegd. Spreker zeide, dat zijn gedachten uit~ingen naar het 
Indonesische broedervolk, dat, na de overheersing door de Nederlandse imperi
alisten, thans nog &ebukt gaat onder l ieden, die ~e Amerikea~e en Nederlandse 
kapitalistische belangen blijven dienen, soekarno en Eatta, die er niet tegen 
opgezien hebben, de viering van de le Mei te Djacarta te verbieden. (:Bedoeld 
word'!( vermoed~lijk de viering van 1 Mei door de Communist~ aldaar} . Voorts 
gingen spreker's gedachten uit ,naar het heldhaftige Noord-Koreaanse volk,dat 
gesteund door de vredesstrijdera van China, een ,onverzettelijke sftijd voert 
tegen het Amerikaanse imperialismè e~ niet zal rusten, alvorens de Amerikaanse 
indringers geheel verdreven zijn. Natuu.rlijk werd ook het voor vrede en socia
lisme strijdende volk van de sowjet-Unie niet vergeten en verder werden dan de 
strijders voor de ~rede in herinnering gebracht1 die in de gevangenissen zware 
straffen . uitzitten., omdat zij voor de vrede waren, zoals spre~er het formuleerde. 
H.i j was ven mening., dat deze dag in bet teken moest staan van een strijd voor 
vrede en brood. 

Daarna verscheen Mevr. Van STAVEREN op hét podium. Haar toespraak las zij vanaf 
een geschrift voor, wàt haar niete steeds overal even vlot afging, en ongeveer 
20 minuten in beslag nam. Zij vertelde 6,m. van haar reis naar de Sowjet-Unie, 
waar men overal, waar zij kwamj tot zelfs in de dorpen, op de hoogte bleek te 
zijn van de sc!handelijke straf~ welke haar zoon was opgelegd. De naam Piet van 
STAVEREN scheen, zoals zij zeide, enorme bekendheid te hébben en men was vol 
respect over zijn strijd voor de V'rede. metaan v1erd vastgekoppeld, dat 1n 
de Sowjet Unie de mensen zich in volle vrijheid en levensgeluk kunnen ontplooi
en en ontwikkelen, als gevolg waarvan de arbeidsvreugde zeer groot is. Men 

' had haar als geschenk een precisie-instrument voor Mar zoon medegegeven1ge_heel 
dóor vrouwen vervaardigdJ ~ervoor haar zoon zeer erkentelijk was-geweest, Men 
had haar médegedeeld, dat zij haar zoon na zijn straf gerust in de Sowjet Unie 
kon ]~ten werken, waar hij zich ten volle zou kunnen geven aan Objecten,welk:e 
hem zinden. Verder volgde er dan nog een eindeloos oreren dVer kapitalisme en 
imperialisme van allés, wat niét binnen de invloedsfeer van de Sowjet Unie ligt 
op de wijze, zoals dé communistische pers gewoon is,hierover te schrfjven. ' 
Aan het einde van haar toespraak volgde het voorstel, uitgesproken door~ 
UJD:UNK , eèn motie ' tot vrijlating van Piet van STAVll:REN e.a .. te v&:tzenden. 

Vervolgens 
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Vervolgens kv1am als spreker Gerben VIAGENAAR a~n bod • 

H!j zette de betekenis van de verbondenheid der internationale arbeiàers
klasse, tot' uiting komende in de vieringvan de l~Mei-dag, thans reeds voor 
de 62e maal, Uiteen en betrok in zijn rede de strijd voor de vrede, welke 
het voornaamste doel behoort te zijn. Hij haaldé de heldhaftige daden van 

• Piet van staveren" Wil van Kempen;a Ger van Praag, Ratio Koster en 
andere dienstweigeraars in dienst van de wereldvrede aan en protesteerde fel 

- tegen de plannen van de Amerikaanse Regering, op 8 Mei a.s .. de neger Vlillie 
MC.Gee op de electrischo stoel ter dood te brengen. Ondanks de verbeten tegen
stand van het tot ondergang gedoemde kapitalisme groeit volgens·sprGker de 
vredesgedachte in de wereld enorm en omvat thans reeds honderden millioenen. 
Dit leger zal zo sterk worden~ dat het in staat is, een nieuWe oorloi te 

l 

voorkomen. De mensen willen geen oorlog, zij willen vrede tussen alle vol-
c. < ( 1_ ~ 

keren, ongeacht ras of politieke instelling. Mev veel waardering sprak hij 
(. ' t c. \ __ 

over de strijd voor de vrede van het Indonesische volk, dat tnans echter op-
( . . ' 

~ieuw gebukt gaat onder krachten, welke het, onder Amerikaanse invloed, in 
een. oorlog tegen de Sowjet Unie willen opzetten. Maar1 zo zegt spreker, de 

_ jeugd in de wereld wil. niet strijden tegen een volk, dat zijn beste zonen . 
zag vellen bij Stalingrad tegen de fascisten, de overwinnaars van Berlijn • 
In West Berlijn hadden de autoriteiten onder Amerikaanse invloed de burgerij 

_ verboden~ deel te nemen aan de viering van de le Mei, doch zojuist hebben wij 
berichten ontvangen, dat de 1 Mei-dag een miliioen mensen op de been heeft 
gebracht. {Applaus) • Voorts brengt spreker hu~de aan de heldhaftige strijd 

( 

van het Noord-Koreaanse volk, gesteund door de Chinese vrijwilligers, welke 
het voor zijn vrijheid voert tegen het Amerikaanse imperialisme en spreker 
is er van overtuigd, dat de voor het behoud van de vred·e strijdende Noord
Koreanen en Chinezen er in zullen slagen, de Amerikanen van het schiereiland 
te verdrijven~. (Applaus). OVeral in de wereld,. zo gaat spreker verder, in 
het land van Mao Tee Toeng, i n Parijs, in Moscou., in Londen, in Berlijn., 

- in New York, wordt de il.e Mei als dag van internationale solidariteit der 
arbeiders· en van de vrede tussen de volkeren herdacht en het stemt tot grote 

- voldoening, dat zelfs in het land van Franco de arbeidersklasse van haar 
strijdbereidheid blijk gaf. Met betrekking tot de inrichtingen, waarin de 
dienstweigeraars hun cstraf doort>rengen, sprak hij van de "gevangenissen van 
Dre"s"; ook overigene trok hij fel van leer tegen de zich socialisten noe
mende leiders van de Partij van de Arbeid, die zioh, naar zi,jn overtuiging, 
aan de zijde van het kapitalisme, dus van de reactie en het imperialisme-

, l L 

hebben geschaard. De aan.hàngers van de Partij van de Arbeid wordt steeds 
voor ogen gehouden, dat opvoering van het West-Eurppese bewapeningapeil 
nodig is, om de vrede en de vrijheid te bewaren tegen de dr eiging uit het 
Oosj;en,_ l'l!..et name v~n _q_e_ zj._j_de van d~ Sowjet Unie . Dit alles geschiedt onder 
d_e invloed van het internationale kapitalisme, vooral dat van Amerilëä,dat-
op een oorlog tegen de v~lke~ ~an d& ~vjet Unie en de Volksdemocratische 
landen aanstuurt . En hierin wil men de beulen van onze beste verzetsstrijdeBs 
uit de jaren 194~1945, de Nazi-Generaals van West-Duitsland, betrekken. 
Rusland bedreigt andere volkeren in de ·.IIIJereld volgens spreker in het geheel 
niet, doch voert integendeel, steunend op de leer van de grote voorgangers 
der arbeidersregering a l s Lenin en thans onder leiding van zijn kundige 
leider Stalin, een grootse strijd voor het behoud van de wereldvrede.Spreker 
beweert, hier niet veel over te willen zeggen, doch te willen herinneren 
aan de vele pogingen, welke Rusland reeds heeft aangewend, een duurzame 
vrede te verkrijgen. Men behoeft slechts te denken aan de vele voorstellen, 
welke van Sowjet Rusl and in dit opzicht zijn uitgegaan, alle met bet doel 
de bewapening te verminderen en de oorlog uit te bannen. Wat spreker verder 
nog in ait verband zegt, komt overeen met één grote lofzang op het geniale, 
vrèdelievende intellect van Stalin. Vooral de opvoering van de productie en 
verlaging van de kosten voor levensonderhoud worden geprezen. 

Het 
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Het betoog van Gerben \l..llGENAAR , die zijn rede eveneens vanaf een geschrift 
voorlas, eindigde eveneens met het voorstel van Ni co IlJIRlNK tot verzending 
van een motie in de vorm van een eis aan de Nederlandse Regering, onmiddel
lijk haar antwoo:rd' bekëbd te rnaken op het voorstel van Amerika , nog meer 
troepen nàar Korea te ~enden. 

' . 
Sohcrtaenderwij~e h~d Gerben WAGEN{Vffi kort daarroof nog d~ opme:r;l<:ing gemaa)ft, 
dat internat.ionale ontwapening_splannen gemkkelijk doo!!_gevoerd .zouden kunnen 
worde~, hoogstens. t~ gevolg hepbend het zonder wekk komen v~n een paar ~ne-

- raals" voor wie dan echte~ nog wel werk gevonden zou kunnen worden op de . 
DUW-oojecten. 

"fe omstreeks 21.10 uur was de meeting op het IJsclubterrein ten· einde en werden 
aanwi•jzingen gegeven voor• het samenste'llen van• de stoet, welke via de wegen 
Mu~eumplein, Ronthorststraat , Hobbetmkade, Stadhouderskade, Weteringscbans , 
Frederiksplein1 Sarphatistraat,_ Weesperplein, WeesperstTaat, Jonas DaniMl 
Meijerplein naar het waterloo~lein trok. Voouan in de stoet zouden, zoals be
kend we:rd genaakt ,meelopen Jaap BOOIDENBUHG• en de schrijver Theun de VRIES • 
Hoewel' door de Burgemeester ~n Amsterdam verboden was, spreekkoren aan te 
heffen, werd op de Robbemakade wel een ogenblik iets in koor geroepen, vermoe
delijk door een groep A.N.J .v .-ers, hetwelk vanaf de plaats van waarneJlli.ng niet 
duidelijk verstaantiaar was, doch waarschijnlijk, naar •rerd vernomen, zo iets 
als "Vl ij willen vrede" inhield. Overigens deden zich, voorzover bekend, onder
weg geen bijzonderheden voor. Aan de buitenkanten van de• in rijen van 4 mar
cherende deelnemers bevonden zich leden van de zogenaamde· "Ordedienst", die 
op het IJsclubterrein aan de binnenzijde van de<afzetting eveneens als zodanig 
dienst hadden gedaan. 

' Op het Waterlooplein gekomen, waar ~veneens een podium,voorzien van vlaggen en 
microfopns was opgesteld, werd , , nadat de verschillen~e groepen_, aangekondigd 
en ~er en daar ,toegejuicht.? meer speetaal de gfO~p van ongeveer 50 IndonesiMrs, 
die van de bouwvakken en van Albert Heyn (staaksters) 1 een plaatsje badden ~&-

• 

- ( ~ 

vonden, het slotwoord gesproken door Bertus B~~ namens de E.v.a.- Daarvoor, 
evenals op het IJsclubterrein, was door Nico IDffimK van tijd tot tijd gezin-

. ( 

speeld op de fOOr de Burgemeester van Amsterdam v~rbod&n leuzen onder mededeling, 
dat men misschien nu nog bepaalde din~en kon verbieden, doch niet kon verbieden, 
dat de arbeidende klasse de bedoeling van deze leuzen in haar hart d~oeg. 

' I 

B'ertus BRANDSEN' s betoog kwam in grote lijnen neer op de dappere strijd van de • 
veenarbeiders en ·~e arbeid(st}ers van Albert Reijn, welke in het kader van èe 
strij~ voor de vrede en tegen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van 
grote betekenis waren. " t 

Na afloop gingen de demonstr~nten ordelijk huns weegs. 

---------------------------------------------------------------------------------
TeveiW verzonden in afschrift aan B.M. en n.c., Asd . 

~.\~\ 
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1 MEI 
Internationale strijddag 
voor Vre~e en Welvaart l.o 
Aán de arbeiders en arbeidersvrouwen, 

Intellectuelen en werkers van Amsterdam. 

Onderstaand Comité roept U op in groten getale deel te nemen aa cle · 

1 Mei-meeting op het IJsclubierrein 
en demonstratie 
die in het teken zal staan van de strijd voor vrede en wetvu.rt. 
De oorlogskrachten, onder lejding van de Amerikaanse reactie, sturen 
bewust op een derde wereldoorlog aan, waardoor de vrede ernstiger ia 
bedreigd dan ooit te voren. 
Maar nog nooit waren de krachten, die de vrede bewaken, zó sterk en 
vastbesloten als op dit ogenblik en zijn zij in staat elk misdadig oorlogs
avantuur van de imperialisten te verhinderen. 
Geeft op 1 Mei uiting aan Uw onverbrekelijke wil om de vrede te verde. 
digen, door te demonstreren voor een vredesverdrag tussen de Grote Vijf, 
tegen herbewapening van de Duitse Wehrmacht. 
Verheft op de Eerste Mei Uw stem tegen de politiek van armoede en 
werkloosheid, die door de regering Drees-Teulings wordt gevoerd. Eist 
met klem op de Eerste Mei: 10% loonsverhoging en doeltreffende maat
regelen ter bestrijding van de werkeloosheid. 

Werkers van Amsterdam 
Reeds meer dan 60 jaar is de Eerste Mei een internationale strijddag voor 

vrede, welvaart en socialisme. 



Werkers van Amsterdam 
Neemt allen deel aan de 

1 Mei-betoging op het Ifsclubterrein en 

de 1 Mei-demonstratie vanaf het lisclub

terrein naar het Waterlooplein 
Aanv11,ng IJsclubterréhJ half acht Toegangsprijs 10 cent 

Sprekers: GERBEN WAGENAAR, voot•zitter van de C.P.N. 

BERTUS BRANDSEN, secretal'is van de E.V·C. 

Mevr. V A..~ STA VERP::N, moeder van de onschuldig tot 7 jaar 
gevangenisstraf veroordeelde vrijheidsstrijder Piet van 

• Staveren. 

VOOR GE~IEENSCHAPPELIJKE ll\lEI-VIERING VAN ALLE WERKERS 
VOOR VREDE EN WELVAART 

TEGEN OORLOG EN OORLOGSVOORBEnEIDING 

GEEN HERBEWAPENING VAN DE NAZJ .. WEHR~fACHT 
VOOR 10% LOONSVERHOGING 

VOOR EEN VREDESVERDR4.G TUSSEN DE GROTE VIJF 

Het Amsterdams 1 Mei-Comité 1951 (bestaande uit leden van E.V.C., 
N.V.V., K.A.B., huisvrouwen, ihtellectuelen en vertegenwoordigers van 
organisaties) : 

B. Blokzijj, Voorz, lii.V.C. 
H, Qortzo.k, lid y. d. Twef'!c:lll Kamer 
R. Kogenhop, alg. secr. V.V.B. 
Ratio Koster, best. A.N.J. V. 
P. Wljnberg, fabrieksarbeider 
J. Jo.nsen, fabrieksarbeider 
A. van Peer, fabrieksarbeider 
P. J. Trok, fabrieksarbeider 
D. v. d. Schaaf, fabrieksarbeider 
C. E. Blanken, metaalbewerker 
C. v. d. Lugt, metaalbewerker 
P. Jaspers, meta{!Jbewerker 
A. de Vries, metaalbewerker 
J. Ruggenbr!nk, arb. Stadsreiniging 
W. Daamen, arb. Stadsreiniging 

J Hesterman, tramconducteur 
N. Tctellb\ll'g, gem. schoonmaakster 
F. Terslall, houtwerker 
H. Barewljk, havenarbeider 
W. Kalf, bouwvakarbeider 
"N. LtJirin)ç, raadslid 
Th. de Vries, schrijver 
J. Br·andenburg, r·aadsl!d 
Mevr. Van Kempen, huisvrouw 
Mevr. Van Platerlnge, huisvrouw 
H. Stenacker, arbeider G.E.B. 
B. Zeehanllelaar, hootdred. Jeugd 
J. Heeg, typograat 
F. van ZWieten, taxichauffeur 

De demonstratie gaat langs de volgende r<1ute: IJsclub terrein, Museumpleln, Honthorststraat, Hobbemakade, 
13tadhou~erskade, WetE~ringsch~s. Fr~l!~ril{!Jpiein, Sarphatlstr•aat, Wee~perplein, Weesperstraat, Waterloo
plein en wordt opgeluisterd door wuzlek van de corpsen: Tro1.1w en Vriendsphap, Avant!, Tavenu, Witten
burgs Fan!at·e-orkest en Wlttenbur!l's Mu2:1çkgez~lsclj ap. 

In cte demonsll•atle worden honderden vlaggen, !aki!. els en spandoeken meegevoerd, terwijl enige praal
wagens zullen meerijden. 

Koopt een deelnl!merslm.art à 10 ot. Tekent op de ka1ut voor een vredl'IWerdrag tussen de Grote V1}f eu 
levert l.Jw kaart met pAra.a.f of ru.ndtt~kW!ng llit!ilul tend 1.!1 bU da eoutruleLU'II het IJ~;clubterreln. 
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Verbinding: 31. 
Onder\.erp: F'eestavond in de bovenzaal van hotel "de Poort van Kleef" 

gelegen aan het J:uarktplein te Apeldoorn, op Woensdag 2 Jdei 
georganiseerd door "Het 1 fu.ei comit~ . 11 

Spreker: De Koning, vermoedelijk uit Amsterdam. 

Zaalcapaai te i t: 300 personen. · 1 11951 Cf}J 
Aanwezig: plm.lOO personen. te / lJi,'fl ! A(Oj 

W 1.:.. ht ~~-J/Yi ) ), / . eeKover J A...L ;::;~.:~ 
Op ~loensdag 2 I'l.lei 19~1, werd in de bovenzaal van ~tel 

"a.e .Poort van Kleef", aan het lVJ.arktp.Lein 11 alhier , een 
1eestavond gehouden, georganiseerd door het 1 lVLei comi·~é. 

In de zaal waren spandoeken aangebracht met opschriften 
o . a. "tegen verJ.enging van de arbeidstijd" en "alles voor de 
vrede, de vrede voor alJ.es 11

• 

Terzijde van het toneel was de rood- wit- blauwe vlag ge-

• 
spannen . In het ~ood was aangeeracht een z.g. vredesduif en 
in het blauw het woord "Apeldoorn" . 

Om 20.10 uur werd deze t'eestavond geopend door een de
zerzijds onbek~nd geoleven h. V.~.bestuuràer uit~~ldQorn 

• 

~ de aanwezigen harteliJk welRom hee~te . --
Hierna trad voor en na de pauze op het toneelgezelschap 

"Cultura" uit Amsterdam, bestaande uit 6 mannen en 6 vrouwen 
Verscnil~ena.e samenspraken, voordrachten , zangnummers 

en decJ.amatie's werden door het gezelschap voor het voet
licht gebracht welke op een enkele uitzondering na , alle 
van een politieke strekking waren. 

De inhoud van het een en ander kwam hierop neer, da"t ae 
arbe~ders van a~le richtingen eensgezinder moesten ZiJn,vo 
al in die beuriJven waar gewerkt werd aan oorlogsu~teriaal. 

Voor ue pauze werd een redevoering gehouden door een ze 
kere De Koning , vermoedelijk uit Amsterdam. 

Deze r edevoering , welke grotendeels van het papier werd 
voorgedragen, had als hoofdnummer actie voor de vredespro
paganda; actie tegen de voortdurenue prijsverhogingen; stre
ven voor loonsverhogingen en verheerlijking van de Sovjet
staat. De rede was weinig belangwekkend en blijkbaar niet 
bevredigend voor een deel van het publiek, da"t voortdurend 
me"t elkaar sprak en geen aandacht schonk aan de spreker . 

Het aanwezige communistische raadslid aer gemeente ApeJ. 
doorn ]'. JONGEPIEB. ga!' aan rapporteur te kennen, dat hiJ de 
spreker langdradig en saai vond. 

Het toneelgezelschap had nogal succes bij de bezoekers, 
die ae artredend~met vee.L hanagek.Lap beloonden. 

De bijeenkomst had een rustig verloop en werd om 23.30 
uur gesJ.oten . 
"einde". 

Aan ue BinnenLandse Veiligne~é 
"te 

' s- G H A V E N H A 

1 Mei-Vredesdag 
Het 1 Mei-Comité Apeldoorn belegt op Woensdag 2 Mei 

een feestavond 
in de ,,POORT VAN KLEEF". 

Deze avond wordt opgeluisterd door het Toneelgezet•chap 
"CUL TURA" uit Amsterdam. 
To'egangaprlja 75 ct. Zaal open half acht. Aanvang 8 uur. 
Kaarten aan de zaal verkrUgbaar. 



Blad 1. 
I.D. 260? z. 

DI.l!..N STGl!;Jil!;lll. 

In het kader van de 1 Mei-viering werd door de 
C.P.N.afd.Leiden,op Dinsdag 1 Mei 1951 in de Grote Zaal 
van De Burcht te Leiden een openbare vergadering gehouden. 

De vergadering werd voorafgegaan door een optocht 
door de stad,welke ongeveer 45 minuten duurde en waaraan 
werd deelgenomen door 60 personen.Spandoeken met leuzen, 
zoals ''VREDE", "EliliHEID VAN ALLE WERKERS ", e.d. werden meege
voerd. 

In de vergaderzaal waren aanwezig ongeveer 300 per
sonen,met een zaalruimte van 440 zitplaatsen.De zaal was 
versierd met Sovjet-vlaggen en rode tulpen.~en achttal leu
zen was aangebracht, o.a. "ONTWAPJ!;NING", "STRIJD VOOR V~DE", 
"STHIJD VOOR 10% LOONSVERHOGING",enz • 

. J~~ De vergadering werd te 20.15 uur geopend door Hen
IVI"' ~. ' 11 { ~icus _LA~ !i, geboren te Leiden ,13-2-15 , wonende te Leid.;;;; 

lbbo~~~ Levendaal 124.Voor de pauze hield Heiltje de VOS van Rotte 
~~ dam een rede van een kwartier,welke hoofd~akelijk was ge

p.j;J .~rh. V~- richt tot de aanwezige vrouwen. Zij gaf enkele voorbeelden 
~ van de leugencampagne door de Amerikanen t.o.v.de Sovjet-• Unie gevoerd en door de Nederlandse Regering trouw overge

nomen.Alle mogelijke propaganda wordt gemaakt om de bevol
king ervan te overtuigen,dat Rusland hunkert naar een oor
log,aldus äpreekster.Daarvoor is bewapening nodig en daar
voor moeten wij bezuinigen.Maar wij,huisvrouwen,zullen de 
heren kapitalisten en oorlogeophitsers laten zien,dat zij 
hebben misgerekend en dat wij ons geen nodeloze bezuiniging 
laten opdringen.Wij blijven niet meer thuis om kousen te 
stoppen maar staan naast onze mannen op het werk.Laten wij 
de moedige Drentse arbeidersvrouwen ten voorbeeld nemen,die 

bij de succesvolle stakingen in de veengebieden,hun mannen 
zelf van het werk gingen halen.Ook moeten wij ons inspannen 
om de handtekening-actie voor een 5-mogendheden- Pact te 

slagen.Dat een dergelijke actie kans van slagen heeft, 

bewees 



• 

DIENSTGE.'HE.Il\!: Blad 2. 

bewees de Stockholm-actie tegen het gebruik ban de atoomoom. 
I'Ja de pauze hield ,/illem HULST van Assendelft een rede van 

45 minuten • .:lpre:ker schetste de massale demonstraties die op 1 ~·ei 

in alle delen van de wereld p€aatsvonden .Uok zijn toespraak stond 
in het teken van de strijd tegen prijsstijging en bewapening en de 
strijd voor de vrede . Cveral waar mogelijk is,sldus spreker,moeten 
wij iedereen,van welke politiek of religie ook,trachten te winnen 
voor onze strijd .Dit zal niet altijd even gemakkelijk gaan,want, 
vergiftigd door de huidige regeringspolitiek en de leugencampagne, 
blijft de bevolking haltistarrig .Dit werd nog bewezen bij de voor 
deze vergadering gehouden optocht . Ik wilde een spandoek met de 
leuze 11 Gi!~..!.N OORLCG,lViAAR VRE.DE" meevoeren,doch door de politie werd 
mij dit verboden . De Sovjet-Unie voert een vredelievende politiek 
en wil van geheimzinnigheid niets weten.Het zog~Snaamde ijzeren 
gordijn kunnen we gerust als een fabeltje beschouwen . r..et afgevaar
digden van andere landen heb ik kortgeleden een bezoek gebracht 
aan de ::>ovjet- unie en wij konden gaan en staan waar wij wilden. 
Zelfs werd ons gevraagd \1aar wij het liefst naar toe Viilden in 
Rusland of wat \dj het liefst wilden zien • .Ue Engelse Afgevaardigde 
gaf de wens te kennen,dat hij Siberië wildt: zien en prompt werd 
hij in de gelegenheid gesteld per trein naar Siberië te reizen. 
Ter geruststelling voeg ik er a~n toe,dat hij ook teruggekomen is . 
(Applaus).Gnlangs is een groep werknemers van verschillende poli-

' tieke en religieuze richting en uit diverse bedrijven afkomstig, 
naar Rusland geweest om zich op de hoogte te stallen van het be 
drijfsleven aldaar.Zij hebben evenmin van een ijzeren gerdijn iets 
gemerkt .Hun werkgevers hebben gesmeekt en gedreigd om hen van hun 
plannen af te brengen .Di t is zeer begrijpelijk.Cok de kapitalis
tische werkgevers mogen graag valse voorspiegelingen geven van de 
;:iovjet- Unie . Dit zou uitkomen wanne·er de arbeiders de gunstige toe 
stand in ausland zouden zien .~ls enigste redmiddel hebben zij toe 
de arbeiders,na hun terugkomst,op straat gezet . tiet is onze taak 
ons te verzetten tegen dergeli~ke maatregelen . (npplaus) . 

L.edewerking werd verleend door het zangkoor ''MOR<lS~lRvODtl 

Leiden,dat socialistische strijdlied~ren ten gehore bracht,een 
amateur-gf i t j aar- band en een declamatrice Diet VE3tv.EULEN . 

In de pauze werden handtekeningen verzameld voor het Vijf
kogendheden - Pact en werd gecolporteerd met het orgaan ttNtJ1' . 

~en drietal maties,gericht aan de Nederlandse Regering,en 
het A. N. P.,resp.tegen oorlog met China,tot vrijlati ng van Piet 
STAVEREN en de Schoonhoven- jongens en tot onmiddellijke en onvoo 
waardelijke invri jheidstelling van dillie Iv~cGee in Ameri ka . werde 

i aangenomen . 1:-let geheel had een ordelijk verloop .r~t ilitairen in uniform waren 
niet aanwezig . Leiden,4 I~.ei 1951 . 



VEltSLAG van de 1 h:l ei bl.i~E:!~ .wmst è ~r afnc::iug C. P . N. nraohten, P-eho.;dcn 
in Hotel ''De l;hoenix·' aa."l de Nou~e!_::l.lU:rt te D:rapt'ttce . o 

OP KAA I 
---------------~ ·~--~~----------
Aanvang : 20 . 30 uur. ACD/ y: /_r-f. {. ,. '/ ~a 
Zaalruimte : 150 per eonen (}AT: -~~f;,j -'ü.- ~ - • ~ MEI '951 

80 
T /U M~ / 

Aanwezig : .PeN: O!ien. PAR: er.{_ · _/. ~ 
Sp:reker ; X 1 G. Hoorn Amt:ter (Plfil . 4--- Jt. .... J.P /..'Jd5JI/ 
Leid i '1~ : "''-""''JJII ...-J.lbert r:l e Vrü.H.' '8. V.·~ . bel"tUttrdeJ' t.e-U.Z.k-iJ~Gn. 
b~ilm; ~~~~Ptl- "De Parti E'éHm" /~JAt~ ~}"A-J ? 

{~~- "P..tA· · WeeJ;~~erzÏchto 
Na een kort openingswoord van l!. . èc v ri~s,hE::ra een voorfilm je gcàraaid r Dit fiLn,:--jc vm.o ker nel' 1: van rtU!· sische MZ.iCE;li1 cu was tlS lachfilm be-
doeld . 

)( 
Daarna na G.R00.l:\N het \i )Ol'rl . liii memoreerde , ast de !:lerste ~Mei v anà<:1c....g 
voor de 61 at c m<!al wordt p,cv·i e rd. 'Van een bt:tre.h:kel1jk kleine groep,wae 

\ de 1 1\'lei vjer:Lng thans ier.s gewol'èlen , (iAt leeft in de harten van hon d 
~ ~· c den millioenen arbeiders. ünv.e gudöehh:n gaan op de €.e:r s te l' l &.ats ui·t 

naar de ar oeiders in de; ...,owjet-Uni~ • .J iBX li~gen vnnr. 2ug alle ve1·l z m-
• beden stil \:ln vieren ullc· ru: .e:::.ë ... r-- iwe?·t. dok in CllinG<. wurdt d~7.C 1 

Mei met bl~idu ha:ctt:u in een hcvrija lë:ma ,5&vJ.,:l·d .,1nz(.J k~lllit;IC''len in èc 
, Volksrepublieken V~L:reu tha.ne ook eetJ. vrij 1 .. ;;i fe:ost . De arteiócr:J in 

~ deze , door spreke1.· O!J~..: ..... oemde lanöen, !<u . .~.n~n .:1e·.; l, • .m blij hart het fecct 
van de eerste Mei vicren.l ... oe aul.;.Ls i~ het 5.n è::: Kapitalisti~?d'e l " nclen 
Daar is dit ult:.i.feüst mae:r een \-u.L'ncusc.;IH)UW,wflnr na. woer een heel j tor 

"- strijd moet wul'uen gèvoe:rè tc~on de r caetie . f.'leJl !ójk€;: naar onze ko.cer.?den 
:ûï Iralie '' , w'lcJ.r onder ~o::~li<~V_.i ~.:;el1 ~~iil•ijr} utJE,li wol'den gevoerd te:g0h 
het .Amerikaans Irupcrialir;;rue.Ook in lï'ral'l.k:r'.,jk 2iet men hetzelfde beï'lld. 
Onze brü.ine broed or e in Ind0u~Li~ l~~.:b 'Jen. oo1:: ;:ü do st :r.·~d a~n te 1,; n<len 
met d..; macilt vux1 de l:.L.H:~~ik:JU!lC'J gûlÜ.!laJnaten.DF.l<.!. r is mc•t \1cl l:>)jz.onu er 
zwaar getroffcn. lia ce:rst; e!:lll'Nell .ang door ] €; lTe<: :.."laiJtlo? gelc ~echt te 
z·:n, verscheen dua:r ploiineliag het J~panE·e Faoietlscho spook • .H.ierna 
werden er weer enige zogen.a·llil•1e pul.!. t ion-e:!.e ac1;ies te ge!: d.:::ze ::rbei dc .Le 
outketEonö en teruüotte liet) ut:n 1h1ar g~vaar t e wordon o:pgesJ.okt door 
het Amerikaanse k.api-~aal. vok i.ll 3panj e zal deze a ag op ..;en illegale 
wijz-e , onder het facistis..:he juk wo:rden gevierd. 
In [)le:derlt:Jld kan men het 1 l.iJ.çi ·.f~eet ook n i çt t ~1dc .:ro zien al s een 
appe1 i n de ('t:njd 1.cgtm duist~r~ macnten. 
Wanneer men moment~ol b.v. in Ro·v ':; ereJam rondkl.kt, à[!t ziet men een 1 ~-;ge 
:ruLute, Wr:·fl'l' v roegor woni gen e 'l '' ink tüs hebhen ger;ta'"\n • . Uleen verrijst 
d8ar het kantcorge'bouv. v .. n de Rot'terdamne B<1t1k. Dr~ 0!1bouw van Jn r l attd 
gaat dus wel :;, .le:t t-rr-.ag,in~eGenat.:lling "1et èc So·w~et.Steden zoals 
Stalingrad en 1 e:.•ning: r:...d zijn reeds he:nv er.. , schoner als ooit te vor~::n. 
Daar het::ret geen at.i)t';, ~'l ..,ch rc.on is è 1 r r.e~c :r i ~''ig i u de wet:-.c :,m hu.n 
lWid Hebr er 't.c bonwc.r!;ie;t:7 waarnan dooJ." iedere orbciders wordt meege
w(; rk ... . Hles wo-rdt a aar i~.ge~;et OP.i te komen tot '!rede eh welvaart. 
Millio~h.eu wo:rdE:!Ll cl?ar lJeoteed oan V1:(3èeaol jf:cten , zr.lhls het ve rv, :r
d igt:l.l VfJ dui.·Gnr· c,- t:ra-:.. to :el, , (liL .1oe . <W d:i.cncn OM (lA pl< egEm vvu :rt 
te trekken. Wouetl;nen worden he:r.8cb j Gtl in graanveld en. 
Wat wordt er ecl•ter op dit e:ebieö g~d~Hn in de kupitalls'4lische l erltlen . 
Daar heerste na d c vorige vwrclr'oorlog , ree ~a v e r de vrees voor een 
economische crtsee.Het beproefde r0cept -l~ut~•t;lL ook lli tler ee r·t ijds 
gebruikte- ie oru het maar weer a ar. tu atnron q. t;Cn nieuwe bewapening. 
Alles wordt thans ~lwee:r iu het gcwe..:r gur08.J:!er.. om oo:rlo~stuig · ;;.n te 
lilaKen.Dit ~:'1at e:cl:te:r .. ülcs t-.:n koe,;e van de eoei ele voorzicr ... ingen va n 
de arbeiders • .Als rue!l eens even beoenkt, dA.t va n elke /200.- die wordt 
uitgegeven er slechts tOl. 50> is voor ae gezonrihc.; idszorg , dan is het 
wel duidelük , dat dit n i et in orde ia.Zelfs wor~cn de allereerste love 
behoeften van de atbeidl:rs recht !'tr c cks aé\ngei•Pr t door dc?'e onzirmige 
bewapening , die er alleen vo-.>r dient om de beu.rztna vun het groot-kapi-
t aal te spekken. 
Oolt de rege1 ing in Nederland lfvlt zich voor dit karretje spannen. Ook 
bier verrjjzen oor logeindustriën . zoals de AA.'U te Einmen als paddesto~.;len 
Uit de g:rond . Dergelj~ke i nàu ... trien zi.,jD. de oorzaak dat de grondstoffen , 
è ie de arbeiders nodig hebben vo;; r hu.iz&.n.b::>Uw e.a. aan hun beetcmmi lg 



• 
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word~l'l Ol!tt-:-or .. \~ :!.Ook ~'OT a-n de t r. jzcr~ \II..J èkra ·.co .d!"'-<;:J!'fon otoed~ 
duurde:r . ...... Q!lt, tJ. ~a·n·tb03i!"'o V("'lgt dv cü ... df•:-e r.)p. Hiel'fioo r \7DS"d t het 
beataan VO.'''l d _, !l!'.,)a:.è .;.l'S in :-.og ~ mu tu aa:...ectcrt • ûl'VI.!l .Se )r'~zun 
reeJs meer dan 15% Z!.,î!l Bt.~"~t!Jgen , [;tL n (lc lonen hi 1•blj ver t .n nch
tor. En waar om ie de!l!.e be..a enizlgGv,euloop tlu no .lig. Volg~n~ do bcw .. ~
riu.gem van óe ka'Ü"G ~b .. v.ten, e"ti. 'lt dnr1r in hc1; Oooten Ge. 1 , u :itl~tl l' 
cc onn hier in hot opt~n e~n ~o vtJlcn.Uit in cchtcT lnrie ,~ant 
zo11 man in ·"?0'l lend w a:t mi. lir.o 1en ('' rti r li•:'lc on. \"L">:rden u:. tg~ geven 
voor vred\ö'sdoole:iJld.:-n on \• .,r pr:javorl~einBon •sn óo9 o-rdo van de 
rt as r.tjn 1 zidl 1r1·• •1' ;nnkt n vcor e1an oo"'1oe? ten wanne: ar iwt zo i &, 
{Jet "D.Oll tlear i '1 ho~ O::H ta~ ~1 31;nat te tzoPPp'3J ~tt1 van :mgeduld cm on 
hic:r ·~oo O'J.., v~J. J.en ,~· x ,:n , .. 8cht rum d" .!" dnn :r.cn , tot !:ei; 'l .1r.tcn ~ 
:doh hae~t huv,nl)c!.d'? Allee ia ccr:t.cr maar een leJuzc , om de i::.::e~sto 
ti.ug von .-1. lta"i 'ti!"liGtischo lll1lfit~r.ho~>P::j r4og cn:f.g,. t~jd op té h~!ld en 
en do rotta) p}.:eltlten k '-'!ilrH..:Ufl ~1:en. D.1. ""; gCl.lkt t.:D .. co mea.r ton dele • 
im""•01:e dui~tmû('!r. n:cbci.'ler a •·l..:n 1n f' ... ~:to ;:~ccln \::eer we::kloor; or 
11.0rkon in do J11JW. Dit ir. ar!iH .. rc r.:tetrs éa::~ ;-;-nrkvtroohr-ffing on di t 
\"'Ordt hoe l!'tlger hr:>rJ mt:·~ l' ..... ~or or:t nls \'OOthoen, oon objeot om de 
erh~i or.a ~:l t t~ bui t~!l. Dc hc•l ~ ocrl(' :"t\'"rodtlCtie l~~ot: on eerx:m:n J . 
ten koato v· o de ;·11 orcH~:r.~".;c lt. v ... sh ·hr:c-ft va' do wc·rkcuà~ k~.asso 
Den \t.Ordt 13!' wol t;G"'!!.gd , dat ~ .. 1· ':lc: O!ldcrnf·•.Qrrl hurt ~teon~j(: ü:., 
dr '-'gcn • <1oc! !'I i t ~sJ ocft ~p:rclmr nü~t ~o c:rc.ltct is dm. ook ~a:.i.dE-
1~ dat do nrboi~ors ni~t me~r kt uen ~tn~n"n op leiàare ?onls 
DrcFJc-Vorrink-ttturhc! c.t .. h n t.e!' Uo ~~ vn"l rt~to-rs e. c . , dio r.a 61 
j nren atr. d tii c-t cc er r..c-t h. t vt ur z. 't1 \>t;:•"' r..l d ule Wt:t•ee 1' fk·. ie. 
~eae me~aen ~l~ ~B€dr PO dier C ?r~kc• a dFt n het ~Ut de OOr lega
politiek ec>!l~ kunr..e? "l"ll , ook als de arl:lG'!.~a~a hit•r~oor in de ver
à.rukking komen . 
DF' A. ll 1 ) ·!W 'U , [. \ll • DE lAlt;( G·c::o 
Du...,.R!UWI Fil. UIT. .KA ... G'f<<-",'HH nl' 
G.EfJhG~ I' 1 f1tJ!• f\ D !. t €: ,• • 1'!? 
~--G-l ..:.• .ii·~ ti r '1 r "lt. • F1 10~ .u J >~ t.;\" < 'n .. ~G. Dit zal etr 'd 
koeton, d ~h cl~' 17 ~ sst:rl<'J !n elr. op vela Pl1!:\tFon el in ~lle hevig
h~id on~br:.u~dt. oo~I t{; irr-c~tc:"u hc~)bP.n ~o n~hoidere VE>n llet Dtf\';
ob ject hutl etri.'~d nt~he·l , welke op c.en •1olko:"'len C1ver\.i~Ling V&l de 
r.trheid~ra ie n:l tselcr~n. De vaeu m'bë" r.P•.:t:s .!'•t1bb&n v.elfe con t2Î 
J.oon'3v'uho~ing :-;twoen f.lfów:t.n~c-n • .nt f! ' !.til ,n~trRt:;k f.Frrt àc str d nof 
1)00%' On Wlj mOO'\'il'lU f!O..titwi:t ht~HN: tt\êt <hmC:: !!I~' n 1 d i G dOOl' tam C.Ct ... e 
clo oc,rlogl3n()~1.1tj_ek dt:tr l'(;,~ftring rlonrk~nise?r:. 'nrwJ~l "nlr;en l.a A]hert 
He•.ln met he't ~Ot?.uD:.l~·r.:r)~:~ ... ,~H•.~l'N·l'mnf! H~l 6 mi.\. LiO('}ll gl;üoon e~l.xa 
winst ten ltOa't•:J v;~n ,je ·n=b~il'i~-ra heobrm lw~ :A t d , itF.l'l. er voor de 
a1:r.q1dO'l'fl tn óa·t ll~drljf g ~en m_o:zw·~ ... ··d\g buet · , .-:~ f. Aan ilezn toe ... 
6'tSP'ldan iH h,..!,~ I B9i'#;jl..Ll:S~i~r;}H_t z.,jurl "'l~ :nOot r .. CI!. Ci~do ltOII!C!'l • 
.Door 10% J.ot~n.oveTt!Oging t~ o'\ocn 1 J:r;m. er mindor worden best eed 

an hert oo.~log 'tl.tiB • Prar:ht <Jo"1l'Om oolt a.nöc'l'G'kt 1kellde hiervan te 
over"':utcon eu voert hler n:-'l dl'? s;ez"r:!e!'ll. '1:..? aot~.ee • 
.L)oox A. d.# V :,h.:"! w:J::.,.~..i.! h:.vï.!ild ~n"'gc.o • ..)n.::>l..t.~:l-~.3 ~"..,~'"lgel~Z! r.. 1 die 
' an de bovO,JJdo ins Alfitica -:û.l.lan wor~on l:tJnbMr gem akt. 
1e . Wordt vorzocht de o~~r.iddt?ll•'l;.e itWl' )h,1i dotülli ~ va ... J:i{.;)t vm 

Stavero11 '9j ruJac~cn , e:tc gu;,~ ... ~.Btn•d hvt)het\ t'lu \ tpo;:llS op te: ne.!:en 
~egen ean br?c1arv~!k. 

2o. Word't W":tZOOi: t dr; eXbC..:U~Îil VAl'l d 1!.0 r , die tor ÖOOd ~.o:rd ve:r-
ooröt...elû 1 tt;i'ZW~e .t.inr:.luding vnn ~e.tJ 1 . <f' vrouw, l.i3t t~::: ooen 
;::>J.RA'li3 •Ji, ~en. 

It. de hicrun vol:St.mqv :Mure .. e .•d /NC 1 •rJrttJe"t'à mot dtJ ula ers 
Jot13d- Vrcde en E. V. C. Bids. -
JIFi d .. ,Pü\.U?:e vulgd•~ d<.: vu.:to .ing ' .4 d film"D() Partin 'Ut"." . 
licll kort a l <>t..-vcot'd v .. m tl . (JC Vric.D b1-,r:1oo1i öc b 1~Jar.Uwmct ·te om
str eeks 24 . CO uur. Het g0!1acl ha I t;Gil rtlf:!tig vor.loop·. ,Jt16cre •{~ld 
h~Jdcl.l \lG:tdon r..iet g~,:ot'lotc:'..teard . Op te li'lo'1r kon valt rmg, da.t o-.- t ('l-.~l 
cl e. vergador:t!'lg hn.r.dteir.er-..i~:gerl wcxdau V.;l•si,L\~ld door ,3~ .t. . e Vri es 
vo::o: o ... n oe.ni:'cPt 0!::4 ~e l\.onGtl tot Gn benpr.ok1lig varl de groto v.l'f o 
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erwerp: Openbare bijeenkomst,georganiseerd aoör ~ E1 SSt -
het Amsterdams 1- Mei comittf(C.P.N. ). \-..-- - ,J}Ij~ 

' C\J! lil~~#~ 
_ I ! N §. T G E H ! 1 M. ../~,_, •... : ~;; ~ • 

1fi J ~ ~ 2 Mei 1951. 

~ · 11v.·y-.. \V ~ .... L·O't7~~zicht· 
~\. Verslag van eèn op 1 Mei 1951 gehouden bi: jeankomst 

georganiseerd door het Amsterdams 1- Mei comité(CPN), 
in theater Carré,te Amsterdam. -
De bijeenkomst zou om !! uur een aanvang nemen. -. 

De bijeenkomst was kenbaar gemaakt door middel van een geplaatste an
nonce in het dagblad 11De Waarheid",d.d.27 April *951 en door het ver
spreiden van pamfletten. -

W.. rn de omgeving van th~ater ~r~,op de openbare weg,werd tijdens de aan
loop van de bijeenkomst,druk gecol porteerd met allerlei CPN.-lectuur en 
toeg~skaarten voor de bijeenkomst.-Een ieder,die in het bezit was van 
toegangskaart,waarvoor f.025 moest worden betaald,had "Mri j e toegang tot 
de bijeenkomst.-In de zaal werd eveneens druk gecolporteerd met CPN- lec
tuur,terwijl han4tek~ingen voor het vredes-referendum onder :de aanwe
zige bezoekers werden verzameld.-
In de zaal waren geen.leuzen aangebracht;in de zaal waren geen versie
ringen aangebracht •. -
Op de bijeenkomst waren ongeveer ~ personen aanwezig. - De aanwezigen 
bestonden uit maanen en vrouwen van elke leeftijd.-Het grootste gedeel
te van de bezoekers bestond uit vrouwen en meisjes.-De capaciteit van 
de z~al ia ~O(L zitplaatsen.-
Militairen uniform werden niet waargenomen.-

Te ongeveer 14,15 uur werd, de bijeenkomst geopend door een niet geïden
tificeerde persoon.-Hij schetste in het kort het doel van de 1-Mei vie
ring en hij hoopte,dat het spoedig zo ver ,zou zijn dat iedere arbe~der 
in de wereld deze dag zou kunnen vieren. - Daar;n.a heette hij àe ··aanwezi-

·-"...gen welkem.-Een .tweetal JJ).ot iea werden door hem aan de aanwez·itgen voorge-
/ lezen en door ,de aanwezigen met applaus aangenomen.-

De eerste motie zal ter kennis van de Amerikaanse au·tori tei ten worden 
gebracht. - Hierin wordt cl ementie ingeroepen voor de neger Mc.Gee.-
De tweede motie zal worden gezonden aan de Nederlandse autoriteiten.
Hierin wordt kwijting van straf gevraagd voor Piet van Staveren c.s • • -

Tot aan de pauze wordt de bijeenkomst dan opgeluisterd door accordeon
muziek en ~iano-muziek van Lion Contran(Samuel Vleesdrager,U bekend).
Ook de bekend Sijmen(~ Sw~U bekend) komt nog aan het woord.-
Er wordt een pauze van: 20. minuten gehouden. -

~ Na de P.auze wordt het woord gegeven aan de spreker ~an deze- ~ijeenkomst, 
r~ Berend BLOKZIJL(U b~kend) .-

'L~ Hij zegt ongevèer .als volgt : 
"Kameraden ! Vandaag is het weer de· dag van de le Mei,de dag van de vri 
heid en de vrede en voor de arbeiders de dag van de ontwors'teling aan 
de knellende bamden van het imperialisme.-Het is nu ongeveer 60 jaren 
geleden,dat de arbeiders op de le Mei hun feest van vrijhe~d en gel ijk
heid vierden. - Het grote l and,Rusland,is de bakermat van he~ verlossende 
socialiame. - Op deze dag gaan aan ook onze gedachten uit naar de we~kers 
in di.t grote land. - Wij gr oeten à.eze werkers. -Eveneens onze groeten naar 
de kameraden in die landen,die het juk van het kapitalisme reeds hebben 
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hebben afgeworpen en waar nu het ware socialisme een voldongen feit 
is.-Tevens willen wij groeten,alle arbeiders in die landen waar ·het 
kapit~isme nu nog de baas . is.~OGk deze werkers zullen eens de dag 
aansc~~~,dat zij,gelijk aan hun broeders in de volksdemocratische 
landen,bevrijd zijn van de knellende banden van het imperialisme~-
In het bijzonder gaan onze gedachten en groeten naar het grote --
broedervoik in China.-Dit broedervolk heeft zich thans eveneens ont
worsteld aan het imperialisme.-Onze groeten gaan eveneens naar het 
zwaar getroffen,Noord-Koreaanse volk,dat,met de Chinese vrijwilli
ger~ ,een zware strijd voor de vrijheid voert.-Voor de imperialisten 
is ,het nog niet~oei genoeg oorlog ta voeren in Korea,men wil th~ 
ook het Chinese Rijk hi&~bij · betrekken:-u kunt het iedere dag in de 
burgerlijke pers lezen wat het doel van de oorloghitsers is,een 3e 
wereldoorlog ontketenen.-Ook de oorlogaregering Drees in Nederland 
d-oet mee.-Mocht onverhoopt liet Chinese volk bij het conflict in Ko
Fea worden betrokken,dan· wordt -ook ,automatisch het Nederlandse volk 
hierbij betrokken.-Ook Nederland heeft solda~en naar Korea gestuurd 
om te voldoen aan de drang \8 n het im~erialisme. -Ik kan er dan ook ,.
niet genoeg op h~eren,doet alles wat een 3e wereldoorlog kan voor- ~ 
komen.-Gij allen moet den ook onze actie voor een vredes-verdrag -
van de Grote Vijf,niet .als een ni~t lonende bezigheid beschouwen.
Verzameltd~~ handtekeningen om straks op dit streven een morele 
d~ te kunnen uitoefenen.-We hebben aan verschillende·feiten kun-
nen zien,wat de macht van de massa kan bereiken.-Zie maar n aar de 
strijd van de Drentse DUW-arbeiders.-Door hun vastberaden strijd 
is he~ gelukt 10 ~ loonsverhoging te verkrijgen.-Van deze plaats 
breng ik ook hulde aan de stakers bij Albert Heijn~-Ook hun vast
beraden houding in dit arbeids~onflict is een voorbeeld voor ons 
allemaal.-Wij allen .moéten d-an ook,dag in dag ui t,steeds maar weer J, 
opnieuw in de fabF~eken;~antoren,werkplaatsen en overal waar ge- u 

werkt wordt,onze stem voor vrede en rech~aardigbeid laten horen.- -J 
60 jaren terug begonneft.de ar~eiders te ontwaken en begonne~ -~ij · 
zich te ontworstelen aan de druk van het kapitalisme.-Op deze----
1 Mei-dag hebben réeds 600 millioen ~érkers ,een derde ~n de ~ota-

. le we_reldb.èv~lking,zich ont.worsteld arua de greep van het kapi talis-
me .·-Deze werkers in Ru.sland.,Cllina, Po!èn Tsjecho..SlQwa.ki.je.,:aulga::r:ije · · 

.Ro~m~ni~ en noem maar op,hebben hun .v~tjheid niet met stilzit~en ·· 
gekri3gen.--Zij hebben hiervo0r moeten lij.dén en werken.- · . • 
Door de oorlogsdr~~vers wordt b~wápenidg voorgeschreven,doch dit 
gaat ten l$:osta van de econömische welvaart van het volk;,-Ik denk -
hie~qij ~an de woorden v~n onze ·grote kameTaad Stalin,hij ·ze~de: • ' . 
'!~ewapening ·en economische v:oorspoed;zijn dingen die/tezamen kun-/tJ?(et 
.n.eJl.gaan".-Dit is zo,kameraden,wij zien dit iedere dag in ons ei..: · 
gen kleine land.-De herbewapening van ons volk,gaat ten koste van 
de welvaart in de arbe~dersgezinnen.-Vijftig dagen heeft ons volk 
~onder min~sters en zonder volksvertegenwoordiging geaeten.-Maar 
de ver.sobering ging op dèzéTfd·e- voët - d~o;-~-~et \~~s . :p.~t als werd 
ons land bestuurd door e~.onzichtbare macht .-Dit klinkt als een 
sprookje,doch de werkelijkheid was,dat de hand van Amerika ons land 
bestuurde.-Amerika,waar de oorloghitsers in het kwadraat wonen,legt 
ook de hand op ons volk met alle gevolgen v-a.n dien. -DaarÇ)Dl,kaiJleiÇl::
den,verzet U met a lle kracht tegen de oor~oghitsers.-v66r een --
vredesverdrag tussen de Grote_ Vij-f, tegen het dri·jven van het im-
perialisme.-" \ · · 

Deze rede van Blokzijl word~met èen daverend applaqs beloond;he~ 
strijdlied ,de Interna·tional~ wordt staand.e door de aanw~z.igen gezon-
gen.- ' · . 
Hierna wordt te 16,25 uu:t:..sie bijeenkomst v::oor geslo-t.en verkláard.
Ter dekking van de gemaakte o~osten,wordt ~en bij de uitgang gehou-
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gehouden coll ect e aanbevolen bij de aanwezi gen. - De als voor zitter 
fungeeende per soon,wekt de aanwezigen nogmaal s op om in groten ge
tale deel te nemen aan de te houden betoging op het I~sclub-ter
rein. -

De bijeenkomst had een ruàág kar akter;er deden zich geen bijzonder
heden voor.-
----------------------------------------------------------------R.5. 
Tevens verzonden aan: 
.11\ .\~ \ 

B.M. t e Amsterdam en 
H. C. te kmsterdam • 

··- -
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Wezkov€1'Zi'~ t• -
Te u crlerbeit:e \Ie:cd· 01 î •. f'i ~ . : . clco! ' ., ~ • .t ..... . ~e_n E-et... tin~ 

eor a ,.....; e -,-.ü.' .... .,.,ze 1 - ..__, r- r-rd eLo' üer.- 01 ~"'n \Veil~d va'l de k.:..n ~,~-..... .._. _.._...,_ - • ..;..., __ .. "- -o ..... • 

:r ..... n ne"...~t~, ""el&.c.-en ~ y. de rere e .... ";e Fee.,...l - rheide- He r:.en . n: Lt~t .J..e_·-
reir.. '\V~ S ~:r. TO'iill!i 0. 0e.ric1't7t•'8~'0. en l~::;~.::r:.a···-. '''"8 '-' . , a. -st , v~e.,, t 
''<P.· orlli..n .... er. iet e.r roè.e. vl::._. rr.e .. .; ·.~ E.Jr a:r .3r, 2.,-'.:.er\r~:::_ ~-n we c_ 

z.:..~ è.e...1 va:n hEJt odit:.n! ee1: roè e v~t ...... ' e .. .; 1 _,er e · .:..i'· ·--;l "- le ~Teler
lanlsc dri::kleuî· , alsJJ.ede de 'TC."'.'Jt:H Vun c1e ~fdt;li u ::eer: e.~,1 en :Br ..-.c 

st var . .le 'LV .3 . -vc.:::-en elïlf', tt·U.:oven h..:t odi\.JL ,~ s de 2.e1Jze aa '\.J .A. ..... ,, 

._.e"oracht: ''Gee::c ua:>enerl - ma~r ve:r:ho....;.:..:a~ va!l de mij mJe:~l:t:."'S:!:Cn. ioe ___ .• 
Ac..n de in -. ,-.,.: lu:. t tel re.:..n was ee Sl o.na0ek or.:o.;elJn-nb e-__ met ue 1 ... 
''Oo'· de m '7 j ... ~ -•ke:!:·s ·:;il., en V!'e:c1e 11

• Verder v=-rder êr l;.•t te:c-ei"~ · ... elc1-
jes Vfrkod·t t.:.Ll we:rJ tdVe.rtt met de E . V.C . -~.:.ds . Aan de me.:t:;__.._0 1erd 
U.eel~e.!o.n~ dcor ee:1 t\•qehoPderdYi.jft.i.._. • .:!:!:'nonen , w. o . ee·: 1.- -: .-..·dta: 
kircleren . 

Omstret ks 12 uv..:• werü de neet.i.~lo .:eoren<J doo~ 
die de l .. id::.!1t:; l~2iL Zij heet t~ U.e a m··ez..i.~E:r. , ll vil 
over~icht var .. de bistorie van 
d~ ee-n;- tmi~"!: ische w::..~ ze de l e~ekc-nis 
n~le "'rbe:i.C.ersbev:e,::.no "~. 4,ee.,.,.Rt~ ~-,'3. 

n. c .:.. ...,e ·n:'"'"i,:i!...:,--- JLoes-t ·.t;r.._.'2..~r 
d'3\'erl~erb . :<"1~--r t:ondi~ rl~.: ~ ., 
to 

edt..ru1 
_..c ,e G't-.te. · --- ei u el 1~r~cl;i;e~ ,., ... v " c." , • 

'-::::i.j ._. cr.. . Hiêro. l ver:~.-'~C1':.:.6 .-,.:_~het r~..-_. JE-1. Ro!·l~~·~ ,·.:.. c ·;;erd 
a ._ek'- ~: .._. r'l als secretaris va:1 he.._ .... ·r ... ~e 'e~c.o ::. ..._ ' . 

Ja Yordi~l- :.: s e~.;~ 1-o~ i.e ., E.dt> VO'"~J."',Vl"'!r.,..-.:__ 'ü~ 'e~ '..,_1.ende cv 
r i::;tiscl·e stc.nd...- --..u_t inzb.k:G 1 P \, 2 '.itu·ti& v~r:_ I '1 ::_,_,' .:: ' -...t :":..!. 

rj'·~~'1s kari~-l::.srr.c , J.at e1· v .._ l,i~ ::..s o :Jc<et-T--i~ [.~r ... ,·., 1 " 

., t.C 'Te-rri~::-::;igen. ~-le~ ·,"l:.J.à~:: .-.::.cl 'V ~~" , v _ 1:! ·~--J __ ..,r_...., '1 \"er · -
w o_ ~ :y.- ..:.1,. :.:ll:ce :! .• J. .hr.:t •• 111 :.l ~ti <;_ c;·~ '.'lerclen v.:::!:'e'~iuJ en mt:~:: 

"'lC'e>ste. vecJ::-!ien i-1 cle door L .. e-ri' at iv ·t.e lol-' E<ll o r,., __ . '"' .._ "F 
iJ~;; tn. ·~vat le !'1el1~rl~rlse ::..rt.,e~.le-rr-; 0.1 un"'~ _ 1 an.Len "', ""..;rjjC:el 
I:n v~rbard l1i~r·!'.1e .. le D.ef .. lj.e 1 i~ -E:d~ , e-~ u'r ..., ... ., ·· de c f 1 

... 2..' ·._e 
de. c . n.i\~ , t:.unS vre-:1e.!O'COrrUt~ 1 ":' V''O.r!d"1 o:ue""~"'--·•, J'r; ·:;;r:ö'' \7 C _·z · e" 
Vé n d~ ,...<'..:i --.. e 1::.~ !::'te • .:. + r ver.~..a..ce2.ill.._. ver 1 '·ep.:_ ·'.;e'l -.·oe '1:! .~e
,~ .Do !' l i.. "er'~cor:. -'·~ l2D 1e N-d 'lcrlc..:.ndiJP '.'rea.esrG.f d te ~ _" t .r~:;t · "_" 
ue.~..~c.., ' .~ -l_e J__:_~ .... ~l::- , Oe 2f:: er letL i o "' ' ·vert.:~ . . =·.:.. .. : 
s .._. o(\:r - betro'·ker_: ~-e"' ~ .. ua ne ·o.,, 1 o~ _ ·-· 
... rc~.:~;;."YJ.t txn -j-r " 1" te Yölb-r '- e sla._ te ·~ ~ .... 
t_r vei.~..~ __ el.:. o <::.n à9 l ~ ~ ~.,. er:::. 

î :: . t \': .r e ... n 
! o: ....- te , kt lUJ . 

.D...,o~ :·iE ·---se: . ..,b __ u e'1"d • j_ rCJ. 
rauze a r~ e'~o:l.' ::......,·, ,.,elk:e tot 13.20 t ...... c 
de e..pr k r , !Ia!" =~ ::-?~,e.~nn:~ j_u zou z_~n . 

~·a fe :0 u- -.-f' PwT'S''~ "'h <J,.~!S )"I"' "''"0"'.._ r .. ·' ~ a '1 e :"C..t.L.;r_ •' :1;:-' - ~...; .._, ...r... --- ..J 'J ... . .., l-' - •• ... J. - V • Y-.l- .._, '..1 -~~V 

Li.n:.bure met bet: ~'-'-L._; to-: J.>J tv~ •tl.-2 o' l.:....;::x. t:!.el~·,i.::'l.._. .s. he ' ·::.
0
b: :l 

''De ·l•il' rheiè. 11 • .ili" àe lde ede , 'at !.imbur-..... tot t:::al-:: h!:!.d ~en ba 're;.._. v:..n 
· . 3 . (\)0 ,- bi~ee.::1 te o:r-e!l._en .:Deze '-aak w.at:" __ .:..et ·lle 'n vclè~•cl':~ , uo oh 

--.elf3 rt.i!!l. ove:c:::cl!reden.=~ s~l"~o van ._:i l'ten voo:r- "De ·.'laccrlleid", d.:.. t 
bol'..e>rk ve..11 r~e :7cderle.ndse ~rbu.:.c..ers en hun nee st betrouwbare t_.:!.Js, 
hield zelfs ~co steeds ':3.<:.11 . 1:et -..rerheu._.de hen te ku.~.1e.1. ... 9C:e 'e: '"'P , uut 
Le·: ._.cstelc..e iJ~::':L'aC> VOO!' :!.'t..i.!!:. 130% vr ·' ·.: e"'"'1'"~!:d ,terw-.L~ l "_;v.., 'ed(:;'L 
VOO'"' 1:;nct, r ~ .; .1'~- e,... was +.c -. ~ •Lo ·d Ook n' "i i ~ O·'l'Cle de · -~~ e· "l'1 --" !::'..., - "....,, ~ v..l.. ~ tJ ... v ..... v J"" u • .... (J -~ v ..1&-C".-.....J. .4 -""' w.r~!J. 

·~c · ._.-o-Lere ... ct:i.Yi",;e:.t bij hÇ!t verzameJen v~n lc steu!"~i~ ... -" en en 
dr.._ o 1rn op het dcul\sRrm met he·~ ''ui t:?:et t 'n" v~n de~e 1:! j ;·-'.~:u . 

~r•rm He.l:en hield l.i.,;ro:1 ee11 rede vau r .. d.m drie kw:::.rtiel . Ovk de'"'? 
spreker ïn·ç cl:t 1:.:. ,'!;s nict'.Ws . TiiJ be 0 Cl1 'llèt te ver•:_l:.:tren , dat 1 ::_~ "ic"l1 
wel zeer " Vvi:' i 0 " vo el:e , wc.:o:t l ::_ ~ h~.a. oJ. 1·e·t; -~ .!.~rein liefst .. tl._;E" 

f ._. en.Le~ van pcJit~e bet..:11 . 7 ··,'ie!' v1as ~ · rt::ue n-evt::.--:ü ar c::::l.t 'çk 0 ~ • .. " • -,. • t.l - - (;,1 .... 

r~e z1cn socJ.a ~ ._+:.scl " noemdnde re.;f'r_ ~ ..Jr~es,wa3l'bi~ de " ~deco-
""'e ,.,.. . ., u .,. s Vo .: , ~ u , , ,_, " - .... ..._r '-" 
:;' ~.;_ • _ 1.

1 -·~.::..... en ~9 o:;. ~-urG..._;e C .:..V1rG ve2•mee:r :erlel: l'etrok-
l!:e!l . "'" 1_;-t.st "C!!O - • den ve.r·Hç;;et s1".,..e\l;;.' C"'t '7 . ~ "''eb ,,;-~-.,.. , o~f'"'t 

~ • ~ • 1 ~ _........., ~ , • t • ...L. J::'~ .., ~ ......,._ e";: -- ·- ..; .;;.)- V - -

VvO~ ~ ..... ..I:ler:u-..c. ~~e .n.ur.-t.al:ï.s ... e •• e •. e ~e e!'l::.Atlse a.r~eiders _;_ J~ 
nte lr ... -; .,. ... e,. ~ ~ - J -- d --·~ -· ..1-~u ... ..Je aroeJ. ers 7o.n .. e 8r1_n ... o~.tde __ EJi-o::~ , C.s..t de re..;e.:.·ir. .... , 

van de SU1nj lies 0}J C:e l~V"nS'"~~i 1 ' =-~'1 · .c te sc:..:.ë.f::e~,Zvl' o . ... 
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0o1. le r'ederl-·1-.::::e aroe .:. ~e!'S Etor::deL sterk L. hul stri~ d , .. ,ant zi~ l'.i.s
t~n zich ves·!;et_Nl deer de von:erer ve.n (.. Vor <den oe~~ t.:.sc:.e l&.2de"'!., 
de S · Lt-tTl:ic , he.J.; nieuNe C' • ..:..c.· c. vr..r:. T,.orea . :Ti~ be.;;:-ak J.~ toestu!!.d , 
w .~r.:.!' " de arbeider::: in de Vo1'-_Jet ocr~tL ~--C ~-2-n~~e:::~ ver':eP.rde!l . ::..~ :;P-:!..
de, Jet de arbei.!ers h.ot da r t~_,., ~:> b..:ter h_ J.J~n. "a 'te vc:re'1. en ÛP<.-t 
d~ to_...,t, nd. vc r de~e arb - .:.ders st ds 'bete::.· werd,te:·,;i~ l de arbei;l~ 
in ,.~ lerl9.Il ~ •r steeds slec .. te:r· k ame.ü vour te staan.J)e reberi 10 - :!J!·-es 
\,e telt tie laE"11en VaD :":.~ ') :!'" 0 f>VO';!'l>çrE::.J.:.r.o a.i Op de l'T_ggen der "'::."
beià.'J!'S . H t •, 8.5 een l ç .0 n (;1.1,._, r..c.. bè 1e rde , Jat, ue So·:~""~-n~ie c::_-~ oc:r
lo"" uit was . I!l de so~: ~ et- Tnic v•errlen planner. vcr'<er:. e 1 : ~ ·-t , ·,~lke r.:il
liou"l.en roebeJ.s kost ..;!l , :::Jals tie i le._. va.11 r..:.auwe elect:~. is,..r .8 centra
les . E.:m l anC , dat zoY~~'='l I"' i llioenen lcoctcnae bot'HWel~\cer.. voltooit , !~a:l 
n i et te'"'elijl~e:rtij d zij n bewapeni r.;e opvoeren, oT'l.dat ook een roet'lel 
s l echts et:nmaal kan worde:n ui t....;egeven . Hij ·oe tuiede v~rder zijn .. l rone 
me I; cle P . K . I . , de co!.E1unistisc21e })art ij in In.uonesië , ";el ke a l le.,n &ê 
bel ant;P.n van het werkmcle Indonesische volk :.;ou Vl:n.·te.;en·::oordie;er.. en 
behartit,., ..:, . Di t volk zou n . J.. zijn vrijheid weten te ve:.::-derlióen , ook tc
e~m U(:; '..,::> ..l:' i'"'valisti sc:he St!:evi.:n.:en Van A.'!l.C!.'i~~ . 1lele i~ederls...ndse joneens 
h8.dden in Indont:s:!..ë hun l even moete:!.1 zeven voer d~. è :..a:pi talistir3~l e 
bela:!:leen . Ook het ~oueel , :wt\vellr.: , vol._.e .üs s ... rek~·r,l: .'G \... 7' rond l~ieuw-Guinec 
v.erd O}_....,evoerd,~· ""' d sl echts de bedoeling on l·~t vo:.'• "ïe misl eiö.en . Amc
.... 'L,~a had e2.~ re_ ... s ::.o.ne zi~n m.:.litaire bases in'"' ericLt . ~~a no"' eni0 e t.::..~c 

... '1c .. .; Co"·~uni~tische Y'!:'e,.. "'- st,...arl::Lm ·t;e !'ebben ._ e'bordu't~d, besloot 1 i: 
.:. <.) 1 rede !!let een oyuekk:. ..... tot J~ :~ede:!.~la'lldse e.rueiûers on zic!1 :;.""n

een te sluiten, w:::.j :. de e _ '.LE'~ ü de e:!:li._,e voo.!.'>'a rde i s o!!l tot cl.e over
wi ·:min._, te eeraken: de overwi.:m.!.n .... o... à.e ka.._...i talisti::che ~o:rlo0sl :i: tsers . 
Hi..~rna Ycl.;de \7edero~. eE;.,.. :pauze . 
Ver•roJ. 0 e :. ..... s :.lbe:rt I"ul der , co unist en desertet.r , e-== ~oesJ:iTaa:. voor, 
we~,;: 1rao 1.~ ven11Pli;k ni~=>t Z"t:le'Y' ~,.,·'ite r::r ... cl--iéd'"' ~";.; 'io1d deze 
to;~p~aa~ :, ~- ·::· .~r:v~:er e1; ea:r--h::..~J.~i;.~~itiii.: a;n het · q_:" _·.:·z;;d 
I'Ullt Va.n 11 Û<:: .. .,.,... ' erlandse ~eugä. " bi ~ de i)OrlobSVOOrbere2.di!lé:ell VEn 
derl andse reger::i.!lg . Ook le liederl::md~e jeu...,d wil vrede , ev-ena:.s de 
in de overit;e lanuen der· ..., e.hele wereld. I:i~ b::::ak een la:--s ~:oo~ de een
wordi"1e; var de T~ederlc..ndse j eu._, d ; die ze in sta", t zou ::::.. ~.'1 om. de vrede 
deonoods af te dwingen. 
Na de rede van Haken had ... 1en reeds enige b~zoeYers het teyor·ei • ., verlaten , 
waarop ~ ien Horsel enbert?;Lom niet heen te e;aan , dac...r er ot; a cl, . en ander 
moest worden c.fzev>'erkt . Dit bleek dan te bestaan uit de voo_gel..:zen 
toespraalc van "-lbe.rt :JI1..-.lJ.er en het door enkele vrm.l.'.len op h~t porlium 
e;ezoneen lied : "Solidariteit 11 en het vrou·.:er.lied van de n. Y .B. 

Hierna las I.~iel1 Ho~·selenbert"; een i.weetal rr.oti es voor , ·:.ell::e r..a.mens 
de O:!! het terrein aanwe""j_'-"~n aun de re~ erin.; zouè.en ïVorden .:;e 7.Cnden . 
De eerste motie hiel d e~ ... _·otest in ~ee;e~ d.e ._.evene;enhoudi· ..., var.. Pie·l; 
van Stav~ren c . s . en ei:::'te dier.s vri~latint.. . :Je i7eede ..noti-.. -:-s een 
... rotest ~~e ..... en de 'rooreenomen "vermoo:-d.i.no" var::. de .An...exika'lnse ne ..... er 
"i:..l 1 J! ac Gee . 

mo ~ s2.o" s;;:l'ak :..i en Ho.:-s 1 r1ere no0 e"' ........... ,.,:rt woo:rd . Hie!'bij cte:.-
dc zij vast , ·~ ... An'eTika O.!} oorJ o tans-tturt . ~::. .. ... ·iep op tot s~rijd OL 
de vrede 'te ..: ~1er.. . 

moen een ~roo~ deel ~rJ~ ~~ bezoekers heu terre.:.n reeds had v~rl~
ten konài._;de .·2-e,.... ?orselenb..-"" 0 . .,,.. <;.> aan , dat zij een fo1..1.t ·~~1 ..... er'laakt . 
Zij had n . l. Vl.r0 -;;te:-_ de m~ ... : . ._. ie bes:.ui ten met het z :.no~r: van de 
Inte ... ' .. "'l&·::.icmale .:-•o -nog aanuezig .... 1 oek-1rs zont,e!l hierop :.:. .. lied . ~e îf 
uur wc..a :le mr..ettn'"" , i'ie e(;.n oruel1.;:l:: -ver:!.oo_ had, tel einde . 

Deze 1-~:ei-vi_ring was zeBr sl~cl t e;eor..;a.n1seerd . Van '1.et opueee
Yen .... ::::·osr~ilfr.a is ,1mite!! de S.r relcer , v:r..:.~ .. el nieJus terec:_ ~ ._.thcw '"" · :Je 
I'fuzen v;9rden eevuld met het "~:r· ie"1 van Dui ~oe ....;rru"ofo~·!lll t é.1. va.n 
Ern:::t Busc:t ret :iederen ::..:1 dt- 'T'), i t::.:e taa:!.,Hel!ce een !JOli té~c:Le c: clerae.
,:·o~ischc j.nsla._. hadden en 1r13t ~~.J.;.,dr::chten v:....n ol.:.eroe}...en YTijwiJ J i"' J; 

De j_n het J. :::'ot,:ranrr"~ ve.:;.~Eelde libde:cen werde1 J ... O:!.' 1'"jr,1i van de:r :Dt i~ 
Clever ..... odec::.qme':?.:rl , .,.,J:sned.e 'loO:t' :_evr . Le11S.:.''lk uit v~ocolz (·~.i.e C"lk ~ ~ 
tv!e"''tGO.lliell~"ren n ..,. 1" ~ 11 ) en dt.;O _' f"n ze>.c re J'o J"l:n.Se'l UJ.t Heo~1 t.?'!n:..i 
Bui "t6!l deze ... \::"~"S(.,l"e." -'-~--d ~i r 'nd Ol . Ovf..r het ._.eheel ee!loren w~ s r1e 
stet ·in; 1 u ·tE", ç os . 
P~rso , ~ '1.: 

i~, , . l. ,Joha ..... .'18. Po~ s~:;;ler..b~r -ven Rossu..:' ero:re~ 'te I s-'R'e:-ctc._.e.J: .. c ... c:• : 
"'1 . 1~H,:.7onen.:ie te J3rw __ ..... ,:Oe-:rlc ~- txa'"'t 29; 
T..,. .~ · ~k,,:ebo~e!! te Rot~erti.ar ,13 . •.1 '7,-~:men e te ~:ec:rle.~,S!)o ... -

5; 
Cl';lrl _ ;:; ''oserh -." .... ~-..;."_ . .;iJc,..A-n ct,:.4.1S1~, .. ·o~t:..:'e t~ -T ,..!'., !<'r..., - . ~ 
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1 VROUWEN, JONGEREN! ! ! ! 

Neemt deel aan het I MEI feest, 
strijddag der arbeidersklasse. 
SOCIAAL~DEl\tlOCRATEN,laten wij op deze 
dag samen het oorlogsgehUil over 
stemmen , door te manifest~ren voor~ 
EEN VREDESPACT TUSSEN DE GROTE VIJF~! 
TEGEN DE DUITSE HERBEWAPENING!!! 
VOOR IO% LOONSVERHOGING e·n PRIJSSTOP! 
Komt in grote getale naar het mee~ 

· tingterrein REERENWEG 386 H. Heide , 
SPREKERS: HARM HAK~N Uit GRONINGEN. 

J . Hordijk secr: Limburgs Vre~-
comi te . 

Mevrt Bos---Echtgenote van de Heer~ 
leil.se N. V·.V .- á:i:beider·i_Uit ·_: àrbeidè:i:s 
delegatie naar de s.u • 

Ver der MUZIEK--DECLAMATIE--ZANG--
toheelspel " SOLIDARITEIT" 

Het feest begint om II uur v . ~. 

Verfrissingen op terrein aanwezig . 
Het LimbUrgse I MEI comite 

~tr: r .. 
ljY'- I .>< 

........ 

B. d.Jonge 
J . Hordijk 
Mevr: T. Hardorff 



IAAT VAN POLITIE 
HE E R L E N. -·-- --------

Litt.: c N8 W3t27.2. 

~· 
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• 
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De Commissaris van Politïe te HEERLEN; 
C~let gp het besluit van de Heer Burge 

meester der gemeente Heerlen,ddo . 27 Juni 1945, No. 5130,zoals dit 
laatstelijk is gewijzigd; · 

Namens de Burgemëester beschikkende op 
het verzoek van de htU' J.Wlld8.olllt.bandelc~e narwne het~ Limblrgse 1-J.tei 

~ . 
oom1te.pja W.Poatman ••• z.raeb~t 11 te HMI'le• • · --

, s~rekke:t:lde tot het bekomen ener ve~~nning tot· het \e gehot"• bren&e Tan 
IIIU1û•lwt cloe. -at.Woerc ·v.a de ToorclraCfhte getl telcl •dt.ar ia hoop e verwaohttng" 
• •a.u..'troecl_. ult li',_.,. TG M"Ddn lobe~. "-..u .at~ ll.ndgenotE*van Berold 
lreoht.•~e 'hav.cneta.4" Ttlrl lel' an.,._,,•cte cllit TUegt u.tt• Yen Theun de Vriea, 
"PU'13• - 194.9 - lt:m!ÎtwrdÜ" T.D. ?am llkken"Mr&• " aan llao »"~ .. "f'tan H.Ba~. 
"Vredeeu..t• ....U l!:rnail Fiaaöer 1 *oa n-ede•11" van T1tr1e • "opa1:andelillg~" "f'&n H. 
Roland Rolat 'nm der Soh&Îk1 a het laten OP"o•e ?U~ ton .. ls.lrje geti-talcl 
"SoUdarite1•" .ee ·~ Toor 8 ~ lO peraam,u1tgave u.v . B •• Frederiksplein 1.1> .&mat_.. 
elp, bij gelegenheid ....n een op 1 Kei 1951 op een tcreln nabij p.rOHl R•cwes 386 
te Rnrle ?au U uur •••• t ot 4 uur n.m.te boude ••tinsl 

BE S LU I T: 

de gevraagde vergunning te verlenen ••ilen <àJC:b!llSni@"•ileu~U~J®CUa:zèec6'• 

Bij niet nakomen van of handelen in strijd met een of meer der 
bovengenoemde voorwaarden,wordt geacht geen vergunning te zijn 
verleend. 

coll.: Heerlen? 2.7 April 1951. 
De C ornm~s sar is van Politie , 
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Progre.mnas 
1. openingswoord" 
2. optreden spreker J.Hordijk" 
3. optraden spreekster mevr.Bos " 
4. optraden spl'eker H.Hakan. 
5· optreden aooordionist 
6 . debla.rne.tie 
7. zang(operetteslag~s} 
a. toneelspel. 
pauze. , 

. . 

Na de pauze her~ling ven muziek"zang en deolaJiatie. 
Opening 11 uur .eind9 olllStreeks 16 u \Ut 

Entrée f .o .25.,kinjéren gratis. 
Er wordt een ge)Uidsinstallatie aangebracht. 
Op het terrei;i' zullen verder e.e.nwezig djn: 
een boakens:t(an~ en stands voor verkoop van kleine eetwaran"alooholvrije 
dranken.· ·' 
Het terrei;>{zal individueel betreden worden"niet in groepsverband 
Op het t~~ffein zullen verder spandoeken aangebracht worden met de 
opsohriftsn 11Voor vrede en vriendschap tussen de volkeren""Vreds11 en ,r
der rode vlaggen en mogelijk de C.P. N.-vlag. 
Aooordionist is een zekere Gobbels uit Kerkrade. 
De deolamatie wordt uitgevoerd door B.Claver sr . en mej van Duin uit 
Heerl~n. 
Het toneelstuk wordt gegeven lionr de Ned .Vrou\tenbeneging. 

• 
• 
• 
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Ik heb de eer U hierbij te doen toeko~n .een rapport 
over de 1 Mei - viering Vdn de C.P.N. te Enschede • 
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DIENSTGEHEIM 

No . 2029 
2 Mei 1951. 

V2::J.lf LAG van de 1 Mei- viering 1951 der C. P .N. en ha>:.r 
nevenorganisaties te Enschede. 

Het 1 Hei-comité bestond uit Wouter VE~NVLIE!' (19- 7-18), 
voorzitter, en Taunis STUIVSrBERG (30-8-16), secretaris . 

Des morgens te 7 .= uur trok een stoet van ongeveer 
80 personen vAnaf het E.V.C.-bureau naar de Algemene 
Begraafplc ats te Enschede, ah1aar bij mn tv1eet al graven 
van oud-partijgenoten, Kobus van Veen en Rikus Hartgers, 
die als verzetsstrijders tijdens de bG?etting waren gevallen, 
een korte herdenkingsbijeenkomst werd gehouden . 

Hendrik Jan ALDENKAHP ( 1 0-1-95) sprak em kort '"oord . 
"Hmev:el de reactie probeert thans de strijders van het 
verzet uit te schakelen, het"een b.v. reeds geschiedtmet 
de V.V.N . in Duitsland, zal de strijd van de gevallenen 
worden voortgezet tot de overwinning is bereikt~ , zo zeide 
ALDENKAHP, in wiens toespraa'.: verder geen nieu,,re gezichts
punten naar voren h."'tmen. 

De Enschedese communistische zangvereniging "?1orgenrood" 
verleende aan deze bi~eenkomst haar medewerking . 

Des middags vJas voor de communistische jeu~d een 
kinderfeest georganiseerd. Vanaf een 5-tal punten uit de 
stad trok een kleine groep kinderen met een aantal vrouv1en 
naar één centraal punt , vanwaar men zich in optocht nafr 
het voetbalterrein "Schreurserve" begaf. 

In deze optocht, waaraan ± ?50 kinderen deelnamen, 
werd een prab.hJagen, wa· rop een grote rode tulp was aange
bracht en v;aarin zich eçn "1 Hei- koningin" bevond, meege
voerd . Op deze wagen ,.,as de leuze "Leve de 1 e Mei" aangebracht. 

De gel den, benodigd voor de tractatie der kinderen, 
vraren tevoren door bekende leli en \~'~n de N. V.B. ingezameld, 
bij welke leden men eveneens kinderen voor deelname aan dit 
feest kon opgeven. 

Des avonds te 19 . = uur werd vanaf het Krimplein een 
demonstratieve optocht geformeerd, die ruim een uur door de 
straten der stad trok. In de stoet, die uit 163 personen 
(mannen, vromJen en kinderP.n) bestond, Herd een viertal praal
, .. •agens meegevoerd. Deze stelden voor: 
1 e. "Enschede vredesstadll : een vragen waarop een groot huizen

blok was afgebeeld; 
2e . "Strijd tegen Duitse herbev1apening 11 : een wagen v•a.,:..rop een 

militair kerkhof was nagebootst; 
3e. "Eist 5% voor de jeugd" : een waflen vlaa.rop een aantal 

jongelui btj een schrijfbureau, hetreen bljjkbaar moest 
voorstellen een paar jeu~dige ~rbeiders in debat met de 
directie van een fabriek; 

l1-e . de meergenoemde pr::.~elwagen met de rode tulp . 

_ Voorop i n de -
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2. DIENSTGEHEIM 

7oorop in de stoet ~.iepen me~"rgenoemde leden van het 
1 Mei-comité en Fred SCHOONENBERG.(Antonius Dionysius SCF00-
'1ENBERG, geb. 24- 8.-1 o, t·Jon. te Amsterdam.) 

Suandoeken met de volgende leuzen werden meegevoerd: 
Leve de e~rste Meii; 

Proletari~rs aller landen verenirt U; 

Een voor de vrede; 

Vriendschap tussen de volkeren; 

Leve het socialisme; 

Voor Vrede en brood; 

Tegen de Duitse herbe"'apening; 

Gelijke arbeid, gelijk loon; 

Jeugd eist 5%; 

Met de Sovjet Unie voor de vrede; 

Gelijke rechten voor man en vroU'\··; 

\-leg met de atoombom. 

Aangezien men geen muziekkorps bereid had kunnen vinden 
muzik~üe medewerking aan deze optocht te verlenen, v1erd met 
een versterk~rinstallatie, ge~onteerd op een personenauto van 
Hendrik Jan JONGE POERINK, geb. te Hengelo 29-9-10, radio
handelaar, y1on. te Hengelo, vlillemstraat 66 , ma-rsmuziek ten 
gehore gebracht. 

Op het Krimplein, waarop een met rode doeken bespannen 
podium met de leuze: "Strijdt voor de vrede" ,.,as opgericht , 
wachtten een naar schatting 400-tal personen op de aankomst 
van de stoet, zodat bij de aanvang van de meeting ongeveer 

~ 
600 per"Sonen aanv1ezig waren . 

~70 a.G De .meeting stond o . l.v. ;Jouter VEENVLIE~ die een kort 
~ f\_ , :\tAl'\~ openingS\1/0ord spr.!=lk, waarin hiJ zeide, öat deze 1 Mei- viering uN r~· n het teken van de strijd voor de vrede stond . 

I ' "'-t Nadat het zangkoor "More-enrood" , o . l.v . Jan LANDSTRA 
(20-1 - 90) , enige strijdliederen had gezongen, weraFetertje 

l
~ PRJNS-(De Vries), geb . 28-5- 87 , door VEENVLIET gehuldigd, 

omdat zij het had gepresteerd ruim f 102 . = bijeen te zamelen 
voor het 1 Mei- kindeT'ifeest . Hij bood haar een boek aan . 

Vervolgens sprak Fred SCHOONENEERG zijn rede uit . 
Pij fulmineerde heftig tegen de Nederlandse regering en 

~el in het bi jzonder tegen hatr lonen- en prijzenpolitiek en 
haar mede·werking aä.n het Atlantisch Pact . Hij hekelde a p 
de overbekende 'IJTijze de Amerikaense "agressie" in Korea en 
de oorlogshetze van de Amerikaanse "'t>pen- en oliekoningen. 

Hij richtte zich speciaal tot de linkse sociaal- democra
ten van de P. v.d . A. en wekte dit deel van de P.v.d.A. op: 
" Kom bij ons". 

- Voorts hekelde hij -
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3. DIENSTGEHEIM 

Voorts hekelde hij het feit, dat P.v.d.A.-leiders •·Jaren 
geridderd. Dit hadden zij enkel en al1een te danken aan de bour
geoisie, die hen r.ad beloond, omdat zij zo hun best hadden 
gedaan,de belangen van de kapitalisten te behartigen. Deze 
P.v . d.A.- 11 ridàers"- v·aren verraders van de arbeidersklasse. 

Spreker haalde in verband met de strijd voor de vrede 
de volgende ,.,oorden van Paul de GROOT aan: "~lanneer het ons 
zou mogen gelukken, de oorlog nog enkele jaren te verhinderen, 
dan zal de vrede verzekerd zljn." 

W.VEENVLIET stelde de aanwezigen, wier aantal inmiddels 
was raslonken tot 200,Leen driet~l moties aün te nemen . L voor 

In deze moties v1erd namens 3000 aanwezigen geprotesteerd 
te~en de oorlog op Korea en werd de eis gesteld P.v.Staveren c.s. 
alsmede Willie Me Gee vrij te laten. 

De meeting duurde r uim een uur . Het gesprokene werd d .m.v • 
de versterkerinstallatie van de auto van H.J.JONGE POERINK 
verstaanbaar gemaakt. 

De stelTilPing van de aamo~ezigen was aanvankelijk levendig • 



• 1 MEI COMITE 1951, ENSCHEDE 
Secr. Oldenzaalsestraat 80 

Aan de werkende bevolking van Enschede 
In heel de wereld maken de werkende massa's zich op om de lste Mei te vieren. 

Een lste Mei die dit jaar meer dan ooit te voren in het teken staat van de vraag 

Oorlog of Vrede. 

• 

Op de meest leugenachtige wijze trachten de imperialisten het voor te stellen alsof het oorlogsgevaar van de 
S •>wjet-Unie komt. Wie hebben er echter belang bij een oorlog? 

De Sowjtn-Unie, Chma en de Volksdemocratiën zeker niet. 

ln de S.)wjet-Unie d den de kosten van het levensonderhoud en stijgen de lonen. In de S owjet-Unie voert men 
grote vredeswerken uit en m<lakt m·~n woestijnen tot vruchthaar land. In China, in Hongarije, in Polen en alle 
andere landen die ztch hebben bevrijd van het kapitalisme stijgt de welvaart, 

~ Waarom zouden zij oorlog wensen? 

• 

ln de kapitalistis~he landen, in Amerika, in \Vest Europa stijgen de kosten van het levensonderhoud en worden 
de lonen steeds minder waard. 

In ons eigen land stegen de prijzen van alles wat men nodig heeft om te kunnen leven tot ongekende hoogte. 

Terwijl de Janden van het socialisme geen crises en geen werkloosheid kennen is er in de landen van het 
kapitalisme een permanente c risis . 

Het kapitalisme is uitgediend en kan nog slechts oorlog en elle nde over de mensheid brengen. 
Zij hebben de oorlog- nod1g omdat zij tiaarmede hopen hun macht te kunnen handhaven. Zij ht:bben de oorlog 
nodig om hun winsten veilig te stellen. Tot-n Mac. Arthur werd afgezet omdat bij te veel uit de school had 
gekldpt, br.tk er een VREDESPA;\lEK uit op de New Yorkse beurs. 

De kapitalisten waren beangst, dat de kansen op uitbreiding op oorlog nu van de baan waren. 

Het verzet tegen de oorlogosdrijvers {:/roeit met iedere nieuwe dag. De grote stakingsbeweging in bijna alle 
kapitalistische landen tot zelfs in het facsistische Spanje bewijzen dit. 

D e lste Mei viering van morgen Stöat in het teken van de onverzettelijke wil der volkeren cm de Vrede te 
handhaven. 

Sluit U aan b ~j het Internationale Vredesfront I 

Bedrijfsar beide-rs demonstreert mede namens Uw bedrijf. 

Neemt vrij op äe lste Mei ! I 

Strijdt mede tegen de oorlogsdrijvers. 

Demonstreert op de lste Mei tegen de oorlog I 

Voor 10% loonsverhoging, ter handhaving van het levenspeil ! 

Voor een Vredespact van de Grote Vijf! Leve de 1 ste Mei I! 

PROGRAMMA 
's morgens 7 uur 
T ocht naar he t kerkhof ter herdenking- van de g-evallen verzetskameraden. 
Vertrek vanaf de OldPnzaalsestraat t.o. het E.V.C~gebouw. 
Zang van Morgenrood 
's Iniddags 2 uur 
Samenkomst van alle g roepen kinderen uit de buurten naar het Ruyterplein. Daarna in optocht naar bet 
S chreurserve. Bij slecht weer naar zaal Bos, K uipersdij k. 

's avonds 7.30 uur 
Demonstratie met praalwagens leuzen, en vlaggen. Vertrek vanaf het Krimplein, Daarna meting op het Krimplein. 
Medewerking van de zangvereniging Morgenrood. 

Spreker: Fred Schoonenberg Lid der Eerste Kamer der S taten Generaal. 

Het Mei Cornite 
T. Stuivenberg (secr .) 
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openluchtmeeting Demonstratie, en 

kinderfeest 
Technische commissie schildert, timmert en bouwt Jeugd voert "Vrede" op 

WAT stellen de praalwagens voor?'' 
" vragen wij. Er wordt een beetje 
geheimzinnig gelachen . .,Dat zul je wel 
zien". Maar dan laat de voorzitter toch 
los: .,Er is bijvoorbeeld een voorstelling 
van Enschede als vredesstad. En na
tuurlijk heb je de wagen met de Mei
koningin, getrokken door vier schim
mels. Die wagen wordt bijzonder mooi 
dit jaar." En met die mededelingen 
moeten w·e het voorlopig doen. 

DE Eerste Mei, de dag van het proleta1·iaat, wo1·dt ook door de 
Twentse arbeiders ieder jaar met geestdrift gevim·d. 

lil.!... Op deze dag van feest en strijd, de wapenschouw van de arbeiders 
W van alle landen, st1·omen de Twentse textielarbeiders en hun v1·ouwen, 

de werkers uit de metaalindustrie en andere bedrijven, in groten getale 
naar de demonstraties en. 'meetings. 

In Enschecle zijn vele 1nannen, v-rouwen en jongeren. ieder jaar 
weken van te vore1~ ~l) ~g me voo1·be7·eidingen voor de 1stc 11! ei. 
De organisatoren, dl: technische c missie, die de onttce1·pen voor 
de voorstellingen op de praalwagen m-aken en ze helpen uitvoeren, 
de jeugd, die meewe1·kt aq,n het avçmdprograntma, de vrouwen, die 
het kinderfeest organiseren e1~ no~ vele anderen, zijn ook nu reeds 
druk in de weer. 1 

De optocht met haar vlaggen, leuzen 
en praalwagens, deze kleurige stoet met 
het vele rood, zal ongetvo.'ijfeld ook deze 
keer, evenals vorige jaren, duizenden 
belangstellenden langs de route Vinden 
opgesteld. 

ZOALS leder jaar, zal ook ' p de' 1 

aanstaande Eerste Mei word be
gonnen met een tocht naar de 0 st -
begraafplaats ter herdenking ,, d~ 
kameraden, die hun leven gaven de 
strijd tegen de Duitse bezetting", zo er
nemen wij In een gesprek, dat we d er 
dagen hadd'en met de voorzitter en e 
secretaris van het Enschedese 1 M i
comité, Wouter Veenvliet en Teun Stt ·
Yenberg . .,Om 7 uur •s morgens 'vertre 
deze stoet vanaf het EVC-gebou 
Oldenzaalsestraat 80." 

slecht weer zullen de jeugcaige 
estgangers binnen blijven en wordt 

g ruik gemaakt van Zaal Bos." 

Om 7 uur wordt gestart vanaf het 
De Ruyte"rplein. De tocht gaat door de 
binnenstad en vandaar naar het Krim
plein. Hier worden de Meibomen ge
plant, de leuzen en vlaggen rond het 
podium opgesteld en vindt de meeting 
plaats. 

De spreker van de 1 Mei-bijeen
komst is FRED SCHOONEN
BERG, lid van de Eerste Kamer, 
uit Amsterdam. 

,.'s Middags Is er het traditionele · ~ lag gen, lew: en en praal wagens 
kinderfeest, waarvoor altijd een ~ 

De meeting wordt verder onder meer 
opgeluisterd door de schets .,Vrede'', 
opgevoerd door de jeugd, die op dit 
ogenblik druk aan het repeteren Is. 

ove1weldigende belangsteJJing be- A ONDS komt dan d e grote de- Mei-comités in de bedrijven 
staat. B\:1 goed weer vindt het feest monstratie, die' geheel wordt ver-
plaats op het Schreursel"Ve, bij g door de technische afdeling van vooRLOPIG weet je wel genoeg. 

ei-comité. Een vijftal praal'l"agens " Nadere mededelingen volgen later 
Ie in de met muziek begeleide op- nog wel", zegt de secreta.:is, .,alleen 

io , meerijden. De wagens zijn af- één ding nog. Op het oO'enb\ik wordt 
tig ui~ de verschillende wijken _van al met succes gewerkt ~et de lijsten 
hede, tedere buurt heeft zijn .etgen voor de lste Mei. Er blijkt onder de 
wagen. De opbo~w en versterln_g bevolking grote bell!J1gstelling en sym

I:e urt met medewerkmg en onder le~- ~ pathie voor de viering van de 1ste Mei 
g van de_ technische commissie, dte te bestaan. Een jeugdige makker. Ab 

Ë
eskundtgen bestaat, aan wte de Barelds slaagde e..-in in één week 
erende bevoegdheid wel Is toe- f 17.50' op te halen!" 
uwd. .,In een aantal belangrijke bedrijven 

. de kop van de optocht zal e_en wordt thans de oprichting van brede \ 
/~pec•ale v~aggengroep marcheren. Km- 1 Mei-comité's voorbereid; iedere ar-~ 
oeren en Jeugd d_ragen Meibomen, ver- beider, die de dag van de a.:-beiders
sierd met rode bnten, mee. klasse wil vieren, kan toetreden. Deze 

De moeders zijn al bezig om de lange comité's zullen de arbeiders in hun 
rode en witte feestjurken van de mels- bedrijf oproepen als aparte groepen 
jes, die speciaal bestemd zijn voor dit aan de Mei-optocht deel te nemen", 
Meifeest, in orde te brengen, te strijken zo vernemen we nog. 
enz., opdat hun kinderen straks een goed Het 1 Mei-comité en haar sta.f van 
figuur slaan in de bonte, kleurige we.l"kers zit dus niet stil, dat hebben 
1 Mei-optocht. we uit dit gesprek wel vernomen. 
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miNISTERIE VAN 
DINNENLANDSE ZAKEN •a-Gravenhage, 29 Mei 1951 

.No. B ~08669 

<>nd. : Inlio'htingen 
' 
TJig/3s 

. . 
" . •" 

l . Met ve:rwi:jzilig naar Uw schrijven van 2-5-1951 
• 

no .M 46i51 moge. ik U vcrioeken mij in kennis te· willen 
doen s .ti3lleri · mat de personalia, politieke antec<\denten 
en verder van belang zijnde gegevens betreffenàe de .. 
op blz.3 vanr dat senrijven genoemde J.v.LEEUWEN en 

, . 
van DIJK. 

Ik moge deze gelegenheid benutten om U te 
verzoeken Uw medewerking tê willen verlenen door in 

toeko~st achtor a~ namen van de door u gesignaleerde 
- -

eonen de pergonàlia te doen vermelden. _Indien een pex-
soon reeds volledig 'is gemeld,. kan wordGn volstaan met 
achter zijn naam te vermelden geboortedatum en jaar en 

' . ~· 
(bekend.). -Van personén optr~d~nde in Uwe gemeep.te, doch 

> ~ 

elders woonachtig, wars de woo!1plaata te vermelden: 

'' Het zal U~ duidelijk zijn, dat deze "we-rkwi,1 ze 
bevo~der~ijk ia. voor eên snelle. behandeling van de . 

• t.k ' ' 

stuk~en . en eventuele persoon~ve~wisseling voorkomt • . 
. ~ "· 

Bij voorbaat dank ik V voor Uw medewérking. 
< 

HET HOOFD VAN DE DlENST 
f. namens d-eze: 

U, l . 
w,., 

Aan de · Heer Korpschef 
J; G. Crabbendam . 

van Gemeentepolitie, 



14..3. VERTROUWELIJK. 

No:M• 46/5l.. Datum: 2-5-51. 

Onderwerp: L Mei-viering te WormerveEr. 

Datum ontvangst berioht:2-5-5l. 
Betrouwbaarheid berichtgever:Betrouwbaar. 
Waardering bericht: Betrouwbaar. 
Medewerkende instanties:Geen. 
Tevens bericht gezonden aan:Geen. 
Ondernomen actie:Geen. 

~l De 1 Mei viering t~ Wormerveer had een rustig verloop en hier 
i lttt""'Ï"" 1 

J • ..., wv omtrent kan dezerzijds het navolgende worden medegedeeld. 
1. Kindermiddag. 

Lder N.V.B. Door de Afdeling WormerveerLwas,in samenwerking met het 1 Mei 
comité dat was samengesteld uit diverse Commmnistische orga-

.. nisaties,een kindermiddag georganiseerd waar de kinderen wer-
~ den getracteerd op gebak en snoep. Het programma bestond uit 

het vertonen van e~nige Amerikaanse cultuur-en een speelfilm 
alsmede enkele onschuldige kinder-tekenfilms,zonder enige po
litieke inslag.De middag was toegankelijk voor de kinderen 
van de •~waarheidlezers" in deze gemeente en werd bezocht door 
ongeveer 250 kinderen. 
Een 8 tal leden van de N.V.B.verleenden hun medewerking bi 
het uitdelen van de tractaties.Na het beeindigen van het f 
programma werden de kinderen nog enige tijd bezig gehouden 
met het doen zingen van schoolversjes door de kinderen zel~. 
Toen de stemming merkbaar daalde werd maar vlug een ende aan 
de middag gemaakt,die zonder enige opening was aangevangen 
met het vertonen van eerder bedoelde films. 
2.Demónstratie door de gemeente. 
In de vooravond werd,als in1eiding op de nader te noemen,in 
hotel "de Jonge Prins•talhier te houden feestavond, een demon
stratieoptocht gehouden,waaraan door ongeveer 120 personen 
werd deelgenomen.Het betrof hier een demonstratie van inwo-

..a ners der gemeenten Wormerveer en Wormar gezamel'lijk,die slecht 
~ een povere indruk ma1:1 kte. In de stoet reed een "praalwaga1' me

de waarop een kartonnen aardbol was aangebracht waarop een 
aanbeveling was aangebracht tot deelneming aan het Jeugdtest 
val dat in Augustus te Berlijn zal worden gehouden. 
Voorts werden een 5-tal leuzen medegevoerd die als volgt lui 
den: ''Voor 101 loonsverhogingu; "Eenheid voor alle werkers''; 
ttvoor een Vredespact tussen de Grote Vijf"; "Leve de le Mei't 
"Allen pal voor het Jeugdfestivaln.Tevens werden enige borden 
met het opschrift ''Vrede" meegevoerd, alsmede meerdere rode 
vlaggen.Tijdens de optocht deden zich geen onregelmatigheden 
voor. 
3.Feestavond. 
De,onmiddellijk aan de op tocht aansluitende,feestavond werd 
bezocht door ongeveer 170 personen en had evemeens een rustig x.f verloop.Als f'sestredenaar ~as aangekondigd Wim Jansz terwijl 
medewerking zou worden verleend door de accordeonist Ger Bak-

'/.... ker,alsmede door het koor nzingend ten strijde." 
De avond werd geopend met 3 liederen gezongen door eerderge
noemd koor.Als laatste nummer zong het koor het oud-Nedarland 
se lied 11Merck toch hoe sterk" na vooraf enige strijdliederen 
ten gehore te hebben gebracht. ~ 

L P.Kuiper {9M. S.~l.-J Hierna nam de voorzitter der Afdeling WormerveerLhet woord 
die de"kameradenn een welkom toeriep en er zijn genoegen 
over uitsprak dat de gemeenten Wormar en Wormerveer voor de 
aanvang der vergadering een machtige demonstratie hadden be-

legd.Hij wees er op dat het aantal deelnemers wel is waar 
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groter had kunnen zijn maar merkte tevens op dat er in deze tijd 
veel moed toe nodig was om openlijk voor zijn mening uit te komen 
"Dit is,zo vervolgde spreker,mij ook nu weer gebleken want ik heb 
vanavond de Lanen,de Vissen en de Dekkers zien lopen,die natuur
lijk moesten kijk~wie van hun werkers a~n onze demonstratie zou
den dur~en deelnemen~(Bijschr.rapporteur:Uenoemden zijn alhier ge
vestigde grootfabrikenten).Hij zei voorts niet op de betekenis van 
de le Mei "'te wl.lien irlg'áá'n daar dit wel was toevertrouwd aan de 
spreker van deze avond en verklaarde daarmede de avond voor ge
opend. 
Vervolgens werden door de accordeonist voornoemd een drietal soli 

en gehore gebracht,waarna de spreker het woord nam. 
Deze ving zijn rede aan met er op te wijzen dat het juist 62 jaar 
~leden was dat de internationale arbeiders beweging had besloten 
de eerste Mei als "de dag van de arbeider" aan te merken en dat 
sindsdien deze dag een dag was geweest van enerzijds terugblikken 
en anderzijds vooruitzien.Zo ook deze dag en wenneer wij dan,aldus 
spreker,terugzien moeten wij trots zijn op alles wat wij door de 
grote strijd,die door de arbeiders is gestreden,hebben bereikt. 
Wij mogen deze eerste Mei dan ook internationaal onze hartelijke 
1 Mei groeten aan onze kameraden,die vaak temidden ven de strijd 
staanyniet onthouden.Onze kameraden in de Sowjet-Unie komt aller
eerst lof toe want zij zijn het die reeds na een goede 30 jaar 
zelf hun lot en toekomst in henden hebben weten te krijgen en de 
moeten wij hiervoor alle eer doen toekomen in het bijzonder onze 
kameraden Lenin en Stalin.(appleus)Hen geldt dus onze eerste groet 
Als tweede groep komen onze Chinese kameraden in aanmerking want 
wij hebben vandaag door de radio kunnen horen dat in Peking met 
ongeveer 1.000.000 kameraden deze 1 Mei dag is gevierd. 
Ook onze hartelijke 1 Mei groet gaat tot hen uit (applaus). 
Zij tonen dat zij ook bereid zijn om aan kameraden in andere lan
den hun steun te verlenen en wij denken dan onmiddellijk aan de 
derde groep,het heldhaftige Noord-Koreaanse Volk,d&• onder kanon
gebulder van de Amerikaanse Imperialisten,hun 1 Mei dag vieren. 
Zij zullen echter overwinnen,aldus spreker.Hun eerste hulp hebben 
zij reeds gekregen van hun Chines e kameraden en deze zullen met 
hen de Amerikanen met bebloedie koppen neerslaan en van hun land 
verwijderen.Aan hen gaat onze derde groet.(Luid applaus) . 
De vierde groet werd gebracht aan de nieuwe Volksdemocratieën ter
wijl de 5e groet werd uitgebracht aan de "heldhaftige strijders" 
die Franco eens ten val zullen brengen.Tenslotte bracht hij een 
groet uit aan alle "overige" werkelijke strijders in de gehele 
wereld,die in het afgelopen jaar zulke belangrijke successen hebb~ 
geboekt.(applaus). 
Tot zover,eldus spreker,onze terugblik.Wij moeten ech~tr ook een 
open oog hebben voor de moeilijkheden waarvoor wij ook in het ko
mende jaar zullen staan.Hij noemde allereerst de grote oorlogs
dr eJging die door de Amerikanen op allerlei wijzen wordt aangewak
kerd.Zij moeten echter weten dat er een eenheid komt die het Kapi
taal zal dwingen om voor de arbeiders betere toestanden te schep 
Dit wordt ook door mensen als Drees,Vorrink en Vermeer nog niet 
begrepen,zo ging hij voort.Ue dag komt echter en is niet ver meer 
dat wij het roer in handen zullen nemen,zo vervolgde hij en dan 
zullen alle oorlogsdreigingen van de lucht zijn. Dan is er de zo 
zeer begeerde eenheid tussen R.K,N.V.V en Christelijke arbeidera 
een eenheid die niet alleen mogelijk en wenselijk is meer die wij 
door te wijzen op de heilstaat in de Sowjet-Unie zullen moeten 
scheppen.Dan zal het Vrede zijn en dan zal de 1 Mei dag eerst ten 
volle worden begrepen,zo eindigde spreker zijn rede.(Applaus). 
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Vervolgens werd ongeveer 20 minuten pauze gehouden. 
Na de pauze werd in een korte toespraak het woord gevoerd door 
het A:QN.J.V. bestuurslid J.v.Leeuwen,die opriep tot medewerk 
aan het Vredesoffensief dat in de volgende week zal worden in
gezet en waarbij steunbonnen zullen worden verkocht (f.0,25) 
teneinde meerdere leden in de gelegenheid te stellen in A N J 
verband aan het Jeugdfestival te Berlijn deel te nemen 
Hierna sprak Mevr.M.Ketzer-Duits namens de~ Afdeling Wormer
veer van de N.V.B. Zij sprak in hoofdzaak over het grote ple
zier dat de kinderen op de eerder bedoalde kindermiddag hadden 
gehad en riep alle vrouwen op om vooral te blijven strijden 
voor de v~heffing van de arbeidersstand en vooral ook om al 
hun kracht te geven in de nog komende strijd voor de Vrede. 
Zij maakte met een enkel woord nog gewag van de genomen politie 
maatregelen in verband met de keuring der gedraaide rilms. 
'..llenslotte sprak het lid van het Wormerveerse Vredescomi te, 
van Dijk die opriep tot een eendrachtige strijd voor de Vrede 
schouder aan schouder met confessionele en neutrale arbeiders 
uit het N.V.V. waarbij hij wees op de eenheid en de resultaten 
der Drentse veenarbeiders. 
Nadat de accordfonist nog e~nige strijdliederen ten gehore had 
gebracht,waarbij de aanwezigenmeezongen,werd door P.Kuiper 
voornoemd de vergadering gesloten waarbij hij mededeelde dat 
het zangkoor "Zingend ten Strijde"niet meer kon optreden omElat 
ongeveer de helft der leden van dit koon intussen waren wegge
gaan naar hun woongemeente,waar zij de vergaderingen ook nog 
gedeeltelijk wilden bijwonen. 
Dit mocht volgens spreker niet meer plaats vinden en hij gaf 
daarop nog het woord aan de secretaris van het koor die opriep 
om het koor te versterken.'I'enslotte deelde de spreker nog me
de dat het koor weer zal deelnemen aan het concours dat door 
de Bond van Socialistische koren in Juni zal worden gehouden 
in Beekbergen waarbij hij de wens uitsprak dat de weergoden 
dan beter gestemd zouden zijn dan het vorige jaar toen allen 
daar waren weggespoeld door de regen. 
Hierop ging de vergadering rustig uiteen. 

EINDE. 

60421. 
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Weekü'verzitt6t. -
Op Dinsa.ag, 1 i1e i 1951, te ons-traaks 20.! 00 uur werd door cle 

af'deline; E . V. C., N.V. B. en c.P.N. te Hengelo(O) in het gebouw de 
COSA, gelegen aan de 11arkt te Honge lo( 0) een onenl)are vergadering 
beleerJ. ter herdenking van de late~ I1:ei. 

De toegangsprijs vool' de :~e Vt.3l'gndering heelreeg F . 0 , 40 

Aa.nwezirr wqren: 
Zlil'l 1.cnnRci to i t: 

d'>rokors : ~ ';;..l. 
e t;... 'P..l> 

Medenerkenden: / 
,~t~-vr· / j 

7~ personJ ( 1.1 rrvarmon 1')'1 7,2 vro,lwen) 
96 personv~(z"tpl~qtsen) 

Bertus van aer H~UL, geboran te Amsteruam, ~ B epttH!?Jer 1907, ver·moedelijk \lonende te 
•s terdam, en 

öen onbekende spreker, die ve~moeuelijk 

~
in deze gemeente vertoef't, maar naar wie 
een nader onderzoek zal ·;orden ingesteld, 
7P..ar·van het resultaat U per in!'orma.tie
kaart zal ~orden bericlt. 

Jqcob PIK, geboren te Borger, 7 Januari 
1:19, van heroep timmerman, ,onende te 
Ensc}ede , Esdoornstraat 27 , ~cco~deon, en 

·' . ".u. /~EL, verdere personal i a onbekend, 
a.eclamatie. 

Te omstreeks 20 . 25 uur, openue oen cme,rend spreker deze ver
gaaering en heette alle a ,nwezie:en hartelijle ··vellcom . Deze bijeen
komst stnat in he t teken voor de strijd naar Vrede en de lo% 
verhoging. Eet progra mna voor dezo avond, voor de pauze is als 
volgt: 
Het zangkoor ziÏingt eerst drie liE:aeJ,en , te 1 eten: Zangersmars, 
C . J. en 1iorgenrood • .,.ierna declama tie van A. v . u .' : ~L en vervolgens 
de accordeonist Jac . PIK . Hierna tree~als s~rc~er van deze avond 
op ...; . v . d . JI8 JL, lié... v _n het Verbonus 11<:J.:~tuur der 8VC . 

·o_uat . v . <... .Vrs:::L en hierba J1c . PIK enige nu!"l~ers ten gehore 
har.iden gehrac'- t, u ie een vnn 11lle"" oö 1 nol i t ie'l{:e strek'r:L"ln- inhie 
den, \-;era. om 0-eeveer 2l.CO u·ll' l"et ... oord geg:wsn a'1n B. v· . û . -r:r;.:'Tl , 
die ue volferue rede uitsprak: 

, , Fe t is voor mij een ver he ugenu f~ i t ua t ik de 1 Me i rede 
mag uitsp:t·eken . 61 jaren lang worat deze strijddag gevierd. 
Vooral d:lt j'lar is dit een verhe &tena. feit , omdat de oorlogs\"Olke 
zich orst9')elen . I:illioenen mensen vieren dry zo d'lg met ons . 
''i.i vi~ ··.;;J~ ue lstu I.ei te samen met Let Italiaanse, Fr<tnse , het 
moeaige uP .anse, er- u.ar' niet te vergeten de So.·jet Un i e en zi,jn 
Sta ten en het vrij gevoc:bt~n Chinese volle . Al deze mensen en gij 
hier in de Z'lal v iereYl deze dag v0or de Vrede en ·welva·3.rt van ons 
allen . Fet i s thans een vrnqg in de .Jerela. : ,,Oorlog of Vrede" . 
Vrijd'lg a . s. is het 6 jaar goJeden u'1t de Nazi- helden een neder
laar k ·egen en herdenlten Vlij :ben , die gevallen z i jn voor de Vrede . 
liT1il.J', 6 jaron later, vragen wij ons af komt er weer oorlog, Jll of 
N ..;en? De Vrede kan b;Jhouden v1oraen a.J.s 1 :i.j dqar m!lar voor ve eh ton 
~en k.:smeraad is er clie oorlog wil . Ik ZS.f vanavond, toen 11>:: de 
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s t'1~.-. r,in!'\ .. :mlo· am, e .. m anaere group mD.rcheren, en velen d.l.arvg,n 
zijt mensm, uie ue vrea.e lillen, hoe<el hun leiaers het op oor· 
log aA.nsturen( Hiermede beuoelcw spreker zae1• >taarschijnli.fk de 
1 1•ei optocl"tt van U.o P . v.d.A.) 
Gnder de vredestrijders heerst eenheia, maar onuer de oorlogsaqn
hitsers is dat niet het geval . liervan zal ik~ ~6n voorbeela 
geven . Een van a.e gr•ootste oorlogophitsers, ~iA.c Art' ur moest ont
s a en woraan uoor Truman. Is a.it ge1"leuru omdat Truman geen oor
log wil'? ''erd daarom l ac Artbur met triomnf ingehaqld? Zi.jn on
volger, generaal R.id.gr;ay, spreekt a.ezelfde taal. ifac Arthur wa-s 
geen diplomaat . Pij zeide openlijk dat, qls zij de oorlog wilden 
winnen, China ge'homoardeerd moest wordó"1. Dit was iets .-at Tru
man niet -;vilde, voor zover betreft de onf.;rllijke mede<ieling van 
Mac A.rtbur . Ma'lr de strijd van de Koreaanse vrijheidstrijders 
gaat veraer en ik vraag U allen dan oo1' een applaus voor het he 
haftig optreden van het Koreaanse Volk, die het Amerikaanse lege 
wöerstaat. (Hierop anplaudiseerde alle aan,rezigen) . 
n~ zal U nog een voorbeeld geven van de onenigheid in het oorlog 
ophitserskamp. 
In ~ngeland zijn 2 ministers afgetreden omaat er een conflict 
·.'las ontstaan \'/<:~ t b~treft ue mouische verstra .. king van hrill en 
en gebitten, welke voorheen gratis ges chieuue, maar thans niet 
meer. r .m zou het de brïllen en gebitten- crisis ku..rmen noemen . 
Dit is eer ter niet de ·'Terl{e .... ijke oorzaak van het aftreden van a 
2 ministers . De ï.:iJlister v"'.n Arbeid zag wel dat het '::ngelse Volk 
niet voor ae oorlog is. Zi.in collega., de r{inister ~nn Bevoorra 
ding, heeft l-et openlijk eezegC1 dat, 'llS de M~t'(~lrqne!' "_,un grond 
stoffen mqar ~atBr verdeelde, u~n konuen rij -1· ~oen . rij kont 
er eerlijk voor·lit aat zij we~ il heb,..,.en dat--:1et '!nge~_se Volk 
mee zal a.oen aan c.e be\'lapán.gn[. . t. oe groot is ae verTarring in he 
kamp van onze tegenstanaers? :::,... zijn onaer de aan·· ezigen o tderen 
onder ons, die iïel ee." gesc'~->iedonis zouden kun"1e"1 sclu'ijveP, -na'l 
nog nimmer }1a,..,.."en zij zoiets meegemal.lct ~1s reden 1..'1 '7est 'Sur 
gesch~eu..t . In Fran:crijk wordt een verJ.riezings·.,et ger.1aal{t, zo 
zvrenuelachtig als nog nim 1er is voorgevq,llen • .Deze ·i'fet is e -:rst 
ver"lorpen, ma1.r thans komt hij, behouuens enlr:ele 'trleine verande 
rine:en in v.oorden, opnie'tW in stemming. De beaoeling is de Fr 
cOm! junisten uit de Senaat, dat hier de eerste en tweede kamer 
te weren . Hot eerste voorstel, dat v~r\torpen vras, omvatte niet 
alleen de communistische parti,j, mat:tr ook andere groepen. Dit 
v1as natuurlijlc de beaoeling niet, V'lnd'ler a.q,t men nu een anaere 
woordenkeus gedaan heeft , zodat ~lleen de progressäeve arbeiders 
beweging er ona.er valt en a.us vanzelf sprekend de coD1!.1unisten 
word.en geweerd . Ook de politiek van Munchen herhaalt zic!-1 thans 
weer. 3n hoe is het in ons eigen land? Een wekenlange regerings
crisis. Dit is nog nimmer in ons lEmd voorgevallen . 1 !~t was hie 
van de oorzaak? ''el het bezoek van gener'l'll SisenhoTler en de 
heerscharypij van de .. 11erikaanse Ambasaue . Zoiets noemt men thans 
democratie . ·-·ij, in ons land, heb')en in feite geen Feaerlandse 
Rggering meer maar e..;n A~erikaanse . Dat a.it thans in ons land 
zo is , is ook ae scr1ld van de P.v . c. . A. Voor ue laatste oorlog 
deeu deze partij nog iets aan a.e ont· a-ptming, al nas û.it al" .. een 
m:1ar in de actie va.· gebroken geweertjes . MA-ar vandaar aan de 
dag lopen zij netjes mee in het g~ree1 . 
Vrede kan en moet er hliiven . 'r.!en derde deel v'1n de ar,..,.eiders 
ova.,... de c el~e le ,rerela heeft zicl1 reeds vrij gevocf1ten van de kap i 
t. , isten en a.at is het volk v m de ;:Jowjet Unie. In dit land 
is de productie gestegen met 72~; en is het 5 jarenplan in 4 jaar 
en ? maanaan volbracht . Ret levenspeUl in de ::sonjet Uni e is met 
62 ~ gestegen . In Ts@echo- Slowakije zij~ ue lonen met 26~ omhoog 
f0f'l.l'l.n. In Polen en andere ln.nuen het zelfde beeld . Ook in 0ost 
Duistland. In Oost Duitsland is het brood 3 m~~l zo goedkoop 
dan in 1est J)uitsllna . In est Berlijn moeten, omdat de "'est 
Be ·lijners het brooCL in de Oost zone gingen konen , de bakkers 
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nu een F in het brood inbakken in opdracht van de bezetterS., zod~t 
zij nu dü'ect kunnen zien in we~.ke zone het brooa gekocht is. 
In China, 'Haar 2 jaren geleaan nog hongersnood. heerste, kaTl 11 en ziel 
tl,ans zelf voeuen en is men daA.l' in s ta.a t o 1 In a ia, •mar thans nog 
hongersnooa he0rst, van rijst te voorzien. ~~~ is er nog ret volk 
van Spanje , wn.!lr Franco, die niet Minaar i~ d n h'itler is geweest, 
reeds meerae,...e j'lren ae ''1~~s is . r•q'lr ool· u'lnr zii'l"l 10euig-e ::t.,.,,_,ei
ders. Ik d.1nk rier'"-ij aan C1e 30 . 000 arbeiaars te P.ai'celona, ui., 
d-.ar staken tegen het Franco ret;ie , Dit is voor o'1s ..-en licrte·u 
voorbeelc.:. . In Berlijn is ue "/erelu Vreuesraad bijee·1gevreest . Deze 
oproep moet ieaereen tekenen. Hij kan die ook tekenen want once"'.c' t 
zi,jn organisatie of godstiiendtir:e ricbting, voor de vrede is toch 
ieaereen. Het kamp van de oor.og vreest al het vredeswerl.::, ;•1ant dit 
is een machtig iets . Thans Z"'.l ik U een gedeelte uit een brief van 
Piet van Jtaveren voorlazen, ui3 thans nog steeds gevangen zit in 
een kamp te r.JORG,/welke brief tio:)r meer dan hon~era dienstweigeraar 
die aldaar verblijven, werd ingestemd en waarin zij een Meigroet 
zenaan aan allen die in vrijheid de lste Mei vieren . (Fiarna las 
~ij aan stukje uit voormelde brief voor) . 
Ik ben meerdere maanden galaden ter1lg geweest in V'archau, aan stad 
die in de lfl < tste oorlee zo verilOest is ga;·:orden als geen tweede 
stad in de v1ereld. Het is fantastisch zo ue arbeiders daar werken • 
lr!inistel' in 't V~T...D konaigt hier een beuristop af, maar niet voor 
de kazernes, want die aienen voor de oorlo svoorbereiding. Viel ach
ter voor de woning~ouw . L~ Amsterdam zijn 30 . 00 woning zoekenden . 
De Volkskrant voo1zag in de naaste toekomst een grote werkloosheid 
onder de bou~val.::arbeiders . Hoe kor,-3 ... zij aan d3ze voorspellL~g? 
v· e 1 om de arbe i <ie r s bang te ma <:<3::"1 • De thans p la~ t s v ind~nde prij s 
verhogingen roe-pen tot verzet . Dit v.J:r:zet is rec'"'tva ... rdig en moet 
veraedigu ortien tioor de EVC , aiJ thans log loonsverhogL~g eist . 
In oen en1.cale nacht verdiende aa groothandel , uoor de prij sverhogin~ 
van de sui.<ar, F . 6.000 . 000 . Ik weet wel uat jullie op een avona 
nooit graag getallen horen, maar een twe~tal getallen wil ik jullie 
toch even zeggen, dit in verh~nd mat de verschering die ··•ii neeten 
ondere-11m . Sterk hier in Pangelo(O) met zi:jn naven"..,euriiven had in 
1947 een rapl'l'1tst kanitaql vrm 11..000.000 gulden . In de .jaren 
19)(7, 194-.~, 1949 en 1950 ha"..,,_,en zij daar aon ;inst gemaakt v'i.l.n 
10 . )80 . vOO gulaen. Hflzerueijer had in 191+7 een gaplaatst kapita:l.l v 
F.2ooo.ooo .-. Daar maakte men een winst van P.J.~ooo.ooo. -. in die j 
De versobaring zal cius van een zijde moeten komen , en Ylel van de 
zijde v'ln tie arheiders . Ik zeg nu nogmaals, Fier in "P"angelo(O) moe 
ten jullie tie 1-:luren en kennissen winnen voor de handta'\:ening van de 
Vredesonroep. Iedere hl:l.ntitel.-:ening heeft waarde om de vraaa te winn 
Zij uie de Vrauesoproep niet uillon teri:enan, kunnen jullie dan rus 
tig vragen of zij voor aa o0rlog zijn, y;ant als men die o"Ç>roep niet 
ondertekena, is 'llen voor ae oorlof?, en dat YTil geen de:r arbeidars 
zijn . Ik dank U voor Uvt aana.acht . ( apY.>laus) 

~ D or ralantanten wordt hier"l~n toeeevoega aat voor de door s . v . d . 
T ~ -r, uitgasproken rede, de ~enhei~zangvere,. ing onder leiding van 

~I I~nricus Leenardus van J030T, ~eboren te Utrecht , 1 ~pr il 1904, 
musicus, ~~onende te :::nscheae, Kottenaijk 43 ., een drietal liederen 
ten gehore zijn gebrac:rt . Tijdens deze vargadering "'erd o.oor \afje 

~van BUIT8N, echtegnote van K. v . u.V~~R, geboren te Ooststellingwerf, 
12-6-96 handtek~gen verzameld v0or ue Vredesooroep. Diverse hand
tekeniY'lgen l'laro.en geplaatst . Tevons werti tijdens deze bijeenk:onst 
gecolporteera :1e :b een exträ. nummer- van de SVC gió.s en de Jradaskran 
Tevens ·.varen er in de za J.l 2 spanaceken aangebracht mat opschrift: 
Vrede over de gehele wereld" en InternationB.l~ sanemrerk:ing tussen 
alle vrouuen . 
Na de pauze trauen opnieuw op: Jac . PIK , ac' ordeon en A . v . d . :~ ~ ~L 
ueclarn.a tie. Na afloop dezer bij eenkomst nerd eem motie aangenomen 
die als vole-t luidt en uie gazontien is artn ", . -:. de ''inister Presi
dent: 



'Jo( 

~o ~fueling Fengelo(O) van de . J. B. , E . V. J . on C. P. N. in openoare 
V<J gade'~"ing bijeen in gehOU\'1 C1

) te lfeng.:~l0{'1) , protesteert mst 
de meesta kltlm tegen de zware straffen , opgelegc.. nP..n Piet v11n Sta
veren , ''il van Kempen en anueren, eisen ae onmiadellijke vrijlating 
vnn ue Vrijbe i dstr i jders en gaat over tot de orde van de da.g . " 

Bij de uitga."lg der zaal werd uoor Willemina v:uGT • , ecl~tgenote van 
B. J ."3USTINK, geboren te hengelo{O) , 10 L.f\art 1902 , onende te 

_) ~engelo(O) , Kra~henbosieg 222 , en L~mberta BOSJAN , e chtgenote vqn 
À M. tT.A ."ARit18LINK, geboren tb D venter , 29 Januari 190'ï , .lOnende te 

engelo(O) , Lijsterweg 46 , ~l;)colteerd voor de stakers . 
Te om:..tree'cs -3 . vO lur vras de vergade ing ten einde . De op'l:>rengst 
v 111 ue collecte voor ue stakers is niet vastgesteld lro.rmen ·.:orden . 
De stem•uine A.S opg9wekt . 

E I N V 

Op 2 rt.ei 1951, toegezonden aan het 
Fo~d van de Binnenlanuse Ve ilighe i usdi enst 
te· s - G R A V :: 1-l H A G E . 

• 
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INLICHTING~NDIENST 

.D 0 R D R E C H T. OP KAÄRfl ~5 MEI l95l DL,NSTG.JHEIM • 
ACD if.~ . 

No . V.8/51 . 

Dordrecht 
komst van 

]At}f-~ AC /d#j!/3 
PAR: J~.-r' -' ~~ ~ 

KORT V:RSLAG van de op ~insdag 1 ~ei 1951 te 
in gebouw "Americain" gehouden openbare bijeen
de C.P.N., afd . Dordrecht. 

Voorzitter: ~erardus OOST~RUru, geboren 2.4.1913 te Rotter
dam, wonende aldaar. 

Spreekster: Maria Elisabeth LIPS-ODINOT, geboren 4. 5.1908 
te Wijk bij Duurstede, wonende te Hilversum. 

Zaalcapaciteit: plm. 200 zitplaatsen. 
Aanwezig: plm. 70 personen. Jt 
Stemming: rustig. Enig auplaus. . Vo J lA/(1 · 

'VV d31cov....,rzl ~ 
De voorzitter opende de vergadering met een 

kort woord, waarbij hij o.m. naar voren bracht dat de ar
beiders grote veroverL~gen hebben gemaakt sinds de vie
ring van de 1 Mei-dag in 1889, het jaar van de eerste 
feestdag van de arbeidersklasse . Reeds een derde gedeelte 
van de wereld is bevrijd van het kapitalistische juk en 
binnen enkele jaren zal ook de rest van de wereld in vrede 
en vrijheid kunnen leven. In Spanje, zo zei spreker, zijn 
de arbeiders reeds bezig de kop van het ka~italisme om te 
draaien; indien wij hun voorbeeld volgen zullen rle spoedig 
de 1 lu.ei- dag kunnen vieren in een wereld van vrede. 

Nadat de pianist van OVbRB~EKE, uit Rotterdam, 
enkele klassieke stukken had gespeeld - waarbij excuses 
werden aangeboden voor de slechte klank van de piano -
en het zangkoor "Morgenrood" te Dordrecht, enkele strijd
liederen ten gehore had gebm cht, ·.~ erd het v1oord gegeven 
aan Mevr. Lips. Deze merkte o.m. het volgende op: 

"De vrede hangt thans aan een zijden draad en 
daarom moeten mj alle krachten inspannen om die vrede te 
handhaven. Dat een leven in vrede en welvaart mogelijk is, 
zien we in de Sovjet Unie, in China en alle volksrepublie
ken. Op een dag als deze gaan onze geadchten ook uit 
naar onze kameraden in Indonesië . Zij hebben twee bloedige 
oorlogen achter de rug, één tegen de Japanners en één te
gen de l':ederlanders. En z:~ lijden nog onder wat de !.eder
landers daar hebben verwoest . Maar ook de Indonesische ka
meraden kennen het wapen in de strijd tegen kap i talisme en 
imperialisme . Door hun stakingen blijven zij zich ver.retten 
tegen de Amerikaanse en NederlandSa kapitalisten. West so
lidair in deze strijd tegen een gemeenschappelijke ~jand . 

Wij wensen geen oorlog en daarvoor zullen we 
strijden. In die strijd zullen \·,e veel tegenstanders hebben, 
want de kapitalisten zijn bang. Zij hebben angst voor de 
welvaart va~ de Sovjet Unie . 1/ij gaan hier dagelijks ach
teruit, in de Sovjet Unie gaat men vooruit . Hier weten de 
huisvrouwen niet meer hoe zij rond moeten komen maar in 
de Sovjet Unie is het levenspeil met sprongen ;ooruitge
gaan door de grote trouw van alle eenvoudige mensen aan 
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Stalin, de grote strijder voor de vrede, en de zelfopoffe
rende arbeid. rlier heerst ellende en daar is de koopkracht 
verdubbeld. het 7Testen verkeert i.:1 armoede. De ifest-Berlij
ners halen hun brood in de Sovjet-zone, omdat het daar be
ter en goedkoper is • .uaarom z:jn de West-Berlijnse bakkers 
ged~ongen om een ~ in hun brood te bakken, waardoor de con
tr8le op deze handel gemakl\.elijker geworden is. In het 1?fes
ten bewapent men zich en lijdt men armoede. In Sovjet Rus
land zijn de legers gedemobiliseert en v.orden grote bedragen 
uitgegeven voor de wederopbouw. Het is onzin, als men be
weert dat de Sovjet Unie zich bewapent, want een roebel kan 
men maar eenmaal uitgeven . Als zjj dus nu uitgegeven wordt 
voor vredesdoeleinden, kan men haar niet nogmaals uitgeven 
voor bewapening. 

Wij moeten offers brengen om de vrede te bewaren 
De Partij van de Arbeid voert een hetze tegen de arbeiders. 
fuaar maak hun duidelijk dat wij het bolwerk vormen om de 
vrede te bewaren. De Partij van de Arbeid stuurde Nederland
se soldaten naar Korea. Wij als communisten moesten ons 
schamen, dat mj hen hiervan niet hebben kunnen afhouden. 
Wjj moeten ons telkens afvragen: wat heb ik gedaan om het 
h..oreaanse volk te helpen ? Wij moeten meestrijden in de rijen 
van de vredesstrijders, dan alleen wordt dit volk geholpen • 
• rij mogen niet mede-verantwoordelijk zijn voor de dood van 
~-oreaanse burgers. Wij moeten vooraangaan in de strijd voor 
de vrede. Dat zal offers eisen, maar dat geeft niet, het 
zijn geen offers voor de oorlog. 

Spreek morgen in jullie fabrieken en ~erkplaat
sen met andersdenkenden. Ook hun gezi. nnen zijn in nood . Zeg 
hun, dat zij strijden voor de vrede. Ook zij moeten niet meer 
dulden dat er geld wordt uitgegeven voor de oorlogsvoorbe
reiding. Wij arbeiders moeten een loonsverhoging heb ben van 
10 to• Dat is mogelijk als we daarvoor strijden. Barcelona 
laat ons zien wat strijd is. Die arbeiders zijn niet anders 
dan wij. Zij hebben echter laten zien dat ze het niet eens 
zijn met de nood en ellende. ~ er staat geen andere weg 
open om te strijden tegen de terreur van het kapitalisme • 
Ondersteun daarom ook de stakingen in eigen land." 

'.l.'ot slot wekte zij in een vurig betoog op om 
handtekeningen te verzamelen voor de vredesoproep aan de 
"Grote Vijf". 

Vervolgens stelde de voorzitter aan de verg~ 
dering voor, om twee moties aan te nemen. Eén gericht aan 
de l':ederlandse regering, inzake de onmiddellijke vri~lating 
van Piet van Staveren; een tweede, gericht aan President 
Truman, betreffende de invr~heidstelling van de ter dood 
veroordeelde Willy r...cGee . treen der aanwezigen had enig be
zwaar tegen het indienen van de moties. 

In de zaal waren spandoeken aangebracht met de 
opschriften: "Voor een vredespact tussen de Grote 5", "Leve 
de rode 1 Mei" en "Vurige solidariteit met het Koreaanse 
volk" . Er werd gecolporteerd met de brochure "80 Volken 
besluiten: Vrede", uitgave van de Nederlandse Vredesraad. 

De vergadering werd besloten met het gezamenlijk 
zingen van de Internationale. 

Aan de Heer Hoofd van de Dordrechl 4 lilei 1951. 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
' s-G RA VENI-IA GE. tv 
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" 1 Mei viering, uitga&nde van het verenigd 

comite voor de vre~de te E~6r-Jom:pascuum 
op Dinsdag 1 Mei 1951 te Emmer-Compascuum. 

ANNIE GELOK, Hoofdbestuurster der Nederlandse 
Vrouwenbeweging te Amsterdam. 
JAN van RENSSEN, Hoofdbestuurder E.v.c. 
PIETER KUILMAN, Bestuurslid afdeling Emmer-Com
pascuum der O.P.N.,bestuurslid afdeling Emmer
Compascuum der E.V.C.,wonende Kanaal B Nz.3 te 
Emmer-Compascuum. 

Toneelgrmep vun de A.N.J.V. te Hoogeveen. 

250 - 300 personen. 

Naar schatting 125 pers onen,mannen en vrouwen. 
Geen militt:tiren in unil'orm • 

QQQQ 

• 

I lAtk1 
Wee'?overzi t• 

Op Dinsdag 1 Mei 19~1 werd in de ~ote zaal 
van café Haak te Emmer-Compascuum een 1 Mei-viering gehou
den,uitgaande van een z.g.n."verenigd comité voor de 
vrede" te Emmer-Compascuum. 

Deze feestelijke bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 
125 personen,mannen en vrouwen. 

' Te omstreeks 20.00 uur werd de feestavond geopend door 
M.IAllliA jM ( P IETER KCJIL!lLiN, wonende Kano a 1 B Nz. 3 te Emmer-Compascuum. 
~·~- 1,~J / ~~uilman,die öestuurslid van de afdelingen Emmer-Compascuurr 

hn . ~~ der C.P.N .en van de E.V.C.is,heette de aanwezigen we 1-
, .~ kom. In het bijzonder hee#tte hij welkom de spreekster 

en de spreker van deze avond en de toneelclub van de 
A.N.J.V.uit Hoogeveen. 
Kuilman noemde de 1 Meidag een strijddag voor de vrede. 
Helaas was het nog een strj.jddag,doch de tijd was niet 
ver meer dat de 1e Mei een werkelijke tieestdag voor de 
arbeidersmassa zou zijn. In ongeveer een derde van de 
wereld was dit reeds voor het proletariaat het geval,n.l. 
in de Sovje~-Unie en in de Volksdemocratieën. 
Hij gaf het woorà aan ANNIE GELOK uit amsterdam,hoofdbe
stuurster van de Ned.Vrouwenbeweging,die in 1950 in de 
Sovjet-Unie wasgeweQst en die over het volk van de Sovjet
Unie en haar leiders iets zou vertellen. 
Onder hartelijk applaus nam spreekster het woord. 
Uit haar rede wordt het volgende,vrij vertaald,weergegeven 

Op deze le Meidag 1951,no~ steeds strijddag voor de 
vrede,zoals kam.Kuilman opmerkte,dus nog geen werkelijke 
vrede,gaan onze gedachten uit naar het volk van Korea, 
dat thans een verschrikkelijk lot ondergaat. Het land w 
daar vernield en vrouwen en kinderen worden in grote ge
tale uitgemoord. En waarom ? Alleen oJdat de krankzinnige 
fascistische kapitalistische wellust van het Amerikaanse 
kapitaal bevredigd zal worden • De Amerikaanse oorlogsop
hitsers spelen daar de generale repetitie voor de werke
lijke wereldbrand,die zij aan het voorbereiden zijn. 
Hierom moet het volk van Korea aterven,hiervoor moeten 
onze Chinese kameraden in de strjjd sneuvelen en als wij 
niet eensgezind zijn moeten ook onze jongens straks ster-
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ven,wenneer de beren hun doel,een nieuwe wereldoorlog, 
hebben bereikt. 
De bendelwijze ven de Amerikaanse fascistische legers in 
Korea zou men beestachtig kunnen noemen, waaneer dit geen 
belediging voor de stomme dieren zou zijn. Er is geen 
andere betitteling voor te vin4en dan: misdcdig en bovene 
krankzinnig. 
Tevens gaan op deze dag onze gedachten uit naar het volk 
van Spanje,dat zucht onder de fascistische terreur ven 
Fr~nco,ijverig gesteund door Amerika. De vredeswil van 
dit volk is echter niet te vernietieen. Dat blijkt uit de 
talrijke met succes bekroonde stakingen de laatste tijd 
in Spanje. Wat dit volk moet doormaken kunnen wij ons 
voorstellen,omdat wij 5 jaar onder de laars van Hitlar 
hebben moeten bukken. Zij zijn echter reeds zoveel langer 
in verdrukking. 
Verder denken wij op deze dag aan bet volk van Indonesië, 
dat bezig is zich te ontworstelen aan de koloniale poli
tdeke terreur van een Soekarnokliek. Bij honderden worden 
onze kameraden daar gearresteerd en gemarteld door de 
kapitalistenknecht Soekarno,die door Amerika wordt ges 

Spreekster hemelde voorts in haar rede bet Sovjet-Rus
SEche arbeidersparadijs op. Zij noemde veel cijfers,waar
uit kon blijken dat het levenspeil van de arbeiders tn 
de Sovjet-Unie en in de Volksdemocratieën met grote s 
gen was gestegen. Hier prijsverhogingen,daar drastische 
prijsverlagingen met loonsverhogingen. De arbeiders daar 
eten geen margarine,zoals bier. Men kri jgt daar de zui
vere roomboter. De arbeiders daar doen met vreugde bun 
werk,omdat zij voor zichzelf werken in de hoogst denkbare 
vorm van vrijheid. De vruchten van hun arbeid worden 
daar niet geplukt door een stelletje kapitalisten,zoals 
hier. Daar zijn de vruchten van de arbeid voor de arbei
ders zelf. Hier werkt men in slavernij voor de bezittende 
klasse en daar kent men geen slavernij. Men is daar vrij. 
Om deze vrijbeid te bereiken is het waard grote offers 
te brengen • 
De dankbaarbeid van het volk van de Sovjet-Unie jegens 
haar leiders kent dan ook geen grenzen. Spreekster dacht 
nog steeds met ontroering terug aan hetgeen zij met de 
herdenking van de Octoberrevolutie in de Sovjet-Unie ge
zien had. Millioenendefilé's voor kameraad Stalin en de 
andere grote arbeidersleiders. Hierbij was geen enkele 
dwang,doch alles ging spontaan. Daar vierde men drie da
gen werkelijk feest,ongedwongen en vol echte vreugde. 
Daar leven de moeders en kinderen gelukkig en onbezorgd 
voor de teekomst.De mannen zijn vol vreugde omdat zij 
zeker zijn van een menswaardig bestaan voor hun gezin. 
Deze vrede en deze vrijheid,die d.e leiders van de Sovjet
Unie hun volk hebben gegeven, kan alleen maar geluk en 
vrijheid brengen voor het proletariaat. Voor kapitalisten 
fascisten en hun vriendejes is hier geen plaats. 

Spreekster hekelde verder fel de politiek van de 
De Regering doet mee aan oe k~ankzinnige bewapeningswed
loop op bevel van Amerika onder bet motto:"Bedreiging 
door het communisme."Dat het communisme of de Sovjet-Unie 
Europa of en~g land ter wereld zou bedreigen is een 
leugen,een Gobbels waardig. 
Spreekster had de vredeswil van het volk der Sovjet-Unie 
en haar leiders gezien. Men zou baar nooit uit het hoofd 
kunnen praten dat kam.Stalin en de andere grote kameraden 
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slechts bezield zijn met vredeswil. Het geld voor bewa
pening wendt men daar liever aan voor verhoging van de 
welvaart van het volk. De Sovjet-Unie heeft in 1945 zijn 
soldaten dan ook naar huis gestuurd. Momenteel is er 
nie~nd van de oudere lichtingen meer onder de wapenen. 
De kapitalistische Regeringen weten dit ook heel goed. 
Zij zijn echter bang voor de dagelijks groeiende arbeiders 
beweging. Steeds in meer kapitalistische landen en steeds 
in groter getale komen de arbeiders in verzet tegen de 
slavernij,waarin zij moeten werken. Daarbij ho•den zij 
het lichtend voorbeeld van de Sovjet-Unie en de Volksde
zr..ocratieën in het oog . In Frankrijk, Italjë,Spanje,België 
en ook gelukkig in Nederland zijn stakingen aan de orde 
van de deg,terwijl de arbeidersbeweging groeit. Hiervoor 
zijn de kapi t alisten vang en daarom willen zij om zich
zelf te redden een oorlog tegen de Sovjet-Unie ontketenen. 
~et bestaan van het kapitalistische stelsel staat te wan
kelen. Daarom gaat men met koortsachtige haast herbewape
nen- Daarom zullen onze zonen st~aks moeten bloeden op 
de slagvelden. Om het kapitalisme van een definitieve 
ondergang te redden. Wij doen hieraan echter niet mee. 
Wij zullen geen wapenen opnemen tegen een broedervolk en 

\

wij zullen geen wapenen maken,vervoeren,ontschepen voor 
dit doel. Door stakjngen, weigeringen om wapens te produ
ren,enz.kunnen wij nog de wereldvrede reddàB. Want onze 
arm is machtig,mits wij eensgezind zijn:\ 
Het deed spreekster goed dat men in de nrentse venen nog 
maar pas geleden een steentje tot de wereldvrede had bij
gedragen. De pas geëindigde veens t aking was een stuk 
strijd voor het behoud van de vrede geweest. Jullie heb 
de kapitalisten immers gedwongen meer loon te betalen, 
waardoor er weer minder geld voor bewapening beschikbaar 
komt. Op deze weg diende men voort te gaan. Iedere sta
king kost de kapitalisten geld en mët iedere staking is 
de vrede dus gdiend. 
Spreekster zeide dat de stoottroepen van hèt vredesleger 
hier in Nederland zich in de kampen Schoonhoven-Banken
bosch,enz.bevinden. In Bankenbosch en andere kampen wordt 
door onze jongens,~ diens twe i geroars een overwj nning 
op de oorlogsstokers behaald. Zij hebben geweigerd hun 
Indonesische kameraden neer te schieten en dienden hter
mede de vrede. Voor dit hoge ideaal moeten zij de mooiste 
jaren van hun leven in de kampen zitten. Zij zijn hier
door echter niet gebogen,maar blijven blijmoedig hun off 
en zij zijn onvermoèid in de strijd. Wanneer zij weer 
vrijkomen zullen zjj vooraan st6an in de strijd voor de 
vrede. Moeders, dit zijn jullie jongens,wees er trots op. 
Spre e~kster las vervolgens een gedeelte uit een brie f 
voor, 6eschreven ter gelegenheid vandele Mei 1951,door 
de jongens uit Bankenbosch-Schoonhoven en gericht aan 
alle strjjders voor de vrede. Spreekster noemde dit een 
dagorder en zij zeide met diepe eerbied voor deze kamera
den vervuld te zijn(applaus ) 
Met felle woorden laakte spreekster het feit dat men het 
in ons land had bestaan omPiet van Staveren, die zich 
in Indonesië aan de zijde van het Indonesische broeder
volk had geschaard, een gevangenisstraf van 7 jaren had 
gegeven. Deze jonge kerel,waarvoor wij allen diep respect 
hebben,moet 7 jaren van zijn jonge leven in Leeuwarden 
d uorbrengen,omdat hij zijn plicht deed. 
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Het is een misdaad dergelijk jongemensen op te sluiten, 
alleen om het feit dat zij vrede wensen. 

Na de rede van sp~eekster,die ruim 1 uur duurde,las 
Pieter Ku.ilman een motie voor,die hij voorstelde te zenden 
aan de Minister van Justitie. In deze motme werd de onndd
dellijke invrijheidsstelling van Piet van Staveren en 
anderen geëist . Door een applaus,waaraan vrijwel alle 
aanwezigen deelnamen,betuigde men instenmnng met deze 
motie, die door Kuilman zou worden verzonden. 

Vervolgens voerde de toneelclub van de A.N.J.V. te 
Hoogeveen een korte schets over de vrede op. 
Hierna was het pauze, die werd op6eluisterd door het spel 
van een tweetal accordeonnisten. 

C: Na de pauze gaf Kuilman het wooid aan JAN van RENSSEN, 
Hoofdbestuurder van de E.V.a. 
Van Renssen ging nogeens uitvoerig in op het betoog van 
Annie Gelok,vooral wat betreft haar opmerking over de 
veenstaking,die in het belang van de vrede was. 
Volgens van rlenssen was iedere staking in deze tijd vol
ledig verantwoord,omdat zij een stuk strJjd voor de vrede 
vormen. Hij prees de veenarbeiders,die zo solidair hadden 
gestaakt,wsardoor een grote overwinning kon worden bevoch
ten. De overwinning,die is behaald,gaat ten koste van 
het kapitalisme,dat gedoemd 1.s te sterven. Spreker wekte 
de arbeiders op te strijden voor de ideàle vrijheid,zoals 
men die in de Sovjet-Unie en in de Volksdemocratieën reeds 
had verwezenlijkt. Door iedere staking komt dit ideaal 
een beetje dichter binnen oss bereik. De kapit~isten ver
liezen steeds meer terrein. Millioenen arbeiders,die een 
gebied bewonen van meer dan een derde van de wereld,heb
ben dit ideaal reeds volledig bereikt. Onze stakingen en 
onze strijd over het algemeen moeten in de eerste plaats 
gericht zjjn op behoud van de wereldvrede en in de tweede 
plaats op loonsverhogingen. Onze veenst6king vormt in 
het belang van de wereldvrede slechts een klein onderdeel
t~e van de grote strijd,die door de arbeidersmassa in 
Frankrijk,Italië,Spanje,Amerika of waar ook in de kapita
listische wereld wordt gestreden. Om dit grote belang te 
kunnen dienen moeten eventueale loon~hogmmg op het 
tw~e~e plan komen,hoe belangr jk- dit overigêns ook is. 
Wij als arbeiders hebben geen enkel belang bij oorlog. 
Wij staan met onze kameraden over de gehele wereld in de 
strijd voor de vrede. De Sovjet-Unie als bolwerk van de 
vrede zij ons hierbij ten voorbeeld~ 

Fel hekelde spreker de houding ~ n het N.v.v. is de 
pas beëindigde veen~taking. Vooral een der hoofdbestuurs
leden van het N.V.V.,DOUMA uit Emmen, moest het ontgelàe~ 
Het N.V.V.mag niet staken op bevel van de kapitalisten, 
onder wiens bevel deze zo5enaamde vakbeweging staat. Sta
kingen kosten geld en de gelden van het N.V.V.dienden te 
worden aangewend voor de bewapening. De contributiegelden 
van de bij deze organisatie a~ngeslotem arbeiders worden 
besteed voor oorlogsvoorbereiding. Het heeft ons veel te 
zeggen als zogenaamde arbeidersleiders als Suurhof en 
Kupers tot Ridders en Commandeurs j,n de een of andere orde 
woroen benoemd. Ook Douma heeft gehoopt op een lintje 
door zijn houding in de veenstaking.Hij kan van ons echter 
het heilige kruis krijgen als hij dan maar maakt dat hij 
zo snel en zover mogelijk uit deze omgeving verdwijnt. 
Aan het slotvan zijn rede wekte spreker op de eenhèmd te 
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bewaren en iedere mor6en bij het opstaan te bedenken: 
"Wat dee ik vandaag weer voor de vrede." 

Na de rede van van Renssen verteldé Pieter Kuilamn 
dat de Amerikaanse fascisten hetzelfde stokpaarêje berij
den als Hitler deed,n.l.de rassenhaat. ~en neger was kort 
geleden ter dood veroordeeld in Amerika omdat hij een 
blanke vrouw zou hebben aangerand. Dat hij onschuldig is 
hebben wij echter allen i~ de krant kunnen lezen. Door 
protesten van arbeiderszijde uit de gehele wereld was de 
terechtstelling van deze neger nog steeds uitgesteld. Op 
8 Mei a.s. zou hij op de electrische stoel ter dood ge
bracht worden . Kuil!IIBn stelde vc..or een motie te zenden 
aan de Amerikaanse Ambàssadeur tn ons land,waarin fel 
protes t tegen deze terechtstelling zou worden aangetek(',nd 
en waarin de onmiddellijke vrijlating van deze neger zou 
worden geëist . 
Door een algemeen applaus werd door de vergadering instem
ming met deze motie betuigd • 

Te omstreeks 23.00 uur sloot Kuilman deze bijeenkomst. 
Onder het zingen van de Internationale verlieten de aan
wezigen ordelijk de zaal. 

l>e gehouden redes kenmerkten zich door een felle 
taal, feller als doorgaans gebruikelijk is op dergelijke 
vergbderingen. Fanatiek werden de Westelijke Regeringen 
aangev~llen en op alle mogelijke manieren probeerde men 
de aanwezigen tot enthousiasme te verwekken,waarin men 
goeddeels slaagde. 

Van !ensaen,die op normale E.V.C.-vergaderingen door
gaans een gematigde taal bezigt, ontpopte zich hier als 
een fanatieke en niets ontziende communist. 

De zaal was versierd met rode vla~gen en spandoeken 
voorzien van opschriften als:"Alles voor de vrede"; 

ttgee n verlenging van dienstpU.cht" en "Tegen de herbewa
p~ing van Duitsland". 
~ De vergaderin~ had overigens een rustig verloop • 

E INDE 



• DIENST 
Ministerie van 

Binnenlandse Zaken 

No. 1151 

A Ministerie van 
WBinnenlandse Zaken 

Geslaagde Mei-viering 
DORDRECHT, 2 Mei. - In deïéeheel'~ 

ul~ocll.te zaal van gebo'u\v " merl-i' 
caln" vond gisteravond een geslaagde 
Meiviering plaats, waaraan het arbei
derszangkoor ,.Morgenrood" en de pia
nist Overbeeke hun zeer gewaardeerde 
medewerking verleenden. · 

Met langdurig handgeklap hebben de"! 
ongeveer 40.0. aanwezigen de planlst4 
dank gebraè'lir voor zijn goede vertol-• 

I king van het muzikale aandeel In het 
programma, voorafgegaan door een 
tweetal liederen, gezongen door ,.Mor
genrood". 

Na de pauze sprak Rle Llps de grote 
Mei-rede uit die geheel In het teken van 
de vrede stond. Het was een b~zonder 
goe~ _avond. ,, 2 ~ .,.1 

"/JE. WAARfiEI!) V~n -.,-~ ,. 
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Aanwezig: 50 personen. 

Openlucht meeting op de openbare weg de 
Varkenmarkt te Gouda op Dinsdag 1 Mei 
1951, belegd door de C.P. N. afd. Gouda. 

- ,,,ç/ 

Spreker: de Zeeuw, voormalig wethouder 
van Amsterdam. I , 

jfl;{i 
v~ 

. ·-· !95 -. . 
Stermning: zeer gematigd . 

~· ' 

.,. ~ .. "' 
À([ J /~~;/~ / 

UTc'"f.,oj~ 4ht, 
Voor het houden van ~M ~~n~çtt mee~!as door de 

Burgemeester van .Gouda toestemming verleend. 
Te 20.15 uur nam Wilhelm J a m o e 1, geboren te Amste 

dsm 29 September 1912, wonende te Gouda, Oosthaven no. 18, 
plaats op een podium, dat omhangen was met een rode vlag en 
aan beide zijden geflankeerd met een vlag van de E.v.c. 

Jamoel het woord nemende, deelde mede , dat door de 
zaalafdrijving in Gouda zij ~enoodzaakt waren in de open luc~t 
te vergaderen. Door de Burgemeester van Gouda, zo vervolgde 
hij , is het gebruik van luidsprekers verboden, zodat ik U ver
zoek dicht bij het podium te komen staan, opdat U het gespro
kene goed kunt verstaan. Hier in Gouda schijnt men nog steeds 
niet doordrongen te zijn van het feit, dat de arbeiders het 
overgrote gedeelte van de bevolking vertegenwoordigen. Dit 
blijkt onder meer uit het verbod om luidsprekers te gebruiken. 
Zij doen, alsof zij niets weten van de grote overw~inning, die 
de stakende veenarbeiders in de veenkoloniën hebben behaald. 
Ook de stakende arbeiders in Zaandam bij Albert Hein en Verka
de mogen de heren van de reactie tot voorbeeld zijn. 1"lij ar
beiders van Gouda, zullen niet rusten, voordat door ons de 
grote overwinning is bereikt, zoals in de Sowjet- Unie en de 
volks- democratische landen. Verder wens ik U goede aandacht 
voor de spreker van deze avond, kameraad de Zeeuw, voormalig 
wethouder van Amsterdam. 

Alle werkers van Nederland, zo begon de Zeeuw zijn rede, 
zijn vandaag oo 1 Mei op verschillende plaatsen in vergade
ring bijeen. Deze dag is de dag van de arbeiders om te protes
teren tegen de waanzinnige oorlogvoorbereidingen van onze re
gering en te strijden voor een 10 % loonsverhoging. In het 
Vrije Volk heeft men kunnen lezen, dat de oorlogspropagandist 
Koos Vorrink een voorstel deed om te komen tot het bijeenroe
pen van een vredesconferentie • . /elke vrede bedoelt hij daar
mede ? Een vrede zoals wij die gekend hebben met de moffen ? 
Een vrede zoals die in Innonesi~ gebracht is ? Of bedoelt hij 
een vrede, waardoor jongens zoals Piet van Staveren en andere 
jongens , die geweigerd hebben tegen een vredelievend volk te 
vechten, in de gevangenis gestopt worden? Dan zeggen wij, je 
kan naar de verdommenis lopen met je vredesvoorstel. ~e ware 
vredevoorstellen komen uit de Sowjet Unie . Het Sowjet volk is 
bezield met de vaste overtuiging, dat een oorlog niets dan 
ellende brengt . De grote tegenstellingen tussen het '.'lesten en 
het Oosten zijn duidelijk waarneembaar. Hier in het Westen 
wordt het voor de werkende bevolking steeds beroerder. De prij
zen van de eerste levensbehoeften worden met de dag duurder , 
terwijl daartegenover in de Sowjet-Unie de prijzen van brood , 
boter en vet zijn gedaald. Dit zegt toch voldoende, want hier
uit blijkt , dat in de Sowjet- Unie men geen kanonnen m~ar bo
ter als het belangrijkste voor de arbeiders beschouwt. Spreker 
las hierna een afschrift voor van een brief, geschreven door 
de Schoonhoven-jongens , welke gericht was aan het 1 Mei comi-



~- té. Na voorlezing t'!aarvan zei spre lrer onder meer : "Uit deze 
brief blijkt duidelijk, dat rle jon~ens van Schoonhoven, die 
thans gevangen zitten, ons tot voorbeeld strekken. Deze jon
gens, die geweigerd hebben te~en de vredelievende Indonesiärs 
te vechten , schrijven ons openlijk dat zij op deze dag met 
ons medeleven in hun gevangenschap. Wij mogen dan ook niet 
rusten , voordat al deze jongens uit hun gevangenschap zijn 
vrijd. Na nog breedvoerig te hebben gesproken over het inter
view van Stalin met de Prawda-correspondent , de verheerlij 
king van de Chinese- volksrepubliek en de volks- democratische 
landen, besloot spreker met de opwekking tot alle wêrkers van 
Gouda om in de komende dagen met intekenli@sten te lopen om 
zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor de zi t ting 
der grote vijf. 

Hi erna betrad W. Jamoel wederom het podi um en deed mede
deling van het voorstel om een drietal moties aan te nemen 
en ter kennis te brengen van de regering , het A.N.P. en de 
dagbladpers . De eerste motie was gericht tegen het bewapening 
plan en voor loonsverhoging. De tweede motie was een protest 
tegen het doodvonnis van de Amerikaanse neger , kac G!ee en 
de derde motie hield in de eis tot onmiddellijkevrijlating 
van Piet van Staveren en de andere Schoonhoven- jongens. 

Spreker wekte ook nog een ieder op om in de komende da
gen met de intekenlijsten te lopen, zodat zoveel mogelijk 
handtekeningen zouden worden verzameld voor de zitting der 
grote 1ijf. Er is , zo vervolgde spreker , in Gouda nog vee l te 
doen. Wij moeten allen hard aan het werk om te komen tot een 
beter bestaan der werkende massa . lk heb in de courant "Het 
Parool" gelezen, dat bij het jubileum van de vuurvaste steen
fabriek van Nagtegaal de directie geprezen werd, dat zij de 
fabriek groot gemaakt heeft. Neen , de directie is het niet 
geweest , maar de arbeiders , die zijn het die he6 bedrijf aan 
de Gouwe groot gemaakt hebben. Thans w·erken deze arbeiders 
daar nog in stoffige en kleine ruimten voor een veel te kle in 
loon. Hierin moet nodig verandering komen. Laten wij daarom 
allen vechten voor 10 % loonsverhoging. 

Te 21.00 uur werd de meeting ontbonden. 

Gouda, 4 Me i 1951 . 
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Af ' A't/:/~ rPAR:.(:?. ·~ 
Onder erJJ : 1 .,.eidag-vi~=>.,..ir- C:r- / ..........J • / . q -) 

Beverwijl'" . ../~~-~ .... , .. ~f~ We;k~rz cht• 
Het Cb""l ~:.:ei - COl'1~_tf .. ever i jk-VelsE'r - ... o 1' " h"'...c. 01 

Dinsdag 1 Mei 1951 e"'ll '1 1 ei - vierin ," ge ort ar.iset;rd, 
vr arvan een deel pl·1~t~ vond. in de t nte ~e e:;r".-:·ijk er een 
c' e 1 t~ Velsen- Koo · ' , ,;emeente Vel.; J:"l . 

Op tVoensè,, .. g 2S A1 ril 19r l hac1 h r>st 11 rslid J . Znidersma 
te Bever" i _jk , namens de C1 , l:em;t::neilde :pamfletten ve1:·s1 r.ci? , 
waEtrvov wi~ de te1>;:st U tO"!<!'Oncen onder ;rr . 2011 , dc1. 25 -4-~ l. 

Op 28 April 19r.:1 werden te ... ,eve;· i." en Velsen- roe -rà 
opnü·-w com>tmis'ische pamflet en voor del Pi -Ti"' .,ir ... 
verspreid, waarvan U bij_, and een exeF.plaar -ordt t oecezonden . 

Andere plaa~selijke OJ:lenb"tre propa 'llPda r:-.". te ... e P.r ijk 
w.Rrl niPt gevoe.,..d . Voor "'!igen yrin_. s-~-eurde nDe faarrc; d11 

de IJ re: ..,_~·mda var. de rla tseli :lrE-· co i ~é Is . 
.... ij -:.; l ...:ei - vierin · in ::..9t'( bestond 'hp· l .ei - c0 i té ook 

uit lir''"·" - e·:trerdster van Be er i~k en velS""' · _i- w.s oC'k 
di ja 1 c:r het geval . ~et co i t?. is sA.me· ·"' f ld uit ver-
te EJ:r:..".oordi<Sers van cle .r.NC( che in 19r..0 'eî init.iatief n1=1 ) , 
v-m de i:WB en de AJ~JV . De "motor11 v·u l:f't h""icü co ité is 

'Ar J.tll E;'TJ..t:J • ..,.IA te ,ever· i~l<- , v m wi é:e reeds een ir· or t ek 
werd in ·e7onden . 

Ov~,.. l:le-t :program va.n 19'",( ?o"l.f .. en wij t een m 1 "i.n to8 
on~er ·r . 19~ . dd . 4 ~i 19.0 . 

V6L~ 19,::-c or-ar:i.se rele de CU~ ?.elf' de 1 .fi - vi r'i,.., .. ,e 
Bev ~r i)" . 

7i~ VJ'~" ·ijzen hiervor r nanr o!U'le mPldin "'r : 
Nr . 9, d. d. 27 - 5 - 46 
l'Tr . 1:·., d . d . 2 - 5 - 47 
ir . 13 , d . <1. 3 - 5 - 48 
Fr . f,C , d . d . 2 - 5 - 49 
Andere leder v4n het 1 .Mei- conite 19111 Z~Jll , bel'~alve 

.luirle-rs1~· .. , .ot op heden niet bEt,, "'r geword.eP . 
~rol.;._ .,...s ''JJe :.~.· rhe:..d" vnn 2C - 4 - 51 orgarisecrde het 1 ~ei-

• tM comitÁ te IJmü ~e;: ( en~entc VE, 1_,_,f-) een a"'zcnderlij'·"' vie,..in 
)< 1 Eierv~1 sror: ~ a~c o~cret·cri.; verw.ld. : .. T . J . llosinJ. , IJ nider 

.l st r .. al. e'-' 128, _Jrmnden- Oost . 
· 

0
i tï Op dezelfle dng vroe het 1 .ei - co ité te ~~.,...,...iJk ver -

/ 1 gunr.in ...... n tot het Z.ouden van een 1 ,_lei- optoc· t , 'fell<'e ver-
6~r.in OP 1 ûei werd verleend . 

Aa.."l . .:.8 verg;.mning wr ren 12 voorwaf rder ver onuer . 
Verboden was het trans1ar·mten met afbeçldi~ P.~ v~ 

en Lenin , a.lm,.ede vlaf"x. en van vreeode na+ionali .. j mee 
voeren . Op de transpar·mten f'l~(:h1:en geen andere lerzen worder. 
o.an e Jrac· t. ét 1.n : 'i . l:'roletariers aller lar. den vereni "'t :r; 

b . Alles vo(r de Vrede; 
c . Voor de lri.~zens op . 

Het ge nük Vî'n a:.!n g,.,h'it1 ST'1.1 n was niet. -r.oe,o-esi t:v·n, , 
everuni '1 "l'!!t in?.ameleri var 8''1 . , het: verkO}Jen van bloe ~:;;n , 
spelclj es of anrlcre voorvwrp , . 

Spreekkoren mochten niet. mrrl.en geYor ct, terwj jl de op
tocht in èle ge1•1eente moest. worden ontbonder1 "11 niet in ; ·eslo 
ten forruutie naar 1 et meetingr>te1Tein te Ve1sen- J: oord mocr·t 
worden ;m'larc',eerd . .Jocr Velsen vm.n n . l . verg1~r....,iJ,_ ver 
leend tot fJ.et ho,. &'1 Vé..n e en meet in(; in Velsen- 1 oord . 
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2 . 
A:ill de voorwaf\rden is bij dP 01 toe stii ~. de ha1~d e -

h.ou en . 
Deelne 'lers aan d.e meetj_n verzamelden zie: t·· ssen 1 . ; ~ 

en 19 . CO u 'X op het markte rein aan de eerst.r "t , '<"1FJ. J'I" 

te o &-er-:; •'k:s 19 111 r het ver rf•k var de optoc t ::;, :. ~ s vond 
met l!ledevoerin. va;.o vlag en en transparanten met opsc· riften 
waa:rvo -r ver, u.n in :a:.; verlenr'a. . De ronte werd af ele cl 
zoals zo&.ls in de vo rw3.'1rnen was aP..ngep;even. Onderweg vrPrdP.n 
co 'li"li.<lliS~i:--r' e strijdlied".ren ::::ezon ~n . Een e.fb~·eldin van 
Stalin er . , '1ui ten optoc' t - verband , naar he-- r eetint:sterrei~ 
te -7Plser> - 1 00rd vervoerd . Ann de opto0. .... naner. 3.<. volwassener 
cle l , die alle als com Gtï.-1i::31" a.lhi~r h1~kr a stRar , '•.lsmede 
een klein r.r ntal kindeJ' ;n , ongeveer lC• . 

De volwas~en deelne Lrd zijn allt hf~R~~ . 
'rijdens de optocht he oen ?:ich r;een bj_ ïzonder..,E·< en vo r 

ged~'ln . Opstootjes of andere 1'1'HtVPTR' orin,· vond niet plaa' F . 
r.et geheel had een orcleli jk en vlo1 verlonp. 
Op het 1- >trkeert ~r' ein tVl.n cle ba -n st ~·art had. ë ~ ont bindj.ng 

van de opT.oc -.; plaa s , raarna de deelnemers o:p e-i ·en g<"'lP en
heirl !l.iê;t.l' het meeti"" r;t .rrein te Ve~.sen-1 oord veJ"' rokJr n , 
gelegen aan het Jtr~tin ·splantsoen • 

De aanvang van <le meet~ wa:> p;e~tF.ld op 19 . é.• U'r . 
Als spreker we.s ar ngelmndigd R. Kooter u.it Roti erdam . 
Voorts 7.ou. een film worden verto0nd . 
rrij vernamen d.R.t Jan ~nidersma te Beverwijk verder als 

spreker is opgetreden . 
Het versla vru1 de menting zal worden verzore;ö. door de 

ID Velsen. 
In de oproep tot deelname aan cle demonstratie er. mee1 in<" 

was me"ee:;edeeld dat de le J.Jei 1951 werd geviL ~ onder de 
leuzen : 

Alles voor de Vrede 
Voor een nieuwe lo m:onde van ll % 
Voor een Vredespact tussen De Grote Vijf . 

Op de "Meetin, te Beverwijk" ·werd in "De faarheid" 
speciaal de at.mdac "t geventigd in haar nu.wters van 21 en 30 
April 1951 . 
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2 8. APR. 1'951 

LEVE DE EERSTE MEI 
Oproep aan de werkende bevolking 

van Beverwijk en V eisen Noord 
Massale bombardementen op weerloze vrouwen en kinderen in Korea. 
Ontelbare millioenen ter beschikking van een krankzinnige herbewapening in de kapitalisti
sche landen, zo ook in Nederland. 
Paniek op de beurzen van New-York en Londen wanneer Vredesgeruchten de ronde doen. 
Bij de Zesde Meiviering na de verschrikkelijke 2de Wereldoorlog verkeert het ondergaande 
kapitalisme in een toestand, dat alleen nog de oorlogsproductie haar volledige economische in
eenstorting tijdelijk kan uitstellen. 
De oorlogsvoorbereidingen, een winstgevende zaak voor een kleine kliek van profiteurs, be
tekent voor de werkende klasse en kleine zelfstandigen duurder leven (prijsstijgingen aan de 
lopende band) - ondraaglijke lasten - afbraak van onderwijs en cultuur - toenemende 
woningellende - harder en langer werken. 
Het toenemende verzet echter tegen de "Kanonnen voor Boter" politiek van de regering
Drees, neemt met de dag toe, zoals blijkt uit de talloze stakingen in ons land, waarbij 
N.V.V.-ers, Katholieken, Christelijken en Communisten, schouder aan schouder strijden voor 
loonsverhoging, tegen langer werkt~jden, enz., terwijl de stemmen voor Vrede steeds luider 
weerklinken. 
De meer dan 500 millioen handtekeningen, waaronder die van een half millioen Nederlanders, 
voor het Verbod van de Atoombom, waren in staat in December j.l., Truman van zijn voor
nemen af te brengen de Atoombom in Korea te gebruiken. 
Dit was het eerste succes van de Internationale Vredescampagne om de oorlogsophitsers een 
halt toe te roepen. 
Het Nederlandse volk is bereid zich in te spannen voor de werken des Vredes, heeft een we
reldnaam hoog te houden als bouwers van schepen, bruggen, dijken, enz., werken gericht op 
verhoging van de gemeenschappelijke welvaart. 
MAAR het is NIET BEREID te offeren voor de vernietiging, ten bate van meerdere rijkdom 
van de bezitters. 
Het Nederlandse volk weet zich in haar strijd voor Vrede en Welvaart niet alleen, zij weet 
zich verbonden met de volkeren van Oost-Europa, China en Sowjet-Rusland, de landen waar 
prijsverlagingen en vredesproductie regelmatig leiden tot verhoging der Wel vaart en daar
mede de hechte basis vormt voor een actieve Vredespolitiek. 
In Internationale Solidariteit met deze volkeren en de werkers in de gehele wereld, maakt ook 
de Nederlandse werkende klasse zich op de EERSTE MEI 1951 te vieren onder de leuzen: 

Alles voor de Vrede 

Voor een nieuwe loonronde van 10 °/o 
V oor een vredespact tussen Dé Grote Vijf 

• In dit verband roepen wij de bevolking van Beverwijk-Velsen-Noord op onder deze leu
zen deel te nemen aan de demonstratie en meeting op 

Dinsdag I Mei a.s. 

Opstelling demonstratie: half zeven op de Meer te Beverwijk, vertrek 7 uur 

Aanvang meeting: kwart voor acht op het terrein aan het Stratingsplantsoen 
te Velsen Noord 

Spreker: H. Nooter, Rotterdam. Daarna zal een film worden vertoond 

Het 1 Mei-Comité, Beverwijk-Velsen-Noord 



Verolog van de gehouden 1 ~ei ~ ~s-bijeenkonst 
belegd door de afd.Houtigchage der C.P .W. in het café 
PUitrum te H eh 1 Mei 1951 . 

~, Aanwezig : ongeveer 50 peroonon, uaervnn 30 procent jeugdige 
~~ personen, 10 procent vrouucn, on overigens volwas en mans-

''-'" \ paroonen. Geen ll!ilitairen • 
• l ~-1..· f "1 Leidine: R. B~.ron , noutigehago . 
-~~(..,.t ,preker: hamer&a.d van .;cntcu, en •avr . ltijboor(Boclensle.an) 

=~ ~=-;ji= lodcl7er ers: ccne w~Mó~JiziCJ:iF.~ _ --~~=-~ 
r· 1 MEI 1951 .... 

Omatz-eeks t!O. JO uur opende de voorzitter de vcrgndering 
en hceuto de aanwe, .. igen .r.urtelijk \,clkom, in het bijzotjder 
de spreltez· en oprcekster. Hij gaf in het kort ee11 overzicht 
va.n hot wel"Gl'--gebcuron, en liet uitkomen de kracht van een 
eendrachtige arboidsklm-;~sc, zoals b . v . in Spanje •. Frunco 
tJao imme ra geoapi laüe rd -c;oor de o.rbeidersklaase, en zo wel 
rncerdore •leRterae rcgcri11gen. u:~.crna kreeg :llievr. Nijboor 
van Boclt:mslaen het woord . Deze VE.Jrteldc hoeveel menoen er 
t:tesnou·v-cld \7eren in do oorlog, en dat men uiteindelijk niet 
voor 'e lraui"taliaton hun kinderen wilden gaan opofferen. 

De kapitalisten waren de oorlogsopllitacrs, al.lecn om 
er geld aan t~ verdienen, noch zij we~c de vrouwen op om 
mee te gaan strijden voor ae vrede in de rijen van do VrouneD 
m:;t;aaMast:ttw bond. Verde.L· had ~ij gegevens hoeveel geld er 
wel niet voor de oorlogsprduotie \tcrd uitgegeven, tert1ijl c1e 
Z%EÈ arb iàers~ezinnen met noeite rond kondan ko~en. 

Hierna k; nm knner ' vat1 .. nmte!'l w n llet woord . !lij schet 
o·te de twee roepen in de \ c.rulü. JJe e o crroep de kapi tali~ 
ten en do cienoraels, en d~ andere ~roop die acr arbeiders. 

In Indoneaie strijden bocren en arbeiders tegen de ka-
pi taliet en, on langzamerhand winnen zij terrein. De groote 
,e~itlierD 'Worden hun bezittingen gedoelirelijk kwijt , en de 

arbeider ga.e.t kj:-ijgou waar hij l'echt op heeft. 
In onze \, f)St-i.!urope a lP.ndcm mccut men at ark te staan. 
Och, zie nam: Spanje ,;.ra~u~ Pranco ae staking niet !ton 

vool·komen, en moest "l:ioegcven aan de eisen der arbeiders . On
ze regering deukt sterk te otaa.n, doch het ia een zwakke 
regering. Dat is de \Vcrkolijkhcid. :unnccr de arbeiders aan
ccn~cslotcn en e~naraohtig g~n oaocnwcrken, dan zullen zij 
ovcrNinnen. De staking in do Drentse venen e:n oOk hier in 
Drac~en io da~rvan e~n sprek nd bcYijc. In ona land wordt 
voor corlog uitgegeven 1 - 2 milliard, on in Amerika 600 
milliarë.~er hoofd eeft men hi~r duo uit f.70,- in de u ek 
voor oorlog;:"dt:)eloindcn. Al dit bola \7un beter besteed in 

·beidersgeuirmen, en minister Lie:f·~~incJ;: had de Hedcrl~ 
d'u:-.s ' m ook geen grotere è.ierut kunnen bewijzen, dan in:plaats 

Je oorlogsuitga.ven v&Ot te stellen, oae.r af te treden, 
en het :o ld. ter be .. ubi.K.ld.ng te stollon van de werkende klasse 

7.ijn hele :l"ede .:-ven hioro.î.) neer, dat do arbeidera samen 
tiloaston gaan, en geen voruro1t}.:oling. ~1woo noties w~rden vcr
zonden: 1 e no.n d,e Ameriku~noe .regering een !'roteat tegen de 
Gloctrif.ice~lng lvan godetinocrdcn; 2e. aan ormo Regering, 
OI:ÏÖnndxfollijke in vrijho:tu stalli!1g van die dienatweigoraara 
ch.e geweigerd hadéion op Indonesiers te vu.ren. 

Voot·af werd staande gezonden: 11De !UtGrnaiilonaJ.e. rt Op
ruiende woorden 'Ncrdtm niet gebezigd, en het gehee~ verliep 
o:r·dolijl!:. 
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.ierd er op 30 April, ter eele~enheid van de verjaar
dag van H . L . de Koningin, zeer veel gevlagd , op l !'ei waren 
slechts een zeer be'9erkt a.,ntal vlaggen te zien , waarbij het 
opviel, dat bij geen enkele bestuurder van de C.P . N., noch 
aan het kantoor van de c .r.:ïL of E . V. C. v1erd gevlagd . In 
totaal waren er in de gehele ~emeente ten hoogste vijf rode 

-vlaggen met hamer en sikkel "l 'lngebracht . 
:)oor de P . v . d . A. werd ' a-morgens om 9 uur be-sonnen 

met een kinderfeest op de terreinen vrn de speeltuin Ooster
oark W.G. waar de kinderen werden bezig gehouden met spelen 
en waar allen getracteerd werden . Hier wa.a eon flinke be
langstelling. 

Vervolgens werd voor de groten om 10 . uur een bi j een
komst gehouden in de grote zaal van de Harmonie. Hier sprak 

~~ J . G. suu&qoFF V00r ongeveer 6oo personen .. 
Te ongeveer 15 uur vertrok de trad~nele 1 Mei - demon

stratie van de Bloemsingel . Hier was een finke deelname en 
er liepen zeker 1000 ~ 1200 personen in de stoet, die opga
lui sterd werd door een vi e:btal muziekcorpsen , mee . 

Des avonds te 19 . uur en 21 uur werden in de grote 
zaal vro1 de Harmonie bijeenkomsten gehouden van de P . v . o . A. 
waar het kei - spel "De verstilde kermis" '7erd opgevoerd en 

? -1 waar J . TUI]:T sprak . De zaal was beide keren nagenoeg ui tver-
- koch~(plm . 1200 personen) . 

Door de C.? . N. afd . Groningen , werd onder het mom van 
neutraliteit , de dag begonnen met een bioscoop voorstelling 
in het '}rand- Theatre, waar te ongeveer 10 uur ongeveer 500 
ki nderen werden getracteerd en waar voor ben· een paar teken
filmpjes werden gedraqid . 

Des avonds ~ te plm . 19 uur vertrok een optocht van 
de Blo emsingel waaraan door ongeveer 80 personen werd deel
genomen . Als beslui t van deze optocht werd o m pl m. 20 uur 
een 1-Mei bijeenkomst van de C. P . N. gehouden i n het gebouw 
dev..forenbeu.rè. Hier traden als sprekers op Jan sc~:rALKER en 
Paf.' Aaltj e SCHAPER , terwijl verder medewerki ng werd ver-
leend door het G . B .-caba~et met Uut- en Bar , Sijmenumet kre 
pele rijmen, Jan ~ OORID , Tineke van LEER en ïfi m B~RGER , en 
de gemengde zangvereniging 11 De Ni euv1e Stem" uit Groningen. 
De bijeenkomst werd geleld door ~rederik MEI S, terwijl er 
ongeveer 750 à 800 personen (zaa.lcapaciteit 1600 personen) 
aanwezig waren . Bijzonderheden deden zich bij deze bijeen
komsten niet voor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 l'ei 1951 . 
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bo/~t ~l. ~ 
{lljt!P Verslag ven een 1 Mei-Viering op g__Mei 1951 1JJla~1 ki<jM~Ji§la • 

/'j uollsndsoAeveld, gemeente noogeveen, uitgaande van een aomite be-
S ME/ 1951 ftaande utt leden der E.V .0. 

1 De vcrgadering stond onder lei ding van Geert van Eok, geboren 
29 Mei 1918 te boogeveen, van beroep landarbeider, wonende Be. Kra
keelse Uijk Ho. ~ 7 te uoogeveen. 

Aanwemig waren ongeveer 50 personen in de zaal die plaats bood ae 
ongeveer 80 personen. In de zaal was enige versiering aangebrao~~~ 

~~ ~ 1 M1fa~~~ede een tweetal stroken papier, waarop met grote letters stond 
.JJ géeo.L.ilderd: "Voor 10 ~ loonsver.uoging" en "Een vredesverdrag tussen 

;~ de Grote Vijftt. 
t.: .L:J Te rUim 20.00 uur werd de vergaderl.ng geopend door de voorzitter, 

die meàedeelde dat er een toneelatuk3e eou worden opgevoerd, geti
~~~~;~· teld "Vrede~, waarna uet woord zou worden gevoerd door ,een zekere 
"'c?''~/ ' X.N!R.F, wonende te Amsterdam. iV'erder deel. de de voorzitt er me de, dat 

; 1 TIJ...)~ toestemming was gevraagd voor ".et uouden van een verloting strekkend 
v~ : ~ tot dekking der onkosten verbonden ean de2ie vergade:i·ing, doo"' de Bur 
~ gemeester is, ~ldus spreker, zo vriendelijk geweest deze toestemming 

te nei:geren. · 
~ Genoemde spreker ·kreeg .ui erna .tJ.et woor.d en irl.eld een toespraak, d: 
~ ongeveer. één uur .duurde. hij begon met made te delen, dat~~ op 1 M 

aanwezig was geweest bij de textielarbeidera in Enscnede~ alwaar Lij 
een geestdrift ~d ontmoet , als nooit te voren. Spreker was opgedrag 
de groeten van de textielarbeiders over te brengen aan de DrP.ntse ar 
beiders, die de bewondering ~dden verotverd bij de stakingen in de 
yeenbedrijven; daar was een voorbeeld gegeven uoe een staking tot eel 
goed einde moest worden geleid. 

Spreker sprak er verder zijn vreugde over uit, dat er meerdere 
jongeren aanwezig waren. Do jeugd is volgens spreker tot grot& àinge; 
in staat, els beWijs wera ~wezen op de steki~en bij VerkRde en Al
bart heyn te Zaandam. Spreker wilde in ~et bijzonder de jeugd opwekkc 
.uaar l~rao.t~ten aan de v:ak- en vredesbeweging te geven en onder andere 
mede te werken aan de .uandtekening a at ie , die gevoerd wordt om do Grc 
te Vijf te dwingen aan éé~ conferentietafel plaats te nemen. 

Vervolgens Sprek spreker over Amsterdam ale uet rode bolwerk ven 
Nederland, waar op 1 Mei massa demonatrati:ea waren gell.ouden als nimmt 
te voren. 

De ontwikkeling vatt lonen en pri~zen werd hierna besproken, waarbj 
er de nadruk op . werd gelegd, dat de2e ongungtige gang van zaken ~et 
gevolg is van de oorlogs'vborbereiding. In dit verban~ werd de .t.~oudinE 
van de Partij van de Arbeid en ~ar voormannen g~~ekeld. Spreker !ad 
OOLter vertrouwen in de toekomst, gezien de kreoLLt van de arbeiders 't 

· w~ging in alle landen. ~ aan.weZigen werden opgewekt meqe te werken l: 
de strijd voor de vrede. · 

Ten ~lotte werden enkele, volgens spreker so~jnende feiten, be
spr~ken, die in de vorm~an een motie aan de vergadering werden voor
gelegd. ~t betro~ 1e. de eis tot onmiddellijke 1nvrijAeidstelling vs 
Piet van dtaveren, äie volgens s preker niets enders gedaan Leeft dan 
datgene wat de bedoeling van de arbeiders in dezen is. 
2e. Een neger die Willy ~nqué genoemd werd, wee veroordeeld om op 8 
Mei a.s. op de eleotrieo~ stoel ter dood te woraen gebraout , volgens 
spreksr een ergerlijk geval van dieo~minat~e der negera en 3e. het 
streven om de oorlog in Korea ~t te broiden tot een derde wereld 

Betreffende deze drie punten werd een motie samengesteld, die ne 
voorlezing door de voer zi tter" \JYerden aangenomen. 

In uet toneelstUkje, dàt werd opgev,~erd door een vijftal bekende 

\

leden der A.N.J.V.. werd voorgesteld, dat een tweetal arh~iders b.ezig 
waren .uet woord Vrede te kalken op gebouwen en scAuttingen. De person 
die .uen daa~·bij stoorden werden onderwezen in .u.et bekende standpunt · 

'èler communisten inzake oorlog en vrede. Tot 23.00 uur werd verder 
door de jongeren ge danst op de. muziek van een accordeonist . . 
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• 28 . Onderwerp: Openbare 1 Mei-bijeenkomst 
c . :P.N. 

• 

• 

Y.D . l. 320 . 51 . Datum: 
Plaats: 

~ ~ Spreker: 

Medewerken-

1 . 5. 1951 . aanvang 20 uur . 
De zaal van het "Victory" hotel 
aan de Langestraat alhi_er . 
Zekere KAREL .,. . :T ~IL13l7 , :con
plaats onbekend . 

den: Twee jonge mannen met een quitaar 
afkomsti~ uit Amsterdam . 

OPKAARl ... ·X I BOOTSMA (personalia) voorshands 
nog onbekend) piano en accordèon. 

{j B.c.I,o~vsNS, geb. 23.10.74 (bij ACDJ 
DAT: ; . J 

P~Rt .. Jh _-. 
Zaalcap: 
Aanwezig: 

Uw dienst bekend) / 
declamatie. ~ 

/ 
200 personen . 
130 personen. 

e?S:fdS .. 

hier, hetwelk vermoedelijk bestond uit de leden ? .a. vz~N, 
geboren 23.1 . 03, F •• VAN DER LINDEN, geboren 1~ . 5.31 en 
A. POLK, geboren 27 . 4 . 26, allen bij Uw dienst bekend, werd 
in een der zalen van het "Victory"-hotel alhier een 1 Mei 
bijeenkomst -belegd . In het dagblad "De Naarheid" van 26 . 4 
en enkele daarop volgende dagen was de aPndacht op deze bij 
eenkomst gevestigd. Voorts was in "De .laarheid" van 30.4 . 51 
alhier een gestencild schrijven ingesloten waarin nogmaals 
op de 1 Mei bijeenkomst werd geattendeerd (~ie bijlage). 
Te omstreeks 20 .15 uur opende het C. P . r. gemeenteraadslid 

uAlli)J.I.~ I _ C. TORZHVLIED, geboren 2C.5 . 1911 met een kort woord de bij -
,.,,w~ eenkomst. Hij memoreerde de heldhaftige strijd van de :loord 

P
b11"i,fo V Koreanen en de Chinese vrijwilligers die de verraderlijke 

aanval van de Amerikaanse oorlogsstokers zo goed zouden 
weerstaan. Hij braent voorts hulde aan de stak2nde arbei-
ders in het "onderdrukt@." Spanje . Spreker waarschuwde tegen 
de machtige stroom die bezig is een dPrde wereldoorlog te 
ontketenen. Alleen door solidariteit van de arbeidersklasse 

is er een kans de vrede te winnen. 
Deze 1 Mei dag staat dan ook in het tAken van de Internati
onale solidariteit en de vrede", zo besloot TORSNVLIBD zijn 

openingswoord . 
Hierna werd door de aanwezigen staande "de Interna-

tionale" gezon5 en . 
Yervolgens speelde BOOTSlllA op de piane enige populaire lie-
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deren, zonder politieke achtergrond . 
.B.C.LOsVENS voornoemd, declam~erde hierna twe~ gedichten, 
"De _ei verbeeldingtt en De daad" van Adema van Scheltema. 
Na deze declamatie werd door de voorzitter TOR~rV:IED het 
woord gegeven aan de spreker van deze avond KAR"~L VAN 
In zijn rede zei deze o.m.: "De e~1kelP. betogers op de 1 J.!ei 
in 1890 zijn thans aangezwollen tot een mil-icenen massa. 
Overal in ~uropa, ja in de hele wereld zijn er vandaag arbei 
ders bijeen om de le~1ei te vieren . '.'/ij zijn verbonden met de 
roemruchte Franse arbeiders massa onder leidirg van Thorez, 
met de Italiaanse arbeiders mndar Togliatti en Nenni. 
De afgelopen week hebben deze Italiaanse arbeiders getoond 
W8artoe zij in sta~t zijn, toen 1 millioen arbeiders naar 
het .. ai'en van de staking grepen. ~e illussies van de Atlan
tische Pact heersers is in stukken gevlogen ~u ook de 
Spaanse arbeiders in verzet gekomen zijn tegen Franco. Van 
deze plaats betuigen vtij onze solidar;.tei t met de Spae~se 
arbeiders en het Koreaanse volk, dat door zijn schitterende 
prestaties de aanvalsplannen van de Amerikaanse ba~kiers en 
generaals doorkruiste. .{ij betuigen solidariteit met de 
~~.I. (Kommunistische PartiJ Indonesia) Ondanks de terreur 

van de verrader Soekarno toe5epast in opdracLt van de 
Amerikaanse en Nederlandse geldmagnaten, is er in Indonesië 
een toenemend verzet te~en de oorlogsvoorbereiding. Reeds in 
1933 bestond er verbondenheid van het vooruitstrevende deel 
van het Nederlandse volk met het Indonesische (~uite~ij op 
de uzeven Provinciën) Vandaag voelen we ons nogmaals ver
bonden met hen nu de Schoonhoven-jongens, en in het bijzon
der l?iet van staveren nog steeds in de gevangenis vertoeven. 
Piet van STAV.JR..:;.r. wordt tot 7 jaar gevangenisstraf veroor
deeld om dat hij weigerde zijn broedervolk te vermoorden, 
maar Aus der Fii.'l'l.ten en Schreieder worden door de :!:egering 
Drees vrij gelaten. Vervolgens las spreker ~en brief voor 
welke afkomstig zou zijn van de nog in gevangenissen ver
toevende "Schoonhoven militairen" en die op di verse 1 :1ei 
vergaderingen in den lende zou 'NOrden voorgele zen, waP.rin 
deze gedetineerde soldaten een groet brengen aan alle anti
fascisten en hen opwek~en de striJd voor de vrede met onver 

minderde kracht voort te zetten. 
In aansluiting hierop eisen wij dan ook de mnmiddel

lijke vrijlating van Piet van staveren en de overige 

hoven jongens. 1Vij wisen ook nu nog de terugtrekking van 
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alle Nederlandse troepen uit Indonesi8, want de leugen pers 
doet het 'vel voorkomen alsof lle Nederlandse troepen terug 
zijn maar nog steeds verblijven grote groepen militairen in 
Indonesië. Wij begro'1 ten ook de partij van L!oeso. iij leg 
verder de gelofte af dat Piet van Staveren eerder vrij komt 
dan over 7 jaar. 
Het machtige volk van de Sovjet Unie en China staan vandaag 
op de lste I!ei in detnonstratie. In de volksdemocratische 
landen is de opbouw in volle gang. In Hongarije is reeds e 
prijsverlaeing van 4~~ ingetreden. In Roemenië is het levens 
peil van de werkende bovolkin~ met on6eve:r 15% gestegen. 
de Duitse Democratische Republiek is reeds 6 maal een prijs 
verlaging ingetreden. De Amerikanen bevolen kort geleden 
dat het brood in de Westerse Z6ne van Berlijn met een W be
drukt moest vJorden omdat de ,/estberlijners hoe langer hoe 
meer inkopen gaan doen in de Oost-zone . Deze opbloei is mo
gelijk door de opbloei van de SOVJet Unie. Het machtige 
Sovjet-volk heeft het 5 jaren plan reeds in 4 jaar en 3 
maanden volbracht . ~e industriële productie in de Sovjet 
Unie ligt nu al 73% hoger dan in 1940. Het nationale-~u~u~~u 

is daar sinds 1940 met 64 % gestegen. Dit alles werpt een 
schel licht op de doelstellingen van de Amerikaanse oorlogs 

stokers11
• 

Hierna besprak VAN DILLEN het bekende intervieuw van een 
correspondent van de Prawda met Stalin. Dit intervieuw werd 

ongeveer in extenso weergegeven • 
.lij weten ook wat het zet;gen wil offers te moeten brengen 
voor de oorlogsvoorbereiding. Daarvoor werd de woningbouw 
stop gezet , de prijzen verhoogd en de gezondheidszorg in 

moeilijkheden gebracht . 
.Vij zul ..... en nooit vergeten hoe vandaag juist 6 jaar geleden 
de Hitlarhorde werd verslagen en de vlag door het roemrucht 
Rode leger op de Rijksdag te Berlijn werd geplant. lij leg
gen hierbij de gelofte af, dat het Nederlandse volk nooit 
de wapens zal opnemen tegen het broedervolk de Sovjet- Unie 

l, a-jlpla-. J .·~at zullen we hebben te verdedigen , dat wat gepreste~rcl is 
door "Ridder"SUURHOF of Steun Wettig Gezag V3Flu"EZR? Moeten 
wij een offer brengen voor de dividenden van VAlf KLiPH'~NS , 

voor de grote concerns voor STORK o~ ~hilips . Met de suike 
zwendel van enige weken geleden hebben Verkade en Albert 
Hein in een slag 1 millioen gulden verdiend . Dat is de 
vaderlandsliefde van deze heren. 'lij ontzeggen deze lieden 

het recht over vaderlandsliefde te spreken. :Dit slag was 
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het dat L~ de oorlog heulde met de vijand . · Moeten we ons v 
laten op de Partij van de Arbeid- leiders , op de moti8- intre 
kerNederhorst of "Ridder" Suurhof . Deze heren moeten wel 
overal ja op knikken , anders komt hun lintje in gevaar . 
Willen we het levenspeil van de Nederlandse bevolking omhoog 
brengen dan dmenen we Eisenho·.ver n!-iar huis te sturen. 'Yij 
moPten de handen in een slaan N. I . V.-er en E. V. C.-er 
man en communist, dan zullen we a&n de opbouw kunnen bog~u~~~~' 

Deze huidige Regering is nog erger dan de Colijn Re~ering v 
voor de oorlog. Lteftinck heeft in de tijd dat hij tijdens d 
kabinetscrisis in de overbrugging liep, een brochure geschre 
ven . Daarttit en uit andere stukken blijkt , dat de verdienste 
van de kapitalisten nog nimmer zo groot geweest is als na de 
ze oorlog. Het nationale inkomen wordt voor meer dan de hel 
verdeeld onder een kleine kliek . Ie hebben blijkens de offi
ciële statistiek in ons land thans 871 rnillio~nnairs , dat is 
200 meer dan in 194û . ..'ij moeten waakzaam zijn tegen de uit
latingen in de vijandelijl{e pers en over de radio. VOSL.-:J:L 

en mevrou·t• OT'I'E-t.R~.CL~I , roombotereters van nature l)roberen 
ons wat wijs te maken, net als mevrouVJ Colijn die voor de 
oorlog ons soep van viskoppen wilde aansmerefl . Het is nu net 
als onder Hitler , vet schijnt overbodig voor ons te we7en . 

Mevrpuw ROOS-OUD~G~iST de vrouw van de Amsterdamse wethouder 
beweerde op het congres van de P . v . d . A. dat de arbeiders 
vrpuwen ongevèe·r 10 cent per week verk\'listen; dat zegt zij 
die mPt een salaris van ] . 200 .- per week wel kan rond komen . 
Vlij willen geen of!er brengen op het altaar van de Amerikaan 
se oorlogsvoorbereiders . lij hebben in de geschie~enis bewe
zen dat ·r1e offers weten te brengen .als het werkel ijl{ nodig 
is . Tijdens de bezettin~ hebben we goed en bloed geofferd 
voor de goeda zaak . Bij deze 1 ~ei-viering hang: er echter 
weer een sc __ aduw over ons . H~t 1 J ei nuremer van het 
tische blad "Het Parool 11 heeft ~ ls hoofdartikel " :Je r.meri
ka ~nse Re3ering heeft 6v milliaro uitgatreiken voor 
pening 11 • :De schaduw van een derde .tereldoorlog hangt du• ov 
ons. Eet ontslag van Mac ArtL.ur \':as mear comedie, r..iet hij 
alleen moet naar huis gestuurd v:orden , m:1ar alle vreemde 
troepen op Korea . Ni;ifiisen de Nederlandse troepen terug uit 
Korea . De he~ering doet dit alles buiten het volk om. ~e 

bierbrouwer STIIG..ER heeft op zijn '3igen houtje de oorlogs
toestand tussen Federland en Duitsland opgeheven . De Rege
ring Drees wei~erde de Stochllolmactie te ondertekener... ~ij 
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weigert een protest te laten horen tegen de terreurbombarde
ment op vrolÄwen en kinderen in .. :alakka . Het is duidelijk, 
dat de Partij va~ de Arbeid-leiders hebben gAkazen voor hun 
Internationale; zij kozen de zijde van de hoge hoeden en de 
pantserplaten. Vandaag op de 1 ~eidag, op dit moment, wordt 
voor de V.A.R.A. microfoon, als h~t grootste ooment van de 
avond , het hoorspel "Antj e pak je geweer'' gnc.~·,eeld. (in de 
zaal werd foei geroepen). Ondanks deze en andere oorlogs
propaganda neAmt de k-racht van de vredesbeweging steeds tol'!. 
Vandaag eisen wij, dat de G·rote Vijf aan een conferentie
tafel gaan zitten om een vredesverdrag te sluiten, Het is 
duidelijk dat alleen oorlogsmisdadigers en adspirant oor
logsmisdadigers weigeren de lijsten voor deze actie te on
dertekenen. Uij zijn ons de verantwoordelijlr..heid bewust en 
ik breng U de woorden van de 6 rote Stalin in herinnering 
n.l. "Er zal geen oorlog komen vFanneer het voH:: het lot in 
handen neemt". Proletariërs aller landen verenig$ u, Leve 
de lste =..ei, Alles voor de Vrede", zo besloot VAN DILLS~r 
zijn rede, 

Hierna was er pauze, waarin met lijsten gewerkt werd 
in het kader van de actie "00Pt en ~st aan de conferentie-

" tafel voor een vredesverdrag. Er werd ook gecolporteerd met 

de E.v.a.-gids . 
Na de pauze traden de twee Amsterdamse jongemannen op en 
brachten een drietal liederen, alle met een sterk politieke 
inslag. 3en van deze liederen was boordevol critiek op 
I'l!inister J .in 't Veld. Het refré~ntje "Joris Joris Joris 
wordt het nu ge~n tijd, dat je je ~~n de opbouw wijdt", 
werd op ver3oek door de aan.P~.igen meegezon6 en. B.C .LO:SY'!}NS 
declameerde vervolgens twee sterk anti-militairistische 
verzen n.l . "!le Yredeeapostel" en "Te •::apen". Ile accordeon
niet uOOTS~A besloot het optreden met enige bekende liedere 

w.o. "Circus Rens". 
Te omstreeks 23.30 uur sloot C.TOR31PTLIED deze Mei-

bijeenkomst met een toE>passelijk woord. 
Hij las daarbij drie moties voor welke na goedkeuring door 
de vergadering zouden worden verzonden n~ar de desbetreffen 

de instanties . Zij betroffen: 
1. hlotfue. Protesteren teren de voorgenomen terechtstelling 

van de Amerilcaanse neger 1Villie Me Gee. 
(De motie wordt gezonden aan de P.merikaanse Am

bassade te 1 s-Gravenhage . 
3isen de onmiddellijke invrijheidsstelling van 
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Piet van Staveren. 
De motie wordt gezonden aan de ITederlandse Rege~ 
ring en de illinister van Justitie. 

3 . Motie . Protesteren tegen het verzoek van de Amerikaanse 
Re6ering meer troepen beschikbaP.r te stellen voor 
de oorlog in Korea en een mogelijke aanval op 

China . De motie wordt gezonden aan A.N . P. en dag
bladpt:!rs. 

Deze drie moties werden door applaus geacht te zijn aange

nomen . 
TORENVLIED verzocht de aanwe~.igen voorts bij de uitgang te 
willen offeren voor de in stakinb geweest zijnde veenarbei
ders. Er is reeds een bedrag van F.l39.65 bijeengebracht in 
Alkma&r , maar er moet, wil het goed zijn, nog iets bij k 
zo deelde hij mede. Hij deed ook een beroep op de aanwezig 
mede te werken bij het verzamelen van handteke~ngen voor 
de actie "Grote Vijf aan de conferentietafel". Tenslotte 
hield hij in zijn slotwoord een pleidooi voor de solidari
teit11 . Ondanks leugen, laster en vuilpijperij is de over
winning van de arbeidersklasse niet tegen te houden en mar
cheren wij op naar de overwinning 11 zo besloot spreker. 
Bij het verlaten van de zaal werd 11 de Internationale 11 ge 

speeld (gramafoonplaGt) . 
~ 

Bij het betreden van de zaal werd men voorzien van 
roos . In de zaal boven het podium waren twee spandoeken a 
gebracht. Een van deze doeken vermeldàe: 
"Verdedigt de Vrede ", terwijl de andere , zijnde een rood
wit blauwe vlag, vermeldde " ifredr;" . 
De entree bedroeg F . 0 . 40 Der persoon . Einde . 

1{ • .s: tl 
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Evenals andere jaren zal ook dit jaar in .A l_].c_m:_.fL..a r de le roei 
worden generd , als dag van de arbeid . l . 
Meer nog dan vorige jaren, staat nu de le .li'lei in het teken van de 
strijd voor de Vrede , tegen de verslechteringen die het gevolg zijn 
van de oorlogspolitiek van de regering Drees . 
Daarom roepen wij alle arbeiders van Alkmaar op, om op àe l.Mei
bijeenkomst aanw~zig te zijn, die op 

J, e V e d e le Nl e i 

m e t a 1 1 e V Q l 

DINSDJGAVOND 1 MEI a . s . in 
H o t e l 11 V i c t o r y 11 

(ingang v.d . Boschstr.) ; 
om 8 uur wordt gehouden . ;._,é/.2 b 
Spreker: K,ARI!;L v .DI LJEN. I 

CTJLTTJREJ~E OM.IJ.JSTING. 
En tro~:; 40 c~nt 9 

! ..., 
~ - . ' .. .. 0 d e e n V r i e n d a c V ~ .. 

k e r e n ! . 

Het l Me i-Comité • __... 

h ~ 

" 



Oncl<:!rw"'lrp : 

Spreker : 

Di8nstg~heim. 

Ver~lag van de optocht en o-penluc'l-}tmeeting i n ver
band met d~ 1 Yei betogine.; van cle C . :P . IJ ., afd . 
IJmuiden. 

"lessel Hartog . 

Deelnemers : O:r:r•·ocht 6'1 ., e~ting 100 .personen . "'.-o ~~~ . 

Weekoverzicht· 
In de optocht, waaraan door f7personen werd deelgenomen, 

werden meegevoerd: 1 wagen met wereldbol, vredeszuil en een a 
tal kinderen, 1 wagen met vuurtoren en emblemen van de vakgroe
pen der E.V. C., Leuzen als "Op voor 10~ l oonsv erhoging" ,"Voor 
een vredesverdrag tussen de Vijf Grote l'"ogendheden11 , " Tegen 
langer en harder werken" , 11 Voor de eP.;lnheid van alle arbeiders", 
11 Voor vrede en vriendschap roet alle volken 11 en "'>olidariteit 
met de we"Y'kers van Yo'!'ea 11

• 

Na de optocht werd een open1ucht111e~tinP, r,-eh(mden op het 
terrein p.;elegen aan de Heidestraat te IcT111ui<'lF.m- 0ost . h.anwAzip.; 
W2"Y'en on~eveer 100 personen . 

l)e meeting werd te omstreeks ?0 11ur geopenn door de secre
taris van het 1 ei comité, .Joseph.us Johannes t?osier, geb . 28 .7 
1923 . Us s-preker van de avond konr'li.gde h:i j aFn, /essel Harto.LS. 

;)eze nam het woord en rnemorr->n:rde, dat 11et thcns 62 ja'lr 
geleden is, dat eTI...kele aro~iriP.rs voo"Y' het ee,...st on 1 ~ei de
monstreerden . Jit aantal, aldus sprP~e.,.. , is in de loop der ja
ren ~egroeid tot rnillioenen Pr'beide:rs . 

In rederland is het aPntal pla8tsen , wa r momenteel door 
de Ç . P • .,..,. • gedemonst'!'eerd wordt , met 2? ni.t.qelJreid . 

1e oorlo~ 191A-1 918 no~rnde s~:reker een i111~erialistische 
oorlog . Bet resultaat wa<>, dat in ~usl<?'nd de boeren en arb~ic1ers 
zich. vrijmaákten van de YP~itRlisten . 1it voorbeeld werd later 
door noa 5 landen ffevolp.;n en in 19A9, &ldus snreker , bevrijdde 
~hi.na zic11. van het j11k der \meri .. kaanse im-perü; liRten. 

'3prkker he}~elde de politiek der ,,_,esterse landen. Deze , 
alduR spreker, is r:~richt op 10rlo"· Htj qtelda daer te~enover 
de vredes-noli.tiek van de 8o,.Jjet-TTni8, met aPn loJ.et hoofd Stalin 

ne econo~ische toestanden zijn in ~lsland beter den in het 
Westen . ne prijzen in ~usland worden eanrner~eltjk verlaEgd. 

In het ''Vesten wordt 1-Jet geld besteed aan kanonnen en de 
prijzen stijgen geregeld . Het conflict }area is ePn voorbeeld 
van de 0orloBs- poli ti ek van Amerika . Het ontslag van I a c.~rt11.ur 
moet dan ook ntet p.;e~ien "lOrden als vredes•vi.l der Amerikanen . 

Spreker riep de arbeiders van IJ~1iden op mee te strijoen 
voor de vre0e en er vnor te ~orp.;en , dat tie Bo'J,ç:ovens niet "!Or
d'9n rr~bru;_ kt voor oorlops1 rloc'l1 voor vredes- doel~inden . 

Tot slot verzocht c;:p"Y'eker de eflnweziA"en o~ zij accoord 
pinP.'en roet 11.et ae.nneJT'en va.n een motie, '"8' ril'l President Truman 
,.,ordt verzocht :~acl· ee vrij te laten. ".et eunlaus ••1erd instem-
mi ns:r b~t1ü~;d. .-

Tfierna '!Vern doo.,.. oe secretaris van loJ.et 1 -ei cornit~ , J . J . 
Qosier voo~nnemd, een ~otie voo~gelezen, "~~.,..in werd geprotes
te~rd tegen de uitbr~it'l;np van de oor]os:r . 1eze werd met appl&us 
ontvan~ren . T~ij konni~fle aan , d~t de meeti_ng ~on 1.-''0'!'den besloten 
mt:!t l,et zingen van 3 qt~i __ jdliec'ler'3n doo"Y' h~t zRnR;k'>or "o:rgen
rood. Nadat deze lieèeren ,,,~.,..en p;e".onp-en, dankte Posier te 
omstreeks ?1 . 15 nur de aan'"ezi."en voo"Y' hun OT}komst en medewer
king en sloot de meetinP . 



Verspreid te Delft, op Dinsdag, 1 r!fei 
' 

1951. Jntl·. 
1.ó.r1 

I;:::-
voor I.OONSVERHOGING b~ !~ : ~-re_i _~:_t~ijd_d_a_g voor de _Y_REDE en 

J~ De ::::::;:m::>TE f'.IEI i:-> van d~ dag af , d:,t hij ui t-;._"i.·o lpO!l is door l<Arl Merx , t1S1 oen 8t·jjddc3 v<..n do arbciderslcl:JSE'C gewv'.'st ,,o. a . VO(}r de 8 -urir::e werl~-

-- -------

~~ ~"-, voor soci~J~ varb0t~ringen, voor b~t ra woningstoustanden en tcgeu 
kind:~rl'lrb-::j d. 

·• 

"vlk:enjero opniuuw vieren de A.rboiöors in alle.: landen v~n d:; wul·vlcl 
i'·.JOSt on demonsir .)!'en zjj voor do v~~rwczolijking van hun edE": l o <'lovl.:d.nd·:m. ·· 

Jn dJ Sovjet -Uni-.~ is 0on Sdmcnit...;vin::; opg..;bouwd, waarin do uitbuitinp: 
v~.n d onJ mens ètoor de snd0ru voorgood werd é'1f~;osche.ft; WFl!'J:t' W{~r ko 
loosh.oid .;;:n economische crisos voor i mrnor zij.t'l. ui tt<:ebaruJ.:)n. 

In oen :C(:eks Yr:m Oost - Europuso lanö.on lubbun do werkers oi.f};~n lot in 
\)ig0n h1~nd '·;unomon , tenJ·i.jl ook .hvt Ohin,:w,; millj oenen -..rolk zi.ch b(JVrilfl. 
l1.~ 1Jft v.· n binn,;~.l"<ndso on bui tcnl.- nèso oml-)l'drul'"lcors. 

FT~-r h-t st0rvonrl0 kapitalism~ v0rzut zich m0t hand on tnnd t0gon 
ci;:;dn ond(!rc:c113. Vanaf 1~_;14 h-.~Jf't .hc·t dd m.onshotd in two0 wcr Jldoor lo
t:''Cn 'SOstort . l!..::t probevrt ook nu wc 1' de ·nol';,;ld in branel te stokun. 

Ondvr l..Jidin,,_; vnndc lmcril\:aanso impcrL:liston haoft mun >:- .... ·rt vC:rrBdolJjku 
,; 

ovorvr 1 gupluvfjd op hot vrut~dzomo Korvt"'Jnse volk en is ~:J;n onze ~;:;ranzvn 
-)On n10UW) ~chrm~cht ondor Nazi-GonvrGnls op~cricht. 

Opnivu~ budraigt d~ menshuid hut ~av~cr van ~un wvrcldoorlo~. Do veor
bcroiding.:.n da.:.rtoc drukken nn rovds .-·Js oon loë\c 1.1st op het l.>vvnspoil 
von h .:t 1'1'-..rkond-.: volk in do kepi talistischo l0ndon. 

1'Io..-r ènn ooit is hot daa:rom nood ;,,l.::t>l:Uk , dat do EJ:ms~rF. r'!EI dit jaDr in 
hvt t-.:J::vn st& ut ~mn dG strjjd voor d\.. 'mEDE •Jn do Vvrdodi ·~ing van het 
l~,.;v~,nsp~.1il. 

8tr1jd,:.:n voor d.:.. VHEDE wil ZOG' .dn : 

Strjj<.ivn tug0n dt) Duits,) flû:rb-.;wt•pvning 

Voor hot sluiton v~n vdn Vrodv~-vvrdrag tuàson do VI.TF G~OTE 
MOC'H!JWDiillDEN ! 

• }.otio vo...,:r.on voor loonsvvl'hoging ! 

Daarom roepon wjj do D(:;lftsu bovolking op om me-)t ons mod ... : t.:.1 
d0monstr6run voor d0zu 01s0n ! 

Ons program voor do EE.RS'l'E UJEI lu.idt: 
~----· ------ ·- ------- ---------· 

I 
I 

van half zov0n tot h1lf &cht 
MEE'l II-Jr~ o: D:S Pi'·k~iDEl\lli~A ' lK'.r F;\I TS RETJTE'R 

helf acht 
9pstclling DEPON'J'l1.'iATIE vn MA 18 door DELFT : 

naar dG zoal V Bi: v. "~~[ull..;m 11Bn dv T-?ot t 1l'dBmsowvg 

Om e.cht uur d:reni t in dvzv ze.ul d~ vroliiko film 
DE MID'!OOR 

Vordor wordt dv avond opgultitist.Jrd door z.,ng ven MORGENROOD 
on DECLJ.M.ATIE , tcrwjjl zal sprdk.:;n Pl\TS .TOI-~J-- __ ---~--- ·'· - -· ----- ------- ... _ - ·-·- -- ·-·---- - --- -

/Hil Koning ,huisvrouw. Hot Dolfts 1 M..Ji comit6' 
/ Gjjsburtus Nijs, bankwvrkor 

/ Luc ~1ulhujjz.;n , bouwvakarb. i d..::r 
Frdns llondius , student 

I 
/ Hunk v à Bosch , fitbri0l<:sarboidcrf 
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Weekover~hto 
Sprekers ~. / I 

x f 

Medewerkenden 

Gi~sbertus Ni.is,geboren te Culemborg 
7 September 1924,bankwerker,wonende 
~ankastraat 38 te Delft 
Johannes Frans Reuter , geboren te 
Sloten, 19 Februari 1912 , wonende te 
Amsterdam 
Lucas J•lfulhEli~ j zen, ge boren te Delft, 
30 Juni l907,timmerman,wonende 
Billitonstraat 16 te Delft 
Anna Cernelia Jaapje Hogenes,gebo
ren te Amsterdam,24 Januari 1914, 
gehuwd met John,wonende te Rijsv.ijk 

( ZH). 

Zangkoor 11 '~orgenroodn -uit Delft, 

versterkt met personen,vermoedelijk 

afkomstig uit Den Haag, 
Dirigent was Jozua van Leeuwen , 
geboren te Rotterdam,11 September 
1896 , wonende te ' s-Gravenhage. 
Adolf Heiligers,geboren te ?- 1:aga, 

30 October 19l~,hoofdbestuurslid 
E.v.a .wonende Sirnonstraat 50: te 
Delft. 

Met toestemming van de Burgemeester en ,,ethouders te 
1Delft werd een openlucht meeting gehouden op de Paar

denmarkt te Delft.Te omstreeks 18.50 uur nam deze 
meeting een aanvang,waarblbj G • .rdjs,de aanwezigen na
mens het l !Te i comi tè v1elkom heètte . Door hem werd 
volgens het woord gegeven aan J . F.Reuter,voor het hou

den van zijn rede. 
Reuter betoogde onöeveer het navolRende: 
Het is de zoveelste keer dat wij weer demonstreren en 
al heeft de reactie de demonstratie willen smoren,op 

deze dag zal zij daarin niet slagen. 
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I~ de strijd voor de vrede en tegen de oorlog gaà de 
Sovjet Unie en de republiek China vooraan .Ook i n de kapi 
talistische landen strijden de arbeiders onder leiding 
van hWl leiders e.J. ondanks het Franco regiem weten ook 
de Spaanse arbeiders te strijden.en deze strijd te 
winnen.Op deze dag gaan ook onze gedachten naar het 
Indonesische volk met alle partijen van arbeiders en 
boeren en de roemrijke Communistische partij , die de 
strijd weten te strijden tegen de Amerikanen . Dat zij 
weten te strijden hebben wij kunnen lezen in de pers . 
Ondanks terr eur kunnen wij zien dat zij de stakinge.n 
met suc ces voert.De jongens,die niet alleen niet de 
strijd tegen dat volk hebben willen voeren maar ook 
toaBn voor de vrede te strijden , zitten nog steeds in de 
gevangenis . 
In de Sovjet unie is het 4 jaren plan voltooid .Daar 
wij dat het volk direct belang heeft bij de opvoering 
van de productie . Daar is het niet productieverhoging 
en minder kunnen kopen zoals hier,maar de levensstandaar 
!is alleen in de Sovjet Unie omhoog gegaan . In alle landen 
waar een volksdemocratie is,Jaat de levensstandaard om
hoog.Ook de levensstandaard van de hoelies in China is 
belangrijk gestegen.Dit bewijst dat de socialistische 
productiewi jze superieur is .Niet alleen dat zij in de 
Sovjet Uni e voorà~t ~ijn gegaan met de product i e , maar 
steeds meer wordt het volk opgevoed om de vrede te be
waren .Daar wordt de roebel uitgegeven voor 
de levensstandaard , hier wordt de productie verhoogd 
voor uitbreiding van het oorlogsmateriaal . De arbeiders 
worden opgeroepen dienst te neraen bij"Steun ettig 
Gezag " , De arbeider s mogen dan niet anders doen dan de 
kapitalisten beschermen .Enmge maanden geleden werd ge
adviseerd om geen suiker in te slaan , maar wij weten, dat 
deze heren in korte tijd 6 millioen aan de suiker 
hebben verdiend en deze heren willen voor super natio
naal doorgaan.Dit zijn echter niet de Nederlanders,zij 
collaboreerde~ in de oorlog met de moffen en nu weer met 
de Amerikanen . Het kan echter niet ontkend worden, dat 
de levensstandaard met 13 procent is gedaald. 1wat wordt 
er aan gedaan om de last van de arbeiders te verlichten? 

Het is mogeliJ'k de Nederlandse bourgeo!sie 
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af te dwine;en .vat de arbeiders nodie; hebben en het is 
nodig dat de arbeiders de vuisten op de tafel sl2.an.uij 
eisen lC procent loonsverhoging.5 jaar lang is er geroe

pen , wanneer wij maar rusti6 afwachten komt het \',el in 
orde,m<>ar >Jij zien er niets van.Integendeel er worden 
steeds meer verslechteringen ingevoerd .Drees heeft de 
brandkast van de Staat beter beveiligd , dan Colijn vroeger . 

In een tijd , dat men de arbeiders offers laat brengen , 
moet ook de bourgeoisie offers brengen .Een antwoord moe
ten wij brengen, de belengen van de ~beiders moeten 
gerdedigd vwrden door de e.L beiders zelf .Els wij het 
wapen van de eenheid smeden is het zeker , dat Drees noch 
anderen in staat zijn langer de belangen van de arbe i ders 
te behartigen.De Amerikaanse regcrinh h~eft heaen de 
l:ed.regering gedwont">en de \Jet toe te staan om China en 
l andjoerije te bombarderen met napalmbommen . ;ij zi. jn be
nieuwd wat de regerinh zal à oen, n~· ar '.lij willen een ernst i 
ge wParschuwing laten horen.let zou betekenen,dat de han
delsbetrekkingen met China worden ve..rbroken en wij zijn 
niet bereid nog meer offers te brengen .• det is hun ideaal 
om oorlog te maken en de oorlog uit te breiden,masr er 
is echter ~en vredesbewe6 ing en 500 millioen arbeiders 
hebben hun handtekeninb gezet om daarmede uit~rukking 
te geven,dat zij tegen gebruik van de wape~s zijn . 
Zij hebben daarmede te kennen gegeven '1 Gebrui k de atoom
bom niet " .Het is mogelijk de regering te dwingen aan de 

conferentietafel plaats te nemen om de vrede te bewaren . 
Doen zij dat niet,dan weten wij , dat zij tot het oorloga
kamp behoren .Het is mogelijk een vredesverdrag te sL-.iten 

tussen de grote 5 mogendheden . ,vij roepen dan ook op 
deze l tfei alle mensen van goede \lille mee te werken 
om de vrede te bewaren en dat de interventielegers 

uit Korea worden terug 6etrokken. 
Te omstreeks 19. 25 uur besloot Re~ter zijn betoog , 
waarna Nijs de meetinb besloot met een oproep tot de 
aanwezigen om mee te doen aan de demonstratie die nu 
zou volgen en de feestavond in de zaal van Van Mullum 

te wonen . 
Op de meeting waren ongeveer 150 personen aanwezig .De 
ting werd opgeluisterd met een gramofoonverst erker. 

De stemming was rustig en het geheel had een normaal 
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verloop. 
Een deel van de bezoekers sloten zich aaneen , waarna 
in optocht werd g:elopen naar de zaal waar de vergadering 
zou \,orden voortgezet .Aan de optocht namen 54 personen 
waaronder een aantal kinderen deel . 'eegevoerd werden 
spandoeken met de navolgende opschriften: 
"ProletariÊ!rs aller landen verenigd u" , 11 Alles voor 
de Vrede " , " Eenheid der arbeidersklasse " ," Voor een 
Vredesverdrag de;r grote vijf " " Vi;if procent ook voor 
de Jeugd" en "Voor een duurzame Vrede 11 • 

De belangstelling van de z~jde van het publiek was nihil. 
~ - . 

Nadat men om 20 . - uur in de zaal van Van Mullum aan de 
Rotterdamswegg te Delft was aan&ekomen,werd deze bij
eenkomst te omstreeks 20.15 uur geopend door ~~ulhuijzen . 
Deze sprak een kort woord van welkom , waarna het zang
koor " Morgenrood" onder leiding van Jozua van Leeuwen, 
een lied zong. Vervolgens .. \..rd het woord verleend aan 
de spreekster A.C.J . John- Hogenes. 

Deze betoogde op de gewone wijze over de vredesactie, 

en speciaal bracht zij hulae aan de Delftse vrouwen, 
die het hadden aangedurfd om een adres te richten tot 
de gemeenteraad als protes t tegen de tariefsverhoging 

van. gas el~~O~ de gewone wijze besprak zij hoe 
men er toe wai! gekomen de le ~Kei officieel te vieren als 
de dag van de arbeid . Zij ll'aal< te een vergelijking tussen 
de l Mei viering van de P.v.d.A.die er nu op zullen 
wijzen wat alZOl; tot stand is gekomen in het belang van 
de arbeiders.Zij zullen tevreden terugzien op wat reeds 
tot stand is gekomen,maar Hij zijn er nog lang niet. 
zoals gewoonlijk besprak zij ook het feit , dat de Scho 
venjongens nog steeds bev?ngen zitten en dat zelfs 
Piet van btaveren tot 7 j?.ar is veroordeeld. Ook kwamen 
de lage lonen en de hoge ~.rijzen ter sprake.Haar betoog 
werd enkele malen onderbroken door applaus van de zaal . 
VervolgeRa declameerde Heiligers enkele socialistische 

gedichten , waarna het zangkoor weer optrad. 
Te omstreeks 21.30 uur werd pauze gehouden ,nadàt hul
nl.ii:jzen vooraf de aanwezigen opgewekt had lid of dona
teur telworden van het zanbkoor. Het eerste gedeelte 
van de vergadering voor de pauze werd besloten met het 

zingen van de Internationale . 
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Gedurende de pauze werd gramofoonmuziek ten e:,ehore ge
bracht. 
ha de]êuze te omstreeks 22 . vL uur werd de vergadering 
voortgezet en door PulhuiJzen werd mede0 edeeld,dat zich 
5 nieuwe leden en 10 donateurs vovr het zangkoor hadden 
opgegeven.Tevens werd medegedeeld,dat aan het einde der 
vergadering een collecte ten behoeve van het zangkoor 

· zou worden gehouden. 
Door Mulhuijzen werden daarop twee moties inzake de vrij
lating van Piet van Stsveren en Willie McGee voorgelezen . 
Deze moties werden met al~emene stemmen aangenomen . 
Vervolgens werd de film 11 De ~;\'idvoor" vertoond . 
Te omstreeks 23.15 uur was de verp;aderinö teneinde . 
De stemming op deze bij eenkomst was vrij enthousiast, 
terwijl ongeveer ~ 175 personen aanwezig waren.De zaalcapa

citeit bedroeg 175 personen. 
In deze zaal war en dezelfde opschriften aangebracht , die 
tijdens de demons~ratie werden meegevoerd. 
Eovendien was de zaal versierd met rode tulpen . 

~~~Het D __ e_l _f_t_s_e __ l __ M_e_1_._c_o_m_1_·t __ è w~s behalve uit de hiervoor 
~ . r,O. genoemde Nijs en Mulhö.ijzEJ},->amengesteld uit de navolgende 

~", W' ·,r, -~ {r!A. ~ T personen: '~ r~ 
· \1 Hiiligje Blanken 

• • 
111"'" geboren te Hoogeveen, 23 Augv.stus 1918 , gehUV·Jd met J. \l.Ko

ning , wonende Voorstraat 27 te Delft 
Jacobus Frans Hondius 

geboren te Rotterdam, 13 November 1925,studen t , wonende 

Tweemolentjesvaart 28 te Delft, 
Hendrik Antonius van den Bosch 

geboren te Delft,30 November 1918 , fabrieksarbeider,wonen

de Van Bleiswijckstraat 33 te Delft . 

Aan de Heer Hoofd van de 
BIJ.'\NENWlDSE VEILIGHErDSDIENST 

te 's- Gravenl.ageg 

Verbi..g.ding 6 
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Afschrift . 

25'll5 A.Z .eJI O. 

Burgemeester en Wethouders van Delft; 
Gelezen het verzoek van het "l l'ei comité 11 , secretariaat Vóorstm a 
27 te Dclft,om vergunning tot net houden van een openluchtmeeting 
op de Raardenmarkt te Uelft op 1 ~ei 1951 van 18 .)0 uur tot 19.30 
uur en het houdeu 09 dezelfde datum om 19.30 uur van een optocht , 
waarin enige spsndoeken,een pnar rode vlaggen en enkele vereni
gineavlaggen worden :nee gevoerd en tij dons welke liedere11 ten ge
hore worden gebracht; 

Gezien bet rappo~t van de Co,misanris van Gerocentepo~itie te 
Delft dd.2'3 April l95l,Nû.2350/51; 

Gelet ~p de bepal.in_ <>n van de Algeraene Poli tieverordening 
voor Delft; 

h e b b e n b c e l o t e n : 
A· vergunning tot het houden ven de genoemde ~eeting te verlenen 

mits de bevelen door de politie gegeven in het belang v~n de 
openbare orde,stipt en terstond worden opgevolgd; 

B. vergunning te verlenen tot het houden van de bedoelde optocht 
met dien vPrstande,dat de in het verzoek onder punt 5 en 6 ~eft 
noemde leuzen niet mogen worden gebezigd en gcén liederen met 
een politieke strekking,noch spreekkoren ten ticnore mogen wor
den gebracht en voorts onder voorwnarde,dat 

le de routè zal gaan vnn de Paardenmarlet via de Doelenstraat-Ver
m~redijk O.Z.-het Vr()uw Juttenland O.Z.-Vrotlwenrecht-Oosteinde 
W.Z. -de Gaathuis!P.an ~.Z.-het Achte om W.Z.-de Rotterdamoer
poortYHertog Govertkade uaar de Rotterdamseweg tot het café . 
van Van Mullen.alwaar de optocht ontbonden wordt; 

2e de spandoeken met opschriften voor de aanvang van de optocht 
aan het bareau van politie worden getoond en van een stempel 
vor ... rzien; 

~e de aanwijzingen en bevelen ven de politie stipt en terstond 
~orden op~evolgd. 

~cltt,24 April 1 951 
De Burgemeester en \. ethouder · 

voornoemd, 
( ;1. s. ) G. E. van Vilà.sam. 

De Secretaris 
(w.g.) Plla:tf. 
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Nr .G.4/51 - 2/4. Dienstgeheim. 

Onderwerp: Verslag 1-Mei- optocht en openluchtmeeting van 
de CPN, afd. Velsen- Noord en Beverwijk. 

~I Sprekers: ZUIDERSMA, Jan, geb . 25- 12- 94 Sleen, arbei
der , wonende ~lkmaarseweg 285 Beverwijk, en 
Henk NOTER uit Rotterdam. 
cJ... \ .\{) ·"'oOit!~_ 2_,o .t{ .'2.-o 

Aanwezig op meetingsterrein: Ongeveer 60/70 personeQ} 

e~S~ë'rdèh 
In de optocht, waaraan ongeve~~ personen deel-

namen, werden naast de afbeeldingen van Lenin en Stalin 
o .m. de leuzen "Proletariärs aller landen verenigt u'' 
en "Alles voor de Vrede" medegedragen. 

De voorgenomen rondgang door Velsen-Noord ging 
niet door. Vanaf het beginpunt (grens Velsen- Noord ~~··~a·~ -
wijk) ging men direct naar het terrein waarop de meeting 
werd gehouden. 

Door Zuidersma werd het openingswoord gesproken . 
Hierna voerde HenkNoter het woord. 

In het betoog van Noter, die o.m. sprak over de 
stakingen te Zaandam, de dienstweigeraars in het kamp 
Schoonhoven, de pogingen van Amerika om Europa in zijn 
greep te houden, het intervieuw van Stalin in de Prawda 
en de ware vrijheid en democratie in de Sovjet- Unie, de
den zich geen nieuwe gezichtspunten voor. 

Hij eindigde zijn betoog door te zeggen dat het 
geen 62 jaren meer zou duren dat de 1-Mei- viering onder 
deze omstandigheden zou worden gevierd. Hij wekte de 
aanwezigen op mede te strijden voor het behoud van de 
vrede , de democratie en het socialisme . 

Door Zuidersma werd het slotwoord gesproken. Hij 
stelde nog voor een twee- tal moties te verzenden, in
houdende de eisen tot invrijheidstelling van 

een onschuldig ter dood veroordeelde Amerikaanse 
neger, genaamd Maiee , en 
de militairen , w. o . Piet van Staveren, die ge
weigerd hadden de wapenen te richten op hun In
donesische broeders . 

Tenslotte werd door een aantal der aanwezigen de 
"Internationale" gezongen. 

Al s spreekpgestoelte werd gebruikt een vrachtau
I -'-' to , pi'anis:llGiÏdi? 7 @'?kentreb ;W)G.85726. Dit nummer is afge

,. 1 geven aan .Villem van ZUTPHEN , geb . 16- 8-08 Beverwijk , 
~ ~onende Baanstraat 96 Beverwijk. 

~~~ J t?z: _; Einde . 
~ Y-<~ (/~ 

/)I tilt) L •/ 

' 

t41H O.K. 

' 7 Nel 1951 ~l . 
OAT: O' • 1 

À(D/ 
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. 1 ,/)_( ! PAR: 
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Onder1.crp : "COJait~ 1 :ei 19?1 11 C. P . N.-optocht voor Qe jeu0 d . 

Datuu ontvangst be:·icb.t : 1 •. ei 1951 C./ 1/ --
BetrouV~baarheiä berichtguver : betrouwbaar 

.7aarüering bericht: bo""(;rom, baar ~---~- -

Tevens beric . .~.t t,ezonden aan: - - 

Medewerkende instan~ies:---
~ /lAtAl 

Weekover Ondtn•nomen ac"'0ie: ---_______________ _::..::__;::; -- -· -

... 8 I 1951 t:.)'"' -J~ ry:.· 

up Dinsdag 1 1r.ei 1951 te 9 . 00 uur hield het zgn. 
X "Comité 1 •. ,ei 1951" onder voorzi ttu ... bc'lap van H . ... . V. HOVC:1,S 

(pursonalia bekend) een optocht voor kinderen van c.~ .. -

• 

leden . 
De stoet y;e:rd samengesteld op het Jacob van Car'!pen-

plein.~dus nieï; ..... oran~:plei~: ~ zoals in 11 De .iaarheid" van 
28 Ap11l 1 . 1. s .. ond v;;:,r .eluJ . 

Aan de optoch"t ·;;er"'Á dce1..,enorr.cn door circa 200 kin-
deren en een vijltigtal vo1waasenen . 

Voorafgegaan door e~J(elc tamboers b3gaf de stoet 
zich via Va~ Ravesteinstra 11, .oefkade , Yaillan""(;laan, 
7a>'! ~iereveltstraat , Geraru .Joustraat, Zuid- 3uitensinge1, 
.JrOU\.ersgrach"t ' Prinsegracnïi ' varkenmarkt ' .ssenè.elft
;:.;traat , ·.e~teinde naar het p~rceel /esteindtl no .l::> , &e 
bouw 11 .àtnici cia 11 , alwaar in een der zalen een 1 _:ei- kin
aezfeest werd gevierd . 

Voor deze optocht was door de Burgemeester te 
' s - Cravenhage toestemmin& Vörleend . 

De kinderen , die aan deze op1ioc·.t deelnamen , voerden 
witte vlaggetjes met het blauvie opschrift 11 Vrede 11 mede . 

Van de zijde van het publiek bestond er wei lig of 
geen belangstelling voor deze op~ocht • 

De kinderen wer·den 0 eleid door de bij Uw dienst 
Y• bekende c . P.x . • - bestuurd;ars en lt:;den: 'l . HOVEllS , l . V:i._, LOurT, 

f( )( ~ JvHlJ en KLOOS~!tA. met hun respec1iieve ecL"tgenolien . ( einue) 



I.D. Soest 

Onderwerp: Filmavond 
~preker : Ger Harmsen 
Zaa lcapaciteit: 80 personen 
Aanwezig : 28 personen 
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Weekoverzkhto 
Op Woensdag, 2 Mei 1951 te 20 uur , werd in de 

, 
verlafslocaliteit van ~.Ch. Schut, Burgemeester Grothe-
straat 37 te Soest , een filmavond gehouden, uitgaande 
van de C.P.N., afdeling Soest. Het zaa ltje was matig 
bezet en de stemming was lauw. 

~e bij Uw dienst bekende mevrouw Bungener- Odi
not opende deze avond en maakte bekend, dat deze avond 
was belegd ter gelegenheid van de 1 Mei- dag. Zij maakte 
er melding van, dat het geld , zijnde f . 450-, bijeen was 
gebracht en dat nu voldaan was aan de opdracht die het 
distric~s-bestuur had gegeven voor intekening van de 
bligatie -lenin~ Hierna gaf zij het woord aan de spre-...._ 

ker Ger Harmsen . 

Deze gaf een uiteenzetting van de te vertonen 
film , namelijk over het werken en streven van de grotè 
Russische natuurkundige en bioloog Mitsjoerin. In grote 
trekken gaf hij weer wat de Engelse bioloog Darwin in 
dat opzicht had bereikt , waa r natuurlijk Mitsjoerin ver 
boven uitstak • 

De film "Mitsj oerin" handelde over het verede
len van het fruit, de opkomst van de landbouw en was 
áán en al propaganda voor Rusland . 

Na het vertonen van de film voerde Ger Harmsen 
nog het woord over het ontsta8n van de 1 Mei- dag. Ver
der sprak hij over China, waar thans geen hongersnood 
heerste , dank zij de communisten en kon niet nalaten 
de Chinese kapitalisten te hekelen die met hun goud 
naa r Formosa waren vertrokken. 

Nieuwe gezichtspunten kwamen niet naar voren. 
Het geheel had een rustig verlo~ . 
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GEHC ... 'D2:r IH FET GEBOUW 1JS KOR'ENBEl"'RS ::1~ WELKE VERGADERI.i':G t/AS 
UITGESOIREVE!' DOOR .:::EN Z. G.l . 1 : 1!:1 - CO: ITE BESTA J.~DE UI T E. V. C .
ERS ; A . N • J • V. - ERS ; A • B • C • - E~S ; C • P . 1'., - ERS , en 1. eden van Îit7 
~ · ~ ·~ ·- - - - - - - - - - - - - - - - -Wë!k~~rn'fèht• 
De vergaderi ng w~s aangekondigd in het da~blad "DE (t\!'P.HEID" , 
en door de hui a aan huis verapreidinr, vrn een oproep . De entree 
was vaatgestel d o p 50 cent r.er persoon. r:tedewerking verleenden 
de '3emengde · zangvereni ~ing 'De Nieuwe Stem " uit Groningen ; het 
G. B.-C abaret uit Am~'~terdam met Uut en Ber, Si jmen met zijn 
kreupel e r ijmen , J an van Oo rd , Tineke van Leer en Wim Burger; 
terwi j l als sprekers waren aangekondigd Jan SCHALKER en HeJ_ . 
Aalt j e SCHAPER . I n de zaal waren verschillende transparaSten 
bevesti gd waa~op o . a . vermeld stond : Êtrijdt voor vrede tussen 
alle volk eren , So l idariteit met de werkers van Korea, Voor de 
eenheid van a l le a r beiders , Stri .Jdt voor de verhoging vanhet 
levenspeil , 7eg met het Atlantisch Pact , Eist verni etiging van 
de atoombQ.!!!...,_ l'egen de herbewapenine; van Duitsland . 
Aanwezig waren ongeveer 750 a 800 personen r1aaronder ongeveer 
een tierde gedeelte vrouwen . 8r waren niet veel jeugdige perso
nen . Bijzondere nersonen , als militairen in unifo~m werden niet 
W".argenomen . 

Te omstreeks 20 . 15 uur werd de bij eenkomst geopend door 
eEu voorzitter , vermoedelijk Frederik MEIS , geboren te Oude- Pa
kela 17- 11- 21 , ~önende te droningen , die ongeveer als volgt 
aprale 

Kameraden , vandaag is hot onze dag en we denken àa'lrbij in 
de eerste plaats aan onze broeders in Ylarachau , Pra~g, .. oscou 
enz . en vooral aan onze vrienden in Spanje , die , niettegensta~ 
de de druk van hun fascistische leider Franco , ook nog de moed 
hebben de eerste Uei te vieren . Vervolgens had h i j de nodige 
kritiek op de leider ~ v an het radio- omroepbedrijf ST~TTOR te 
Groningen , di e juist voor do a~nvang van de optocht per tel e
foon kennis had gegeven dat hij v1ei gerqa voor dit comi t e de ge
l uidsi nstallatie te verzorgen . G"'lukk 1üg was er een ander,é be
drijf bereid gevonden om de plaats van STENTOR i n t e nemen , m 
de arbeiderskl asse kon daaraan zien dat de reactie alle moge
lij~e moeite deed om de cornnunisten afbreuk te doen . Hij kon 
echter wel varzekeren dat het hun niet zou helpan , daar het com
munisme nu eenmaal in opmars was en zich zeker niet zou laten 
tegenhouden door dergelijke kleinzielige hatelijkheden . Hij 
noemde de Sovjet- Unie met aan het hoofd de grote leider Stalin, 
de rots in d B branding om de vrede , die meer dan ooit tevoren 
werd bedreigd, te verdedigen . Yli j moeten er achter wel aan den
ken dat het communisme het kapit~lisme nog niet heeft neerge
slagen en de kans op oorlog niet onderschatten . Spra~er meende 
dat de tijd wel eens niet ver me,r kon zijn dat ook de arbei
dersklasse in Spanje wel zou afrekenen r et Franco. "le-r~ e-::.~ nemo
re<;rde hij de prachtise staking van 1500 veenarbeiders,,.. dia ge
steund door de vrouwen, een grote over·1in Jing hadden kunnen be
halen . r;adat hij verder het programma had bekendgemaakt en de 
bezoekers en medewerkars welkom had geheet;ten, verzocht hij al
lererrst de leden van de zangvereniging op het podium te ver
schijnen . Deze zongen vervolgens, na de Internationale , die doo 
de aanwezi gen s t aande v1erd aangehoord , enige liedaren die allen 
een politieke inslag haddan en spraken van geen oorlog maar vr 
de en ov er kapi t alisme dat ui tgeroaid moest v1orden en over de 
jeugd di e een zonnige toekomst tegemoet moest gaan . 
Vervolgans werd het woord ge.~even aan de eerste spreker, Mej . 
Aaltje SCHAPER, die haar betoog speciq~l richtte t ot de a~nwe
zige vrouwen over het leven van de vrouw in de Sovjet- Uni e . 
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Zij de lde mede, dat zij het grote voorrecht had gehad, deel 
ogen uitmaken van de vrouv;en delegatie die kortggleden naar 

eov jet- Unie r1as gereisd om daar de mensen en methoden 7.e leren 
kennen . Zij deàlde verder mede dat zi' vien ~inderen had maar 
dat verschillende vrouwen het zo bel%1:5rij .o:: hadden e;evonden dat 
zij mee kon gaan , dat deze ~:rponta·.n hadden aanseboden de ver
zorging van haar man en de vier kinderen op zich te nemen . En 
ik heb deze reis veel gezien en vele ervaringen opgedaan . Zo 
b . v . over een ijzeren gordijn \la~rover hier no'; :1el e"ns ··;ordt 
gesproken . Ik kan U earlijlt verkll'lren dat ik öaarvan niet het 
rr.in:::t heb gemerkt , aldus spreekster . .Tij waren in Rusland gehee 
vrij om ons te bewegen \?aar en Vl"'erhec>n wij wilden en wij kond 
met alle mensen een ~esprek voeren . En wij hebben ze overal be
zocht , in de fabrieken , bij de sport , d- n~de huizen enz . Uit he 
geen wij daar hebben gezien , aldus spre1tar, hebben wij de con
clusie kunnen trekken riat de sovJet- vrouw ons reeds ver vooruit 
ie , daar Zij tenminste weet dat zij haar kinderen een goede to 
komst kan geven . Ook zag men daar veel vrouwen in de fabrieken 
werken , niet omdat dit nodig was maar omdat deze vrouwen wilden 
medewerken aan de verheffing van hun 1 and . Da '"'r was het -:>ok ni e 
moeilij 1{ geweest om onderdak voor de kinderen te vinden , daar 
deze in creches en kindertehuizen buitengewoon goed verzorgd 
v1erden , wat zij toch wel een gr.ote tegenstelling vond ten aen
zien van de toestanden bij ons . En dan ging haar betoog verder 
over een bezoek wat zij gebracht hadden aan een kraaminrichting 
Dat was voor onze ogen haast niet te begrijpen. Rangen en stan
den trof men daar niet en zo kon het gebeuren dat de vrouw van 
een ingenieur naast een vrouw van een eenvoudige metaalbe'·lerker 
lag . Voor allen was de behandeling gelijk . ·:ieruit volgde ech
ter ook onmid1ellijk dat de kindoren bij de geboorte geli~ke 
rechten hadden en daar konden wij hier nog mal eens een voor
beeld aan nemen . Op een vraag.van een Russische vrouw had zij 
-;eantwoord dat ook de i!ederlandse vrouw streed voor de vrede 
en dit v1as kennelijk in goede a ··rde gevallen . Inderdaad , vervol 
de spreekster, met een dergelij''e bondgenoot kunnen wij rustig 
zijn. Dit volk zal zeker niets nalaten om de vrede te verdedig 
Voor ons volk zal er nog vePl worlt te doon :bi Zijn. Zij atten
deerde daarbij nog even op de tegenwerking door het radio- om
roep bedrijf STm~TOR, maar als het moet , aldus spreekster, doen 
wij het ook zonder muziek . Ook voor onze kinderen vragen wi j 
een gelwtkige toekomst . Nadat zij vervolgens nog even de veen
arbeiders- staking had verheerlijkt en de prachtige resultaten 
die hier in eensgezi nde strijd waren bereikt , had gememoreerd 
en de aanwezigen had opgewekt toch vooral te tekenen op hot 
petitionnement hetwelk in de pauze ter tekening zou worden aan
geboden en hetwelk bestemd was voor de grote vijf , besloot zij 
haar rede met een oproep aan alle aanwezigen en aan alle perso
nen van goedan wil, om te bouwen aan een wereld waarin onze ki 
deren als gelukkige mensen kunnen leven . - - - - - - - - - - -
De volgende spreker Jan SCVALY.ER, sprak ongeveer als volgt : 
Kameraden . Heden , op 1 r.:ei demómetreren de arbeiders van de ge
hele wereld voor het communisme . ~ierin gaan de arbeiders van 
de grote Sovjet- Unie vooraan, evenals de arbeiders van Oost
Europa en China . Wij zenden op deze dag onze hartelijke groeten 
aan het vredelievende volk van de Sovjet- Unie, die onder lei 
ding van haar grote en eminente leider STALH; v1erken voor het 
behoud van de vrede . Oolr groeten wij de Italiaanse arbeiders 
die het hebben aangedurf~ om op deze dag ale één man het werk 
neer te leggen , evenals millioenen Franse kameraden, wanrvan 
men vanmiddag om 1 uur voor de radi o kon horen dat zij een al
gemene staking i n Parijs zijn begonnen . Ook de Spaan se arbei
dersklasse , heeft het, ondanks de terreur van Franco , aangadur 
het werk neer te leggen tegen onderdrukking en voor de vrijheid 
Verder wilde hij vooral een saluut brengen aan de jongens die 
weigerdan en geweigerd hebben tegen het Indonesische broeder
volk de wapens op te nemen en die nu in concentratiekampen in 
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Schoonhoven en kamp Bankenbos zuchten . Verder een hartelijke 
groet aan Piet van Staveren . Vervolgens las hij een brief voor 
van de jongens uit het kamp te Schoonhoven , W3'1rin over solidP
r l tei t enz . "Terd gesproken . Spreker zei de: Vi j zullen de belofte 
a leggen dat de tijd niet l~ng ~eer zal duren dat deze jongens 
e, Piet van Staveren naast ons op het podium zullen staan . 
Vervolgens sprak hij enige tijd over de geweldige opbouw in de 
Sovjet- Unie , wasruit hij meende te kunnen concluderen dat de 
Sovjet- Unme geen oorlog wenste maar alles deed om de schade van 
de vorige wereldoorlog weer zo ,snel mogelijk te herstellen . 
Spreker meende , dat er meer oorlogeophitsers in het Kapiteel dan 
in het KrÈmlin zaten, doch meende , dat de west- Europese landen 
lB:r-làet'! bang waren dat de werkelijke waarheid over de Sovjet
Unie hier bekend zou worden en dat daarom aan geen enkele Sovj 
burger gelegenheid werd gegeven naar Nederland te komen . ~ij 
nen , aldus spreker, ons de angst van de Vorrink ' s , Suurhoff ' s 
en Oesterhuiz en wel voorstellen. Het is namelijk zo , dat plm . 
een derde gedeelte van de aardbol met ongeveer de helft der 
totale bevol king in vrijheid kan leven en heeft afgerekend met 
het kapitalisme . Spreker meende dat een oorlog maar alleen goed 
was voor de bezitters en bourg~ni~. 
Sprekende over de oorlogsui tgaven van Amerika vertelde spreker 
dat deze zo groot '-'laren , dat van dit geld 'tfa.ib daar in één jaar 
voor werd besteed , alle l,ederlandse gezinnen gedurende 25 jaren 
elke week F.lOO , - konden ontvangen . En, aldus spreker, laten 
we nu maar niet menen, dat Amerika van plan is deze gelden rent 
loos te l~ten . Hier zit een oorlog achter, èn het zal onze taak 
zijn tasamen met andere vredelievende mensen en het machtige 
Sovjet- volk aan het hoofd , om deze oorlog te verhinderen . Ook 
de uitgaven di e r!ederland zich voor deze oorlogsvoorbereiding 
moest getroosten , "lerden door spreker onder de loupE. genomen . 
En deze uitgaven \ïorden in ~~ ederland niet geli~keli jk betaald 
naar draagkracht . Zo kon het gebeuren dat voor enige tijd gele
den door een geachte afgevnandigde in de 2e4 Kamer werd voorge
steld om voortaan de sigaretten niet meer ~ cel~phaan te ve 
pakken en om het Zilverpapiertje om de bonbons te laten verval
len om daardoor meer te bezuinigen . Toen er enige tij d later 
weer een bijeenkomst van deze kamer was stond er op het plein 
van het Binnenhof een pracht van een lexe auto geparkeerd met 
chauffeur die de bewondering van de andere chauffeur s opwekte . 
~ij een babbeltje wat dez e andere chauffeurs met hun cdlll ega in 
di e mooie grote ~ontiac de Luxe maakten , bleek deze het ei gen
dom te zijn van de hee~ die dà~rvo~r zo geijverd had voor de 
verwijdering van het c ellephaan en het zilverpapier . (Spreker 
vergat te vermelden dat Paul de GROOT bij een bezoek aan Gro
ningen gezeten was i n een droom van een. auto , welk feit ver
moedelijk ook niet tot de toehoorders was doorgedrongen) . 
1. adat hij vervolgens de staking bij Albert Hei jn en bij Verkade 
en de staking van de veenarbeiders (Die hij een groot succes 
noemde) had verheerli~kt , d elde hij mede dat er momenteel ach 
pen worden gebouwd voor F .42000 .- per stuk , die bestemd zijn 
voor de luinistere opdat deze als er eens 11 Stront aan de knikker 
mocht komen " toch zo snel mogelijk weg konden komen . Verder 
sprak hij nog even over de s:;5eweldige win sten tijdens de Duitse 
bezetting gemaakt door .Verkapo.oB , door Krupp en Thi j ss en, en 
dat deze collaborateurs thans weer in éen jaar zijn met de Ame
rikanen . Hij riep echter de aanwezigen OJ.D liil&k om te weigeren 
ook maar het gerin3ste offer te brengen voor deze oorlogsvoor
berei1 i ng . Tiij moeten ons voelen als een deel van het grote 
Sovjet- vo lk en als zodamilg di t volk steunen in haar streven voo 
het behoud van de vrede • Samen met dit volk zullen wij een 
nieuwe wereld bouwen waarin het voor onze ltinderen goed i s te 
wonen . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ___ __ _ _ _ 
Vervolgens werd door de voorzitter een moti a voorgelezen die 
gestuurd zal worden aan de vergadering der grote Vijf . 
In de pauze was gel eurd met pap1 er waarop men kon tekenen en 
werk petitionnement bestemd was vo")r de grote Vijf en waarvan 



een druk gebruik werd gem!l:Jt, t . 
Ook was het G.~ .-Cabaret tijdens de pauze tussen de twee spre
kers opgetreden met een vrij zouteloos programma hetwelk na
tuurlijk ook alleen maar ~esch1kt was om in dit milZieu enig 
succes te boeken daar het van alle 11 kunst 11 gespeend was . 
Na het optreden van de spreker Jan SCHALKER besloot dit gezel
~ap met enige nummertjes van ongeveer hetzelfde gehalte , wa~r
voor het door het publiek met een hartelijk applaus werd beloon 
Vervolgens werd de bijeenkomst door de voorzitter gesloten, na
dat deze de aanwezigen had opgewekt om in de komende UJeken ijv 
rig te ·.verken met het verzamelen van handtekeningen voor de 
grmte Vijf en waarbij hij de collecte bij de uitgang ter be
strijding van de kosten v1arm a~mbeval. 
B~jzonderheden deden zich niet voor . - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Mei 1951. 
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DIENSTGEHED1. 

VERSLAG van de viering van de 1e Mei 1951 te Arnhem . 
Naar buiten uit werd van de 1 Mei- dag alleen maar iets 

bemerkt van de Arnhemse afdelingen van de P.v.d.A. en de bjj haar 
aangesloten organisaties. In de ochtenduren was er een spel van 
de A.J.C. op een open terrein, een herdenking van in de oorlog 
gevallen voormannen , sportdemonstraties , die werden bjjgewoond 
door + 170 leden van een Duitse jeugdorganisatie die hier te 
lande- (Lunteren) vertoefden en werd hier en daar gedanst om een 
Meiboom . 's Avonds werd op een der pleinen een optocht geformeerd 
en werd gemarcheerd naar een der grote vergaderzalen in de stad , 
waar de traditionele 1 Mei- vergadering werd gehouden. Spreekster 
was Mevr . de Rujjte r - de Zeeuw. Het hoogtepunt van deze avond 
was de opvoering van een Meispel , geschreven door de journalist 
dichter, J.H. de Groot . 

Ook op deze vergadering waren bovenbedoelde Duitse jongeren 
aanwezig , die door de voorzitter werden welkom geheten, waarbjj 
deze o.m. zeide : 

"Wanneer ~~ als Arnhemmers U de hand reiken , doen we dat 
uit een diepgeyoelde internationaLe_ verhondenhei d". 

De C.P.N. had dit jaar een zeer pover 1 Mei-programma • 
Werden vorige jaren nog kinderoptochten, - spelen en - tractaties 
georganiseerd , dit jaar ontbrak zowel het een als het ander. 

' s - Avonds was er een 1 Mei- bjjeenkomst in een der vergader
zalen in de stad . 

Aanwezig waren rond 200 personen , de zaalcapaciteit was 
+ 225 zitplaatsen. 
- Deze bijeenkomst was z.g . n . georganiseerd door de plaatse-

ljjke afdelingen van de E .V.C., de N.V.B. en het Arnhems Vredes~omi
té; in werkeljjkheid echter ging z:ij van de C . P ~·N . uit. De leiding 
lag in handen van: ~ ~ ~- -l-f 

J C.A. van der Schouw, geboren 26-11 -1 900 . / 
De te Arnhem woonachtige led~van de Dagel:ijkse Leiding 

van het District Centraal Gelderland der C.P.N., alsmede vooraan
staande Arnhemse figuren uit de diverse afdelingen, hadden zit
plaatsen in de zaal ingenomen . 

Als enige decoratie in de zaal waren een tweetal vlaggen 
aangebracht van de A.B .W. B. (E.V.C.-Bouwvak) en een opschrift : 
" Tekent het Vredesverdrag der Grote Vijf", waarop in een groot 
rood c:ijfer 5, de portretten van Stalin, Truman , Attlee, Auriol en 
MaoTsje Tung waren aangebracht . 

De spreekster was Annie Averink. Verder werd nog het woord 
gevoerd door A. ~an den Berg , geboren 14-8-1 925 . 

Medewerk1ng verleenden : 
a . de Soc . Gem. Zangvereniging Excelsior te Arnhem, onder 

X I leiding van G.Th. Oderkerk , geboren 22- 6-1 899. 
b. het duo Van de Meeberg (w.c., geboren 16-11-1905 en w.c. 

geboren 17-9- 1932, vader en zoon, resp. viool en piano) . 
c . een a ccordeoniste , aangekondigd met de naam Hella, perso

nalia of nadere gegevens nog onbekend. 
d . ~ I SI . Greidanus, geboren 7-10-1 927 , declamatie . 

woord . 
Na de opening door y.~. Schouw , kreeg van den Berg het 

H:ij wees de arbeiders op het belang van een wereldvrede . Z:ij 
zouden moeten str:ijden voor een vredesverdrag tussen de Grote V:ijf. 
(Rusland , China, Amerika, Engeland en Frankrjjk). Om dit doel te 
bereiken moeten op ljjsten zoveel mogelijk handtekeningen verzameld 
worden en er moet geen cent worden uitgegeven voor de bewapening. 
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De vredeswil van de arbeidersklasse zou tot uiting komen in de 
stakingen in Drente, Zaandam en Spanje, want elke cent meer loon 
die afgedwongen wordt, is er een minder voor de oorlog . 

De spreekster , Annie Averirik, bracht,zij het wat meer uit
gebreid, hetzelfde naar voren. Zij wees de toehoorders op de strijd 
van de Indonesische kameraden. Hoewel de P.~I . een grote veer 
had moeten laten door de Amerikaanse tussenkomst , ging zij nu weer 
aan de spits van de Indonesische arbeidersbeweging. Deze arbeiders 
willen niet opgenomen worden in het Amerikaanse agressieverbond 
tegen China en Rusland. Zij willen vrede. Ook de arbeiders van 
Spanje willen deze vrede . Zij wees op de jongste stakingen in dit 
land tegen het Facisme van Franco. Ook hier zullen de arbeiders 
overwinnen, zoals overal elders op de wereld. In Engeland moeten 
de arbeiders nu weer de helft van hun geneeskundige verzorging 
betalen gaan. Dit a l les voor de bewapening . De kapitali stische 
landen bewapenen zich tegen de z.g . agressor Rusland, maar niet 
Rusland, maar zijzelf zijn de agressoren . Rusland voert geen oorlogs
politiek. Slechts 23 %van de Russische begroting wordt besteed 
aan de defensie , terwijl dit in de kapitalistische landen pr ecies 
andersom is. In Amerika wordt 77% van de begroting u i tgegeven voor 
de bewapening. Dit is wel het beste bewijs dat niet Rusland, doch 
Amerika de oorlog wil. In Rusland worden enorme werken uitgevoerd , 
o . a. electrische centrales opgebouwd, stuwdammen aangelegd, rivie
ren verlegd enz . enz . Het geld, voor deze objecten uitgegeven, kan 
niet voor oorlogedoeleinden uitgegeven worden . In Rusland kan men 
net zo min de roebel 2 maal uitgeven als hier in Nederland de gulde 
In Nederland ondervinden de arbeiders wat het zeggen wil , deze be
wapening . Nog pas geleden hebben zij een loonsverlaging van 10% te 
slikken gekregen. t15% prijsstijging en 5% loonsverhoging) . De ar
beiders zullen er voor moeten strijden dat dit ongedaan wordt ge
maakt . Dat dit kan, hebben de veenarbeiders in Drente bewezen. 
Voor alles zal er een saamhorigheid onder de arbeiders moeten 
gaan heersen. Wij moeten trachten de goedwillende elementen in de 
Partij van de Arbeid en het N.V.V . aan onze kant te krijgen. Wij 
moeten een machtig blok vormen tegen de Amerikaanse kolonisatie 
politiek. Zijn wij niet reeds voor 3/4 een Amerikaanse kol onie? 
Worden er al niet , buit en onze regering om, beslissingen omtrent 
ons land genomen? Wij moeten een verder voortvreten van dit kwaad 
voorkomen en vechten voor de vrede . Wij moeten medewerken om tot 

een spoedig vredesverdrag tussen de Grote Vijf te geraken. Zolang 
de Grote Vijf over een vredesverdrag onderhandelen, kan er geen 
oorlog komen . De vredesgedachte beheerst de gehele wereld en dat 
deze gedachte macht bezit , heeft het ontslag van Nac Arthur bewezen. 
De kapitalisten zijn reeds bang voor deze vredeswil en dit moet nog 
erger worden. Wij moeten het doel , de algehele wereldvrede, kunnen 
bereiken en daarvoor zullen wij al onze krachten moeten inspannen. 

In de korte sluitingarede onde rstreepte Bertus van den ~erg 
de woorden van Annie Averink en hij verzocht diegenendie-mët lijs en 
wilden werken voor de vrede , na afloop even te wachten om die 
lijsten mn ontvangst te nemen . Namens de vergadering werden drie 
moties verzonden , één betreffende Willie Mc . Gee aan de Amerikaanse 
ambassade , één betreffehde P. van Staveren en één betreffende de 
jongens van Schoonhoven aan de Nederlandse Regering. 

Na afloop bleven een aantal personen achter om lijsten in 
ontvangst te nemen , doch het overgrote deel verliet direct na dé 
sluiting de zaal . 

De Zangvereniging zette de vocale en muzikale omlijsting 
van deze 1 Mei- viering in met de Internationale, welke door alle 

aanwezigen staande werd medegezongen. Verder bracht zij nog een 
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viertal str~dliederen ten gehore . De accordeoniste gaf een vier
tal populaire stukjes ten beste , terw~jl het duo ~ de :.:eeberg 
meer in het hogere genre bleef . 

De declamator uitte zich eerst in socialistische poësie , 
daarna in een anti- militaristische tragedie , waarop hij op he-G gevoe 
van de aanwezige moeders werkte . De stemming onder de aanwezigen 
uitte zich in nogal spontaan nn langdurig applaudiseren t~dens en 
na afloop van de redevoeringen en aan het einde van de zang , 
muziek en declamatie . 

B~ de u i tgang werd een collecte gehouden voor de orucosten 
aan deze 1 Mei- vergadering verbonden • 

Het geheel had een ordelijk en rustig verl oop . Ni euwe ge
zichten werden pr acti sch niet opgemerkt . 

In de stad werd , behalve van het reeds vermelde optreden 
van de P . v . d .A., van 1 Mei-viering niet veel bemerkt . 

Van een twi ntigtal woningen woei een rode vlag , i n een 
enkel geval gezamenl~k met de nationale driekleur. In vier geval
len betrof het hier woningen , waarvan de bewoners b~ rapporteur 
als communisten bekend staan. 

Ongeregeldheden hadden niet plaats • 

E I N D E . - - - - - 7- 5-1 951. 
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VerBlag van de opensare vergade 

1951 door de C.P.N., Afdeling Hilverm1m, 
het Hotel "Santbergen" te Hilversun. 

ACDI t_/7, ') / 
· -gehouden op 1 Mei 
in de grote zaal van 

Zaalcapaciteit: 400 personen. 
300 personen. Aanwezig: 

Spreker: Marcus BAKKER, Hoofdbestuurslid der C. P.N. .., 
Medewerking: "De Propellers", muziekgroep uit Amsterdam. 

·V- "De Frontalini's", 2 meisjes en een jonge
~an met accordeon~ leden van de A.N. J . V. 
te Hilversun • 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -V~~ ~cWJ~Ui~ ~ ;e --
~ · ~e vergadering werd te 20.30 uur geopend door het Hil-

~V versumse Ge~eenteraadslid der C.P. N. , Anton Theodorus Willem 
~· DE HEUS, geboren te Hilversu~, 24-8- 1915, bij Uw dienst bekend. 

'-- Hij memoreerde, dat deze avond een fee~ telijk karakter 

draagt, omdat h?t nu precies 60 jaar is geleden, dat de eerste 
1 Mei ve!gadering werd gehouden. In do afgelopen 60 jaren is 
veel veranderd en verbeterd voor de arbeiders. Het tegenweer-

. dige wereldgebeuren eist, dat de strijd van de arbeiders en 
voor de arbeiders met kracht wordt voortgezet en met nog meer 

. strijdl)lst dan 60 jaar gele'den • .l.le groot- kapitalisten, aldus 
spreker, sturen het we>lbewust op een derde wereldoorlog aan. 
De arbeiders .over heel de wereld zullen echter alles in het 

wer& stellen om dit tegen te gaan. 
Na het kort openingswoord kondigde spreker aan, wat er 

deze avond gebracht zou worden en gaf eerst het woord aan de 

jeugd. Hierop rnaacheerde een 15-tal leden van de A.N.J. V. uit 
~ilversum met vlaggen en spandoeken de zaal binnen, onder het 

zingen van "Wij zijn de jonge garde "• Op het podium werden 
door deze jongelui enige strijdliederen gezongen. 

Vervol9ens kwamen"dé Frontalini's" voor het voetlicht, 

die enkel-e bekende radioliedjes speelden, waarne. "De Propeller 
drie Russische lied~:r~n ten gehore brv.chten. Hierna werd een 

half uur cpauze gehoud nn. 
Na de pauze traden achtereenvolgens "ue P:roj>ellers" en 

'tne Frontalini's" op, die enige strijdliederen en andere lie

deren ten gehore brachten. 



., 

Te omstreeks 2?.00 uur werd het woord gegeven 
BAKKER. Deze spreker hield een rede van een u~r en begon met 
zeggen, dat het al vele jaren geleden is, dat IX>mela lHEU\iEN

HUIS zijn eerste bijeenkomst hield in Leeuwarden. Bij die ge
legenheid sloten de inwoners van Leeuwarden hun ramen, omdat 
zij in de mening verkeerden, dat de revolutie was uitgebroken. 
De inwoners van Leeuwarden hadden het toen wel goed gezien, 
want er was inderdaad een revolutié uitgebroken, maar niet op 

een wijze zoals normaal een revolutie uitbra~kt. Van die tijt 
af is het een 5 trijd geworden tussen de arbei.ders en de kapi
talisten ~n strijd wordt ook thans met alle hevigheid voort

gezet. Wij,zo ging spreker verder, moeten elke dag pal staan 
in deze strijd en dan is de niteindelijke overwinning voor ons 

Verv~lgep~· somde_hij de voordelen op, die de arbeiders in de 

Sovjet-Unie en in de andere Oost-Europese ötaten genmeten~ 
Daar gingen de lonen ouhoog en de ppijzen omlaag maar in de 
Wes~-EUropese Staten is dit juist andersom gegaan. Wij, zoftei 
spreker, zijn er van overtuigd, dat vele arbeiders in de Wes

terse landen .nimmer dempens zullen opnemen tegen de 
uit de Oosterse landen en anders zullen wij trachten hen die 
overtuiging bij te brengen. Er moeten hier nog grote offers 

gebracht worden door de arbeiders, voor de uiteindel~jke o 
winning is bevocht6~· Ook de kapitalisten zeggen dat zij of
fers bre!'lgen. Kijk dan maar eens naar de N. V. "Albert Heijn 

11 

' zo zei sp~eker, Ook doze firma brengt offers en ~it offer be

staat uj.t liet verd~enea van ruim F.- 5. 000. 000. bij de laatst 

suikerprijsverhoging, maar de arbeiders en arbei dsters van~ 
deze firma kunnen niet eens 5% loonsverhoging krijgen. Zo 
ging deze spreker nog en~ge tijd door~ om de kapitalisten als 

de ergste vijanden van de arbeiders te schilderen. Aan het 
slot van ~ijn rede wekte hij een ieder op om mee te vlerken 
aan he+, behoud van de vrede en daartoe de gehele persoon in 

te z_etten. zorgt er voor, zo zei spreker, dat er zoveel 
lijk handt ekeningen verzameld worden, want <1aaruit moet 

kracht blijken. 
Spreker kondigde aan, dat een tweetal moties aan de 

Regering zouden worden gezonden. DA eerste motie eist de 
onmiddelli jke vrijà&ting van Piet VAN STAVERb~ en andere 
dienstwei geraars; de tweede motie eist, dat all e militaire 
activitei t i n Korea wordt gestaakt en dv.t geen goedkeuring 

wordt gehecht aan het voornemen van Amerika om China te 

bombarderen. 



- 2e blad -

Gedurende de ppuze werd in de zaal rondgegaan 
lijsten ten behoeve van de s takers bij Albert Heijn. 

In de zaal war en spandoeken opgehangen met de leuzen: 

"Onmiddellijke prijsstop" en " Vrede over heel de wereld", te 
wijl ook hier en daar in de zaal een rode vlag was opgehangen • 

.De vergadering , die een rustig verloop had, werè te 

omstreeks 23 . 00 uur door de Illi""USJ;_ sl-ot-en, waarna allen rustig 
ui teen gingen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hilversum, 2 Mei 1q51. 
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-
Verbinding : 19 Da ttpH-7-5-~-1 - /l 
C/3 no 435 ' 51 EVC ./~ t.-./~4-o ...... -c- ~-;i tl hrl ii 
Onderwerp: 1 Mei- viering te Utrecht Waekw'e'rz· hto 
------------------------------------------------------- -----

Op Woensdag , 2 Mei 1951, werd in de grote zaal van "Tivoli" 
te Utrecht een 1-Mei- meeting gehouden. 

Deze bijeenkomst was georganiseerd door het daartoe opge
richte " 1- Mei- Comité 1951", hetwelk is samengesteld uit 
leden van diverse bi j de EVC aangesloten organisati es, waar
bij medewerking werd verleend door de CPN- district Utrecht. 
Uit meerdere aankondigingen in mededelingenbladen van de 
EVC blijkt, dat aanvankelijk is getracht op 10 Maart 1951 
een grote cabaretavond te houden. Organisatorische moeilijk
heden waren vermepdelijk de redenen, waarom deze cabaret
avond geen doorgang vond op de aanvankelijk vastgestelde 
datum, zodat ten slotte een oplossing is gevonden in een 
gecombineerde viering van het jaarlij~ EVC- feest en de 
1-Mei- dag. 

Dat de CPN bij de organisatie van deze Mei- meeting mede
werking verleende blijkt uit de mededeling in "De Koerier" 
van 20 April 1951 (een uitgave van de CRf , district Utrecht), 
waarin het volgende bericht voorkomt : " 2 Mei 1951 gaan we 
allen naar Tivoli de grote Mei- vergadering meemaken. Zijn 
alle kaarten reeds verkocht ? Onze taak is 1000 kaarten 
verkopen". 

Voorts was deze Mei- meeting aangekondigd o.m. in " De 
waarheid" van 28- 4- 51 en 2- 5- 51 , in mededelingenbladen 
van de EVC, en in de organen van diverse bij de EVC aan
gesloten bonden , hoewel in laatstbedoelde aankondigingen 
niet steeds speciaal werd gewezen op de viering van de 1e 
Mei, doch zonder meer op het optEden van het "G. B.cabaret 
met bal na " . 

Ten slotte werd nog medewerking verleend door het zang
koor "Morgenrood " onder leiding van JAN MARTEN GUNNEMAN 
(8- 12- 20), wonende Billitonkade 27 bis te Utrecht , en 
het G. B. - cabaret "De Wekker" . 

Als spreker trad die avond op de voorzitter van de EVC, 
BEREND BLOKZIJL. 

Vóór de aanvang werd gecolporteerd met het ANJV- orgaan 
"Jeugd", terwijl actief handtekeningen werden verzameld 
voor de petitie ter bevordering van een vredesverdrag tussen 
de Grote Vijf. 

In de zaal waren enige spandoeken aangebracht , o.m. met 
de volgende opschriften: "Leve de Eenheid van alle Werkers" 
en "Voor een Vredesverdrag tussen de Grote Vijf". 

De bijeenkomst werd door ongeveer 1000 personen bijge
woond (zaalcapaciteit 1800). De toegangsprijs bedroeg fo , 75. 

Op het podium had het volledige 1- Mei-comité plaats 
genomen, bestaande uit: 

- 2-
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c4 SIMON DE ROO (9-1 0- 01) , voorzitter 1- Mei comité, 
\ DAVID MOSCOU (25- 7- 99), 

JOHANNES PETRUS HELLEVOORT (21 - 5- 96) , pennibgmeester, 
"x 1 JOHANNES GEORGE SMIDT (6- 4- 25) wonende te Jutphaas , 
~y I CORNELIS VERHEUL ( 17- 9- 22) , 

CHRISTIAAN ULTZEN ( 13- 6-1900) , 
i, HENDRIK WILLEM VAN DE KEMP ( 6-1-31 ) , 

ALBERT HENDRIK WILLEM DOR ( 19- 8- 28) , 
V GERARDUS AN 'JDNIUS F AAY ( 15-5-18), 
~ JOANNES EERNARDUS MUTSERS ( 11-6-1 2) , 

,) ~ EVERARDUS HENDRI KS ( 20- 6-1 2) 
Jr. ALBERTUS JOHANNES VAN BREUKELEN ( 28- 8- 09) , 
~ 'WOUTER DOLMAlT (29- 11-98) , wonende te Zuilen , 
~ BAREARA ~HEODORA WITTE- MEURS (25- 3- 07) , en 
~v JAN BLIJLEVEN (5- 3- 14) 

Met een korte inleiding werd de Meimeeting geopend door 
de voorzitter van het comité, De Roo, die onmiddellijk het 
woord verleende aan Berend Blokzijl voor het uitspreken 
van zijn Meirede . Blokzijl ving zijn rede aan met de ge
schiedenis van de 1- Mei viering te memoreren. Hi j herin
nerde er aan , hoe 60 jaar geleden de vonk van het sovia
lisme de millioenen werkers over de gehele wereld in brand 
zette en hoe ten slotte deze dag is geworden tot een feest
dag van de arbeid . Hij vertelde van de twijfel die 60 jaar 
geleden nog bestond of het kapitalisme van de aardbodem 
zou verdwijnen en dat er nu geen twijfel meer mogelijk 
was dat het van de aardbodem zou worden weggevaagd . Als 
voorbeeld noemde hij diverse landen met aan het hoofd de 
roemruchte Sovjet Unie , waar het kapitalisme was over
wonnen en waar het plaats had gemaakt voor het werkelijke 
social isme. Hij wees op de waarlijk grootse wijz e waarop 
in di e landen ook dit jaar weer de dag van de ar beid was 
gevierd en, sprekend namens de aanwezigen , meende hi j het 
op zijn plaat s te achten , dat hi j vanuit de bi j eenkomst 
woorden van warme hulde en kameraadschappe l ijke groeten 
overbracht aen het grote en roemrijke volk der Sovjet
Unie . Het land, aldus Blokzijl, waar nu reeds ongeveer 30 
jaren het socialisme tot werkelijkheid was geworden . 
Vervolgens bracht hij hulde aan het dappere Koreaanse volk , 
dat thans stelling na stelling verovert op het Amerikaanse 
imperialisme en de oorlogsstokers. Hulde en kameraadschap
pelijke groeten bracht Blo~zijl vervolgens aan het milli
oenenvolk van China , dat na jarenlange strijd tegen onder
drukkers en uitzuigers van binnen- en buitenland, zijn 
vijanden verdreven had en het broedervolk van Korea bij
stond in zijn heldhaftige strijd . Blokzijl verzekerde dat 
deza strijd niet zou eindigen voor dat Korea weer was voor 
de Koreanen. Soortgelijke groeten bracht hij aan alle 
andere Aziatis che en Oost- Europese volken en aan alle 
goed- willende werkers in Amerika, Engeland , Frankr i jk en 
Duitsland . Speciaal de Duitsers aan onze Oostgrens be
loofde hij steun in hun strijd voor de vrede en t egen het 
Amerikaanse i mperialisme met zijn herbewapen~ng van West
Duitsland. Een .volk aan onze Oostgrens dat de vrede wil 
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achtte Blokzijl een Nederlands belang en verdient de steun 
van alle werkers , opdat het niet meer zou gebeuren, dat 
het Duitse volk voor de de r de keer in één mensenleeftijd 
in een wereldoorlog werd gedreven. 

Blokzijl waarschuwde tegen het oorlogedrijven van ver
schillende regeringen, waarbij ook de Nederlandse regering 
betrokken werd en wees op het gevaar dat Nederland in een 
oorlog kon worden gewikkeld met het broedervolk van China. 
De oorlogsstokers dringen aan op versterkingen voor de 
st1 ijd in Korea, nu nog z.g . n. vrijwillig~s, maar straks 
zal dat niet meer voldoende zijn en zal erkanonnenvoer 
geëist worden. Hij waarschuwde de vaders n moeders van 
zonen, die geschikt zijn het soldatenpak te dragen , dat 
wel te bedenken . Zo goed als de stem van het volk in staat 
was de oorlogszuchtige generaal Mac Arthur te doen ver
dwijnen, zo moet ook de Nederlandse regering een halt worden 
toegeroepen en terugtrekking geëist worden van de strijd
krachten in Korea . Reeds veel te veel wordt aan oorlogstumg 
uitgegeven. Jaarlijks gaan er 1% milliard aan verloren ten 
koste van het levenspeil van de werkers . Woningen kunnen 
niet meer gebouwd worden en voor culturele doeleinden is 
geen geld . El ke dag stiijgen de prijzen en zullen blijven 
stijgen. Een eensgezinde strijd tegen de oorlogsstokers 
is geboden en gezamenlijk moet gestreefd worden voor een 
vredespact tussen de Grote Vijf. Hierdoor moet getoond 
worden dat het werkende volk geen oorlog wil. Wat samen
werking vermag hebben - aldus spr.- de Vrentse veenarbeiders 
getoond , die een week tevoren er in waren geslaagd boven 
de toegestane loontoeslag nog 10% loonsverhoging af te 
dwingen . Spreker noemde dit een schitterend succes en drong 
er op aan, niet te twijfelen om, indien dat nodig was, het 
machtige strijdmiddel , de staki ng , te gebruiken om de eisen 
kracht bij te zetten. Hij herinnerde aan de grote kosten 
die de strijd in Drente en elders met zich had gebracht en 
wekte op die strijd daadwerkelijk te steunen, 

Spreker meende niet te mogen vergeten de strijders voor 
de vrede in de kerkers van Franco- Spanje , Amerika en Neder
land . Hij bracht hun namens de aanwezigen zijn vlammende 
kameraadschappelijke groeten en zegde hun alle mogelijke 
steun toe , totdat zij bevrijd zouden zijn. Meer in het 
bijzonuer wijdde hij aandacht aan de tot gevaneenisstraf 
veroordeelde dienstweigeraar Piet van Staveren, wien hij 
beloofde te zullen strijden totdat hij weer in vrijheid in 
de kring zijner kameraden zou zijn teruggeke erd. Na een 
opwekking om voort te gaan in een eensgezinde strijd voor 
de vrede, besloot Blokzijl na ongeveer een half uur zijn 
rede. 

De aanwezigen toonden zich tamelijk enthousiast en gaven 
meermalen door applaus van hun instemming met het gespro
kene blijk. 

- 4-
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Na Blokzijl nam De Roo nogmaals het woord en bracht 
tevens in herinnering de thans nog in staking zijnde 
arbeiders in de Zaanstreek en elders in den lande . Hij 
wekte de aanwezigen op , deze strijd met milde hand te 
steunen, waarvoor tijdens de pauze gelegenheid werd ge
geven. Hierna zong het zangkoor "Morgenrood" de Inter
nationale en het "Vredeslied ", waarna De Roo andermaal 
voor het voetlicht kwam. Hij stelde de aanwezigen voor 
een tweetal moties aan te nemen , t.w . één voor de vrij 
lating van de ter dood veroordeelde Amer i kaanse neger 
Willy Me Gee en één voor de vrijlating van de dienst
weigeraar Piet van Staveren, welke door applaus als aan
genomen beschouwd werden en verzonden zouden worden aan 
de Amerikaanse ambassade en aan de Nederlandse regering . 
Voorts deelde De Roo na een kort praatje over de a . s . 
heldenherdenking mede , dat men deze het best kon her
denken door de oproep "V66r een vredespact tussen de 
Grote Vijf" te tekenen . Hiertoe zou men na de stille 
omgang te Utrecht op huisbezoek gaan om deze handteke
ningen te verzamelen . Met een opwekking hieraan mede te 
werken , besloot De Roo . 

Hierna was weer het woord aan het zangkoor dat enige 
strijdliederen ten gehore bracht, gevolgd door het G.B. 
cabaret, dat op de van hen bekende wijze hun liedjes en 
sketches voor het voetlicht bracht . 

De Meimeeting werd besloten met een bal onder leiding 
van Piet Wildschut . 

Het zangkoot "Morgenrood " zond nog een door 37 personen 
ondertekend schrijven aan de Amerikaanse ambassadeur , 
waarin geprotesteerd werd tegen het voornemen om Willy 
Me Gee ter dood te brengen , en zijn onmiddellijke in 
vrijheid stelling geëist werd . 

Bijlage : 2 pamfletten. 

-
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lMEI 
Strijd dag voorVrede en Welvaart 

Reeds meer dan 60 jaar vieren de werkers van de gehele wereld 
de le Mei. 
Begonnen als een strijddag voor de invoering van de 8-urige werk
dag is dele Meiviering uitgegroeid tot een machtige wapenschouw 
\'an de internationale arbeidersbeweging voor vrede, geluk en 
welvaart. · 
Het Verbondsbestuur van de Eenheidsvakcentrale heeft alle wer
kers opgeroepen om te komen tot organisatiecomité's in de be
drijven en steden ter voorbereiding en viering van de komende 
Ie Mei. 
Onderstaande personen, arbeiders uit bedrijven, hutsvrouwen en 
vertegenwoordigers van organisaties juichen dit initiatief toe en 
hebben besloten zich aaneèn • te sluiten tot een Utrechts 1 Mei
comité. 
Zij zijn van mentng dat het juist in deze tijd \.'an toenemende 
oorlogsdreiging en verdere verslechtering van het levenspeil voor 
de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk, meer dan 
ooit poodzakelijk is, dat de werkers zich nauw aaneensluiten om 
gezamenlijk de grote gevaren die hen bedreigen af te weren. 
Zij roepen dan ook de Utrechtse verenigingen en organisaties 
van het werkende volk op om de· komende le Mei hieraan uiting 
te geven door gemeenschappelijk onder eigen leuzen te demonstre
len \'oor vrede. geluk en welvaart. 
In het bijzonder wenden zij zich tot de arbeiders om in de be
drijven voorbereidingen te treffen voor een massale l Meiviering 
en naast de speciale bedrijfseisen de komende 1 e Mei in het teken 
te zetten van de strijd 

Voor 10 pCnt loonsverhoging 
Voor vrede en welvaart 
Tegen oorlog en oorlogsvoor
bereiding 

Werkers van Utrecht, 111 
vormt l Mei-comité's ,. ~ 

z.o.z. 



Allen op 2 Mei naar TIVOLI 
AANVANG 8 uur 

Leve de 1 e Mei-Strijddag voor V rede 

en Wel vaart, voor een gemeenschap

pelijke I Mei-viering van alle werkers. 

S. de Roo, ,·oorz. E.V C 
D. Mo~cou, -;eer. E.V.C. 
J. H('llevoort. voorz AB W.B. 
j. SmH voorz. A.N.J.V. 

C V er heul, fabrieksarbeider 

Chr. Ultzen, wagenvoerder N .S 

H ' ct Kemp fabrieksarbeider 

Het Utrechts I Me1-COrn1té 19"\l 

A. Dor, secr. A.N J.V. 

G A Faay. metc~albewerker 

1. B. Mutsers ''crtegenwoordiger 

E. Hendt~ks bouw'I.'<Jkarbeidcr 

À ". Breukelen. bouwV.clrbeid('J 

W. Dolman. bouw,akarbeider 

Me,r. Witte- Mcurs hUJsvr. 

J. Blijleven ,Morgenrood' 

Adhaesiebetuigingen en financiële steun zenden aan 

J. Hellevoort, Penningmstr van het 1 Mei-comité, p.a. 

Lange Smeestraat 17 - Utrecht - Telefoon 1 8 0 S 6 
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Het O.B.-Cabaret _komt weer • • • 

I 

OUDT U die avond vrij en zorgt dat U er bij bent! 
Een beter qabaretprogramma kunt U niet meemaken, ook niet als U het duurste 

u kiezen. Want onder de beste artisten van ons land vindt U maar één groep, die zo 
volkomen is ingesteld op het leven en de .(;trijd van de werkers: ons cabaret 
GEMENGDE BERICHTEN. 
Een groep artisten, die weet wat arbeiders nodig hebben om een avond echt uit te zijn; 

om te lachen; om onbezorgd te genieten en toch naar huis te gaan met het opgewekte 
gevoel: dat is niet voor niets geweest, ik heb er nog wat van meegenomen ook. 
Want dat is het geheim van dit cabaret: het is licht maar nooit leeg; vrolijk maar niet 
onbenullig; gevoelig maar niet burgerlijk sentimenteel. Het is nooit zwaar op de hand 
en toch ernstig gemeend. 

Door alle dwaasheden en geestige fantasieën heen blijft 't een cabaret dat de werkelijk
heid niet omzeilt, maar aanpakt. En raak ook, als het moet. · 
Het G.B.-cabaret is een cabaret zoals dat voor ons, arbeiders, moet zijn. En deze ~eer 

komt het weer met een geheel nieuw programma, met verrassende aanwinsten a 
nieuwe vondsten, fris en actueel als immer. 

Ga er heen, met Uw vrouw, met Uw werke'l.de kinderen. Neem vrienden en kenni81eB 
mee .•.. als er nog plaatsen zijn tenminste. Het G.B.-cabaret komt weer! 



, 

Een fris muziekje 

Hé, brave Henderlk, heb j~ dan niks geleerd, 
Van die millioenen kameraden aan je zijde 1 
Die staan strijdbaar klaar-met-elkaar, 
Om jouw wereld te bevrijden! 

Q VERAL, kameraad, zijn mannen in overall, 
die geldmacht en oorlog als misdaad beschouwen. 

bedreigd en daardoor nog in vaster vertrouwen, 
net als jij, kameraad, en je kunt op ze bouwen. 
De wilskracht voor vrede en vrijheid bestaat 

OVERAL,~RAAD,OVERALI 

, 

ER komen in dit programma ook nieuwig
., heden, die onze bezoekers nooit eerder 

zagen. Eerstens hebben wij er een kameraad bij: 
Tini van Leer, een jonge actrice. 
En wat ook wel helemaal iets nieuws is: het witte 
doek. Nee geen film, dat is bekend genoeg. Iets 
anders: een herleving eigenlijk van een oud spel, 
dat jammer genoeg verdrongen was. Er zullen 
niet veel zijn, die dat al eerder zagen. Voor ons 
is het ook nieuw. ~en experiment dus. Het heeft 
wel wat moeite gekost en wij moeten er allemaal 
hard aan meewerken. Nu ja, met stilzitten kom je 
er niet. Een cabaret moet levendig zijn en ver
rassend. Wat het is? Als ik dat ga uitleggen, is 
bet ni;~assen~r. 
De gees~ van ons cabaret, de bedoeling, het 
plezier in ons werk is als van ouds - alleen weer 
gegroeid- maar voor de rest is alles nie-uw." 

Uit een gesprek met Ber Hulaing. 

i_ 

IK 

BEN 

VEERTIEN 

• • • 

., 

Hebt u reeds plaatsen besteld voor de voorstelling van 
hef O.B.-Cabaret? 
En Uw buurman, Uw maat. Uw vrienden en huisgenoten, 
hebt u ze reeds in de gelegenheid gesteld eveneens deze 
genotvolle avond te bezoeken? 

G. B. -Cabaret 
"DE WEKKER" 

E.V.C. Afdeling Utrecht 

Voorstellin_g 
op Zaterdag 1 0 Maart 1951 

in TIVOLI 

'(.. t 
Dit Is medewerker Lam-~ 1 .• J.. 
mert Bloem, die achter ~-
het autostuur en achter r,:''- • 

Entree 1.1.25 Aanvang 8 uur 

BAL NA 

met medewerking van 

de coulissen zijn vele • 

technische verrichtingen I 
nauwgezet vervult. t 

het Show-dansorkest van J. Oort 

Kaarten verkrijgbaar bij de bekende adressen 



ther ts het zestal, dlll rnel net nieawe pTvgrami/za 
" De Wekker" de arbeuters van Netierland tets aan
biedt, dat door geen enkeLe caharetoloeg m ons 
land aangeboden kan woraen-
Muziek, sketches, humor en saf.tre van het hoogste 
gehalte, ontleed aan het leven en aan de strijd 
van ae arheiaers. 

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

STA OPI 
Sta op, wordt wakker en sta op. 
Zet je loomheld opzij, 
Wrijt de slaap uit je ogen, 
Want als je niet uitkijkt, 
Dan wordt je bedrogen 
Sta op kameraad, want de tijd is bewogen 
Sta op! 

Sta op, wees waakzaam en sta op. 
Wek de lilapende makkers, 
De luien, de slomen. 
Wees een wekker voor hen 
Die nog d.l'ullen en dromen 
Sta op kameraa~, want de tijd is gekomen 
Sta op! 

Sta op, ga 88Jllen en ata op. 
Tegen ben, 
Die aan VI1!held en rechten nog knage.n. 
Tegen hen, 
Dle een oorlog door •t land willen jagen. 
Tegen al, wat je levensgeluk kan belagen. 
Sta op, sluit je aan. kameraad! 

Ga. samen! 
Sta op! 
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V"/P . //~. - ~-:J&/_, V 
.n. ....t.. "'r i ·: (; ""eveer 125 J?cl'v9.i4 en

4

•• • •• r·--t-i.-H-0-.K-. -1 
LJa~ÜCé\"'nciteit : 119m2 . ./~-'A.~ ' CD/:ï3t~ 

p 
Spreker5 : Irleider J . utap te ~choonoord ~ . 98 DAT:7&-~ 

( €rsonalia bekend) . 1 PAR: 
9 ·-I I - · ·-utemming : er .... thousiast Eet so.~~f'<PPl~u5 .V0 1 iA.t1 W..t.. 

- \/V e~lt0Vvr31C~"!!• 
.:>tt~ande in het te.c>:en van de 1-J. .• ei-vilring 

•ue":'d voor.r.1elde fe-e· teli;ike ver~adering -;ehouà.en 
in de zaal v"'n de ca:Ler,ouaer J . .... ~ . lv,eljer te 
.Jchoonoord . Om ongeveer 20.00 uur v:e":' 1 een aan
Vc.Hlf) enon·en . 

i(J .LJ.et was de cord'JUnist Jentinus utap voornoe1 .à , 
die t J le aam.ezigen \ el ~om heette . 1üj mereort:erde 
in het kort in welt: teken u.eze bijeenkomst stonc... . 

Daarna WE-ru aan spelE-rs de 0 ele enheid ·e,even 
tot opvoerLl[; van Let tonee .... stuk : 11 Geef r. ij U•.1 
....... are'1

• D<Jt nam met .rctuz e ' s mee ere ... ~end .l.'Uim drie 
tiJ'- . .uen ~tri ~'-je zo:·ç;de G.on voor muzL:ale o.f 
\.i elJ.ng . Yan 0 . 30 tot 1.< .5 uur \.erd nog ele en
üE.iu vOt uan ..... e~ t: even. 

Om 2 . 00 uur \US het einde en de z&al leej . 
Langs ae n&~r ae Zaal leide~ce ~rap en i e 

Zó.&l ,,aren grote t::a.!'tonnen rr_et lt.' .zen als : 11 Onze 
j o:r..gens niet oneer llé!Zi - ::;enerc.al;::,·: .. vrieua&chap 
tussen de volten:· .. voor de toe ~o, ,st van onze kin
deren en ont'\apeningn aa.?J.;ebra.cht . ~ls decor hin
gen of · er er _ e~>o ..... nen op het poó.iu..t de vlu{5~en 
VLn de 1 . V. b (~it) en U . P . ~. (rood ). 
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Op Dinsdag 1 Mei 1951, te 20 uur, werd door het 1 Mei
Comits van de C.P.N. afdeling Zwolle in het gebou'l7 ''De 
Eikelboom» 8elegen aan de Juf'ferenwal te Zwolle, een n Mei
vergadering" gehouden. 
Zaalcapiciteit 160 personen. Aanwezig waren ongeveer 50 
personen, waaronder een 25 tal vrouwen. De entreeprijs 
bedreeg F.0.50- per persoon. stemming rustig. 
o.m 20.15 uur werd de vergadering geopend door de voorzitter 
van ha t 1 Mai-Comi te:. l q n 

Willam G I J SB Na 
gaboren te ZWolle 20 Augustus 1933, van beroep leerling
etaleur, wonende te Zwolle aan de Heemskerckstraat No . 37· 
Gijsen heette de aanwaeigen, als voorzitter van het 1 Mei
Comite, hartelijk ~velkom. Dit was , aldus spreker , het zesde 
Meifeest na de oorlog. ~~ij leven in een tijd waarin het wel 
en '\lee van de gehele wereld a:f hangt • .3en tijd w:aarin wordt 
beslist wie het haft in handen zal krijgen. Deze besltssing 
ligt aan u. Hiervoor wacht ons een zware strijd, een strijd 
die ons de toekomst en de overwinning zal brengen. 
Hierna gaf Gfjsen het woord aan de spreker van die avond: 

Reinier S M I D , 
geboren te Amsterdam 16 Noyember 1914, wonende te Amster
dam. 

" Vandaag, aldus spreker , is het 62 jaren geleden dat op 
een congres van het Internationaal Proletariaat door een 
Franse mijnwerker het voorstel werd gedaan, de eerste Mei 
te vieren als demonstratie voor de doorvoering van de acht
urige werkdag en als demonstratie van het werkende volk 
in de strijd tegen het kapitalisme. ~~1 j konden aanschouwen 
dat na de oproep van de Franse mijnwerker niet tienduizen
den, maar millioenen over de gehele wereld demonstreren. 
Als we terugdenken, moaten we vaststallen dat de oproep 
geen theorie is geweest, maar dat een groot deel van de 
werkende klasse het juk van het kapitalisme van zich af 
heeft geschud. Aan de ene kan~en we millioenen demonstre
ren in de landen die nog onder de druk van het kapitalisme 
laven, aan de andere kant z ien we millioenen die demonstre
ren in de landen die zich ontdaan hebben van dit juk en 
waar het werkelijk mogelijk is als mens te leven. 
Dan gaan onze gedachten terug naar het moedige Spaanse 
volk dat zelfs door geen ooncentratiekampan kan worden be
dwongen. Wat Hitlar niet lukte, dat lukt ook Franco niet. 
Onze genachten gaan uit naar de kameraden in Ttalië en 
Frankrijk, die vandaag bij de Mei-Viering, in massastaking 
opnieuw hebben gedemonstreerd dat de eerste Mei een dag 
is voor de werkende klasse. onze gedachten gaan uit naar 
Noord en zuid Korea waar men onder de druk l eeft van het 
Amerikaans kapitalisme. In het bijzonder gaan onze gedach
ten uit naar de bondgenoten van de Nederlandse arbeiders
klasse, naar het volk van Indonesië, dat ondanks terreur 
hedeD.ID.OJrgen door een demonstratie van 200.000 personen in 
Djakarta blijk heeft gegeven van afkeer tegen de terreur 
van de Soakarno's en Hatta•s. De moeten vaststallen dat 
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ondanks het verbod van staking, het verzet van het In
donesische volk steeds toeneemt. Dit komt het best tot 
Uitdrukking in de stakingen op de plantage•s. Het gr~te 
voorbeeld van de grote nationale revolutie in China 
dient als voorbea~d voor het Indonesische volk. Het is 
de strijd van de kameraden in China die niet alleen de 
&ngelse en Amerikaanse imperialisten, doch ook de Tsjiang 
lrai Sjek 's hebben verdreven. Deze strijd is nauw verwent 
aan onze strijd. Laten we lèijken naar onze kameraad van 
staveren, die weigerde naar Indonesie te gaan vechten 
voor de Nederlandse couponknippers. Piet van staveren 
wsrd door de Nederlandse klassejustitie veroordeeld tot 
7 jaren gevangenisstrat. Doch, behalve Piet van staveren 
werden honderden anderen naar het strafkamp Schoonhoven 
gestuurd, die weigerden broedsr.moord te plegen. Zij zijn 
de bloem van de Nederlandse natie. Het is een s chandaal 
dat we moeten vaststellen dat jonge Nederlanders werden 
gevangen gezet omdat ze weigerden de geweren op te nemen. 
Vandaag werd weer een grote oorlogsmisdadiger in Neuren
berg vrij gelaten. Waarom gebeurt dit ?. Omdat men hen 
nodtg heeft bij de voorbereiding van e en nieuwe oorlog 
door de Amerikaanse oorlog ophitsers. Na de laatste maat
regelen van het nieuwe kabinet zien we dat de prijzen 
voor het levensonderhoud steeds hoger worden. Het kapi
taal zo u ook offers brengen. Wat waren die offers?. 
Dat waren de Verkade's en de Albert Hein's die kans za
gen door hun suikerspeculatie 6 millioen gulden te ver
dienen. Aan de ene kant zien we de ontzaggelijke 1t1nsten 
van het groot kapitaal, aan de andere kant zien we dat 
het levenspeil der arbeiders met 15 ~ is gedaald. Als we 
zien dat de regering,na stakingen en act1e's, 5% loonsver
hoging heeft gegeven dan is het levenspeil nog 10 % om
l aag gegaan. In een manifest van de Nederlandse Bouwvak
arbeiders Bond van he~ N.v.v. aan haar leden werd zelfs 
gedreigd met stakingen als geen nieuwe verhoging in het 
uitzicht werd gesteld. Llat is er van terecht gekomen ? • 
Niets en dan ook niets. Het is verheugend dat in de rijen 
van het N.v.v. en zelfs katholteken de onrust over het 
hutd16e regeringsbeleid steeds sterker wordt. Als men ons 
vraagt of er dan een ander sociaal beleid mogelijk is, 
dan zeggen wij: " Jan. Dan moeten we de ontzaggelijke 
sommen die uitgegeven worden voor de oorlogsvoorbereiding 
besteden voor huizenbouw enz. Waarom wordt er bewapend?. 
ze zeggen omdat ze door het Bolsjewistische barbarisme 
worden bedreigd. Het is deZelfde onzin als die welke 
Goebels in de jaren van de tweede wereldoorlog verkondig~ 
de. De wapens worden gefabriceerd om ze te gebruiken tegen 
de sovjet en de volkeren van Zuid en Oost Aziä. Het moet 
ons dUidelijk worden dat zij de oorlog bewust~trachten te 
veroorzaken. ;tij moeten dit als werkend volk voorkomen. 
Wij zeggen dan in het bijzonder tegen de moeders:~a voor 
Uw kinderen staan, want deze oorlog zal met de geperfec
tionneerde middelen nog ontzaggelijk meer offers vragen 
dan voorheen. Onze kameraden in de sovjet en de Volks
democratische gebieden willen geen oorlog. Er Zijn er 
echter die geen behoefte hebben aan vrede. Dat ~ijn de 
oorlogophitsers. Toen er geruchten gingen dat het Kore
aanse conflict door onderhandelingen kon ~~rden opgelost, 
liepen de Amerikaanse Beurzen terug. Toen sloeg de Ameri 

kaanse oorlogsdrijvers de schrik om het hart . 
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Als in :7est-Duitsland de oproep van Stockholm wordt ver
boden, is dit wel een duidelijk bewijs wat deze actie voor 
de oorlogsdrijvers betekent. Ook de arbeiders in Zwolle 
aullen meer moeten doen . Zij zullen van vanavond af op 
stap moeten gaan. Zij zullen handtekeningen moeten verza
melen voor deze vredesoproep. Het is beter een druppel 
zweet voor de vrede als een druppel bloed voor de oorlog. 
Daarom Wil ik beslui ten met de oproep: " Op aan de alag. 
Leve de overwinning der arbeidersklaFse. Leve het sociáii 
me." 
Na de pauze stelde voorzitter Gijsen voor een tweetal mo
tie's in te dienen. De ene motie eiste de vrijlating van 
Piet van Staveren, de andere motie de vrij~aling~ de 
ter dood veroDrdeelde Amerikaanse neger VJilly McG ee. 
Voor wie deze motie's bestemd waren werd niet meegedeeld. 
Voorts deelde Gijsen mede dat voor deze avond was aange
vraagd de film " wacht op mij". Hiervan bestonden aldus 
Gijsen, twee copieën • .Eèn daarvan was heel goed de andere 
slecht. Gebleken was dat men ~wolle nu de slechte copie 
had toegezonden. Aangezien de geluidsweergave van deze 
film erbar.nelijk slecht was , moesten de bezoekers genoe
gen nemen met de vertoning van deze film als n stomme film 
In de pauze werd nog gecolp~eerd met bladen als " Vrede" 
'' Jeugd" en Uylenspiegel". Na afloop VJerd een schaalcol
lecte ~ehouden ter bestrijding van de onkosten.~. 
(à:rm>EJ 
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Weekoverzie t. / 
Verslag Demonstratie en Openbare .l!'eestelijke Bijeenkomst 
van de Plaatselijke Afd.van de C .P.N. te Purmerend,op l Mei 
1951. 

DEMONs:rRATIE Omstreeks 18.45 uur werd opgesteld op de Koemarkt te :Purmer
end.De stoet,bestaande uit ongeveer t 100 personen,vertrok 
te 19.00 uur.De optocht werd geopend door het arbeidersmu~ 
ziEkkorps nKunst na Arbeid" van PurmerendeDe navolgende leu
zen werden op spandoeken medegevoerd: "Prijs ... stopu "Loons ... 
verhoging" uvoor een Vredespact van de Grote Vijf" "Alles 
"roor de Vrede" "Proletttriërs van alle landen, verenigt U" 
"Leve de le Mei" .De Russische dansgroep Krasnaja Zwesda 
(Rode Ster),bestaande uit 8 dames en een heer,liepen ge-

• 
kleed in Russische klederdracht,in de stoet mede.De optocht 
trok,onder het spelen van marachmuziek en het zingen van 
strijdliederen door Pur.merend.De stoet werd ontbonden op 
de Padjedijk,waarna te omstreeks 20.00 uur,een feestelijke 
bijeenkomst begon in het café "De Beurs". 

FEESTELIJKE BIJEENKOMST 
Zaal : Café ~e Beurs 11 Padjedijk nr.l,; te Purmerend, 
Exploitant G.Berkhout,wonende te Purmerend,Padjedijk nr.13. 
Zaalversiering: Diverse roda vlaggen,Wit spandoek,waarop 
met blauwe futers het woord "VRE.IlB".J!:en negerkop ,uitge
voerd in potloodtekening met opschrift "Redt Willy MacGee" 
Overigens diverse le*zen,welke ook im de optocht werden 
medegevoerd.-~----~----~--------~---------------------~---~ 

Zaalcapaciteit: Ongeveer 180 personen.--------------------
Aanwezig : Ongeveer 180 personen,verdssld in ongeveer 100 
mannen en 80 vrouwen.--~---------------------------------~-

• 
~rekers: Jan Bork en Sla de Smit,beiden wonende te 

sterdam (nader adres onbekend)~--------------------------
~'101 Leidins : De bijeenkomst stond onder leiding van de bekende 

l'l"' l:%rmerender Communist Marten van der Zee,geb.te Velsen,op 
riJ· ,;o Juli 19l8,wonende te Purmerend,RUbbelebuurt nr.l3.(Van 

~ ~hem werd reeds meedere malen een kartotheekstaat ingezonden). 
Qpening : In zijn openirgswoord constateerde Van der Zee 
met vreugde,dat de teestzaal geheel gevuld was.Hij noemde 
de opkomst zeer groot.~u bleek dat zij op de goede weg varen. 
{Een groot deel van de bezoekers kwamen van de omliggende 
gemeenten).-------------------------------------------------
Spereekster Els de Smdt sprak namens de Nederlandse Vrouwen
bond.Zij oefende felle critiek uit op de Nederlandse Rege
ring,ten aanzien van het DefensiebeleideEr was wel geld 
voor wapenen,maar er v~s geen geld voor verstrekking van 
melk op de Amsterdamse schaèn voor de kinderen. Ook was er 
geld voor het bouwen van kazernes maar niet voor woningen 
waaraan zo dringend behoefte bestaat.~1 

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

3preker JanBork sprak namens de Partij.Hij gaf een histo
risch overzicht over het o~tstaan van de 1 Mei-viering.Hij 
hekelde de oorlogs~oorbereiding van de Westerse landen.Ten
slotte las hij een brief voor van de z.g.Schoonhovense Jon

gens 



• 
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gens.Uit deze brief maakte hij op dat de communistische 
geest bij deze jongens nog niet kapot was. 11

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

Na de redevoeringen werd door de aanwezigen hevig geapplau-
~seerd.-------------------------------------------------
Attractie•s:Het optreden van de Russische dansgroep Kras
naj~ ~wesda.Zij gaven zang,muziek en Russische volksdansen 
ten beste.-----------------------------------------------
sndries Tol,geb.te Purmerend,op 20 Juli 1914,wonende te 

X Purmerend,Esdoornstraat nr~Jl Frans Jonkhart,wonend.e 
te Beemster ,droegen en;i.ge gedichten Voör.------: ______ ... "_ · 
De c ommu_lli.s.t4sche Zangvereniging "Morgenrood" ,gedirigeerd 

~-net communistische Raadslid van Purmerend,trerrit Iden
.~flt~~~burg,{van hem werd reeds eerder een kartotheekstaat ·i~ge~ 
~~v· ~nden) zong enige communistische strijdliederen.~._~~---

rr;P · In de pauze werden handtekeni~gen verzameld voor een mani
fest voor de v.rede.--------------------------------------
Er waren geen militairen aanwezig.----------------------
Tijdens de bijeenkomst werden de navolgende motiets aange-
nomen:---------------------------------------------------
le. Een motie,gericht aan de Ned.Regering om de zwaarge
strafte Schoonhovense jongens {Dienstweigeraars) uit hun 
gevangenschap te ontslaan.-------------------------------
2e. Eis aan de Amerikaanse Regeri~g om de onschuldig ver~ 
oordeelde neger Willy MacGee op 8 Mei a.s.niet op ~e Elec
trische Stoel te brengen.------------------------------~a 
}e. Gelukwens aan het Volk van de SovjetwUnie met het vol
brengen van het nieuwe 5 jaren plan.---------------------
Sluitipg: In zijn slotwoord vrekte Van der Zee de aanvrezi
gen op voort te gaan op de ingeslagen weg en te blijven 
strijden voor het Communistische ideaal.Hij laakte de 
wijze van handelen van de Politie-commandant Verbaan,die 
het medevoeren van e~ige leuzen verboden had en op een hoek 
van een straat de Communistische optocht had geóD~troleerd 
ten aanzien van de meegevoerde leuzen.Hij sprak de hoop 
uit dat spoedig de tijd zou aanbreken dat de c.P.N.niet 
meer behoefde te vragen welke e~~eB zouden mogen worden 
medegevoerd.--~~-------------------~------------------~ 
De bijeenkomst \'lerd te omstreeks 24.00 gesloten met het 
gemeenschappelijk zingen van de Internationale.-w~------~ 
VerlooF: Demonstratie en bijeenkomst hadden een rustig ver-
loop.~~~-~-~------~----~----~---------------------------

Purmerend , 4 Mei 1951. 

No .479/441 -1951- VBRrROOn:r..IJK. 
U· 

Gezien en doorgezonden. Bijgevoegd zijn i~ormatiekaar
ten ten name van '.l.'OL, .Andries en .t<JR\1ER, Johannes. 

Met de in het verslag genoemde l!'rans Jonkhart wordt be
doeld: JONI<Hfl~, Frans, geb. 4-2-1913 te 's-Gravenhage, 
wonende te Beemster, Zuider\'leg 141. 

Amsterdam, ~ Mei 1951. 
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\Veekoverzi~i AC~ h,'f'~:.J/ 
In de avond van J. t.ei ..~..s:öl vond- _ · . _ .:é 

Cornelissen,Dokter ~aumannplein te Halfw g,gemeente Haur
lem.wrliede en Spuarnwoude een 1 !uei bijeenkomst plaats, wel 
ke vvas gg_o_rganiseerd door de Cr-P . l, .-Halfweg. 

ffie~e bijeenkomst,die door ongeveer zestig personen 
\ïerü. bez~ht, werd te ongeveer 20 . 15 uur dot>r de vocrzi tter 
der '-'·· . .... -Half••;eg,de neer Jacobus van Delden te Zwanen

..,~ burg geopend, WF.:.arna deze het woord gaf aan de hee:r· Jan 
BUSSINKuit Ams-uerdam,die sprak over het onderwerp:"de Eu
ropese arbeidersconferentie. 

OP KAART 

Spreker d~elde mede,aat hij op de Europese arbei 
dersconfe entie in Berlijn was geweest en dat hij daardoor 
een inzli:cht had gekree;en in de toe ... tanden,die er heersten 
in West - en Vost-.Derlijn .Hij zeide onder meer, dat de Ameri
kaanse - fascistische propaganda over Oost -Berlijn een leu
gen was . Vooral liet hij uitkomen,dat er van een Volksleger 
in Oost- berlijn geen sprake was.Hij had daar in hoofdzaak 
alleen maar vrouwelijke politie ontmoet,dit in tegenste 
met .Vest-Berlijn waar de poli tie op mili tairistische leest 
was t...esclweid en gecom.mand·l.ndeerd werd door gewezen Nazi
officieren.De politie in vost-Eerlijn \lerd echter~door het 
volk gecommandandeerd en kwam zelf uit het volk voort.Hij 
zeide nog, dat zoiets niet in H"ederls.nd het geval was,waar 
de politie werd gerecruteerd uit de meest reactionnaire 
kringen . Ook de woning- en levensonderhoudtoestanden wa~en 

ACO, 
DAi:)_ 
1-· 
PAR: , ... 

..>..' 

.!::. 

in vost -~erlijn beter dru1 in West-~erlijn.Hij sprak ui~
gebreid over de opreep tot net komen van een vredesconi"e 
rentie van de v~te Vijf en wekte alle aanwezigen op deze 
actie te steuaan . j 

Ha ~reëfe werd6...door de voorzitter twee resolu
ties vo..:>rgelezen;een voor de vr1jlating van een tot de e 
lectrische stoel in Amerika veroordeelde communist en een 
voor vrijlating van Piet van Staveren,die tot zeven jaar 
gevangenisstraf in l'Terderland was veroordeeld wegens dienst 
weigering(het niet gaan naar Indonesie) . Deze resoluties 
werden door de vergadering aangenomen . 

x_ I l~a een korte pauze nam Cor BLOM uit Amsterdam het 
woord, die ongeveer een half uur sprak over het onderv1erp 
"De oetekenis van de le I.ei in de huidige s·l tuatie . 11 

Hij zeide onae;. '11(;;6r,dat de Amerikaanse -kapitalis 
tische werelà. aanstuurde op een wereldoorlog,terwijl door 
de communisten alles werd gedaan om de vrede te bewa~en . 
In plaats van zoals in de Sovjet - Unie alles in te zetten 
voor de vrààe , .-.ist minister- reàident Drees in 1 ederland 
niets ander3 te doen dan aan de leiband van Amerika te 
lopen en door het uitgeven van grote sommen gelds voor het 
Leger mede te werken aan de voorbereiding van een oorlog, 
w ..... ""rdoor jOJ.J.bens zowel als meisjes straks in uniform moes 
ten worc..e~ . ..;ekleed .Dit terwij 1 het l ederlJ.ndse volk niets 
van ee11 oorlog moest hebben. Ook deze spreker s-prak ui tvoe
rig ove~ de oproep van de \fereldvrede .J."' <:a.d om te komen tot 
een VrE:desconfe!:entie van de LTrote ViJ- · 

De rede .1eru c..·evolgo. d or 11e"t zi. eu v~n de Inter
natim.ale. Er waren geen spandoeken, wel~ode vlag. 

De aangekonji ·de tor1E ell· i tvoerint, te 0 even dvor de 
Toneelgroeu van het A.1 . J . • I .-(!.lnEterdarn nieuw '.Vest"Tuneel 
en 0trijd";.ond geen doorgani." wegens l.LE:t niet verschijnen 
van deze toLeelgruep. . . . . . 

Tot 24.00 uur was eX' een gezellJ.g saruenZ1Jl1,Wf-~oarbJ.J 
W"rd gedanst . 

llet geheel had een ordelijk verloop . 
Half-Neg, 3 Mei 
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Ve:rsls.g van de docr de C.P.N. ( -ra •. Asser;d~l!-) OQ 1 
~ei 1951 gehouaçn biJe~nkomst. 

Café Assumbu~g van Corne1is YJLeijne, qonen~e en zaak
doende ~an d~ Dorpestraat 375 te Ass~ndelft. 

2 :rod.~ spandoek~r ..... t O!)echrif·~ nLt?Vd de ee:rste H:ei, 
ë.ag van de 2-!'beidn t.n nVoor Vred"" en :Srooà.",. 

Zs. 1capaciteit: Ongeve6r 400 personen. 

A~nwezig: Ongeveer 100 pers o:hen~ .~een ;~kleed in m.i.li ta i:re uni
form, se~n gerueente-amotenardn~ ongeveer. 40 v~ou~en. 

Sp'.:'ekers: Klaas G.in, gebo~en te Assendelft op 24 Juni 1922, van 
/ bër·o-ep têêhnl.sch-il'lkoper, te'lpens gemeente-rae.dslid en 

~ / voorzittc. v~n hett ~ei-comite, wonende te Ass~nde1ft, 

• 
Debat : 

• 

, {(.C · aenre 5!llS :.-aa.t l7 boven •. 
~ · Willem swart, geboren te Zaandsm op 30 Septe~èer. 1929, 
~~ wÖlîë.-ri"deteZs.sndam, ne.'ier adres onbekend. fl 

Geen. 9vo / /'t r:J l 
I__ _ o." ~9 . ;0 l.lUr Ot>onde voo~i~!~t\?:'{~~~~~ g~~oriD,S . 

/
Hij ~~e~o ~l~~n hartelijk uelkom en speak v6Vens zijn 
voldo~nL~g uit, d~t er zovelen na~:r hie:r warçn gdkomen, 
Om ~~zqme~~ijk net 1 ~eifeest te vieren. Dd geldinza
~~ling voo~ de sta~ende arbeiders heeft ongeveer f 4oo . 

J ope;cb-"cht . Tevens bracht hiJ hulde a&n á.e stakt::ncie 
arbeide~s en q~oçidste~s in de Z~anst~eck. Zo dsdeliJk 
z~l ee~ begin wo~Qen ge~ Kt m3t d~ Vb ·to~ing van de 
Russische Ve :-zetfilm nDe Jonge a.s.rdE:"' D.~::.· deze fi.LA 
ongeveer 3 uu. z~l duren, wil ik, t1.ldue G::in, het woo-·d 
tot het uitexste beperken. Na het derde deel van de fiLm 
zal ongevee: een k~ ~tier wo~den gep~us~e~d. In d~ze 
pauze zal dqn 3en tomool~ voo~ de bezo~ke~a gehouden 
worden, t~- best~iJuing der kosten. Di eet nq dç p uze 
zal dsn het v-oo d word(;jn g~vo~;;; d doo~ 49-...Wl:aa.d ~.Vim Sw::.~t. 
Na.ds.t G":'in noJ et:sn ieder had OpJe~d:~kt om zove.l :no3elijk 
de~l te nemen on ~d a . s . h ndt~k~ningen-actie, t~netmne 
de "G-otc Vijf" tot een vrede te dwingen, besloot hij 
zijn ko=te to~sp·_~k .-

Daa~na. werd een aanvang gema~kt met de vertoning 
vs.n de fiJ.m "De Jonge Ga-rde:"' • Deze film beh?...ndelii het 
vaKzet van een groep jonge mensen in het stadje K~as
nodon in ~et Donetz-bekken en geeft een beeld, w~a~~de 
: ... et Sowjet-vol.:i: onder leiding vsn hun ColllrrlUn:i.stische 
Pa~tij tegen de Nazi 1 s streed. De voo ·ns.a.ms·:.e piëlten, 
die in dezs film waren te zi~n, zijn: net vormen van 
een ve~zetg oep i vs.lossen ven k i~SJóV ngenen; ~en 
ns.chtslijk ov~.va1 op net krijgs6~~ nJenenk~mp; vernie
len v,.,n een s. ... ocidsbu .. ea.u; overvallen op Re-zi-t :-~nspor·vtm 
en doden van l9.ndverra.de::s 1 

N"a bet de ::de ge deel te VIn de film, ll:erk:-eeg Sm-.r.t 
het woot-d . Hij begon -!i:!'r ZiJn rede met een ·oeschou'i.îng 
ove~ Rusl~nd, het bolw~~k v n de vrcae. Allean in Rusl~nd 
nee::-st het ware soci lisme. Op alle mo15elijke Jll':!nieren 

t '":~.c.r,~."'ïen - ·-
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t achtén de ks . .-pit listioche st-:1-lien Husl nd te 'oé:ilasveren. 
l&a.r zij vergeten, c.~t Rusl:md nie·b alleen staat. De 
machtige ~ode lege_s v n Chin~ st~an achter Rusla~d, als
mede de Bslkan $n andere OosvcliJKe staten. Ook Ksder
land laat z~cn eveneens door liet groot kapitaal ophit
sen. De P .v.d.A. ~t hv~ Minist~rs, zoals ~~es, Lief~inc~, 
In 1 t Veld, u~nshnlt l aten zich voor dat k~r~etje spsn_~en. 

Hun noli ti~k is ons irun.i.ddels duido;;lijk gl;\;ord.en. Neder
land moet Zich, ten .LCOSve ·ren i'J.~;;;t Werkende Volk, ~'J..ll be- . 
wap~nen veóen e~n oventuele 3enval van de Russen. Zijn·zij 
niet gek gewo""df;;n .. Ja, de k'l.pitalisten vo~len, d~t zij 
voo · de ~~bviders het onde spit mosten delven. Vand~ar. die 
o~hits~~ij hunnerziJds. ~illi~rden b~ldens worden nu voo~ 
de ·o~wapening besteed. l>~;;, le:,vensstande.e.":'d wordt hoe lsnger 
hoe hoge~~ te.wiJ~ de lonen d~arentegen vrij~àl hetztilfde 
blijven. Wij a~beider.s, aldus spreker, dulden di~ niet 
meer.. Wij eisen t~rûgtrekking v~n de Nederlandse ~ilitai
!'en uit Fse:rf t.o ... ea. Wij wil_en pt'ijsvet'la.ging en loons
ve:rhoginJ. De C,.P .. H. voert th<lns een hr.mdijekeningen-~ ct i-.; 
voor d.,; v~ede . Deze hsndtekeningen(Vredelievênde Nederlan
ders zullen da.n aan de "Grote Vijf" ,,o't'don overhs..ndigd, 
teneinde hen tot de vrede te bewegen. Kameraden, alu~s 
Swsr.t, deze actie zal en moet sla gen tot heil van ~lle 
vredeli~vende arbeide~s ter ~ereld. Tot slot bracht sprek~ 
nog hulde'aan de stskçra en st~aktera van de z~~n en ver
zeke~de hen, dat zij L~ hun strijd zu.l:er- worden gósteund. 

Daarna werd het vierde en laatste deel v~n de film 
ver~oonQ en o~vreeks 24. 00 uur sloot voJrzitt~r G·in de 
óijeenko;..:st. 

No .484/441 -1951- DIP.NST~IM. 

Gez i en en doorgezonden met één bijlage . 

Amsterdam,(~· ~951 • 
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1 M . 0 I _ ·· - 1e1~ pî<_;e~: .. 
Aan de beyolking yan hssendelft. 

P L A h T S G E N 0 T E N ! 

Het Mei- comité belegd, evenal vorige jaren een bijeeru{omst 
op Dinsdag 1 Mei in het "Huis .hssumburg". . 

We zijn er in geslaagd op één van de mooiste fllms welke 
U ooit zag en waarvan zich maar één exemplaar in Nederland be 
vindt beslag te leggen, n. l~, 

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ -D E J 0 N G E G A R D H! 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Deze L~lm is ong~looflij k boeiend l 

Zij behandelt het verzet van een groep jonge mensen in 
het stadje Krasnodon in het Donetz-bekken . Vervaardigd naar de 
gelijknamige roman van hlexander Fadejew, geeft deze film een 
beeld van de schitterende moed, waarmee het gehele Sowjet-volk 
onder leiding van zijn Communistische Partij tegen de Nazi's streed • 

De jonge mensen , opgevoed door de Comm . Partij van de Sow
jet-Unie, vormen hun verzetgroep, verlossen krijgsgevangenen -
één van de spannendste scêne ' s van de film is de nachtelijke over 
val op het krijgsgevangenenkamp - vernielen van het hrbeidsbureau -
overvallen op Nazi- transporten en doden van landverraders I 

Zij verspreiden hun ille?ale pers, ja zij doen alles om 
het verzet tegen de gehate nazi s aan te '"akkeren • 

.&iakkers, de 1 l.Iei- viering valt dit jaar 
samen met de machtige Vredes -manifestatie's 
van de Volkeren over de gehele Wereld tegen 
de aanstichters van een Nieuwe -wereldbrand I 
De krachten voor de VREDE moeten nog sterk~r 
worden om voor eens en alti.id een einde te 

"maken aan de VOORBEREIDING TOT NI;:i;UHE OORLO 
ID:U'f , Oorl ogen 1Vaarvan de VerSêfïr'JJël{Tngen öiîS 
nog zo vers in het geheugen ligt I 

IN DIT TEKEN ZAL DEZE MEI- VIERING STákN I t 
Wij roe~~n U op qeze ~i.ieenkomst te bezoeken 1 

Lanvang half acht zaal open 7 uur 
~rt~r~e- __ 5Q ~ · 
- - - - - - - -

- toegang 18 jaar . 

VOOR UW KINDEREN WORDT EEN PRETTIGE MIDDAG VC JRBEREID 
In het "HUIS hSSUMBIRG11 

hanvang 2 uur . 

Het Mei- comité - Assendelft . 

L E V E D E E E R S T E M E I I 
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Yerbindl.ng: no.l2 
Doss . 6 . 23 

8 lei 1951 . 

Onderwerp: Operu.uchtve1·gade:ring comité "1 :r..ei 19?1" o_p :J. .ei ..L._....>.i . 

Datum ontvangst bericn~: ---
Bel.irou'.vbaarheid beric: .. tgever: betrouwoaar 
Vlaardering bericht: betrouwbaar 
Tevens berich~ gezonden aan:--
Mectevlerkende instanties: --
Ondernomen actie: ---

• 

• 

Op 1 Mei 19::>1 werd door he~ comité 111 !1;ei 19?1 11 te 
's-Gravenhage de dag van de \rbel.d gev1.erd door het hou
den van een openJ..uchtvergadering op het markuuerrein, ge 
legen aan de ::er~.an Costerstraat te 's - Crayenhage • 

Tevoren v;as een stoet, waarvoor door de Burger:1ees~t:.r 
vörgWL~ing was verJ.eend, geformeerd aan de SchedeJ.doeks
haven, ·~1aaraan door ongeveer 4:>0 perso"l.J 1 \,erd deelgenomen. 
Gebruik werd gemaBÁ~ van een 50-tal roue vJ.aggen en enige 
spandoekeu E.e ·" de leuzen: 
1. Voor 10~~ loonsverhoging NU. 
2. Voor onmiddellijhe prljsstop. 
3 . Onmiduellijke verlociinb der steunnormen. 
4. Voor eenheid van actie . 
s. vnmiddellijke ophe.t'iiné, der bouwstop . 
6 . Geen tanks maar brood . 
7. Voor een Vredespacl.i der Grote Vijf . 
8 . Tegen verlenging der dienstpl.ich~ . 
9 . Jeugd eist volledibc loonsvorhoging . 

10. Tegen vrijla~ing der oorlogsml.suadigers . 
11 . Betere bescherming der Volksgezond!lel.d . 

Aan de kop van de s~oe·G werd medegedragen een groo"t 
blauw doek voorzien van de Wl. t.ue vredesdui:t' . Verder werden 
op een 2- tal bakfie~sen attributen medegevoerd voorstellen
de een kazerne en enige woonhuizen, voorzie·n van he't op
schrl.ft: "Geen kazernes , maar huizen" . Oolc werd medegevoerd 
een ge!mproviseerde tank met het opschrift: 'Geen tanks , 
maar brood 11 

• 

...:e ongeveer 19 . 4' uur ver·n·ok de s'toet , begeleid door 
twee muziekcorpsen n . l . "Excelsior" uit Am.merstol en "De 
Jon

0
e Garde" van de Schedeldoekshaven naar geneend markt

terrein, langs de in de verleende vergunning aangegeven 
straten. Gedurende de mars ~erd door diverse personen langs 
de hukzen gecolporteerd met het blad "De wapens ne~r 11 en 
met intekenlijsten voor de vredesactie . f'sdurende de mars 
deden zich geen incidenten voor en ~erboden spandoeken o~ 
borden werden niet meegedragen •. 

Te ongeveer 20.15 uur arriveerde deze optocht op het 
marktterrein. Aldaar was een tribune opgesteld, welke met 
rode vlaggen \'/as gedrapeerd, terwijl het opschrift "Prole 
tariers aller landen vereniet U" was aangebrach"t. 

Toen de deelnemers aan de optocht zich v66r het 
spreekgestoelte hadden opgesteld waren, met diegenen die 
te voren reeds stonden te wachten, naar schatting ongeveer 
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2~00 personen aanwezig . 
Te 20 . 20 uur werd door: 
Co!'nel-i s .;oilannes LU:t.Dh·G, geboren 9 Lei 1899 te 

~ • Utrecht , van beroep kranteii'Vë"r~~o ')el' , won.":::J.de .Joekhorst
. · straat 118 te 1 s - Gravenhaue , .Lid van he"t com.i té ''l :i ... ei 

· 1951 11 de bijeenkomst geopend ~n werd door hem net woör d 
gegeven aan het Haags gemeenteraadslid H. HO'T..:;!.S , bij Uw 
d~ellS"t beAend . 
· In een kort welkomstwoord memereorde hij de l Hei-

dag als de dag waarop mil.Lioenen arbeiaers over de gehele 
wereld zich ui-r;s:preken tegen de oorlog en vóór de Yrede . 
Hij h~rdacht noe even de moedige houdinL van de stakende 
veenarbeiders . Verder deelde hij de aanwezigen mede , d a"t 
de Haagse .r'oli-r.ie enige in de optocht mee te voeren op
schriften: n·tegen de Duitse hbrb(:rwapening 11 , "vrijl ating 

. ' 
der Indonesi~-weigeraars 11 en uuittreding van he-t Atlantisch 
Pac.t 11 had verboden . Hierna werd het woord gegeven aan 
.Betsy GEUGJ.;:S-~&~H~ .Dl!)LA.AR. ,.._JN}Jj ~ 

tTf"f. 11 . ~ 
·, 

In haar rede betoogde zij , dat het kapitalistische 
A-merika en de andere leden van het Atlam;isch Pac-e een 
t:>Ol:aijn van leugen en bedrog hebben gehangen rond de 
Sowjet- Unie en de Oostelijke Staten met de bedoeling hun 
drijven naar een nieuwe oorlog te kunnen verbloemen . Vol
gens haar kunnen deze grote leugens door ooggetuigen wor-
den ontzenuwd . , 

!Jij vertelde , d a1; z~j zelf deel had uitge..!laa.kt van 
een dele&atie , bestaande uit enige eenvoudige arbeiders
vrou;ïen (w.o . de Iuoedige moeder van Piet VA.t STA. VER~?.:), die 
door de ~ov:jet-rE;g...,ring waren uitgenodigd naar "lusland te 
~o~en om zich persoonlijk t~ overtuigen van de werkelijke 
toestanden aldaar . VolJens haar zeggen had zij :persoonlijk 
geconstateerd , dat ~usland he"t land van de arbe~der is , 
waar alle~n een behoorlijk bestaan hebben. De verbruiks
ccederen zijn daar tot viermaal ~oe verlaagd en de lonen 
verhoogd . tij vertelde in Husland alleen blijde nensen "te 
hebben ontmoet , die haar allen a~s eers~e vraag hadden 
geste.Ld wat in haar land werd gedaan voor de vrede . Als 
typisch voorbeeld haalde zij aan de on"tmoeting met een 
eenvoudige theeplukster , die vó6r de revolutie lezen noch 
schrijven kon en in êen krot woonde , 1.1aar die vol. tro"ts 
aan L;Ec.HANDBL\AR haar mooie gezellige woning .had getoond 
benevens een moeie nieune auto , waarmee sij wekelijks met 
haar 18- jarige dochter naar de stad rijdt om aldaar van àe 
opera te gaan genieten. Bedoelde auto had zij met haar 
kinderen van het salaris kunnen oversparen . 

1 adat spreekster ;.~usland nogmaals een vredelievend 
land had genoemd , besloot zij haar rede . 

IIierna werd l...et woord gegeven aan Jan EAlllil\ , lid van 
de Tweede Kamer • 

.:>preker begon'ilBt. van dit :podium een groet te brengen 
aan de mil.Lioenen arbe~ders over de gebe.Le ' e1·e.Ld , àie 
vandaag onder de rode vaan deruonstreren voor de vrede . 
In het bijzonder groette hij .3owjeG- China , de arbeiders 
in Frankrijk en Itali '1 met hun voormannen THORE2J en 
~OGLIATTI . Verder grootte hij de arbeiders in Indonesi~ , 
die lijden onder de dubbele uitbui"ting van Amerika en · e 
derland . Verder herdacht spreker de jongens , die weiger
den broedermoord te :plegen. Hij eiste van de regering 
DHè}~S vr~jlating van hen tüt het kamp Norg . 

Het ~ ~ederlandse volk vraagt zich thans af waarom in 

- Nederland-
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1\ederland de prijzen stijgen, terwijl in Rusland en Bul
garije de prijzen st~vds dalen • 

. B~VAI\ had er voor bedanl:t milliarden uit te geven 
voor bewapenine, te~~ijl ATTLEU dit wel wilde . Gevolg twee
dracht in de Labourpar·ti j . lij wensen geen bewapening, maar 
wie \'lel? De kapi lialis1;en, w. o . de fa- . VAN scu\I~, de tex
tielbaronnen an de suikerspeculan'tE:Jn, ,,an1i zij kunnen van 
oorlog profiteren. Verder hekelde spreker he"C beleid van 
de Partij van de hrbeid mev aan he~ hoofd Dr Dn6ES, die 
Vérklaart, dat het nu eenmaal nret anders kan clan wel te 
bewapenen . 

Spanje toont ons aan, dat door reactie loonsverhogin
gen kunnen :iOrden aft..~edv/Ont;,en. Geef '8IS81Tll0dBR een schop 
onder zijn Amerikaene ach~erwerk en wij hebben prijsverla
gingen eh loonsverhogin~en . 

Verder eiste spreker terugroeping van troepen uit 
I orea . He"C Amerikaa11se T .inisterie van buitenlandse zaken 
drin~;..t aan op het bombarderen van China, maar dank zij de 
vredesactie dtU'It het de atoombor. ni...:"C te gebruiken . 
Blijft WtHii:en voor de vrede en onze jongens zu.l_en bewaard 
blijven voor kanonnenvoer 1 In du oorlog gingen w1j vooraart . 
Ook nu willen wij vooraan gaan voor de vrede tezamen met 
de Sonje~-Unie . f 
A a nogmaals te hebben afgegeven op de p~~tij van de 
tübeid bueindit;de spre!:er zrjn rede en werd hei: 1'/oord ge
gbV9.1 aan het gemeenteraadslid HOVENS. 

Sprek~r hekelde de rassenhaa1i in Amerika en protes
teerde tegen de terechtstellinb op 8 Lei a . s . van de A..:ne 
rikaanse taxichauffeur I W G·~e~ . In verband hiermede zal 
eens c.hri.1. ~elijh. protest .Ol.dE.1 ~ezonden aan de Amerikaanse 
gezan~ te s - JravenhaGe . 

Verder protesteerae hij tegen vrijla~ing van oorlogs
misdadig~::rs en eis1ie vrijlating van Piet V\!r STAVI.:li.~l! en 
anderen . Hierop las spreker een mo·cre voor , inhoudende 
onmiddellijke vri jla·cing van Piet VAN V-'- ~V u.f.1JI. ' de öchoon
hovenjongens en de Indonesie- weigeraars. Hij deelde de 
aan e.Jigen mede , dat deze motie aan de regering DR~t:JS zou 
\'lorden ge zonden en vroeg hun o:t zij hif::lrmede accoord ginge 
Hierop werd luid geapplaudias~erd . 

~adat spreker zijn toehoorders no&maals had aange
spoord voor de vreau "ve blijven vec11ten, eindigde hij met 
de woorden: 11 tij :zullen net zolang b.t~jven vec~1ten tot 
ons in -~ederland de mach~ in handen gegeven z a.l V1o:cden . 
Leve de 5oTijet- Unie, China en àe strijders voor de vrode . 
Pro.tetaii~rs aller la1den verenigt 1 !• 

Gedtu·ende de r:.teeting werden hunu ~;e~~eningen verzameld 
voor de vredesacGie . 

De.Je bijeenkomst werd te 1 1m. 22.15 uur beMindit,a. . 
i~ ... ncidF.nten deden zich niet VOOJ.' . ( eint.e) 
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)~~ Ik heb de eer U> betreffende de 1 Mei-viMng väff b:~'e .P .N. 

~!;( en haar nevenorganisaties te Deventer, het volgende te berichten. 
--- Te omstreeks 10.10 uur vond op de Algemene Begraafplaats, gele-

• 

gen aan de Raalterweg onder de gemeente Diepenveen, een korte her
denking plaats van in de oorlog gevallen en aldaar begraven commu
nisten. Voor een aandachtig en ontroerd gehoor sprak Helena Reina 

t l Edelina VELLEMAN, echtgenote van C.J.RIJPMA, geboren te Wieringen 
op 6.2.1901, wonende Cartesiusstraat 23 te Deventer, een herden
kingsrede uit. Zij bracht de verdiensten van de gevallenen voor 
de arbeidersklasse in herinnering en zij vroeg zich af>of de ge-

OP KAART 
brachte offers wellicht nutteloos zijn geweest, gezien de in de 
Westerse wereld plaats vindende oorlogsvoorbereidingen. Zij be
sloot haar herdenkingsrede, welke slechts een vijftal minuten 
duurde, met het uitspreken van de voor haar vaststaande zekerheid, 

~(0/ I 
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dat de eenheid van de arbeidersklasse zal verhinderen, dat er een 
nieuwe wereldoorlog zal uitbreken. Hierna werd door Berend GEBRIT-

boren te Deventer 12. wielhersteller van be-
roep, wonende Eendrachtstraat 1 te Deventer, op het op de begraaf
plaats staand gedenkteken een krans gelegà . De plechtigheid werd 
door ongeveer 50 personen bijgewoond. 

Te 18.45 uur zou een optocht vertrekken vanaf de Beestenmarkt, 
doch het. duurde tot ongeveer 19.15 uur voordat een stoet van ± 60 
personen, een aantal trommelslagers inbegrepen, van genoemd punt 
vertrok.In de optocht werden spandoeken e.d. met leuzen medegedra-
gen als :"Voor vrede en welvaart", "Voor een vurige solidariteit 
met het Koreaanse volk", "Sowjet-Unie burcht van de vrede", " 
"Strijdt voor welvaart en vrede", "Strijdt voor 10% loonsverho
ging", "Leve het Wereldvakverbond" en "Leve de eerste Mei". 

Te ongeveer 19.45 uur arriveerde de optocht aan het gebouw 
H.U.Z. alhier, alwaar te ongeveer 20.15 uur het avondfeest begon. 
De in de optocht meegevoerde leuzen, werden in de zaal, welke ver
der nog met bloemen versierd was, aangebracht. De bijeenkomst 

~ ~I werd geopend door Gerrit VREEKEN, geboren te Amsterdam op 27 Janu-
r.t· ari 1902, opperman van beroep, wonende Bloemstraat 41 te Deventer. 

Hij deelde mede, dat de film "Wanja de wees" het eerste punt van 
het programma zou uitmaken, daar deze film diezelfde avond nog 
in Zutphen gedraaid moest worden. De vertoning van die film nam 
bijna anderhalf uur in beslag. Nadat tien minuten gepauzeerd was, 

-hield-



~:hield Gerrit BLOM, geboren te Amsterdam op 17 April 1909, wonende 
· p.t) te Amsterdam, een redevoering, welke een uur duurde . Zij~trede was 
~ ·' één scheldpartij op de U. S.A. , welk land volgens spreker ten koste 

(' 

I ,_J . / 

• 

• 

van alles een nieuwe wereldoorlog wil ontketenen. Rij verwierf 
enthousiaste bijval toen hij uitriep :"Zo zeker als de Amerikanen 
China uitgeslagen zijn, zullen zij ook Korea uitgeslagen worden". 
Hij verklaarde, dat de vredeskrachten over de gehele wereld iedere 
dag sterker worden en riep de aanwezigen op tmt vurige activiteit, 
teneinde mede te werken aan het behoud van de vrede . De oorlogsplan
nen van "Drees, de edelman Suurhof enz." moeten gedwarsboond worden, 
verklaarde spreker, die het gelukkig vond, dat er in Nederland een 
E.v .a. is, welker leiding aan de arbeid~klasse tot regelrechte re
sultaten leidt en geleid heeft. 
De rede werd aandachtig aangehoord en herhaaldelijk door applaus 
onderbroken. 

Nadat door een muziekgroepje van het A.N . J.V., afd.Deventer, 
was opgetreden, betrad Vreeken vnd. het toneel. Op zijn voorstel 
den twee moties aangenomen. De ene motie bekelsde een protest tegen 
de veroordeling van de Amerikaanse neger Willie McGee, de andere 
hield een protest in tegen het voorstel van de Amerikanen aan de 
Nederlandse regering

1
om een oorlog tegen China te ontketenen. Beide 

protesten zouden worden gericht aan de Regering en de Nederlandse 
dagbladpers • 

Mw .Rijpma-Velleman,voornoemd~ sloot te omstreeks 23.30 uur de 
vergadering. Zij drukte de aanwezigen op het hart zo intensief mo
gel~ijk te werken aan het verzamelen van handtekeningen voor de 
actie van de Wereldvredesraad om een conferentie tussen de v i jf 
grote mogendheden te bewerkstelligen. Op haar voastel ~~g men twee 
coupletten van de Internationale. Alvorens de aanwezigen de zaal ve 
lieten deelde Mw.Rijpma mede, dat het 1 Mei- comité een brief zal 
schrijven aan de zgn . Schoonhoven- jongens, die in het kamp "Blanken
bos 11 verblijven. Deze dienstweigeraars zouden ter gelegenheid van 
de le Mei een schrijven hebben gezonden aan het 1- Mei- comité te 
Amsterdam. 

Aan de uitgang van de zaal wérd gecollecteerd om de kosten van de 
1 Mei-viering te dekken. 

Vergeleken met het vorige jaar viel een belangrijke achteruitgang 
in het aantal deelnemers aan de 1 Mei- viering van de C.P . N. en haar 
nevenorganisati es te Deventer te constateren. Verleden jaar vertrok
ken 100 deelnemers in optocht naar de begraafplaats om de gevallen 
verzetslieden teeren, thans begaf men zich individueel naar de be-. 
graafplaats en bedroeg het aantal belangstellenden slechts de helft. 

-Het-
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Het gebruikelijke kinderfeest bleef dit jaar achterwege, omdat op 
5 Juni a.s . een "Internationale Kinderdag" zal worden gehouden en 
men dubbele kosten niet kan opbrengen.De optocht bracht slechts 
een 60- tal personen op de been (verleden jaar ruim 100). Eén der 
deelnemers sprak als zijn mening uit, dat de geringe deelname aan 
de optocht toegeschreven moet worden aan het feit, dat men er hui
verig voor is,om openlijk als communist op te treden. Het aantal 
aanwezigen in de zaal bleef ook ver beneden de verwachting, nl . ± 
300 (vorig jaar± 500). 

De organisatie van de 1 Mei-viering was in handen gelegd van een 
\, zgn. Mei-comité, hetwelk bestond uit kopstukken van de E.v.a. te 
f Deventer. Zo trad als voorzitter G.Vreeken vnd. op en als secreta-
~· ris de bekende Johannes JANSEN (7-4-1908). Een annonce in het 

Deventer Dagblad van 28.4.1951 door het Mei-comité, betreffende de 
1 Mei- vlÎlering geplaatst, droeg als kop "Eenheids Vak Centrale". In 
de redevoering van G.Blom vnd. ontbraken woorden als :communisme, 
communist en C.P.N. geheel, terwijl de Sovjet-Unie maar terloops 
werd genoemd. 

In de zaa l werden op lijsten handtekeningen verzameld ~oor de 
actie van de Wereldvredesraad, waarbij een opmerkelijk ~eit naar 
voren kwam. Het bleek namelijk, dat men zich niet ontziet om één 
persoon meermalen zijn naam te laten plaatsen op deze lijsten, het
geen door een der aanwezigen werd goedgepraat met de woorden : 11Er 
zijn wel meer mensen, die zo heten als ik11 • 

Einde • 


