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Propaganda-vergadering c.P.N.

Onder verwijzing naer bijgaand afschrift van een 
persbericht in "De. waarheid" (Groningsche editie) van 11-3-1941
betreffende e€n propaganda-avond van de c.P.N •• gehouden te 
falthermond op 8-3-1947, moge ik U verzoeken mij een zoo uit
voerig mogelijk verslag van genoemde vergaderlng te doen toe
komen, alsmede inlichtingen omtrent den persoon van H.BLAAK. 

Het Hoofd van den 
ChNTRAL�N VhILIGHEID3DibNST 
Namens dezen: 

Den Heer Di�trictsco�mandant 
der Rijkspolitie te 
ASSEN. 

J .G.crabbendam. 

Coll: 



• 

Propaganda vergadering van c.P.N. De waarheid. 

AFSCrlRIFT 
TYP11m. 
collr 

De zaterdag gehouden propaganda vergadering door de C.P.N. (De 
Waarheid) ie uitstekend geslaagd. Spreker Dries KOENEN, lid van 
de Com�unistische 2e Kamerfractie, hekelde op felle wijze de po
litiek van de regering Beel en besirak het Indonesische vraagstuk 
en de verkwisting voor leger en vloot. 
Aan het einde van zijn met a?ndacht gevolgd betoog wekte hij de 
aanwezigen op zich te scharen in de rijen van de Oom unistische 
Partij en mede te werken abn een gezonde samenleving. 
Bijzondere aandacht beetond voor het door het revue-en cabaret 
gezelschap Stads-en Musselkanaal gebrachte tooneelspel "Het Spin
newiel". Ook de zang en muziek vond grote bijval. 
In het slotwoord wekte voorzitter BLAAK nog op lid te worden van 
de afd.,waarop zich twee nieuwe meldden. Een dansje besloot de 
avond • 

------------��--------� 



RIJKSPOLITIE 
DISTRICT ASSEN 

COMMANI)ANT 

No. '52. I.D. GEHEIM 

hSSen, 11 April 194?. 

® . f ;;;:47 �I
Aan den Heer Hoofd :1 ________ .. 1
v.d . Centralen Yeiligheidsdiens}A(D//jfj-, t e ' s - G r a v e n h a g e • ii. 

• Onderwerp: propagandR-vergadering C.:?.N.

Antw. op: Uw schrijven dd. lq-'>-'4", Iro.B.X.12r08.

In antwoord op Uw bovenaan6ehaald 
schrijven heb ik de eer U te berichten, dat 
de propaganda-avond van de C.P.N., gehouden te 
Valthermond op 8-3-1947, niet door mijn verbinding 
aldaar is be�0cht en door deze verbinding geen 
personen zijn gevonden, die betrouwbare inlichtin
gen k�nnen verstrekken. 

Voor inlichtingen omtrent den persoon 
/2. BLAAK moge ik îT verwijzen naar mijn schrijven 

No. 41. I.D. dd. 11 April 1947. 

De Majoor, 
Districtscommandant, 
Jhr. '?l.A. Gevers Deynoot. 

C. : -, - .'. :J .:\... ' • ·- ' L.I 
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Po 1 � ti_ e -IllEPPE L. 
� il!o.\ 11ll.i4 I.a..-1 
• - GJi:HEtrM J;? 

MEPFE L, 2 Mei 194 7• 

1 

Aan 

Feestavond C. P.N. te MEPPEL. 
Personalia. 

het Hoofd van de,{ Centra� Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 "\ 

\1 s- GRAVEN HA GE .===

Ter voldoemng aan den inhOud van Uw sclu-ijven
�

� Al'l;i J
19�-7,no. B.X.13384,nevenver meld onderwerp betreffiinde,heb ik de eer 
U hierbij een terzake dienend rapp ort te doen toekomen,naar den inh oud 
ïvaarvan ik kortheid!shalve moge verwijzen. 

De Hoofdinspecteur van Pol itie, 

� j/y'#,,.,J-/?

l

�lgno 
1 'l - B�REAU B

l ' � MEI 1947 l

'.��:: 1-_: 8 MFI 1947 _i I ACD/NM9



OnC..c. .·erp: Verslag van Z; feestavond � deaC.F.1�. 'LDe '.Vc:«.,Ihe1d11 ,ef'delL'l0 
10.L iwl..,. .in '.i.

/
±:i,)!?9)-te t eppël ,op L,:::.terdag,12 April 1947. 

R .P. p 0 RT. 

undergetekenden hebben ae eer U aangaande boven<--a.nge
haalde :feestavond het vol;ende te ra.i,,porteren: 

''Te omstree;ks 20. 30 uur werd de fe.estavond, die door 
on�P.Veér 300 personen (waaronder Vble jeugdige personen en 
enkele vroegere nat_;_on.:..al" socialisten) werd bijgew0ond, 

1 .JP.' 

��-;t. /� 
0 

� geopend door de� leider van de feestavond, dhr. SUK, secre
taris van de C.P.N. a:fd.Meppel, wonenue aldasr,Noordeinde 
�o.5.,die �llen hartelijk welkom heette en er op wees,dat 
ae �.:F.111� in l.1eppel,zoals al�en die avond zou blijken,wel 
teroege in staat was een goeae feestavond, met een et rste �l&s gezelschap,in elka&r te zetten. 
Onder applaus deelde spreker medr, dat �et dafblad de 
11 Yac..rheid 11 momenttoel rui � 's telt in ' eaer and en at men een .ro e ac · nieuwe 

eg.innen. � -epf,el wor . er op gerekend, à3. t dE. leden samen voor 35 nieu.we�onné' s zullen zorgen. 
�-(11 ' 

Als spreker trad ot H.G-OR1�: uit .Amsterdam. D� voor die avond 1::.�gekondigde spreker ,Kico POURBR, sprak 

., 

,niet,
f.!

doch wa& vel, in de ?a.s.l aamiezig. 
_ _ �ortzak �ego.qmet te m�moreren,dat het de volgenûe dagprecies twee

. �aar was gele<:1-en,dat :� ep;.:::l i',erd bevrijd van dé onderàru.k,;.1.ng der "fascisten 11• 

Vervclgene gaf hij in het kort 1Aeer de m.;.chtsovername 
in Dllitsland door de nationaal-sociälisten in 1933 en de 
groei dezer beweging in ])uitsland efl in Italie. 
Hij herinnerde eraan, dat vooral de communisten in Duitsland

zich te,çer_ het néltionae.1-soci&lisme h dden verzet en ,grote 
of:.'er·& huè.den ;ebr2.cht. 

-

Daarn.2 sprl:(.1c hij over de Spaanse bUrt,erooi�lot,,v:aar, volt,ens
spr,_ker, reeds beslist we s geworden of er vrede of oorlog 

-in Europa zouden hefrsen.0ok hier Vvses hij weer op de dap
�ere daden dèr corr..munisten en vooral op de Nede:.rlandse kame
r2.den, die als vrij willig ers daarheen v12r,11 gegaan om mee te 
strijden voor het behoud van de b�sbhavinC. 

Spreker be-.,on vervolgéns over de Dui·bse overwll op . . . 
J,rederland in l'ei 1940 en srrak over het 5roeiend verzet t:i.J

.,., 1..ens de b5zetting, "Zobder iets af te -..oen a"n de prestaties 
�V:-van am1eren,,:1ldus spr..,ker, 11 ·no·eten wij er toch trots op zijn,

---..":- dat het in dt:· e&rste pl.,,.c.ts het bandje vol coinmru1i�ten in 
S .. eëerland is � weest, d�t het verzet reeds op lC Mei l94-0

, · 
Je�o� en dat leidin� he�ft gebeve 1 a�n de and�ren en zonaer 

� cnif voorbehoud zich heeft ingezet voo:r de bevrijding van 
t:.,,. ons 

0

vad�rland. z j stondE>n sf men met de verzetstrijders in 
eeheel :Europa, op d� Balkan., in J:-ole1_1, en overal •

1 
. . • 

Zij aller.1 h1d,ben dan ook op enorme ,,,J.J ze aan de 01:.vrJ.J di�g 
�,ce.;;e_nölpen e"l onsche,.tbare die,neten be·::ezer d,,.n de "'-'"''-111.e...cor-
de ,evrij dingsle,.;ers. , � , . 

.Na e1· nogmaals op ge'Nezen te .:iei/ben, dat .1?-et 
da,.,. tw_e �aar was �eleden, <let Me. 1-el uaB te vr1Jd? g:..ng 

sp�eker verder me-� erop te wij-zen, dat allt::ln, �1e toen

in� l' et verzc.t waren. samen gewe�st ( 11 en U all enn1\.î� ��1s
'. b

.
-"- er de een of a11dere wij ze ,. el aan meet,ewer__ L De " op · • . =.-spre�er--
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AAN 
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spreker)nu des te mee: 01:-�moedigä. ziJn? bedroefd z�jn, over
de wijze, ws.arop het in c.ie twee Jaar in ons land is gegaan. 
"Alles, waar wij van droomden, waar wij op rekenden, dat zou 
:k-omen, is op niets ui te,elopen 11

• 

Spreker wees er op, dat zelfs van de me�,� elementaire be-
·inselen van b.v.betere sociale omstandigheden voor de ar
beidersklas�e,niets was terecht gekomen. 
Toch zei spreker, niet ontmoedigd te zijn en hij riep allen op 
veräer te strijden, onvermoeid. 
"In de oorlog waren wij ma"'r een zwakke groep en stonden aan 
rrote gevaren bloot en de taak, die �ij volbrengen moesten, 
�chc:en ondoenlijk. Toch i;:; ze bereikt ,e:ev,orden. Nu .zijn wij 
eroot van aantal,we hebben een eige� daLblad,dat reeds 
1. 500.000 abonné' s telt en waar onze t3.gen.standers bang vo0r 
ziJn en àal; "ze cp alle mogelijke manieren proberen dwars te 
zitten. 

11 Wat we in de oorlog bereiken kondcn,Lunnen we ook thans�' al
dus spreker. 
Hij zei vervolgens, dat hij ervan overtuigd was,dat er geen 
OO!log meer zou komen en dat zij, die d&t voorspeld�n erop 
hoopten, omdat zi � er financieel voordeel bij zoudt. n hel·,ben. 
Hij wees er op, dat een groot leger,als Nederlan!fi thans op de 
been houdt, onverantwoordelijk is en dat ons dat tLan s 
f.3.000.000 per dag kost.

Spreker ka�lde dan twee brieven uit Indie a&n,waarvan hij 
vertelde, dat hij ze ontvan6en, of althansgelezen had.De ene 

rief was van een beroepsmiliLair, die vertelde van een opmars 
na r het binnenland van Java, waar ze de bevolking hadd n 
verrast en flink raak geschoten hadden". 
Spreker vergeleek, dat met de Duitse overval op Nederland en 
vroeg de zaal, of het beter was te noemen dan net Duitse bom
bardement van 14 !Hei 1940 op de open stad Rotterdam. 
De andere brief was van e e:i. dienstplichtige, die zich af vroeg 
wat hij eigenlijk in Indie moest doen, daar hij dè gehele dag 
niets te doen had. 

Vervolgens verteldE spreker in de kranten der la�t&te 
dagen um "weggemoffeld" bericntje te hebben gelezen,betrek
king hebrende or d arrestatie van zwarte handelaren, die 
bonki:.,arten opkochten. 
"Die b0n..l:aä.rten moeten door onzé arbeidersg6zinre n worden 
Yerkocht, omdat zij in arn:oed. moeten leven, terwijl er in 
andere kringen in de land1;;; een verkwistend leven wordt geleid�' 1 

Wij arbeiders willen wel mee opbouwen en .,erken,maar niet 
voo1· la tst ge.106mde &roep van parasieten". 

Spreker eindigde zij� red"', door allen op te roepen ver
der te strijd�n voor een betere tijd voor de arbeidersklasse. 

De avond '.verd verdc;;1r gevuld door een ensemble, bestaande 
uit: 

-
1Jack Stadt, conf., Eddy danzoni,zang, de Rossini's (2 pers.) 

- accordionisten, Balzamo, goochelaar, e.a. ,
Wa afloop was er •een bal onder leiding van ·den 11:eppeler
balleider J.SCi�ELINK.

den Heer Commandant van 
de gemeentepolitie te 

11: E P P E L. 
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GEJ\TEb.IrTE-:.COI r:rrE 
.MET-11:.I. 
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© 
� Onderwerp:PersonLlie. 

j
RAP PO RT. 

Door ond�re€tekende is een onüerzoek ingesteld 
n�ér oe politieke activiteit van de volgende leèen van 
de C.P.�. te Me�_el: 

/l 1/ Pouwel PO'C''i'T'.i.;,LS,tebo1·e.t1 te Havelte,rl:n 23 Augustus
u41 1?12, V n b1;:roeJ;"' los-a1,eider,,,.onenue te Meppel, 

Riou,�stré .. t no. 31. 

-

�Ii j is ,:d•uvrd met GeC;;rtj e Lipi,"li -:k".hof, eboren te 
Me1pel, 2c Mei 1914 en uit hun huwelij� zijn Crie 

:dndbren geborf n, C:.it:: momenteel no� geen v&.n al"' .. en 
meerderjarig zijn. 

V Pouwels vestigde .c;ich, na voor ..... i�n in S'vc:tphorst en 
/' L.2..ren te heb1',ën at voond, op 5 Octo·oer 1931 te r,1e:,pel,

1rnm.endE. Vé:.i.n Laren,Boekv>eits1,orrel no.19. 
Hij tre�dt in de C.P.m. te MepLel soms iets op 

de voorgrond, zoals bij d€ verkoop van kaarten voor 
feestavonden en met de verkoop van het dagblad 
"de Wacrheid 11• Hij bekleed. geen vooraanstaande 
bij de C.P.N. te Meppel. 

2./Jan POITTELS,geboren te Havelte, den 25 Juli 1904, 
van beroep landarbeider, wonende te Jteppel, Heems
kerkstra&t no.45. 
tiij is Eehuwà met Lummigje Jansen, gehoren te Zuid
v1oléie, den 5 .Novémber 1906 en uit l"un huwelij'L 
5 kin��ren reboren, die momentEel noe geen van 

, J meeráerjt rig zijn.
V Pouwels vestieae zich op 15 !t!ei 1931 te Mepi,el, ko

m�nde vin Starhorst,K.26. 
Hij is een broer van Pou7 el Pou,:els. 

Hij tre�dt in dE- C.P.N. te Mep,el op gelijke 
wijze op de voorbrond els no.l. 

:ä. /Allc..Léus POST.EMA, 5eboren te .Noorddijlc,_:em.Groninc-en, 
den 9 Se�tember 1912, v�n beroep kantocrbeoience, 
wonenèe te �e:ç_el,r-iijevcenscheweg no,45. 
Hij is eehuv,d met rartha Hu.mmel,geboren te Aduard, 

a/ den 26 April 191:2 en uit hun huwelijk werdx 1 lri!ld
\V eeboren op 20 October 1938 in 1JrorL.nt6n. 

Poste.'la vestigdt- zich op 2 November 1946 te 1\:eppel, 
'lcomenè.e van Gronirnren,Hortensialaa.1 no. 38. 
Hij is , erkza,un ' i J de redê? ctie ven de II f/;;;, rh�id 11, 

N. en O. eèitie,2e Hcofd..,tratt 10 te Me1 ,.iê-1.
hij be1>:.:1�e� verder gee:n voor. ""nst, énde fynctie bij
de C.P.n. te �e�pel.

-------
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B.X.13384. 
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HB. TV. 3. 

10 ApriI 7. 

J.i'eosto.vund o.P.N.te ?4oppel.; 
Personalia.· 

Onder verwijzing naar bijgaand a.fsoh;ift van 
ç_en persbericht uit "De \ïa.a.rheid11 

(Groningeche editie) 
van 29.-3-1947, betref''fende de aruikonêiging van ee� :f.>eest-
vergaderin5 van de o.r.n. afd.Ueppel, te JioRden op 12-4-
1947 te, Meppel, �oge ik U '\ter.zook,en mij zoo Ui tvqerig · . 
mogelijk ontrènt genoemde vorgade�ing te wÏllen d�en: 

I 

inlichten, alsmede over de personali&. ·an .t\.Postna,. ' 

wonende te Meppel, Ilijeveenschoweg 4-5; ; .Pauwels,wonen-
de Heomakerck_straat 45 te J!eppel en P.Pauwels,;1�'nende 
Riouwatraat 31 te meppel. ' ' 

Den Heer Hoofdinspecteur van Politie 

te 

ll B P P :E L. 

!IET HOOli"'D 'V.Afî DEN CENTR.tüJHl A 

VblLIGlmIDSDIB.NS� 

namens dezen.:, 

J .G.Orabbende.m. 
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AFSOIDUFT. 

S TERREN-LENTEP AR.ADE. 

De Waarheid geeft op 12 April een groote feestavond 
met bal na in Zaal Ogterop te Meppel m.m.v. 

Jack Stadt, Conferencier. 
Eddy Ca.nzoni, de bekende radiozanger. 
De Rossini's, Accordeonisten (2 pers.) • 
De Rivano's, Geestig trio. 
De meest bekende goochelaar BALSAIHO • 
SPRERER v.oor deze avond NIC-0 MOURER. 

DANSORKEST "The Rhyi(m .Makers" - Ball. J .SCUOELINK. 

Aánvang 8 uur Zaal open 7-3Q. Toeuangsprija f .1.500 
uur 

Voorverkoop: "De Waarheid", 2e Hoofdstraat 10;· H.J.Koning, 
Stationsweg 54; H.F.Reith, Papaverstraat 46; A.PostlJla, Nije
veenseheweg 45; J.Pauwels, Heemskerckstr.45; P.Pau.wels, 
Riouwstraat 31. 

/ / 

Niemand blijft deze avond thuis - Ogterop moet vol - Voorziet 
U dus tijdig van kaarten • 

Typ.: TV. 
Coll.: vJ·

-o-0-0-0-o-o-o-

' 
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Stercen-Lenteparade · 
De- Waarheid geeft op 12 April een grote feest
avond met bal na in Zaal Ogterop te Meppel m.m.v_ 
JACK STADT, Confe(encier_ 
EDDY CANZONI, de bekende radiozanger 
DE ROSSINl'S, Accordeonisten (2 p·ers.) 
DE RIVANO'S, Geestig Trio 

De meest beleende goochelaar BALSAMO 
·s p rek e r voor deze avond NICO MOURER 

Dansorkest "The Rhythm Makers" - Bali. J. Schoelink 
Aanvang 8 uur Zaal open 7.30 uur Toegangsprijs t 1.50 
V o o r v e r k o op: .,De Waarheid", 2e Hoofdstraat 1 O; H- J. Ko,ning,. Stations
weg 54; H_ F_ Reith, Papaverstr_ 46; A- Postn

i

a, Nijeveenseweg 45; J. Pauwels, 
Heemskerckstr_ 45; P. flauweis, Riouwstr_ 31. 
Niemand blijft deze avond thuis - Ogterop m6ét vol - Voorziet U dus 
tijdig van kaarten. 
--

\J.j. t=OA.llfVC, � 

BOSS. N1.: ----
CRT. :...hd.l.l.lll{. ____ (l.:<f.R/.1.. __ _ 
JJA TUM : ___ cJ' f -..i'_:J:!..7-__ 
PAR.!------------------··-··---------

/.1 • I=". R. f: IT H- � Cc..../....t,....,/ �t..Cf,J 
1

- Û/r..,4,-

A. pl)�Tttl+ L 1'--l, 1 9-'f--/ 

)T. PIJ VWEL � \
tf._ k. l. V •

PPAUWEL� 

/ 
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PAR.:.___:__ ________________ _ 

C. P. N. De Waarheid afd. ASSEN
GROTE OPENBARE 

debatvergadering 
�avond in zaal "BELls-EVUE" 

Spreker: JAN HAKEN, lid der Tweede Kamer 
Uitgenodigd,G, W. ZUIDHOF

1 
Assen

' -tr .... • 

Onderwerp , Waarom bedankte· Zuidhof als lid

der _partij en voor de Raad ? 

GELIJKE SPREEK.TIJDEN 

Entrée 15 <.:eni,:anvang 8 uur -�--------
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
GEHEIM. 

's-GRli:VENHAGE � 1 fil Mei 194? • 
Jav1?,s't:raat 68. 

No. B.14949 Tel. 111539 .en 112??8. 
Dict.: H. Typ.: RD.12 · 
OnderweI'J.): Vergadering C.P.N. 

Verslag openbare debat-vergadering der c.P.N., 
gehouden O'P Vrijdag 25 April 194? in café "BELLEVUE" te Ass0no 

In ver band met het bedanken van het· gemeenteraadslid 
Geert Wolther ZUIDHOF, geb.te Groningen 3-11-1890, wonende te 
Assen, als lid en afdelingsvoorzitter der C.P.N. te Assen füi

als :medewerker aan llet dagblad nDe Waarheid11
, werd door de 

afdeling Asseh der O.P.N� een openbare debatve rgadering belegu 
in café "Bellevue" te Assen op Vrijdag 25 April 194?. 

Als spreker trad op Jan HAKEN, terwijl eveneens een uit
nodiging was verzonden aan Zuidhof voornoemd

7 die echter vers·tek 
had laten gaan, 

Toen de voq:;-zi tter, Willem Kremer ! geb" te Emmen,, 7-11-1918, 
wonende te Assen, met een korte inleiding de vergadering te 
omstreeks 20., 30 uur opende, waren slechts ?O ä 80 personen 
aanwezig. De voorzitter gaf hierna het woord aan Haken , die 
o.m. het volgende zei: 

"Andere pa�tijen zoudon dit binnenkamers oplossen. Wij 
hebben geprobeerd de zakelijko kvkstie binnenkomers op te lüFSC.! 
Politieke geschillen zullen we echter niet binnenkamers afhan
delen, maar wij zullen dit voor de mensen brengen. Ook de 
kwe�tie·zuidh01' .. De c.P.N. had voor de oorlog weinig aanhang 
en in Drenthe is zij thans nog niet de sterkste partij. In 
Assen heeft de partij oen b&poalde inv-loed en deze is nu grot,.,1� 
gowprdon. De centrale figuur was Zuidhof. Vele arbeiders, die 
het met het kapitalistische stolsel niet eens waren, keken 
naar Zuidhof. 

VERZONDEN AAN: 
Z�E�do Minister van Binnenlandse Zaken. 
Z.E.dc Minister van Justitie. 
De Heer Hoofd ·Generale Staf, ,Afd.III B. 
De Heer Hoofd Sectie III M.I .D., Marinestaf. 
De Heer Commissaris der Koningin i.d Prov. Drenthe •. 
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam� 
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam. 
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Den Haag. 
De Heer Hoofdcommissaris vun Politie te Utrecht. 
De Heer Hoofdcommissaris vnn Politie te Groningen. 

- We -
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Wo betreuren hot niet, dat deze ZQnk zoals nu gelopen is. 
Want ols de arbeiders vortrouwon hebben gestold in con figuur, 
dio niet tegen zijn tnak opgewassen blijkt to zijn, dan is dnt
zeer zeker niet te betreuren, dat die figuur vèrdwijnt. 
Zuidhof, die 23 jaar lid dor o.P.N. is gowocst, hoeft thans do 

' 

strijd opgegeven. 1.' 
Spreker zei vorvoigons; dat hij voor do oorlog land

arbeider in Oostelijk Groningen wns on dat hij "bijn:i. nergens 
bij de boeren terecht kon", omdat hij communist is. ''Wij hobbon 
bewijzen", zo riep hij uit, "dat Zuidhof roods vó6r hot bcd·1

t1
'n 

to kennen was gogoven om naar·oon zekere post to sollicitoror 
(�istri.butioko.ntoor to Assen). Ik behoef niet to zeggen weU::c..; 
In de strijd van do partij voor do vrijheid van het V(:dorlcwl 
is 60% v::in hot ko.dor gesneuveld." Spreker bc.,spro.k do.:1rna hvt 
dagblad 11Do Wanrhoid" en'vervolgdo: "Wo. hebben eb-il dagblad ... 
bedrijf, dat êén van do grootste van Nodorland is. Wo hc.ddon 
goen kapitaal, geen gebouw on goon pors. Wc h�dden niets, 
alleen con grote a�nhang. Ons bedrijf is thans in staat om 
millioonon mensen dagelijks politieke voorlichting to goven. 
Voor Assen hebben wo dit non Zuidho� ov0rgolaton, mnar Zuidhor 
was or niet toe in stant. Wc ontdekten dat on hebben or over 
beraadslaagd hoc deze znak verholpen moest worden. Wo brachten 
do zonk voor do Distriots-oonforontio in Drenthe. Op 6 November 
1946 word op die oonforontie do zaak uitoongozot. Toon word 
door niemand de zoak anders gustold. We vonden geen :!nnloiding 
om togen Zuidhof to zeggen: je deugt niet in do pnrtij. Neon, 
mnar hij hoorde wol op oen andoro plaats •. zuidhof kon voor zijü 
zonk opkomen op do distriotsvorgadoring, bij do pa.rtijloden 0;1

hot oongrcs. Zuid.hof hoort dit niet gedaan. Wij, �do pnrtij-
' leiding en ook do partij zelf,hobbon gctrocht om Zuidhof te 

helpen •. Wc hebben hem drio ma:'l!lden salaris gegeven en oen 
betrekking a�ngoboden, waarbij hot vnn iijn clpaciteiten zou 
afhangen·hoo groot zijn salnris zou zijn. Wc hc.ddon van Zuiclhot 
verwacht, dnt hij gezegd zou hebben: ik kon or niet meer togono�. 
Manr hij voelde zich tolourgostold in zijn persoonlijke a.mbi·t;ie,s 
Wo zijn or blij om, dat de zauk zo golopon is. Nu is hij or 
uit, anders zou hot nog jaron hobbcn gocluurd oer wo hom or uit 
hQddon gehad. 

Op de lo Mei zit men hier in Assen not de kwestie 
Zuidho:f. Op do dug dus v�n de massn-socinliston. Wo ranken hen 
dnar oen politiek verwijt van, omdat hij niet woet, hoo zwn�r 
do strijd is voor de arboidersklasso, omdo.t etllos or op wor:·t 
om onze pnrtij zo klein mogelijk te houden. Vorig j�nr, bij 
hot sa.monstellon van de- vcrkiozingslij st, stond .Zuidho:f op · c 
lijst en nu, een janr later, laat hij do partij on de arbci ,rs
klasse in do stook on loot do arbeiderskl�sse �an hcnr lot 
over. 

Wanneer do soldaten van hot rode lager zo'n lrnrakter 
hadden Gehad en zo weinig morele moed h�ddcn sotoond als 
Zuid.hof, zou het niet mogelijk zijn geweest Hitler ondor d� 
puinhopen van Berlijn to bogrovon. 

- Lioftinck 's -
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Lieftinck's nota, het klaroengeschal over het personalistirich 
socialisme kunnen Nederlands opbouw niet helpen. In andere 
landen is daarentegen de opbouw snel ingezèt. In Nederland 
heerst weer de toestand van voor cle oorloG. Colijn is teruu,-· 
gekeerd. Thans is het nodig, dot de arbeidersklasse wordt 
aangevoerd op een an<lcro ba.sis clan de kapitalistische. WUnrwc1• 
we het socialisme willen hebben, dan moeton we bereid zijn 
on alles to goven en geen ogenblik do strijd rem.raont zoals P.l'_ 

Zuidhof doet. Zuidhof had moeten woton, dot hij op aczo man ... 1·

de Qrbeidcrspartij schade zou toebrengen. 
Terwijl ons land oan do afgrond �taat en or geen Beld 

voor de toekomst is, cuat de Rooms-Rode-Regering door mot 
millioe.p.on uit to goven voor do r.1ilitairon. Voor do orboifün•,, 
is hot niet mogelijk om con hoger loon to krijcon, doch hot 
is wol mogelijk om :m.illio.rden uit to GCVOH voor nilitnirc 
doeleinden. Dat gold komt alleen ton �oedo aan de wa.pon
fabrikanten in Engolo.nd on Amerika. Goc n partij, die hot 
durfde to vertellen, dat zo jullie zonen nuo.r do dosso zouü 
sturen. Hot is niet zo als sormigon dromen va.n terue,koer v..1.11 
kolonio.al herstel on va.n de heerschappij. In geheel Azil! zij.• 
do volken, die honderden jaren gokotond hebben Gezeten, in 
opstond sekoraon on willen thans zolf hun huishouding doen. 
Ook de Indonosi6rs weten dot er voor hen ook con andere 
situatie is Gekoncn. Zo zijn niet zo onverstandig on do bonfü,_1-
nct Nederland to verbroken. Toch schijnt het noe steeds nodi, 
oI:J. 100.000 jonge nonscn in IndonosiU vnst te houc.1on. 0 

SprOkór herinnerde or voorts c.nn, dat oud-1'linister 
Logcnan c�n. hot oorst op do bros stonden on hot cozag to 
herstellen. lfDo C.P.N. heeft al voorspolcl, clut hot BOholo· 
Indonesische volk op zou staan bij hot zonden vnn troepen. 
Vlij hobbon dit con kolonio.le oor loc; gonocncl. Do O.P .N. roo)il 
op on voor l Mei to protesteren togen ui tzond.inG van troo:pû•• 
Als hot nodic is, zullen wc opnieuw r,10oton protesteren zo üa 
vorii:; ja.ar, toon hot werk word stilgclogc.1. Do Rceerinc; Beo:;_ 
is niet in staat c_;owoost bij do nrbciC.ors c:l.o nodieo bozicliu'· 
op te wokken. 

Die Regering is or schuld van, dat or ruor, twee moderne 
arbcidorsbowogincon bostaan. Hot is Qo schuld dor Rogorinc, 
dat Nederland in 2 jaar tijds achteruit is cecn�n. Het is èu 
tank der arbeiders on zich aru1oon te sluiten bij onze partij,
die groot on stork noot worden. 

Omdat in Nederland nnti-col'Jilunistischc poli tick govocr1: 
wordt, worden or coon handolsvordraeon not Polen, Roenoni� t -
Joego-Sluvitl cosloten. Opofforincon nooton ·wo cotroosten vc ,r 
do orbeidersklnsse, voor onze arbeiders. Vocht rlct ons on " 
vrede on in het belang vnn de arbeidersklasse. LQtcn wo cc -· 
nonlijk allo k:Westios nnn do kant zotten en oonsgczind ono 
deel bijdra�en aan do tookonst, die cllo zorgen zul wogno1 , . 
ook voor onze kinderon.0 

Hierop sloot· de voorzitter, W,Kronor, do vorguderinr
net con korte rode. 

-
. 

.. --------------------------------------------------------- .. .... 

Typ.: RD. Coll.: tj:l.R. 
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ONDERWERP: Pci.i"H datu1.n8UREAU S \t _�so7tP. 
t 7 KD'I 1941.I/- //. ·,,,,-7 Feestavond 30 jarig bestaan 

Sowjet-Unie. � . . / 
Ik heb de eer U beleefd het navolgende te berichten. 

Op Zondag 9 Jfovember 1947 werd vanwege de af'rleling Emrae1"-Com
pascuûlll van de Coül!tu.nis tische Partij 1-lede:i."land 11De 1,aarhèid" een 
een feestavond gehouden ter herdenking van het 30 jarig bestaan 

f 'I ·f van de Sowjet-Unie in de verg,mningslocaliteit van G.Geerdink, • staande te Emmer-Comvascuum,Ol)sterdiep WZ,ge:neente Emmen • 
. /. Toen de voorzitter van de afdeling Î!!l'.lllller-Compascuum,de heer 

, , Il Bonne �remer,gebot'en t,e E�umen,12 november 1897,van beroep veen-
/, arbeider,wonendê te Emm�r-Compatcuum,Moorweide no.7 te omstreeks

\ 20 uur deze avond 0pende bevonden zich ongevecrL'30 pernonen in 
da zaal,onder wie verschillende jeugäige verson�n. 

In zijn kort openingswoord zeide de voorzitter,dat de leden 
der C.F.:N. me·t g:rote vreugde moe3ten terugdenken aan de achter 

, • hWl liggende dertig jaren,daar zij grote dank waren verschul-
digd aan de Sowjet-Unie,daar die zeer veel voor de arbeidende 

-.,_�-•-�-•Jàastie had gedaan.Spreker heette teve1m alle aanwezigen hartelijk 
1/'lelkom en hoopte,da.t zij een genoeglijke avond zouden, hebben •. 

1-fa dit op_eningawoord verzocht hij de aanwezigen staande de 11 In
ternationale 11 -te zingen.Bij he·i:, zingen van dit lied gingen ech
ter maar ongevaer éên vieI'de gedetüte van de aanwezigen staan • 

• .x,, Hierna gaf de voorzittex· het woord aan de spr•eker van die avond
-{¼::.t j de heer rl.van A ,eldoorn wo" ende ts Amster· 

Spreker memor-.?er e noe op 7 Uo116moer 1-· e Moskou de SowJet-
Unie ontstonö.,door· een grote over\vinning van d<:- arbeidersklasse 
en· al.len die de vred.a ,dlden,wat een grote stap betekende voor 
de arbeid&rsklaase.Hierna otond spreker stil bij het feit,dat 
wij in de l;:1.atste were:Ldoorlog,1!�39 - 1945,geweldig veel hadr:len 
te danken at\n de $owjeè.-Unie,,•1ant al.� die ntet had..i.en geholpen 
onzer aller vijand,het f'acisraa uit te roeien,de oorlog nog veel 
lai""lger had ged,.t.1rd,daar Amerika 1;?n M1gelsnd te veel verdienden 
aan de oorlog.Deze landen maaktèn met hun kapit9.al liever. wapens 
dan naaimachines.l'averJ.G zeide sprelcer,dat Rusland in deze oorlog 

«· de grootst.; offer.-; had gebracht,daa.r er zeven millioen Russen 
waren gevallen, ter','lijl er maar �35.C00 1'\mer1.��ancn waren gesneu
veld.Hierdoor heeft ae arbeiderslr.J.asse getoond,dat zij meer kon 
dan de kapitalistische innustrie,daa� nie�door het racisme was 
verslagen. 

Ove� de ·toestand in Rusland sorekende �eide Van Apeld-0orn,dat 
A • _J, .pa de 1J1achtsov�r·name van Wf",i{�:::Mn.11 het -con1munisme de steen-

��l...%olemproductie in de �ájnen van tlusland zes maal zo groot was
�_-__ _.,. ,,.r ,?;Envorden al� voor die tij�.Dit zelfde was met meerdere produc-
P'7! l,Cn zoals iJ zer en stanl "et g<::val. 

Sprckor hekelde tlians de politieke tegenstanders in Uederl.and� 
die in de bezettingstijd wel -veel rospoct hadden voor oot Itode 
.iger en nu het cocuunisrae zo ver weg werpen. Hierna sprak Van 
Apeldoorn over d.e na.-oorlogse toestand in 'Nederland en dat men 

no.g te veel vatit hi.elél ti.au de gedachte,het is altijd zo geweest 
en het zal ook altijd wel zo blijven,hiermeüe bedoelende dat het 
voor de arbeider� in Nederland altijd al slecht waa geweest en 

; dat het ook al tijd wel zo zou blijven,m.a. w. de arbeiders waren 
altijd al het kind van de rekening geweest.&'preker noemde Rus
land hier al.s voorbeeld,w-aar het vóor de arbeidersklasse toch 
sindo het coI!r!lunisme d.-.-mr aan het bewind was, het voor de arbei
ders veel beter \"-Tas geworden.Over het beleid va.."l I'.linister Lie:f
tinck zeide sprekcr,dat de meesten,dàar al lang tabak van haàden. 

Ook 
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Ook si.,ralt de spreker over de grote conaems,waarbij hij als voor
beèld aan1iaalde de A.K.U.,die in 1946 niet alleen negen millioen 
gulden wins-c, had behaald,manr bovendien de geleden oorlogsschade 
ook al weer te boven was,terwijl dit bedrijf in de bezetting voer
de Duit�:ers uit stro schietkatoen had vervaurrligd.Deze g1•ote winsten 
waren toci1 te êkinken aan de prestaties van de in dit bedrij :f wer k
zame arbeiders.Dit geval noemde spreker toch in tegenstelling met 
\'tat pro:feseCJr bcherruerhorn als minister-president had gezegd,daar 
die bad betoogd,dat, wij arm �,aren maar gedeelde armoede zouden heb
ben.De bewa1Jening van ons land besprekende zeide spreker,dat wij 
per gezin in Ueèh:rlélild f.16 5- per week moeten betalen hieM"oor en
QAnEt,ezien ons ·tijdens de bezetting äoor :t::adio oranje vanuit Eng�land 
was -belooi'd,da.t \o/ij geen rassenhaat meer zouden hebben na de oorlog 
uorden thalis onze b1-uine kameraden in Indonesië politioneel bewaakt 
en vervolgd,waa.raan wij in Nederland te danken hebben dat het nog.t 
zo slecht was voor de arbeidersklasse.De finacoeel welgestelden 
merk�n hier natuurliJk niets van,zola.ng er nog bontmantels worden
verkocht voo1• 1-·.sooo,- en l',.4000,-.0üJ de begroting sluitend te ma
ken moeten dan Je levenomidtlelmn maar óuurder uoroen en ûe arbei
derslonen lager,om nw.�1· te kunner.1 ex�ort"ei"en. 

Over het plau. Lla.1�so_al aprekende zeide spreker,dat 6.it ook was om 
de groten te helpen. 

lfaar aauleitd.ng van vorem;tew.11de wekte sprek�r alle aanwezigen op 
om actief +id te bliJver1 van de C • .P.N. en te trachten m�erde1•e le
den te winnen, daar al leen door een hechte organisatie iets bereikt 
kon 111rden. 
"� deze sp,•eker traJ op een cabaretgezelasct�.ii,waaraan mec\1erkten, 
.... ri 11an n:s,te1; 1,asting, Albert Nedlin, Iwan Raskolniko·H, Rans Jonk

man en piet van. der Be�,allen bilhorende tot. het ca.baretgeselsschap 
nnadio werkend t/.E:deriänd11• 

-

-De conf�1•tmciur Hari vcui Ba hekGlde in zijn movpen nog verschil
lende toestauden,onder meer dat Jluinister van Kle:ffens de vertegen
woordiger van Nedel'land in de Veiligheidaraad te Lake �ucces een 

11 :reuze keI'el" was, öaar hiJ op onze koloniale waren i:azte. Tevens 
dat de :regering het maar beter vonà om boter en vet uit t,e voeren, 
om deviezen te bemachtigen voor aankoop van nuuteloze dingeu. 

De muzieknummers die ten gehore werden gebracht,�aren meest van 
Rusi.lische orgine.Cok werdau er anll!ele toneolschotsjes vertoond met 
en zonder ,Politieke achtorgrond. 

Te omstr�eks 23.30 uur werd deze feestelijke bij�enkomst geslo
ten door de vc,orzitter Kramer die er in zijn .slotwoord de teleur
stelling ovel' uit sprak,öat àezs avond niet door meerdere kamera
den was b�zocht.Teveoo �ekte de voorzitter de aanwezige leden o�, 
om activer te zijn.Als ieder lid zich eens G�n uur per week voor 
de partij beschikbaar ste1de,d.û.n behoafde de toestand niet langer 
zo te zijt. als .ze nu v;as,waarbij alle partijwerk op de schouder3 
we1"'d genomen van ucm paar be.stuurnlcden,die hierdoor overladen wer
den. Tenslotte wees de voorzitter nog eens op àe figuren !!'.arx,Engels,
Lenin en St.alin,di{? toch hun gehele purnoon voci· de partij gaven 
en hadCen gegeven. 

Tenslotte zij nog OJlgemerkt,dat de zaal waar deze feestelijke bij
eenkomst word gohouö.en niet versierd was,doch dat alleen een rode 
vlag van de afdelirtg �üi'Iler-Cot:1pascuum der C.?.N. 11l)n Waarheid" in 
é�n der hoékon van'de zo.al naast het toneel was gespannen. 
Enkele in de zaal verspreide stuklrnn lectullr worden bij dit schrlj 

ven gevoegd. 

i �
mnen, 11 November 1947,

/ 
AAN 

de Hoer Hoofd van de Centrale 
Veilighei&dlcnst, 

Javast.raat 68 
te 

•s-GRA.VENHAGE.



WRBI�Il'i!"G 1� 0. 

� 
1Q. � .2 l ID. 23 Februari 1949. 

Onderwerp: 
Propaganda-avond van ae Afdeling Lieu� 
Amsterdam der C.P.�.op 23 Februari 1949, 

/4 ©
Spreker: G.!!:.lliLHOED. Distr • .13estuurder C .P.l,.
,. on. te • s-&ru\.V�1tlAG'l!:. 

lio:!.ede,,erkende: onbekende met smalfilm-apparaat. 

250 personen. Zaalcapac i tei t: 

A.arn,ezig; 50 personen. 

Betrohw�aarheid berichtgever : Zeer betrou�baar • 

• ;aardering bericht: idem. 

Tevens bericht verzonden aan: àe �rocureur-Generaal
fgd,Directeur van Politi e bij het Gerechtshof te 
ure:iARm.1.ii . ,.. 
Medewerkende instantie's: Geen 

Geen. Ondernomen acties 

?
Op de 23e Februari 1949 hield de alhier ...,:as opgericht_e 

\ �Wld.R �J;-�m- .• �st�� .Y� 1l� ... -�.G .. c:l? .• JZ_. een filmavond , .. aarbij 
tussen t1:.ee äfge<Îraaia.e films als si;,reker optrad de Heer Geel
hoed ,Districtsbestuurder van de C '-' .1�. 1 \',onende te 's-GRAV:i:!l1HA
GE .Deze avond v.as als propaganda-avond beaoeld e1i deze ,1erd 
geopend door de voon'..i tter van de afdelinffi lheu ... wstero.am , de 

J)}J,� Il P,/. Heer G. Ji�G..clR_._ Eerst v..erd een film vertoond met Charlie Chapl · 
0Jivi � 1 1�

n de hoofdrol.Daarna voerde de �eer G��LhCbD het ,oord aie 
J1 

Jly)i,� · in het kort ae navolgende r��e uitsprak:---------------------

1• 
1 

• z.1- "Kameraden .ket voldoening constateer ik o.at het commu-
C t nisme overal voortgang maakt.Ik doel hier speci aal op Azië.De 

� (l)P ze gang van zaken is ,dank zij de medewerking van de ar beiden-
• (j tl,. --11, de klasse niet meer te stuiten. Overal bevinden zich 1Jartisane 

1 
�, � en vrijheidsstrijaers ook in Indonesië.De Nederlandse regerin 

� denkt dit neer te kunnen slaan maar evenmin als dit in de 
.,,,- tijd van 1940 - 1945 kon gebeuren in geheel Europa,toen de 

fascisten dit bezet hadden kan ait gebeuren in Indonesië.ki
nister In•t Veld r�okt niet en àrinkt niet maar er zijn slech
tere gewoonten,n.l.schieten.De P.v.d.A. en ook deze kinister 
heeft zijn goedkeuring gehecht aan het ontketenen van een aan
valsoorlog in Indonesië. Voor liet militaire a-" paraat ·wordt een
bedr ag op de begroting uitgetrokken van plm.f.2.000.000.000,
terv,ijl voor ,\oningbouw door àeze I..linister \,orclt uitgetrokken
een bedrag van �.400-��0.000,--.Er is geen geld voor huizen 
bom,en rai::iar v.el voor een militair apparaat dat --;,er bo--;ren onze 
krachten gaat •.. ij ei sen v,oningen maar geen kazernes .Dageli jks
sneuvelen onze jongens in Indonesië.Volgens berichten van de 
republikeinen zijn er reeds 1500 Neuerlandse solaaten gesneu
veld en volgens de opgave -van Neuerland ylm..400.Het zal moei
te kosten onze troepen nog goed terug te krijgen ,maar \, ij ,.il 
len onze troepen uit Indonesië terug. (applaus).------------

t 11.J ,-
Blijkens berichten in Afllerikaanse couranten zou er 

� f.'IJ IJ#
lllf
� een geheime clausule zijn opgemaakt tijdens het jongste on-

-fJ' • derhoud tussen de l\ederlanctse Hegeriing en Dr,BEE:L,viaarbij 
,,_.., :t-:eo.c rland aan de Veiligheidsraad de vrije hand verzoekt in 

Indonesi ë 
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Indonesië en als tegenprestatie daarvoor aanbied om beaerland 
se troepen ook bui ten J·ava te gebruiken om te strij uen tegen 
net Communisme.Over het algemeen �ordt de lunerikaanae �ers 
beter ingelicht als de �ederlandse.--------------------------

Daarna haalde spreker en:Î.ge voorbeelci.en aan van de ,,o
ningbouw in de tnie van So'.,jet Re.f.'ublieken v,aar 2.000.000 ,,o
ningen gebouv,d zouden zijn ,o.a • .3TA.LThGRAJJ he tv.elk geheel her
bom,d was en toonde dan de verschillen in 1,ederland ,v, ..... ar v,ij 
ieder jaar steeds meer ,.oningen tekort komen ,z.g. omctat er geer 
geld isÄ{ij i;,aarschuwde daarbij voor de 30,� huurverhoging ,het 
welk betekende ook verhoging van de 2ersonele Belasting.rlij 
v,ekte op om huurcomi te' s te vormen net als voor 1940 ook '.,el 
in de grote steden gebeurd was .Als de huurverhoging eeri feit 
werd,dan moesten de com.ite's de huren bij de mensen ophalen 
en niet aan de huiseigenaren afdragen tenzij ze genoegen na
men met de oude huren.Dergelijke comite's hadden in het verle 
denf volgens spreker meermalen succes gehad.-----------------

Na nog erop gev,ezen te hebben dat de Lnie van So\;j et 
Republieken nimmer een aanvalsoorlog ontketend ±K. hebben maar 
de oorlogsophi tsers aan d.e anaere zijde staan 11.erd aan de tv,e 
de film begonnen,genaamd 11Een kreet in de nacht" met de hond 
Rin Tin Tin in de hoofdrol.----------------------------------

De vertoonde films hadden geen propagandistisch karak-

�l�i�d •. 
------------------------------------------------------
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van het District Drente van de CPN op 
zaal Haak te EMMER-COMPASCUUM. 

Onderwerp: 
( 

Propaganda-feestavond 
Zaterdag, 3-2-1951 in 
WILLEM KREMER, geb. te Emmen, 7-11-18, wonende Hoofdkanaal 
Wz 100 te Emmer-Compascuum; 

Sprekers: 

NABER, verm. afkomstig uit Amsterdam. 
MedeW!!kenden:ANJV-afdeling Oude Pekela met toneel en muziek. 
Zaalcapaciteit:f 275 personen.
Aanwezig: ± 250 personen, waaronder veel vrouwen en jeugdigen. 

� eigen waarneming. 
ne Procureur-Generaal, fgd Directeur van 

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 
Tevens bericht gezonden aan: 

i
o

�:::� 
bij het Gerechtsho

�;:,;;;.:
u

r
den. 

Weekoverzic� 

Medewerkende instanties: 
Ondernomen actie: 

Op Zaterdag, 3 en Zondag, 4 Februari 1951 
had te Emmer-Compascuum een conferentie plaats van secreta
rissen en werkers voor de pers uit get District Drente van 
de CPN, om de resultaten te-bespreken van de afgelopen cam
pagne: "De maand van de Pers" en om de verdere mogelijkheden 
van uitbreiding van het aantal abonné•s onder de, loupe te 

� nemen. Tevens was hieraan verbonden een Jeugd-conferentie
. r ) onder leiding van een zekere HENK HOEKSTRA. Omtrent deze 

jHoekstra ontbreken alhier thans nog de nadere gegevens. 
Aangezien deze conferen�ie werd gehouden in het 

partijgebouwtje van de CPN, Runde Nz 14a te Emmer-Compascuum, 
was het dezerzijds niet mogelijk hiervan e'en verslag te geven. 
Deze conferentie werd bezocht door ongeveer 40 personen en 
stond onder leiding van W.Kremer. 

In de avond van 3 Februari werd een feestelijke bij
eenkomst gehouden. Deze avond werd bezocht door ongeveer 250 
personen, waaronder de jeugd zeer sterk was vertegenwoondigd 
Ook waren hierbij aanwezig de afgevaardigden der districts
conferentie. 

X..1 WILLEM KREMER opende deze avond met een rede, waar 
in hij de belangrijkheid van een eigen pers deed uitkomen,waar 
door de werkende bevolking overtuigd kon zijn van een goede 
en juiste voorlichting. Dat de burgerlijke bladen geen goede 
of een opzettelijk onjuiste voorlichting gaven, trachtte spre
ker te bewijzen aan de hand van het verslag in de "Emmer Cou
rant" van de laatstgehouden raadsvergadering der gemeenteraa 
in Emmen. Hijzelf had tijdens deze vergadering een rede gehou
den van een half uur over de toestanden onder de werklozen 
en Duw-arbeiders en deze rede was in de Emmer-Courant weer
gegeven in een paar regels. Het antwoord op dezeLrede door
het PvdA-raadslid Albers, dat 7 á 8 minuten had geduurd,was 
echter veel uitvoeriger vermeld en besloeg minstens driemaal 
zoveel regels. Het brute optreden van de poli tie bij de op 
13 Januari j.l. gehouden demonstratie te Emmen, waarbij de 
demonstranten getracteerd waren op slagen met de gummiknup
pels, has in de Emmer-Courant geheel doodgezwegen, terwijl 
het grote provinciale blad, de "Provinciale :Dnentse en As
ser Courant" er slechts enkele regels aan geWijd had. Alleen 
"De Waarheid" had de gehele gang van zaken juist weergegeven 
en deze gehele gebeurtenis in het juiste licht geplaatst. 

Daarom is het van groot belang dat alle arbeiders 
abonné worden op 11 De Waarheid", opdat zij een juiste voorlich 
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ting krijgen, waardoor ZÎJ beter in staat zullen zijn hun strijd 
voor een beter bestaan te voeren. 

In dat licht moet dan ook de campagne "Maand van de 
Pers" worden gezien. Deze actie is begonnen om tot uitbreiding 
te komen van het enige blad in Nederland, dat niet afhankelijk 
is van het .Amerikaanse kapitaal en dat daardoor in staat is 
een juiste voorlichting te geven en de dingen niet anders ver
meldt dan zoals zij in werkelijkheid zijn. Daarom is "De Waarheid" 
dè enige vriend van de arbeiders en deze vriend moet in ere ge
houden worden. 

Nog even terugkomende op de op 13-1-51 gehouden demon
stratie te Emmen, zeide spreker, dat de reactie geen ander ant
woord had geweten op de rechtvaardige eisen der arbeiders, dan 
een groot aantal politieménsen met gum1-iknuppels op hen los te 
laten. Bij die politiemensen waren, aldus Kremer, mensen, die 
een paar jaar geleden zelf nog in de veenput hadden gestaan en 
zich nu leenden om hun vroegere kameraden met de gwnmilat te 
betrekken, alleen omdat zij meenden, dat zij met die paar gulden 
méér en een mooi uniform hun kostje gekocht hadden en voor hun 
leven geborgen waren. Maar laten zij bedenken, dat ook voor hen 
nog wel eens een andere tijd kan komen en dat zij dan tot de ont
dekking zullen komen, dat zij aan de verkeerde kant gestaan heb
ben • 

Sprekende over de �n�ustri�li�atj.__e, zeide Kramer, dat 
men geen fabrieken in deze gemeente bouwde om de arbeiders aan 
werk te helpen, maar om aan deze arbeiders te verdienen. Zo 
noemde hij als voorbeeld de Gero-fabriek te Nieuw-Weerdinge, 
waar de arbeiders gemiddeld f 8.- per week minder zouden ver
dienen dan de arbeiders in de Gero-fabriek te Zeist, hoewel zij 
precies hetzelfde werk deden. 

De nieuwe Enkalon-fabriek was volgens spreker bestemd 
voor oorlogsindustrie, omdat de kapitalisten hun geld niet 
staken in een fabriek voor vredesdoeleinden, wanneer deze fa
briek in West-Europa stond, omdat zij wel wisten, dat West-Eu
ropa, bij een nieuwe oorlog, het slagveld zou wroden, waar geen 
steen op de andere zou blijven staan, zoals nu in Korea. De 
groet-kapitalisten uit West-Europa brachten allemaal hun geld 
in veiligheid in Argentinie en andere Zuid-Amerikaanse fascis
tische landen. Dat deze Enkalon-fabriek desondanks toch ten 
koste van veel geld uit de grond werd gestampt, wees er dus op

dat het hier een oorlogsindustrie betrof. Spreker wees daarom 
de arbeiders er op dat zij, als zij straks in de ze fabriek gingen 
werken, mee zouden helpen aan de oorlogsplannen der reactie en 
daardoor �n nieuwe oorlog zouden helpen bespoedigen. 

!J...erder deelde Kremer mede, dat het Districtsbestuur 
een erevaantje beschikbaar had gesteld voor die afdeling, die 
in de actie 11 De maand van de Pers" de beste prestaties had be
reikt en deze afdeling was Emmer-Compascuum. Door deze afdeling 
was n.l. f 265.- voor de uitbreidingslening en f 51.- aan steun 
geld bijeen gebracht, waarmede zij haar taak van f 300.- reeds 
had overschreden. Kramer reikte het vaantje met zijn gelukwen
sen uit aan T1Jl\IB IDEM.A, de voorzitter van deze afdeli� 

Hierna werd door leden van de afd. Oude Pekela van het 
ANJV het 1 e en 2e bedrijf opgevoerd van het toneelstuk: 11 Zij die 
het gelag petalen". 

�a het 2e bedrijf riep Kremer een viertal personen op, 
die als de beste werRêrs werden gekwalificeerd en elk een exem
plaar van het boek "Storm" van Ilja Ehrenburg ontvingen. Deze 
personen waren: 

filRETA KELLY uit Hoogeveen, die voor het ANJV het beste 
resultaatnad bereikt en met 425 punten aan de kop lag. Bij het 
ANJV werden n.l. punten toegekend voor het aanbrengen van een 
nieuw lid, het verkopen van een exemplaar van "Jeugd", het in
zamelen van geld enz. 
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'i<- GERHARDUS POOL, geb. te oorn, 20-10-1 00, wonende

J 
Randweg 38 te Emmen, die alleen f 162.- voor de uitbreidings-

f 
lening en f 15.75 aan steungeld had opgehaald, hetgeen voor
zijn afdeling 216 % van àe taak betekende. '><-. EGBERT KAPPEN, geb. te Emmen, 9-4-1910, wonende te 7� !.!..!...- Emmer-Compascuum, Braakhekkeplein 20, die van het in deze af
deling opgehaalde bedrag van f 265.- voor de uitbreidingsle

• 

• 

ning, alleen m�ér dan f 200.- had ingezameld. 
HENDRIK GANGELHO�, geb. te Emmen, 26-2-1911, wonende

�hilip Lindemanstraat 11 te Nieuw-Weerdinge, die eveneens zeer
verdienstelijk werk had verricht voor de uitbreidingslening.Een 
nadere omschrijving van hetgeen hij had gedaan werd niet gegeven.

Kremer deelde verder nog mede, dat ook het Partijbee1 
stuur van zijn belangstelling had blijk gegeven voor deze Dis-
trictsbjjeenkomst, door het zenden van eenvertegenwoordiger,die
tevens nog een verrassing in petto had. 

Deze vertegenwoordiger van het Partijbestuur, door
,)(..J Kremer aangekondigd als kameraad NABER uit Amsterdam, bield 

een propaganda-speech over "De Waarheid" en deelde daalta mede,
dat het Partijbestuur een erevaan had beschikbaar gesteld voor 
dat District, dat in de afgelopen maand de beste resultaten 
had bereikt. Dit was een wisselvaan en elke maand zou worden 
bekeken door het Partijbestuur, aan welk District dit erevaan 
opnieuw zou worden uitgereikt. Nij had het Partijbestuur gemeend,
dit erevaan voor de eerste maal uit te reiken aan het District 

( 

Drente, dat van zijn taak van f 1500.- voor de uitbreidingsle
ning reeds f 1455.- aan intekeningen en een bedrag van f 209.50
aan steungeld had bijeengebracht. 

Dit erevaan, dat door NABER aan Kremer werd uitgereik
bestond uit een rechthoekige rode vlag met aan de linkerzijde
een gele cirkel, waarin het bamer- en sikkelembleem. Rondom 
deze cirkel stond, in zilveren letters: Erevaan Uitbreidings
lening. In het rechts daarvan overblijvende rode vlak stond, 
eveneens in zilveren letters: Partijbestuur CPN. 

Kremer dankte voor deze uitverkiezing van ztjn Dis�P
trict en beloofde alles in het werk te zullen stellen om ook
de volgende maanden het erevaan te behouden. 

Hierna werd het Je bedrijf van het toneelstuk vertoond
waarna de grote pauze. In deze pauze werden enkele exemplaren 
van het boek 1

1 Storm11 verloot onder de aanwezigen. 
Na de pauze werd door leden van het ANJV, afd.Oude

Pekela nog een humoristisch stukje opgevoerd en bracht een 
banjo-orkestje van dezelfde leden enige muzieknu •ers ten geho-
re. 

Kremer sloot te omstreeks 12.00 uur het officiele ge
deelte van deze avond met een kort woord, waarna gelegenheid 
tot dansen werd gegeven. 

@.è gehele avond was in de zaal een m�l�tair in uni
form aanwezig en wel in het uniform van de Koninklijke Marine,
met op de linkermouw de •nderscheidingstekenen van matroos
st•ker 1e klasse. Hij behoorde kennelijk tet het A,.l\l"JV, afd.Oude
Pekela en werd aangesproken met de naam JOHANNE'[;1 

De avond had een rustig verloop en de stemming was
kalm

J
enthousiast.

i Einde. 
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Weekovelichto 

Uvere:.en.1:\.01,.stig bijgaande aanl.:ondiging, ·werd op 30 1,.lèl.art 
1951, aanvan�ende 20.00 uur, in de grote zaal van cafe 0oer 
te dchoonoord de openbare ver5adering, uitgaande van de af
deling 0.}.�-0choonoord, gehouden. 

als spreker trad op Henk Gortzak uit Amsterdam over het 
ondervrnrp: "Prijsverhoging door oorlogsvoorbereiding 11 • 

1 f 
.u.et was omstreeks 20. 20 uur, toen de communist Jentinus

X... "otap, wonende te .::ichoonoord D.98, de vergadering opende en 
kameraad Gortzak alsmede �e op 30-3-51 uit de dovjet te Jchoon

t<..:I QOrd ... eruggekee.i;:_de -Dlisabeth -1.oelst:ra, echtgenote van Jan de 
14\J .Jong, v one.nae te De-L1.iel, hartelijk welkom heette. Nadat 

J •• ...,tap de te bespr-e een onderuerpen had genoemd, .;af hi.j het 
vrnord aan de spre�er .1..1..Gortzak. 

�ijn gehoor bestond uit 76 personen van beiderlei kunne. 
De spre�er zette voor zijn gehoor uiteen dat de lonen voor 

de arbeiders en de minimale ,. inst voor de kleine middenstan
ders, geen gelijke tred met de enorme prijsstijginr"en van de 
meest noodzakelijke levensbehoeften, hielden. Noch de Joekes
gulden noch de 510 loonsverhogEingen hadd n het mogelijk ge
maaKt de nood in de arbeidersKlasse te lenigen. 
net is niet zo, aldus de spreker, dat tegenwoordig aan soci

ale zorg, gezondheid en onderv1ijs wordt gedacht, maar het is 
oorlogsvoorbereiding die schatten geld kost en waarom? .tiet 
zijn de kapitalistische oorlogsvoorbereiders die hun be.ars· 
spekken. bpre.Ker noemde ook de belastingdrulc zeer z,,aar . .u.on 
iedereen begrijpen wat directe belastinr,en VJaren, hij zette 
ook ui teen hoe Lieftinck aan zijn centen lff1aro. door het inhalen· 
van de/ directe. 

1a bijna drie ki.�rtier van spreken beeindigde de spreker zijn 
voordracht en gaf gelecenheid tot het stellen ven raondelirige 
en schriftelijke vragen. hierna kondigde .J.Stap voornoemd, een 
pauze aan die ongeveer 2u minuten duurcle en benut kon worden 
tot het inbrengen van vragen. 

liet v.aren D .. ,iegers, L. ,degers, K. de i..e.nge, T. Soer allen '1>10-

nende te ochoonoord en M. ütten v10nende te
f. 

Eeserveen, die on· er-
scheidenlijk de vraa.g stelden: ;tm,,./?7/l,qfll,

1. ,,aarom de anti's niet in de .-..egering o_p brede /basis;
2. ,iat bete.cent 6elijke l;;s een verdeling;
3. Zullen de daden van de communisten later ooK in strijd zijn

met hun thans gebezigde \morden, gelijk de socialisten onge
veer 30 jasr geleden;'

4. · .. aarom arbeidsplicht voor de vrouwen in de dovjet;
5. �1aarom zijn e'.t' in de oovjet verschillende soorten van win

kels de z.g. volks-en standv'in els.
Deze vragen v10rden door üortzak beantwoord waarbij hij veel

v1ooruenstof f,ebrui...-cte en er zich in het laatst, elet op de 
klok van 23.00 uur, nog spoedig af moest Maken. 

het was tenslotte de coJ:illllunist J.,::;tap die de spreker dank 
bracht voor het gesprolcen.e, ,:aarna allen de zaal verlieten. 

'1-.• Gortzak zou de nacht doorbrengen bij Jan de .Lange, vronende 
te �choonoord D.289.

D. 8 z. fd . itûu-v ,t,o. J'./1. �
hl/J . lf t ·_ // 3 fl 2 - nJ 0/JA/ - iultiP';J ( }'rJ Jl+:udt,
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