
: 1-Mei -viering te Zaandam 
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In het kader van de 1- fue i - viering, organiseerde de 
CPN te Zaandam, in de morgenuren enige kinderoptochten, welke 
besloten werden met een kindervoorstelling in Ons Huis te Zaan
dam , waar enige kinderfilms werden vertoond . 

Te 18.30 uur formeerde zich op de Gedempte Gracht, al
hier een stoet voor een demonstratie door de stad . Voor deze de
monstratie , alsmede voor een meeting(die ook gehouden werd op de 
Gedempte Gracht) was van te voren bij de plaatselijke autoritei
ten vergunning aangevraagd en bekomen. De aanvraag geschiedde 
d or een z . g . i Mei-comité, dat weigerde om de vergunning aan te 
vra gen op naam- v8iiere "CPN. In dit l Mei - comitá hadden voor Zaan
dam de volgende personen zitting: 
1. Andries HOMM'A./ geboren 29 Augustus 1920 te Oudemirdum, van 

beroep schipper en wonende Krimp 6 te Zaanaam. 
2. Nicelaas VENS , geboren 20 Me i 1881 te Zaandam, van beroep 

stratenmaker en wonende Tolstoistraat 44 te Zaandam. 
3 . Arie BOLLUIJT , geboren 9 Mei 1921 te Zaandam, van beroep fa 

brieksarbeider en wonende Ameland 1 te Zaandam. 
4 . Jan BEUGELING geboren 6 Augustus 1920 te Zaandam, fabrieksar

beider en wonende Zuiddijk 376 te Zaandam (vermoedelijk) 
.5 . Maria STEIJN- HUIG, geboren 28 December 1887 te Zaandam, zonder 

beroep en wonende Westzijde 1.56 te Zaandam (vermoedeli jk) 
6 . Jan BEUNDER , geboren 8 October 1889 te Zaandam, timmerman en 

wonende Lijsterbesstraat 33 te Zaandam. 
7. Arie BAKKER, geboren 22 Juli 191.5 te Zaandam, vertegenwoordiger 

en wonende Nicelaasstraat lb te Zaandam.(vermoede l ijk) 
8. Willem HOUTER , geboren 9 September 1928 te Zaandam, monteur en 

wonende Schierm&nni koog 6.5 te Zaandam. 
9. Jan Gerrit BRUIN, geboren 30 October 1923 te Zaandam, machine

bankwerker en wonende Ds. Baxstraat 8 te Zaandam. 
In de demonstratie, waarin naar s chatting 360 personen 

meeliepen , bevonden zich stakers en staaksters van de f i rma Al
bart Heijn en Verkade te Zaandam, die voor d~ ze demonstrat i e over
gekomen waren uit Amsterdam. In de demonstratie werden op enige 
praalwagenw en door de demonstranten, de volgende (goedgekeurde) 
leuzen meegevoerd: 
1 . Alles voor de Vreàe . 
2 . Weg met de Dui tse Herbewapening 
3. Voor een nieuwe loonronde van 10 ~ 
4. Voor een vredespact tussen de Grote Vijf 
.5 . Weg met de oorl ogsregeri ng DREES 
6 . Vrede en Vriendschap met de Sowjet Unie 
7. Voor ê e eenheid der Arbeidersklasse 
8. Proletariërs aller landen, verenigt U 
9. Voor vrede en vriendschap met alle volker en. 
10. Op voor 10~ l oonsverhogi ng 
11 . Voor een vKredesverdrag t ussen de vijf grote mogendheden. 
12 . Allen pal voo r het festival 
13 . Vrede 
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14. Piet van Staveren moet vrij 
15 . Ook de 5~ voor de jeugd 
16 . Drie weken vacantie voor de jeuga 
17. Jeugd eist vrede 
18 . Staal niet voor oorlogs- maar voor vredesdoeleinden 
19 . Allen naar het A.N. J . V. - Pinksterkamp 
20 . Vrede en vriendschap met de jeugd van Korea 
21. Geen kazernes maar woningen 
22 . Hoger lonen, beter wonen. 

De meeting werd te omstreeks 20 . 15 uur door J .Beunder 
voornoemd geopend.EErst volgde het optreden van 2 jongens met een 
guitaar (de Ovellis) , vermoedelijk uit Amsterdam, alsmede~ de 
alhier niet bekende HenkSTEEN (declamator) . Inmi~dels was het aan
tal aanwezigen naar scxhatting 3500 personen geworden, waaronder de 
helft nieuwsgierigen. 

Hierna volgde een rede , uitgesproken door Berend Bl o 
zijl . Hij begon met kameraadschappelijke groeten te r i chten tot de 
volkeren van de Sowjet-Unie , de Oost-Duitse Volksrepubliek en ande
re Volksdemocratieën. Vervolgens gaf hij een overzicht van de op
komst van aet socialisme in de l6atste decennia . Het uiteindelijke 
doel van het stichten van een socialistische maatschappi j bereikte 
men in de Sowjet- Unie reeds der tig jaar geleden. Sinds de eerste 
1- Mei-vieringen aan het einde van àe 19e eeuw hadden zich dan ook 
geweldige veranderingen in àe maatschappij voorgedaan. In àit ver
band wees spreker op de groeiende kracht van de arbeider sklasse , 
die ookm thans vecht voor het behoud van het levenspeil. "Zo hebben 
de veenarbeiders , de veenbazen lo1o loonsverhoging afgedwongen en 
vandaag in hun loonzakje ontvangen" , aldus Blokzijl (applaus) 

Sprekende over de stakingen in Zaandam, zei Blokzijl 
dat zomin de Spaanse arbeiders zich laten ringeloren d0or de beul 
Franco , de Nederlandse werkers dit zullen dulden van de kruideniers 
Al bert Heijn en Verkade . 

Tenslotte bracht Berend Blokzijl onder de aandacht 
de handtekeningenactie, die thans gevoerd wordt om de Grote Vijf 
bij elkaar te roepen, waardoor zal blijken, wie van de vijf niet 
wil praten , maar s chieten . Nogmaals terugkomende op de staking te 
Zaandam, zei spreker, dat àit slechts de eerste schermuts~elingen 
waren met de imperi alisten en hij bracht hulde aan de stakers en 
sta a ksters . 

Vervolgens sprak J.Beunder enige mot i es uit , n . l . 
Protest tegen de vero~rdeling van P . van Staveren, Protest tegen 
de executie van Willy Me . Gee en protest tegen de uitbreiding van 
de oorlog in het Verr e Oosten en terugtrekking van de Nederlandse 
troepen uit Korea . 

Onder de aanwezigen circuleerden lijsten, waarop hand 
tekeningen konden worden geplaatst voor voornoemde actie (bijeen
komst Grote Vijf) . 

Iemand(~iet bekend wie) colporteerde onder de aanwe
zigen met de "Vrijdenker". 

Tijdens het voorlezen van de moties moest J .Beunder 
toen hij zich enige malen vergiste , een deel van de aanwezigen een 
waarschuwing geven, dat zij niet moesten lachen, want dat het erg 
geneeg was. 

Karthotheekkaarten van àe No's, 2,4,5 , 8 , 9 gaan hier
bij , terwijl de overigen reeds in Uw bezit zijn . 

Zaandam 7 Mei 1951. 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitiev~ opberging in 
te vullen). 

CYN AF GE D A A N ltO vf]S" 2.. 

l (/rYrJ I~~~ Vf\\) -
~ I< 
/ 

;"~ ~ ~]l 'l.r1, (lh lrNt- h<M .~ 
,. l/~ij~{) 

Dat. : 'J.:tAJ. fl 

Interne aanwijzingen A C D. 

0 
AC D. ,, Par.: ~. 

I Ij" 7.~----~·-· 
I ··········· 

Aanteken:,m•• (Numme"n s.v.p. !): '2A / l4i'1 IJ? 

r··~~ ....... --- .. w;e~;.v~~~~~t· ·: 
~~..- . ,, . ... .. ... ......... .. .... . ................ . ... l }l/fAl !.Y: ~:P· .............. . 

... !)(;.~ 4/n.~~:M?~~- ;,;;L~z·~= :. 
~AM.- ~ ~dAA,t·~ ~~ k ~ 

~ ~:~:~~~~~ 
~~- 4&.?_jH.F. tJ ........ ................. ...... ................................................................................. . .................... ............... ? ........................................................ . 

. ·········t~~k-·-~·············· · ······································· ·············· · · ·· · ···· ············ · ············ · ················· ......................................................................................................... . 

~ie;i;;~ii~~:3_~~: ~~-~;~ ~~:· 
1J. /);~.~Lt~f~~~l'rz.._i.t.·;~-;:z;;;;;;.: 

...... ~-r .k .. f~~--·~·~/ ~ .. ~-: ... & .. /!. ...... '. · 
1'. d',. lfll .. ..... ~; ...... ~ ... (/ .. . .. .......................... ............................ . 

..... . .. ~~. ~~ :~ . . ~~~-~ ~ ~~,.~: s:J --. . 
!••?.~ ;: /~~ . -- :---- ;; :-:-~~~~cut=· 



~ ~ ~ t'r~ ~- /r.tJ. ~ r ~ r. /"17' 

~~~ U.l'./917~~~~ 
() ~ ~~ ~ u~~-r./~ ~~~ ;fo 
~ ,;;r"7 ~ ~ û' r~ 4177 

crr& · ~u ~-,;J:R~? 
~:t -1- ,-, A~ 

72L l...s .1. ...... 4.;.~ ;.._· û.Cl)' L' """". '!''-
{{_~ 1 /....;..,_"-)~/ ;,. 7 --'/' ,_.• U h n /,/ kHf ~ 

., ) ~~ ~ c/( 17tvu · j 
/1 J.... t.., /, rA t/ J-~ d fr-n L· ~· //~ 1/ll..,.. 3 Xl 

~f" I - J 

J.... • .t-Ut ! ' V J I rl (j V1 /....1 ~ -t y......._,j /4° k. V~ • .fJJ ;{. t J/ 

~ j Jli'' .· /(I fl P-6fdt4d, f~jJ{qe J 
• 

/&1• A 

~ 

_/;~·.;,~ ·~_:/~~ 

;yG '11f'· I A" . ' . ' . _ LJ, ~ t-0-~ Á.__~./,. ~ +:- Y1/f::ff:~~~ 
/3~ /1...'1; ..d ~ ""'.;..,7"~ >6 <".t.l · )·~·· • n~~/r. ' ~~.....;t" 

· ~ ~-o · ~ ~pt./J.'·fl..sJ e 

J,_,-~ ~~ /37)~ 
I}Br:;r. ~ ~~;;a~ . 

- f 0' (.< 

ft. I 



-2 8 SEP. 1951 
25 Aug.l951 

3ierbij heb i~ de eer U te doen toekomen een 
ru.pport .;~~betreffende: 

:ba~ 
verdwenen brief aan de Districtscomnandant der 
Rijkspolitie te Heerenveen. 
Bijlage: 0.0 .109136 
Een afschrift van dit rapport is spoedshalve 
rechtstreeks aan H. B. gezonden. 

H. B. Mogelijk nog van 
interesse voor~ 

26 September , 1951 B IX 

0 



Betreft : Ver dwenen brief aan de Dis rietseemmandant 
der Rijks~olitie te Heerenvee~. 

Een onderzoek werd ingesteld naar de verd.venen 
brief No . l00136 d . d . 8- 6-1951 , aan de Districtscommandant 
der Rijksryolitie te Heerenveen. 

Uit de administratie van Mej . Yentink (Se cr . B. III) 
bleek , dat de brie~ on 9- 6- 1951 ter verzending i s uitge
boekt . Nadat de brief ver" ~r , door l-!ej • . rentink, ter ver
zending was gereedgemaakt (in een dubbele envel oppe ) i s 
deze door bode Mi edema on 11- 6- 1951 om 8 . 50 uur , ter -post 
bezorgd op het 'kantoor Nassauïlein. Mej . Nentink kan der
halve niet anders verklaren dan bedoe l de br i ef verzonden 
te hebben . 

Bi j een ingeste l d onderzoek te Heerenveen , 
bleek het vol gende: 
Het I . D.-werk wordt aldaar verricht door de Opperwacht
meesters der Ri jkspolitie Sleiffer en :•choenmaker . 

In de tijd dat bedoelde brief werd ontvangen was 
de Opper wachtmeester Sleiffer met vacantie , terwijl de 
Opnerwachtmeester Schoenmaker nog slechts zeer kort bi j 
de I. D. was genlaatst . De Opperwachtmeester Schoenmaker 
had toen de brief abusievelijk in een verkeerde map ge
borgen. Op 1 September j . l . was bedoel e bri ef gevonden , 
nadat inmiddel s r eeds op 29- 8 - 1951, naar aanlei~ing van 
het toegezonden rappel met afschrift , was geantwoor d . 

Bei de Opperwachtmeesters e r kennen verzuimd te 
hebben de B. V. D., van het terug vinden van de brief , on
middellijk kenni s te hebben gegeven . 

De bewuste brief is door mij , ~annorteur, ge
z i en en is door de Opperwachtmeester Slei.ffer geborgen 
bij de ander e stukken betreffende hetzelfde onderwern . 

Door de afwezigheid van de heer Districtscomman
dant heeft met deze geen onderhoud plaats gehad . 

~s -Gravenhage , 24 September 1951 . 
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Betreft : Meifeest CPN afd.Noordwo~~e. 
Antwoord op : ~ ·'l1

,j '7{ ?. H~e~e.::.,:re~~~~~~~k-1 
Uw brieven dd. 23. 8 . 51 nr. li6331 en 

" I 1 . 

A'• 2 . 

,( I 3. 

"' 4 . 

x I 5. 
J.. l 6. 

A t \ 7. 
/ 

}( I 8. 

dd . 8 . 6.51 nr. 109l36. 
lt:.,... 
V e r t r o u w e 1 i 

ACD/ it/n;Pé?o j 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalde brieven, deel ik U 
U hetvolgende mede: 
s . BOERS = SIETZE BOERS , geb . 14.4.'15, rietbewerker, wonende 

Nieuweweg nr. 1 te Noordwolde. 
T. a . v . BOERS bestaat geen zekerheid dat hij lid is 
van de CPN, reden, waarom hij niet gemeld is . 

G. Veldhuizen = ROELOF VELDifUIZEN, geb. 27.6.07. 
Is reeds gemeld . 

J . Mooi = JAN MOOI , geb . 29 . 11 . 04. Is reeds gemeld. 
Ecgtgenote van J. MOOI = AALTJE MULDER, geb. 3-7-10. Is reeds 
gemeld . 
J . JONGENDIJK = JAl~ JONGEDIJK geb . 7.9 . 14. Is reeds gemeld . 
Echtgenote van J . JONGEDIJK is G~IETJE LOURINK, geb. 26.12.15 
Is reeds gemeld. 

T. a . v . ALBERT MOOI, geb. 24-11- 29 , JAN DIEVER, geb. 24. 2.29 en 
HENDRIK HANKEL, geb . 26. 9 . 26 is niets naders gebleken. Er 
bestaat geen enkele zekerheid dat zij lid zouden zijn van een 
extreme groep . 

J . DAS = JAN DAS, geb . 29.7 . 20. Is reeds gemeld. 



N o t i t i e 

Aan: BIX 
V~n: H.::. 

~d:: B 116331 
Verd enen 

IIIe/h 2 

• 

n.a.v. schr. R? Heerenveen 116331 Co 109136 

TI ---
brief 

Op 8.6.1951 werd door afd. Bonder nr. 109136 
een br~t.f gezonden aan de Dia tric tscomr..andan t van 
de Rijkspolitie te Heerenveen. In antwoord op ons 
rappel dd. 15.8.1951 werd door het Bureau van de 
distr. commandant bericht, dat onze brief daar nim
mer is ontvangen. Ik verzoek U terzake een onderzoek 
te doen instellen Co. 109136 gaat hierbij. 

III. y_. H.B., 25 Augustus 1951 

J f! 
:,...-



n.a.v. schr. van RP Heerenveen 116331 Co 109136 

MINISTERIE VAN 
BINNEr:LAïlDSE ZAKEN 

4o.: 
Ond.: 

116331 B 

aPN .Noordwolde 

!ijl.: een 

n 
's-Gravenbage, 23 Augustus 1951 

Dienstgeheim 

IIIg/h 2 T~n vervolge op mijn schrijven no. 109136 van 15o8. 
1951, mede naar aanleiding van Uw brief no. 233/51 R dd. 
17.8.1951, moge ik U hierbij doen toekomen een coPi e van 
mijn schrijven 109136 van 8 Juni 1951, naar de inhoud 
waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen. 

Aan de Heer 
Distrmctaoommandant der Rijkspolitie 
t e 
H e e r e n v e e n. 

HET HOOFD VAN DE DIEI.S T J. namens deze: 

J/ 



RIJL:>l'V.I':.'IE GE\fB::>•r GRONINGEN' 
.!Jl.J'l' üC'i' H.t:ERENVEEN' i!"" 

Ct. 1 ~ :JANT. -
------------------------------

No ; 233/ jl R. 

IJ 
Heel'enveen, 17 

· OP KAART \ 

,/./ 
-pï.;s-3 

19511 

A(D/ 
\ ' DAf:li-11 "20 19511 • Dien~ta~hein 

"'ntv10orc.. Oi->: Th1 schri~ven dd. lj.8.jl 
nr. 1L913b. t!AR: G 

l~D/ ;//"3/ 
~{/ N'é::lar é::lanleiaing van Uw bovenvermeld schrijven, betrei'fende 

een rapyél op Uw schrijven dd. 8 Juni l.,jl onder hetzelfde 
nuumer, 1110et ik ü tot mijn s 1)ijt berichten, dat laatstgenoemd 
schrijven niet door mijn bureau is ontvun5en en bij mijn aa
ministratie onbekend i s . 

.-\ a n 
het I·.inistecie van Binr.~.enlandse L.aken, 
Binnenhof 19 
te 
' s - Gravenh.:..ge .-

De Listrictscommandant, 
De Officier öer Bijkspolitie le 

b. a . l>e -\Oj udant , 

'E7""Paulusma. 



LINIS TERIE VAN 
BINNElTLANDSE ZAimiT 

~o.: B 109136 

Ontv. bew·:..• __ .,...... __ _ 

Rappel : .... eL/f. ;' U M':tlv ~ 
Antwoorrl · /0 f!3 t 

'.s-Gravenba.ga, 1 5 Augw3- ·t>..léi 19 51 

--
Ond.: C.P.N. Noordwalde D i e n s t geh e i m 

IIIj/h 2 rappel 

de .Heer 
istrictsoommandant 

Rijkspolitie 

niermede moge ik U mijn sohrijven no. 109136, 
dd. 8 Juni 1951 in herinnering brengen. 

Een spoedige beantwoording zal door mij zeer 
op prijs gesteld worden. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
n.a.mess deze: r 

~ e r e n v e G n. 



n.a.v.schT.v.R.p.Bcerenveen l09l36 z.CO 
MINISTERIE VAN 

BI!IUENIJdiDS.E ZAXF..N 
~ . 

's-Graverihage, ~ ~'ll~~flll~ 

No .']3.109136 

Ond,: O.P.N. Noordwelde 
11Ij/3S" 

. ..Naar aanleiding van Uw ong~nummerd rapport· 
dà. 5-5- 1951·, waà+'in u' mij een vérelag de~d toekomen 

. .r ;v~ bet 1 M.e.ife;c:st in de afdeling Noor dwolde ·van de 
O • ..P.N:, moge ik U het volgeh.de berichten ... · . . . 

Hoewel de n~en van meèrdere van de in het 
rapport genoemde personen ~ de administratie voorkomen 
is ~at; zonder eni~e nadere aanduiding, niet mogëlijk 
de.ze te identificeren. 

.. . 
' Ik mogo U daarom verzoeken on -voortaan aohter 

~e namen van ~eeds eerder door U opgeg~ven p~rsonen tussen 
haakjes d~_ geboortedatum te wéllen doen ver~elden. 
Hierdoor ~s in de administratie o~~iddellijk na te gaan 
welke p~reoon wordt bedoeld. Bet zal op prijs worden gest 
indien van de nog niet eerder gesignaleerde pereonen de 
volledige . personalia worden opgegeven en een ingeVUlde 
informatiekaart wo~at bijgevoegd. • 
In het onderhavige.geYal wordt een aanvullend bericht op 
prij.e gesteld. 

Ik dank U bii)voo:rb~·i:; vo.or U.Ti medewer~ing • 

•• 

HE~ BOOPD VAN DE DI~NST 
"namens deze: 
~ t 
/ 

J. G. Crabbènüam 



Betreft ltieifeest C.P . N• afdeling UOO't'dwoldl:1 • Wol ve Jd, 5 1-:ei 1951. 
Zaalruimte 400 personen. 
Aanwezig plm . 300 personen. {rfl OP KAA~T 
Sprekers J . Haken _uit A 11sterdam; ~i '10 ur1 19.5! ~ 

J . Das u1t Noord~old~ · v I ,.,~ ~ 

~ 0 J ~ ~/l4(1 .ti> l•có1 ;'7"'"' 
~(.'I v ... et Wedkov~;;fZ'icht·.-· 

ACD/ _I 
DA l: s ' 

tPAR: • 

Op ::;ate:rdag , 28 April 1951, aanvangende om 20.00 uur 
werd in àe zaal Costerhof te Noordwalde een l.leifeest gehou
den, uitgaande van de C .E . ~ . afdeling Noordwolde . 

Feestleider was de plaatselijlee voorzitter der C .p . N. 
J • .l)as . Hij hield op de hem eigen wijze e~;.;n toespraak, .~aar
in hij o.a. memoreerde, dat Nederlanu nog ve~re was van de
mocl·atie , aangezien de Burgemeest3r der .semeente ~,-eststel
lingwerf geweigerd had vergu1ming te verlenen voor het be
leggen van een welkomstavond voor de uit gevangenschap te
ruggekeerde dienstweigeraaTs. Verder konaigde hij aan, aat 
op dit feest da drie aienstweigeragrs ~lsnog gehuldigd zou
den worden. Hij ga:f ve;rvolgens he t woord aan de spreker J . 
Haken uit Amsterdam. , 

Op rustige , kalme wijze gaf de spreker een uiteenzet
ting over lo~n en prijzen. Haken trachtte aan te tonen, dat 
onze regering, 1elke veel beloofd had, van haar beloften 
niets tsrecht bracht en aan de leiband liep van de kapita
listen en Amerikaanse imperialisten en wapenkOni:!lgen. .::r 
is echter een muur van 1larde Koppen waartegen deze regering 
en al de regeringen te pletter zullen lopen, want de arbei
dersklasse zal zich tegen ver de z:e bewapening verzetten. 

Vervolgens werd een toneelstuk voor net voetlicht ge
~ br acnt , geti tel à. "Als oe Poorten opengaan ••• · " , opgevoerd 

~J. aoor de Arbeiders Kuns~Kring te Noordwolde. ~et stuk had 
v-4 s onderwerp het gebrv.ikelijk.3 thema. dpelers waren: S . 

1 \1 •Yi • \'J ~rs ·, G. Veld.Jlcuize!l7, J ·h'WOY' en echtgenote ; J .Jgngedijk ·en 
;' ·><' o·t= h=tgenot~· en Mej . Jongedijk, allen wonende te 1\Toordwolde . 

/ Tus~en het de~de en vierde oedrijf weruen de dienstwei-
/ Yl \"• geraars gehuldigd, t . w.: J .fuooy• en J . Diever.- Hankel· was af-

rwezig. Jan Das trachtte in gevoelvolle woorden hen te huldi
gen, maar keerde telkens terug op zijn chapitre: Strijd.Hij 
hoopte , dat zij goede kameraden moeaten worden van "ons 11 • 

.Als blijk van waardering wera nun een caoeau aa.11geboden. 
Nadat Jan .::>as . nog een kort slot woord hag gesproken 

werû de avona besloten met bal. De ..,.uziek werd verzorgd door 
"De Vrolijke ruak.:rers" te Noordwol de . 

ue avonel had een orddlijk verloop . Belèdigende woorden 
of opruiende taal werden niet geoezigd . 

De zaal was versierd met rode vlaggen en slingers , ter
wijl aan de wand spamloeken v1aren aangeoracht met de leuze: 
Arbeiders van alle lanà.en, verenigt U. Twee csrote foto ' s 
van l:italin prijkten te1.· weerszijden van het podium. 

~~ ~ ~fc j t~O .: 
f}1IW1A UA, ''AAL . r~ ':] ct ) t~ r.n . 

N~tAU 

Pwl~ B·M'nh. t J-b~] v-6..) ~ ro 
't,M. 11 ~ G"' 

" 



.Aan : H. B. 
Vnn : B IX No. 2476/1951 
Bestem0 voor: B III 
Bericht op schri~ven no. 116331 , d . d . 25 Aug.l951 

J 

Hierbij heb i~ de eer U te doen toekomen een 
rapport~ bet~effende : 

~:JCX 
verdwenen brief aan de Distr.commandant van 
de Rijkspoliti e Heerenveen. 
Het origineel van dit rapport wordt U via 
ACD/PA toegezonden met 0. 0 .109136. 

N.B. Mogelijk nog van 
interesse voor; 

\ /~ 
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Betreft: Verdwenen brief aan de Districtscommandant 
der Rijkspolitie te Heerenveen. 

Een onderzoek werd ingesteld naar de verdwenen 
brief No.l09136 d.d. 8-6-1951, aan de Districtscommandant 
der Rijkn~olitie te Heerenveen. 

Uit de administratie van Mej.Wentink (Secr.B.III) 
bleek, dat de brie~ op 9-6-1951 ter verzending is uitge
boekt. Nadat de brief verder, door Mej.Wentink, ter ver
zending fas gereedgemaakt (in een dubbele enveloppe) ia 
deze door bode Miedema op 11-6-1951 om 8.50 uur, ter post 
be~orgd op het kantoor Nassau~lein. MP-j. flentink kan der
halve nit:t anders verklaren datl bedoelde brief verzonden 
te hebben. 

Bij een ingesteld onderzoek te Heerenveen, 
bleek he·t volgende: 
Het I.D.-~erk wordt aldaar verricht door de Opperwacht
meesters der Rijkspolitie Sleiffer en Schoenmaker. 

In de tijd dat bedoelde brief werd ontvang3n was 
de Opperwachtmeester Sleiffer met vacantie, terwijl de 
Opperwachtmeester Schoenmaker nog slechts zeer kort bij 
de I.D. was geplaatat . De Opperwachtmeester Scho3nmaker 
had toen de brief abusievelijk in een verkeerde map ge
borgen. Op 1 September j.l. was bedoelde brief g~vonden~ 
nadat inmiddels reeds op 29-8-1951, naar aanlei ing van 
het toegezonden rappel met afschrift, was geantwoord. 

Beide Opperwachtmeestem erker..ne:a. verzuimd te 
hebben de B.V.D., van het terug vinden van de brief, on
middellijk kennis te hebben gegeven. 

De bewuste brief is door mij, ~apporteur, g~;___ 
~im:L. en is door de Opperwachtmeester Sleuffer geborgen 
bij de andere stukken botreffonde hetzelfde onderwer?. 

Door de af vezigheid •Ta.n de heer Dis trictscomman
dant heeft ~et deze geen onderhoud pläa~s gehad. 

's-Gravenhage, 24 September 1951. 
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• 

üp 1 .• ei 1951 hield de C.?.N . met vergunning van de Heer 

3urgemeester een optocht in de gemeente Kro~~enie. De leuGen die 
eveneens met vergunning werden medegevoerd Haren:-------------

Voor vermindering van bewapening. 
Voor aanpassing van lonen aan de 8estegen kosten . 
Voor subsidie~ring van de levensmiddelen op het peil van '46. 
Alles voor de vrede. 
Ueen Duitse herbewapening. 
Voor een niem;e loonronde van 10,~. 
Vurige solidariteit met het Koreaanse volk . 
Voor een vredespact tussen de Grote Vijf . 
Vrienàschap met de Sowjet - Unie • 
Geen werktijd verlenging . 
Voor de eenheid der arbeidersklasse . 
Ook 10'~ loonsverhoging voor de Herkende jeugd. 
Geen verlenging van de dienstplicht . 

Aan de optocht werd deelgenomen door o~;eveer 75 personen . 
Op genoemde datum om 14.30 uur hield de C. P . 1~ . met vergunn 

een kinderoptocht zonder leuzen en werd hen in de bioscoop"Cen
traal "te L\.rOrnluenie de film"Jelevenissen met de snoek:r vertoond . 

Op 1 .l\lei 1951 des avonds \verd een feestavond gegeven in de 
gemeentelijke Consettzaal te Krorrunenie.De voorzitter van het 1 

X 1 Mei comité J.van Harlingen opende deze feestavond waarna de 
/.I ~ Dvmrrelaars ( Gebr.Volger) drie jonge mannen met gitaar , liedjes 

brachten . 
'1\. f De voorzitter van het plaatselijk vredes-comité J . Ofman \'lek 

te op een huis- aan huis campagne te voeren om handtekeningen te 
verzamelen voor de vrede.Deze verzameling van handtekening.:\.i s 

thans gaande . 
X f ~I Alice v.d.Horst,Iaet be~eleiding van mevr . van Har1ingen- Pr 

zong o~erette en opera- fragmenten o.a . een Gedeelte uit''LaBohé-

. ~ 

x x 

me" . 
De voorzitter van liarliagen stelde voor moties in te dienen 

voor de vrijlating van ifill I-:cGee en Piet van Staveren 'vaarmed 

de aanY.rezigen in de zaal accoord gingen. /~ f ( 
De spreekster \.ras mevr . F . Joom- van \Jesten uit ~\.rnsterdam di 

een uiteenzetting gaf van cl-; huidige toestar~\,marna de Heer 

Henk Jteen tot besluit bedichten voordroeg . 
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S T R I J p D h G D m R h R B E I D E R S K L i.. S S E. 

De viering van de 1e Mei als stri2ddag van de arbeidersklass&, 
is door de loop der jaren heen van grote betekenis geworden. 
Onderschrijven we in het verleden de beteleenis van de 1 e J,iei, 
de k6mende viering van de 1 e I~<:ei is van nog veel groter belang. 

.. 

Door de onvermoeide strijd van de vrienden van de Vrede, 
heerst er grote verwarring in het kamp van de oorlogsdrijvers . 
N6g zijn ze in staat om delen van de wereld in vuur en vlam te 
zetten ~ maar de dag is nièt ver meer of zij zullen als oorlogs 
misdadigers gebrandmerkt worden en hun roemloos einde is nabij·. 

worden 
De viering van de 1e Mei in 1951 moet een samenbundeling 

van die krachten, die voor de Vrede op de bres staan. 
HET Brl:HOUD V.hN DE VREDE, BETEKENT HET BEHOlJD VAN 

DE MENSHEID 1 I 1 

Vandaar dat hét 1 Mei-comité in Krommenie, samengesteld uit ver 
tegenwoordigers van de arbeidersklasse U op roept, om deel te 
nemdn aan : 

1e. Dedernonslratie., 
Felke gehouden w:ordt door de straten van Krommenie . 
Opstelling om 6.45 uur Cäfé ~antel. 

2e. De avond - v-e r·aad.eri ng) 
welke belegd v:rordt in d~ Concertzaal aan de Zonnelaan. 
Spreieer G. Geelhoed. 

HET V&RDERE OIIT.IJSTING V.~-.N ZANG, DOOR DE OPEM.Zl.\NGERES 
b. L I C E H 0 R S T, Muziek door de Dwarrelaars. 1 

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

DE KINDEREN VlORDEN UITGENODIGD DEEL TE NEHEN b.l~N DE 
K I N D E R - F I L M M I p D J, G, 

in Bioscoop "" CENTRAL "" 

Entree 22 c.ê.!ll. 

b.anvang 2 • 4 5 uur • MET hTTR.hCTIE 1S. 
Verzamelen 2.30 uur bij ULC- school. 

kl..T zrgN DOOR DE VIERING VÄN DE 1e LiEI MEE 
TE Mt..KEN, D1iT HET ERNST IS W~T UW 

V R E D E S W I L I 

Het 1 Mei-Comité , 
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OPROEP 1 MEI 

Aan de Krommenieër Arbeidet;s: Arbeiäersl>rouwen en Jeugd! 

~ A EER DAN OOIT ZAL 1 MEI 1951 In het teken staan van de strijd voor de VREDE en voor 
1 y 1 loonsverhoging. Het kapitalisme heeft vanaf 191-4 de volkeren In het leed en de ellende 

van twee wereldoorlogen testort. 
Twee wereldoorlogen, die dienden om de milliarden winsten van de bezittende klasse vellig te stellen 
en te vergroten . De Internationale arbeidersklasse heeft In dezelfde periode het kapitalisme rake- en 
dodelijke slagen toegebracht. 
De ondergang van dit stelsel is onvermijdelijk. 
ZIJ weten dit en verzetten zich daarom met hand en tand tegen deze onvermiJdelijkheid. Opnieuw 
pogen zij daarom een 3e wereldoorlog te ontketenen. 
"Bewapenen, oHers brengen, harder en langer werken, sober leven", zijn de eisen, die het 
kapitalisme aan de Nederlandse arbeiders stelt. Oorlogsvoorbereldlngen en verslechteringen gaan samen. 
De prijzen stijgen met de dag. Verslechtering op verslechtering wordt doorgevoerd. Voor de 
bezitters betekent dit mlllioenen winsten. Voor de arbeiders en hun gezinnen - honger en ellende. 
Hiertegen moet een donderend halt worden toegeroepen. 

De arbeiders willen geen oorlog, maar VREDE ! 
Zij willen, dat de Grote Vijf met elkaar een vredespact afsluiten, zodat de vrees voor een nieuwe 
oorlog voor goed wordt uitgebannen. 

De arbeiders willen geen verslechteringen, maar loonsverh~ging ! 
Zij willen een ~rgeloos, bestaan voor hun vrouw en kinderen. 

1 MEI, de dag waarop de arbeiders, arbeidersvrouwen en de jeugd wapenschouw houden . 
1 MEI, de dag waarop de arbeidersklasse haar eenheid demonst';ttert.

6 

1 MEI, de strijd- en feestdag der internationale arbeidersklasse. 
Ondentaand comité, bestaande uit personen aangesloten en georganiseerd biJ verschillende politieke 
partiJen en Vakcentralen, roepen U op, aan de 1 MEl-DEMONSTRATIE deel te nemen en de meetln& 
te bezoeken. 

Vertrek DEMONSTRATIE: 6.45 uur 'savonds vanaf Café Mantel 
VERGADERING : aanvang 8 uur in de Gemeentelijke Concertzaal 

Spreekster: Mevr. THEEBOOM-VAN WEST 
Zang: ALICE v. d. HORST 

Neemt op de Je 1\Je~ vrij. Alles voor de Vrede. V oor de eenheid der arbeidersklasse. 

.. 
} 

Namens het 1-Mel Comité 1951 : 
j. BOL jz. "" x P. KORT ED. NIELEN 

~ j. v. HARLINGEN jb. KOSTER ~ 11 j . ROL Pz. 



• 

Mensen, weest waakzaam! 
JJ1annen en vrouwen van Nederlan~ 

TEGEN de vredeswil der volkeren wordt opnieuw een wereldoorlog voor-
bereid. 

De dreigende uitbreiding van het Koreaanse conflict en de herbewapening 
van Duitsland pakken zich als donJcere wolken samen boven de hoofden 
van millioenen mensen, die allen vurig naar vrede verlangen. 
Alle mensen, in de gehele wereld, staan thans meer dan ooit tevoren voor 
de eerst noodzakelijke taak om zich allen, zonder uitzondering, schouder 
aan schouder te scharen om een groot gevaar af te wenden. Opnieuw is 
een gemeenschappelijke internationale lcrachtsinspanning de hoogste 
noodzaak. 
DE Wereldvredesraad wijst de volkeren de weg, die Leidt naar Vrede, door 

de volgende Oproep te richten aan de Grote Vijf: 

e Om het vredesverlangen van millioeJII'll nwns<>n over heel de wereld te 
beantwoorden, wat ook hun opvattingen zijn over de oorzaken, die de drei
ging va.n een wereldoorlog hebbeu te weeg g«'bracht; 

e om de vrede te versterken en de intt>rnationale veiligheid te verzekeren; 

e eisen wij het slniten van een \ 'REDESI'ACT tossen de 5 Gr&e 1\logend
heden: de Verenigde Staten van Amerika, de Sowjet-Unie, de Chinese 
Volksrepubliek. Groot-Brittannië en l<'ranlcrijk 

e De weigering door welke regering <lezN' Grote i\logendheden ook om met 
de andere regeringen bijeen te lwmen voor het sluiten van zulk een vredes
pact, zouden wij beschouwen als een bewijs van haar agressieve plannen. 

e Wij roepen alle vredelievende naties op, de cis voor dit vredespaet, waar 
alle landen zich bij moeten lmnncn aansluiten, te ondersteunen. 

e Wij plaatsen onze namen onder deze Oproev en we nodigen aJJe mannen 
en vrouwen van goeden wille, alle or~anisn.ties die cle vrede nastreven, uit 
om de hwme hieraan ter ondersteuning toe te voegen. 

BERLIJN, 28 FEBRUARI 1951 

flONDERDEN millioenen mensen zullen, door hun handtekening te 
plaatsen onder de Oproep aan de Grote Vijf eisen, dat zij bijeenkomen 

om een vreedzame oplossing te vinden voor alle problemen, die thans de 
spanning endragelijk maken. 
De oplossing van de conflicten: het tot standkomen van een vredespact 
tussen de machtige naties, zal onze harten bevrijden van de angst voor 
morgen. 
Onze kinderen kunnen alleen in vrede opgroeien en gelukkig worden. Een 
vredespact maakt een einde aan de bewapeningswedloop, waarvan de 
kosten thans zwaar op onze gezinnen drukken. 
Nederlandse mannen en vrouwen, levert door het plaatsen van Uw hand· 
tekening een bijdrage voor de Vrede. 
TOT de velen, die de Oproep reeds ondertekenden, behoren o.a.: 

Anna van Gogh-Kaulbach Or Hewlett Johnson, Deken van 
Cha.rley Toorop Canterbury (Engeland) 
Os W. S. Hugo van Dalen Pa.ul Robesou (U.S.A.) 
Or Peter va.n Anrooy Pietro Nenni (Italië) 
Margot Vos Prof. Joliot.-Cnrie (Frankrijk) 
Dr J. A. v. d. St.arp nja Ehrenburg (U.S.S.R.) 
Dr G. L J. A. Bol Ds. Da.rr (U.S.A.) 

Kuo Mo Jo (Ohina) 
Volgt hun voorbeeld! Tekent de Oproep! 

TEKENT! TEKENT! 
Uitgave Nederlandse Vredesraad 

Nieuwe Keizersgracht 611, Amstèrdam (C.). 
Postgiro 108700 - Tel. 58151 



MlliiS!i!ERIE VAN 
DINEEJITJ..m>SE ZAKEN 

Jil j/h3 

.. 

n. a .v. scl1r . va11 Z.:'!' oJl'll'lel:).ie 109138 z. do 
c.- 4 JUN: 1951 

's-Gravetl.b.è.ge, f Juni 1951 

~et verwijzing naar Uw ongenummerd ~ohrijven 
van 9 Mei 19~1 . betreffende de te Uwent gehouden 
l Meiviering moge ik U verzoeken mij - voor zover 
mogelijk' ...... in l~ennie te willen. dg en stellen met . 
de pbraonal~a en politieke anteoQden~en van de in 
dit eenrijven genoemde pe~sonen • . 

J. OF~, vob~zitter p1aataelijk vredescomité 
Alioe v.d. 'HORST_, .zangeres 
TJevr. van HA.RLDJGE11-PRA:i\G, :pianiste 
llènk S'.ëEllli-"', 'declamator 
J. VSJ;L HA:IU,nrGEN, voo~zi tte:r 1 t'!e1-oomi tê 
u-. BO~ Jz. lid 1 Kei-oomitá 
P. KORT ~ lid 1· !::Si-com:it~ 
Jb.KOS~R, lid 1 U-ei-comité 
Ea· .l~IÊiiEN l'id 1 t:ei-ooni t6 
J .. ROL Pz. lid 1 !4ei-oomi té 

. Indie~ ~eze personen Uwe~~ijda· reeds eèraer 
-volJ.:edig Z:l.jn gemeld, .kan vols~e.n worden me:t liet 
verstrekken van dé geboortedata ; . . . 

I1r .moge deze gelegenheid 'benutten · om U te ~r
zoek~n Uw medewerking to willen verle.nen~oo~- in de 
tóekomst achter de namen van de door U gesignaleerde 
personen .. de personalil.a te doen -vermelden,.. Indien een 
)?er,$oon J.~eds eerder .ia gem~ld, kan ~orde-n vols.taan 
met achter zijn naam te ve~elden geboor.tedatu~ en 
jaar en (bekend). Van peraort~n optredende in Uw gemeen
~e, dooh elders woonachtig, ware de woonplaafs te 
vermelden. 

He-{; za'l u· duidelijk zl:jn, dat· deze werkwijze 
~evorde11jk · is voor ee~ snelle bebandeîfng· van de
stukken en eventuele pe~eoonsverwisse~ing voorKomt • 

. 
'Bi.j. voqrbaat dank ilr U voor Uw medewerking. 

k • • .. 

' . ' 

·EET HOOFD VAN D.E. DIEN.S~ 
deze: . 
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l rYie~ - Vl.er~n 1951 te d''hftdam/ - -
~~~~;.~ 

De "l !•!ei- vierino '' van de Communistische Partij l,ederland, 
district Rotterdam en haar aanverwante organisaties, kenmerkte 
zich dit jaar door een opvallende rust en stilte, waarbij in 
enkel bedrijf een absentie van enige betekenis te bespeuren vi 

Was de prop~ganda naar buiten uit in 1950 reeds aanmerke
lijk ged~ald , dit j~ar was v~ enige prop~ganda in de vorm van 
vlaggen en raambiljetten practisch helemaal geen sprake en 
zelfs de gebouwen van "De 7/aarheid" w .. ren slechts met een op
merkelijk kleine rode vlag getoo id. Ook de gebruikelijke "lawine' 
v~ strooibiljetten bleef dit jaar achterwege en zelfs in het 
havengebied werd slechts een 3-tal pamfletten verspreid (van 
elk pamflet is een exemplaar aangehecht) . In "De ·.'/aarheid 11 daar-
entegen werd vrijwel dagelijks op de belangrijkheid van deze 
dag gewe zen en werden alle werkers opgeroepen aan het feest deel 
te nemen. 

1~[J . Even:üs in 1950 was ook dit jaar weer een zgn "l.ruei-
lf''~ ;~A- ,.., comité" opgericht , waarin zitting hadden: 

. I. btf ~.L .'< Groenendijk, Simon, 25-1-1905 te Reeuwijk(bekend):voorzitter; 
~ · '1f~ .xl Reîrikes, Alida Maria Johanna, 11-7-1912 te Rotterdam (bekend) : 

,'(f11 secr .penningm.; 
M·,e >< Weerts, Arnoldus Christoffel Johannes, 26-7- 1906 te Rotterdam; 

• 

(J 4 van den Bosch, Pieter, 26-4-1905 te Rotterdam (bekend), dat be-
111 '~ last was met de or&anisatie van de 1-r.iei-viering en e.ls over-

koe ..,.elingsor.;aan fungeerde voor de C. i' .N., E.V.C., N.V.B. en 
.A.N.J.V .. 

De activiteit overdag beperkte zich tot het houden van 
een filmvoorstelling voor de kinderen in het Harmonie-Theater 
aan de Gaesbeekstraat (aanwezig ci~ca 700 kinderen). 

In de avonduren werd, te 19.30 uur, op het P.C.Hoof~Plein 
een demonstratieve optocht geformeerd , waaraan oorspronkelijk 
door circa 250-, door aanvulling onderweg met een groep van 
de L.M.O., gegroeid tot circa 375 personen, werd deelgenomen • 

Voor deze demonstratieve optocht was vergunning ge-
vraagd om de navolgende leuzen mede te voeren: 
Vrede, Vrede en Opbouw, Geen Duitse herbewapening, Prijsstop, 
Goedkope arbeiderswoningen, Meer leerkrachten voor onze kinder 
Gratis melk op school, Alles voor de Vrede, Voor een nieuwe 
loonronde van 10%, Vurige solidariteit met het Koreaanse volk, 
Voor een Vredespact tussen de Grote Vijf, Vrede en vriendschap 
met de Sowjet Unie, Geen werktijdverlenging, Voor de eenheid 
der arbeidersklasse, Proletariers aller l anden verenigt U, Alle 
troepen terug uit Indonesië, Geen verlenging van de dienstplich 
Ook de jeugd eist 5%, Vrijlating van Piet van Staveren, Tegen 
het jaagsysteem in de haven, Veiliger werkmethoden in de haven, 
Eetere rechtspositie voor de H.A.R.arbeiders, Ontwapening, Geen 
wapens, Geen kazernes, Woningen , Ziekenhuizen, Speelplaatsen, 
Intensiever bestrijding der T.B.C., Geen bewapening van Duits
l and, Tegen de bewapening van ons land, Tegen oorlog en Fascis
me) Voor een verhoo~d levenspeil, Gelijk loon yopr gelijke 
aroeid , Gelijk rechu voor man en vrouw, Geen Oelas~l.n~-~vor
derina Vrijlating Indonesië-weigeraars, Ge~uk voor on e l.n-
deren0'l940 - 1945 Dat nooit meer, Leve de internationale 
solidk.ritei t. 

Vrijwel al deze leuzen werden mee~edragen. 
De optocht, die van de zijde van het publiek geen be

langstelling trok, werd ontbonden voor het gebouw "Odeon", 
- waar -
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waar voor circa 1300 aanwezit;;)en de eie:;enlijke 1 Mei-viering 
pl a.a t s vond. 

De zaal was met een groot aantal rode vlaogen ver-
sierd, terwijl de volgende leuzen waren opgehangen: 

"Onmiddellijk lOïb loonsverhoging" , 
w;·eg met de hongerregering Drees" ; 
"Vurige solidariteit met de Koreaanse bevolking" 
"Eist vrijlating van Willy 1ic . Gee" ; 
"Voor een Vredespact met de Grote Vijf" 

Voorts was naast het podium de Vredesduif van Picasso 
uitgebeeld, met al·s onderschrift :"Voor een Vredespact der 
Grote Vijf 11 • Op het podium zelf v1as een rand van rode tulpen 
aan6ebracht. 

Achter in de zaal was de t;Sebruikelijke 11Pegasus"-stand 
ingericht. 

In en buiten de zaal werd gecollecteerd voor de on
kosten van het 1-Mei-Feest. Tevens werd geaolporteerd met 
11Jeugd" en "Vrouwen 11 en werden handtekeningen verzameld voor 
het Vredesverdrag tussen de 11Grote Vijf". 

De avond werd opgeluisterd door het Symphonisch Orkest 
•I o .1. v. I do Eijl en het zangkoor ".&iorgenrood 11

• Voorts werd een 
r~cvotc:-4,w ..... ~-~\ ... 111 Mei-s~el 11 f{aute~ ·sterkman, Gerrit,, 21-12-1901 te Rotterdam 

cloorc~._-., ... -ao P""~'"" (bekend)) is eveneens a2.!16ehecht. Een verslag van de avondver-
w•oe.t cl••C_5&l1o"t'\Gn . ne. l:t.t..t.v..,.A•~·· m...~,.o.t· .;adering, waarin een Op6ewekte stemming heerste, volgt hier -

• 

Groenendiik, Simon (voornoemd) , heet allen namens het 
1 loJ.ei-comi té wel om en opent te circa 20.45 uur met een kort 
propagandistisch woord de avond. 

Stol, Alida, 6eb .1 4- 9-1918 te Amsterdam , echt5enote 
v~n van Dijk, nadere personalia hier niet bekend, wonende te 
Amster dam, merkt allereerst op, dat vandaag over de 6 ehele 
wereld het 1-Mei-feest wordt gevierd en memoreert dan de in 
Maart 1951 door haar, als lid van de Nederlandse vrouwende
le.:;a.tie naar de Sovjet-Unit! ..;ema.al{te reis en de door haar daar 
opgedane (bekende) ervaringen. 

Geelhoed, Gerard Gilles, geb .4-8-1920 te Haastrecht, 
wonende te 's-Gravenhage , groet de arbeiders in de andere l an
den , o.a. de Sowjet-Unie en haar geliefde leider Stalin, de 
Oost-Duitse Sta?-t, waar thans ook het volk aan de regering is, 
Italië, waar de communist ên en socialisten zo prachtig samen
werken in het belang van de arbeiders , Frankrijk, waar door 
het eensgezind en krachtig optreden van de arbeiders de l aat
ste tijd zulke belangrijke loonsverhogingen zijn afgedwongen 
en waar vandaag het gehele transportwezen"plat"ligt, Spanje, 
waar vandaag honderd,dui~enden arbeiders niet werken, doch de 
eerste lliei vieren, het n1euwe China, waar de hongersnood nu 
achter de rug is. Spr. noemt als voorbeeld hiervan, dat de re
gering van Mao Tse Tung een grote hoeveelheid rijst naar het 
hongerende India heeft gezonden, iets dat voor het communis~ 
tisch bewind nimmer gekund heeft . Spr. groet~e arbeiders in 
New-York, het hart van het imperéalistisch Amerika. Spr . leest 
een begroetingabrief voor van ondevee~ lOOdmilitairen uit het 
strafkamp BanRenbos bij Norg, wa~r1n de le en van de an~1-
fascistische jeugdbeweging de groeten overbrengen ·en de 
vergadering opwekken de strijd voort te zet~en .. Spr, vdjet 
in het bijzonder de arbeiders en hun orga~1sat1es 1n lfidO
nesiê en wijst er 0 p, daar door grote stak1ngen, waaraan de 
meeste arbeiders waarschijnlijk voor het eerst van hun leven 
deelnemen belan~rijke sociale verbeteringen zijn verkregen. 

Spr : leestoverder een motie voor , inhoudende, dat de 
vergadering haar grote verontwaardiging uitspreekt over het 
vay!ndaag gehouden proces , waarin de neg~r 'l/illy }'Îi~ .Gee op
nieuw ter dood veroordeeld is, welk vonn1s op 8 J<;1e1 a . s. 
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voltrokken zal worden en geeist wordt de onmiddellijke en onvolR
waardelijke vrijlating. Deze motie zal mor.;en aan de Amerikaanse 
Ambassadeur te 's-Gravenhage ter ha nd worden gesteld. 

:spr. uit zijn afkeurthg over de " re0 ering van Drees", die 
zo'n zware straf heeft opgele6d a an ?iet van Staveren, van Kem~en 
en vele anderen, die geweigerd hebben te~en het Indonesische broe
dervolk te vechten. Deze straffen zijn opgelegd, aldus spr., om 
de arbeidersklasse te intimideren en dat mag niet gebeuren . Drees· 
is nog lang geen Franco en als het Spaanse volk door strijd deze 
fascist kan dwingen, dan kunnen wij het zeker en onze strijd zal 
dus ook onverminderd voortgezet moeten worden. Een gulden kan maar 
één keer uitgegeven worden en nu Drees hem voor de bewapening uit
geeft, kunnen er geen scholen en huizen voor gebouwd worden . Ook 
werkt deze bewapeningswedlloop prijsst ij gingen in de hand, zodat 
het levenspeil van de arbeidende klasse steeds lag3r wordt. In de 
Sowjet-Unie daarentegen is reeds vier maal een prijsverlaging 
doorgevoerd, waaruit voldoende blijkt, dat Rusland de Roebel niet 
voor de bewapening u~geeft. Za ndwoestijnen, 4x zo groot als Nede 
l and, worden daar omgezet in vruchtbaar akkerland. Dat kan hier 
niet, want Hasselman moet oefenterreinen hebben. Hasselman kan zie 
beter aan het strand gaan oefenen in het inschepen. Vervol5ens 
becritiseert spr. de P.v . d.A., die de burg~ijke pers en radio in
schakelt om de arbeiders te laten versoberen voor de vrijheid. 
~evr. Otten- Arnoldi, die llievr.Colijn vervangt, heeft het wel niet 
over viskoppen, maar het komt op hetzelfde neer , Het~ste Kamer
lid van de P .v . d.A., de chocola defa brikant Kapteijn, heeft in de 
Zerste Kamer verkondigd, dat de luxe verpakking voor chocolade 
verkv1isting vras, doch 1;oen op het Binnenhof de meest luxueuse 
personenauto verscheen, een Pontia c de Luxe , bleek deze van de 
t'/eledele Heer Kapteijn te zijn, die voor zichzelf dus wel een luxe 
verpakking ha d aangeschaft ten bedrage van f.20 .000.- • Dat zijn 
nu de P.v.d.A. mensen. Versoberen jullie maar. Een wapenfabrikant 
uit den Haag, die eerst voor de Moffen bommen gema akt. heeft en nu 
massa ' s verdient aan de bommen van de regering Drees,~ook een 

"licht" geval. Als men die lui weer gebruiken kan, dan zijn het all 
maal ''lichte'' geval: en, zoals de :schreieders en de Aus der Ftt.ntens. 
Deze zijn evenwel niet te vergelijken met Piet van Staveren. Amer 
ka heeft aan Nederland verzocht, met het pistool op de borst na 
lijk, of het genegen is eventueel meer tro epen naar Korea te zen
den en gevra ag d, of het met de luchtmacht deel zou willen nemen 
a an groots opgezette luchtaanvallen op China en dit alles natuur
lijk in het belang van de vrijheid . Maar men dient er rekening 
mede te houden, dat er met China niet te spotten valt. Dat is 
thans in Korea, waar Chinesche vrijwilÈigers met hun Koreaanse 
kameraden strijden, voldoende bewezen . 

Spr . zegt vervolgens , dat een voorbeeld moet worden genomen 
aan de Drentse Veenarbeiders, die, ondanks tegen~erking,van het 
~ .V .V.bestuur, onder leiding van de pla~tselijke bestuurder Deunroe 
een e eeiste loonsverhoging afdwongen. Door Doujma wera tijdens 
de staking zelfs een bond van werkwilligen opgericht. Dat zijn nu 
de methoden van de P.v.d.A.-en K.V.V.bestuurders. Laat de ogen van 
onze makkers in het N.V.V. toch open gaan en l aten zij toch zien 
dat hun bel angen niet,doch die van het imperialistisch kapitalisme 
wel door hun bestuurders gediend worden. Het bedrijfslaYen heeft 
het afgelopen j aar millioenen meer y~rdiendJ alles ten ~qs~ va~ 
de arbe~ders , Maar , kameraden, de t~Jd zal Komen, dat z~J aan dle
zelfde arbeiders rekening en verantwoording zullen moeten afleggen 
en ons s treven moet zijn, dat deze ~ijd,ni~t ver m~er is. Ëend 
voorbeeld van het dienen van de kap~tal~st~sche beLange~ v~n e 
hongerregering Drees, kki±kX do9r de Niy.y,be~~~~;d~~rlffe%e 
nieuwbakken "ridder" Suurhno ~f~ ~e~t~t~~~n" à~r J ~oe ial ~ toe standen. 
krachtig medewerken aan e 

- Deze -
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Deze echter versleenteren met de opvoering van de be\·la
peningS\·Jedloop. et àe drg gaat on levenspeil naar b .2.t::'àen 
en c1~ zal niet eerèer Vvranàeren of de arb~iàers moeten eens
gezind titrtegen optreden . ~oon van den Berg en -ijn vriendjes 
hebben _it blijkba&r niet b0grepv~ . 

Spr . komt nog'!laals terug op dt vre àesopboU'.I en z ~t, dat 
Annie van Lijk-&tol met ei~an ogen gezien heeft hoe in de 
.::> . U. vuor de vrede en opboU\ wordt eewerkt . Ds.ar iv ge~n tekort 
aa11 scl:olen, hetge(;n van àe bakermat v~n de K. V.P . , 3rabant, 
niet _..ez e0 d kan \vorden. Daar komt h1J t blijkens "'en rapport van 
een officiële commissi~ voor , dat in : ' n klas van er:m kleuter
school 102 kinderen zitten onder toezicht van slecnts 1 le~r
kracht. Daar heerst nu de partij van de gezinspoli tiek. 

Spr . zegt, dat blijkens de laatste nota van de Hinister 
van Financi~n de verhoging van de militaire uitgaven van de 
begroting voor onder\>lijs is aft;etrokken. 

Spr . beslui t met de arbeiders op te ror:.;:>en pal te s t aan 
tee;en verdere versoberingen en prijsstijgingc::n , waardoor het 
1 venspeil nog meer omlaar zou gaan. .r moet eE-rst gestrede;n 
v/orden voor een loonsverhoging van 10 orocent • 

Na de tlauze stelt 3-roenendijk, i5 . (Ie bezoekers voor 2 
moties aan de llederlenàse regering te zenden, n . l.: 
le . eisende de vrijlatinr, van Piet van Staveren en de andere 

~:::>cnoonhovense dienst\·Teigeraars ; 
2e. eisende een zelfstandige Nederlandse vreàesr~:;gering, zonder 

invloed van de Amerikanen. 

Hierna wordt het l - 11e i-spel ongevoerd . 

Te circa 24 uur gaan de bezoekers na het zingen van de 
"Internationalen kalm uiteen . 

Het O. V. B. 

Zoals in vorige rapporten reeds werd vermeld , \•las de anilllo 
van organisatie ' s , vrelke vanwege het 0. V. o . waren aangezocht 
c.q . het O. V. B. hadden ver .. ocht tot een gezamenlijke 1 Mei
viering te komen, om allerlei duistere redenen kernlelijk beneden 
h~.::t nul;>unt. De- niet openbaar gemaakte - hoofdoorzaak hiervoor 
1noet 'orden gezocht in de an ~st èer 0 . V. 3 . bestuurdtrS voor het 
n r bui ten treden van pol i tielee invloedEm, hoe gering ook. Bo
vendien nad men van O. V . B. zijde - ook al v/eer om duistere rede
nen - een flink organiseren van het 1 Hei-feest achterue,se ~~~::;la
ten, een feit, waarvoor men nu van den Berg, Anton, 23- 3 - 1903 
te Rotterdam, vonende te Rotterèam(bekend) Verantwoordelijk 
tracát te stellen. ! ieruit vloeit voort, dat van de zijde van 
De Vlar.1- lezers, R . C . P . en Socialistische Unie nagelaten werd àe 
1 Hei-dat, telfsta~dig te vieren . 

Een kort verslag van de openbare bijeenkoust, ter viering 
van de 1 t1ei - dag van het 0 . V.B . te Rotterdam, gehouden in de 
ochouv;burgzaal van het gtbouw 11 0deon11 , Gouvernestraat 50 - 72 
te Rotterdam , volgt hier . 

An.m1ezig slechts 90 personen, onder wie circa 35 kinderen . 

- Zaal -
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( Jaalca)aciteit 418 zitplaatsen) 
.. ,<:J zafl was versierd , et de 0 . " .• vlag en de vlag van àe 

"Vrije Jellbd Or:;anisatie11
( . J . O. ) • 

. eèe,·lerking \olerd verle-=-nd door : nE-t O. V. B. uziekcorps 

r wonende 
vlokweg llu 

{'1 (14 léden) , onèer leiding van Bakker, vi on, eéboren 13- 7- 1887 
te Kralingen (bekert. ) , de :;e"1engde zangvereniging 11 Libert us 11 o 
onder lcièing van interberg , ..-.rie , geboren 5- 3 - 1880 te Utrec 
(bekend) , een dansgroep , b~::;st. · nde 'li~ leden van de V. J . O. 
onder leiding van i nterberg, Ar ie , '-',eboren 8 - 6 - 1927 td Rotter 
aaJ,[ een mondhar!11onicaclub (5 l~"den) onder 1 iding van Geurtz, 
.. illem, "'eboren 22- 5- 190:.> te RotterdaJu (bekend); en Lagerwaard , 

te Rotter-
dam, 

• 

• 

aria ll'll' ... ina , 5- 3 - 1912 te Zaltbomrnel(bekenà) - dec l amatie . 
Gecolporteerd Her d me:t 11 Ue Vlam" en "De Tr ibune" . 
!fi:, stemm1ng \·Jas lusteloos . 
de Brui n, CoenraPd, 14- 9 - 1896 te Rotterd8m (bekend) o,J~;;; 

te 20- 10 uur de vergadertng met een woord van 'vlelkom en ze~t , 
dat hoeviel vE:rHa.cldï kon Horden dat de o Jkomst voor deze ver~& 
c.'lering niet groot zou zijn, .nen van o . V. 1. zijde toch ge1neent 
heeÎt de 1 11ei- vierinp niet onee•ne:r ·~ t le.ten voorbijgaan • 

. ")r. sc.uetst net enkele vroorden de, positie van het O. V. B 
als socialistisc"1e be weginc tussen de C ..L . !~ . enerzi jds en de 
P . v . d . A. ander z:.j ès en spreekt de ver\'!l.cnting uit dat het OVB 
zal groeien. 

Spr . zegt voorts dat de ui t:viJeril'l..g van het protramma 
geheel èocr eigen krachten zr1 Bescbit:den. 

vanèe:n~erg , A. , voornoerd, zet;t , d't de inhoudvan 
zijn deirede voor de ben.oe ers viel geen nieu'.Ts zal bren ·en • 

... )r. zegt var1daag een vrije clag te hebben gehad en 
daardoor ruimsc oots in de gelegenheid te; zijn ge'·Teest naar 
de rsèio te luist~r ·n . .. pr . noemt dan de ver >CL~illenöe raàio
sprekers van d~ ~.v.d . ~ . en z~ L, dat hij op deze le ~~i t~l
kens v1eer heeft IJ.OE:t~n aa.d1oren, lloe deze I.en.:>en, èie z.icn 
arbeidersleiders noe 1en , db arbl iàers dwingen positie te kie
zen en hen voere"1 in n.;t A1 Jrika·H1ûe front, m~t daaraan ver 
bonden l1et At l ant ic pact , enz . ,dus~esterse kapitalüH,.,e. Deze 
l~iders vlorden dan ook bt J CJonél voor hun ijver en versc.i.lillende 
hunner kunnen zich thans "ridc b"~'" noe .1en, aldus snr • . 

Aan de and(:Jre kant van het z . g . ijzeren gordijn '-':OrGt 
de 1 dei- dag gevierd raet een c;rote militaire parade , \·Tau·bij 
de: lucl1t ia vt:rr'ui:-terd door de s·~raalje.eers e:1 de :_.Tand 
dreunt door de voorbijtrekkende tanks . Beide richtint-en zeggen 

~ t socialisne te , ·ill n brene;r;.n of -'t.e ':lillen verdedigen, doch 
' t socialisQe, gedra en op èe punten van de bajonetten, is 
onbesta~nbaar . 

Spr. maakt voorts vertielijkingen met vroe er .;evierde 
Mei - èaGen en co:astateert c en algemeen defaitisme bij de 

arbeidersklasse , omc'a.t het eler~nt 11 strijdwil" th..:ms zo soeà 
als ontbreekt . ·:et \'laTe sociali.,me 'J.eeflJ nog nimmer een kant1 
van slaeen t,e:.ad omdat steeels de ... o ~n de Jocialistisch- idee 
hebben omgebogen voor opportunistische doeleinden . Daa.rorr. moet 
de soci&.listi::>ci e mens zich bezinr,e.1 op de socialistische 
gedachte. 

Spr . zegt , dat het o.v . . , t06vTel nog klein in ledental, 
:~arin ee1' grote taak heeft en de t~ensen trac~t op te voeden 

tot een vera.ntv.roorde socialistische levenswijze , zodat "Jen 
ich b . v . niet zal s Gorten in onv~:>r::•ntHoordeli jke, door dcma

''Ogen uit politieke over\·let,JiJ.n"!_ .. n ontketende s·ta kingen • 
.... pr. zegt tenslotte , dnt hoev1cl net O. V. B. als Groep 

niet groot is, het niet alleen staat en vlij st dai rbij op 
- Italië-
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-I tal i:.:, Fr·"nlr.rijk en ..,panje . 

de :ar-in, C, i1et slot\·Joord spr èe, houdt nog een 
propagandistisc. ..,et oog voor het 0 . V . • , ankt een ieder, à ie 
hee:ft medeee,··erk./t om de avond te doen ~1 gen en sluit te 23 . 25 
uur de vergadering, \-!:3.8.l'na "' , taqnde nog drie coupletten 
v n de 11 Intern<:tt::.onale 11 zin ·t . 

:)e .tartij van de Arbt;id b~gon haar 1 t1ei - viering uet 
de gebruikelijke "Spiekman"-heroe 1'üng op het P . C.Hooft.::lein, 
wa1.rna in de loop van de da[ op diverse plaatsen in de stad 
kinderspelen en .A . J . C. bijeenlconsten w~rden gehouden. Aan het 
slot va.n de dag \•lerd ' s - av onds in de Ahoy-hal een massale 
meeting gehou(;en, bezocnt door circa 7000 personen . 

Alle bijeenkomsten hadden een rustig en ordelijk verloop 

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

Aan B .V .D-

Aan .r-rocureur- Generaal te den Haag . 

,1~ 
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B109140 
van Rotter·dam 109140 z .co 

I DIENSTGEHEI11 

e.P.~. 1 Mei-viering 1951 

• de Heer 
'I .. ~fd Sectie G 2 b 

Te Uwer informatie wordt bericht, dat op de 
te Rotterdam t:,ehouden 1 !lei-bijeenkomst va •. de 
OoEo: • eeü begroetingabrief werd voorgelezen, 
waarvan gezegd werd, dat deze aflroms tig waa van 
een 100-tal militairen uit het strafkamp Banken
bos bij Norg. 

In deze brief werd o.m. de vergadering opge
wekt de strijd voort te zetten. 

Op de aadere 1 Uei-bijeenkomsten werd veelal 
eeJ... soortgelijk achrijven voorgelezen • 

1oofdkwartier Generale ~taf 
~a. van Nassaustraat 123 

liET HOOFD VAN DE DIENST 
Ó tnaiilena deze: 

te 
's- G R A V E N H A G E. t: L. v-. Laere 



Na· I· my van betr-ou\ bar-e zijde wer-d medegedeeld 
zouden de volgende per-sonen hebben de lgenomen aan de openluchtmeting van 
~de c.P.N. ter- vier-ing van de l Kei, gehouden in de vleide van Bodelier·, 
~iierenweg 386 te Heerlen. 

3 
uÏtY l .VFeter JosP:f Bertrand geboren te Aken 20. 6 . 02 gehuwd, magazijm1erker 
1 • ~ vonrzitter C.P.N. ~fd. Vaals en \lOnende Koperstraat 8 te vaals. 

I 2 .111 ar'ia Agne"" ~teder, geboren te I meenbroieh (Dld) 15. 2 . 03 huisvrouw 
van :P. J . Bertr·and voornoemd en v10nende Koperstraat 8 te vaals. 

1 
• 3.t; Johann Bertrand, =eboren te Aken, 1. 1CJ. v3 Ned . fabrieksarbeider, 

;;.9ój wonende Kopers-t.ra.:tt 6 te vaals . 

·-

X, 1 4 . MaJ.·th& Cè tharina Beekers ..gebor·en te Vaals 15. J2 . 26 fabriekar-•beidst 
I-red. on=ehuwd •vonende von Cle.L'montplein 17 te Vaals . 

X.l 5. Aeatha Rosela ... r, geboren te ehellinkhout NH 4 . 10 . 04 Ned. gehuwd 
G. J . Leussink en •lonende von Clermontplein 28 te vaals. 
Voornoemde personen namen deel aan deelamatie t s en zang. Einde. 

R. r.ei 1951. 

I 

.~-,' Mtl 85l ·. 



O.V.B. AFD. ROTTERDAM 
Clees de Vrieselaan 146 - Tel. 50 240 

PROGRAMM 
TEVENS 

dSewijs /Jan °-bael}afUJ 
voor de 1 ME I bijeenkomst 
die plaats vindt in de Schouwburg
zaal van GEBOUW . ODEON' 

OP DINSDAG 1 MEI 1951 
Zaal open 7.30 uur Aanvang 8 uur 

Muziek - Zang - Declamatie 
met medewerking van het 
O.V.B.-Muziekcorps en de 
Gemengde Zangvereniging 

• Libertas • 

A. VAN DEN BERG, Secr. van het O.V.B. Landelijk, 

spreekt de Mei-rede uit 

TOEGANGSPRIJ5 

25 CENT 
BELASTING INS. 

Pl. Raad O.V.B. 
Afd. Rotterdam 
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lli eersto ~.iei zal, nog m_e_e_r dan in de vorige jaren,. voor do zeelieden en h-ave~rlJ.eide;rs de 
· ~~"YLZ:i,..\i.fi '.\vaarop'· zij'; .. ve~rii~~- met-· de ·9Jv:~ri'ge a.rbei'ders van hun land, hun .strij ~achten 
moeto~ l .ia:te·n··atantredeiî. voor ere ve·rdedig:i.ng van hun vakbonds- en levensrechten, voor de 
verdedigir.s vr:m de democratisc!.ïe vrijheden en van de vrede , 

Sedert de ovèrwinning op het fasc.isme is de oorlcgsdreigi.ng nog nooit zo groet geweest als 
n·,, fuor T.'liddel 7an de oorlog in Korea wil het Amerikaanse imperialisf!!e, ter oplossing van 
zijn economis(, .• e moeilijkheden, de Volksrepubliek China aanvallen en voorts de Sowjet
Unie en de ·rolksdemocratische landen. Deze willen e:;hter niets liever dan het handhaven 
-~a~ ~en duurzame vrede teneinde de welVQart van hun volkeren voortdurend te verhogen. 

na leiders van de I . T. F., de 11 geleli Internationale Transport Federatie , hebben sedert de 
scheuring in het W, V. V. in 1949 nog nooit ze cynisch hun wil tot uitdrukking gebracht om 
de politie!< V'tn \\ereldoverheersing en oorlog van het Amerikaanse imperialisme te :>nder
steunen. 

:U:: werkloosheid, 'de l age lonen1 de zivare arbeidsvoorwaarden, de 
·beperking van de vakhondsrechten enz, zijn -roor de zeelieden en 
havenarbeiders ae · gevolgen van deze oorlogspolitiek en de lei
~ers van de I.T.F. hebbe~ zich verbonden deze politiek met all e 
middelen .te ondersteunen. 

IlE LOONEISEN : BASIS VOOR EENHEID EN ACTIE ·------
Zeelieden e.1 havenarbeiders van alle landen ter wereld , van alle richtingen op het gebied 
vnn v~korg(,l.ilisatie en politiek, georgan:!.seerd of 'ngeorganiseerd, ·deze le ~;ei 1951 zal de 
dag zijn, wearop U ae.n de reactie en haar dienstknechten van de IgT.Fo Uw vaste r1il moet 
t"ner.. om goiT'"€"1Scho.ppelijke actie te voeren ter verdediging van Uw locn- en a rbeidsv.Jor
wc.!3.r:.len, ·ran U\" vak1:.>,..ndsrech.ten1 · van de democratische vrijheden en vnn de Wereldvredelil 

De ~ctie r~erv~or zal echter da.n pas doeltreffend zijn, wanneer zij niet alleen gevoerd 
wordt in d;; meest brede en kameraadschappelijke eenheid , doch wanneer. zij tevens wordt 
ge\Jc::.•d c·p bas::"' -r.->.!'1 ee!"c winimum programma van eisen, dat door U allen aanvaard en er
ke~~d v:o-:-d·~ .• 

Op -ieze le rei 1951 zult U in massa demonstreren ·ror: 

1. DE ERKENNHIG DER VAKBONDSRECHTEl~; 

2~ LOUEN, DIE EEN REDELIJKE LEV11TSSTANDAARD WAARBORGEN IN ALLE 
L;iNDEN; 

: • VAKBONDSCX)NTROLE oP DE BESTEKING VAN HAVENARBEIDERS EN AAN-



fiDNSTERING VAN ZEELIEDEN; 

4~ VERKORTING VAN DE ARBEIDSDAG ZONDER VERhiTNDERING VAN LOON; 

5. HET VASTSTELLEN VAN REN MINIMUr•; PLOEGSTERKTE VOOR DE HAVEN
ARSEIDERS AAI1T BOORD EN AAN DE WAL; 

6. VOI,IDENDE "3EMANNI1W OP DE SCHEPEN 0&1 AAN DE EISEN VAN DE 
ill~ST EN DE VEILIGHEID VA.lil DE SCHEEPVAART TE VOLIDEN. 

ZEELIEDEN EN HAVENARBEIDERS VAN DE GEliELE WERELD 

Wanneer g:LJ strijdt voor Uw eisen, dan strijdt gij tegen de oorlogspolitiek van Uw rege
ringen, van de reders, van de werkgevers in de haven en van de leiders van de I. T.F~ Ver
enigt U op deze le Mei 1951 overal om Uw wil te toneri, dat gij een einde wilt maken aan 
deze politiek van armoede en oorlog. Verimigt U aan boord der schepen en stri jdt gmne.<;Jn
schappelijlc ter verdediging van Uw eisen. Verenigt U en weigert oorlogsma:teri aal te l aden, 
te lossen of te vervoeren, dat bestemd is voor de oorlogsvoorbereiding, · waarvan men U de 
kosten wil laten dragen en wae.rvoor gij .Iate:r neg Uw bloed moet afstaano 

Ueakt van deze le Mei 1951 een machtige manifestatie van eenheid en van Uw strijdwil ~m 
in duurzame vrede de democratische vrijheden en sociale vooruitgang te vel~ij~en. 

Gdynia, 20 April 1951~ 

Ie hoofdbesturen van de ib.gemene Bedrijfsbond Transport en van . 
de Algeme~3 Nederlandse Bond van Zeevarenden roepen alle haven-

arbeiders en zeelieden op om deel te nemen aan de grote 1 ~llii

DEr.DNSTRATIES, die gehouden worden 

te At:STERDAM in theater "CARRE", des middags om 2 uur; spreker 
BEREND BLOKZIJL, met muziek, zang en aans, toe
gangsprijs 25 ct . , . en des avonds om 7.30 uur op 
het I JSCLUBTERREIN, 

te ROTTERDAM vánaf het P.C. Hooftplein (West), des avonds om 
7 .. 30 uur, v1elke demonstratie eindigt in de Gro·
te Zaal van "ODIDN", Gouvernestraat , waar de 1 
Mei- bij eenkomst plaatsvindt. 
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Communistische Partij van Nederland 
District Rotterdam. 

1 Mei spel . Blad 1 . 

Het stuk begint met een piano inleiding, welke enkele gedeel

ten uit de Prelude van Rachmaninof ten gehore brengt . 

Onder het spelen spreekt een onzichtbare spreker door de 

microfoon de volgende tekst: 

SPREKER: Kameraden, als we op de daR van de eerste Mei bij 

elkaar zijn als vooruitstrevende arbeidersklasse, betekent 

dit, dat wij eenerzijds een blik werpen op het verleden, 

maar daarnaast onze oogen richten op de toekomst. 

De strijd, door de werkende massa gevoerd voor de bevrijding 

der wereld van kapitalisme en onderdrukkin~ is van zo'n 

geweldige betekenis, dat zij zeker in de tijd van nu al ons 

denken en handelen moet beheersen . 

Een bescheiden terugblik van slechts ?0 jaar en de ontwikke-

lin~ van die situatie tot nu toe , zal dit nog eens verduide -

lijken. 

19?9. Door wanbeheer, concurrentie, uitbuitinp en wins t honger 

breekt de cris~uit. Millioenen arbeiders in de wereld zijn 

werkloos en worden met een schamele uitkering of door lief-

dadige hulp, som/S met helemaal niets , afgescheept. 

1930 - 1931 - 1932 - 1933. de crisis bereikt haar hoogtepunt 

maar ook de strijdwil der werkende en werkloze massa's wordt 

groter. 

W e e t U d i t n o g ? 

DOEK OPEN 

Een groep arbeiders en vrouwen komt demonstrerende het toneel 

op met borden , waarop de leuzen "Meer steun" , "\~eg met vis -

koppen - Colijn" , "Colijn verdwijn" , "Geen crisisvlees maar 

werkn. Midden op het toneel blijft de demonstratie staan en 



2 . 

Zegt: 

SPREEKKOOR: 

Wij willen brood , wij willen werk 

Wij willen leven , wij zijn sterk 

Geen werkverschaffing zij ons deel 

I n 't Drentse land of i n de Peel 

Wij willen vrije mensen zijn 

Daarom de eis "Colijn verdwijn" 

\Hj willen werk, wij ~Tillen brood ~ 

Maar niet de armoe en de dood ) 
bis . 

De twee laatste regels steeds herhalend , gaan de demonstran

ten het toneel af. 

Spreker komt naar voren voor microfoon en zegt: 

De vergrote strijdwil en verscherpte cris~bracht mee , dat 

de reactie tot steeds meer brutale maatregelen en uitbuiting 

overging. Na Italie steekt in Duitsland het fascisme de kop 

op . Hitler komt aan de macht . Een golf van terreur gaat over 

Midden Europa. Maar dan komt het proces in Leipzig, waar onze 

grote kameraad Dimit rof de fascisten de eerst e grote slag toe 

brengt, die millioenen arbeiders inspireren zal . Zijn waar

schuwingen, zijn oproepen tot het eenheidefront tegen fascis

me bezielen velen. 

K e n t g e d i t n o g ? 

DOEK OPEN. 

Een aantal demonstranten met borden , "Fascisme is oorlog" , 

"Fascisme is moord", "Vormt het eenheidsfront tegen fascisme" 

komt het toneel op, loopt naar het midden en zegt in 

SPREEKKOOR 

Fascisme is oorlog, fascisme is moord 

Wij willen de vrede en •t vrije woord 

Wij willen geen slaven zijn en vee 

Dus daarom, weg met de"NSB" • 
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VROUW SPREEKT ALLEEN: 

Moeders gaat voor Uw kinderen staan 

Daar komen óe fascisten aan 

Zij nem en je kinderen en je man 

En ook nog je vrijheid , en dan ••• en dan ••• ? 

SPREEKKOOR : 

Wij willen de vrede, wij willen geluk 

Wij breken tezaam onze ketenen stuk 

Kameraden, kop op, gij vrouw, gij man, 

'·~j j strijden te samen, treed an, treed an J 

De laatste 2 regels herhalend gaat het spreekl{oor het toneel 

af , de snreker, inmiddels opgekomen, ga.&t verder: 

SPREKER: 

1936. \-/ij staan midden in de geweldige strijd, die het demo

cratise Spaanse volk met ware heldenmoed tegen Franco en zijn 

benden voert. Dit deed een golf van solidariteit door de 

arbeiderswereld gaan. 

K e n t g e d i ~ n o e ? 

DOEK OPEN. 

Tegen e chterwand toneel beschildering van enige gebombar deer

de huizen met daarboven in letters "Barcelona 1936~ 

Achter het toneel maakt een trom geluid van naderende vlieg

tuigen en inslaande bommen . Op het toneel een ~roep Spaanse 

vluchtelingen, enkele met verbonden ledematen en kinderen bij 

zich , telkens biJ bominslag in elkaar krimpende . Langzaar. ver

d".Ti jnt het geluid der vliegtuigen. Dan treed een vrouw naar 

voren en DECLAl-1EERT, daarbij zacht be~?;eleid door PIANO spel 

(Idealen van Tosti) 

Zij staren ons steeds aan , de zachte kinderoogen 

Zij zijn zi ch niet bewust van 't leed, dat hen geschied 

Zij zitten dicht bij moeder in elkaar gedoken , 

Of spelen zelfs nog blij bij a l hun groot verdriet. 

NL . 
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Zij zagen hoe de bommen der fascisten 

Hun broertje of hun zusje doodlijk trof 

En moeder snikkend nog de stukken samen riste 

Van wat haar kind eens was en bevend hief tot God 

Zij zagen hoe hun vader vastbesloten 

De vri jheidsvuist omhooe; ten strijde tegen Franco trok 

En duizend vaders nog en duizend lotgenoten 

Zij trokken een van geest de hoge bergen op 

Zij vechten voor hun vrouwen en hun kinderen 

Zij vechten voor hun huizen en hun goed 

Zij zullen de opmars van ' t fascisme steeds verhinderen 

Al schrijven zij 't 11 ifo Passeran 11 zelfs met hun bloed 

En voortgedreven door de bruine benden 

Met 't laatste wat de tijd tot vluchten overliet 

Kwamen de moeners met hun kinderell ten ende 

Zie~ hongerig en moe in vrij gebied . 

De dagenlange ontberin~ heAft hen zwaar getroffen 

De angst voor bommen, kogels en veel meer 

Zo kwamen zi.j in lange rijen samel" schokkend 

:r;n vielen als getroffen vo?;els hulploos neer 

Zij starery6ns steeds aan, de zachte kindereogen 

t.:ij vragen hulo aan U en miJ, oh, luister, l<arneraad 

Zij vra~en help ons toch de tranen drogen 

Van ons een moeder, toont U\" liefde met de daad 

Wij willen sterk zijn, maar wij moeten leven 

Er is gebrek aan veel, wat voor ons ncdig is 

Helpt ons door boter, kaas en melk te geven 

Dit is het , waar het eerst behoefte aan is. 

De l aatste 4 regels herhalen , intussen komt weer het vlieg

tuiggeronk en inslaan bommen nader. Lr:tngza.!;.m zakt het doek . 

SFREKER (onzichtbaar) vervolgt: 
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Een golf van solidariteit ging door de wereld. 

De Internationale Brigade , die zij aan zij streed met het 

Spaanse volk en de werkende massa ' s der wereld met alle 

soorten hulp . 

K e n t g i j d i t n o g ? 

DOEK OPEN 

Mensen komen op het toneel met coll ectebussen en borden met 

leuzen "Help Spanje", "Levensmiddelen voor het Spaanse kind " 

"Weg met Franco" , "Fascisme is moord" , terwijl achter het 

toneel marcheren wordt gehoord en door de luidspreker het 

lied der Thal mann colonne of Solidariteitslied wordt 

gehoord . \ 
• 

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

Episode oorlog 1940-1945. 

DOEK OPEN . 

Berichten klinken door de luidspreker: 
\ 

Hallo , Hallo, hier bericht luchtwachtdienst, sedert vanmor-

gen hal f vier vliegen vliegtuigen der Duitse Wehrmacht 

grenzen over en ons land binnen . Zij begonnen door het 

laden van parachutisten een aanval op ons land. 

Wij zijn in staat van oorlog met Duitsland. Behoud Uw ka.lmt'e , 

Hallo, hallo, hier luchtwac~tdienst (bericht herhalen) 
·I 
\ 
\ 

Er komen enkele mensen op het toneel , die door steeds meer 

mensen worden gevolgd. Langzaam maa r steeds duidelijker hoort 

men vliegtuiggebrom. 

Luchtwachtdienst gaat verder: 

Hallo , Hallo , hier luchtwachtdienst . Wij signaleren vlieg

tuigen boven Groningen , Utrecht , qotterdam en den Haag. Neem 

de luchtbeschermingsmaatregelen in acht . Hallo , hallo, volgt 

de bevelen , behoud Uw kalmte! 



6. 
De mensen op bet toneel kijken angstig naar boven, sommigen 

met de handen van wanhoop naar het hoofd geslagen . 

Dan komen een paar arbeiders het toneel op , kennelijk van 

hun werk komende . Een van hen zegt tegen de mensen op het 

toneel : 

Wij konden niet meer werken , Vliegveld Waalhaven is gebom

bardeerd , er wordt gevochten . Parachutisten zijn gel and . De 

moffen zi j n in het Zuiden der stad. 

De luchtwachtdienst mel dt zich , allen l uisteren gespannen : 

"Hallo , hallo , hi er luchtwachtdienst . Gaat niet nodeloos op 

straat , er drei gt gevaar. (allen kijken naar boven , geronk 

wordt sterker. 

Luchtwachtdienst zegt: Hallo , Hallo, neem de veili ghei dsmaat

regelen in acht. Dan gaat de sirene voor lucht a l arm , allen 

vliegen beangst het toneel af , naast het geronk van vlieg

tuigen hoort men bommen inslaan . 

En achter het toneel de moffen zi ngen: 

Und wi r fahren ••••• • 

Onder d.i t taf reel door komen nog steeds mensen met ki nderen 

de ene kant het toneel op en vluchten de andere kant weer af. 

Langzaam valt het doek. 

SBREKER gaat verder en zegt : 

En zoo voltrok zich het drama, waarvoor wij gewaarschuwd had

den , waar de communisten dag in dag uit strijd voor hadden 

gevoerd , om dit te verhinderen . Rotterdam bloedde uit duizend 

wonden , doden vielen overal , ontreddering was i n ve l e del en 

van het land. 

Maar het beste deel van de vooruitstrevende arbei dersklasse 

verloor haar hoofd ni~t en met de communisten vooraan ont

wikkel de zi ch het verzet. 
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W e e t U d i t n o e ? 

DOEK OP~N. Een drietal arbeiders staan te diecussieeren. 

1e arb. Wij moeten de organisatie van het gemeenschappelijk 

verzet ter hand nemen en overal de eenheid van actie van 

alle goede vaderlanders bevorderen. dij moeten j riste voor

lichting geven. Onze partij is paraat. De .Vaarheid moet 

worden ver sprei d . 

2e arb. Ja, maar, dat is niet zoo gemakkelijk. 

1e arb . Gemakkelijk is het niet, maar als onze bondgenoten 

de strijd aan het front voeren , dan is het onze t aak de 

vijand van binnen aan te tasten. 
::. 

3e arb. Zoo i s het, we moeten alles geven voor de bevr ij

ding van ons volk. 

1e arb . Jongens , wij moeten de arbeiders inlichten, vooral 

in de bedrijven (kijkt voorzichtig om zich heen en geeft 

de andere 2 arbeiders duidelijk zichtbaar voor het publiek 

in de zaal manifesten om te verspreiden. Plotseling horen 

zij voetetappen en verdwijnen van het toneel . 

2 moffen komen op die een "Delta.nttgebung" ophaneen en een 

biljet waarop staat "Deutsland wint op alle fronten" . 

intussen bralt een spreker in het duits door de 

SPRBY.~R: ~ir sagen die Niederlandise Bevolkung, dass Deuts

land die :'"..rieg gevlinnen soll und dass die bevolkung der 

Niederlanden aufgenommen \VUTde in das grosse germa±dse 

Reich. Wir kampfen nicht gegen die Niederlandi se Bevolke-
..blé R. . 

rung, nur genenvVeorecher, das Englische und Ame1~kanise 

Imperi alismus, in sondern gegen dass verfluchte Bol sjewis

mus. Daarna klinken door de luidspreker de laatste r egels 
11 

van ''Wit- fahren • • • • • • • • • n 

De moffen gaan weg en mensen komen het toneel op en lezen de 
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aanplakbiljetten. 2 van hen dragen een Jodenster. 

leest op de biljetten de fietsenvordering. 

Een stem uit het publiek zegt: 

1e . stem: "Alles wordt inbeslaggenomen, nu weer de fietsen, 

waar moet dat heen, dat kan toch zoo niet door gaan ? 

2e stem: Mijn zoon is gevorderd voor verplichte arbeids

dienst en moest naar Dtti:tsland . 

3e stom: Ja~ mijn man ook en nu zit ik met 3 kl~ine kinderen 

alleen in deze éllende. 

Dan hoort men mexcheren en komt er een groep van de 1A 

met bakenkruisbanden om de arm, zingend: 

Was ist das schl5n, soldaat zu sein, Rose Marie, 

Nicht jedem Tag brint sonnenschein, Rose ~furie, 

Ja, du bist meine Talisman, Rose r.rarie 

Mein lieber schatz, gehort mir an, Rose Marie 

Soldaten sind soldaten, 

Im \70rten un.d in Daten, 

Sie kunnen keine Lomperei 

Sie bleiben nur die Madehen treu 

F~rie, Fallerie, Falleralala~ 

Rose Marie ) 
bis 

Onbeschaamd het publiek, wat hen in de weg staat, opzij 

duwend, marcheren zij het toneel af, nagestaard door hen, 

die op het toneel achterblijven met gebalde vuisten. 

Op dit moment komen er \'leer 2 moffen op en als het volk 

wil verwijderen, schreemvt een der moffen "Stehen b~Si:iben 

pass auf, wir schiessen (met~olver wordt gedreigd) . 

De mensen op het toneel blijven verschrikt staan. 

De moffen wijzen op de 2 joden (Een mof zegt: Komm 

heraas, verdammte Jude, du hast schuld an der Krieg" 
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Terwijl de 2 joden eenigszins wijfelen, worden zij door de 
l4offen uit het publiek gesleurd , dat angstig toekijkt. 
Laufen, Hensch , Handen hoch , schreeuwt een der moffen 
en met revolvers in de rue , hen schoppend en slaand, worden 
de Joden het toneel afgevoerd. 
SPREKER SPRE~KT OV~R VERZET 
Enkelen uit het publiek zeggen "Verdomde moffen" 

AD 

le stern. We moeten iets doen, het verzet moet sterker worden 
We kunnen toch niet toelaten, dat ons volk zoo getyranniseerd 
wordt. 
2e stem: Precies, maar hoe ? bij het minste geringste ver
grijp of verzet maken ze je kapot . 
le stem: Ja, maar wij moeten , als we niet allemaal naar de 
bliksem gejaagd willen worden, het verzet ook gemeenschappe
lijk organiseren . Wij moeten de eehele bevolking in beweging 
brengen. 
Voor de levensmiddelenwinkel gaan vrouwen en enkele mannen in 
de rij staan. Ook zij bediscussieren de toestand 
le stem vrouw: Uren moet je in de rij staan om te krijgen , 
wat je nodig hebt en de rantsoenen worden steeds minder , 
alles slepen ze weg. 
2e stem vrouw: Stil mens , niet zo hard , je weet nooit , 
of je verraden wordt , mijn broer is 14 dagen geleden ook 
weggehaald door de Sicherheitsdienst en hij is nog niet terug. 
Ik weet niet waar hij is . 
le man: Wij moeten , vrouwen en mannen , de koppen bij elkaar 
steken en een gemeenschappelijke daad stellen, alleen daarvoor 
zullen die zwijnen terugschrikken. 
2e man: Juist, zo is het , wij moeten onze krachten niet 
versnipperen, gezamenlijk zijn wij sterk. 
Er komen 2 collectanten van de winterhulp op, lopen op de 
groep mensen toe en zeeeen 
" Denk om de 1tinterhulp , dames en heren". Denk om de uitzen
ding der kinderen naar de Ostmark". 
Zij worden , hoewel bedekt, met minachting door het publiek 
aangekeken , gedeeltelijk eaat het publiek uit elkaar, maar 
als de collectanten weg zijn, komen zij weer bij elkaar 
terug . 
le vrouw: Ja, dat zal er nog bij komen, dat je naast al die 
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ellende nog geld geeft voor de rotzooi , ze kunnen stikken 
2e vrouw: Heb je de illegalen Waarheid gelezen ? Die zegt 
ook dat wij onze krachten gemeenschappelijk gebruiken moeten 
en het verzet gezamenlijk organiseren in bedrijf en op straat 
overal tegelijk, 
le man: J-1aar dat is het juist , we moeten de arbeiders in de 
bedrijven erbi j betrekken, als wij als een grote massa de 
daad stellen, kunnen zij niets doen . 
Intussen valt langzaam het doek. 
Toneel blijft donker, doch gaat weer open en onder het 
schijnsel van zaklantaarns ziet men biljetten plakken 
STAAKT STAAKT. 
De DECLAr~TOR draagt voor: Ik sla de trom en dreun de 
dromers wakker. 
Men hoort achter het toneel lopen van verschillende groepen 
arbeiders en men hoort zeggen: 
le stem: Jongens van de Tram , vandaag verdommen we het , jul
lie kennen toch het parool : vandaag rijdt er geen tram I 

2e ste~: l4annen , vandaag niemand naar de Boumterken , jullie 
kennen toch het parool , we halen onze kameraads op , wij 
staken t 

Je stem : Wij mannen van de reiniging , niemand van ons gaat 
vandaag naar zijn werk , laat het vuil maar staan , 
Telkens wor den de stemmen onderbroken door betuigingen van 
instemming, zoals "zo is het" "we gaan de straat op" , 
"wij werken niet" enz . Zij komen in groepen het toneel op 
in wer kkleedi ng en zoveel mogelijk gereedschap. In het 
van het toneel blijven zij staan. 
Dan hoort men moffen schreeuwen. "Verdammte schweinen , 
dass ist sabotage "Einsperren" einsperren "Melden Sie dass 
die Sicherheitspolizei. 
Alarmbellen gaan, politiefluiten en zo mogelijk revolverscho
ten. 
Dan marcheren de stakers af terwijl morgenr ood het partisa
nenlied zi ngt . 
DOEK VALT 
SPREKER: 
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Kameraden , dit was het Nederlandse volk op Z~Jn best , en het 
was de Communistische Partij , die door haar zuivere voor
lichting en vastberaden leiding , de grote drijfkracht was 
voor dit verzet . Haar zij heeft door dit werk vele dierbare 
kameraden verloren terwijl ook vele goede vaderlanders het 
leven lieten. 
Het verzet kostte dikwijls zware offers, maar zij waren 
niet tevergeefs, laten wij, die er levend afkwamen, dit 
nooit vergeten, laten we met liefde en trots denken aan 
onze gevallen kameraden en alle eoede vaderlanders, die hun 
leven gaven voor onze vrijheid (Spreker zwijgt). 
DECLA14ATOR draagt voor De Achttien doden 
daarop aansluitend zingt Morgenrood Onsterflijke Offers . 
&PREKER : 
f·1aar dan, kameraden, komt de bevrijding onder de machtige 
slagen der legers van de vrije volken zakt het Nazi 
regiem ineen ! 
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( Spreker vervolgt ) ••• ten koste van grote offers was de vrijheid 
veroverd, ofters, die gebracht waren om het Nazi-dom te verni.eté.gen, 
maar ook om daarna een gelukkige toeKomst te bouwen voor de mensheid. 
Een toekomst, die ons was beloofd door hen, die op veilige plaatsen 
ver van het krijgsg~'10el en de bloedige slagvelden zaten te \<Jachten, 
tot legers en volkeren de strijd gestreden hadden. 
Maar het waren beloften 0 die nimmer vervuld v!erden. 
( Doek open, op het toneel staan een aantal. arbeiders en arbeidersvrou
,"en) Ie arbeider. 
Hij waren vol verwachting aan het werk getogen, indachtig aan de be
loften ons gedaan. Wij werkten en. 7ll<oegden vol goede moed om ons land 
er w~er bov.enop te helpen. Maar spoedig :zaffi;)n wij, dat zij die ons be
loofd hadden de las~en gezamenlijk te dragon zich steedn meer verrijk
ten door uitbuiting van het gehele ''~erkende volk . . " 
le vrouw 
men had ons beloofd alles te doen voor het gezin en ons te helpen toen 
we hongerend bevrijd werden 9 Voor de kinderen zou ~zorgd worden. 
Woningen zouden \oTor!ien gebouwd. Haar het aantal T. B. O. patienten wordt 
steeds gr9ter en ook de woningnood., omdat de regerine zegt, dat zij 
harder een leger nodig heeft, maar waarvoor ? 

spreekkoor 

2e arbeider 

De rijken worden steeds maar rijker 
de armen armer, dag aan dag . 
voor de "'erkers bl'ijven de prijzen stijgen .. 
terwijl lOonstop niet verdwijnen mag. 

wij wet.~n niet meer hoe -\\;ij moete~ leven. \>!ij weten niet meer hoe wij . -
ons ~ztn moeten staande houden, nu de koopkracht van ons, werkers , 
steeds kleiner wqrdt . 
vrouw 
wij kunnen geen kleren meel· kopen. Wij kunnen onze kinderen niet meer 
voldoende voeden. 
2e ~beider. 
Onze productie voor verbruiksartikelen wordt beperkt, en ingekrompen, 
terwijl de oorlogspro.ductie stijgt . 
spreekkoor 

Milliarden uitgegeven voor leger en vloot 
dit brengt niet het leven, ~aar de dood 
Kameraden, er heerst een groot pevaar 
Duistere machte~ malren ~ich klaar. 

., 
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vervolg spreekkoor 

~m ons naar het slagveld te krijgen 
zullen t·rij het toestaan,. Zullen t.;:ij zwïjgen? 

le arbeider 
Zij willen dan wij minder consumeren en harder werken, maar waarvoor? 
Voor ons wordt de ellende steeds groter. Wij worden weer als vanouds 
opgejaagd om de 11:inste~steeds ~oter te maken. 
spreekkoor 

Zullen wij in armoe blijven leven 
wat men noemt zuinigheid en vlijt 
dan worden we in het moeras gedreven 
dan rest ons slechts één ding de strijd. 

UNCLE SAN MET HO GE HOED. 

de arbeider. 

UNCLE SAM. 

\vat is dat daar, wat TUw geweld 
wordtcdaar door jullie voorgesteld 
weet jullie heus wei wat je doet ? 
en kijk eens naar mijn hoge hoed 
Ik ben de baas en heb de macht 
Ix ben de vrijheid, waar je op wacht 
I1a.ar je krijgt die vrijheid niet voor niks 
Omdat business mijn hobby is 
J~ re. voor iedereen de man 
ale ' t. \'leet dat ' lt '-Tilt v~rdienen ·kan 
'k Help j)lllie ~and ook uit de .nood 
'Ben edelmoedig en 'k ben groot. 

Ik geloo:f niet alles wat gij zegt 
de toestand is niet BPed, maar slecht 
en wordt steeds slechter met de dag 
is dat de hulp die gij ons bracht ? 

0 niet zo haastig beste vrind 
je staat te kletsen als een kind 
wij ·..Jaren al weer lang reeds klaar 
als er niet was een groot gevaar 
een gevaar, wat uit het Oostén komt 
Hoort jullie nog nie't., hoe he·~ gromt? 
de Bolsjewiek, banaal en guur 
belaagt de vrijheid . eb c u1 t.uur 
zoals· in ·het west-en opgebouwd 
€n di€ gij jaren hebt aanschouwt . 
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arbeider 

Ocb, die cultuur geeft ons niet veel 
Wij krijgen toch het kleinste deel 
De rijken krijgt al \vat hij \'lil 
v!ij blijven arm , dat is 't verschil 

UNCLE SAN 

Ja, vrind, verschil vah stand moet zijn 
zoals bij alles, groot en klein 
Maar heus, wij menen het toch gped 
Als we zien, dat jij je best maar doet 
Maar ' t is daar ginds, dat rood gespuis 
wat je land bedreigt en ook je huis . 
Daar moeten we eerst een eind aan maken 
dan krijgen 'v!e orde op de zaken. 
Dan komt toch alles weer tereebt 
Al blijft er altijd heer en knecht. 

( Op dit moment komt de danseroep op uit de Oost Europese landen 
en de s .t., danst ·een volksdans en wordt verd~r met een aantal 
mensen in Oost Europese kleding aangevuld. Onder het dansen ont
dekken .zij Uncle Sam en staan plotseling stil ) • 
Eerste stam Oost . 

Ha , daar neb je nu de man, die zegt dat hij ieder helpen kan 
die smijt met dollars en met gpud, maar wee degeen die hem 
vertrou,.,t 

w(U),t alles wat hi j doet en laat, is slechts bedoeld als eigen 
baat 

2e stem Oost . 
Wallstreet alle draden van 
vast in handen. Ieder land 
raakt , vernietig zicb ~elf . 

3e Stem Oost . 

zijn filialen over de gehele \oJereld 
en volk, wat in zijn netten verstrikt 

Gebruik makende van de nood in vele landen, zegt hij hen te helpen, 
maar dwingt hen tevens zich voor zijn doeleinden te laten gebruiken. 
Eerste stem West . 
Kameraden~ wie zijt gij? 

Kijk ons slechts aan, ~.eraden, onze gezichten zijn fleurig en opg~
welrt, orndat wij de til"'ll"~.., ... ·~' van reactie ert fascisme hebben verdreven . 
2e. stem Oost . . . ~ 

\•lij hebben de opbouw van ons land in ei.gen handen genomen en . wij 
. . 

werken rustloos aan o~ze toekomst. 



15. 
:3e stem Oost . 

,Wdj hebben geen do lars va~ node, want wij vertrouwen op de kracht van 
onze gezamenlijke eenhei~, op de kracht van de socialistische opbouw. 
~eze kracht heeft ons leven gelukkig gemaakt. Wij produceren steeds 
meer. \vij kennen ma.ax een •-·ens, VR"WE EN QDIDUW. Bij ons dalen de nrijzen 
en het levens~eil stijgt . Wij regeren onze bedrijven en ons land zelf. 
Onze kinderen hebben een blijde toekomst. 

UNCLE SA!>! 

Vrienden'k zeg U, ' t {s niet waar 
wat deze schurken zeggen daar ( wijst met vinger naar Oost ) 
bij hen is chaos in het land 
Zij leven slechts bij moord en brand 
Zij zijn mensen zonder moraal, 
en spreken bo;sjpwieken taal 

• Zij willen slechts de dictatuur 
~n·a~s die komt, dan zijn ~e zuur. 
Daarom heb 'k een Atlantisch Pact 
voor jullie ellen u~tgedaûht. 
Wij smeden wapens en kanonnen 
Wij maken v11e~uigen en bommen 
en voeren dan dê grote strijd 
die ons van dictatuur bevrijd . 
Al kost dit jul·lie velew doden 
wtj zul i en_ je later illel bel~nen . 
Want wij hebben ons eers~ BPed beraden 

' ' 

met een aanta); oude kameraden ( er komen 2 ,nazzi' sol_daten 
op het toneel ) • 

i k stel ze U hier ~ven voor 
Ze hebben er ve:rstand van hoor ! : 

Dus voert ' t :prod~u'"tie tempo. op 
dan slaan Woàie schurken op hun kop . 

{ alle mensen uit het Oosten îachen Uncle Sam hard uit ) 
Eerste stem Oost . 

Hoort hen toch die malle dwaas 
hoort hem in zijn hol gedaas 
Hij schreeuwt v:el hard , zijn mond is grÓot 
maar in hem rammelt slechts de dood ( wijs naar het ~sten ) 
Kamerade.n laat je niet verleiden, om in de af.~ond a.f te g?.ijdm 
KJ.em op elkand·er nu e~ tanden en ne.c-!m je lot in eigen handen~ 
dOoi a.f van jullie toch dat juk 

de slavenketenen stuk . 
aaneen, strijd met ons mede 
st~ijd, de strijd voor Vrede. 
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vervolg stem Oost . 
Dat is het wat wij hier vertolken , 
dat is de mens van alle volken 
Daarvoor zetten w'onze krachten in 
Met aan bet hoofd kameraad Stalin 
Daardoor komt onze wil tot daad 
Door ons werk voor de wereldvredesraad 
Strijdt met ons mee de @Oede strijd 
Voor een Vredespact der Grote Vijf. 
\•/ij kunnen d 'oorlog saA.m verhinderen 
Tot ~eluk van vrouw ~n man en kinderen. 

Eerste stem West. 
Kamerad-en, dat is goed r;ezegd. 
Ik wil geen slaaf meer zijn en knecht 
Ik wil de vrijheid en het leven 
Daarvoor ga ' k nu mijn krachten ~ven 

Spreekkoor West . 
Wij gaan tasamen ka~erand, 
Wij hebben lMg genoee gepraat . 

Eerste stem Oost. 
~ls w'onze krachten samenbinden, 
dan kan zijn plan geen doorgang vinden 

Spreekkoor lolest 
Die roepstem hebben ".,ij verstaan 
Dus Uncle Sam je kunt wel gaan ( dit 3 maal herhalen) 

. ( Alle spelers s.luiten zich teaamen en drijven Uncle Sam met t .. ·a-. 
Hai:~ten van bet 'toneel. Intussen zakt het Vredesdecor ). 
stem óost . 

Stem \-!est . 

Zo is het best, zo is het gped 
Dit gaef.t de mensheid nieuwe moed 
( tot publiek ) 
Kameraden hebt gij het verstaan 
Sluit n~ ook Gij V bij ons aan. 
Ook gij behoort Uw k:t·acht te geven 
't Gaat om de mens en om het leven 
' -t- Gaat om U-w k:ind wat ee:t}s zal vragen 

Hebt Gij Uw krachten bijr,edragen? 
( De l{inderen komen het toneel op met duiv.en en bloemen ) • 

. . 
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Vervolg stem '\Vest 

Stem Oost . 

Hier staan ze voor U jong en blij 
Ze zijn van U, ze zijn va·n mij; 
Zij zijn van ons, ze zijn het leven. 
"Wij moeten heh de Vrede geven. 

Daaro~ ·t-en strijd, ten strijd, ten strijd 

voor vrede en gerechtigheid 
\vant· sl·ecnts massale strijd heeft waarcle 
0 NT\{AAK'i' VERl-.0 RPENEN DE~ AARDE. 

( Gezamenl.ijk .gezongen door koor soelcrs en publiek ) • 

• 

. ) . 



Oproepl 
Aan de Rotterdamse werkende bevolking 

1 ME I, de internationale strijddag der arbeidersklasse, zal dit 
jaar meer dan ooit gevierd worden in het besef dat de groeiende 
EENHEID de bron vormt voor de overwinning op de machten van 
de oorlog en de uitbuiting. 
Het 1 Mei-comité richt zich tot alle werkers om te komen tot ge
zamenlijke voorbereiding en viering van deze historische dag. 

Dit jaar moet de le Mei worden een mobilisatie van 
de kracht~n van de V rede en de Vooruitgang 1 

Uw bestaan was na de tweede wereldoorlog nimmer in groter 
gevaar dan thans. De opeenvolgende regeringen brachten ons land 
in het spoor van de Amerikaanse oorlogsvoorbereiding en verdub, 
belden de uitgaven hiervoor ten koste van het levenspeil der werkers. 
Zij trachtte deze in een net van leugens te verstrikken en de 
geesten rijp te maken voor een bloedige veroveringsoorlog. 

Op 1 Mei a.s. moet hierQp een klinkend antwoord 
worden gegeven door alle werkers 1 

0 [ M 0 N ST R [ [ RT 
daarom mee vanaf het P.C. Hooft, 
plein (West) des avonds 7.30 uur, 

welke demonstratie eindigt in de GROTE ZAAL van ODEON 
waar de 1 Mei-bijeenkomst plaats vindt. 

Opvoering GROOT MEI·SPEL, Orkest en Zang 
Sprekers: G. Geelhoed en Ali v. Dijk. 

Aanvang 8.30 uur 
ENTREE 35 CT 

Kaarten bij E.V.C., A.N.j.V., N.V.B. en C.P.N. 

KINO[RfllMOCHJ[NO 
Aanvang I 0 uur 
ENTREE 15 CT 

in HARMONIE· THEATER L.M., 
Gaesbeekstraat 93 

1 Mei-comité Rotterdam 
Secr.-Penn.: Abr. Kuyperlaan 50 



Rotterdam- 23 April 1951-

&. VJ.!JNARBEID:t!.·RS ! 

Op de ee:..'ste Mei. t~aL 'ITan In 'J ernatioJ.1ale verbroedering van 
alle volKe:cen, marc:hr;ren hçnderd.en raillioenen arbeiders door 
de straten van hun dorpen en s·:;eden over de Bebtele wer·eld . 

Deze wi .... l ice.nen z:i.jn van elk ras, van ellce ldeux en spre 
ken versc.t:illende talen., Il'..J E:&:111 .ul*•G ZIJl~ ZE .illCJ.t.L'E.H. G-ELIJK, 
n. 1., ü.J .. fJl'' VE:.H.LA.1.~GE;.rJ 1'J.P.Jili r:,;.Jlh~ 3ETE.rLE V~ERELD , .bEVRIJD ·vA.N GEBREK 
E.1." U1TBUl'IJ .... G9 nillv.B.L)D 'vAJ..~ :JE \JCJ..ti'l'DUBE1~·DE v.RE.l!:S V JUR CRISIS EN 
OOnl..vG ., 

Voor ie ûeW\.:s~-e a-rbeider is h et geen vraag meer wat de oor
zaak van werklooshe:.è.. lE, wie de hitsers .. 1aar een nieuwe oor

log zij ... î; ..c1.LJ'l 1..S HE·r l>.rl.Pl'ffi.LI ÖilL.L. , Db.T HIEFvvO.R VJl;.iilL.<Ti.JO.RDE 
l..IJ.ii. IS, r.~· BDrJ ~:H':h;EI• i:> .. ROEIEJ..iDE WINST"'liOl'JGER ! 

:1\ls ee...: .nach"ci;;,e s:.a e,bo'"'m OIJ deze no:>dlcttit.e weg naar de 
~ndergang.als een onverbiddelijk HA 1 T klinkt de echo der 
~archerende milli~en~n massa's van mannen, vro~wen en jongeren 
deze 00Tl00 Sma.niakk•2!' i n dE- ,..,reno 

vviJ .ot lLLBN CrEEl'I 0(1üLOGo I1~· l.'IJAiV.Ii! vAl'l 011.JZE ~EZii'h'lEN EISEl'if WIJ VJ\EDE! 

v/IJ \, I.LLEl'l- GLEH ":iERL.A.A.GD LEVEl'fSPEIL , WIJ EISEl\f EElii ONBEZORGDE 

TOEB.O!JlST ·' Elili-l REDELIJK BESTAAN i ! 

1'/LT vvE1'f3EN 01',8 NIET TE .t.A.LEN DOODGCHIETEN 
:Vl·Ç~~ J;E BELA~T\!_EN Vtui JIE~ GROOT-KA.Pl TAAL ~ ! 

DE!IiiO.I:n. 'l~llimRT DAA.HCfllt. lviEDE , TER VIEiUNG V.AliJ DE ~EERSTE MEI, 
des avonds om 7 u1~ vanaf het PoCo HUQ~~PLEI~_(êPANGEN)(lijn 16) 
Al$ l:m;-;en zull e:.1. de havenarbeiders meevoeren : 

'r .. .;; C:r,~!;.~,f 1-Il:!'}T J.A.A GS; ö TEEM 

V...., u.ct .JJ!il~· .rlECn'.'t>J:'03I'lTj:lj DER H.,A oR .. -ARBEIDERS 

BETP~E VEILIG -~ID~~TREGELEN 

V 0 0 R 107~ :, 0 0 N i3 V E .d H 0 G I N G! ! 

Havenarbeiders, laat de l ~ei demonstratie 1951 een daverend 
antwocrd zijn op de :laLnen der o ~rlotsvoorbereiders .. 

lVlARChEE.ttT IN l!.áSdi· bltfuE bJ,S Dh)EL VAN DE STOET , WElshE DE HA.VEN 
.A.RBEIDE SOMVAT E1'f VIER':~:. DE AVv1fD VAN .nET .cEEST !I/lEDE HJ' ODEON!!! 

Een gr oep havenarbeiders .. -
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1 951 .-

Op DinsdRg, 1 Mei 1951, aanvangende 20 . 30 uur, werd in het 

gebouw: "EXCELSIOR" aan de HPvens;tr~a;t te Bussum, uitgaende van 
het 1 Mei-Comité gevormd uit de O. P . N. en a:=Jnverwante org:=Jnisaties 
te Bussum, ~en besloten bijeenkomst gehouden ter viering van het 
1 Mei-feest .-

Deze bijeenkomst werd geopend met een korte 1 Mei- toespraak 
door Andries KIBURG , g~boren te AmsterÀam, 2~ Juni 1912 , hoofdbe
stuurslid van de E.V.a. , uit .AMSTERDAM. 

Er bestond voor deze 1-Mei viering maP.r een matige belangstel 
ling . 

Geconstateerd werd, dat zich ongeveer 50.personen, onder wie 
vele vrouwen en jonge mensen, Pfkomsttg uit O. P .N. en rumverwante 
kringen uit Bussum, naer deze bijeenkomst begaven. -

Onder de bezoekers werd waargenomen Johannes Nicolaas BRANDEN

BURG, geboren te 's-Gravenhage, 12 September 1877, ex-toneelspeler , 
wonende te Bussum, Groot-Hertoginnelaan 14, van wie bij de dienst 
reeds volledige politieke gegeveps aanwezig zijn . Deze Brande~~g 
trad die avond als d~lamator ~p .-

Tevens werden. als bezoekers gesignaleP.rd , de politiek secre
~1 taris van de O.P . N. afdeling Bussum, J . S~PPENDEL en het Bussumse 

communistische raadslid B. J . W. VERMIJ Sr. -
Ook waren die avond aanwezig leden van het A. N. J .V. te Bussum, 

die sche~jes opvoerden. -
Om 24 . oo uur was deze bijeenkomst, welke een ordelijk verloop 

had, afgelopen .-
Op de dag zelf werd door de ~us~umse communisten overigens 

geen activiteit aan de dag gelegd . Er werd practisch niet gevlagd.-
Voor de progessieve Bussumse jengd zou er 's.-middBgs een film 

worden vertoond in het kader van de 1 -Mei-viering . Aangezien de 
zaal van "Excelsior" niet voldeed aan de brandweervoorschrif'ten , 

kon deze viering niet doorga?n .-
In het algemeen is deze 1- Mei viering te Bussum zeer onopval

lend geschied en was hiervoor geen bijzondere propaganda gemaakt .-

"Einde" { 



~ DIJNSTGBIT~IM . 
V~RGLdG van een openbare vergader ~met filmvertonin~ van de C.I .N. Afd. 
Lemsterland,~ehouden in het Nut~gebouw te ..uelLlller op ')9 -\pril 1951. 

SPllliKER: J .Haken,lid van de T\·,eede Kamer , der Staten- Generaal . 
Aanwezig ongeveer 150 personen. Zaalcapaciteit 240 pereonen. 

Te ometreeke 20 uur werd een a-anvang gemaakt met de filn:voorstellin 
Vertoond verd een Rus~ ische s·'lbotat,;e- en verzetsfilm van de laatste oor
lo'5, genagmd: "Partisanen bij de Spoort.egen. 11 

Na de p3uze be~on spreker zijn betoo~ met te ze~gen,dat het voor het 
publiok niet moeilijk zou zijn om het onderwerp te raden ·."aarover :;eepro
ken zou ··.orden. Voor een ieder zou het wel duidelijk zijn dat hij ..,ls on
der erp had gekozen: "Komt er een derde wereldoorlog", Volgens spre1~er VlöS 
dit .el het onderwerp dat een ieder bezi':5 hield.Fiij zei dat er ind.erda d 
een oorlo3sdreiging was . In het .vestPn za;"; men als het ware een wedloop 
naar de bewapenin-s.~ten deed voorkomen dat men tot dPze bewapening v erd 
gedwongen omdat de Rus,zoals men zich uitd.rukte,het op P~n oorlo3 aan
stmJ.rt . Voor deze bewapenina; vraa~t men van de bevolking grote offers . ::'Jo
als spreker zich uitd.Iukte:"De buikriem moet steeds strakker worden aan
geha:3ld. "Volgens spreker was het niet de Rus die op een oorlog aanstuur
de,doch het Amerikaanse kapitalü:me met haar aanhang.Deze waren volgens 
sprelcer de oorlo~ophitsers die zich ten doel stelden om er beter van te 
worden. 
Ru~üand had _seen belang bij een oorlog.Rusland had wel iets anders te 
doen dan zich be .. apenen ,namelijk het weder opbouwen van dat3€'J'!e dat de 
Duitsers in Rusland hadden vernield en vernietigd. 
Rusland zou er zich meer op toeleggen om zijn economisch peil te verho 
w~arbij spreker als een sprekend beNijs aanvoerde het Rus~ische vijfjare 
plan, dat reeds in 4 jaar en 3 maanden was voltooid. Vervolgens noemde 
~preker nog verschillende andere Oost-Europese landen die hun economisch 
peil reeds thans vele procenten boven het vooroorlosse peil wisten te 
brengen. Van al deze landen drukte spreker zich d0aromtrent procents;e~,e,ij 
ze uit. 

Na deze al3emene beschouwing ging spreker over tot de binnenlandse 
aangelegenheden. Volgens :spreker werden \'ij hier in Nederland geregeerd 
onder druk van het nmerikaanse kapitalisme ,~aarbij hij veel critiek uit
oefende op Dr. Dreee en andere Regeringspersonen .1illioenen werden uitge
:;even voor bewapenin3 en oefenin3en van het leger,doch voor de zo drin
send nodige loonsverhoging was z . g.n. geen geld aanwezig. Ons geduld is 
echter teneinde. \Vij arbeiders wei 3eren hiervoor enig offer te brengen. Wij 
zullen de heren dwingen tot loonsverho;ing.Het bewijs hiervan is reeds 
;eleverd door onze kameraden in de Veenstreken van Drenthe . De werkgevers 
daar hebben de eisen ingev.illip;d . Zij hebben moeten toe;even. 

Aan het slot V9n zijn redo 39f epreker no~ een korte uiteenzetting 
van het doel van de 1.ereldvrederaad, daarbij wekte hij de toe"loorders op 
de forrruliere., van deze raad die na afl ibop ter tekenino; ~ouden orèen 
eangeboden,te tekenen teneinde daarmede het streven van deze raad,name
lijk het stichten vaP de- ereldvrede,te steunen. 

De ver'Saderin~,die een rusti~ verloop had,werd te 23 .30 ·1ur geslo-
ten. 

Aan de .deer Hoofd van de B. V. D. 
te 
' s - G.LüiVEN'.!:J.to'.GE.-

1 
---------- 11jl4~1 ~ 

Weekoverzt.tfuto 
- tl- ~ -t·J 

---;(=_ I / ~l y t 
.· 
1l MEI 1!51 



Onderwerp : 
1 ~eifeest C.P.IT. 
te Heerenveen. 
no . ~ q ~ 

VERBil~DI J.rGS17U!ti1lJ.d 60 . 

t , .J/ 

.-om.j 
ACD 1 

DAT: 
PAR: 

W e8koverZ.ich.t· 
Op Dinsdag 1 Mei 1951 te 19 . 45 zou te Heerenveen een demon

stratie- optocht worden gehouden door de straten, georganiseerd door 
de afdeling C. P.N. te Heerenveen. Voor deze optocht was door de Bur
gemeester dezer gemeente toestemming verleend. Daarna zou in de 
Schouwburgzaal te Heerenveen een Meifeest worden gehouden. De demon
stratieoptocht is door te weillig animo niet doorgegaan. Indien een 

• 
tweetal autobussen met leden van de Communistische zangvereniging 
"Zingend Voorwaarts" van Jubbega Schurega eerder aanwezig waren ge
weest , dan was de optocht wel doorgegaan. hiet deze autobussen wer-
den een 50- tal zangers aangevoerd. 

Ook voor het •"-eifeest in de kleine schouV!burgzaal was niet 
veel belangstelling, zodat dit feest eerst te omstreeks 20 . 45 uur 
aanving. In de zaal waren - buiten het [enoemde aantal zaLgers -
on6 eveer een veertie;tal toehoorders aanwezig. Dit waren meest jonge
lieden, wier belangstèi:ing, naar het scheen - meer uit;ing naar het 
bal dat na het uitspreken van een rede , zou worden gehouden, dan 

~...AIJ.t\ naar de rede zelve. In de zaal \:as plaats voor ongeveer 300 personen. 
Ol~tw"' ·(\I De vergaderine; werd geouend door Ate Zandstra1 wonende te Ju 

• 1'(\\ 11 bega Schurega (bekend), die direct het woorà gaf aan de sangers. 
UV' 1'.'~· Deze zongen een drietal strijdliederen, die met apulaU!i werden be

loond . Vervolgens werd door Zandstra, aan de spreker voor deze avond 
het communistisch raadslid van de gemeente Amsterdam van Praag , ge
legertheid gegeven tot het uitspreken van zijn rede. Deze duurde tot 
ongeveer 22 uur . 1 Q • 7. 

4 
• ; 

Ook deze spreker behandelde het bekende thema : verheerlijk-

• 
ing van de Bovjet- Unie en het minderwaardib qualificeren van Amerika . 
In de Sovjet Unie en de satel liet landen alles even mooi en goed , 
In Amerika en de landen van het Atlantisch pact alles even slecht . 
Hierop werd zo ongeveer een uur doorgeredeneerd, waarbij af en toe 
de gebruikelijke uitdrukkingen bij het uivspreken van een dergelijke 
rede werden gebruikt zoals oorlogsmiàdadigers, oorlogshetzers , vij 
an~en van het werkend volk en kapitalisten, iedere keer in een an
der verband . Sovjet - Unie alles voor de vrede , Amerika en de landen 
van het pact alles voor de oorlog. Sovjet - Unie zorgend voor de ar
beiders , Amerika en de landen van het pact zorgend voor de ka~itali 
ten. Het betoog leverde weinig nieuws op . . 

mevrouw Otto - Arnolai, die blij~baar des morgens wel eens 
een praatje maakt voor de radio voor de V.~tA evenals mevrouw Oude
geest van Amsterdam, wier man wethouder is van de gemeente Amsterdam 
hadden he:tJ bij van Pr."ag totaal bedorven. Zij zouden de arbeiders 
tot zuinigheid hebben aangespoord. De eerste vooral zou aangespoord 
hebben tot het zuiniger omgaan met de levensmidaelen. Een vrouw van 
een wethouder, nog wel lid van de P.v.d . A. volgens van Praag en 
wier man een salaris zou hebben van meer dan 10.000 per jaar, mocht 
zoiets niet zeggen. 

Albert Heijn en Verkade hadden volgens van Praag, voor de 
verhogin_; van de suiker een grote voorraad suiker opgeslagen in af
wachting van deze verhoging . Toen arbeiders lavamen om suiker te ko
pen, was er geen suiker . Zodra de suikerprijs omhoog was gegaan, la-
gen deze wi~r els weer vol met suiker, natuurlijk tegen verhoogde prij 



• 

Dergelijke lieden gunnen, volgens van Praag, de arbeiders geen ûehoor-

( 
lijk loon, zodat stakingen nodig waren geweest . De C. P. 1;. stond vol
ledig achter de eisen van de z.v.c. 

Dat er onder het werÄende volk iets aan het veranderen is, bl 
volgens van Praag wel uit de vele sta.t~.:ingen . Het volk nam alles niet 
me r voor zoete koek. Het werd langzaam aan wakker . De overwinning 
voor het werkende volk kwam dichterbij . Men moest zich nauwer aaneen
sluiten en met de daed tonen, dat men een eenheid vormde . Deze een
heid moest ook met het woord en de daad strijden voor de vrede , de
zelfde die de Sovjet Uni e voorstaat . Hij wekte op om de ideën van 
het communisme uit te dragen waar zulks mogelijk was . 

De rede werd op rustige wijze voorgedragen en wekte maar wei
nig begeestering bi j de weinige toehoorder . 

Nadat nog een keer door "Zingend Voorwaarts " was gezongen , 
volgde een bal. 

In de zaal waren de bekende leuzen van de C. P. N. opgehangen. 
Te omstreeks 22 uur was de rede beëindigd , waarna tot 1 utiT 

werd gedanst • 
Het feest had een rustig verloop . 

Einde . 

5 lliei 1951. 



365-366-3~7 
Feestelijk 'V'e'ngädàr:bilggn:l in verband met de 
1-Hei-viering uitgaande van de C.P.N., B.V .c., 
N.V.B. en A.N.J.V. 6··J"I 

D t :- Y~?:r a um van ontvangst bericht: 4-5-51 / 
BetrouNbaarheid berichtgever: Eigen \<Taarneming 
Waardering bericht: BetrouHbaar 1 
Tevens bericht ge zonden aan: Het bureau 11INLICHTIIlGEW' te Leem·1a.r.den 
l•tedewerkende instanties: ------- /) ~ ~1~- J "~- ;.. t' /' 2 Y .... 
Ondernomen actie:- -------------- v~ "" 2. 
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~ Ik moge U berichten dat op 28- en 29 Aprlf~951 op ver-
. ~l schillende plaatsen in Oost.Gron. feesteliJ'ke biJ'eenkomsten vTer-. '•Ir o.\1 >y'" den gehouden, uitgaande van de C.P.N., E.V.c, N.V.B . en A. N. J . V. 

~\ ~e Appinged~ '~rd op 28 April 1951 een gezamenlijke 
feestavond gehouden, uitgaande van de pl.besturen van C.P . N., 
E. V .c. en N. V.B. Aam-rezig v1aren ongeveer 150 personen • 

••. tn.~J.J.i1 , , De bijeenkomst \'lerd ge-opend door Ulke Kloosterman , geb: 
Olf'".J, ~3· .... te Delfzijl, 22-l~-1910(Voldoende beleend) terw~jl med.""e'\'FerKing 

!''::"· "' w·erd verleend door de pas opgerichte zangver: "Voorwaarit" te 
• .. 1. ·'"" _ Appingedam en een daaruit voortgekomen toneel ver: 11K.N.A. '! 
Y..'< Nadat de zangver: Voorwaarts enige stijdliederen ten ge-

hore had gebracht, '\.•rerd het woord gevoerd door Cor BORST, afk. 
uit Amsterdam. Deze begon over de betekenis van de 1-Mei vier 
en stapte vervolgens over op het onder\rerp: Vernietiging van 
Groenten. In het afgelopen jaar was ruim 1 millioen kg.groente 
"doorgeqraaid" Spr. gaf met cijfers en voorbeelden aan dat deze 
groente, wanneer die verkocht \'lerd aan de arbeidende klasse , 
een ieder 2 kg zou kunnen kopen en het doordraaien absoluut 
nodig \ms . Dit doordraaien geschiedt alleen in de kapitali 
landen, omdat de winst niet voldoende is en men dan maar tot 
vernietiging overgaat. Ook in Amerika vrerden grote hoeveelheden 
groente vernietigd . Spr. haalde nog enige passages aan uit het 
boek: 11Honger" en de schrijveJr zou in dit boek aangehaald 
dat de wereld te groot bevolkt '~s. Een bevolking van 9 mill 
personen zou ruim voldoende zijn. De rest kon verdwijnen, hetz 
door oorlog, hetzij door geboortebeperking. 

Spr . ging daarop over op Rusland en de satelietstaten. 
Door de invloed van Rusland waren deze randstaten economisch 
hoog gegaan. De l onen stegen, tenTijl tevens de prijzen der le
vensmiddelen daalden en ook andere producten toonden een prijs~ 
daling . Dit kon alleen in een socialistische staat als Rusland. 
Daar is de \'linst ten voordele van de arbeider. 

Spr. herdacht de algemeen bekende Piet van Staveren, die 
veroordeeld was tot 7 jaar; omdat hij had geweigerd in Indonasi 
te vechten. Hij sprak de hoop uit dat ook de anderen, die met 
Piet in Schoonhoven vmren opgesloten, spoedig in vrijheid z 
\·Tor den gelaten. 

De oorlog in ~orea werd door de kapitalistische landen 
een conflict genoemd, ten~ijl dit een zuivere oorlog tegen het 
ka pi talisme en voor het socialisme \ms . Spr. vestigde de aan
dacht op China, het land dat nu volkomen door de communisten 
werd bestuurd. Vroeger moest China altijd graan invqerern en 
leed toen gebrek. Thans was het echter z6 met China , het voert 
graan uit naar India. Een be\djs dat de landbouw nu met grote 
sprongen vooruit ging. 

Spr . besloot met de aanwezigen op te wekken ook anderen te 
overtuigen van het socialisme met gebruikmaking van de feiten. 

Eveneens "rerd op 28 April 1951 een feestelijke ver"" .... , .......... 
gehouden te Oude-Pekela, uitgaande van de pl . afd. van het A.N. 
J. V. Aaml/'ezig ,.1aren ongeve~r 60 personen . De bijeenkonst '\'terd 
ge- opemd door Arent ·scgrik, geb : te Oude- Pekela, 22-10-19~9t 
won~ te Oude-Pekeia~innenweg,85.(Raadslid.Voldoende bekend) 
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Mede'\'/erking w·erd in deze verleend door de ~oneelg!:Q~ van de pl . 
afd. van het . A. N. J. V. Nadat deze toneelgroep een klein toneel-
s tukje voornet voetlicht had gebracht ' werd het \voord gegeven 

Q.an Derk Smook, geb: te Niem·reschans, 6-12- 1912, fabrieksarb . 
vron: te Niem·reschans, Laantje, 31. ·Actief communist. Voorz . afd. 
:Jiem1eschans c . P. N. In 1936 cand. gem. ro.adsverk. In 1949 gekozen 
tot raadslid voor de C.P . N. In 1950 cand. Prov.staten. 

Spr . hekeAde het kapitalisme in Amerika en. de vazalstaten 
en roemde de Oostelijke landen, die allen de vrade \rilden. Hij 

noemde de misstanden, die bij de fabrieken van Verkade en Albert 
Heijn e . a. heersen en prees hun die het hadden ge\<lélagd om in 
king te gaan. Verder roemde hij de stakende veenarbeiders en de 
arbeiders bij de scheepswerven en prees verder de "Schoonhoven
jongens" , die niet naar Indonesi~ '"lilden om daar hun bruine ka
meraden te vermoorden. 

Smook beschimpte de leden en het Hoofdb~stuur van de 
P. v . d. A, die allen te veel naar de kant van het westen overhe 
en riep hij de arbeiders van de P.v.d. A. op om met hen samen te 
werken voor een betere toekomst . Hij eiste van de regering 10% 
loonsverhoging., in verband met de steeds stijgende kosten voor 
levensonderhoud en eiste verder de vrijlating van Piet van Stav 
ren. Na de groeten te hebben overgebracht aan de comm.kameraden 
in Indonesi~, besloot spr. met allen op te wekken te strijden 
voor de vrede. 

Te Finstenrolde werd de 1-Mei-viering gehouden op 29 
eveneens uitgeschreven door het pl.bestuur van de 0 . P .N. 
waren ongeveer 200 personen .. De zaal uas "versierd" met 
en met opschriften als: ".\leg met de regering Dreestr, "Leve de 
le r.Iei", nOok voor U loonsverhoging", enz. 

De bijeenkomst l·Terd ge-opend door Harm Bulteg, geb: te 
Finsterwolde, 17- 4- 1916 , landarbeider, wo~e Finsterwolde, A 71 
ter\djl medel'ierking vrerd verleend door de coMM. zangver: De Stem 
der Toekomstn te Finsterwelde en de toneelver: van Oude- PekelRéla 

In de pauze v1erd het woord verleend aan \lim Jans , afk. ui 
Amsterdrum. Deze spr. begon met te zeggen dat een gemeente als 
Finsterwolde, bestaande uit hoofdzakelijk een arbeidersbevolking 
zich gelukkig moest prijze~ in tijden als deze, met een gem. raad 
\·raarin de C. P. N- fractie de meerderheid had. De 1 r~Iei-viering 
krijgt dit jaar voor ons een bijzondere betekenis, omdat de Re
gering in Den Haag van plan is; de mensen, die voor vrede en \'Tel
vaart zijn, uit het bestuur van de gemeente te ontslaan, waarin 
zij door rechtmatige verkiezingen zijn gekoze~ 

Daarna hermnnerde spr . eraan dat het nu 62 jaar geleden 
was dat de eerste socialisten zich aaneen gesloten hadden. Van 
een tienduizend mannen, waarmede begonnen \'lerd, is de sociali 
tische gemeenschap nu over de gehele wereld uitgegroeid ~eF de 
geb~le tfflrelà tot enige honderden millioenen. Het Chinese Volk, 
dat 25 jaren lang gestreden heeft temen binnen- en buitenlandse 
vijanden, heeft de rug gestrekt en zich bevrijd. Ons Indonesis 
broedervolk, dat 300 jaar lang heeft gebukt onder de slagen van 
het Nederlandse kapitalistische stelsel, heeft zich eveneens we
ten te ontworstelen en l-.'Ordt met de dag machtiger . Hij communi 
ten) gaan onder de bezielende leiding van kameraad StaÎin, over 
de gehele wereld xmawe samen in de strijd voor vrede, welvaart 
en brood voor allen en om de wereld, onder een communistische 
regering, een langdurige vrede te doen genieten . 

Overal in de wereld ltmrden de prijzen verhoogd, omdat de 
Amerikaanse gangsterbenden van zins zijn een nieuwe oorlog te 
ontketenen onder het mom van noodzalcel ijke verdediging, tegen de 
agressieve bedoelingen van de Sovjet-Unie. ~~ar alle kranten heb 
ben het moeten toegegeven: In Rusland zijn de prijze~na de oor
log ,. reeds 3 maal verlaagd. Daarna haalde spr, de - succesvolle 
strijd aan van de Drentse veenarbeiders., waardoor de 1 !l-1ei vie
ring dit jaar in Nederland weer iets waardevollers had gekregen. 
Met de opwekking, om verenigd schouder aan schouder te strijden 
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bp een loonsverhoging van l~b af te d'\'dngen. De Amerikaanse 
oorlogstokers werden eveneens aan de vergadering voorgesteld, 
waar tegenover de Sovjet-Unie als een vredelievende staat. 
De gehele toespraak was een propagandastukje voor de Sovjet
Unie en China; het doel van de bijeenkomst, n.l. over de 1 Mei
viering, werd niet gesproken. 

Ook te NieU\'le-Pekela werd op 1 Mei 1951 een feestelijke 
vergadering gehouden, uitgeschreven door het pl.bestuur van de 
11Vrije Socialisten". Een spreekbeurt werd aldaar vervuld door 

~11 Sietse Mulder, fotograaf, \'Ion: te Appelscha. Spr. begon met het 
~ doel van de 1 Mei viering uiteen te zetten, n.l, het verzet van 

de arbeidende klasse tegen het kapitalisme en het militairisme. 
IJieuwe gezichtspunten kwamen hierbij echter niet naar voren. 

Sprekende over Korea, vroeg spr. zich af of het nu wel 
noodzakelijk was dat de gehele westelijke '\vereld zich tot de 
tanden moest bev1apenen, aangezien er l volgens Amerika, gB:BK ge
~aaa dreigde van de zijde van Rusland. Spr. was van oordeel dat 
dit niet het geval was. Volgen~ hem was de Sovjet-Unie, hoe 
ook over dit land mocht denken, een land dat na het G~istsi 
tijdperk, een land van wereldformaat was geworden, voor dat de 
economische toestand betrof en dat het daardoor de grootste 
current van Amerika '\'JaS geworden op de v1ereldmarkt. Vandaar 
Amerika Rusland moest vrezen, doch niet uit militair oogpunt. 

Aan het JècK slot "Vlekte hij de aanwezigen op om te strij 
den tegen het militairisme. · 

EINDE! 
"?· 
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Weekoverzicht• · 
Onderwerp: 

t'l 

Een-1.ei actie L 5- J , _ c • • v1• ~~r0ort. _ _ _ _ _ 
J~ c.-.'~ -~ ·~ t"~'' .:Y; . 

Op Dinsda6 l ,,je i l~?J., te or ;:-;troeks l .'. :J;J u:i: .L ~ op 
de Hussi.scne begraai"lplaats te Oud-Leusden {bij Anersfoort) 
een korte .o.~l.echti6heid plas. tb , aio door 60 à 70 l_)crsonen 
werd bezoc .. ~t . 

Door J. Planeline u L "t Hilversmn v~erd een korte rede 
uitgesproken, waarnn door het zanökoor 111.10rc;enrood'1 enic;;e 
str..:.jdliederen ten 0 ehore werden ~ehr.acht . Door de à.iri 
&ent van d_t zar.bkoor, t,ena·.~nd HOJeboom, wonende te hilver
surt, werd na.rn.ens 1.or6 em·ooû een kru.ns aan de voet Vhn het 
t1onument gelee,;d, waarna door vcr~chillende aanHeziu;cn even
eens bloemen werden 0 clobd · 

In de miduab werd een Jün<ieri'eest 0 0ttouden in uet 6 e 
bouw van de :Speel tninveronie;ing "Soesterkwart.Ler" te 
Araersfoert . 

Om B. OO uur n . m. werd een bijeenKor:1st Jehoud.en in 
het gebouH van de Speel tuinvcreni0 1nt, het''Soesterh.'"Wartier 11 , 

die door plo . 100 persaten werd bczmcht , Haaronder vcr
schillende iünc..eren . 

:.e avond ·~wrd Jeepend r.tet zail{, door net zanc;koor 1ior
öenrood en een solo van de zan~er Gerard van Loo. 

Vervol5ens •wrd door ae .ianist Lion Uontran ui tge 
voe:rd de r1onga-arse 1-rupsodi van Liszt en een po-cpourri van 
strijdliederen. 

De sprel~er van de avond, ~enaamc1 \lim îla1\s, hield een 
Hei- rede . in zijn betoog, dat over het algemeen weinig in
druk maakte , omdat het niets nic'llWS bevatte , besprak hij 
hoofdzalcelijk de bekende leuzen "Alles voor de vrede". 
":.Uoonsverhoging" , 11 Vri jlatint, van .l.:"iet van Staveren" e . a. 
"Tet;en Duitse herbewapeninu" en de resuliaten van de sta
k::.nc; bij Albert Heyn , waarna hij veel ;;>ropaganda uaakte 
voor een vredespact tussen de vijf grote mo5 endhea.en . Alle 
werkers J;iep hij op voor ûat lJlan, zoals destijds voor de 
actie van Btockholm thans 1mndtekenin0 en te verzamelen en 
daarvoor over te öaan tot het benoenen van commissies . 

Na \lim IY!a't\S trad (i-el·ard van Loo op , aie bedeleid door 
Lion ao~tran ehige Italiaanse aria ' s zong . 

ila de pauze werd een hlei - s];;el opcevoerd door leden van 
het Al.JV , Haarbjj tevens optrad de declamatri ce Wija Gram
bere; en P • .1~ . van Ucllelen . 

Het ,.,_eis _pel was zeer simpel . lli tgebeeld werden aehter
eenvol6ens De liazi- hezettinu , de verdrijving var~ de ooi ' s 
en ... 1et opbloeien van de nieuwe tijd ; dit laats-r;e rteru uit
&ebeeld door een 6roep jongens en oeisjes, die liederen zon 
tlen en dansjes ~itvoerden . 

Ifa afloop hiervan Herd beleend t,;emuakt , dat een vere;a
dering zou •wrden beleed orn te komen tot een actie voor 
het inzamelen van r~ndtekenincen voor een vredesverQrag tus 
sen de 5 gr ote moöendheden . 

Reeds tijdens de bijeenkomst werden door verschillende 
vrouwen voor dat doel handtekeningen verz~neld . 

Er werd een collecte gehouden voor de stakers bij 
Albert Iieijn . 

Aan het einde van de bijeenkmast_é werd besloten een 
resolutie aan de regering te zenden in de zaa~ van ";-l i et 
van btaveren en tecen de Duitse herbewapening . 

UCilliLEU , .. e trus it:Lbertus van , t,cb . 9 - 9 -87 te Hardenvmjlc , 
Van l.mrnixlaan 3) , Amersfoort . 

EIH])E . 



Programma: 
10 uur v.m. 

Korte plechtigheld op 
het Russische Kerkhof. 
Zang door het Soc. 
Zangk. "Morgenrood" 
Leggen van bloemen 
aan de voet van het 
monument. 

2 uur n.m. 

Kindermiddag in het 
Speeltuingebouw Soes
terkwartier. 

Poppenkast 
opvoering v. sprookje 

goochelaar 

Entree 10 cent 

8 uur n.m. 

Avond~bijeenkomst in 
Speeltuingebouw Soes
terkwartier. 

Medew.: Lion Contran, 
Soc. Zangk. "Morgen
rood" en· een groep 
jeugdkameraden. O.a. 
opv. van een groot 
M~-spel. Declamatie: 
Wija Gramberg. 

Entree 50 cent 

ME I 
.,Het congres besluit op een vastgesteld tijdstip een 
grote internationale manifestatie te houden en wel op 
die wijze, dat gelijktijdig in alle landen en in alle 
steden op een vastgestelde dag de arbeiders aan de 
autoriteiten de eis stellen van de 8-ucige werkdag". 

Met deze zinsnede legde het internationale arbeiders
conwes in 1890 het historische besluit vast, dat de 
lste Mei de internationale strijddag zou zijn van de 
arbeidersklasse. 
Ruim' 60 jaren heeft de arbeidersklasse sindsdien zijn 
wapenschouw gehouden op deze dag. 

Thans op deze dag brengen de volkeren in alle kapita
listische landen hun rotsvaste overtuiging tot uiting, 
dat het kapitalistische stelsel met zijn crisis en oorlogen 
vervangen zal worden door het socialistische. waarin 
de productiemiddelen in handen zijn van het gehele 
volk, waarin geen crisis, werkloosheid en oorlog meer 
zal bestaan. 

Thans op deze dag besluiten de Nederlandse arbeiders
klasse met nog meer kracht de strijd te voeren tegen 
de oorlogsregering Drees en haar opdrachtgevers, de 
Amerikaanse heren van Wallstreet en tegelijkertijd 
vóór een nieuwe loonronde van 100/0, tegen werktijd
verlenging. 
Thans, op deze dag, voelen de volkeren van de kapita
l1stist::h~anden, di<: nnn-stn)ddag houden, zfdl nog 
meer één met de volkeren van de Sovjet-Unie, van 
Oost Europa, van de democratische republiek China, 
die op deze eerste Mei vol vreugde met millioenen 
demonstreren, omdat zij reeds het socialisme opbouwen, 
dus hun welvaart toeneemt, omdat zij daar regeringen 
hebben van werkers, die dus niet door wapenkapitalisten 
e.a. gecommandeerd worden en zodoende alle.s zullen 
doen om de vrede te handhaven. 

Thans, op deze dag, beloven de millioenen werkers 
in de kapitalistische landen en de 800 millioen in de 
socialistische sector elkander ; 

' 
Alles te doen voor de vrede I 
Te strijden tegen de Duitse herbewapening I 
Voor een veedespact tussen de vijf grote mogend
heden te werken I 
En bet hoger op heffen van de code vaan met 
de oude, krachtige leuze: 

Proletariers aller landen verenigt U 

'h ~ """...\ <j ~I 
De 1 Mei-Vleting te 

Amersfoort 
Het comité voor de viering van de 

~erste Mei te Amersfoort, gevormd uit 
1rogressieve organisaties, heeft besloten 

~ 
de gehele Eerste Meidag in het teken 

n de strljd der arbeidersklasse te 
atsen. 

Reeds des morgens om 10 uur wordt 
het Russische Kerkhof een korte 

chtigheid gehouden, waa.raan o.a. 
dewerking verleent •t zangkoor .,Mor

~nrood". Evenals andere jaren zullen 
ilgetwijteld vele Amersfoorters op deze 
ag talloze bloemen leggen op de graven 
an de Russische kameraden die hun 
lVen gaven voor onze vrijheid. 
Des middags om 2 uur begint de kin

ermiddag in het Speeltuingebouw in 
et Soesterkwartier, waar een zeer goed 
erzorgd programma gegeven zal wor· 
en, o.a. poppenkast, goochelaar, opvoe
lng van een sprookje, enz. Entree 10 ct. 
Om 8 uur de& avonds vindt de grote 

ijeenkomst plaats in het Speeltuinge-
. Het programma voor deze avoJ:ld 

uitstekend en vermeldt o.a. de beken. 
pianist Lion Contran, de declamatrice 

Gramberg, de baszanger Gerard v. 
het zangkoor Morgenrood en als 

attractie een groot Melspel, 
de jeugd zal worden opgevoerd. 

leiding voor dii spel in zeer des
handen Is, zal iedereen ooge

de prestaties van onze jeugd op 
met spanning tegemoet zien. 

50 cent. Koopt tljdig kaarten on 
gul op de lijsten voor het klnder-

""" 
f'• r' • Amersfoort 

Ook in Amersfoort Is de viering van 
de eerste Mei een succes geworden. 

R<>eds •s morgens om 10 uur verza
melden zich meer dan honderd mensen 
op de Russische begraafplaats, om dM;r 
bloemen te leggen. Deze, reeds tradi
tionele, tocht, droeg nu vooral een 
strijdbaar karakter. Het zangkoor 
Morgentood" zong eni~e liederen. 

" •a Middags waren honderden kinderen 
bUcen in het speeltuingebouw van het 
soesterkwartier. Daar werd hun een 
vlot en vrolijk programma., maar ook 
versnanperingen aangeboden. 's Avonds 
werd het gebouw gevuld door de oude
ren. 

Wim Mans sprak de Mei-redevoering 
waarb11 hij vooral in ging op de 

actie voor het verdrag tussen de Grote 
Vlif en de strijd voor loonsverhoging. 

Llon Contran oogstte met zijn piano
spel veel succes, evenals de baszanger 
Gerard Wl.ll Loo. Wva .Gramberg decla
meerde. Het A.N.J.V voerde een Mei
spel op . 
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Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

ONAFGEDAAN 
. " 

Afd./Sect. : r \l \i Î. o.,, Mi. î .IÎ p,, /~ 
Interne aanwijzingen A C D. 

I A c D. 1/ o.,, 
Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

t-1/5 

Par.: 

J co.. '>~el ......... tr:Q .... t..q:~ .. 
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Verslag van een op 1 Mei 1951 gehouden openbare ·~ei-vergadering van de 
afdeling Zutphen van de C . P. N. in het kerkzaaltje va1;1_.b..e.t Oude - en Nieuwe 
Gasthuis alhier .-- ----------- -----------------------

1
~---~~~~~------
o r. '/.i. r t1 ç. / I 

Spreker : J.Hoogcarspel , lid van de Staten-Generaal. _ 
Zaalcàpaci te i t: plm. 200 persene n. / 12 Mft 1951 J 
Aamvezig: plm. 145 personen. ~ 1 ' tJ -l ft 1 

. 1 
Entrt!!e : F 0. 25. - ., i ht (~J ·/ . ~ · \'Wee ~overz • "' ;oe.;.:'&/ 

Ml~. M ·
1

Te omstreeks 20.30 opende de 2e voorzitter van de Plaatselij~e Raaa van 
~p· de E.v.c. en bestuurslid van de afdelipg·Zutphen van de C.P.N, genaamd 

X I -1]:'anciscus Pelgrili';Van beroep brugwerkër l'l.ö,"geboren -Ee f{fieden , 23- 6-
ll~onende te Zutphen, Buitensingel no. 206, met een kort welkomstwoord 
de vergaderibg, waarin hij o.a. herinnerde aan het ontstaän van de 1 Mei
gedachte en voorstelde namens de vergadering een groet te zenden aan de 
helfihafiige Koreaànse strijders tegen het kapitalistische stelsel.-- - - ----
Na,dat de vergadering staande het strijdlied" De Internationale" had ge
zongen, gaf hij vervolgens bet woord aan de spreker J . Hoogcarspel .-------
Deze sprak als volgt: ----- --- - - - - - - ---- - - ------------ -- - - - --- ----------- -

"Kameraden, dit is de eerste maal, dat ik op een vergadering te Zut
phen spreek. De mensen uit de oudere beweging herinneren zich nog wel ,dat 
er v:roeger dikwijls begonnen werd met het zingen van het"Mei- lied", "Eén 
dag van vreugde, één dag van strijd" enz. Deze leuze ;'lil ik ook heden
a~ond vasthouden. Het lijkt misschien een beetje op een tekst van een do
minee. Toch is het vandaag voor millioenen in de letterlijke zin van het 
vroord "Een dag van vreugde", vooral in de landen, waar de arbeiders de 
macht in handen hebben genomen, en waar gewerkt wordt aan de culturele 
QOUW. In tegenstelling met de kapitalistische landen, waar gewerkt wordt 
aan de winst . Op _deze dag voelen wij ons één met Sovjet-Rusland en de 
andere volksdemocratische republieken, 8én met China, c1 ie ook thans hun 
1 Mei vieren. Dit hebt ge kunnen horen voor d~ radio tijdens de uitzen
ding van de berichten door het A.N.P. Hier werd o.a. in bericht:"Op de 
eerste Mei trokken duizenden, die een stoet vormden van wel 10 km. lengte, 
in Peking voorbij Mao Tste Toe~~ In Moskou werd een grote militaire para
de gehouden." Dit laatste beJ' icl\t over Moskou is nu het gif, dat het Ne
derlandse_Volk wordt ingespoten.Daarbij wordt nu opzettelijk vergeten te 
vermelden, dat millioenen arbeider~ en boeren demonstreerdem.------------

Zo wordt vandaag ook in andere landen onder bepaalde leuzen gede
monstreerd. De kernleuze blijft echter "De Vrede". Want kam:raden in een 
socialistische gemeenschap is men als socialist alleen voor de vrede . Oor
log is alleen een gevolg van de kapitalistische heerschappij . In Sovjet
P.usland en de volksdemocratische republieken is oorlogspropaganda straf
baar gestelè. Hier wordt men daarentegen ge~erd als een goed vaderlander 
als men v r- or de oorlog is . Ik herinner aan 1917, toen uit Moskou de op
roep tot het sluiten van vrede de wereld werd ingezonden. Deze was niet 
speciaal gericht tot Duitslahd , doch tot allen. En ondanks grote offers 
heeft Moskou de daad bij het woord gevoegd en vrede gesloten, om de ecm
nomie op te bouwen en te genezen van het Tsaristische regime. Alles werd 
er opgericht om de welvaart op te bouwen. - -------- - - ----------------- ----

Wij voelen ons vandaag niet alléen verbonden met Sovjet- Rusland en 
de volksdemocratische republieken; doch ook met de arbeiders uit Fran
krijk, die door het werk stil te leggen kracht bijzetten bij hun demon
straties en leuzen. De eerste Mei is namelijk een dag, waarin niet ge
werkt behoord te worden. In dit land zijn wij hier ver van verwijdert . ---

Wij voelen ons e~n met de arbeidérs in Itali~ onder Togliatti en 
Nenni. Uit deze vergadering zenden wij een groet aan allen. Vandaag moe
ten de arbeiders uit . de gehele wereld zich é~n met elkaar voelen.--- - ---

, Pat er bij de 1 Mei demonstraties leuzen worden aangekondigd is 
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zeer begrijpelijk. Anderen hebben ten onrechte van deze leuzen gebruikt 
gemaakt . U herinnert zich allen Hitler. Thans viert ook De Gaulle met 
zijn aanhangers de eerste Mei . Doordat deze elementen zich meester maken 
van de 1 Mei ontstaat er verwarring. Maar ook in ons land wordtt er door 
anderen, de P.v.d. Arbeid, misbruik gemaakt van de 1 Mei . De P.v.d. A, di 
de oorlog steunt~. Hoort maar hun uitzendingen voor de radio. Hie rin be
luistert men de hetze tegen de communisten en Sovjet- Ruslqnd. Ik ze~ niet 
dat alle arbeiders van de P.v.d.A dit nog neme n. Er komt een kentering. 
Zij missen het morele recht om de 1 He i te vieren, omdat dit in strijd 
is met het socialisme . Of wilt U zeggen, dat Drees, Lieftinck en Joekas 
socialistisch handelen. Dat is het tegenovergestelde. Zij ·strijden voor 
het kapitalisme. Oók in Enpeland wordt door de labouwregering en de da
bour-party de 1 Mei gevierd. De leuze is:"Ondersteuning van het herbeua
penings- programma. Zij ook missen-het morele recht tot 1 Mei demonstra
ties. Op deze eerste Mei collecteert de P.v.d. A voor de slachtoffers 
achter het ijzeren gordijn. Dit was eerst een propaganda-stunt van Goeb
bels, later van Churchill1 en thans verder gedragen door de P. v.d. A. Wie 
zijn die slachtoffers? De arbeiders? Er wordt verkondigd dat Rusla~ 
275 divisies, 25ooo vliegtüigen en de -grootste duikbootvloot heeft. Roe 
komen zij daaraan, als er een ijzeren gordijn is. Het zijn allemaal leu
gens. Wie zijn dan die slachtoffers? Niet de a rbeiders en niet de boeren. 
Het zijn de saboteurs. Eni e ti d geledenaad ik eend derin.g 
met een ereforma ren1 1ng te e i· Deze ver~adering was 
geen scheldpartij, doch stond op hoog p en was informatief. Bij deze 
debatvergAdering vroeg een student mij : "Ik werk bij Philips. Als de com:. 
munisten nu komen, word ik er dan uitgeschopt?" Ik zei "Neen", als je 
meewerkt. Hierop vroeg hij: "Als ik d~n tegenwerk". Hierop antwoordde ik~ 
"Dan word je er uitgeschopt en gestraft. 11 Dit is toch logisch. Als je 
hier nu saboteert, wo~q je er ook uitgeschopt. In ·de Sovjet-Unie word 
je bovendien gestraft. Bij Philips werkt de arbeider voor het prmvaat
bezit. In Sovjet-Rusland echter voor het algemeen belang, de gemeenschap. 
r.ie zijn nû die slachtofferx achter het ijzeren gordijn? Dat zijn jonge
lui, die in kapitalistische geest zijn opgevoed en die zich tot sabota~e 
hebben l aten verleiden. Deze saboteurs worden hier nu gesteund.--------- 
Verder heeft de P.v.d. A het morele recht verloten om de 1 Mei te vieren, 
omdat zij Marshall dankt voor zijn hulp. Het is anti-socialistisch dit 
tè doen. De bedoeling van deze hulp is de voormalige bondge noten e~ 
misch afhaDRelijk van zich te maken. Die bondgenoten konden na aflo~ v 
de oorlog inderdaad hulp gebruiken. Die landen hadden zwaar ge leden in 
de oorlog. Amerika heeft niet geleden en aldaar zijn grote winsten ge
màakt . Die landen moesten deze hulp aanvaarden xmmxLbepaalde voorwaarden 
en voor de doeleinden, die Amerika goedvindt. Deze doeleinden zijn thans 
militaire doeleinden. Dit is geen hulp. Als men een dubbeltje krijgt en 
een kwartje moet teruggeven. Toen wij hierover spraken bij de oorlogsbe
groting , werd er gezegd "Jullie willen, dat het hier slecht gaat. Daar 
groeien jullie -o-an. 11 Arbeiders krijgen het echter slechter door aan Ame
rika ondergeschikt te zijn. De situatie is zo. In de Sovjet-Unie gaat 
de welvaart vooruit. Sinds de bevrijding zijn er daar vijf -belangrijke 
prijsverl agingen geweest . Hier misschien dank zij de Marshall-hulp, 
voortdurend prijsverhogingen, terwijl de loonsverhogingen niet voldoende 
zijn. Men is nu thans zo ver, dat de socialistische ministers in de re
gering , het N. V. V. en de andere Unie-bonden, het goed vinden, dat vtij J 
% in ~elvaart achter uitgaan. Bij de behandeling van de oorlogshagroting 
vroeg ik aan Minister v.d. Brink "Kan ons land dit opbrengen zonder scha
de." Deze omzeilde een antwoord, vraarop ' ik hem tot antwoord heb geprest . 
Hierop zei hij: "N~en, doch het is voor onze vrijheid . 11 Dat is echter niet 
de vrijheid van de arbeiders en de boeren. De arbeiders moeten hier vech
ten voor loonsverhoging. Nu zeggen de heren van de P.v.d. A, dat gaat 
niet. Dan komen wij in de inflatie-spiraal. Datt is echter niet waar. 
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Prijsverhogingen ZlJn niet nodig . Uit de winsten van de ondernemers 
~nnen de verhogingen van de lonen betaald worden. Door de Holland-Ame
rika lijn werd o. a . een winst gemaakt van 93 % van haa r kapitaal . Daar
om voerden wij bij de afgelopen verkiezingen ook de leuze : "Lagere prij 
zen, hogere lonen. " Dit is echter niet de politiek van de ze socialis
tische regering . Deze voert een kapitalistische politiek, een afbraak
politiek. Door de uitgaven voor oorlogsdoeleinden, worden er o. a. min
der scholen gebouwd . Er zouden kleuterscholen gebouwd worden. Hier komt 
nu niets van. Er is nu een wetsontwerp ingeèiend , waarbij de militairen 
grote bevoegdheden zullen krijgen betreffende inbeslagneming en ontei
gening van goederen, die voor militaire doelein0en 1odig zijn. Dit zijn 
bevoegdheden, die zij anders in tijd van oorlog hebben. Van onze zijde 
zullen wij ons hier heftig tegen verzetten. Dit xl is pu de politiek 
van de regering van Dr.Willam Drees, die vandaag ook 1 Mei viert . --- ----

Nu de Sovjet- Unie , die zo agressief is en een groot gevaar is voor 
onze vrijheid. ,»och niet voor de vrijheid van de arbeiders en de boeren 
Met de vrijheid van de kapitalistische klasse heb ik geen medelijden • 

_De Sovjet doet dit echter niet. Kan het niet. Van deze belaging is geen 
sprake. In de Sovjèt- Unie gaat alles volgens plan. Het laatste vijf
jarénplan werd in de Sovjet- Unie voltooid in 4 jaar en drie maanden. 
Dit kan, omdat in de Sovjet- Unie de arbeiders voor de gemeenschap! het 
a l gemeen belang , werken. Hier werkt men_voor een baas of een stel etje 
onbekende aandee l houders . Wij hebben ook hier een planbureau. Zij zeg
gen echter ; "Minister , je mag ook wel een planbureau hebben, doch je 
moet de ondernemers vrijlaten •. In de Sov jet- Unie zijn plannen om on
vruchtbare steppen te ontgmnnen door het verleggen van de rivieren en 
het aanleggen van bosgordels. Plannen voor het maken van gr ote electri
sche centrales ~ Dit kost veel materiaal en arbeid . En. in de Sovjet-Unie 
kan men sl·~ chts éénmaal een roebel ui tg even evenals hier een gulden. Dan 
begrijpen jullie wel, dat dat geld ni~t weer voor het legêr kan worden 
uitgegeven. Denk nu aan de P.v . d. Al die qank brengt aan Marshall . - --- -

Ik zou jul~ie hier opme~kzaam wi len maken. Jullie hebben all emaal 
wel gehoord van de "Grote Vijf" en het vetorecht . Als die vijf het eens 
zijn is er geen oorl ogt De kleinen_maken geen oorlog . Amerika gebruikte 
in Japan de atoombom om de oorlog vlugger te doen 9eeindigen. Als Naeri 
ka na het winnen van de oorlog gezegd had "Deze atoombom i~ van ons a l
l en". Dan was de vr~de gevestigd gewees t. Amerika heeft dat niet gedaan. 
Vanaf 1945 heeft de Amerikaanse agressie de vrede voort durend in gevaar 
gebr acht. Wanneer de grote vijf echter tot overeenstemming komen, is de 
oorlog voor goed uit gebannen. Daarom moeten wij met man en macht er 
aan meewerken, opdat een dergelijk verdrag gesloten wor dt . Wij moeten 
daartoe zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen. Wat nu de opbouw in 
de Sovjet- Unie betreft . Deze heeft alle ~achten gericht op de culture
le opbouw. De Sovjet- Unie wordt ten onrechte van agressie beschuldigd • 
De agressie komt van andere zi j de . Zij zijn bevreesd voor hun arbeiders. 
Deze zien de prijsverlagingen in de Sovjet- Unie en dat er in China geen 
hongersnood meer is . I n het Westen gaat de welvaart voortdurend naar 
beneden, in het Ooste n naar boven. ------------- - --- --- ---------------- --

Wij voelen ons vandaag ook l!!~n met de Indonesis che bevol king . Met 
dit volk zijn wij nauw verbonden. Indonesiä is van groot belang voor de 
plannen van Amerika in de Stille Oceaan. Kameraden, ik ste l voor een 
motie uit deze vergadering te zenden aan de Minister van Justitie ,waari 
de vrijlating wordt geeist van Piet van Staverden en de andere dienst
weiger aars. Ik ontving van hen een brief uit het kamp Bankenbos bij 
Norg . Oor logsroirladigers worden vr~jgelaten. Deze jongens worden ge
straft , omdat zij voor de vrede waren. De Regering stelt voor 40ooo polj 
tieke delinquenten, die in de afgelopen oorlog de zijde van de vijand 
kozen, de Nederlandse nationaliteit in ~~n kl ap terug te geven. Vele 
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oud-Spanje - strijders hebben hun nederlandse nationaliteit nooit terug 
en deze N. S . K.K. ers enz . wel. Hierdoor is die motie op zijn plaats .Dat 
is de vrijheid van Amerika, waar de rassenhaat nog bestaat . Daarom stel 
ik voor namens deze vergadering de onmiddellijke invrijheidstelling te 
eisen van de neger jongen Willie Me .Gee, die op 8 !.fei aanstaande terecht 
gesteld zal worden en deze te richten aan de Amerikaanse, Ambassade .----

Kameraden, ik zou nog veel meer kunnen zeggen. Mijn tijd is echter 
beperkt . Daarom zou ik hier mee willen besluiten. Ik wek jullie op te 
strijden en mee te werken aan de vrede . Verzamel handtekeningen. Eis een 
loonsverhoging van 10 %. Niet all een verbetert men hierdoor de welvaart 
van het volk , maar vermindert tevens het oorlogsgevaar . "----- ----- - - ---
H:erna kondigde de heer F.Pelgrim een pauze aan van twintig minuten. 

Na de pauze werd er de Russische film "Wanja, de wees-o:jon~en" ver-
toond .------------- --------- - ------ - --- - - - --- ----- - --- --------- ---------

Tussen het vertonen van deze film en de rede van de heer Hoogear
spe l wer d door een amat eursgezelschap uit de Polsbroek alhier , bestaan
de uit vijf vrouwen, enkele vredesliedjes gezongen met begeleiding van 

een a~~o~~e~rL;;;;t~~~~-~~;t;;~k;-ö-~~~-;ï~~t-d;-~~Ï~ti;k:;;~;;II§C; 
van de afdeling Zutphen van de C. P. N, Eduard Nieuwenhnis , geboren te 
Gorssel , 26- 12- 27 , wonende te Zutphen, hieuwstad 57l met een kort woord 
deze vergadering. De vergadering- had een rustig ver oop. Bijzonderheden 
deden zich niet voor . -------------- ---------~-------- --------- ---------

Door de zoon van de firma G.Uiterwijk, drogisterij en fotohandel, 
wonende en zaak doende Laarstraat 64 alhier, over wie reeds eerder werq 
gemeld , werd de film gedraaid .----------------------------------------~-

Verdere bijzonderheden over de handelingen van afdeling Zutphen v~n 
de C. P. N. op 1 Mei 1951: --------- ---- - - --- --------- ------ ---------------
le, T~ lo.30 werden op de Algemene Begraaf~iaa+.s de gevallen kameraden 
herdacht. Aanwezig pl m. 30 personen. Jo~annes Frederik Scherpenhuizen, 
geboren te Zutphen, 26-7-81; woRende te Zutphen, Wilgenstraat 58, sprak 
hierbij een kort herdenkingswoord. Deze Scherpenhuizen is oud- wethouder . 
Hij treedt op politiek terrein niet meer op de voorgrond . ~as des avonds 
niet aanwezig op de 1 Mei- vergadering . Op de graven werden rode tulpen 
geplaatst. --- --- - - -------- - - ---- - - --- -------- ----- - - --------- - - ---------
2e . Te 14 uur was er in de kerkzaal van het Oude- en Nieuwe Gasthm~een 
feestelijke bijeenkomst voor de kinderen. Versnaperingen werden ui~ 
deeld en drie Amerikaanse tekenfilms werden gedraaid door de zoon van 
genoemde firma Uiterwijk. Aanwezig plm. een honderdtal kinderen. De lei-
ding berustte bij meergenoemde ~oli tiel{- secretaris E. Nieuw · 
~. Een drietal bekende col.!l.m.unisten hadden aan hunne woningen de rode 
vlag uitgestoken.----------------------------- ------------------- - ------

" Einde . 

~ . 

I I 
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Aan de Heer 

-r ·.. 1, 

. ~jdens het ui tapraken van de 1 Mei-:red~ f. 

werd door dé betendo Jan HOOGCAR.Bl'EL ( 6.4.1'888 
· Amster~am,wonende Rotterdam)~ lid 'aer 2e Kame~ 
v-oor ·ae O.P . N. te ~tp1:l.en gezet;d, · dàt hij enige 
tijd ~l~den een aeba~-vergadering me~ een ge
~eformeerde s~denteny~r.enig~ . te . Delft heeft 
gehad. ' · 

·~t op héden mocht ik van deze vergadering 
geen verslag ontvangen. liet is van zeer m'OO-t 
belahg, Gp de hoogte te komen en te blijven van 
alîe pogingen van de C.P.N. om in intellgotuele 
kringen, waal~onder de studerenden~te inf!ltreren 
en (of) om onder dèze bevolkinga~aag de oommunie
~iso:b.e ideologie te propageren en te verbre.iden. 

· Ik .moge daarom een beroep doen op U1v .mede
Werking door lilij, indien mogelijk~ 'V'8:tt alle :in 
~e ~ookomst te Uwent te houden v~rgaderingen van • 
'Btu.denten, waarin door een voo::t."a~sta&nd aonunu
ni~t ~ord~ opgetreden~ een verslag te doen toa-

.. komen. 

Commisserie van Gemeentepolitie 
tè 1i. I: van l.a&à D e 1 f t. 
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LEVE DE EERSTE MEI . ~;.r;. 

Oproep aan de werkende bevolking van V eisen 
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 ta11oze stakingen in ons land, waarbij 
N. V. V.-ers, Katholieken, Christelijken en Communisten, schouder aan schouder strijden voor 
loonsverhoging, tegen langer werktijden, enz., terwijl de stemmen voor Vrede steeds luider 
weerklinken . 

De meer dan 500 millioen handtekeningen, waarot~der 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 Nederlandsé 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 Welvaart 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 V rede 

Voor een nieuwe loonronde van 10 OJo 

Voor een vredespact tussen De Grote Vijf 

In dit verband roepen wij de Velsense bevolking op onder deze leuzen deel te nemen aan 
de demonstratie en meeting op 

Dinsdag I Mei a.s. 

Opstelling demonstratie kwart voor zeven bij Halte Zeeweg N.S. te IJmuiden-Oost 

Aanvang meeting: half acht op het Plein 1940-1945 

Spreker: W esse! Hanog Medewerking van de Soc. Zangver. Morgenrood 

Het 1 Mei-Comité, Velsen 
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1 M@i-boodschap van d@ 
E@nh@i4S la~ I@ 

OP Qe Eerste Mel,,,~ · , ~éle teest" en 
strijddag van de a ,:: ~sse oveTal ter 

wereld, breng~/de 'Eeriheidsyakc.entrale · U zijn 

warme en brOederlijke strîjdgtoeten . 
Sinds tientallen jaren nee~t _de E!erste Mei in 

de barten der werkers een: vooraanstaande 

plaats in. 

De E.V.C. roept U op: 
Om deze dag niet aan de arbeid t~ gaan. maar 
te getuigen en te demonstr~ren voor de edele 
idealen van de arbeidersk1asse..t -die zijn~ 

een wereld zonaer oorlog, 'tQUder vrees 

en gebrek, 
een wereld. wruu'in r 
hebben en allep -ge'{ .. 

Die Wel'eld zaJ .lcotnen! 
~ 

:Evenieer i$ Jwt 

Europa. 
Reeds hebben de 

landen een oorlogstiaard en daarmede 
de opbouw in de ~reaanse Yolksrepubliek 
wl'eed verstoord. De Amer ik anse overval op 
Korea valt samen met het etten van het aan 

China behorende Förmoó.a en met steun aan 
het Franse en Êngelse · perialisme in zijn 
at r,ijd tegen de 4 ijheids wegingen in Viet-

\ ·.·. . 
d1e tulk ' een ?n rit t bommen te bestoken. 
zij atechts kü'l!leti M det.e maàt,egel\i~ .illjl gericht op het ontke· 
mdede van 'lul.qer.etL tenen .v-an een nieuwe _fereldbrand. 
groo~kapita.listén , dit> Bilt I~ iu het aangefiC~t van .deze afschuwelijke 
zitten, die eigenaars zijn ~ fabtie.ken, van dreigmg, dat alle me~sen, die de vrede willen, 
producti middelen en grond' en als zodanig tnil- zich rnet alle krachten in moeten spannen om de 
lioenen arbe'iders van iieh afhanKelijk hebben oorlog té voorkomen. De wereldvrede kan be-
gemaakt. houdei blijve wanneer de krachten van de 

Voor geen midJ ei dein deze 'h~na's terug vrede. d1e armachtig groeien, zich dagelijks 
om het maatschap~lij stelsel, waa~ij-i'.ilco---'.,...,oe,.... eer versterken en hun activiteit verme

verrijken ten koste va het leed van anderen, te nigvuldigen. 

doen voortbestaan. 
Het is daarom, dat ~e wereld van vandaag, dat 
ook Uw bestaan.fwerkers van Nederland, be
dreigd ~ordt doer een nieuwe verschrikkelijke 

werelf]oorlrfo , 
OnMr Ie .. idlng. an het grootkapitalistische Ame
rik/, be,t'ei\i de imperialisten in de wereld 
zich voor op een oQrlog tegen die landen, waarin 

hun macht reeds is vernietigd en waar de ar· 

Werkende mannen, vrouwen en jeugd 

De E.V.C. roept U op: 

Demonstreert op deze Eerste Mei voor de Vrede. 
Toont op deze dag van de internationale arbei
dersklasse, dat Gij vastbesloten zijt nooit en te 
nimmer de wapens in· de hand te nemen om Uw 
mede-a.rheiders, om Uw broedervolkeren, te 
bevechten. 



De E.V.C. roept U op: 

Zet tTw handtekening onder de Oproep van de 
Wereldvredesraad en geeft daarmee uitdruk
king aan Uw \ urig verlaugen dat de vijf grote 
machten -de \'erenigdc Statt'n van Amerika, 
de Sowjet-Unie, de Chinese ''olksrepnbliek, 
Groot-Brittannië 11n Frankrijk - een vredes
verdrag afsluiten. 

Geeft (l!U\rmee tevens uitdrukking aan Uw over
tuiging, dat de weige;iiag om bijeen te komen 
voor het nfslultt'n vtuJ zulk een pact door de 
regering van één van deze grote machten. welke 
dat ook zou zijn, beschouwd moet worden als 
een bewijs van agressieve plannen van de be
treffende regering. 

De E.V.C. roept U op: 

Geeft gehoor aan de besluiten van de Europese 
Arbeidersconferentie, die op 23 Maart j.l. in 
Berlijn bijeen kwam en vecht met alle middelen 
tegen de herbewapening van Duitsland. 

Werkende mannen, vrouwen en jeugd 
Ook de Nederlandse regering neemt, onder 
Amerikaanse leiding, deel aan de voorbereiding 
van een nieuwe wereldoorlog. Het program van 
de nieuwe regering Drees is een oorlogsprogram 
en houdt o.a. in: 

verdubbeling van de bewapeningsuitgaven, 

verlenging van de dienstplicht van 12 tot 18 

maanden en langer. 

Het afwentelen van de bewapeningsuilgaven 
op de schouders van de werkers voltrekt zich 
langs de weg van een drastische verlaging van 
het levenspeil. De prijzen van de eerste 1evens
behoeften vliegen met een sneltreinvaart om
hoog. Uw kosten van levensonderhoud werden 
sinds September 1950 met meer dan 10% ver
hoogd, ook wanneer U de 5% loonsverhoging 
ontving. Bovendien beramen de ondernemers 
maatregelen om U steeds harder en langer te 

laten werken en Uw democratische rechten om 
hals te brengen. Uw leven en dat van Uw gezin 
wordt met de dag moeilijker, terwijl de onder-

nemers hun winsten zien stijgen en de dlviden· 
den verhogen. 

De E.V.C. roept U op: 

Vecht voor het welzijn van Uw gezin. 

Do1dt niet, dat Uw kinderen slechter 
gevoed en gekleed gaan. 
Bindt onmiddellijk de strijd aan voor 10%' 
loonsverhoging. 

De EVC brengt in het bijzonder zijn vurige 
groet aan hen, die in deze dagen met het wapen 
van de staking hun levenspeil verdedigen. Deze 
dappere stakers en staaksters zijn het voorbeeld 
voor alle werkers. Zij tonen aan, dat alleen mas
sale en eensgezinde stakingsacties voor loons· 
verhoging, in staat zijn de vloedgolf van ver
slechteringen af te slaan. Zij tonen aan, dat dit 
de beste strijd is tegen de duurte en voor een 
prijzenstop. Daarbij is de eenheid van actie van 
de arbeiders, in de eerste plaats van NVV -ers 
en EVC-ers, beslissend voor het resultaat van 
deze strijd. 

De E.V.C. roept U op: 

Versterkt de eenheid. 

Warmt U aan de stormachtige groei van het 
machtige Wereldvakverbond, dat niet minder 
dan 78 millioen arbeiders omvat. Keert U v~ 
hen af, cUe trachten tweedracht in Uw rijen te 
zaaien, die Uw groeiende saamhorigheid trach· 
ten te ondermijnen. Beseft, dat op Uw eenheid 
alle aanvallen van de ondernemers, regering en 
Uniehondsleiders te pletter slaan. 

1\faakt de Eerste Mei 1951 tot een dag 
van strijd voor de Vrede, voor een beter 
bestaan, voor de verdediging van Uw 
democratische rechten! 
Leve de Eerste Mei. Leve de Vrede en 
Vriendschap met de werkers van de 
Sowjet-Unie, de Oost-Europese Volks
democratieën en de Chinese Volks
republiek. Leve de internationale 
arbeiderssolidariteit. 

Het Verbondsbestuur der EVO 

• 



1 MEI 
Internationale strijddag 
voor Vre;le en Welvaart lo 
Aan de arbeiders en arbeidersvrou.wen, 

Intellectuelen en werkers van Amsterdam. 

Onderstaand Comité roept U op in groten getale deel te nemen aan de 

1 Mei-1neeting op het IJsclubterrein 
en demonstratie 
die in het teken zal staan van de strijd voor vrede en wel~aart. 
De oorlogskrachten, onder leiding van de Amerikaanse reactie, sturen 
bewust op een derde wereldoorlog aan, waardoor de vrede ernstiger is 
bedreigd dan ooit te voren. 
Maar nog nooit waren de kl·achten, die de vrede bewaken, zó sterk en 
vastbesloten als op dit ogenblik en zijn zij in staat elk misdadig oorlogs
aventuur 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. 

Demonstreert op die dag in eenheid voor de vrede en tegen oorlog en 
oorlogsvoorbereiding, zoals dit gebeurde op 25 Februari j.l., de her
denking van de roemriJke Februari-staking. 
Demonstreert op de Eerste Mei voor verbetering van het levenspeil 
en tegen de duurte. 
Geeft op de Eerste Mei blijk van Internationale verbondenheid en 
solidariteit met de werkers over de gehele w~reld. 



Werkers van Amsterdam 
Neemt allen deel aan de 

1 Mei-betoging op het IJsclubterrein en 

de 1 Mei-demonstratie vanaf het IJsclub

terrein naar het Waterlooplein 

Aanvang IJsclubterrein half acht Toegangsprijs 10 cent 

Sprekers: GERBEN WAGENAAR, voorzitter valj. de C.P.N. 

B~RTUS BRANDSEN, secretaris van de E.V.C. 

Mevr. V A..TIO[ STA VEREN, moeder van de onschuldig tot 7 jaar 
gevangenisstraf veroordeelde vrijheidsstrijder Piet van 
Sta veren. 

VOOR GEl\IEENSCHAPPELIJKE 11\lEI-VIERING VAN ALLE WERKERS 

VOOR VREDE EN WELVAART 

TEGEN OORLOG EN OORLOGSVOORBEREIDING 

GEEN HERBEWAPENING VAN DE NAZI-WEHRl\IACHT 

VOOR lOo/o LOONSVERHOGING 

VOOR EEN VREDESVERDRAG TUSSEN DE GROTE VIJF 

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

B. Blokzljl, voorz. E.V.C. 
H. Gortzak, lid v. d. Tweede Kamer 
R. Kogenhop, alg. secr. V.V.B. 
Ratio Koster, best. A.N.J.V. 
P. Wijnberg, fabt·ieksar)leider 
J. Jansen, fabrleltsarlleider 
A. van Peer, fabrieksarbeider 
P. J. Trok, fabrieksarbeider 
D. v. d. Schaaf, fabrieksarbeider 
C. E. Blanken, metaalbewerker 
C. v. d. Lugt., metaalbewerker 
P. Jaspers, metaalbewerker 
A. de Vries, metaalbewerker 
J. Ruggenbrink, arb. Stadsreiniging 
W. Daamen, arb. Stadsreiniging 

J. Hesterman. tramconducteur 
N. Tetenburg, gem. schoonmaakster 
F. Terstall, houtwerker 
H. Barewljk, havenarbeider 
w. Kalf, bouwvakat·belder 
N. Lulrlnk, raadslid 
Th. de Vries, schrijver 
J. Brandenburg, raadslid 
Mevr. Van Kempen, huisvrouw 
Mevr. Van Platerlnge, huisvrouw 
H. Stenacker, at·belder G.E.B. 
B. Zcehandelaar, hoofdred. Jeugd 
J. Heeg, typograaf 
F. van Zwleten, ta.xlchauffeur 

De demonstratie gaat langs de volgende route: IJsclubterrein, Museumpleln, Honthorststraat, Hobbemakade, 
Stadhouderskade, Weterlngschans, Frederiksplein, Sarphatlstraat, Weespcrpleln, Weesperstraat, Waterloo
plein en wordt opgeluisterd door muziek va.n de corpsen: Trouw en Vriendschap, Avant!, Ta ven u, Witten
burg& Fanfare-orkest en Wlttenburgs Muziekgezelach ap. 
In de demonstratie worden honderden vlaggen, fakkels en spandoelten meegevoerd, ten~! enige praal
wagens zullen meerUden. 

Koopt een deelnemerskaart à 10 ct. Tekent op de kaart \'oor een vredell\'erdrag tu5sen de Grote Vijf en 
levert Uw kaart met paraaf of h~dtekenlng ultalul tend 1n bU de controleurs op het IJaclubterreln. 
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Onder~.erp: Versl ag vergade!"ing nc . P . :T. I .f" • .7ierin ')n . 

op l L:;ei 1 951. ~-· ~.:1~---=--n---1 

Datuu ven ontvangst bericht 

Betromvbaarheid be1·ichtgever 

~sardering bericht 

~evens bericht gezonden aan 

L..ede· .. erkende instantiee . 
Ond.ernouen acties • 

: 

. 
0 

. . 

./ 

Ze ex betrom:be.ar. 

a ProcU2·eur-Generaal, fgo. DirecteU1· 
van Politie te Amsterdam . 

b 

~I 

Op Dinsdag, 1 l!ei 1951, -.er:: in cafe "H. Veerdig" te Ri~polytushoe.f, ge
m!:!entc •. ie1·ingen, door de ~. v.r . N. ", nfdelin~ 1Jieringen, een openbare ver
Fadering belegd. 

~~ - Do zaalcapaciteit bedraagt ongeveer 100 per~onen, Joch op bedoelde ver 
K ~-.__d.dering \.aren onge-veer 40 per~onen aan. ezig. 
-~ De voorzitter van è.e C . l- . ~\ ., :.fdeling .Ueringen, genaamd ..:iemen vqn der 

• \[IJ.an, geboren te Stedur.., -1 F~b.-uari 19~0, v·onende te Jieringe:ri~è'Sterl;m
trei'l'aon 60, opende '1e' vergadering omstreeks .0 . 30 uur . Na een korte ope

f!.< .ningsrede gaf hij l.et v•oord aon de voo:czitter van het actie-comit~ te Jie
" lringen, gen9.amd B. lioltjer , r:onende te .lieringen. L':lats-E genoemde deelo.e raed 

dat dezer de.gen hanèttLeningen zouden 1. oJ:den verzameld voor de vrede, en 
raaJde elleft aanwezigen aqn hun h~nàtekening te plaatsen. Hi er na verkreeg 

cL de spreker voor deze avond, gen'3.amd J"'.n van 'Jiering uit .l\msterdam het \ oo·,., . 
Nadat hij het doel van de 1 l\!.l.ei viering hsd uiteen gezet, woog hij de actio;; 
voor vrede en recht van het .7e"'ten a'f tegen li':tv Oosten . Hierbij viel te 
constateren, dat voor de st?ijd voor de vred~e machtige Sbvjet Unie aan de 
~pits stond . Zeals gebruikelijk verkondigde ook de~e sprekerdat niet -~sland 
--..ret op een oorlog aanstu:t:'.2'de , "och het kapitalistische .7esten . Gelu.k'cig, al

dus spreker was er een kentering te bespeuren, ge~ien de machtige stakings 
golf', die zich overal in de T.:ereld verbreidde. Ook in ons· lanà. werden él.e 
arbr::iders zich ber:u.Et, dat deze toest~nd onhoudb:::.ar s . Reeds in e:nkele 
bedrijve!l 'eren stakingen uitgE:b"!.·oken, als symboolv.:m de stîijd voor een 
bet(-::re m~atschappij. N:!. nog eens te hebben ge-"ezen op de 1'haer::.ijkheid" V9Il 
de volksdeaocratien, besloot spreker zijn niets zeggenûe rede. 

Biernatraden enkele perso!len voor het voetlicht, die de o.vond Ii:iet 
goocheltoeren en muziek ~~lden. 

''einde" 

,/ieringen, ~ Lrei '1951. 

/~ 



DIENSTGEHEIM. OP KAART 

Verbinding No: 102, 

No: 28/51. 
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àCDj kiJJv 
Onderwerp: 1-Mei-bijee.nkomst te Andijk. 

/~-~ 

Datum ontvangst beridbt: 

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaar. 

Waardering bericht: 

A fl / 
DA::'· ~ 

PAR: ] 

Tevens bericht gezonden aan: a. Procureur-Generaal, fgd.Directeur van Politie 
te Amsterdam. 

b. 

Medewerkende instanties: ., I I , 1\ 

Ondernomen acties: 

• 
"Ik heb de eer U te berichten, dat op 1 Mei 1951 te 20.00 uur een 1-Mei-bije 

~·komst was belegd door de C.P.N.,Afd.Andijk,in gebouw "CULTURA", aan de Klein
~h .gouw te Andijk.Zaalcapaciteit: ± 50 man.Aantal bezoekers: = 25 personen, waar
r.t onder 6 vrouwen.Omstreeks 20.15 uur werd de bijeenkomst geopend door GUUS van 
K'GELDER , geboren te Amsterdam, 1-12-22, wonende te Andijk, Landstraat 406. 

Na een kort openingswoord werd door de aanwezigen -begeleid door een gramof 
plaat- de "Internationale" gezonden.De gramofoon werd bediend door Gerrit de 

A VRIES, geboren te Andijk, 18-3-03, wonende te Andijk, Kerkbuurt 356. 
, Nadat vervolgens door Dirk Gozewijn van BEEK, geboren te Alkmaar, 28-1-08, wo

nende te ~~dijk, Kleingouw 67,enige gedichten waren voorgelezen, werd de 1-Mei 
rede uitgesproken door G.de VRIES voornoemd.Deze rede was zeer gematigd. 
Na de hierop volgende pauze hield».G.van BEEK voornoemd een bespreking over 
het boek "Storm".De stemming geduthde deze bijeenkomst was z.eer rustig.Binde." 

Medemblik, 7 Mei 1951 • 

• 
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~· 0 :ier\·;: Verslagen van vergaderingen in verband met de rfö-l-~ij~1 1-IIei viering op 26-4, 29-4, 1-5 en 28-Lr-1951. 
te 3elline\\'Olde , :deuueschans, Beerta en Stadskan ~- 1 

Datum van ontvangst bericht: - - ----- ' ~ Jf:..)' .1. 7 
petrouwbaarheid berichtgevers: ~ Eigen \VUa..rneming · . OP"KAART· 
~/aardering bericht: Betrout·Jbaar . -A,...(.. ;HL/..<~' .... ~· ....t I 
Tevens bericht gezonden aan : Het bureau 11Inlichtingen" te Leem~rderll":A:-C_D/~--
Hede\'lerkende instanties: ------- DAT: 
Ondernomen actie: -------------- 7_ I/~ -y-

1 
r:II""":--AR_: __ I 

~)·'"" We .... k:ov(:.rzicht• 
.;~ ' Ik moge U berichten dat, in verband met de 1-Hei-viering, 

tU~ op verschillende plaatsen in Oostelijk Groningen vergaderingen 
~~ werden gehouden, uitgeschreven door de besturen van de plaatse-

lijke afdelingen van de C.P.N. en/of de E.v.c. . 
Op 28 April 1951 i'ferd t;e Stadskanaal een filmvoorstelling 

gegeven door de afd. van de C. P. N. Aam·Te zig \·Jaren 34 pers on en, 
waarvan het derde gedeelte uit vrouwen bestond. Een spreker is 

LApril 
daarbij niet opgetreden. 

Op 29LKXX 1951 i~S een feestavond georganiseerd door de 
plaatselijke afd. van de c. P . N. te Hieu\>'teschans • .rtam·Tezig ï-faren 
ongeveer 90 personen, tervlijl het toneel was geflankeerd door de • 

• 

Russische en de I1ederlandse vlag. Tevens \'laren verschillende 
zen aangebracht , zoals: nV~e en ~lel vaart", "Strijdt voor de 
Vrede", enz.enz. 

. Door het communistische raadslid der gemeente Beerta, 
TeJjcamp, won: te Oudezijl, gem/ Beerta,(volqoende bekend) werd 

'-"dezeî3ijeenkomst ge-;\-opend. Nadat vervolgengo'het communistische 
zangkoor: 11P.A.L.V.U." te lheuweschans, enige liederen v1aren ten 
gehore gebracht , \'Terd het \'Toord gevoerd door Schuur communist is 
raadslid van Finster\Tolde(eveneens voldoende bekendJ In zijn kor-
te rede heeft Schuur in het bijzonder gesproken over de sociale 
toestanden in Nederla nd en in Rusland. Hij zei dat de arbeiders
klasse in Nederland thans de dupe ï~s van het kapitalistische 
Amerika. In het vredelievende Rusland werd eerst aandacht besteed 
aan de arbeidersklasse. Nederland loopt aan de leiband van 
waar het geld wGrdt uitgegeven voor oorlogsdoeleinden, zoals 
vliegtuigen, enz. Geld voor woningen is er in Nederland niet, doe 
voor oorlogsmaterialan is er \·Tel geld. Uadat hij de aanuezigen 
had opgewekt zich ten volle achter de commtmistische partij te 
stellen, besloot spreker zijn rede. 

In de pauze \'rerden t1t1ee moties aangenomen . De eerste motie 
bestemd voor de Amerikaanse regering, hield in een protest tegen 
de veroordeling van een neger, die een blanke vrom·T zou hebben 
aangerand, ter~djl hij eetuigen kan aanwijzen die het tegendeel 
kunnen be\'djzen. De tweede motie, bestemd voor de Nederlandse 
Regering, was een protest tegen de gevangenhouding van Piet van 
Staveren, die niet op zijn Indonesische kameraden "~J<rilde schieten. 

De aangekondige 1-Mei-demonstrat~e, welke Dinsdagmiddag 
· 1 Hei te Nieuweschans zou \1orden gehouden, is wegens gebrek aan 

deelname, niet doorgegaan. 

Op 1 I:Iei 1951 werd te Beerta een 1-Hei-viering gehouden, 
uitgeschreven door de afd. van de C . P . N. aldaar . Aam•mzig waren 
ongeveer 120 personen. 

Ge-opend werd met het zingen van de 11Internationale" en 
werden verder liederen gezongen door de .col'lT'l.zangver: D.S.T.O. 
te Beerta, terv'lijl toneelstukjes werden opgevoerd door de comm. 
toneelver: De Rode Vaan te Beerta , alsmede door enkele leden van 
het A.l~ . J. V~ afd. Beerta. . 

1 Door I•Ieis, comm.raadslid der geBeente Grorigen, Herd een 
X spreekbeurt vervuld .. Deze wees op de betekenis van de 1-Iiei-vie

ring en ·Hees op het verschil van deze viering 1 nu 62. jaar Geleden 
Spr . doelde hierbaar kennelijk op de macht, d1.e de colnrmmisten 



• 

• 

hebben opgebouv;d in de U .s.s.R., de Vazal-Staten en China. 
Voorts sprak hij over het conflict in Korea. Hij z ei, dat uan
neer de Chinezen de Amerika nen hier niet hadden tegengehouden 
de laatsten J.Iandsjoerije zouden hebben bezet, teneinde een 
nieu're 'rereldoorlog te ontketenen. Verder verklaarde spreker 
dat de arbeiders ook in Nederland , door strijd te leveren, vo 
al stakingen, voor een spoedige overvli1ming konden zorg dragen. 

Oqk te Belling\"folde vrerd op 1 Hei 19 51 een 1-I·iei-feest 
gehouden , uitgeschreven door het bestuur van de afd. Belli~
wolde van de E.V .c. Deze bijeenkomst , . .,erd door ongeveer 60 per
sonen bezocht. 

De vergadering werd ge-opend door de welbekende Geert 
Bodde, gemeenteraadslid voor de c.P.N. te Bellingwolde . Deze 
verleende' het ·Noord aan Dèrk SMOOK, geb : 6-12- 1912, won: te 
Nieuweschans .(Voldoende bekend) 

Smook begon zijn rede met te zeggen dat de mensen op de 
gehele uereld vandaag bijeen kv.famen om de dag van de vrede. te 
herdenken. Verder zei hij dat het voor de arbeiders een slechte 
tijd was en d.a.L hiervan de imperialisten van Amerika de sc ~~..u.I..U..
gen ·Naren. Volgens hem, \·las het heel anders met de arbeiders 
in Rusland. Daar had men loonsverhoging en prijsdaling, tervlijl 
in de uestelijke landen het omgekeerde het geval \'Jas. Smook 
beweerde verder dat het de l\l"'lerikaanse kapitalisten i-varen, die 
een oorlog ,..,ilden en verzekerde dat Stalin de vrede boven de 
oorlog verkoos. Voorts spank hij zijn voldoening uit over de 
strijd der Noord-Koreanen, die aldaar vochten voor hun vrijheid 
en hij hoopte dat dezen uiteindelijk de over\•Jinning zouden be
halen. Hij eiste verder terugtrelrJcing van de Nederlandse vrij-
willig er a uit Korea. ~ 

Sprekende over het Atlantisch Pac~, zei Smook dat de 
belastingen en de dure levensmiddelen in ons land, daarvan het 
gevolg \lrà.s en ook hieraan schoof hij de schuld op Amerika. Ook 
de arbeiders in Spanje werden door Smook geprezen, daar die het 
hadden aangedrurfd om in staking te gaan. Sprekende over de 
Nederlands-e regering, zei Smook dat vvij feitelijk geen Neder
landse regering hadden. De regering, die wij hier in Nederland 
hebben, loopt aan de leiband van Amerika. 

Alle vergaderingen hadden een rustig verloop. 
EINDE! 
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· J·l0~,_·1e! ... , voo2·:--.:' ;e...;~.:::.n c oo:: o ~r.. :~:-nel 0 en. :De le:;_zen ''Leve c..e le 
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gezor•d op 30 -~- '51 . 

1 MEI COMITE 
fle ... l~~yfl· 

1951, ALMELO 
Secr. Gravenstraat 5!5 

Aan de werkende bevolking van Almelo 
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 Vret. 
Op de meest leugenachtige wijze trachten de imperialisten het voor te stellen alsof bet oorlogsgevaar , 
Sowjet-Unie komt. Wie hebben er echter belang bij een oorlog? 

De Sowjet-Unie, China en de Volksdemocratiën zeker niet. 

In de Svwjet-Unie dalen de kosten van het levensonderhoud en stijgen de lonen. In de Sowjet-Unie 
grote vredeswerken uit en maakt m~n woestijnen tot vruchthaar land. In China, in Hongarije, 
andere landen die zich hebben bevrijd van het kapitalisme stijgt de welvaart. 

Waarom zouden zij oorlog wensen? 
In de kapitalistische landen, in Amerika, in \Vest Europa stijgen de kosten van het levensonderhoud en 
de lonen steeds minder waard. 

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

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

• • 

Het kapitalisme is uitgediend en kan nog slechts oorlog en ellende over de mensheid 
Zij hebben de oorlog nodig omdat zij daarmede hopen hun macht te kunnen handhaven. Zij hebben de oor 
nodig om hun winsten veilig- te stellen. Toen Mac. Arthur werd afgezet omdat hij te veel uit de school · 
geklopt, brak er een VREDESPA~IEK uit op rle New Yorkse beurs. 

De kapitalisten waren beangst, dat de kansen op uitbrE>iding op oorlog nu van de baan waren. 

Het verzet tegen de oorlogsd rijvers groeit met iedere nieuwe dag. De grote stakingsbeweging in bijna ! 

kapitalistische landen tot zelfs in het facsistische Spanje bewijzen dit. 

De 1ste Mei viering van morgen staat in het teken van de onverzettelijke wil der volkeren om de Vred 
handhaven. 

Sluit U aan bij het Internationale Vredesfront I 

Bedrijfsarbeiders demonstreert mede namens Uw bedr ijf . 

Neemt vrij op de lste Mei!..!_ 

Strijdt mede tegen de oorlogsdrijvers. 

Demonstreert op de lste Mei tegen de oorlog! 

Voor 10% loonsverhoging, ter handhaving van het levenspeil! 

Voor een Vredespa~t van de Grote Vijf! Leve de 1 ste Mei!! 

PROGRAMMA 
KINDERFEEST 

Des morgens 10 uur verzamelen voór kinderfeest bij het badhuis Hofstraat. Daarna autobustocht tot 12 
Gezamenlijke maaltijd in de Doelenstraat E .V.C.·gebouw. Daarna om half twee optocht van de kinderen naar 
Societeit. 

Optreden van het Marionettentheater Smits 

Des avonds Demonstratie vanaf de Markt, vertrek 7 uur. 
De demonstratie zal naar de Societeit trekken, waar om 8 uur de 1 Mei vergadering begint, 

Opvoering van het Jeugdspel "JEUGD IN OPMARS". Ruim veertig medewerkers. 

Sprekers: SIEP GEUGJES, Hoofdbestuurder E.V.C. en 
DORA BUNGENER ODINOT, Hoofdbestuurster N.V.B. 



V"'rb indi:ng: 

No. Jlfl I .. D. 

On<l."nverp~ 

No. 94. 

~oast9lijk~ verga~ering 1 ter gRlegenheid van do 1- ~ei-dag 
en de Be"t'ljdingsdagvan dot! afd~'~ling Nieuw-VleerdiTif'"" der 
c.P.N .. ;B. L.z. ; :N .. v.a. ;A.ll.J .. v. en een Actie-com.tó in za !:i 
~roeten t~ Nieuw-we~rdinge, gemeente Emm~n, op ~aterdag, 
5 Me i :. ~,1. 

~Jtit HoorD, g~bor"'n te Zaund~. 10 Juli 1915, hoofdbe
stuurder v~ de B.L.Z., wonende te Leeuwarden, ~uis~dres 
onbekend. 1 

N - ~t.~' I,qdPn ve.n de A. .J. v. afdeling Oude-Peke a. ~ 
_ _15_~ 

Oii<AART I tt MEI 1951 ' . 
200 personen. Zaalcapaoitejt: 

ACD{ - - · • -

H~trouwbaa.rheid 
o<>riohtgever: 

DA'l; (ÛI/rfSy'/. 
PAR: _ , / /j .... ~ . ...L.~ 

V'~....., .... ~--;-

Als vot.·~n. 

'.L'P.vens oPri~ht P'~zonden aar : J 
1 I 1 .._ J.\E~dewexkende ii. "'t,nties : <Z~n~. 

Ondarnom~n ~ti~ : we~ kovcrzi~nt· 
Hc:>ric.t'it: F.Uin1 dr 1~ kwatt:i.o.r nb. de vast ge st3ldo. tijd,( 20 , 20 uur) 

oper.de de voor·zittar· vdll hP.t, ACtie- Comité te Nieuw- we-,rd:inge , 
ij1fi1 · "·11 ·x I Jan SUP:€R, de ve x·gaderir.g en heette de a::m.wezigen harteliJk wel-V kom.Na de indeling à.er te houd ~n '-i-VOnd. te neob~n aE:ngekonë.:igd, 

memoreeré"' liJ !:"'t pn:.chtige r9sUlta ... t det' veenarba:ld~rs bij de 
jongstF. staking ir• de veandetijen .. Hie:r·na werd door leden van d'"' 
A,.N .. J. v .. ,a.fdeling Oude-Pekela, het toneelstUk in di'ie o""drij,rqn: 
"Zi;) 1 diq het g<>lag eetalen" opgevoerd. 

Vervolg~ns v·~rd eon 1-.M~i Pn ~e,rrijdingsr<:!dP uitgesproken 
door tt:ElRIU'l' .HOORN, wonende te LPqUwat'den.spx·elter betoogd-s het 
nut VE:l'l. €\takingen als die, welk~ z PX onlangs in h~t ve~nb 0ddjl:~ 
js g~houden en w~~s in dit vero ~d op de st~u1g~n bij uv~rkadeu 

• en Albert Heijn. Sp:reker betnlurde het, d~t in Nadsrland 6.$rge
lijk~ stakingen nodig o liJken te zijn, tH' voox·koming van alge
hel~ achteruitgang dex· ~I'ö ide!'s en stP.ld~ hiert~g~no,r~r landen 
als ct~ina,Tjecho-Slowak t}IJ n Rusland. Deze l~nde!", aldus spreker 
:neor>en 1 te:r~ oehoeve v~J. l"un arbeidende klasse , grote geoigden,ve-
1~ malen groter dan N""ó."'rlcmd, in cultuur georacht, wat.-.rvan thans 
de arbeidere d~ vruchten plUkken. 

De y;ereldpolit:iek oespx·ekende 1 l1ocpte s:prelcex·, èat de con
ferontie der ürote Vijf een alleszins oevx·edigond l'esulta.d.t zou 
hP,bbena Sp:rek~r ontkl?nd~, dat Rusl[;Jld x·e~ds dri~ jaren gere~d was 
."n stond t" popel~n van ongedtö.ld om de West<>x·s~ lar:d"n aan te val 
le!'l. Als dit. indsxdaad op wa ~eid berustte, zou Rusland è.irect 
h"'bb"~ to~gPslag<:!n, alleP.n ~1 1 om de kapitalistisch~ l~den niet 
in de pnlogsnh~id te stellen zich tot ae tanden t0e to oew~penPn. 
De enox·m~ u:itgav9n , volg-'ns JAnister van d"n lH ink tha.nf:t x·-eeds 1 
milliatïl guld.en ~n è.P. ltorr-.enà.e ,j ~u·~n zelfs 10 milliard guld~n ei-
S'indP. 1 aldus sprok<>r, moeten worden opgeox·acttt door d<> ax·beidP.l'S 1 

C.aè r de ondernem~rs niP,t ,rooxnemens zijn, nog moer· t<=> b<=>ts.l-an. 
Hie:n.egen st~lli.IJ.g t"" nemen achtte sp:t·eker alleszins ge x "'Ohtvá.ar-

~ .d igd.- - - - - - - E Ï i D E. - - - - - - - - - - ~-;. ;.. -

I 
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Hiern!;. w-sr~, P. 'l'l kle :in9 vex·lot ing 
door dP. 1P<1Pn van de .A.N.J. v .. afdel:ing 
t:iach toneP.lS'tUk wer·d opgevoerd. 

De ~vond werd besloten met oll.
De avond had een n"at en ordelijl': 

E I N D Ea. 

gehouden, \l aaul:a weder Qm 
Oude-Pekela, e~n humoxis-

verloop.- -·-

• 

1 • 

• 
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.. /·nr. no . /YJ "c OP KAART ~ ' -~ • 

v_ .J ..:ili '..JL. ; 
1 Meiviering der CPN. 

4èOt iJ~ t!!-'f<!f' I E,-1951 
DAr. - ·.17 

jJr 

~ P,&P- ~--,_ / 

./~~~KAl Pt7:..ry·f)) 
Verslag' • 'e o e • .J __ ç 1 l.ei Î.J.JÇenl:o14st uer C_'N, 

af eling Almelo , in de schouwbur3zoa~ v u de Sociëteit te 
Almelo . 

Aan ezi~ waren ongeveer 125 personen, zaalcapaciteit 
500 personen. 
Spreekster : 1 .... evrouw B U N G E 1~ E ... t , 

1.onende te Soest. 
Verdere medewerkenden : 

~eboren 0 D I N 0 ~ ~ 

Om ongeveer 20 , 00 uur we d de bijee~(uillst geopend 

~. MZ3 ~o~: de ~ecret:r:s van_ het 1 Leicomi ~é te Alme:o , Je .eer 
jjttV~ I x._t u.Al ... :'l'ES -· u L .1. .... 4 !l P , geboren 30 December 1:,~2~ te 7rie-

fMJ.o \.._ zenveen en wont.nde '""ravenstraat no . :35 te Almelo. 
v 1 In zijn kort openingswoord heette hij al:e 

hartelijk welkom en hoopte , dat deze 1 ~.eivieriL6 moc~t bij 
dragen de arbeiders te doen beseffen, dat voor het be~oud 
van de vrede gestreden moest worden . 

llierna werden door 11 De Stem cler Werkers 11 enige 
~,}deren ten gehoxe .;ebracht , we.arna mej . 1.ill2 Tellingen, voor

W VLnoemd , enige gedichten declameerde . 

Vervolgens ~.-erd het woord verleend aan de spreekster 
van de avond • 

..Jeze zei , dat de 1. eimaand in de natuur nieuw leven 
bracht . In deze maand , zo zei zij , begint de natuur te 
bloeien taueinde in de Zomer de vruchten te kunnen voort 
brengen . 

Zo moest , volgens de spreekster , deze maand ook ge 
zien worden àoor de arbeidende massa . 

In deze tijd moest de arbeidersbeweging tot bloei 
worden gebracht , om later, \'mnneer de tijd daarvoor rijp 
àe vruchlJen van deze bloei te htnnen plul.l~en . 

Al deze bloei was echter tevergeefs , Henneer de 
Weste~lijke Logendheden hun zin kregen en de ~ereld 
in vlan"men 1verd gc.zet door een nieuwe wereldoorlog. 

ileze oorlog zou echter te3en de uitdru:ke~ijke wil 
der al~beiders nooit uitbreken, daar deze toch uiteindelijlc 

- DE -
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2 . Vertrouwelijk 

de personen ~aren , die voor het voorbereiden en ~et 

van deze ool'log hun medewel'king moesten verlenen . 

Zij spoorde de aanwezigen dan ook met nadrul: aan, 
thans met alle ten dienste staande middelen mede te 
aan de strijd voor de vrede . 

Vervolgens \7erd door de leden van het .K!.JV het 
jeugdspel 11 Jeugd in Opmars 11 uitgevoerd . 

Bij dit spel werden verschillende tableaux naar 
voren gebracht , ~elke het volgende moesten voorsteLLen : 

1 ...J:en bom, '·elke geflankeerd werd door de Amerikaanse 

vlag, tervijl daarboven te lezen stond 11 :.ade in U. S . A'~ 

2 Een monument voor gevallenen, waarbij door kinderen 
bloemen .ïerd en .3ele6d . 

3 ~e opgaande zon. w.t Al deze tableaux werden door mej. m T~llingen, 
"A. fn , 
r::lfV"' V voornoemd toegelic'lt , terwij 1 de mede\7erkende leden van 

· '-Jv hierna eni~e lie eren zongen . 

Tot slot TJerd door een lid van de "Stem àer Vlerkers 11 

het Vredeslied gezongen , ~arbij door de leden van de 

vlaggen van allerlei nationaliteit werden gedragen . 

-.-.-. -
Het opgevoerde jeugdspel was samengesteld door 

fi t JAlH . ..:S de J" AG ER, geboren 22- 8-'14 te Almelo , van be 
V roe1- l .. antoorbediende en wonende Grotestraat no . 197 /a te 

Almelo . 

Nadat het J" e ugdspel \'Tas opgevoerd , vrerd door Holt 
/) kamp , voornoemd , de echtgenote van de Jager bloemen aange 

boden • 

Vervolgens werd bekend gemaart, dat aan de 
een motie was ve:r-zor..den , waarin c1e vrijlating ven 
.::~taveren werd verzoc.lt . 

Om ongeveer 24 , uv UUl:' v;e:r-d dool' Hol tka.n:o, voornoemd 
de bijeenkOllist 0 esloten . 

-. -.-.-
Voordat deze bij eenkoost plaats had , werd in de 

volksbuurten der stad een demo.L.stratie gehouden. 

Aan deze demonstratie ,,erd door ongeveer 30 personen 
deelgenomen. 

Tijdens deze delllonstrat.i.e werden verschillende leu
zen medegevoerd. doch doar de dragers dezer leuzen te 

bij elkaar lie:..Jen, was het niet mogel~jk van de inhoud der 
leuzen kennis te nemen . 

rlet publiek had voor deze demonstratie kennelijk 

- G:rr'~! -
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geen belangstel~ing , dunr allen normaal hun gang gingen. 

-.-.-.-
Het geheel had een ordoliJ~ en rustiu verloop en 

onregelmatigheden deden zich niet voor . 

-.-.-.-
In het 1 Leicomit ~ wdden de volgende personen zit 

ting genomen : 
J\t: Pf:)?. B~K.A.RDUS de ::- 0 1: •• , ,eboren 16 I ebrunri 

Ambt -Hardenberg, van beroep :.ronduerker en wonende Plante 
nenstraat no . 28 te Alme:o : (Voorzitter) 

J"illl:ES / !03l..?J 
te Vri ezenveen en wonende Gravenstraat no . 55 te Almelo : 

(Secretaris) 

-1.....1 . / flfjo GER..T{ITDI:-A. U I''r 3 LA ~..r , <.:>~boren 11 :.~ebruari 1909 

v të Ambt -Almelo , huis- en ec~1teanote Val1 Hendrik I .... oelard en 
wonende Doelenstraat no . 21 te Almelo : ( p~ingmeesteres) 

ttPts 1. : .. B:. I D :: L A, geboren 18 April 1913 te Ooststel 
lingwerf, \ an beroep fabriel~sarbeider en wonende :Eeekstraat 
no . 2 te Almelo . lLid) 

Vo~ledige Informatiekaarten van de leden van dit 
1 Iueicomité "Vorden bij dit verslag gevoegd . 

-! 
11 !IJ.ei 1951 • 
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Verbinding: 19 
C/3 no 477'51 EVC 

Datum: 21-5-51 

Onderwerp: Vergadering V3 n de Plaatselijke Centrale EVC 
te Utrecht, gehouden op 16-5-~ in het EVa
gebouw te Utrecht. 

-----------------------------------------------------------
Deze vergadering was_ belegd omdat de 1 Mei viering te 

Utrecht slecht was georganiseerd en naar middelen moest 
worden gezocht om het kastekort dat deze viering had op
geleverd, te dekken. 

Aanwezig wal"en: 
DAVID MOSCOU (25-7-99), 
SIMON DE ROO (9-10-01), 
GEllARDUS ANTONIUS FAAY (15-5-18), 
JOHANNES PETRUS HELLEVOORT (21-5-96), 
WOUTER DOLMAN (29-11-98), 
EVERAHDUS HENDRIKS (20-6-12 ) , 
BARBABA THBODORA WI TTE-MEURS ( 2 5-3-07) , 
JAH DE VRIES ( 16-4-14), 
WI JNAND VAN INGEN (22-7-86), 
ALBERTUS PAULUS HENDRIKS (23-10-06), 
J OANNES BRRNARDUS MUTSERS (11-6-12), 
CORNELIS VERHEUL ( 17-9-22). 

De Roo opende de vergadering en wekte de aanwezigen op, 
allen mee te doen aan de discussie om o» deze wijze te kome 
tot een rechtvaardige oritiek op de organisatie van het 
1-Mei feest. 

Moseau gaf toe dat er fouten waren gemaakt. Men had ons 
echter toegezegd dat wij op 40 helpers konden rekenen, n.l . 
20 ANJV-ers en 20 leden van de NVB. Ten slotte kwam er geen 
van hen en moesten een paar jongens met de intekenlijsten 
rondgaan. Van armoe moest ik zelf aa n de controle gaan 
staan, want er was niemand voor te vinden. Nu is er een 
tekort van 1 400 {Opm.: abusievelijk werd eerder door Verb. 
19 1 600 opgegeven) en ik hoop dat jullie naas t critiek 
brengen ook met een goed voorstel komen. 

Handriks stelde voor het tekort over de verschillende 
organisaties te verdelen met opdracht het bedrag in korte 
tijd bijeen te brengen. Daarbij wiide Handriks ook een 
financiëel overzicht van de 1 Mei viering hebben. Tevens 
merkte hij nog op, dat de entr~eprijs op 1 0 , 75 was vast
gesteld, zonder dat het 1 Kei ocmité erin was gekend. 
Vcrder leverde Handriks critiek op het zingen van de Inter
nati .Jnale, tel' .. ijl afgesproken was dat het lied "Morgenrood" 
zou worden gezongen en besloot met te zeggen: " Jij, Mosopu, 
staat met Berend Blo ~z1jl achter de coulissen t e vloeken 
en wil dat het zo gaat als Blokzijl zegt. Als toch alles 
zonder ons bekokstoofd wordt, waa rom wordt er dan eigenlijk 
een 1 Mei comité in het leven geroepen ?" 

De Vries zegt dat hij er niets voor voelt om weer te gaan 
schooien. Zij, die de pri j s op 1 0,75 hebben gesteld, 
moeten het tekort maar aanvullen. Dit besluit is zonder de 
plaatselijke centrale genomen en nu moeten zij ons er 
ook verder buiten laten. Toen ik opperde dat de prijs veel 
te laag was, werd mij geantwoord dat de partij wel zou 
bijspringen. 

-2-
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Moscou: 
Het ponds ponds verdelen van het tekort leidt tot niets . 
Ik had gedacht een fiets te verloten, b.v. 1000 loten à 
50 ct. 7ij komen dan wel in het gedrang met de Loterijwet 
en moeten dus zorgen dat de politie er geen lucht van krijgt 
Moseau geeft dan het volgende overzicht van de kosten der 
1 Mei viering: 

Balleider 
tOilW 
orkest 
zaalhuur 
Morgenrood 

en verdedigt zich met 
sprake is geweest . 

Hellevoort: 

I 25,-
0,70 

45,--
464,25 
13,--

te zeggen 

Programma's 1 25,65 
consumptie 8, 95 
bloemen 57,80 
drukwerk 15,25 
belasting 20~ 160,--

dat van enig overleg geen 

Natuurlijk is •~ overleg geplaagd, maar niet in de zin als 
de vergadering bedoelt. Wij hebben er genoeg over gesproken 
maar THEODORE JOHAN HENBAR plaatste ons voor een voldongen 
feit. Hij vertelde dat hij naar de Vondelstraat was geweest 
en dat ze daar hadden gezegd dat er geen bezwaar was tegen 
de lage entréeprijs . Hij zei er echter niet bij dat wij voor 
een event11eel tekort zelf moesten opkomen. 

Hendriks: 
Wat is die Henrar eigenlijk voor een kerel? Wij gaan ons 

zo'n beetje voelen als derde-rangs aoci~isten, die garegeer 
worden door een drietal dictators in de Vondel straat . Wij 
hebben hier geen baantje nodig, maar eisen dat men met ons 
recht door zee gaat. Moscou heeft juist gezegd dat de oolle 
in Tivoli voor de stakers 1 42 heeft opgebracht en nu wi l 
hij dit geld direct maar bij de andere inkomsten doen om 
het tekort te verminderen. Dat noem ik stelen van de stakers! 

Mosoou repliceert: 
Oorspronkelijk lag het wel in de bedoeling di t geld aan 

de stakingacommissie over te dragen , maar wij hebben het nu 
hier ook hard nodig. Ten slotte kon het publiek ook weten 
dat er niet meer gestaakt werd, want dat heeft diezelfde 
avond in "De Waarheid" gestaan. 

Hierna ontaardde de discussie meer in een ruzie, zodat 
De Boo ten slotte , om erger te voorkomen, de vergadering 
sloot. Tijdens de ruzie werd gezegd dat het finanoiëel 
verslag niet deugde. Er was met de bedragen geknoeid en 
het bedrag dat voor de stakers was opgehaald zou veel groter 
zijn dan door Moseau was opgegeven. Ook was er geheel geen 
controle geweest op de verkoop van programma's ~n tul pen. 



Verbinding no . 49 

H/hw . no . 

Ond cr\1arp : 
Informutie~c~rten. 

I 1-------; 
.i .t MEt 1951 

~ '-~~·. _ __.;_...lo."------' 

Hi e.:cbij l gh ... : e -..b... u~..:. a::._ es"liJ:>en-se eni ge vo:ledi -
c;o in:Col'matielcaarten te doen toekomen, 

in nij n rapporten H/hw no . 143 en H/llw 

I 
U-:;jr 

be·treffend e personen, 

no . 1Lf.4 genoemd . 

I 
/_, (:11~ 

vvJ 19 l~i 1951 . 



,..OTA: voor :Ioofd ·::~ (de Heer J . 3- . Jrabb8..n<...J. ) 1/Y,#/t J t1J.~.PJ 

-~~r:f-~ï Y?lV-t~~ :n:.- - ------- - - -- - - -- f.;;-~~~~~-

/rl1 
/ 

J~ -~~ ·~o{ ;(JJc!!~- I 
Ll altiwoor.:;. 0) l _~.~i ...... e o. . c. • .L1 .c::.. ~1 . no . 10895~ 

heb i:.: de eer 1: mede te deler ... , dat de vudar Vé..ll -prvv . o . 
I , - 91071 is de Fe er 3iem ·01aams , 1v · tesselaan 25) , Jen 
·a.; . en -y .. - 80516 i. de TI"1cr . . r • ..)tcy:a., ~ilkera.m:l\Teg 

~- 12 , "oord{i~ceer oJ..t . 

. ! .• • 003T.ANT . 

'~tiravenha ·e , 18. ei 1951. 



N 0 T I T I E b.{.>r/- IJ?',.<,//. 1 ---OP KAART 
Aan: B III ACD/ ' 

.r. YJ.r IJ6,)f/ ?Ji.JiJJ 

~ME b.), DAT; ., ~ 
PAR: ~ ' 

Van: B III q 

• 

I ACOJ I ~:?Jj I 
Ter aanvulling ~43-be"t;~ff;-:rt:: 

1 Mei-viering aan het Herman Costerplein te ' s - Graven
hage kan door rapporteur nog worden medegedeeld , dat door 
hem de navolgende ten behoeve van de C.P.N. gebruikte 

& auto's werden ~gna1eer~ tf 4
-' ...t: 

~ ~ · ~11 HZ 94320 personenauto , welke de geluidsinstallatie 
C"""" verzorgde ; 

HZ 91071 personenauto , welke materiaal en/of vermoede
lijk één der sprekers of spreekster vervoerde 

HZ 86516 vrachtauto , welke een gezelschap musicerende 
jongelui tijdens de demonstratie vervoerde. 

De onder 1 genoemde auto blijkt een geluidswagen 
van de firma "Radio Twente" te zijn. 

De onder nrs. 2 en 3 genoemde kentekens komen 
intern niet voor en zijn volgens H. PZ respectievelijk af

/ I gegeven aan: SIE1I1 TAAiliS, Regentesselaan 253 te ' s-Graven
/,..hage en N.v.STEYN , Zilkerdamweg 112 te Noordwijkerhout . 

IIIq 22- 5-51 



• 
No. 
Ond. . 

;B 10997~ 
: Bestuurder auto 

~. "' .-S6516 
IIIf /IIIo 3x 

2 1 JUNI1951 
~l~ 'a-G~ V""'ihDge, 2o Ju11i 1 ~ ~1 . 

-~ n. a . v. scbr. B IIIq nr.109971 
~ J VV z: Co109o43. 

}tJ ~ 
~ \ ·\r E R T R 0 U W E L I J K • 

\ \ . : . -· ~ 

i.--''. 

Gedurende de 1 Uo1- v1er1ng door de C. P. N. t e 1s-Gr a
vcnhaee ue!"ä. tijèiena <;e_ demonotratio een gezelschap musleeren
do Jol'tgelu1 vervoerd .doo~ oen vrachtauto crekonoerkt 
H. z.-S6516, trolk kenteken 1a gebleken t e zijn afgegeven 
aan IJ. v . STE:iN, Z:llkel-dnnn'leg 112 te NoorduiJkerhout. 

Ik moe;e U verzoeken mij in kennis te u1llen doen 
stellen mat ue p~roo11t111a, poli tie "e antecedenten en ve!'der 
vc.n belang zijnac gagever.w betref .. ende de ·ocatuubd.er van de 
genoemde ~~ chtauto. 

{ :iet Hoofcl van üe Dienst t nameno de e : 
Aan de H et~ 

e JommanëU:mt der RiJkepol i tie 
1n bet district Leiden 

\ ll 

" 
te 
LEIDERDORP. 

J. G. Crabbendam 



2 
MirJISTERIE VAN 

BI NNENLANDSE ZAKEN. 

2 1 JUN1 19.'i1 
~~GrevPn~age, 20 Juni 1951. 

~a. v.nota B IIIq nr.109971 
z.Co 109043. . 

• ~r No. :B 109971 
Ond. : 1 Mei-viering /. " .. , 

C.P. N •• \ \ ">/ 
/ ' IIIf /IIIo 3x 

1. 

2. 

Aan de Heer 

V E R T R 0 U W E t I J K. 

!-iet verwij zing naar Uw schrijven van g Mei · 
1951 doss.6.23 moge 1k U berichten, dat gedurende 
de 1 Mei-viering op het Herman Costerolein te 
1 s-Gravenhage de volgende auto 's weruen opgemerkt: 

H.Z.-94320, 

H.Z.-91071, 

zijnde een geluidswagen van de f irma 
"Radio-Tw.( te"· · 

personenauto, welke materiaal en/of 
vermoedelijk é~n der sprek~s of 
spreeksterH vervoerde. Dit enteken 
i s afgegeven aan Slem TAAl· , Regentesse
laan 253 te 1s-Gravenhage. 

vr cht auto, welke een gezelschap musi
cer ende jongelui tijdens de cemonstrati e 
vervoerde. Dit f enteken is ~gegeven 
aan N.v. STEYN, Zilkerd.amweg 112 te 
Noordwijkerhout. 

Ik moge U verzoeken mij in kennis te willen 
doen stellen met de naam, personal i a , politieke 
antecedenten en verder van belang zijnde gegevens 
betreffende de bestuurde~ van de onder 2 genoemde 
auto. 

Omtrent de bestuurder van de onder 3 genoemde 
wagen worden dezerzijds i nl ichtingen gevr aagd 
aan Ce Di s tr.Cdt. der Rijksnolitie t e Leiden • 

. 1 
I Het 

\ /{ 

Hoofd van de Dienst 
namens deze: 

/ 

'J. G. Crabbendnrn 

Hoofd omm1ssari s van Gemeentepolitie 
te 
t s-GRAVENHAGE. 



1 MEI 
STRIJDDAG VOO~ VREDE EN WELVAART 

De I Mei·comité's van de bouwvakarbeiders, de 
havenarbeiders en het Overheidspersoneel hebben 
opgeroepen op I MEI, de strijddag van de arbeiders, 
niet te werken. 

~-Het Amsterdams 1 Mei-comité 1951 juicht dit 
initiatiet van harte toe. 

Het roept de arbeiders en hun .vrouwen dan ook 
op voor een 

Openbare bijeenkomst op 

DINSDAG 1 MEI 
des middags om 2 uur in 

CARRE 
spreker: BEREND BLOKZIJL 

Verdere meaewerking van: 
Lion Contran, piano, Jan Oort en zijn Accordeon-kwartet, 

Cor Zwart als Sijmen 
.... 'oegangsprijs 25 cent Zaal open 1.30 uur 

Kaarten aan de zaal verl>:rijgbaar 

KOMT ALLEN! 

Heemt 's avonds deel aan de 1 Meimeeting 
en demonstratie op het IJsclubterrein. 

Aanvang 1.30 uur Het Amst. 1 Mei-comite l!t51 



1 MEI 
h~ternationale strijddag 
voor Vre;le en Welvaart lo · 

I ' . 
Aan de arbeid.ers en arbeidersvrouwen, 

Intellectuelen en we1·kers van Amsterdam. 

1 Mei-me;;;~··; ~pté h~t 1}sg~f~bt~~"";-;J~·· ... de 

en demonstratie 
die in bet teken zal staan van de strijd voor vrede en welvaart. 
De oorlogskrachten, onder leiding van de Amerikaanse reactie, sture~ 
bewust op een derde wereldoorlog aan, waardoor de vrede ernstiger is 
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
avontuur van de imperialisten te verhinderen. 
Geeft op 1 Mei uiting aan Uw onverb~ekelijke wil om de vrede te verde
digen, door te demonstreren voor een vredesvet·drag 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. 

Demonstreert op die dag in eenheid voor de vrede en tegen oorlog en 
oorlogsvoorbereiding, zoals dit gebeurde op 25 Februari j.l., de her
denking van de roemrijke Februari-staking. 
Demonstreert op de Eerste ~lei voor verbetering van het levenspeil 
en tegen de dnnrte. 
Geeft op de Eerste Mei bliJ'k van internationale verbondenbeid en 
solidariteit met de werkers over de gehele wereld. 



Werkers van Amsterdam 
/// 0 :). /;l 

I I 

Neemt allen deel aan de 

1 llfei-betoging op het IJsclubterrein en 

de 1 Mei-demonstratie vanaf het IJsclub

terrein naar het Waterlooplein 

Aanvang IJsclubterrein half acht Toegangsprijs 10 eent 

Sprekers: GERBEN WAGENAAR, voe>rzitter van de C.P.N. 

BERTUS BRANDSEN, seeretaris van de E.V·C. 

Mevr. VAN STA VEREN, moeder van de onschuldig tot 7 jaar 
gevangenisstraf veroordeelde vrijheidsstrijder Piet van 
Sta veren. 

VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE 1 ~IEl-VIERING VAN ALLE WERKERS 

VOOR VREDE EN WELVAART 

TEGEN OORLOG EN OORLOGSVOOR.BEREIDING 

GEEN HERBEWAPENING VAN DE NAZI-WEURMACHT 

VOOR 10% LOONSVERHOGING ' 

VOOR EEN VREDESVERDRAG TUSSEN DE GROTE VIJF 

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

B. Blokzijl, voorz. El.V.C. 
:a. Gortzak, lid v. d. Tweede R;a.mer 
R. Kogenhop, alg, secr. V.V,'/3. 
Ratio Koste1·, best. :A.N.J.V. 
P. Wijnberg, fabrieksarbeider 
J. Jansen, fabrieksa1•beider 
A. van Peer, fabLieksarbeider 
P. J. Trok, fabrieksarbeider 
D. v. d. Schaaf, fabrieksarbeider 
C. E. Blanken, metaalbewerker 
C. v. d. Lugt, metaalbewerker 
P. Jaspers, metaalbewerker 
A. de Vries, metaalbewerker 
J. Ruggenbrink, arb. Stadsreiniging 
W. Daa.men, arb. Stadsreiniging 

J. Hesterma.n, tramconducteur 
N. Tetenburg, gem. schoonmaakster 
!I'. Tel'ltall, houtwerker 
H. Barew!J1t, havenarbeider 
w. Ka.lf, bouwvakarbeider 
N. Lutrlnk, raadslid 
Th. de Vries, scbrijver 
J. Brandenburg, r.aadslld 
Mevr. Van Kempen, huisvrouw 
Mevr. Van Plateringe, hui8Vrouw 
H. Stenacker, arbeider G.E.B. 
B. Zeehandelaa.r, hoofdreeL Jeugd 
J. Heeg, typoçaa.t 
F. van Zwieten, taxichauffeur 

De demonstratie gaat langs de volgende route: !Jsclubterrein, Museumpleln, Honthorststraat, Hobbemakade, 
Stadhouderakade, Weterlngschans, Frederikspleln, Sarphatlstraat, Weesperplein, Weesperstraat, Waterloo
plein en wordt opgeluisterd door muziek van de corpsen: Trouw en Vriendschap, Avant!, Tavenu, Witten
burg& Fanfare-orkest en Wlttenburgs MI.IZiekge:tlllsch ap. 
In de demonstratie worden honderden vlaggen, fakkels on spandoeken meegevoerd, terwijl enige praal· 
wagens zullen meeriJden. 

Koopt een deelnemeraksart à JO ct. Tekent op de kaart voor een vredetv~rdrag tusaen de Grote Vijf ea 
levert Uw kaart m11t paraaf of h.andtekeniDg uitsluitend 1n hU de controleurt op het IJaclubterreln. 
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LEVE DE RODE 1 

Oproep aan alle Vrienden van de Vrede en Vooruitgang. 
--------------- -------------------------------------

Andermaal maakt de arbeidersklasse zich op, het .feest van de Interna
tonale Strijddag, de Eerste Mei, te vieren . 
Nooit tevoren tekende zich het kapitalistische verval duidelijlt:er af 
dan nu. In Korea lijden de Amerikaanse agressoren en hun satelfeten 
opnieuw verpletterende nederlagen. 
Regeringscrisis in Engeland; ook hier groej.end verzet tep:en de Ameri-
kaanse oorlogspolitiek. 1 

In Spanje staakten 100.000 den, ondanks de Franco-terreur. 
Hierte~enover staat de sociale en economische opbloei van de Sovjet
Unie;de Volksdemocratische landen en China, de lichtende voorbeelden voor 
·de gehele arbeidersklasse in haar strijd voor de Vrede en Welvaart. 
In het besef van onze groeiende kracht maakt het werkende volk zich op 
de Eerste Mei te vieren onder de leuzen: 
ALLES VOOR DE VREDE!l VOOR 10% LOONSVERHOGING! VOOR EEN VREDESPACT TUS
SEN DE GROTE VIJF. 
Elke.Haarlemse Vredesvriend demonstreert Dinsdagavond mede! 

7 uur vertrek Kennemerplein. 
8 uur Op~nluchtmeeting op de Botermarkt. 

Spreker: H. V~rheij 
Zang· - Muziek. 
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LEVE DE EERSTE 1\.tfEI 
Oproep aan de werkende bevolkang van Haadem 

!l't/' J ( 

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 oörlogsproductie 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 werktijden, enz., terwijl de stemmen voor Vrede steeds luider 
weerklinken . 
De meer dan 500 millioen handtekeningen, waaronder die van een half mlilioen Nederlanders, 
voor het Verbod van de Atoombom, waren in staat in December j .1., 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 ~pannen 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 Welvaart 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 V rede 

Voor een nieuwe loonronde van 10 OJo 

Voor een vredespact tussen De Grote Vijf 

In dit verband roepen wij de Haarlemse bevolking op onder deze leuzen deel te nemen aan 
de demonstratie en meeting op 

Dinsdag I Mei a.s. 

Opstelling Demonstratie: N.Z.H. terrein achter station 

Botermarkt 8 uur Aanvang meeting 
I 

Spreker: H. VERHEY - Amsterdam Muziek en Zang 

,. I 

I 
I 

Het 1 Mei-Comité, Haarlem 
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lnholld.sopguye: 

&..DRLJVEN 

. . 

. -
. • 

1 r!ei-vieriRg : 

Jlaamoverzicht 

partijwerk; districtsconferentie; scheurmaking; proef 
met straatvergaderingen om te komen tot omerat'delingen. 

t •. 
ledental EVC.-Metaal in Haarlemf waarschuwing aan BNOP.ere 
bij G.E.B.; envelo~nenactie BNOP. voor stûkers 2aanstreek 
en Twente; besl. vergadering "De Metaal" dd. 25·5 .sl. 

afsluiting \linterwerk • 

nlakken biljetten tegen 18 maanden diensttijd; handteke
ningenactie ''Vredespact Grote 5" 

kernverkiezingen Hoogovens. 

voorbesprekingen, vorming 1 Mei-comité,verspreiding ~ 
fletten, kinderfeest, 1 ~ei-optovht,openluchtmeeting. 

G~:tfr ZRJv-.DSZ ITTDlGE.N. 

: circulaire Kamer va n Kooohandel te Haarlem met advies aan 
ouders van scholieren op-de Lagere school. 

1 Me i-vier ing 1901 te Haarlem. ~~ ·6l1 CPtV-J 't'H~~ 1!\t" f 
I 

0n 31·3 .51 kwaroen (bij een besnreking ten huize van B. Groe
i nendaal) o .m. de 1 Uei-rüarmen ter sor nke. Bij deze besnreking 

waren aanwezig: B. Groenendaal,H • .t(oopman,ü. ~egerius en J. Led
de r (alLen CPN.ers). 

Bij de bcs!Jrekingen b1eek,d<tt c. Husman een b.antal leden had 
bezocht en ook ~delingsfunctionarissen met het voorstel om op 1 
Mei een d be ho 
bo 



• 

.~ 

I •"" 

- 5-

.r. Ledder vardeelde d:1t het een mooi nlan was. Het werd nu tijd 
dat a-len m:tar eens kleur bek~nden en er wat meer actie kwam . 
l\.oopm;~n ~kolenboer) meende dat hij niet kon deelnemen aan een d 
gelijke demonstratie w::~.arbij kla open ~ouden vallen. vak Groene 
u lal had niet veel nuf',temeer om::iat hij \.einig deel.naroe verwél.c 
.1en en ander zou nog nader worden bes.,..,roken in het districtsbe 
Je verg;1dering v:.1.n het districtsbestuur vond nlaats op 4 . 4 . sl. 
Besloten werd : uit verschillende del en Jer .->tad bijeen te komen 
het Kennemer":lein,V[1.ndaar tieza menlijk ·10or de stad naar de P.qv 
J oensla&n te trekken, waar een demon!; ·Jrutief slo-t< zou worden geh 
den (demonstra\ie oo~ tegen even~! politieverbod in) . 

0n voorstel van H. Biruels v1as c . • tu--sman bez i g om persoo 
lijke to 

-T~~~~~~=~-~~~~~:~~~~~--~~: . ZJUden ontmo~te~=-~=~~~~~~~~ 
..;p.::;:..=.:__:.:c:.:...~::..::..=.=...Y..e_r__oeq~-~1} _e_l!...~~z:1üi"l}l f}kyerder :.:uuaen tret<.:een 

en en a er behoud~ns ~uëdKE:!urirlè; v·ln het ...,artijbestuur) • 
l\·-tanda6avond L .. . 4 . sl k· nm je bVC . lllet<1al in besloten ver~<.e~ ....... - ..... 

biJeen . ~n der ""'~Unt.en v~~n be::>.,..,reKinc betrof de l !..ei- vier 
•. 1edgedeeld werd ,dat, tot det<..<.inL, Vkn 'ie kost.en ka 
ad. l~ cent verkocht zouJen ... orden en dat het de edoe 
u!t cJe:?:e ka:1rten in verkuo.,.., te brenh"en in de bedrijven. "'De ii..et 
ha .. ~ voor èe l t:ei - O"!JtOcht ~elf ha.·tr leuzen " i.Llen vervaard i 6en, 
Ju(' h dit bl ek n i et. goed moge lijk • .uen technische commissi e (in 
hoofdz~.:.ak leden van de bou·:Nakl<.en) kreeg toen tot taak om da le 
zen te vervaard igen,met d ien ver-. t..·une echter , déJ.t "De ~taétl" z 
zorgen V·.Jur de benodigde §Ondstogfen. 

( .:)oor CPN. en Ji.VC · \•,erd ciez ,menlijk een 1 Lb.ei - comi té gevor 
waarin zitti ng namen: ;.. . • :leger i us , A. van !:chie~G · Bé'kker,J . L)_LLJ ... _.-. 

mer en !<"'. V~ln .:es e l (secretaris van het Cum i té J. 
()r) 17. 4.51 werd in "De '..'narheid" bekendgemaakt,déJ.t ook te 

}barlem op l Mei een demonstratie en meeting gehouden zou word 
voorts dat voor de or ganis'::itie hiervan een l 1I1ei-comi te' in het 
leven was ger oepen. ünstellillt; .en route der stoet: om 7 uur des 
a vonds zou de stoet zich voor de demon~;tratie onste J.len on het 
""~arkeerterrein van de HZlM1. achter het :.>tation~ i.· tl.I't ovér zev 
zou de st.eet verstrekken en zich bewet,;en langs de route ; ~tati 

· .èolw erk , .t\in.ierhui ss inbe1 , .Juvenvo ordestraat ,Lo ofm:tnstraat ,Gasthu 
l:1an ,Leidsestraat , Or·-mj estraat ,Le idBevaart ,~eiz erstraat,Barrevo 
::>traat, .JOtermarkt ,v-:<.lar de openluchtmeeting nlaats zou v i m en. 
>n.reker; liarry Verhey. l•iedwerkiJ1b U..~ngküOr ''140rgenrood" · net 
kel eindigde met Je gebruikelijke o~roen tot dtel~~e &HO de•aull- ··
stratie en meeti ngo 

Betreffende het l !.':ei- kinderfeest wE:!rd me<.legedE: eld ,du.t dit 
gehouden zou \.Orden in gebouw ·•eultura'' , des morgens t,e l V uur, 
v •. qr een film vertoond zou \.Orden,versnaneringen zouden ,,o r den u 
gereikt enz •. Gestelde leeftijdsLTens; 6- 14 j ar • 

In verscr.illende v. ij t<.en dt!r JtaJ v.erd~n ==:...,..:::~=-:==---,.;==-::~ ... 
ten versnreid (zie bijl . 2 - n:-~mens het l l.iei - c 
L iE: l.Jij1 . 2 J mmens de CPN. 

4). 
De l.!:.VC . zond hi-tar leden een gestencilde circuln i re C ie 

~o:.~ls uit het vorenstaande lllijkt , had het i n de bedoeling 
gen om te verzamel en op het narkeer terrei n van de W~~. achter 
het station (terre i n waar de reservebussen van de U~li . staan ge-
sta tionneerd) . De directie van de lfLJ! . '1Jd igerde echte:· toe st · 
WHHrdoor men genoodzaakt was om op het laatste moment het ver 
nunt te verleggen naar een 

0P€>n t 
errein 
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in de nabijheid (Het ~~lfje) . 
Namens het 1 Mei- comité werd on L . 4 .51 het verzoek ingedie 

om de navolgende leuzen te mogen meevoeren in de stoet; 

ii.LLB~ VU<lt DE VR..:IDE I Vt 00. :..Eli l~"I •. lJ\ ~ L<..XJif.rtOlf'J.t:.. VhlJ l<J;z; I .lEG 
D~ DUITSó H6RB.t!.~ti\.P~ï;Ili'G I VU .. UG.o.:.. '3QLL).uUT..c.IT .IAAT H.:.T KüiU:.tu.NS6 
VOLK I V()Qt ~ Vfui.:J...:.:SPJ~CT TU'3 >.r.Ji :..>.c. ·..irtVI' .C.: VIJF I \Jill !..uT D.ti vO .. ~
LCG>~RiliG DR.c.:hS/ VR.c.J)J.!. ..!Jl V'{!illiDSCHn.P l~T D.c. <>O,~J.u'T UHI.r./ 
11E..1.KTIJDV..:::r1L&NGING/ VOOH D~ &WL..:X.) VüN D .... hLi.ik.IDJ.!.i:1. ;.i.<l...nr-~~1 • 
TJ.RIER'1 Jti.L,h;.R L,Jmili V.b.llliliiGT U/ ,J.J.,.r. TRü.:..P.uN T~iUG UIT I~u01Tu' 
G.....~N VBrt~GilL.i V.1.N D.C.: ~LJOTPLICHI' · 

Met uitzondering van de leuze; 11 Weg met de oorlogs.r:-eger ing 
Jrees u ,werd voor de ove:::•ige leuzen uoenkeuring verleend . 

In de ochtenduren van de le Mei werd het reeds vermeldde 
derfeest gehouden in de bioscoonz,qal v ;m gebou• ... · ''Cultura11 Cc ... pa
citeit; ..225 nersonen). De ZHa l \as t.,reheel bezet. Voo1· de kinderen 
werd een film v1n •tRin-Tin-Tin• (De wonderhond) vertoond en de ge
bruikelijke versna....,eringen uitgedeeld. Huug v <-:o. n Langen \.voorzitter 
H:1JV. Haarlem) organiseerde "corrununity- si~ing'' met de k inderen• 

Te 19 uur werd de l ~i-stoet Geformeerd ~~bij het Kalfje,v 
waar de stoet (nl.m. 150 nersonen) zich lang::; de reeds genoemde ro 
b 59-f naar ûe Botermarkt,waar,zoals vermeld een openluchtmeeting 
zou \'.Orden gehouden. 

:::>e stoet werd voor -.îgegaéin door drie trommelslagers en ,.,erd 
begeleid door een (onbekende) jonge.rmn met band om de arm en een 
aantal r .:. etsers• 

De demonstratie had een 
In de oartij heerst 

de demonstratie en het 
zo 

am, oper , .'ü' e eger eo Segerius enz • 
~en Haarlem ' s CPN. lid: J . L . van Gog,lie~,vol~ens zijn zeggen,nie~ 
mee omdat hij bang was vuor zijn betrekking \chef - perser confect re 
bedrijf Amsterdam). Het ~ro.; van de Ha:lrlemse Dartijgenoten,ze i de 
hij,durft niet in de 1 Mei- optocht te ~o~en uit vrees voor broOd
roof . 

Onenluchtmeeting. Un de Boterll'l&rkt \W:l.S e-en noûium o~geri:ht • 
De z. i j kanten hiervan en het spr eekge:stoel te ".,aren omhangen me t ro 
vlaggendoek, te!"., ijl de voor~ijde be.Ltagû \vas met een mozaik van ro
de tu.l.pen. 

Tijdens de meeting waren on de Botermarkt verz~tmeld rl . r:· •• 
250-300 nersonen (volgens ''De WRarheid'' dd · 2 · 5 .51 om en lUlbij 
1000 toehoorders). 

De inleid i~ werd gehouden door r·. van ·,, eze l (secretaris Véin 
het l Mei - comité) . Hierm was het v:uord · an Harry·Verhey voor het 
uitspreken van de Mei-rede. Deze rede,die hij oplas,een herhali ng 
v .~n a llerlei artikelen uit ''De .1aarheid'' ,culmineerde in; ''De 1-ieder 
lc.,ndse arbeider zal nooit de wanens opnemen tegen het ::;o \.jetvolk 
en ••een o....,roe,..., tot eenheid"· ;1'1 vuorlezing werden door de aanwe ... i 
een tweetal JOOties aan de regering gezonden t.v . • één ter vrijlati 
van Piet van )taver en en een motie d ie van Je re6ering eist; "dat 
zij zü:rh niet zal laten meeslenen in een oorlog tegen China"• 

VRn Weze l sprak een slot~Joord •:aar in hij o . m. opwekte tot 
grote innnanning voorde handtekeningenactie 11 Vredespact Grote s••. 
Ook de meeting had een ordelijk verloou . 

· - -Het ~· hield geen optocht en geen meeting • 
De P.v. d .A . hield des middags een bij eenkomst voor de ''oudjes 

en des avonds een drukbezochte feestvergttdering in het Gemeentelyk 
Concertgebouw waar Prof. Banning een korte rede uitsprak . 



K:coll1Jnenie , 6 J•1ni 1951. 

0nder\rerp : Antwo0rd op schrijven 
Ko . l09138 dd . 2 Juni 1951 . 
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ven doe iA Jonderstaand het gevraagde toekomen :---------
Personalia : 

-1, ".Jan Ofman geooren te Krommenie 1~ Haart 1885 1oekend" ; 

-· ~iice v.d.dorst Jeucarteplaats en woonplaats onoekend ; 
x 1 "la::l.<.~rt je van Harling_en- Praag f'e~)oren te lormerveer 26 Au

gustus 1905 11 b:lkend11 

X( b!!k 3teen , geooorte- en woonplaats oniJekend ; 
)('' 1 Jacoo Jan V<'ln Marlingen geooren te Krommenie 16 December 

1907 '1'oekend" ; 
_.......1 ~J • .:3ol,?eboorte- en \·Toonplaats onoekend ; 
)<I ,Paulus Aort,geooren te i\rommenie 2 Juli 1921 11oe.l<end"; 

t ~aster ~.Seooorte-en Hoonplaats onbekend ; 

~rd Nielen woonolaats Assendelft; 
)(_ ".Jan nol , geooren te Krommenie 31 Augustus 1911 ''bekend" . 

I.D • 
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BINNENLANDSE ZAKEN 'e-Gravenhage, 15 Juni 1951 •. : 

Ond.: 

B 110866 
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Eduard Nielen e.a •• V E R r R 0 U ~ E L I J K 

lllj/h 3 . 
Hiermede moge ik U verzoeken mij in te lichten omtrent 

de personalia, politieke antecedenten en verder van belang 
zijnde gegevens van Eduard NIELEN, wonende te Assendelft,die 
deel uit maa.kte van het in Erommenie gevormde 1 Mei-comit~ 1951 . 

Tevens worden soortgeli~ke gegevene verzocht van J. BOL 
Jz. en Jb. KOSTEl, die eveneens van bedoeld coruitê deel ' uit
maalçten en verr:1oedelijk ook in Assendelft woo.n ..... ohtig zullen 
zijn. 

Aan de Heer 
Districtscommandant 
c'A Rijkepoli tie 
f"~us Potterstraat 32 
te 

HET HOOlm VAN PE DIENST 
name na deze: · 

~ r{iJ· 
~x 

~c·~\ \ 1 
Am s te r dam (Z.) - 'è'j\ .. \ 

\"'\_~\ \ '\., <:~ 'J G c ob oe"". x 
\ ·I· 



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 
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A fd ./Sect. : Dat. : ).:J-/ 6 /SJ Par.: /3 pj., , 

Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Dat.: Par.: 

Aantekeningen {Nummeren s.v.p.!): 
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'e-Grnvenhace, 23 Jun! 1951. 
_JJ~"Î/ 
y 

Uw beriobtgoving. 

1 • 

) 

2. 

up 8. an 9 .Juni j 1. .rtl!r~erl van U ontvangen~ 
n. een verslag van een te ~elfr.i 1 eebo~deh ~panbar~ YVB

dor1nc1 g~dateerd ~ 5 llàart 1951; 
b. oen v.cra"'laa van een .iu .aevetke~ gehouden openbare 

van de t~o, gedGteer4 5 April 19511 
o. ëcn ~upport ~et~ffende da o'akine ~iJ Oe ~opecDenerf ~~~~~~' 

te ??ent. ~edateerd· 6 April 1951t ~ 

d. eqn :verslac vAn <ie 1 ei-v.iceri~ ill .Dolf".zi~l ~ , gedatl)er4 
2 l.n'li 1951.. . . . I 

Hut ~ote ti3~evQrlocp tussen do dnte~inG en de ontvangst 
van dezo a·~u.J.d:en hoet't de vraag doon ri~>zen, of de crrt..atige 
vertraging wëllieht het ~~olg As van eon onregQlmatigh~id, 
bijv. biD dePT~.~~ mose Uvcrzoeken mij te berichten, ~f 
eon .onrocel!Batigheid heeft. vo·oz·geda&n en Z? ,a, we1ke .. 

Voor bet m;val daarvan geen epr&l:e sou zijn l'lilitèn uw di
~ecte bemoeiingen, v~rzoek ik Uw aandacht voor, het .feit, dat 
de genoemde berichten doo~ vertraaede toezcndinz'~ ~üarae · 
eoeddeele verlóren hebben. Met .hot vera;.tri:jken v~ weken en 
maanden na~t ook de vraehtbaQrhe1d v n het doorgoven van h~ 
paal~~ ge~cyens uit de ontvangen berichten aan andere verbin
di~en Gterk af,.t~rwiäl ook bij het doen inate1len van~ 
nader onderzo~ op bepanlde ~ttnten de kano op suecea vermtn
de:r't. J;ovcndien kttnnên Q.er.tJOlijke vert~aägde .bor:l;·cb.tèn niet 
~oer wordan betrekt~ in de ~àbenstelling van ovar~ichtenalc 
bijr. bot ~èk~ en bet n~anáoverBioht. 

Naast het. wepA!oèk 'SUb 2, ln.Oge 1k tt .. in het Xl!n~r ,. ues~el
de goval wPl ~vèrzook~n, naatregolen te nemen, ~t~ ~o~ een ti~ 
dige bet~~htgoVing ;zu1l~n léide~. · 

. 
' 

oopy voor CO 111128 
111012-
11.1011 
1110iH 
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Verbinding: 

Ho. : 

~"-'J' 9 JUN\ i9Jl : _,,,/ 

///CJ// 

Datw:1: 2 Mei 1951 . -

Ondenïerp: 1 Mei feest C. P.N . te Delfzijl. 

·--------- -----·-----
Datum van ontvanget bericht: 

Bet:rouv\bearheid berichtgever~ 

Wa&rdLring bericht: 

~evene bericht verzonden aan: 

~!edev:e:rk.:ndo inetantiee: 

Ondernomen acties: 

28 April 1951. 

zeer betrouwbaar. 

zeer betrouwbaar. 

geen. 

geen. 

geen. 

frtiM-~ ;'"' 
Weekovetzichto 



Onderwerp: 1 Meifeest der afdeling C.P.N. te Delfzijl, 
tevens vertoning van de film "In naam van het leven". 

Op Zaterdag 28 April 1951 vond het tra~itionele Mei
feest plaats van de afdeling Delfzijl der C.P.N. in de zaal 
van Hotel Harmonie te Delfzijl. 

Spreker: 1:7~ Jansz, wonende te Amsterdam. underwerp de 
betekenis van de eerste Mei voor de arbeidersklasse. 

Zaalcapaciteit 300 personen . Aanwezig 40 personen. 
Na een kort openingswoord van de Voorzitter de heer 

Rieske,waarin deze de actie van de wereldvredesraad in de be 
it langstelling der aanwezigen aanbeval,bracht de heer Jansz de 
~· opkomst der arbeidersbeweging in herinnering.Spreker wees 

'· :J J~ ( er daarbij op dat gedurende het ruim 60-jarige be_staan__,ger~ 
r· V arbeidersbeweging reeds veel in het belang der werkende ............... -
~ '- se tot stand i; gekomen . In verband hiermee vestigde hij de 

aandacht op de betere toestanden in het Sovjet-rijk en de 
V 

vooruitgang der volkeren in Qost- en Zuid0ost-Eurona.Verder 
herinnerde spreker aan de vrijmaking van het Indonesische 
volk.Na hierover uitvoeriger uitgeweid te hebben,zei de heer 
Jansz,dat er een schaduw over de eerste Mei valt namelijk he 
gevaar van een nieuwe wereldbrand.Hij riep de arbeiderskla 
op te vertrouwen in de strijd voor de vrede,die de sovjet-
Unie wil voeren. 

In de pauze werd een tweetal moties aangenomen,wa 
resp.minister-president Drees en de Amerikaanse ambassadeur 
te Den Haag verzocht worden de invrijheidstelling te bevorde 
ren van Piet van Staveren en van een ter dood veroordeelde 
Amerikaanse partijgenoot. ' Pli

1

~ 117.~ ~~) 
Daarna werd de film "In naam van het leven" vertoond. 
Deze film handelde over de moeite en vele beproevin

gen van een Russische dokter,die zich tot taak had gesteld 
de geneeswijze voor verlamming te vinden,hetgeen na veel 

/on proefnemingen en bijna/overkomelijke moeilijkheden gelukte. 
Ter ,bestrijding van de gemaakte onkosten werd nog 

een verl~ting gehouden. 
Het geheel had een rustig en zeer kalm verloop. 

EINDE . 
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Verbin~in~ : To . l2 
Doss . 6 . 23 

6 Juli 1951 . 

u/,.~3 =t Onderwerp : S . iAA~s 

Datum entvanest b~richt: --- A~~~ · v!_J_ ,~:-,, JUU ~sr·l 
Be"trou;. baa1·heJ.d berichtgever : betrouwbaa 
Yaarderin[ bericht: betrou~baar DAT· I ~~ __ ACD/ li.:·JÄ :~ _ 
rev~ns berichu aozonaen aan:---..... 

J'~ .. ;;L/....<' .... -~·J 
l~dewe~kende instanties :--- • 
Ondernomen actie: ---

B. O. S. van 21 Juni 19?1 
J.io . l09971 • . v . ]3 . Z. 

l'Taar aanleiding van nevenvermt).Ld schrijven wordt het 
volg~nde medegeàeeld: 

• 

. " Simon TA.~ö , t<eboren te ûost~aan 1 ::aart 1903 , van 
b roep bouwkundige , \ioont Reeentesse laan 253 te 's- Gl·aven
ha .. . 

. ïj is gehuwd met: 
Guurtje REP, gtdboren te Oostzaan 26 Ja .. uari 1903 . 
Het gezin ~AAKS werd i~ 1937 in deze gemeen"te inge-

schreve~ , ~onende van ams~erdrun . 
BJtrokkene heult met: 
Dani~l Christoph lil.Lem ROOTH , geboren te l~sterdam 

J nugustus 189?, aan de Galilefstraat 7? te 's-Cravenhage 
een bouwbureau en t:Jen bureau var.. in- en verkoop van on
roerende goederen . 

I 
TAALS en ROOTH hebben geen vas'tm.1lijnde politieke 

O':'~.t.'tui€}inc.: :.et inuel·euse:ert han niet uit wiens handen 
Z~J gela onLvangen . L . Of TAAl'. :3 op l . oi 19~1 met Z:t.Jn au·t;o materialen on/o1' 

~/.1 sprekers o~ spreel:stors van de C. P . N. heeft v~rvoerd , ~s 
/""". ~ voo1•alsnog niet kum1en blijk .. n. 

Vast staat , dat TAAÏS rer,elmuvig hel; marktca1é "Ylil
ly" bezoe1n • .Jru .. parl~eoi·t hij zijn vlagen als regel Oi.J heli 
• .,al·l::: ~.terrein . 

r )'" de ad!!linistratie l 0 " Simon 1AAi S VOO!.' als volgt: 
l94:J .. t:.erza~e van he.Ling c •• ;;;chuldheling; 
194u.. 11 11 overtr::di1" <listributie\•.e ... ~en; 
1947 .. 11 " •• van art . 8 g_ distributieregle

mentbeschil:r:ing . 
Van 18 ?abruari 19'0 to .. 3.!. .aar"t 19)1 was hij gede

i-:eel·d op last van de J?olitierect ... tcr te Ro"t"tJrdacl terzaKe 
0sluit herstelvérhouding 153 Staatsblad E 100. (einde) 
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Oproep 
Aan de Rotterdamse werkende bevolking 

1 ME I, de internationale strijddag der arbeidersklasse, zal dit 
jaar meer dan ooit gevierd worden in het besef dat de groeiende 
EENHEID de bron vormt voor de overwinning op de machten van 

~ de oorlog en de uitbuiting. 
Het 1 Mei-comité richt zich tot alle werkers om te komen tot ge
zamenlijke voorbereiding en viering van deze historische dag. 

Dit jaar moet de le Mei worden een mobilisatie van 
de krachten van de V rede en de V ooruitgang 1 

Uw bestaan was na de tweede wereldoorlog nimmer in groter 
gevaar dan thans. De opeenvolgende regeringen brachten ons land 
in het spoor van de Amerikaanse oorlogsvoorbereidjng en verdub
belden de uitgaven hiervoor ten koste van het levenspeil der werkers. 
Zij trachtte deze in een net van leugens te verstrikken en de 
geesten rijp te maken voor een bloedige veroveringsoorlog. 

Op 1 Mei a.s. moet hierop een klinkend antwoord 
worden gegeven door alle werkers I 

0 [MD N ST R [ [ RT da~rom mee. vanaf het P . C. Hooft~ 
plem (West) des avonds 7.30 uur, 

~ welke demonstratie eindigt in de GROTE ZAAL van ODEON 
........ waar de 1 Mei-bijeenkomst plaats vindt. 

Opvoering GROOT MEI.SPEL, Orkest en Zang 
Sprekers: G. Geelhoed en All v. Dijk. 

Aanvang 8.30 uur 
ENTREE 35 CT 

Kaarten bij E.V.C., A.N.J.V., N.V.B. en C.P.N. 

KINO[RfllMOCHT[NO 
Aanvang 10 uur 
ENTREE 15 CT 

in HARMONIE-T~EATER L.M., 
Gaesbeekstraat 93 

1 Mei-comité Rotterdam 
Secr.-Penn.: Abr. Kuyperlaan 50 
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No.671/554 -1951- VERTROUWELIJK. 
01.1'1 o.r. Yfr bf.J.t/ 

- b./ .r I 

Betreft: Nielen, E. en Koster, J. 12 JUU ~51· 01
·'"' 

Antwoord op schrijven No . 
d.d. 15 Juni 1951. 

~ 

110866, 

~/ 
Met betrekking tot het aangehaalde schrijven moge 

.I r ik u het volgende berichten: 
(Y_IA • !(t \....., Eduard NlEIEN, geboren 23 Augustus 1933 te Assen-
- ,~ delft, van beroep auto-monteur, is de inwonende zoon van 

1 &1 Vl!.G.M. Nielen, geboren 11-11-1904 te Wormerveer en diens 
~ ~ ':1. ! echtgenote T. Nielen- (Kroese), geboren 1-3-1908 te Zaan
R' uuv 1 / dijk, wonenaé te Assendelft, Dorpsstraat 874. 

W.G.M. Nielen is van beroep vakbondsbestuurder van 
de E.v.c. Hij heeft als raadslid voor de C. P.N. zitting 
in de gemeenteraad te Assendelft. 

Zijn zoon, de bovengenoemde E. Nielen, is lid van 
het A.N.J.v., Afd. Krommenie-Assendelft. Zijn naam komt 
voor op een lijst van A.N.J.V.-leden die hebben gepro
testeerd tegen de veroordeling van Fiet van Staveren. (Zie 

I 
hiervoor U\v schri·ven No.94955, d. d. 12-12-1950). E.Nielen 
maa ee ui_ van net "Ee Xrêfumenie gevormde 1 Mei-comit_é 
1951. 

? - De personalia van Jb. Koster zijn als volgt: 
' J - Jacob KOSTER, geboren 21 April 1921 te Assendelft, van be

roep fabrieksarbeider, wonende te Assendelft, Dorpsstraat 
~ i , 953· Hij is gehuwd met Greta Stoffe~s, geboren te Gronin-

~ ~ ·gen op 16 Mei 1920. ---
Jb. Koster wordt te Assendelft algemeen beschouwd 

/
als lid van de C.P.N. Hij is abonne op het dagblad '~e 
Waarheid" en in 1950 kwam zijn naam voor onder een te 

Assendelft verspreid pamflet, waarin werd geprotesteerd 
tegen het feit, dat de bekende communist W.Hulst uit de 

'~oningcommissie te Assendelft werd geweerd. (Zie hiervoor 
!mijn schrijven No .278/442 -195m-, d .d. 22 April 1950). 

Koster maakte deel uit van het te Krommenie geves~ 
' tigde 1 Mei-comiLé -1951. 
- De in UW schrijven genoemde J.Rol Jz. is alhier on
bekend . Zijn naam komt niet voor in het bevolkingsregis
ter van de gemeente Assendelft . 

Amsterdam, 9 Juli 1951. 
I.D.Rij~~·· 

~ 
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BETREFT bestuurder auto HZ-86516. 

Antwoord op schrijven Ministerie van •-=-...:.....,--
Binnenlandse Zaken dd 21-6-1951. 
No~. _ .,.... .... 1 ~~ ~c.'yjjl 

~7 

/' 'l.f "" 61 L "4lJ (L. ... r ~ 'J V V E R T R 0 U W E 

--

- I S'TEIJN Nicelaas van,geboren te Haarlenmer
meer 24 Mei 1917,woont te Noordwijkerhout.Regenvlietweg No•26. 

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar de 
antecedenten van voornoemd persoon bleek het navolgende. 

Nicelaas van Steijn is gehuwd met Geertruida Maria.Akerboom 
geboren te Hillegom 3 Juni 1920. 

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. 
Hij is van beroep expediteur en belijdt de R.K.Dodsdienst. 
Hij maakt een onverschillige indruk en voert als expediteur 

alle opdrachten uit waar geld mee te verdienen is. 
Hij heeft zich op 27 Maart 1931,met zijn ouders gevestigd 

te Noordwijkerhout,Zilkerduinweg ll2,komende van de gemeente 

Bloemendaal. 
Op 12 Februari 1946 is hij gehuwd en vertrokken naar Hillegom 

Beeklaan No-28. 
Op 7 April 1948 heeft hij zich wederom gevestigd te Noordwij 

hout aan het adres Regenvlietweg No-26,komende van de gemeente 

Hillegom. 
Het gezin ~~staat g~stig bekende 
Nicelaas kÖmt niet voor in de politieadministratie van 

Noordwijkerhout en de P.R.A.te Leiden.Einde • 
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