


GE HE I M •. 
Verslag openbare_ vergadering met debat van de Communistische 
�artij Nederland, gehou.d..e..,.'1. te Den Helder op 2 October 194-6 • 
.Aanwezig waren ongevG-er 80 personen. Voorzitter was K.Brons 
uit Den Helder. 
Spreke�: ,Gerben Wagenaar. 

Na een Itart openingswoord, gaf de voorzitter het woord aan 
Wa.genaa:r die opmerkte, dat het aangekondigde onderwerp: "Van 
bewapening tot Vredestaa.k ll , hem tot den aanvang der vergade
ring onbeke11d was. Spreker behandelde den internationalen 
toestand van Engeland en Amerika en constateerde, dat Engeland 
verzwakt uit den laatsten-oorlog te voorschijn was gekomen, 
vooral ten opzichte van de koloniale overheers�hing. 
Daarentegen zouden er Oostersche Staten zijn o.a. Letland, Li�-
tauen en �alen die hun positie verstGrkt hebben aan de zijde 
van de s.u. Een nieu.we oorlog zag spreker nog niet direct in 
het verschiet, omdat alle landen economisch te veel hebben ge-·. 
leden en Engeland te verzw�kt is. 
Toch moesten de arbeiders er rekening mede houden, dat dezelf-· 
de reactionnaire en monopolistische groepen, die voor den 

· oorlog met .het fascistische Dui tschland en Italie. samen werkté':':':
en Hitler en Mussolini in het zadel hebben geholpen, thans nog
aan de macht en zullen trachten de gevolgen van den oorlog
af te wentelen op de schoL1ders van de arb'3ic1ers" In dit licht
moest men ook de vi.ij sprel:ende 'vonnissen in Neurenberg zien.
óok in ons land zijn dezelfde reaction11aire groepen van voor
den oorlog nog aan de macht en is .het de taa!c van de arbeiders
om waakzaam te zijn. De democratische rechten zouden al worden
aangetast, volgens spreker" Als voorbeelden haalde hij aan, dat
aan militairen ve�boden werd om bepaaide vergaderingen te be
zoeken en de "Waa.rheid il te lezen. Ook in de uitzending van
troepen naar Indonesie zag hij een aa.atasting van de democra
tisdhe rechten, omdat 9-e uitzending nçig niet wettelijk is vast
gelegd. In verband hiermede laakte spreker de houding van de
leiders van de i>;v.deA• Na de debatten in de Tweede Kamer over
dit onder werp en de staking in Amsterdam, was het onmogelijk
orri met deze lelders nog van1gedachten te wisselen over .§_amen
werking.- Met de goedwillende. en socialistisch, denkende arbei-
ders zou echte� nóg wel iets te bereiken zijn. Spreker zag in
het aanwezig zijn van troepen in Indonesie een stok achter de
de.ur bij de onderhandelingen en achtte de staking in Amsterdam
een V8rsterking en steun v.öqr de rëpubl.i.�ei.�qaho �egeening.
Spreker vond bewapening m.oodzakelijk voor het Yerrichten van
een internationale taak en het handhaven van den vrede. Propa
ganda voor bewapening achtte hij niet noodig ·omdat er al een
vierde van de begrooting voor dat doel bestemd was.
van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt�
Met een opwekking om lid te �orden van.de C.P.N.afdeeling_Den
Helder sloot de voo.rzitter de vergadering, welke een rustig
verloop had.





G E H E I M. 

_ Verslag van een qpenbare vergé.l.dering va.n de 'Communistische 
P�rtij Nederland op Donderdag, 3 October 1946, in het hotel 
usantóergen tr aan den Noorderweg l te Hilversum. 

De vergadering werd te omstreeks ,20 uur door den Voorzitter 
van de afdeeling Hilversum van 'de · c.p .N .-, Joop FLAMELING geopend ,; 

Deze sprak er zijn voldoening over uit, dat er zoo velen 
waren O.f)gekomen, om te luisteren na.J.r wat de sprekers dien 
avond hadden te zeg3en, Hij constateerde, dat or meer dan gewone 
belangstelling bestond voor de bijeenkomst, waaruit bleek, dat 
de Gooische bevolking eindelij� wakker werd en ging begrijpen, 
welke belangen er bij het uitzenden van onze jongens naar Indo
nesie op het spel stonden. 

Hierna gaf hij het woord aan den eersten spreker H.GORTZAK, 

......_...�::actie-voorzitter vo.n de C,P.N. van den gemeenteraad van
�sterdam. 

· 
. 

A Deze.betoogde o.m. 11 De negeering zegt, dat we barmhartig 
�oeten zijn, Barmhartig tegen de beulen, die ons jaren lang ge

kweld en mishandeld hebben in concentratiekampen. Mao.r als 
Amsterdam op wa,1rdige wij ze demonstreert tegen uitzending van 
onze jongens naar Indonesie, da.n kan he\ gebeu.ren, dat een lid van 
het binnenlandsch verzet wordt neergeschoten, De Regeering zegt, 
dat de jongens naar Indonesie gaan voor de orde ep de rust, maar
zijn daarvoor 4 divisies noodig? 

· · 
' 

Men heeft· den slechten smaak gehad, een regioe;ut., dat naar 
Indouesie is vertrokken, te noemen naar 7 December. Den zevenden 
December 1942, toen H.M. de Koningin voor de radio beloofde, 
dat na afloop van den wereldoorlog onderhandelingen tusschen het 
Nederlandsche volk en het Indóne_sische zou.den war.den· gevoerd 
onder vrije omstandigheden• Als steeds meer troep·en naar Indone
sie worden gezonden, kan dan nog gezegd worden 11yan 011,derhandelin-
gen onder vrije omstandig'.1eden 11 ? 

Op de beschuldiging van cöllaboratie van Soekarno. zei 
•spreker: 11Durven wij ons aan te matigen, iets van Soe,karno te 

"' zeggen, . terwijl wij zelf Comissarissen áer Koningin in dienst 
.rnbben

1 
die met den vijand gejheuld hebben en -ambtenaren, die zich 

·tijdens de bezetting misdragen hebben zijn gehandh�::i.f.d _en zelfs
bevorderd �ijn?' Toen in Au.gustus J945 Japan capituleerde, hebben
wij oµs voorgesteld, dat nu eind�lij);c de idealen·van vrije volken
in vervulling zouden gaan. Het zou anders worde;n "-•- Spreker cri ti
see;rde de conferentie van J\/.i:CJ.ll!mo, waar de belangrijkste vertegen
woordigers van de Republiek Indonesia zouden hebben ontbroken.
Hij hield daarna nog een betoog over het zelfbeschikkin�srecht
der volkeren.

Tenslotte wekte hij de toehoorders•op, een intensieve actie
te voeren tegen uitzending van milit-1iren naar Indonesie.

Na de pauze sprak de Javaan Ai.�AFIAH, die een u.iteenzetting
r,-af v.J.n het ontstaan en de groei van de "Repu.bliek Indonesie 11-

Hij bestreed de opvatting, dat de Republiek een schepping zou zijn
·van Japanners. Voorts zei hij:

n-Jil er handel met Nederland gedreven kunnen worden, dan moeten
beide iand.en elkaar als gelijkwaardig beschouwen. Het Indonesische
�olk heeft een meer democratische regeering dan het Nederlandsche.
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De Nederlandsche troepen ga:3:n hetzelfde naar Indonesie brengen, 
wat de Duitschers in ons land brÇ:Lchten i', ali.lus sprelwr. 

11 Wat zou het gevolg zijn, als do strijd in het groot 
zou ontbranden. Dan zou do tactiek van de verschroeide aarde 
in toepassing gebrach:t worden .en tiondq..izond.en d0 •ivildernis in 
gejaagd worden� · 

awij eisohen "geen geweld tagcm Inclornrnie 11• �isoht daarom 
stopzetting van de troepentr'1nsporten. Vrede' on Vrijheid zijn 
twee dingen, waarn8.ar hot IndonosischG volk snakt, dat o.óeD dan 
300 jaren het juk -van vreemde overheersohing gokend _ ... 0t.dt 11• 

Hiermede eindigde hij zijn vrij saaie en moeilijk vcrstt:ianbare 
toe Opra:ak. 

Aanwezig waren ongeveer 400 perRonen. 
De vergadering had een rustig verloop. 

-----------�-------
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G E H .E I IvI. 

VERSLAG VAN EEN OPENB..:UlE BIJEENKOMST TER G8LEGEN1illID 
V.AN DE HElIDENKING DER RUSSISCHE REVOLUTIE, GEORGANISEl!:RD
DOOR DE C .P.N. "DE WAARHEID", DISTHICT NOORD-HOLLAND-NOORJ\
GEHOUDEN IN DE BEN"'.,cJ)ENZAlü, V).N "HET îl./.\I'EN V Ai'if HEEUSKi::!:RK11 
TE LI.J.D.•Wll OP WOENSDAG 6 NO"'{EMBZR l 9L1C, TE 20 "00 UUR •

. .  

Als spreker trad op Ollli.IS Ob'.ITT
1 

wonenëte te .A:nsterdam, 
Hoofdredacteur vac. het pr·o:pa.gandaorgaan der OP .N. "Voorwaart�-o ·1, 

Medewerkenden waren: LEON OOlJTRA,""-T (pianist) 
MP"Y BOHSHOLZ ( zang) 
iti).SSIA KRIIJSKY ( iè1J &sisch zant;er o:.•. 

d2.nseur) • 
De zaal was met onge-veer 250 a 300 personen gevuld, 

waaronder 1 militair (sergeant) van het kor11s ninteuda.nce 17 r.;:ü

een drietal net rrederlanders gehuwde Hussische vrouwen" 
De bijeenkor1st werd te ongeveer 20 uur door AUGUSTIJli, 

wonende te Broek op Langéndijk, lid van het Distrlctsbéstuu:l' 
der C .P .N. 0De 1ifaarheida 

2 Di�trict Noord-Holland-Noord, met 
een kort welkomswoord geopend. Hierna werd door de aanwezigo1: 
staand� de "Internationale" gezong?n• Vervolgens nam de 
secretaris der O.P.N ·� afdee:).;ing 1Ukrilaar fil:�ST+�!filVEN 
het woord. Hij wek·te · d8 nanwez,igen o:p lid to worden vanae 
C ,P .N. ttDe "via.ar heid n « Daarna speeldé de pianist LEON CONTR!üî 
een aantal, gedurende de Duitsche bezettine verboden, socia·· 
listisehe jeugd- en strijdliec1eren. Na dit :pianospel trad 
op de iangeres NiAY BOHBHOLZ, die aan aantal liederen zong 
als: "ANNEMA.HIEKE:, waa::,:, e;a je naar toe", een onbekend lied. 
van 11 GESHOFF 11 • Zij declameerde he-t stuk van BERTU3 )_,ur,ms: 
'1Ik heb eén vriend·" (verzetspoëzie). Hi,erna nam CHRIS SHIT 
het woord, die den aangekondigden spreker J .SCHALiam, 
Secretaris van he·t; })al'.'tijbestuur der C.P.N., wegens ziekte 
verving. 81':.ITT gaf een overzicht van zijn bev:indingen in 
Rusland van v oor den oorlog !940-1945. Hij verheerlijkte· 
Rusland en vertelde, destijds bij zijn bezoek aan "Moskou 
onder den indruk te zijn geko1:1en van de gsweldige ·:prestaties 
van het Russische "lrolk, do 1 :manifestaties· bij de plechtige 
herdenkinge·n van de October-Hevolutie on het feest van den 
eersten Mei. Verschillende arbeic1ers in· Rusland zijn nieuws
gierig naar d.e toestanden in het \V"esten, tervrijl nen hem 
allerwoc;e had gevraagd we,arom de arbeiders in het ·:Testen

nog goèn revolutie hadden gcmo.akt � 81ITT zou hun geantwoord 
hebben

,-. clat in he-� Westen d.e toestand daarvoor nog niet 
rijp was, Spreker 7.eide voorts: w1v0 kunnen de Russen niet 
dnnlcbaar genoeg zijn voor al hetGoen zij voor hot socialisme 
en het winnen van è.en 2den wereldoorlog hebben Gedaan. Ik 
zeg"dit niet omdat ik verrussiaoht ben·ot omdat ik corJilunist 
ben, maar, alleen orndat wij, coJJILl.unisten, ons bevrust zijn 
hoe·donkor het er voor ons allen zou hebben uitgezien, 
wanneer dit anders was geweest, Gedurende den oorlog was 
bijna niemand anti.:.Rusland; men vroeg allerwege� nhoe staat 
het met de Russen 11

• Thans is c1e reactie in Nederland en 
elders vre_or bezig oH anti-Russische artikelen te schrijven 

en 
-
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en hetz-campagnes o:p touw tè zetten, inclusief de zi·ch. 
äócialistisch noemende bladen: 0Het Vrije Volk" en "H0t 
Parool" ,. Zij doen él.it echiet i.n·opdrcccht van een stelletje 
inperialis

. 
ten� Wij, e

.
o
. 
:.r1P.1Unititen

7 
zij11 co11s0q_uent gebleven� 

.wij zijn aan dé z,i.jde và.J.1 I�sln.ri.c.1 g0blevon" 1vien heei't 
thans een stokpaardJê•: gC:Vo:l.'l.��,tl YüOr 0.ü het'.6crua:paene -tegen 
Rusl-anä; he.t woordje 11dictatûur 11 • TCG-e.r:.over '1di ctatuur 17 

. st;3.u1i'd1 cle-m<:fc'tatîe.i·L"z�et,rt··mèt1·r. . Wie· li.eèft eo-ht0r iri het �resten 
de. rnaèht? Waar is in hot Westen a_e v;rijho::.ël .• die in Rusla2.1ü 
onderdr'1).l.:t zou wo1x1é

.
n?. Waa�6n geeft 1:1011 · dG Inclonesiers ni0·:.:.

die vrijheid? -Waarom bestaat er in ., .. u01óriko. don rassenwaanz:l_n':' 
1'�1eriko.. is, toch het lo.nd V(:)n de deT1oc:rati(1" Wao..rom. blijve.::i 
er ilog. i9tcieu.s lÖO .OOOden J . .:neril-::c,ansc!J.e soj_t'J.eten in China? 

• Waa.rèm al die Engelsche t_roe:pen in de 112.ar Yrijheid snak-
' ke11.de landen? 11 

Vervolgens bes:irrak SHIT de J)roblonen -: ran do denc.zif'i-· 
catiè in DuitschJ.:1..ad, wa::1:..�bij volgens hem in do Engelsohe 
zone. noG v0rschillendo booegè:plaatst;e nazi r s op· verantwoor�· 
delijke · .posten zouden zitten, hetgeGn in 'ie Russische .zono 
in geen geval v oor}:war.1" '11ot slo"l:ï zei s:preker: fl1iij vorklo.rc:n 
bij" deze hcrclonl::in{� do1� Rusr.i sche revolutie, da·!;. wij de 

- -Rus.s.en...zull!il11.....s.tem1fü1 i.u ..l1.J.i.:tL..stxijd. voor don"vrel'oldvrcde" � 
Hierna wo.rd korten tij cJ. gepo.u:?,bE:l'd it 

· ·: 
CDNT:RAN s1Joolète hi.e:rrn� con IIongaarscho :rfü:apsodie,. 

waarna de H'ussischo zanger en do..nsour 1Lill8I.L :LPJJ1SKY ver-
. schillende liederen ton gelfoore hro.cht. Hi.i zong -o .m� het· 
·lioö. 11\iolgnJ)ootsman.17 � 'I'.:3nslot-to · voorde hij noe oen "ten:9e
ramentvollG 11 Ru3tüsèhe ö.ans uit;, 

Do avonci: viord: te ongeveer 23,10 uur gosloton. met het 
zir�gen van ,clu · 11Inte:rrn:i.tio11n:.e11 • 

. Bij don ingang-van de �êl.al werd p,eoolportcerdI'lêt het 
blad 11Vöorwaartsn • A Het :podim1 on do zanl wa.ren versierd net cl.ö 1x1.rtijvlag """ 
on een vi.e1:tr.:.tl e;ekle-tu·de :fot,o t s van ST.!:J:..IH ( crootte one;eveor 
40 x 30 cm) r

Het geheel hed eon �rdelijk vorloo� e

.... ____ .,.,..__, __ _ 

; 

. ... ' ( .-
! 



Z.E.den Min.vFn Binnenl.Z. 

Justitie 

Hoofd Gen.Staf III B 
Co�m.der KonoNoord-Holland 
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G.dl8"Iil'1

Verslag ven e�n b�eenkomst van de C.P.N, "De 
Wae.rhe id" _ehoude n or Donderda�, 7 Nàve mber 1946 in het lu-· 
xor-theet�r�te Beverwijk; 

De bijeenko�11st was tee:,en betaling van f.0,75 vo9r 
een ieder toegankelijk. 

Te o.rn:treeks 20.05 uur, werd de bijeenko:n1:t, welke 
zeer druk werd bezocht, de zaal was ;eheel uitverkocht) ge
orend door den afdeelings-voorzitter w.swarts, die allen w�:-
kom heette en zijn tevredenheid uitsprak over de 2,oede op .. 
komst. Hij :nemoreerde in het kort het doel van deze bijeen�-

,komst, .namelijk de herdenking van de Rus-c ische revolq,tie 
op 7 Nove1J1ber 1917 en herinnerde er tevent: 2: n, dat zij, die 
E!ympathisEerden met de C.P.N" zich konden vervoeg_en a.2..n he· . 
Waarheids.i.._sebouw a2.n de Breestr&at te Beverwijk, WC';::t iede-
ren Dohderda�avond alle gewenechte inlichtin�en over de 
C.P.N. werden verEtrekt.Hierna kondi3de hij de vertooning 
Ran vsn een korte film. 

• 
Deze korte film vertoonde enkele orna.:nen van pPoF.r

denerort en o.��het o,tredep vsn efn Ru8�isch orkest. 
Te omstreekE 20.45 uur werd door den voorzitter elc 

epreker 'van d/zen avond a<='.n�ekondigd 'l�arius B.1uu.'>.ER uit 
ZBandam,Deze sprak over het onderwerp "De herdenking van de 
Ruu ische revolutie op 7 November 1917,11; 

BA.J.lli.Ji begon- ,11.e t t-e ze�2en, dat men Oj:: de zen dag 
het 29--jarig bestFe,n herdacht va;.n het socialisme,"Nu 29 
jaar seleden troi1en de �oldaten van 18 verschillende l2nd2� 
op tegen het 5octalismej ·tegen de Soijet-unie� De Sovjet-uLi� 
:in: echter niet ten onder, doch overwon en bouwde voort� 
Ook de jeugd en de vrouwen bouwden mee e .. -n een nieuwe werelcï. i 

aan een nieuwe soci&listische dultuur. Ook onzeveer 4 jaar 
Geleden werd de Sovjet-republiek bestreden, nu do)r het 
fascisme. Doch ook het fascisme ·werd t2ruggedrongen,ws2rv�n 
wel StRltngrad een cchitterend voorbe�l Tias.Ook hier gingen 
de Sovjet-troepen in den r::.anval en overvvonnen. 

Do::ir dezen strijd tegen het fascie-me werden onder 
andere 1700 steden en 70000 dorpen verwoest.Doch des ondr.nks 
werkt de Sovjet-Rer;ubliek ook thans weer ac.n den or,bo w ven

een nieuwe wereld• 
Op dit oogenblik is er echter we2r een oorlog1:hetze 

tegen RuEland a2.n den ,gang.Oen in NederlE;nd v10rdt een ormpagne: 
e,evoerd tegen het socü.lis me en tracht men de Hrbe iders met 
hun roode vlag weer terL1g te trar:r,en in den hJek, w2.aruit 
zij zijn opgekomen. 

Het ie een krauhtmeting van het kapitalistische 
Amerika, En2,elc..nd en de andere 10TeEtersche landen tegen ä.e 
socialistische Sovjet-republiek. 

WPF.rom ecl-::ter? 
De S0vj2t-Unie demobiliseert.Stalin wil geen oorlog" 

Thans staan nos ms�r 40 divisi@n in het Oosten, terwijl dit 
er hond€rden zijn 0eweest. 

Tegen de genoemde oorlogshetze is wf;rschijnlijk wel 

e 
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Een antwoord te vinden. De Sovjet-Unie znl we.arschijnlijk 
binnen vijf jaren we .;_r e n welvarende republiek zijn. Er zr:·.1• 

dan daar vrede en vrijheid he�rschen en e�n prachtii leven 
te leven zijn.Dit zal niet het LEV 1 zijn in de Westersche 
landen, ook niet in ons land. 

I::: misschien d&e,r het k2,r,i te.lis me bang voo.Ii'? Is men 
bang dat de arbe5.ders zich hterva.n bewust zullen worden? 

Ja, dit is het-. Daarom schrEeuwt men over e,en niEuwe.'J 
oorlog·en over atoomboi1::1en.Ziet eens nnr d<: lenden in het 
Oosten, zooale Hon:arije,Bul2arije., �oem2ni2.en Polen, dr-� 

_ .... _ wordt .. gewerkt en ,ge.bèuwd.De-ze- 1ande·n:- he·oben· t1.fged2,2-n met hst 
k.:_:pitalieme, daar heeft·htt voik zelf eeri.regeerinE .3evorrn,:.,

· En Nederland? Nederland ori�ntee�t -zich J_ het_ryest��. 
op de democratie. . 

· 

HeiJl:ien wij hier. d?mcaratie? De Re6eérin.5 zendt troepe:: 
na2,r N'e�.Oost-.-Indîë� :·Als. het vJlk h'.E.rtegen demon::tr:eert, :· •
zonder meman�_met ZlJn v�ngers. a�n.·te r2ken j wor��n ze op�� 
str�at dJodgeschoten. · 

Ook in SIJE�nj e worden :n<: nschen vermoord. Ook me nschen, 
die willen s�rijden tegen het fascisme 

Vvat zal er e traks ge be u.ré:n. Wr-:.ar leidt de ze weg n;. '"r 
toe? Deze. v.1ec is dezelfde r·.lE" welke Si;anje en Griekenlr.nd 
zijn Jegean, de weg� r het f2scieme� 

Hiernede moeteCl wij, ec1:1ter bre.k:en.Ned::rL:.nd moet zier: 
ori�nte�ren n�ar het Oosten, na;r de vrijheid, zoow�l eco-

' nom:i.sch P.,ls polj_tie 11 • 

, Met de ZE WO -,:rde [J Eindige S l"re ke r Zijn re de, wr�, rna dco.� 
de 2,2.nwezigen sta.�nde ·de 11 I.ntern8.t _onale" werd ·c.ezon_:-:en. 

Na een kwartier werd te omstreeks 21.30 uur de film 
«De strijd om St>'.linbrfdi' v.0 rto - nd. DE ze ·film, een samenvc.t .. 
ting van oorlo3sjo�rne2ls, gede2l�elijk deor de Rus�en ver-· 

· vaardigd -�--·----���--�-- · en ge-

deel te lijk op de. Dui JcscheJE buj_ tge!lla2-kt, ::,.;af e·.:n ove·rzicht 
va� den geweldi·_en en fell�n �trijd rondom en in de Russi-

sche stad Stalin0rad. � Te omEtreeks 22.30 uur, nP, het einde van de filmvoo•re,;k 
stelling, verliet het publiek de ZREl en ging rustig uiteen. 
De gehe":le bije�n."komst verliep rustig en zonder onregelmatig
heden. 
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VErslag vc.n e:=n b:ijeenkomst van de CiJ?�N. "De 
Waarheid'', _ehouden 01. Donderda�, 1 November 1946 in het lu-·
xor-the&ter:te Beverwijk. 

De bijeenkoc1st was tecen betaling van f.0.75 voor 
een ieder toeg�nkelijk. 

Te o.rn:treeks 20.05 uur, werd de bijeenko11et, welke 
zeer druk werd bezocht, de zaal·was ;ehe'21 uitverkocht) ge-· 
oiend door den afdeelings-voorzitter W.Sw3rts, die allen ·,vf:·�-�
kom heette en zijn tevredenheid ui ts:prak: over de �oede op " 
komst. Hij .nemoreerde in het kort het doel van deze bijeen-· 

,komst, namelijk de herdenking van de Rus�ische revol�tie 
op 7 Nove1J1ber 1917 en herinnerde er tevenE e: n, dat zij, d�.c 
sympathiseerderi met de C.P.N., zich konden vervoegen, asn :.,,··, 
W1:1.arheide-cebouw a.:· .. n de Breestn,at te Bèverwijk, Wf'C.r iede-
ren Donderda�avond alle ;ewenschte inlichtîn�en over de 
C.P.N� werden veretrèkt.Hie�na kondi�de hij de vertooning
2ah ven een korte film.

. . Deze korte film vertoonde enkele orna.mEn van :PP.ET·· 

densport en o.a.het o.treden.ven e�n Ru��isch orkEst • 
Te omstreeke 20,45 ��r werd door den voorzitter clc 

• epreker van dezen avond w=·.n�ekortdigd '''1arius :B.1HillER uit
Ze.andam.De ze er,ra.k ave r het onderwerp Ïîj)e herdenking Véin de
Rue� ische -revolutie or 7 November 1917".

BA.J.llih be3,on S"/J.ê t te .ze2,�en, dat men or dezen dag
het 29-j arig best Fan herdacht van het socifLlisme. "Nu 29
jear seleden tioi1en de eoldaten van 18 verschillende lend��
op tE0en het '�ocj_8.lisme 9 ' tegen de Sovjet-unie, De Sovjet--u:-�5.l'
:in� Echter niet ten onder, doch overwon en bodwde voort •
Ook �e jeugd en•de vrouwen· bouwden mee nrn eEo riieuwe wer2l�:
aan een ni�uwe socielistisch� dctltuur1 Ook onzeVEEr 4 jaar
seleden werd de Sovjet�tepubliek bestreqe�, nu.do)r het
faecisme. Doch ook het f0,scisme w,erd t2ruggedrongen,w2.2rv2.n
wel StRltngrad een echitteren� voorbe�l wae.Ook hier gingen
de Sovjet-troepen 1n den ö.anval e:n overY1oru1enft

Do::ir dezen strijd tegen het fasciEme werden onder
endere 1700 steden en 70000 dorpen verwoest.Doch des ondfinks
V'ierkt de Sovjet-Refubli-ek ook thans weer ao.n den or,bo w vc.n
een nieuwe wereld.

Op dit oogenblik is er echter we2r eén oorlogehetze
tegen RuÊland a2.n den gang.Ook in NederlE:nd V'/Ordt een cFmpagr,l0 

6evoerd tegen het socié...lisme en tracht men de 8.rbeiders met
hun roode vlag we2r terue; te trar,r,en in den hJek, we.arui t
zij zijn opgekomen.

Het ie een krauhtmeting VE.n het kapitalistische
Amerika, En2,ElE.nd en de andere 1Ve:::tersche 12,nden tegen äe
socialistische Sovjet-republiek.

WP.r.rom eet ter? 
De Sovjêt--Unie demobilisEErt.Stalin wil geen oorlog,. 

Thans staan nos m��r 40 divisi�n in het Oosten, terwijl dit 
er honderden zijn �eweest. 

Tegen de genoemde oorlogshetze ie wE;rschijnlijk wEl 
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een antwoord te vinden. De Sovjet-Unie zfl.l we..arschijnlijk 
binnen vijf jaren we-:r e n w�lvarende republiek zijn. Er zn.}. 
dan de.ar vrede en vrijheid he�rschen en e::n prachtii leven 
te leven zijn.Dit zal niet het cev 1 zijn in de Westersche 
landen, oGk niet in ons land. 

Ie misE:chien dr�r,r .het kE'.pi t2.lisme bang voor? Is men 
bang dat de arbe5-ders·· zich hiervan bewust· zullen worden? 

Ja, dit is·het •. -Daaroai schrèetiwt men over een nieuwe:; 
oorlog en over atoombo'il:nen-.Ziet e'ens no. r d.C:: landen in het 
Ooeten, zooals Hon:arije,Bcil:arije , Roem2nie en Polen, dr-� 
wordt gewerkt en gebo.uwd.De:zë landEn he·oben afgedP.En met hö t 

... k.-_i,i talieme;· da'ar 'hEé°ft hef .volk .·zelf Êen règeerin.::. _::;evorrrr�, 
En Nederland? Nederland orHnteert zich o. het West::-1 

op .de de mocr.a..tie. ·. . · · . . · · . 
He·ÏJbtn wij hlier d2moora:tie? De Re6ei'.:ring zeh.dt· -troei:,2.": 

-

•·

nao.r _..:Ned� Oost-Indi!! • .Als het VJlk h '.Ertegen demon;;:- tre:ert, 
•�onder ,emand met iijh vingers aRn te raken, word2n ze öp �� 

strr0.at d>0dgeschoten. . . · 
Ook ,in SJ;e.nje wordEn 11enschen vermoord. Ook menschen, 

die willen strijden tegen het fascisme 
Wat zal er straks gebeur�n. ·Wr-:.ar leidt deze we3 n:·.�r 

•toe? Deze WE[ is dezelfde ('.lE well{e: Si;anje en Griekenlr.nd 
zijn �egÈan, de ��g � r het f�scieme. 

HiernedE �oeteo wij ecbter breken.Ned?il�nd moet zich 
ori�nteeren naar het Oosten, nn;r de vrijheid, zoowel eco-

..: nomtsch :üs polj_tie tt . 
_, ____ Me-t de.ze wo::rcJ.er1 eindige srreker zijn rede, W& rna door 
de e.e"nwezigen stP..,"' nde de 11Intern2.t .omüe" werd. ""'ezon_;en. 

Na een k:wartiE't werd te omstreeks 21.30. uur· de film 
"De strijd om st�·.lin�rr.d 11 v::: rto · nd. De ze film, een se.me nvc.t·· 
ting van oorlo2sjournE:.2.ls, gede:::ltelijk deor de Rlls>::en ver-· 
vaardigd -..i-------..;...,:;,,. __ :._... -. 

· ,en ge-
deGl telijk 9P de Dui 'csche:rs bui-tgerna2-�rt, ;;af e�n ov,frzicht·

van den geweldi_en en felL2n �trijd rondom en in de Russi
sche stad Stalin5rad. 

Te omi::treeks. 22-.30 uur, ,nF, het êînde van dE filmvoors4· • 
stelling, verliet _l1et publiek de zc.rl En ging rustig ui te2n. 
De ·geheele bijeenkomst verliep rustig en zonder onregelmatig-
heden. 

· 
. , 

''· 

-----------�-----------------
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GE H E-I' lk. 

�•- ,.,.· .. C .. .. , . :· ... , •. :;_: � ·,. ·: : .· . .  :· •· . . 

· . , .; JTE.RSLAG .van · e�n OPENBARE.· VERGADERING van do.· ::CQMMUNI ST:.':SC1�.Jl;.
PART!J NEDERLAND, qp a1 Januari 1947 i,m Hotel -SANTBERGEN, 

. ;_ :' ) (Kpe.olhuis} te HILVERSUM. _ .. -: > , ,_,·;:·:., : 
Aanwezie waren: 200 persomüi.· : , ... ·.· ,, 

Als sprekers traden op: Pieter" .Johariiurs -Wv'tze KALKSMA, 
ee'6oren te U-�r.echt 16-9-1899 ,� 
wohende'':;J)m -;,.:4;m;,ydenstraat · 158 

. te Ril vèrsu'!l:; 
. Jan HAKEN, r,r/µo;ren te Finster:,,..o-:: C e 

� .. , · · ··: __ ·J:5-_l0-19Ï2, \'lOrl:'.en,de te Gronin3011
. · Loopende 'Lie_;:..i 20; · 

· Medowerkerid.en: �,V' BO'Rfil��- 'za:ntfr ....
KoG.s BAKKER, 
Piet MELK' ) toonoel .• 

De vergadering werd te 8 uur door P.J. 1,1.Kalksma geopend, 
<tie in een korte rede de aanwezigen opwekte om lid te worden 
van de C.P.N. Nndat May B9rgholts eenige strij'.lliederen hucl 
gezongen, hield Jan Haken c.eh herdenkingsrede, gewijd aan llo
na.gedachï;enis van Wladimir I�jitsj Lenin� Spreker begon :rrG"lï 
de opmerking dat het 2.3 jaar' geleden was dat de groote le:::.l'wr 
van de arbeidsbeweging der Sovjot-Unio, Lenin, was gestor;ro11, 
"Toen dit bericht zich over _de wereld verspreidde� vleiden tk 
kapitalisten ,zich met de hoop, dat het streven van de arbe.i.dt.i
beweging in de Sovjet wel voor goed tot het verleden zou gaan 

_ b�hooren, aldus spreker. Niets waa echter minder waar, de 
arbeiders van de Sovjet-Unie sloten zich aaneen en bouwde� 
voort op de grondslagen, do or Lenin gelegd .. " 

Vervolgens verklaa�de spreker, �at tnans na 5 jaren 
oorlog de :productie in d.e Sovj ot reeds hooger is dan voo:r· .•wt 
ui tb:reken van den oorlog. vl/aarom zulk!i1 in Nederland niet he-1:i 
geve+ was

) 
weet spreker aan "Boel, die onze beste arbeids

k+achten naar Indonesi!! laat vertrekken .• " · 
Voorts leverde spreker felle critiek op do Reccering in 

verband met de loon- en prijspolitiek� waardoor de omstand::..g
.qeden in de arbeidersge?iinnen onhoudbaar zouden zijn giewordel).. 
"Hoe scherp de toestand o:p het oogenblik is, moge, aldus 
spreker� blijken uit het feit, dat een ingesteld onderzoek 
�itgewezen had, dat 45 van �o 50 cezinncn iedere week met een 
tekort van f .20 ,- te kampen hebben." 

Sprokcr stelde de Partij van don Arbeid verantwoordelijk 
voor de wijziging van art.192 der Grondwet en de Dienstpli�ht
wet, aangezien de Karne.rleden van deze partij niet met de öJritlU
nisten tegen deze voorgestelde wijzigingen hadden gestemd. 
Sprekende over het accoord van Line;gadjati verklaarde spreko.e 
dat de Indone&il!r "dezelfde ka:pi to.listen� toGonover zich 1',ll -· 

:plaatst ziet als de arbeider in Nederland. Hij hekelde voo'.'.·-,s 
de "Shell'' on oenige eroote handelsmaatschappij en. Ook lm;-__ ,,dc 
hij felle"oritiek op Generaal Kruls en A�raal Hclfrich, 

- die -
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die zich in hun hoedanigheid van ambten�ar met pol itiek 
hadden ingelàte·n en dok. nu nog als· hoöge ambtenaren geh2nd-, 
haaf Il bleven. 

Voorts laakto hij nog· de radio-rede van Jhr.Ro�ll or 
ho� optreden van.�en oud�Pr0Qior Gcrbrandy. Hij besloot 
zijn rede met de toeh9orders op te wekken _zich aan te 

, sluiten bij dé,,O .• J; .I't�1. ''Do Waarheid" .. .· 
.. -�.�·.;1.,-.... ,,_·_,_1_-;�.L ._· --

1

,.1,,);:, •. .;:·"':�;�· ... , ) .  • . • ;.. 
1., . - � 

· •. ' ; ' · ·- •Na do pauze werd door KGcs BnJ:kor 0.r. Piot Molk het, · to"oneelstuk "Brc.nti ln de .Tonge Jon° 
·vü11 Ho:rr.i.an Heycr.r.1ans 

opeevoerd. 
· · · 

Mot het zineert van de "International.en word de 
vergadering, welke een rustig verloop lrnC._, gesloten" 

-----.-------------------;-----.:.-�-'�-..!.--:.,,--"""t--·----------------, ..... 
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G r.: H E 'I M • 

.. Verslag van .. ��n qperrbare· vèrgadering·- van. çle C .P .N. 
op Woènsdag. 2. April, J,.94_7 ih ·de Gem.Concertzaal te HA.ARLE'M. 

' : .� \ . 

Aanwezig waren plm.,·.800 .personen. 
:pe voorzitter ·Martfnu,s Hubertus G:EmGOIBE, gebo;r.-en te 

Maastricht, 3-8-1901, · wo'riende te Haarlem, opende de ·.v:er
gadering en gaf -.na zij'n·telèurstelling te hebben uit

•. gesproken over de ·slechte opkomst - direct .hot woord aan 
Cornelis Den Dekker, geboren te Haarlern:mormeer.;. 10"3-1890, 
wone:O.de te Koog· ·a/ d Ziaa:n.- In zijn betoog wees deze op het 
.fèi t·, dat de arbeidersklasse .tiaar stem niet door· de radio 
kon laten klinken. Een·verzoék om zendtijd door R.lf.N. 
gedaan, zou. door .de ;Mini,sters zijn afgewezen. 

Hi'j crit�13oerde het huidige radiobo.stel en noomdc 
do radio van ··nu "oen lo'venJ..oos lichaam". Hij d0oldo de 
'aanwez_igon :tneá.e, ·dat öp 23 on 24 Hoi 1947 can oorsto 
stichtirtgcongrps zou worden gehouden. Toi1sJ.'otte:·wokto hij 
allen op om lid ·�o ·wórdon van· R.W .l'J.: 

Paul q.o :Groot,geb�ron te Anistq
.
idrun�· 19-7-1899, 

wonende to Amste_rd-am, sprak over ·den intornatiGn·u1on toe
stand; maar w�ldo, .. zooals hjj bij don aanvang · van zijn 

· betoog zei, "dicht hij huis blijvon:.cn in N0dorland be
ginnen". Hij besprak .don·-socialen·toestand vDn de ouden
van dngon, die .-naar zijn )neening zeet si-echt· is. "Als men

·hot .fe:Lt dor beschoying µfmoot-nactr·do· borondeling, die
men zijn ouders doet ondergaan, bctoclrnnt dit, dat Neder
land eon barbaars ch iond is", nldus sprelrnr. De nieuwe
pensic:>onregoling van l\�inistor Droes, . z_qn wooT op de· oude
liefdadigheid nèeikomen. Suurhof, hoofdbestuurder van het
N.V.V. noemêle'do spreker ".den loopjongön van Min.Dreos 11 , 

omdat eorstgono,ómdo' hot mot do regeling van ·Minister Droes
eens wns, So.rco.stisèh l;)osprdk hij do wedcrvor·sohijning vtin

hot koffiosurrogant. "Zoolang db of_ficioren in Indonosifl
koffie mot cognac drinken, zou het nj,et mogulijk zijn o:m
koffie vop_r het volk in te voeren'", aldus spreker; De
eisoh 11hoogcro loonÇ:JiJ., 'lagöro prijzen"; w_a-s, yolgcns
spreker, do oenige· weg tot hor.stol van No-dc·rlorrd. 11Dc loon
en prijsstop hobbon hot land aan danr�1rid van .de inflatio

· gebracht. Slechts do twee jaa.r gelt)den doGr de o·.p .N.
voorgestelde- politiek, zou hot land ton goede zijn gokomon".
De huidige 'politiek noemde spreker 11likkon· nci:::i'r boven on
t�.uppcn naar ondere_n", nllos ten ko stc van do c.:rbcidors,
V{ogons.· hot niet _bezi tt�n va·n de varcischte zedelijke
normen, moesten de communisten uit do Hego'Cring worden
geweerd, Spreker vroeg zich af, of ·.dozo normen soms bij do
Tilburgscho toxtiolfnbrikariton to vinden· wnrcn. "In plnots
vo.n hot herstel va·n · hèt "land tor_ hand te nomen, maakt do
nieuwe Rogooring zich klno.r voor con kolonialen oorlog,
welke hot land 3 millinrd gulden on thans 3:millioen· por
dug kost," Hij hekelde do houding van-do PQrtij v1n-don-
,,,, ·,� ,1· .. ,..,. 1 - :i ,, + l\T "· �1n·,"l ,.,,,., ... ;.., ,,.+,.,'l+ ,rnn
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den Arbeid, die zou beweren do.t Nedorl�rnd niet in stm1t 
vnn oorlog is met Indonosil:!. S:prolrnr vroeg zich nf, 
wctorom dnn militniron, die wo.igeron n,'"!ctr Indonesilj to 
gnnn, wogens "doscrtio in oórlogstijd 11 tot 3 jnnr govnngo
nisstrof worden voroordoold. "Do C .P .N. stolt thf"1ns 
drnstischo be.zuinigi.p.gsmf'.ntregolon voor onder do leus 
"Geen mnn en geen o.ont" moor voor don kolonüllen oorlog. 
De huidige toest�rnd is ernstig, n::-ic.r niet hopeloos. Hon 

· moot-zich bezinnen on hot roer omgooien" D.:i.t moot echter
door het volk geschieden. De C.P.N. vortröuwt, ddt de 
arboidorsklasso binnen zoor korten tijd con heel. ander
boold in Nederland zou kunnen schoppen. Thans moeten do 
nrboidors zóggen: · nzoo willen wij:" , 

Desnoods moeten zij met do vuist o� tafel slnnn
on nls dat niot·holpt, dnn .rriooten zij mot hnrdo middelen, 
die hun tor beschikking staah� moor voedsel, loon, kloedin;_· •onz. oischon on do Rogeering onn'het .voxstnnd brongon, dat 
do tijd van Oolij.n voor :.;ltijd- ·v.oorbij is," 

Voorts ging hij d:i,o:p in.op do mogolijl;hoid vnn oen 
oorlog tusschon Amoriko on do sovjets. Hij tr�chtto nan 
to _toonen, dat Amorilm "goon schijn v:nn ko.ns ,.zou -hobbon
om con oventuoolcn oorlog to winnen. 11 . 

nno ·eerste tien ja.ren -i. s or echter goon govnnr 
dnt Àmorikn on Engolnndhot soci�lis.mo ui.t zoudon·rooion, 
nldus spreker. Do leuze van do Communisten i s'. 11ontwnpcning 
en het komen tot con duurzomen vrede". Tenslotte monkte 
hij nog p!'o:pogandn voor do O .P .N. en hot dn.gbl-ad "Do 
We.nrhoid". 

Do voorzi ttor, M.H�Grogoire, spro.k over do komende 
:propo.gnndo-actio;vóor "Do yfri.arhoid". Sprekende over de 
u.s. l Mei-viering, merkte hij op t do.t die dag in hot 
toekon van n strij d 11 zou stonn •. Hot ligt in do bedoeling 
van do O.P.N. Ard. Konncmorlond des nvonds oon grooto 
demonstratie to goven, mits- zij hiervoor oen behoorlijk 
terrain kon Vinden. ·"Do Loco-Burgomoostor D.J .A.Goluk • (lid P.v.d.A.·) _on viiothoudo.r Angon.çmt (H.K.) zullen al hot 
mogGlijko· doen' om dozo domonstrettio in do wnr to scho:ppon,- 7 
meende spreker, Do partij· zou wol. oen terrein kunnen 
krijgen; doch de kosten om dot terrein voor de bctooging 
geschikt te m8kon, zou.door do c.� !N. botnnld moeten 
worden. . ·. 

Hij wekte do o.onwozigon op iri z66 grooton getale 
modo to domon:str9oron, 11dtit hieruit duidelijk zal blijken, 
.nan· wolk_onktnt do sympc..thio dor nrbGido:r:s staat. 11 

Modoworking o.nn deze· vorgndoringword vorloond door 
hot znngtoor "Morccnrood". · 

Typ.: RD, 
Coll.: dR. 

_____ .,. _____ _
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In den avond van 8 April 1947 werd in het ca
fe de Waterwolf te Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer een 
lezing, met lichtbeelden,gehouden voor de leden van de C.F.N. 
Afd: Badhoevedorp. Onderwerp: "LENilq EW Ofil.E TIJD". 

Om 20.00 uur opende de spreker (bij afwezigheid van den 
v�voorzitter)Johannes !er.nardus :Nagel,geboren den 30 -9- 1899

te Rotterdaai,fotograaf, wonende te Amsterdam ,Ferdinant Bol
straat III.a.No.46, de vergadering. 

De vergadering was bezocht door totaal 14 personen.Vier 
hiervan waren afkomstig uit Badhoevedorp .n.l. 

vAdrianus Heijnes geboren 14 - 9 - 90 te Amsterdam ,van be
roep,agent verzekering ,wonende te Badhoevedorp ,Havikstraat 

�No.25 en Neeltje Schuurman,geboren den 11-2-03 te Ammerstol, 
zonder beroep,wonende te Badhoevedorp,Havikstraet 25; 
Mathijs Korstman geboren den 23 - 7-93 te Haarlemmermeer,ar
beider wonende Zwaluwstraat 7 te Badhoevedorp en 

vMartinus Smit geboren den 25 - 11 - 85 te Haarlemmermeer,�on 
der beroep,wonende Sloterweg 57 te Badhoevedorp. 
Spreker hield voor de pauze een lezing over het leven en de 

daden van Lenin en zette uiteen welk een steun en stuwkracht 
Lenin in de beweging was geweest.Hij schetste Lenin niet al
leen als man van de theorie dGch ook als man van de daad. 

Vervolgens werden verschillende eigenschappen van Lenin 
naar voren gebracht. 

Na de pauze werden lichtbeelden,betrekking hebbende op 
het leven van Lenin,getoond;waarbij sprekermr. een korte toe
lichting gaf. 
le Beeld. Borstbeeld van Lenin op de Parijsche tentoonstel

2e id 

3e id 

4e id 
5e ,. id 
6e id 

7e 
8e 
9e 

lOe 
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id 
id 
id 
id 
id 

ling. 
Standbeeld van Lenin in het bezette gebied van de 
Ookraine.De Duitschers hebben het beeld van zijn 
voetstuk geworpen,maar in den nacht heeft de be
volking dit weer op zijn voetstuk geplaatst. 
Stalin vertelt hoe hij Lenin het eerst ontmoette 
in December 1905 in Finland • 
Lenin in de illegaliteit op een onderduik adres. 
Lenin met kinderen bij� de Nieuwja:s.rsboom. 
Schijnbaar een huiselijk tafreeltje,maar hier 
ziet men Lenin in �ijn drukke werk in de illega
liteit. 
Leruin als groot staatsman van zijn tijd. 
Als boven. 
Persoonsbewijs van Lenin.In illegaliteit. 
Plaats waar Lenin heeft gevangen gezeten. 
Lenin tijdens een demonstratie van arbeiders en 
soldaten in 1905. 

' A A
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N1 

den Heer Afdeelingscommandant 
der Rijkspolitie 

te - . 
:PI .0 0 F D D OR F. 



l2e Beeld. Lenin vermomd als stoker op een locomotief op 
zijn vlucht naar Finland. 
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In Finland gekomen moest Lenin met behulp van 
gids over de bevroren meeren zijn weg vmnden. 
Huis waar Lenin heeft ,gewoond tijdens zijn ver
banning naar Siberie. 
Hier zien wij Lenin met een boek 
tijdens zijn verbanning door hem 
Het uitzetten van posten tijdens 
Rusland. 

in zijn hand dat 
werd geschreven. 
een staking in 

Hier zien wij Lenin in een groot bedrijf opwekken 
tot staking. 
Hier zien wij een vergadering van de oorlolsraad 
voorbereiding tot October revolutie. 
Geeft te zien matrozen van het oorlogechip Aurora 
Soldaten bij den aanval op het Winterpaleis Ooto
ber revolutie. 
Tijdens de Ootober revolutie werd een regeering 
gevorm� door Koronakie,derye regeering werd door 
de bolsjewiki gevangen genomen. 
Overal in Rusland werden raden van arbeiders en 
soldaten gevormd. 
Sooialisme is Sowjet macht plus electrifioatie. 
Geeft te �ien hoe gewerkt wordt aan de opbouw.Le
nin geeft een bijzonder voorbeeld. 
Aanslag op Lenin door een vrouw Kaplan.Hoe Lenin 
gewond werd.Hier zien wij de revolver waarmede 
werd geschoten en de kogel die uit Lenins lich
aam. werd verwijderd. 

Na het vertoonen van bovenomschreven lichtbeelden stelde de 
spreker de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen 
over het door hem gesprokene,voorzoover dit een der aanwe�ige 
niet duidelijk zou zijn. 

Door een der aanwe�igen werd de vraag gesteld hoe het moge 
lijk was dat Lenin in gevangenschap nog boeken kon schrijven. 
De�e vraag werd door spreken als volgt beantwoord.Men moest 
zich dit ongeveer voorstellen als het drukken van de Waarheid 

\ in be'7ettingstijd.
l Ten slotte werd nog door een der aanwezigen de vraag ge

•fsteld of iedereen in Rusland nu evenveel verdiende. 
Hierop gaf spreker ten antwoord dat dit nu eenmaal niet

ging en dat een arbeider werd betaald na.2� prestatie en pro
ductie.Een en ander om de arbeidsprecentatie �oo hoog mogelij 
op te voeren.Het was wel zoo in RuslaÏiä"dat zoowel de arbei

der als de bezittende klasse in de gelegenheid werd gesteld 
tot studeeren. 

Hierna sloot de spreker te 22.30 uur de vergadering. 
Ongeregeldheden kwamen niet voor. 

RIJKSPOLITIE. 
GEWEST AMSTERDAM. 
DISTRICT AMSTERDAM. 
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GE HE I M • 

. Verslag van een op Vrijdag 4 April 194? gehouden ver
gad€ring .van de C.P.N. (De Waarheid), Afd.Zaandam, in het 
gebouw .ttOns· Huis!', aan de Gedempte Gracht te Zaandam. 

- ' ,· - ,i 

De."Yergadering.we'lke werd bijge'woohd door circa 400 
personen, wer.d geopE3nd ·door Cornelis. GEUGJES ,Î communistisch 
raadslid te Zaandam,. d�e ·in zl jn o:peningsvyoorO. mededeelde, 
da� de Afd. ·Zaandam, vàn de C .P .N. thans ,fu[OO lêden telt. 
Vërvclgens leidde hij den- spreker Hendriku.J}ORT2..AK, geb. te 
.Anisterr<il.am, 139.::.5.,..1900, won·. te Amsterdam, in • 

. -- ·· ··· '·Nadat ·het arbeid-�rs•z�gkoor ;iDe zïngende strijd-ers" 
• 'enkele strijdliederen ·tèn gehoore .l:lcad' gebracht, w.o. de. 

"Internat.:i:onale" die ·door de aanwezigen .s'taande werd meege
Z,:>ngen·, werden �oor de declamatrice Wijrilpje àR./1.}iBERG-'-Hogen ... 
b1.rk, geb. te H1lversu.m, 16-3-1914,.-won. te Hilversum, en
kele gedichten gedeclameerd-.··Hierna ·1ère8g Gortzak het woord • 

..: ' : . ,: -. 

. Spr,eker begoP,· zi_jµ · re-de met ;te verklc;iren dat hij 3 
.Punten wen.sc_hte te" oesp·r·eken- en w0J.,:, )1I)o Atneirika.arische Dol-
-. laragres:si�.11 ,

0 
'lind,one_si�ai: en. · 11waarPJn.' hi<j _niét· naarJ .Indone

sië möcht'!, , 11.Ànleriika, .. aidus·..:.SpxekorL;heeft' d:oor· d&n oo'rlog 
een econoriiischEm· voorsprong :,gekregE?� op ·ailo "azj'deri: :,landen 
dif2 er bij betroklccn ziJn ·gGweest :�·n .hèoft ·zi1ti·inv,loe,d, _in 
ellt land, d,at arm.uit den strijd gekomen is. Het trácht · 
thàns; nu d.�.�e land0n·· bezig-zijn zi9h:, tE,i .. h�rstollon, niet 
à.llee-n dezen voorsprong· te· boh-oud,çn1 doch. 'zelfs uit te bro.i-

, dchi'.J: Men denke bi jvoorboèld� -'aan het· v é:ïoj_,t.çi:f� met de.n Neder-
. ·landsoheh Bio�c:oop,bond,. Ook andere .landen o:ndorvindon dezen 

druk. Mon denke· ó;t-jvoo±-beeld aan GriekenlEµ+à cri Turkije. De 
'bedoeling van dé_hul:p·aan beide laD;d:on is;niot dozo· econo
misch :te helpen, n�e.n; .-niteiridelij,k ,ba·to5\�cçnt ·het, hot ver
krijgen van stratègischc 'stounpunten-a,ldäar� getuige.het 
feit dor uitbreiding'v'an genoemde-steunpunten. Direct na 
don oorlog· haà. hot .Ainerikaansche _imp'iiriiil.l_is�o _ 420 · steunpun
ten over geJ;ieol de w:erfüd,· thçJ.ns .qa _ fwèe _ j �?1' · -:qoeft het. 460
steunpunten en .b.àsos ·• ûok tre.-cht J\Jllerika Engeland ·aan zich. 

,• te binden. -Er is Sl'E)c'hts:. één lancl ·fer· wör.Bld" dat' zich niet 
door .Amerika laat öeirivl'oeden eri da:t :f,i, de ·Unie der Sovjet
rcpû.blioken, terwijl Óok P.olcn, , J oo_goàlavHl on ,Ts jo·oho-Slo
wakije, trachten zich aan-dez0n invloed.�ç·ontvv0rstelenn. 
Volgens spreker'iS' er màar ��n middp� öm-�itih tegen. deze 
"Dollaragressie11 te woc:i: ·te stellen,. ·en:q.at· is zich vorooni
gen in de. ·C91)1Illunistis che parti J. ve·rvolgons kwam spreker ean 
hot tweede punt"van zijn rede "h�t.�vraagstuk Indonesi�". Het 
verdr,ag Linggadjati i-s · .bezig een .scheiding in o�s volk te 
voltrekken. 'De tog,enstàndcrs van ho.t nècoord is hot kloinsto 
in aantal\ Al �s he� :·vo"rdräg ,ondertéek'ena!; d2carom is de kwes
tie nog nio t als a:fgedco:n ,te beschouwo.q. ·,De togcnstc.ndors 
hebben nog steod's de.macht ·on-bokloëdcri leiding..:gov:ondo pos

ten fn onze Regccring; :.mon denko a.an' Gerbrandy, Kruls, Spoor, 
• 

• • , � • 
J 

- ,, ;� 2 -
L geb. te Zaand·e:m ·50-l•l,92,�, - won •.. te Zaandam. 
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H.elfricili en Kwant. Zoolang 'deze Regcoring tolereert, .dat
dergelijke personen o:p hun :post· blijven dan vormen dezen
nog steeds ··qen bedreiging. voor· oen vroodzo.m.è onderhande
ling. De Regoor:i:ng h1S:eft do -legerleiding niet in haar . 
macht �n Indonesi� en deze personen . kunnen met ons lo_gor
doen wa.t zij verkiezen. Nimmer: is or iets go�omon van de
overeenkomst van het. stopzct,tçh dor troo::penuitzondingon
naar Indonosit!, noen het gaat' nog steeds door. Doór s omen
te wor_l{ón in do C.P.N. kan.món bEJrciken dat dczo '. troo:pcn
uitzondingon worden gestaakt en dat do ·:roods aanwezige'

· trbq)Gn in -Indonosi� warden ·teruggeroepen;, deze jongeman
nen kunnen, .gezien het schreeuwend tekort nn.n vmrkkrachton
bij don wederopbouw van ons land, hier boter worden gG
bruikt". Door het vorgovorderdo uur, kon spreker. punt drie
va.n zijn rodè -niet .behandelen. ·

Na de pauze maakten drio personen van do golcgonhoid
tot dobc.t gebruik, dat zich hoofdzakelijk bepaalde tot het
stellen van vragen.· Als cers·te spreker 1.voordc een .zekere
H'.èndriks het woord. Hij· verklaarde r-ocds, jc..ron lid to zijn
van. do C .P .N. f-doch sprak als zijn mooning uit, dat do
C .P .N. nio-t rcvolutionnair· gonocg is-.

Hierna b�trad van Zö.unen�- -�en,:_.fabri�ksarboidor t�
Zaandàm hét poditim •. Deze vorklac.rdc da'\, de -Regeering ·thans·.
"een poli ti·ok van ovorproductifJ' voert, doc.h. ,dat_ van al de
ze overprodue:tie niets aan de nrboidors ·· ten goodo komt •.
Hij was· dan oók:':vnn moening, dat 'do -a.rbeiè.ers. niet ne.n deze
ovorproductiemoe:�tqn meewerken. Als derde debate.r betrad
R .Hillo, wothoudor van de P .v .d .A. to .Z2.çndnm hot podium.
Na onkel� boschulcligîngon aan het.adrc� von do P.v.d.A.
door Gortzak gedaan, te·hobben weerlegd, vroeg spreker zich
af' hoc hot mogelijk wàs, d·at .in Frankrijk-,. wnar 5 CoIDiilunis
tischo Ministers in de regoering zitting hopben, �.o. do
Minister vnn Oor1og, een kolonialen oorlog werd gevoerd in
·Frnnsch-Tndo-China. Spreker was or van overtuigd dat or tor
wille van de eenheid.in con kabinet, wol oons beslissingen
moesten worden genomen, waarmee somm.igo ministers het niet 
oons waren; doch gezien dit foit wel zoo grondig in togen-

. stelling n;i.ocst zijn tot het c·omm.unismo, kon sprok or niet
begrijpen, waàrom deze ministers dit toestonden.

. . 

Hierna beQiltwoordde Gortznk in hot kort do gestolde 
vrc.gon. Beginnende mot spreker Hendriks, antwoordde hij 
als volgt: "Er zijn in·do wereld o.ltijd monschon, die nog 
communistischer .willen zijn dan.communistisch. Stalin hooft 
in een zijner brochures ·deze monschcn vorgclckon mot onge
duldige kinderen, die hot koste w2.t hot koste, hun wil wil
len doorzetten, doch hierin schuilt niet de kracht van het 
communisme, doch in eon gestadige opbouw der democrc.tio 11

• 

Vervolgens 'doelde spreker van Zaan.on mode, dat zijn stnnd
punt ten 9pzichte vnn'de overproductie fout is; con ieder 

• 
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werker moet ziJn uiterste oest qocn deze overproductie zoo 
goed mogelijk te doen slagen, t eneinde zijn eigen deel 
hierin to vergrootcn. Komende aan do vrang gesteld door 
R.Hillo, zei spreker, dat hot hem had getroffen dnt deze 
zulk eon vrac..g h2.d gesteld. Hij hud zich afgovraugd of de 
bedoeling hiervnn aan geraffineerdheid dan wel domhciQ 
moest worden toegeschreven. Aannemende dat Hille mot eer
lijke bedoelingen hot podium beklomm0n wus schreef hij de
ze aan domheid toe. Hij spr8k zijn verwondering er over uit, 
dat Hille niet wist dat do communistische ministers in 
Frankrijk tegen de oorlogsbcgrooting hadden gestemd on dat 
do gevechtshand0lingon> v1,Blkc tho.ns plnats vonden in ]Tansch 
Indo-China niet .de instemming hadf.cn vc.n do communistische 
ministers.· 

Tenslotte deed C.Gcugjos nog onkclo mododoolin�cn 
over hot a.s. 1 Meifeest, waarna hij de,vorgadering sloot. 

TYP.:TZ. 
Coll. :B/ dR. 
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Verslag propagandevergadering �.P.!IJ e iJeesp op 13 1,1ei 
l 
i 

Aanwezig:ongevee.r 100 personen. 
! ; öpreker: Hendrikus l:iOrtzak, geboren teLAmsterdam 29 Juni 

1900, wonende te AmSterdam. 1 

Filvertoning van Hadio werkend 11Jederland "Lenin in October" 
(revolutie 1917). 

voorprogramma� fi'ilm "Eet lied der Volkeren" van de dirigent 
Tos�ni.

De vergadering werd geopend met het vertonen van de film 
ttaet lied der Volkeren". 

r::J- J. van der velden, wonende te Weesp, Middenstraat lllr.111 
opende daarna de vergadering met het uitspreken van een welkoms 
woord, waarna hij de spreker van die avond de heer tt. �ortzak 
het woord verleende. 

�ortzak begon zijn rede met te releveren wat dec P.�. had 
gedaan in het ondergronds verzet tijdens de bezettingsjaren. 
Spreker probeerde dit aan te tonen door te wijzen op net feit 
dat alle andere partijen tijdens de bezetting het hoofd in de 
sch9ot hadden gelegd, terwijl alleen de c.P.1� .. had doorgevoch
ten, tengevolge waarvan van de zijde der c.P.� dan ook de mees 
te slachtoffers waren gevallen. 

1\Ja de ex ministers De Geer en Coli,jn te hebben gehekeld als 
de ''sterke man in :Jl939" begon spreker zijn rede over Indië. 
volgens spreker werd het hoog �ijd dat de troepen uit 
Indi� werden teruggetrokken of althans de uitzending van mili
tairen naar Indië werd sto�gezet. In dit verband voerde Gort� 
zak aan" dat het verdrag van Linggadj ati door onze tegenwoor
dige regering werd geschonden. Dat het leger ons per dag drie 
millioen gulden koste, wat per gezin ongeveer deertien gulden 
pedroeg. Indien het leger werd teruggetrokken zouden deze uit. ... 
gaven ten goede van het 11Jederlandse volk kunne11 worden aange
wend door de lonen te vergogen en de prijzen te verlagen. 
Onze beste krachten worden naar Indië uitgezonden, terwijl die 
krachten beter kunnen worden aangewend tot de wederopbouvc van 
�ederland, ald�s Gortzak. 

::spreker wekte de aanwezigen op zich niet te schamen om 
een abonnement te nemen op het Commd.nistische dagblad 11ile viaar
heid 11, daar vele vooraanstaande personen, waaronder de Koningin 
en de Hurgemeester van Amsterdam, dit dagblad lazen. 

!Vlet een opviLekking de beginselen van de C: .. P.1� getrouw te
· blijven en daarvoor te strijden, besloot. spreker zijn rede.

vervolgens werd de film "Lenin in October 11 vertoond. Deze 
bevatte een weergave van de sovjet revolutie in 1917, waarna 

O � ar·, vergadering, zonder sluiting, uiteen ging. 
� SZ: De navolgende bestuursleden der C�P.1\J. te v,eesp waren op 
� � de vergadering aanwezig: 

� . ,/ le. Jan Gi,j zen, geboren te Weesp 24 c.fuli 1898, wonende te 
�·7 Wees..12, ë_ingel i'ir.62. 
'"' !,.,,,- 2e. J-ohannes, Sarinus, ui,jzen, geboren te Weesp 2 11·ebrua.ri

1922, wonende te Weesp, Middenstraat Nr.l. 
/ 3e. Pieter, Theodorus, Klein, geboren te Weesp 30 Juni 1913, 

wonende te Weesp, Kerklaan r�r. 7 

/ ) 
4e. Harmen önoodi,jk, geboren te Amsterdam 11 November 1�16, 
wonende te Weesp, hoogstraat .Nr..-57 een hoog 

r,.�,V Se. ..i:üisabeth, Wilhelmina, ;::,noodijk, geboren te .wnsterdam 
)l(,,'1) 

.

13 Juni 191
.

4, echtgenote van F.C. ·repaske, wonende te .leesp, 
/ rtoogstraat l\Jr.57 huis.

� 
'!_eesp, 14 Mei 1947. 
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bPOLITI8 - G� EST AMSTJRDAM. 

DISTRICT - A;.i.óT.;RDAM. · 

ROEP - .inO,iN!K..SNDl\M. We� k ov srzi c h \�\\-te,� 

No"4. i� / C 3 l MRT 194�
1 9 MR-. "� 

OHD'',fülli:flP: Verg,Uaring C,P.11, 
':/' - --; .j/ bol.,Afdeling Landsmeer. 

BU�� 

• 

• 

Ond ergete.K.cnde K" Zeem tn, Opperwa chtmee�ë/.:arocpscoi!l.mand,�n1 
1.for Rijkspolitie te .iäonnikend.am, heeft de eer UlloogEdelge�tri; 1ge 
11Gt nnvolr,ende te repporteren: 

; 
l "Op 28 Februari 1948 r.erd in de vergur1ningsloccli tei t v&n J c � J

_. te Watergang(gemeente Landsme�r)ooor de C.P.N.A�dclin Lans eer 
een openbare vergadering gehouden,alwaar 15 pe � 
vrom·:en) aan r.1e.z1g waren. 

/ ' Te omstre.-.. lcs 20"00 uur op•�nde Hendrik dd Lanfe,f .boren 2 Decem
- ber 191 S ti� I.Bnd.smeer, wonano.e to. Land.;meer iu Jeinde No. 90 V or 

.,�,.t_��e�_g"� P •• ,,,��t�-�,�r,lin� Landsmeer t� '.:ens lid d�r gl..lmeentel'aad) e 
verg"Tiä,3rÎng �n ga·f hierna h':t ... oora aan e eer • .oor� ,lid der 
Twede Kamer, wonende te Bovenks.r.spel ntider adres I e end). 

Spreker spratk over het Marsball-plan als gevuur voor de bevol
king en ov�r het 1Jel v:ri:artj)lan d,3r Communisten" Spreker b ... toogde 
dat het tarshall-plrui er op uit is om Nederland �fL,nkeliJk te 
1:aLût0n van hot berik"anse k,:1pitr.i..ü ter ijl h<;)t voor Nederl.�nd 
boter zou zijn zich vian het kapitalistische Amerika los te ruc.�en 
en zich te orientGren op Buslend.Hij tra:::htte uit te l-'3gge11 dut 
het zool�enaaro.de Wel var: rtplan àe weg is om .riederl..nd :.e�r wel
varend te m.'.i.k:er:.. Verder memoreerà.e ni.1 d<1t d•:? Nederümdse tü.in
ders de gro.,,nten in Nederland hebben moeten v�rniet1gen aa.nge
zién de Amerikaanse bezettingsautoriteiten in Duitsland dBze 
niat wilden kopen voor de honGarenda .Duiie bgvolking. 

Vervolgens spra�k hij ovêr het g�beurde in TsJechoslo��Aije rongév�ex- als volgt: "De gemeenschaf}szin heeft daar geze
.
g�vicrd 

en de arbeiders hobben da,r eindelijk bun vrijheid gekregen.Er 
zullen noe wel mner landen volgen. H 

' Op de vro::,g vnn een bezoeker genaam.à Actrü,nus in 't hol,gebort.n 
te Amsterdam 18 Juli 1888,van beroep meubelmaker,.onende te 
Landsmoor,Kannlldijk No.9.2 (Rooms Katholiek niet zijnde commu
nist) of het grootgrondbezit in Nederland nog groot was,ant
woordde spreker niet rechtstreeks doch brächt het gesprek op h�t 
Coöp,natiove stelsel,zoals fü,.t in Busll.'tnd i.�hruikel1jk was. 
rsprokBr droag er verder bij de kleine b<>t:ren Op 0an EiCh te er 
{�nigen om df.n zelf voor hun rechten op te komen, wö.nt zo zeide 
ihij:"Zonder strijd komen jullie er niet.De C.P.N.kan jullie het 

�lç_ok niet geven.Je· zult zelf je rechten· moeten verd.-...digenJ" 
Nad.1, t hij nog enige prop .,ga.nda h',d gemaá.kt voor een weekbl r d 

voor klüine boeren en tuinders,'..Ûtgeç•ven door d. C.P.N,�indig
de hij zijn betoog. 

Aan de Heer 

De voorzitter H.de Lange voornoemd,d·IÎto de opreker voor zijn
ui teen zetting en memor,,erde ant bij de ll-\a.tst r-rehouden v .r-üe
zing de C.P"N"te Waterg.:.ng 90 stemmen had veNorven. 
Vervolgens werd de film "Birmhoven"v�rtoond,di& tien b<3eld g· f 

van de meeting der "Waarhc�idsvrienden11te Bü�khoven,wc s.rna de 
vergadering door de Voorzitter werd gesloten. 

flet gehGel h d den z·:er rustig verloop. 
Aldus na�n WE.arbeid opgema"kt,ge··loten .n ·1 etekend te t!.omlireen 

dam op 15 Maart 1948. 

Dir.Off.èer Rijkspolitie Je kl. 

De OpperM1chtmeof.'tcr, 
Grcep�COJ;llllandent, 
K.Zeeman. 

Di:.:-trictscoi,J.nan,l�:nt, 
te 

A M STER DA M. 



Gewest Amsterdam dar.ki' spolitio. 
Comm�nda.nt istrict Amsterdam • 

.tio .ól. 

Gehe1m. 2ersoonlijk. 

Gezien en ter koni.1 namo anni)ebo en aan: 
l. da Heer ?roouraur-Genorewl,fgd.Directeur

van Politie te Amsterdam, en
e. Hoofd ven de Centrale Veiligheidsdienst

te 's-Gra,venhar::e. onder bijvoe�ing van een
kartotheek-staat, betreffende H.de Lanr,e.

Amsterdam, 18 nart 1948, 
De DLr igerend Off ic 1 er van 
iijksrolitie �e klasse, 
Distriv� 

H.A.van Qteenia. 

• 
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·i-J.l ,_1_ y an ( fu n et i u) .

Vnombmen: 

(Je bo Ort r�C at LV!!: 

''/ ) 

.St.ugeJ.�. ,il:en s"c w,:t · 
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G�len en met een bijlage ter kennisname aangebo
den aan: 
1. de R�er. Pl"oourettT-Géne�aal, fgd.Direoteur van Poli-

tie te . Amet9rllam. en
2. het Hoofd van de Centrale Ve1lighe1dsd1en.et te
�, 's-Grav$nltage.

·Een verslag omtrent d·eze nog te houden verga.dering
11 t ._2. t' � eveneens wóraep. to ege_zonden.

Amsterdam, 2Z Maart 1948. 
De Dirigerend Offi�ler van 
Rijkspolitie 3� kl.asee, 
D1atriets-Com�anda.nt, 
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commun1st1sche pant1J nebenlanö 
AFDELING ASSENDELFT (DE WAARHEID) 

Op Zaterdag 10 April 1948 zal de afdeling Assendelft der 

C.P.N. een grote

Openbare Yergadering 

T 
beleggen, welke wordt gehouden in "Huis Assumburg", 

des avonds 8 um, zaal open 7.30 uur. 
1 

Spreker: 

�HENK GORTZ-AK 
Voorzitter van de Raadsfractie der C.P.N. te Amsterdam 

Onderwerp: 

De · toe-komst-'· van� ·Nederland. 
' 

Medewerking van "Het Noord Hollands Revue-Gezelschap" 

Kapwerk 
" 

A. Koekkoek
Decors 

- Piet Landkroon

- Na afloop bal

o.l.v. W. Hulst, met de Cabaret-Revue
� 

, , Theater Hollandia'' 
in 2 bedrijven en 24 taferelen. 
Revue-orkest ·o.l.v. Cor Brouwer 

Entrée f 0.75, bel. inbegr. 

Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij: 

35 medewerkenden. 

R. BRAUN, Dorpsstraat· 1036 -(. '.
� J. AAFJES, Dorpsstraat 964 l < 
.. W. HULST, Dorpsstraat 8&6 -

- D. GRIN, Genieweg 42 r-"'" 
X K. ERB, Dorpsstraat 347 �· 

Plaatsbespreking op de dag der vergadering 
's middags van 3-4 uur aan de zaal á f 0.10 p. 
plaats, ten hoogste 6 plaatsen per persoon, 

" J. VEE.NIS, Dorpsstraat 176 
- J. VAN HEININGEN, Vaartdijk 56

r �d;;,;, .�� � U 
! ' � 

niet bij loting 

_ A 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
Den.Haag. J. Fontijne.



I,D.Haarlem 
No. 0033.a.. 

-----

Besloten vergadering CPN "De Waar:b.eidn district Kennemerland te Haarlem op 
. 1 April 1948. 

• 

• 

Op 1 April 1948 van ongeveer 20 tot 23.15 uur werd in de muziek-
[ zaal van het Gem.Con,certgebouw te Haarlem eeI\.,,.__b eslot en vergadering 
\ gehihuden,belegd door de C.E.N.,district Kennemer!ana van "De Waar-

heid". 

\
Zaalcapaciteit 125 personen,aanwezig ongeveer 70 personen,mannen 
en vrouwen,hoof'q,zakelijk van rijpere leeftijd en uit de arbeiders
stand�Geen leuzen of' spandoeken. 

Te 20.25 uur opent de voorzitter en deelt me·de dat de vergadering
wordt gellouden in verband met de campagne ledenwerving en abonné• s
op het blad "De Waarheid" ,welke act.ie in Februari en Maart 1948 
werd gehouden.Betreffende de campagne voor 1 Mei 1948 wekt spreker'
op om te zorgen dat "De Waarheid" in brede kr:mgen komt.Het blad 
schetst spreker als zeer belangr ijk ,voor de cpn.l Mei a.s.is,al-
dus spreke.r,veel belangrijker- dan andere jar,en"Iedere dag kan ge
beurtenissen brengen welke het lot van de wereld zullen b�palen • 
April is ee n b,elangrijke maand,het brengt de verkiez:ingen in Ita-,
lie,welke van groot b!€lang z ijn voor Europa.Het is ook de maand 
van het Marshallplan,hetwelk vervolgens door spreker werd gehekeld
Wij staan aan de kant van de vooruitgang.Spreker juicht over de 
uitslag van de verkiezingen in Roemenie.Voor de verkiezingen in 
eigen land,in Juli a.s.wekt spreker op om zoveel mogelijk van hun 
mensen in het politieke leven te betrekken.'Er moet zoveel mogelijk
gewicht in de schaal geworpen worden.Betreffende de l Mei campag
ne kondigt spreker aan dat vóór l :Mei a. s"nog ·een aamt al vergade
r'ingen belegd zullen worden,waarschijnlijk weekvergaderingen,waar
op de belangrijkste g_ebeurt enissen in Eu.r,opa besproken zullen wor
den, bijv .It alie.Spreker verzooht de aanwezigen een opgave van door
sen te beleggen bijeenkomsten.Van heden tot aan l Mei a.s.zijn 20 
dagen welke veel besli ssen zullen.De .maand April zal volgens spre-

. k·er de overwinning in Italie brengen.Wederom wil men de arbeiders 
klasse in armoede storten.Om dit te voorkomen moet het volk in 
zijn geheel helpen,daarom moeten wij in Juni a.s.tonen veel ge
wic1ht in de schaal te kunnen leggen. 
Hij geeft vervolgens het woord aan partijgenoot Jansen(zie onder) 

Deze releveerde de belofte afgelegd op het in de Kerstmis 1.1. 
geho1;1.den congres,nl.dat alles in het werk gestel<l zou warden om de
Februari/Maart-act:ie voor "De Waarheid" te doen slagen.Daarom werd
ook in Haarlem ellil. o.mgeving ·a11es in het werk gesteld.Als resultaat 
\dezer act ie deelde spreker mede dat Haarl,em de derde. plaats van 
onderaf behaalde.Dit moet worden goedgemaakt. Vervoal.gens wijdde 
spreker uit hoe de actie gevoerd werd,er werden diverse vergaderin
gen belegd om het lezersaantal op te voeren.'Er werd aarzel€nd be
gonnen,hij duidd 1e op enkele kennelijke inzink�gen,doeh later 
ging het beter,toen de kameraden het belang en nut van de acti� 
meer gingen begrijpen.Laten we,aldus spreker,niet denken dat deze
actie begrensd wordt door een bepaalde tijd,het is nu wel een 
hoogtepunt,doch wij moeten doorgaan om een grotere stabiliteit t·e
verkrijgen.Er moet op deze actie doorgebouwd wo rden,wij moeten 
nog meer voor onze krant doen.Niet stilzitten,doorgaan,de straat 

\op,minstens tweemaal per week eolporteren.Als hinderpaal voor de 
actie noemde spreker de situatie in Tsj echoslova.kij e.De .Partij va
de Arbeid maakt hiervan een dankbaar gebruikt om te hetsen,doch 
dat is nu aan het luwen.Nieuwe gebeurtenissen staan voor de aeur 
na de verkiezingen in ItaliP.Als daar dinp.:en �ebeuren die de rfic
tie niet aanstaàn,zullen deze wederom teP,en ons wo1"den uitgebuit. 



Wij zullen hieraan het hoofd moeten bieden.De mensenjaan onze zijde 
zullen .moeten worden ingel.icht over Italie en de opbouwers van dat 
land.Ook in eigen land komen wij voor grote moeilijkheden te staan 
omdat men communisten uit openbare lichamen wil gaanverwijderen. 
Dit zal gebruikt worden als een verkiez :ings-stunt .Wij zullen de ar
beidersklasse in ons distri,ct moeten voorlichten hoe zij zich zulle� 
moeten verweren.Wij zijn niet bang,wij weten dat onze .mensen van 
goed gehalte zijn.Ik heb met 11 De Waarheid" in .Amsterdam besproken 
dat wij met de actie door zullen gaan om de resultaten te verhogen 
en_te consolideren.Weest niet beangst dat wij geen mensen genoeg 
ltebben, ons mensenmateriaal is van goed gehalte. 
Als resultaat van de Februari/Maart actie noemt Jansen: !Haarlem, 2ü0 nieuwe abonn6s 

At.. IJmuiden 53 
'JH_ Beverwijk 3.8 
f\A Santpoort 20· 

Zandvoort 13 
totaal 324 nieuwe abonné•s. 
Aan deze actie werd deelgenomen doo� 264 personen,die elke Maandag 
en Vrijdag colporteerden.Hier.mede· is een corps gevormd van wervers, 
die, al.dus spreker, ook in de toeko.mst kunnen wo:r-den ingezet .Zeer be
langrijk is ook,dat 1100 kranten een weeklang op bepaalde adressen 
circuleerden.Deze adressen werden alle bezocht en met de mensen �1'!'

soonlijk gesproken.Velen van hen zijn toen anders over ons gaan 
denken.Secretaris Segerius(zie onder)heeft zich,al.dus spreker,.met 

·
�

· verwondering afgevraagçi waar de vrijwillige giften tot f .2.50-per
persoon van daan. kwamen.Als antwoord geeft spreker,dat dit mensen z 

?zijn die nog geen lid willen WÇJ'den doch op deze wijze uitdrukking
(.J, A .... J. willen gevén aan hun sympathietin onze actie zit perspectief .Wij gaar. 
Ü� dan ook vol enthousiasme .met ons werk voort.De werving moet ee� nog 

meer massaal karakter krijgen,zeer belangrijk is ook om meer naar 
buiten te treden.De actie moet minstens 1 x per week worden voort
gezet .ünze krant en zijn een machtig wapen tegen de reactie en tegen 
de burgerpers,welke onze mensen vergiftigen.Blijft strijden voor 
vrede,welvaart, en onze ona:fhankelijkheid,riep spreker uit.(Applaus) 

Een der aanwezigen(iemand uit Beverwijk)brengt spreker dank.Hij 
vindt de behaalde resultaten in Beverwijk te gering,noemt het een 
schande dat niet meer bereikt w erd.'.Er is veel meer te b·ereiken dan 
geschied is .Hij wij <\t dit a an het feit dat hij veel te weinig pro
pagandamàt eriaal heeft ontvangen c.q.kranten.Kan de afd.Haarlem 
daar niets aan veranderen? Betreffende de actie zegt deze spreker 
dat 'men in deze tijd overtuigd ·communist· moet zijn of socialist ,om 
stand te kunnen houden tegen de druk van bovenaf. Als ledenaa;r;rtal 
van Beverwijk noemt deze spreker 360 leden.Volgens hem dienen alle 
vergaderingen van de Pv.d.A.worden nagegaan en vaker in openbaar 
debat gegaan worden( applaus). 

'
Een vrouwes.t em vraagt of' het niet mogelijk is om de oude adressen 

- te gaan bewerken van zekere Reisendonk(naam op klank genoteerd!)

JI( De :voorzitter geeft toe,dat bij de actie veel tekortkomingen zijn 
gebleken.De lauwen moeten :me

.
er worden meegesleept.In Beverwi�k had-

.::..den volgens spreker 78 lezer:; van 11De W · � Wat de ac-
tie in Beverwijk betre zeg spreker dat niet alle leden in Bever-

; \; wijk kunnen gaan colporteren; er zijn er 15 tot 20 geweest ,doch dat
1 moet worden beschouwd als een begin.Spreker hoopt dat het Haarlemse 

enthousiasme aanstekelijk zal werken • 
. De voorzitter maakt de aanwezigen attent op de cabaretavond van 
R.W.N.,welke de volgende week wordt gehouden in de H.K.B. aan de 
Tempeliersstraat Haarlem.Hij verzoekt medewerking voor kaartverkoop 
Tevens deelt hij mede,dat a.s.Zondag de eerste bijeenkomst gehouden 
zal worden van de '"Welvaart comité• s in de Apollohal. te Amsterdam. 
Hij wekt op tot bezoek; in de pauze zijn �aart en hiervoor te krijgen 



Na de p.p.uze neemt de secretaris van het district Kenn�erland 
Segerius( zie hieronder)nè't;"'woorQ.fliJ gaat s·preken over -�l ÏiÎei 1948 
en de daarmede samenhangende actie.De XVP en de PVA zijn,aldus 
spreker,reeds op het v_erkiezjngspad met groots opgezette_ vergaderiB· 

�;�;kende over Tsjechoslovakije zegt hij dat de deksel daar op de 
pan der reactie is dichtgegaan �n deze deksel gaat niet meer open. 
De arbeiders in dat land zijn niet van plan om het ingeslagen pad 
terug te gaan,hetgeen wel spijtig moet zijn voor KVP en PvA.Ook 
het Italiaanse volk wenst nu hetzelfde pad te gaan volgen en dat 
zullen zij bewijzen bij de komende verkiezingen.Betreffende de ver-

�
iezingen in eigen land zegt spreker dat zij die met vertrouwen te

gemoet gaan.Het waren de communisten,aldus spreker,die terstond na 
et totstandkomen van het coalitiekabinet Beel g"ewaarschuwd hebben 

Spreker hekelt het huidige levenspeil om vervolgens een aanval te 
doen op Amerika,Truman en het Marshallplan.Het Marshallplan is 
volgens spreker alleen daarvoor om geheel Europa onderhorig te 
aan Amerika.De reactie verwijst spreke:r. naar een bekend. liedje van 

°I Lou Bandy : "Wat -0.e graag zou willen dart krijg je lekker niet".In 
Oost Europa geen imperialispi�� rovers meer,roept spreker uit.Na 
gewezen te hebben op Ameri,!jc,waar hij een stemmenzege van Wallace 
voorspelt,de communistische successen in Griekenlanden China,keert 
spreker terug naar Nederland,dat thans bevangen is door een panis� 
schrik.Dat is geen sterkte,zegt spreker,doch zwakte.De Nederlandse 
reactie gaat zich thans verweren.Deze hielenlikkers van Truman po
gen thans een deel van de communisten los te wekeh en voor de komen.. 
de verkiezingen voor hun wagentje te spannen,doch de werkende klas
se van vandaag is niet meer die van vroeger. 
In verband met de komende 1 Mei feesten deelde hij maie,dat de .mu
zikale medewerking geschieden z.al door de Haarlemsche Accordeon 
vereniging II Accordia" .Deze wilde eerst een contract afsluit en,doch 
trok zich toen terug.Genoemde vereniging telt 20 leden,waarvan er 

\9 katholiek zijn.Een dezer katholieken veroorzaakte,aldus spreker, 
een rel,tengevolge waarvan men medewerking weigerde.Na een persoon-

· lijk bezoek van spreker kon deze thans echter mededelen dat 19 le
den van 11 Accordia" zich alsnog bereid hebben verklaard om v oor de
CPN te spelen (luid applaus).

De intimidaties van de reactie zijn volgens fupreker geritcht teg,en
de gehele.werke?;\de stand.Wij zull.en ons echter niet in de verdedi
ging laten drukken,doch moet en in de aanval gaan en wij moeten goed
aanvallen,dan trekken wij nieuwe mensen.Spreker wekt op om leden
te werven.Dit is,aldus spreker,het enige en juiste antwoord op de
reactie.Hij constateert dat de groep 11Kennemerland 11 tot nu toe te
weinig aandeel heeft gehad in de economische strijd.1-IT is een te
veel aan actie naar binnen en te weinig aan a ctie na.ar buit en.
Hij kondigt aan dat morgen-2 April-een ledenwerf-act_ie zal begin
nen in Hàarlem-Oost.Deze nieuwe actie zal als geheel gesteund wor
den.Hij kondigt vervolgens een reeks van vergaderingen en bijeen
komsten aan(doo� lawaai van buitenaf niet te verstaan).
De Burgemeester van Haarlem heeft toestemming gegeven tot het hou
den van een optocht op 1 Mei.De juiste plannen zijn niet b�end,
doch een ,eommi ssie van voorbereiding is hard aan het werk.Er zal
in de optocht o.m.een praalwagen rijden,wat deze zal voorstellen
weet spreker nog niet. -
In het komende actie-schema zullen ook betrokken worden de gemeen

ten Heemstede,Bloemendaal,Aerdenhout en Santpoort.
Op Maandag 5 April a.s.verschiû-nen de eerste plak-affiches,welke
dezelfde dag of de volgende dag in het bezit der aanwezigen zull�
zijn.
Behalve de actie voor 1 Mei a.s.'kondigt hij ook aan een actie voor
Juni a.s •.
Donderdag a.s. -8 April- begint de April-actie coor qerving nieuwe
leden onder de lezers der "Waarheid" en 11 Voorwaarts 11• 



.Hij memoreert de debatavonden,welke de PvA door het gehele land 
hqudt.Ook de CPN zal zich gaan mobiliseren en tot de aanval over
gaan.,Hij wekt op tot groter vergadering-bezoek. 

(Zijn slotwoord is niet te verstaan) 

Een der aanwezigen st·el t voor alle vergaderingen van de KVJ? en
de PvA te gaan bezoeken en daar dan te debatteren om zoodoende
reclame te maken voor de CPN. 

Er wordt door twee anderen( een man en een vrouw)nog een vraag
gesteld,wel�e niet verstaanbaar was. 
Segerius antwoordt de vragenstellers,doch ook dit antwoord is
niet te verstaan door lawaai van buiten de zaal. 

'Tenslotte wekt Segerius de aanwezigen op om bij de uitgang van de
zaal een bijdragtte storten voor h et onlangs opge:richtte verkie
zingsfonds."Maákt 1 Meiactie tot een groot succes,pareer elke 
aanval in de zekerheid dat de overwinning ons zal zijn" ,aldus
sprekers slotwoord. 

De bijeenkomst werd b ezo,cht door personen uit Haarl em,Beverwijk,
IJmuiden,Santpoort .Onder hen bevonden zich weinig "prominenten" 
en weinig bekenden. 

'Wie de voorzitter was is niet bekend, doch vermoedelijk is dit de
)(\cpner Cornelis de Rover,�eb.14-8-96 Rotterdam,verzekeringsagent 

Maxwellst�aat 8 Haarlem.Deze leidt meestal de beslotPn bijeen
kom.sten. 
Jansen is :Gerardus Petrus Janse,geb.9-6-04 Haarlem,metaalbewer
ker,Gasthuisstraat 9,lid districtb�stuur Kennemerland. 
Segerius is: Theodorus Segerius,�eb.19-4-15 Watergraafsmeer,
kantoorb,d

�:,Slachthuisstraat 64zwart. 

\ �. i{(,
Haarlem, 2 April 1948. 
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BUREAU B --COMMANDANT 
G), 29 C. V .D.Gehei]Jl.-Persoonlijk. I 9 APR 1948 

Bijlagen: geen. 
Onderwerp: "Vergad eri ng C. P. N. te Kolhorn" • 

Bij deze heb ik de- eer U Hoogedelgestren 
. ge het vo l�nde te rapporteren: 

Op ZQ. ter da ga vond 10 .Apri 1 1""9,.,,48.,.,- - w-e·r--.--...,.1.-n-,..d_e_z_a--
van-

,......., Ir.Groet te Kolhorn door de :e_laa.tse lijke afdeling der 
c.P.N. een ver gadering gehouden,d ie voor een 1.ëder toe 
gankelijk was. De zaalcapaci tei t bed raagt ongeveer 300 
personen.Aanwezig vare n ongev eer 90 pe rsonen en hieron 

. derbàvonden zich versch illende anti-communisten. 

�" 1 

De voorz itter,Ruurd van der Laan,geb oren 20 F'�e.--r_u_ 
l, ..... a,i� ri 1907 te Schoterlánd(lfr.) ,vap beroep ·landarbei der , 

P
t wonende te Kolhorn B.l,gemeente Barsi nge.r horn,opende 

te 20.45 uur de vergadering·------=----,=-,---..----

J 
· Hierna trad als spreker op a.ë Heer Jan Häken(ver-

" j I dere gegevens bet ref'fende de perso·nalia onbekend), 2e 
. Kamer lid,die sprak over het plan· Marshall en Ts jecho-

Slowakij e ·--------.----,---.....,...----.---,--------
_____ Spreker begon met op te merken dat,wanneer men 
tegenwoordig de kranten leest ,men zich afvraag t,is het 
de moei te waard te leven, omdat alle kranten de suggesT 
tie proberen te wekken met hun grote koppen van� "Wa.nae 
neer zal dè bom barsten? 11Daarbij stelt men z ich wel 
eens enkele vragen_.. �n als le vraag zo u spreker willen 
s tellen:"Is heti r1.�el de vraag te st ellen of ,een derd 
wereldoorlog onverm�delijk is ?" 

Wat is van de belofte van radio OranJe t iJ ens de 
_b_e_z_e-tt ing en later door Professor Sche rmerhorn op 11de 
Brug" gedaan,over de eerlijk e verdeling der armoede 
en de nieuwe koers,d ie zal worden gevaren,terecht geko 
men?Zij zijn niet nag ekomen, wat ook nooit de bedoe li� 
was .ons land heeft enorme verliezen geleden,maar men. 
boudt zich nu be zig om de toengedane belofte to t inlo 
sing te brengen.Men ziet meer hei l in de st rijd tegen 
de communisten,aldus spreker. __ _ 

Minister Lieftinck,zich noemende soci alisf,maäl2c 
�1.-n__,,d�e�nota waarin de positie van onze f inancien wordt 
blootgelegd,tev ens bekend,dat wi j niet op ve rhoging 
van het we 1 vaar tspeil moeten rekenen. Ook Mini ster van 

den Bri nk spreekt in de zelfde geest·-----------
____ Over Tsjecho-Slowakije zei sp:cëker =-�-_,..--=---

Toen e en kleine groep de vooroorlogse oestand 
-w ... i ... l"""d-e -her stellen en het volk zich daartegen ver zet te ,

----------- schreeuwde men moord en brand,met Vorrink en Goedhart
AAN aa.J1 het hoofd, over het on-democrat isch optreden al daar 

de Heer Hoofd c.v.D. te 
's GRA VENH.AGE. 

d.t, Chefs.,!__ 

PATRIA·AMERSFC!IORl 
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Wat was de ware reden v oor dit optreden?Ook daar had men 
beloften gedaan.Tijdens de illegaliteit waarbi j samm
werking was tussen alle partij en, werd een werkpogr:-am. vast 
gesteld met ver gaande eisen als nationalisatie der banke 
en grootgrondbezit.De verkiezingen brachten de communist:? 
als sterkste partij met 315 procent der st emmen..Gottwald 
werd premier.De communistische Partij gaf uiting aan de 
wi 1 van het volk om do or te gaan met he tn inlossen der 
beloften,i:,l� schreeuwen de tegenstanders nu over een 
putch der coillil1.uniste n.Nationalisatie der bed.rij ven met 
meer dan vijftig man personeel ,nationalisatie van gr-ond
be zit boven vij ftis hectare zijn doorns in het oog der 
reactie.Het p:>litie-apparaat is daar niet in dienst der 
reactie,mar in dienst van het volk.�reker zag het als 
een s�ijd tussen socialisme en capitalisme. 

--------

In de nota Lieftinck v.ordt gesproken van geen ve r-
.... h_o_gi__ng van het welvaartspeil.De oorlog in Indonesië 
heeft 10 milliard gekost en de Regering die op oorl.og 
gekoersd heeft had d it moeten besteden aan de opbouw. 
Het Marchaalplan is €en v oortzetting van de voor-oorlogs 
poli tiek en: geloof maar niet,aldus spreker ,dat Amerikaa n  
se kapitalisten nu phllantropen zijn geworden.Dit is gee 
hulpplan,ma.ar een poli tiek plan,waarbij voorwaarde is 
een p:>li tiek voor het Ameri kaanse imperialisme. _______ _ 

Maar de Sov jet-Unie, aldus spreker, gaat alle Jaren 
-ijl. ... l.-n"""de-r voer oorlog uitgev en.Er zi jn nu nog maar twee

lichtingen onder· de wapene n.Ons enige antv.oord m'oëtz:ij n 
Werkt mee aan de welvaarts comlhté,s !Gezamenlijk een 
volksbewegLng maken,opdat er vooruitstrevendheid kome, 
al dus besloot sir eker zi.j n re de•

--,,
-----·------,,...........-. Er was geen débat en er werden geen vragen gesteld 

---

In afschrift aan de 
Procureur-Generaal 
fgd. Dir. van Pol. 
te Amsterdam. 

Rijl<..spoli tie 
District Alkmaar 

Commandant. 
No. 101 C.V.D. Geheim Persoonlij 

Gezien, Heiloo 15 April'48.
De Off. van Rijkspolitie le kl. 

{• ���eur. 
Heer - -



• 
Personalia van Lantlkroon en Koe�coek 

LAHDI�OON, Petrus, p;eh. 17. 7 .1 J07 te Amste�·dam, kunst�, hilder, 
wonende Korte Amstelstraat 12-I te Amsterdam 

KOEiv1..0EK, Antoon, geb. 7.2.1909 te IJoselmuiden, kappr:>r, ·•onende 
te Wormerveer, ·;,andel <r 1 40. 

B III b, 8.5.1948 
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�ilWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

District ... Am.st.e.r.d.am .•.. 
Afdeeling: ......... ""·"'······················ 

Biilagen: zes . 

Onderwerp: openbare CPN-vergadering 

/ 

te Assendelft. 

Ingesloten doe ik U toekomen een verslag 
van een op 10 April 1948 te Assendelft ge
houden openbare C.P.N.-vergadering,waarbij 
gevoegd een exemplaar van het programma van 
het theater Hollandia, dat die avond tevens 
optrad. 

Nog treft U hierbij aan een vijftal st�
ten betreffende de te As�endelft woonachtige 
communisten Borst H.J., Nielen K. ,v.d.Horst 
M. ( met aangekecht rapport) ,Boogaard W .s. en

/ Veenis J., welke personen bij bedoelde ver-
eadering een leidende rol vervulden. 

De Dirigerend Officier van 
Rijkspolitie 3e klasse, 
DistrM

(;/

',

H.A.van Steenis. 

Aan het Hoofd van de CVD • 
Javastr,68 te 's-Hage. In afschrift: 

de Heer Procureur-Generaal 
fgd.Directeur van Politie '' 

' 

te Amsterdam. 

PATRIA•Al,.IEA8FOORT 
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GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 
.... .. 1V.QB.�RYEE.R. ............. , .... l..7. ... Apr.i.l ................. 194 8 

District .... AMS.l.'ERDAM .............. . Hogeweg 4. 

Afdeling: ............................................... . 

� Groep ........ ZA.ANDI.JX_ .............. .

COMMANDANT 

No. 2.3 Geheim persoonlijk 
Bijlagen: 

Onderwerp: 

Openbare vergadering der C.P.N. 
te Assendelft. 

• 

f 
Verslag openbare vergadering der C.P.N. te 

Assendelft,op 10 April 1948 om 20 µur • 

) 

� Cafe Assemburg van C�rnelis !Q.e�Jne,wonende en zaakdoende 
aan de Dorpsstraat 370-te Assendel�t. 

Z:aalversiering. 
Spandoeken,met de opschriften:
Leest , ,De Waarheid" .ook Gij :)..id van Radio werkend Nederland, 
On�e troepen naar huis,Natîonalisatie en medezeggenschap, 
Tegen reactî.e Eenheid van actîe,De prijzen omlaag ten koste 
van de ondernemers,Eigen krant in Eigen hand. 

Zaalca.piciteit 
\Ongeveer 400 personen. 

Aanwezig Ä301 personen,geen gekleed in militaire uniform,geen gemeen
ltea.mbtenaren,ongeveer 150 vrouwen.(Veel bezoekers ·uit de 
gemeenten Krommenie en Vestzaa.n.) 

Sprekers �/1 Willem Gijsbertus Nielen,geboren te Wormerveer, 11 November 
4t .� v: J 1904,wonende te Assendelft Dorpsstraat 874. 

ur-
. 

f• Henk Gortzak uit Amsterdam(hier verder onbekend) tl/Optreden van een Revue gezelschap met de Revue,,Theater
ltû- ! Hollandia't (Klaarblij kelij k?hiermede bedoelende het beleid 

j 
der Ned.Reg�e'gang van zaken in Nederland) 

' J Deze Revue was geschreven door illem Hulst, geboren te 
Krommenie 9 December 1916,wonen e e Assendelft Dorpsstraat 

n · 

H

86, gemeente raadslid van Assendelft voor de C"P.N. en · 
· p.'/J. 

· werkzaam bij het Dagblad, ,De "'waar heid11 te Amsterdam. 
w De spelers in deze revue,waren hoofdzakelijk,uit de gehele 

Zaanstreek afkomstig,hun namen enz. konden wij niet gewaar 
· . worden.

Deba.t Geen 
' 

AAN de Heer 
Districtsco:m.mandant der Rijkspolitie 

te 
AMSTER DAM 

Omstreeks 
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2· 
Omstreeks 20.30 uur,opende de v9orzitter der C.P.N. te 

AssendeJ.ft (W. G.Nielen voornoemd), de vergadering met een 
kort woord.Hij riep de aanwezigen een hartelijk welkom toe 
en sprak .zijn vreugde uit over de grote opkomst.( deze op
komst,za1· in hoofdzaak zijn oorzaak wel vinden in het op
treden van een caba.retgezel.scbap en het bal na áfloop) 
Hij wees er op,dat ondanks leugen en bedrog,het huil tegen
standers niet gelukt was, de communisten te· doen verminde-
ren, waarvan de grote opkomst wel getuigde.Hij riep de aan
wezigen op,nog grotere actie te voeren.�iexna gaf hij het 
woord aan Henk Gortzak. 

1 Gortzak. sprak ongeveer .&5 minuten. . 
Hij begon met een lange uiteenzetting,wat door de andere par 
tijen ondernomen werd. om het communisme tegen te gaa:n.Hij 
noemde dit angst,want �o zeide hij;wanneer men niet beangsti 
is voor eigen lijf,dan behoeft men een ander niet angstig 
te maken voor het communisme.De communisten, zo zeide hij, 
hebben geen angst voor de andere partijen,daarom behoeven 
zij het vol.k ook niet angstig te maken voor de andere par
tijen.Dat de c.P"N� zich niet angstig behoefde te maken, 
bleek ook in Assendelft wel.1anders was de zaal. niet zo vol. 
Hij maakte daarbij nog en;î.ge schampere opmerkingen aan het 
adres van de P.vd.A. en de K.V.P •• Verder bracht hij naar 
voren,dat onz� actie in Indonesië hopen geld kostte en dat 
leger en vloot grote geldsbedragen n'odig had.Dat de andere 

partijen het vel.k geen andere beloften konden doen,dan een 
sober leven.Hij deelde mede1dat het bedrag voor de bouw van 
scholen en ziekenhuizen,met 50 % verminderd moest worden. 
Omdat. er voor scholenbouw. slechts 1"4 millioen, op de begro
ting stond en hier nog 50 % af moest,kon ieder wel nagaan, 
hoeveel er voor scholenbouw besteed werd. 
Maaaar -�-- ( zozeide hij) in dezelfde courant,waarin de 

bezuiniging lCiX op de bouw van ziekenhuizen en scholen, 
werd vermeld,w erd,geschreven,dat het bedrag benodigd voor 
leger en vloot,verhoogd moest worden.Dit bedrag moest 21 
á 22 millioeri gulden zijn. 
Verder nam hij in zijn rede,vooral stelling tegen het 
Marshall-plan.Hij maakte er zijn toehoorders opmerkzaam·op, 
dat Amerika bezig was,zich in ons land in te dringen.Dit 
gebeurde niet,zoals de moffen dat hadden gedaàn,met slaande

er. trom,maar onder de naam van hulpverlening.Amerika wilde ons 
rJJ> ) helpen,maar 50 % van de te ':'ervoeren ge� deren,moes � met 
� 1 

1 Amerikaanse se hepen en Amerikaanse . zeelieden gesclneden.
r 

�r;k_. Door Amerika,werd de nekslag toegebracht aan,J:>nZ e scheeps-
' ar.,. 1,...t5(Z.VI 

bouw en zeelieden.Het was hem uit oede bron/bekend, dat ·-
Amerika reeds nu. aan enkele in us rien v-oorS'chreef, wat ze 

wel en �at ze niet mochten maken.Verder besprak hij,hoe

bij de vorige verkiezing�n de P.v.d.A. en de K.V.P. uitge
rekend hadden,hoeveel zetels ieder zou krijgen,daarbij kon
den zij van te voren precies zeggen,hoeveel zetels de c.P.N. 
zou krijgen en dus niet veel bad in te brengen.Door de uit
slag der verkiezingen,bleek wel,dat zij misgerekend hadden. 
Hij zeide, wij communisten,maken geen voorspellingen ten 
aanzien van de nieuwe verkiezingen,maar strij�en voor een 
hoger l.oon en een z.elfstandig land, wij zullen kraken, die 
gekraakt moeten worden. 

Hiermede was zijn rede teneinde.Zijn rede werd met 
ap:2laus bel.oond" 
Hierna werd staande de Internationale gezongen. 
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Na de sprekers,trad het revue-gezelschap op.Een programma 
van dit optreden,gaat hierbij. 
Hier volgt over.enkele nummers uit het programma een klein 
verslag. 

No. 2. Was een declamatie voor de Welvaart-oom.mi tê,ts. 
No. 3. Op het toneel een kermis schouwburgtent , , Theater Hollandia'' 

�aarvoor een paar clowns,met kleine� en grote trom en een 
trompet •. Een cassa met dam.e, een waarzegster en enkele heren. 
De directeur, nodigt het :pu.bliek uit, binnen te treden.Hij 
zegt,dat het theater wel verouderd is,maar binnenkort ver
nieuwd zal worden. ( verkiezingen)( uit het programma blijkt 
dat de artîsten per Juli zijn ontslagen} 

' 

(Uit het geheel blijkt,dat hier de Ned.Regering en de d.iver
se politieke partijen bedoeld worden) 

No.6 Hierin worden diverse politieke perso .nen uitgebeeld.O.a 
Gerbrandy( Gerrit Branders )Deze personen h.ouden een vergade
ring, waarin onder meer,.onze overzeese politiek wordt bekri
tiseerd.Een in (onbepaalde) uniform gestoken(wordt met veel 
bombari.e, tot hoofd van de poli tie benoemd(is genaamd Spoor
stein)Na veel heen en weer gepraat,komt naar voren,dat zij 
alleen maar een politionele actie bedoel.en" 

No.12. Hier wordt aan Kleffenstein,het verleden,het heden en de 
toekomst voorspeld.Nadat Kleffenstein,bleek van sch.rik is 
weggelopen,vraagt de kamerbediende aan de waarzegster,wat 
zij heeft gedaan. Zij antwoordt,,Ik heb nu eens De Waarheid 
gezegd". 

No.13 Hierin wordt verteld,hoe iemand geboren wordt en dat daar
mede samenhangt, op welke stoel hij zit.De één zit op riet, 
de andere op pluche. (Hierbij wordt de gehele opvoeding, 
school,maatschappelijke positie enz. doorgenomen,zodat bij 
de meesten> bij hun gebtorte al bepaald is, op welke stoel 
zij mullen zitten)Het einde hiervan is,dat de communisten 
eenmaal op huil stoel zullen gaan zitten en daa·r niet meer 
af zullen gaan. 

No.l8'De oude meester Volk is jarig.Hij laat de kinderen in de 
klas komen.( 4 als kinderen geklede personen) 
Eén meisje,genaamd )!J Beeldje,één jongen Koesje,verder nog 
een miezerig ventje en een flinke robuste jongen met rode 
trui. 
Als geschenk > beloof! Beeldje aan meester ee� nieuwe jas, 
maar eerst moet er hulp komen.Koosje vertel4 �eester,dat hij 
hem (meester Vol.k) 3 jaar geleden een cadeau had beloofd. 
Hij had 3 jaren lang�met al zijn e:he.rgie aan dit cadeau ge
werkt, nu was het klaar en kon hij het mee ster aan bieden. 
Hij bood meester een doos aan.Meester opende de doos en 
baalde een dode vogel aan een touwtje daaruit.Meester vond 
het cadeau prachtig.De. jongen met rode trui,bood meester. 
ook een pakje aan.Dit cadeau werd terzijde gezet. 
Daarna,was er een radioreportage.De kinderen uit de klas 
mochten voor de microfoon spreken.Nadat Beeldje en Koosje en 
de derde leerling,voor de microîoon hadden gesproken,wilde 
ook de jongen met rode trui voor de microfoon plaats nemen .• 
Rij wérd echter door de andere leerlingen weggewerkt.Koosje 
maakte voor de miüro:toon bekend;d:at de reportage geeindigd 
was.De Jongen met de rode trui. riep uit>dat hij niet zou 
rusten, voor hij ook voor die micr-ofoo.n mocht spreken.Door 
het tumult,viel meester Volk flauw.Drie leerlingen liepen 
angstig weg.All.een de jongen met rode trui blee,f'.Hi.1 nam 
ziJn cadeau,dat door meeater terzijde was gezet en plaatste 
dit naast meester.Op het pakje stond te lezen ,,We1vaart 
pla.n•De jongen z.eg'!ï,, ,Kom we zullen z.ien,·of we hiermede 
de oude meester Volk,wat op kunnen knappen.'t · 

Ne 21 De da.mea Flits en Flap(een persiflage op Snip en Snap) 
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Een enkel passage uit dit optreden: 
Juff.Fli ts: Juffrouw heè.ft U al inwoning? 
Juff.Flap: Nu juf:trouw,dat kan tocb. niet,ïk heb ma.ar 13 

. kamers en een badkamer 
Juff.Flits:O, ik dacht zo,mi.jn zoon wil trouwen. 
Juff.Flap:,Is dat.die zoon.die niet erg ee ••••••• 
Verder blijkt b.ieruit,dat de zoon van juff Flits,bij de 
N.S.K.K.. is geweest,maar dat hij een voorkeurs plaats op de 
lijst van woningzoekenden heeft.Verder deelt juff. Flits 
de,dat haar zoon binnenkort misschien een goed baantje 
krijgt.Hij heeft zich opgegeven bij de reserve-politie� 
Juff. Flap a_n::twoardt: ,,o ja,daar kunnen ze alleen Goede 
Nederlanders bij gebruiken.� 

lfm.25 Hierin wordt aangetoond,hoe een jong paar met huJ.p,een 
. , , Eigen haard" krijgt.De Amerikaan geldschieter, komt op be
zoek en neemt bezit van bijna de gehele woning.Verder doet 
hij in die woning,wat hem goedduhkt.Het echtpaar heeft.niets 
meer te vertellen.Ten laatste komen een_paar (r&de) helpers 
en gooien de Amerikaan er uit,zodat man en vrouw weer baas 
in eigen huis zijn • 

De spelers werden met een flink applaus beloond.Behoudens 
enkele comische nummers,stond de tekst van de revue in het· 
teken der politieke oppositie.Vooral werd hierin .Amer.ika 
aangevallen. 
Hierna sloot voorzitter Nielen de vergadering en bedankte 
de spelers en sp!kers en tevens het publiekvoor de grote 
opkomst en riep hun een tot weerziens toe op 1 Mei a.s. 
(optocht der C.P.N. te Assendelft.� 

Bij het begin der avond,hadden op het toneel,ach\er de 
rode tafel plaats genomen� 
Henk Gortzak 
7/illem Gij sbertus Nielen, geboren te "formerveer 11 November 
1904,in aanhef genoemd. 
Jan Veenis,geboren te Assendelft, 6 Juni 1883,timmermans
knecht,gemeente raadslid voor de C.P.N,wonende te Assendelft 
Dorpsstraat 17 6. 

, 1 t Mijndert van der Horst, geboren te Haarlem, 16 Januari 1910, 
Y-- courantenbezorger,wonende te Assendelft Dorpsstraat 941. 

. 

� . 

Wilhelmina Susanna Boogaard,geboren te �everwijk ll'Mei 
1902., ijonende te Assendelft,Dorpsstraat 347.echtgenote van 
Johan Carel Erb. 

Aangezien door mij in de zaal,geen aantekeningen gemaakt 
konden worden,is dit verslag,vooral wat de sp�ker Gortzak 
betreft,slechts in hoofdpunten weergegeven. 

De opperwachtmeester 
Groepscommandant 

D.v.d.Ve



Het Noord-Holland's Revue-Gezelschap

presenteert: 

een CABARET-REVUE IN 2 BEDRIJVEN EN

26 TAFERELEN

Geschreven en bedreven door 40 medewerkenden 

Muziek van Cor BrouwJr en Lion Contra) l� 
Revue-Orkest o.l.v. Cor Brouwer 

Dansen ingestudeerd doo) Annie Lubbes J

Decors van Piet Landkroon te Amsterdam 

en belangeloos afgestaan door het G. G. Cabaret 
" 

Kapwerk: Antoon Koekkoek 

Regie: WIM HULST

Alle vrouwen, mannen, meisjes en jongens

die medewerken, willen op deze wijze bun 

aandeel leveren in de strijd voor een on-

afbankelijk en welvarend Nederland 

Progzanun& en Tebtboekje: prij• 10 ce:a.t



Voor goede en sterke 

Dames- en Herenstoffen 

naar de 

O{-a. �- _/llelL "()Jisser & dnoeL 
ZEEMANSSTRAA T 1 a - ZAANDAM 

TELEFOON 4431 

Alle soorten KAMGAREN 

desgewenst n aar m aat verk rijgbaar 

Deze Revue-Costuums zijn door ons geleverd 

ONS NIEUW HOLLANDIA 

U heeft toch zeker ook wel in de gaten, 

Hel is nog niet zo als het wezen moet. 

Wij kunnen het niet eeuwig zo maar laten, 
Nee het gaat in Nederl11nd niet goed. 

Nauw'lijks zijn we nog maar vrij 

Het is kort maar even, want 

Voor een appel en een ei 

Gaat de vrijheid van de hand. 

Ref r e i n: 

Want wij leven van de schooi, 
Van een kliekie en een fooi, 

Steunen op Amerika. 

Nieuwe handel moet gesticht, 
Ook naar 't Oosten dus gericht, 

Voor een nieuw Hollandia. 

Zo de Moffen kwamen in 't beginnen, 

Met slaande trom, met tanks en bommenvracht. 
Zo sluipen nu de Yankees bij ons binnen, 

Als de dieven in een donk're nacht. 

Maar ons volk dat is niet dom, 

Reikt elkaar de broederhand, 
Gooit het roer in één slag om, 

Voor de toekomst van het land. 

Ref r e i n: 

Want wij leven van de schooi, 

Van een kliekie en een looi, 

Sleunen op Amerika. 
Nieuwe handel moet gesticht, 
Ook naar 't Oosten dus gericht, 
Voor een nieuw Hollandia. 



PROGRAMMA 
1. Potpourri

Ons Revue-Orkest presenteert zich 
2. Proloog

3. Theater Hollandia

Eén der laatste voorstellingen. De artisten 
zijn per Juli a.s. ontslagen 

4. Voor een nieuw B-ollandia

10 meisjes dansen en zingen 

5. Kunt U dat ook ?

Dat vragen U onze Augusten 

6, Het "Comité Hollandia's Eenheid"

Voorzitter Gerrit Branders 

7. Brook en Braddy (geen Marshall import)
Een razend snelle tapdance van eigen bodem 

8. Het pierement

9. Accordeonklanken

10. Eén avond moeder

11. 

Een dramatisch gevecht tussen 2 mannen om 
één meisje • 

De drie dwarrelaara 

Zij zingen dwarrelende dwaasheden 

12. Bij "de waarzegster

De harde Waarheid 
13. De stoelen

Zeg mij op welke stoel gij zit 
14. Bloemenlied

Een duet in het park 

PAUZE 

RADIO WERK E ND NEDERLAND ..... 

15. De muzikanten beginnen weer

16. Weet je nog?

10 meisjes zingen en dansen 

17. Het Nederlandse lied

Het mooiste van al 

18. In de klas van Meester Volk

5 Mei, meester is jarig 

19. Accordeonklanken

20. Brook en Braddy

Hun energie is onuitputtelijk 

21, Dames Flits en Flap 

Een pe'rsiflage op 2 bekende dames 
Zij zingen en dansen de Marshall Hokiepokie 

22. Tango Notturno

Zang en dans 

23. De drie dwarrelaars met hun guitaar

Baas in eigen huis

Dat is Bolland

10 meisjes met onze zanger 

26. FINALE

Alle medewerkenden 

EINDE 

Wijzigingen in het programma van dit Theater blijven 

J voorbehouden. Wij verwachten dat U in Juli a.s. een 
radicale verandering zult willen aanbrengen 

IN SEPTEMBER EEN EIGEN KRANT ! ! 
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Hierlangs afknippen 

Ondergetekende geeft zich hierbij op als abonné 
van "De Waarheid" à 32 cent per week 

Naam ... 

Straat .... 

Plaats ...... . . ........
. ...... . . . . ...

............
.... .. ........ -· .. 

Deze strook kan ingevuld worden afgegeven aan de fonc· 

fionarissen in de zaal of aan het agentschap ter plaatse 

WEET U NOG?

Weet U nog, weet U nog,

Wat ons is beloofd?

Weet U nog. weet U nog,

Hoe U 't heelt geloofd
°

?

Hoe ons volk zich heelt verblijd:

Spoedig kwam een beet're tijd.

Waar is nu, vraag ik U

Eindelijk de daad ?

Want wie weet nu nog niet.

Dat het zo niet gaat.

Wacht niet langer gedwee,

Maar strijd ook met ons mee

In het Welvaarts-comilé !

DAT IS HOLLAND 

Reeds eerder stond voor Nederland.

De vrijheid op het spel.

Dat zijn wij niet vergeten, want

Ons leven was een hel.

Bedreigt ons thans een nieuwe macht.

Wij zijn tot strijd bereid.

Heel Holland vecht met alle kracht

Voor de onafhankelijkheid!

Dat is Holland,

Dat is Holland,

Hier in Holland laten wij ons toch niet dwingen. 

Dat is Holland,

Dat is Holland,

Daarom blijven wij een Hollands liedje zingen.

Geen Tommy en geen Uncle Sam

Zal stellen ons de wet.

Wie vrij wil zijn verheit zijn stem,

En houdt zijn plaats bezet.



Binnenkort verschijnen de eerste romans uil de 

PEGASUS ROMAN REEKS 

Een zestal van de beste romans van bekende schrijvers, 

keurig gebonden in stevige band met stofomslag. 

UPTON SINCLAIR 

FORD 

272 pagina's Gebonden f 2.25 

Eer. der beste voortbrengselen van de Ameri

kaanse vooruitstrevende literatuur. 

JULIUS FUCI K 

MET DE STROP OM DE NEK 

150 pagina's Gebonden f 1.75 

Een boek van moraal en karakter, reeds in 

zestien landen vertaald, dat niemand missen màg 1 , 

BOEKEN, DIE VOOR ZICHZELF SPREKEN 1 

Verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks bij: 

UITGEVERIJ PEGASUS, LEIDSCHESTR. 25, AMSTERDAM 



INLICHTINGENDIENST 

No: 7 S'" J ;0
fj

'{f) 

V E L S E N BUR��U 8 
2 9 AMr1948 

Onderv.erp: \Verslag openb�� vergadering op 20.4.48 gehouden in
zaal) te IJmm.cten door C.P. N. a.fd. I Jmuiden. 

Spreker: Dirk Kamminga, geboren Delfzijl +4 Sept. 1906, van beroep 
wonende Berkenstraat 41 te IJmuiden.O.,gemeente Velsen 

grondwerker 

'1'1/N,Mourer , landelijk propagandaleider CPN 

Aanvwezig �d, bestuur IJmuiden CPN 
{ 

D.Kamminga(zie boven)

aLi 1-... sloQiu.u� Daniel FLOOR, geboren 6 September 1922 te Velsen

')(._J ��-3 
van beroep banklllerker, i'1onende Eikenstr. 21 te IJmuiden. 

• 

Oost,gemeente Velsen 
Pieter Cornelis HEEREMANS, geboren 24 November· 1915 te 
Velsen, van beroep bouVïvakarbeider, :wonende Iepenstraat 

6 te IJml.ii.den.O.,gemeente Velsen 

\54 personen (w.o. 4 CPN raadsleden) zaalruimte 200 tot 225. 

R A PPORT. 

KaJDminga opende de vergadering , waurna N. Mout·�r: een betoog

hield over de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije. Met tal van voorbeelden trachtte 

spreker aan te tonen, dat van dictatuur in dat land geen sprake was " Wel wordt 

tatuur in eigen land in ernstige mate bedreven, aldus spreker, waarbij do.or hem o.a. 

de zuivering , de Bijzondere Rechtspleging en de politiek indonesie werd becritiseerd 

Vervolgens hekelde speker de politiek vé!.n de Partij van de Arbeid en de 

KVP inzake het opEichten van de reserve-poli tie, waarbij door hem met verheffing van 

stem werd uitgeroepen "Geen reserve of Vorrink politie zal ons in ons streven naar 

lotsverbetering voor de arbeider kunnen remmen." 

Voorts zijn afkeuring uitsprekende over het spreekverbod Vón het 

tisch lid van het werk-comi te voor het Monument voor gevallenen te Velsen, tijdens de 

onthulling op 5 Mei 1948, besloot spreker zijn betoog, nadat hij de aanwezigen in e

nige stimulerende v,oorden hhd duideli,!k gemaakt dat de tegenwoordige het2.e tegen de 

communisten in o_,s land als een uitvloeisel moest � orden gezien van de reactionnaire 

propaganda. 

� . Velsen, 22 April 1948 
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GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

• 

District ......... Alkmaar. ............... .. 
Afdeling: .............................................. .. 
Groep ...... ê.9..P.:?;ggP:., .................. � . .  

COMMANDANT 
No.43-c.v.D.Geheim-Persoonlijk. 
Bijlagen: geen. 
Onderwerp:"Filmavond C.P.N. te Kolhorn:" 

Bij deze heb ik de eer U Hoogedelgestrenge 
het volgende te rapporteren: 

Op Zaterdagavond,22 Mei 1948,werd in de zaal van 
-tde cafehouder Groet te Kolhorn,gem.eente Barsingerhorn,

een filmavond gehouden door de afdeling der C.P.N. te
Kolhorn.De voorstelling ving aan te omstreeks 20.00 
uur en eindigde omstree.lçs 23,.00 uur.Zij was toegange
lijk voor een ieder,tegen betaling van 25 cent.De 
zaalcapaciteit bedraagt ongeveer 125 personen.Aanwezig 
waren ongeveer 80 personen,waaronder vele kinderen. 

$_ De bijeenkomst werd geopend door de voorzitt.er 
'·"'"· �,_..,;1. Ju,.. lder afdeling C.P.N. te K,olhorn,de heer Ruurd van der
,k4-..,I.�. ,r.,,,.,-v ,a,,;: IJLÄN,geboren te Nieuwehorne,gemeente Schoterland,20 
Nwa��""· Februari 1907,Nederlander,i:m:gehuwd,van beroep landar-
"'1' beider,wonende te Barsingerhorn,B.l. 

• 

AAN 
de Heer Hoofd c.v.D. 

te 
's-:-GRA VENHAGE. 

d.t.6hefs.

PATRIA-AMEA8fOOftT 

Nadat eerst een tekenfilpje en een Russische sport 
__ ""film waren vertoond,trad als spreker op de heer R.van 

der Laan uit Wieringen,met als onder werp de a.s.ver
kiezingen. 

Spreker hekelde daarbij sterk de Partij van de 
Arbeid en gaf te kennen dat er maar één uitkomst was, 
en wel de C.P.N.Ook het Marshallplan kon de goedkeu
ring van spreker niet wegdragen,daar dit naar zijn 
mening alleen perspectief bood voor werkeloosheid en 
devaluatie.Voorts gaf spreker zijn misnoegen te kennen 
over het feit dat de C.P.N.geen radio-zendtijd toege
wezen had gekregen in verband met de verkiezingscam
pagne. 

Hierna werd pa.uze gehouden,die door enkele C.P.N. 
leden werd benut voor het verkopen van een communis
tische courant. 

Na de pauze werd een Russische oorlogsfilm,ge-
titeld"Wacht op.mij",vertoond. 

Er was geen debat en er werde� geen vragen ge
steld. 

De Opperwachtmeester, 
Groepscommandant. 

b.a.De Opperwachtmeester,
J.de eijter.



Gezien, 
Rijkspolitie District Alkmaar 

Commandant. 
No. 165 c. V.D. Geheim Persoonlijk. 
Heiloo, 29 Mei 1948.
De Officier van Rijkspolitie le kl. 
Mr. J

�
P. v.d. Steur. 

�-
� 

In afschrift aan de Heer Procureur-Generaal 
fgd. Directeur van Polit�e 
te luns terdam. 

' ' 

'-. ' 

' 

• 

• •



GE,WEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 
OPGl\tU 

.. ,. -
A.msterdam,O ...... ll .. J.uni ........ 1948.

District.A.msterdarn.... van de Vijverstraat No.8. 
Afdeeling: .... "'··"'·············· Telefoon 53Z6 l - 547:Z.!1�, 

::

o

,p li���i;��:he i m. Per soonli jk. ,,� 

0

�:

0

M\_i 4_ 8 \
Bijlagen: een. . �. 
Onderwerp: verslag gehouden CP:N-vergm-ACD/ JfólVJ- \ 

dering te ';/orrner op 8/6-48, . p, =-, • 

Ingesloten treft U aan een verslag 

Wormer op 8 Juni 1948. 

( 'if
�··, ,/ 

De Dirigerend Officier van
Rijkspolitie 3e klasse, 
Districts-commandant, 

v� 

Aan het Hoofd van de CVD.,
Java.straat 68, te 's-Hage; 
In afschrift: 

AAN de Heer �rocureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie, 

•
te Amsterdam. 

H.A.van Steenis. 

PATRIA-AMERSFOORT 



r. .,
, ·. �. 

'GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

w�J.'<. 
'l'·'uJJ. "1>.,, .k. 

District ............ ��"ê.d:'.4RP..Mt .... .. 

Afdeling: ............................................... . 
Groep ........... ZA..aND.LIK. .......... . 

COMMANDANT 

N� 47 Geheim persoonlijk 
Bijlagen: 
Onderwerp: 

'"1�!!!!�4 ........ , ........... :t..9 ... .:f.1:l.�J ................ 194 
8

'. 

Vergader�ng C. P .• N. te '..orm.er. 

Zaal. 

• 

Verslag van de op 8 Juni 1948,te ormer gehouden 
vergadering der C�P.N. 

-1 Cafe,, het 1io.riaansh?ofd1
' va.n Willem Karel Groenha.rt, geboren

te Amsterdam 17 April 1912,wonende en zaakdbende te 1ormer
Dorps straat 102 •. 

4aalversiering 

Zaalcapiciteit 

Aanwezig 

Gene 

ongeveer 250 personen. 

40 personen,geen gekleed in militaire uniform,geen gemeente 
am tenaren,18 vrouwen en meisjes. t 

9pr�er �Als spreker was op de a�nplakbiljetten aangek�ndigd,�an 
\larmerdam,deze spreker 1s echter niet verschenen,zodat dit 

�,.,,�nummer verviel. Verder de voordrachtkunstenaar Cor Breed, hier
van kon door mij geen verdere personalia worden vastgesteld. 
De aanplakbiljetten kondigden aan: Sowjet Sportjournaal, 
Verkiezingsfilm l948(werd niet vertoond) en de Russische
fiµn ·tacht op mij. 

Debat� Geen. 

•�,,,t.t;,, -., Omstreeks 20"30 uur, opende Cornelis KJ.inkenberg, geboren te nor
1 

,,,�. merveer,2 November 1916,bakker, vonende te v-ormer Dorpsstraat 

/ 
26, c·ommissaris der C.P"N. te ormer(, ormer behoort bij de

· Afd.' ormerveer)de vergadering.Hij verwelkomde de aanwezigen 
"en betreurde het, dat er zo weinig belangstelling voor dèze 
avond bestond.Hij kondig,é'de aan,dat tie spr�er Warmerdam,ver
hinderd was. Verder wees hij er op dat deze avond was georga-
niseerd in verband met de verkiezingscampagne voor de gemeen
ten trormer en Jïsp.Dez.e avonden kosten veel geld en hij ver
zocht dan ook geldelijke steÜ111 aan de partij te verlenen.Hij 
,enste de aanwezigen een genoegelijke avond. 

Hierna werd het sowjet Sportjournaal vertoond.in daze film 
werd een beeld gegeven van verschillende sportwedstrijden 
in de Sawjet Unie,vooral werd reclame gemaakt voor de be-. drijfssport 

AAN de Heer:
Districtscommandant der Rijkspolitie 

te 
:M S T E R D A M. 



drijfssport. 
Hierna trad op de voordrachtkunstenaar Cpr Breed. 

l
Hij deel.dun.eerde eenige communistische gedichten.waarbij 

Ji, L
.. " een· gedicht, betrekking hebbende op Ratio Koster.Hierin kwam

J,-��· uit,dat Ratio Koster onschulQig was veroordeeld en vrij 
moest. · · 

• 
· Hierna werd de Film , , ac.ht op mij't vertoond.Dit is een

Russische film.Deze film geeft een beeld van de strijd der
vliegenièrs,tegen Duitsland.Comr.au.nistische reclame komt in
dit filmwerk niet·voor.
Na deze vertoningt ,erd de avond door Klinkenberg voornoemd,
gesloten.
De gehele avond was van weinig betekenis.
Onregelmatigheden deden·zich niet voor.

De opperwachtmeester 
Gro'epsc ommandant 

D.v.d.Vegt. 



Weesov._J:zichtoJ...6/� 
EWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE .j)-/{ Lf)-6--4ÁI. 

Am.st.erdam,O ....... 2.L.J.nni ..... 1948.

District ...... A..m.st.e.r..d.am. •.... v.d.Vijverstraat No.8. 
Telefoon 5�Z61 - 54777. 

Afdeeling: ....... :,-,.e,c ..................... . 

Groep ..... ·--····· 
JtEUGD

COMMANDANT 

N� 172/223.Geheim.Persoonlijk. 
BiJ!agen: een • 
Onderwerp: CPI -vergaderine; 

zaan op lü Juni 
te Oost- � 
1948. 1 ·2�1·1948· .

AAN 

• 

©u.j ACD/;>JJi�·-, 
Ingeslo ten mo�ik U do en toekomen

een verslag van een door de C.E.N. te 
Oo stzaan op 10 Juni 1948 gehouden ver
gadering. 

De persoons- en andere gegevens om
trent Keijzer C., werden U destijds reeds 
toegezonden. 

he t Hoofd v.d.CVD., 
Javastr.68 te 's-Hage. 
In afschrift aan:de Heer Proc.-Generaal, 
fgd.Direc teur v an �olitie te Amsterdam . 

PATRIA•AMERBFOORT 



l 
'GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

District .. �T.��·-----······-----
Afdeling : ---·-····-�···--·--···- ·--·-··---·---··----·-.. 
Groep ..... Z.AAND.I.IK. ... -------····-· 

COMMANDANT 
No. 5i Geheim persoonlijk 
Bijlagen: 
Onderwerp: 

_ :.1 __ QfilOIBi/EER_ -------··-----, ·-·-- -···1.5_ .. __ J.uni. __________ ·-·····-- 194 8
Hogeweg 4 

Vergadering C.P.N. te Oostzaan. 

z&.versiering 

Zaalcapici teit 

-Verslag van de op 10 .Tuni i948,te Oostzaan
gehouden vergadering der C.P.N. 

,;" Cafe ,,Concord.ia"van Franciscus .Tohai:mes Bakker,geboren te 
Amsterdam, 2 Februari 1914,wonende en zaakdoende te Oostzaan
Kerkbu.urt B" 2.33" 

Enkèle spandoeken met de' opschriften: , ,Brood en Vrede";
yt "Weg met Beel! 111t en "Onze jongens naar huis� 

Ongeveer. 300 personen. 

Aa�we�ig 250 personen,waarvan drie gekleed in militaire uniform,geen 
�emeente a.mbtenaren,ongevèer 100 vrouwen en meisjes. 
lDoor de·te vertonen fm..lm

_.
was het aantal bezoekers,vooral

jongeren,waarschijn!l.ijk zoo groot.} 
-

Spreke;rt-����lcornelis-Keijzer:geboren te Amsterdam, 30 .Tuni 1916,magazijn
bediende,wonende te Oostzaan Jac.Honingstraat'3?; 

} 1ffessel Har�. deze persoon is ons onbekend,zijn verdere 
sonalia ko iet worden vastgesteld. 

X Cor Breed,voordrachtkunstenaar.(hier onbekend} 
Debat Geen. 

• 

Omstreeks 20.15 uur, opende c. Keij zer, de vergadering, met een
kott woord.Hij" sprak zijn voldoening uit,dat de zaal flink
gevuld was.Hij zeide dat de verkiezingsstrijd gestreden 
moest worden en dat deze strijd zeer fel zou·zijn.Want in 
dit democratische land,werden de comm.unisten,die in de eerste
plaats een democratisch Bestuur wensten,op allerlei minder
waardige wijzen,tegen/gewerkt.Hij spoorde dan ook een ieder 
aan,ten volle aan deze verkiezingsstrijd deel te nemen. 

Hierna v1erd een tekenfilm èn een RU:asisch sportjournaal ver
t oand. Tn d.i t sportjournaal, werden sportwedstrijden vertoond 
en werd veel propaganda gemaakt voor de bedrijfssport. 

Na deze films, trad de spreker lessel Hartog op. 
Hij begon zijn rede,met terug te gaan naar de bezettingstijd.· 

Reeds 

AAN de Heer 
Districtscomraandant der Rijkspolitie

te 
AMSTERDAM. 



Reeds tijdens de bezetting,zo zeide hij,had de·cpmmunisti
sche partij, in de toen illigaal verschijnende , , 1faa.rheid 11, 
reeds. gewaar schuv,d, dat de kapitalistische machten, toen reeds 

· bezig waren, het heft in handen te nemen.Bij de vorige ver
liezingen, visten velen nog niet,hoe zij stemmen moesten,velen 
wisten· dit echter ook toen reeds.Voor hen d.ie toen nog t'vdj
felden, is het nu wel duidelijk hoe zij moeten stemmen. Van 
alle beloften,die de regering,welke � jaar geleden aan het 
bewind kwa.m,deed,is niets terecht gekomen.De armoede zou ge
lijkmatig verdeeld worden.De loonstop werd ingevoerd,de di-· 
videnden,werden met 50 % verhoogd..De lonen zijn te làag.Du.i
zenden schoenenbonnen,konden niet gehonoreerd worden,omdat de
arbeiders de schoenen niet konden betalen.Toen de schoenen v 
de bon kwamen,werd door enkele kranten bericht,dat dit kon, 
door de M.a.rshail hulp.De democratie werd vertrapt en aan de 
communisten weEd het onmogelijk gemaakt,van hun demecratische 
rechteh gebruik te maken. In de Grondwet, werd een Art. ge
schrapt om het mogelijk te maken,dat onze jongens naar Indo
nesië gestuurd koncten worden.Noodwetjes werden aangeno:mmn,om
de communisten te beletten, dat zij hun rechten doen gelden. 
1'1:aar ondanks all.es, kan de opmars niet worden gestuui t.Binnen 
10 jaar zullen de communisten,ook in lil'ederland,de regerings
macht in handen hebben,tesamen met enige betrouwbare andere 
partijen.Ook hier zal het socialisme zegevieren.Dan krijgen 

� de Nederlandse arbeiders dezelfde voorrechten,als nu hun 
kameraden in de Sowjet Unie en in de Balkanstaten.Dan zal 
het kapitalistische stelsel terzïjde zijn gezet en de arbei
ders medezeggenschap heoben.Verder gaf hij een overzicht van 
het verkiezingsprogramma der C.P�N. en zeide dat dit geen 
loze beloften zijn,maar beloften,die volbracht zouden v1orden. 
Hij I rlhèi> all.en op, de verkiezingsstrijd te strijden, omder het 
motto ,-,Rood t!oef't. 

Na dezé spfker,trad de voordrachtskunsten�ar Cor Br��d op. 
. Deze declameerde enige communistische gediuhten.In een dezer 

�-::"1'� t.NA..-gedichten, 1erd de eis gesteld-. dat Ratio. Koster vrij moe!; • 
. ��-

• • 

Hierna werd de film , , Wacht op mij" vertoond. 

Om 23.30 uur,was deze vergadering afgelopen. 
Onregelmatigheden deden zich niet voor. 
De films en hetgeen werd gebracht door,de voordrachtskunste
naar Cor Breed, werd. ook vertoond in de vergadering op �J"uni 
te ·wormer in het Moriaanshoofd. 

�s De opperwachtmeester 
Groepscommandant 

D. v.d. Ve ·t. 



d}CLJ'.:' JE
.SYR.ICT 
.OEP 

GEW:J:ST .Aiv:STl!.'RD.Al:. 
ALK1î.-1.AR. 
HEILOC>. 
HEILOO. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

GEHEIM PERSOOWLIJK. 

'vV e 0 k ov . ..., 1· zich co;_/,/� 
d.p l�-6-w. 

Heiloo,21 Juni 1948. 

Onder werp: 

,. Verkiezings-vergadering 
der·C.P.N. afd:Heiloo. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
�

o-o-o�o-o

/ R A P P O . T 

Hiermede heb i k:1.'LAREUS L:Eüi:A_ DUS SNEIJ ..J�- , 

�ac�tmeester der r�j�s�olitie,tev_�� onbezoldi�d rijks
veld��chter,behorendj tot de groer'en post rijkspolitie 
te Heiloo,oe eer U te rapporteren: 

Op Vr1ida�,de elf�e Juni 1�4 ,te �J.00 uur 
�evona lk mij,na daarto� beKonen opdr�cat,in bu�ger�le
dini; in ue 'co"nv.-ers tiezaal ven het caf:., .Je rustence ja.
der'' in ue _;e•_,�ente =�eiloo • .0eze z_.al beeft een ·caoaci tei t 

3-5.0 V · · • 1\ 
Vd.n on :evesr �-i,Jerson:m. o?r _a�ze var6ac.e� 1n

,:,;, 
y;a.s �CiJ t; 

de z"'al èoor :1.1acel Vél1 scLe:JAfce(uen vo,r 0e belft erJe
sloten zo��t ven ca;aciteit-Öntstono voar �irca 130 �er
sonen • .1-.lh1er Y:a::cen 12. personen bijeen, te cincioi.·së":iëiëen 
in 8� vrouwen en 47 mannen,afko0stig uit �e·semeente 
Heiloo en und ere 6emeen ten om de verkiezin6s-ver�a· ering 
ven ce C.P.N. afdelinl Heiloo,bij te wonen. 

J..Je ver6adering ,,ercl omstreeks 20.40 uur door 
,(.J de voorzitter, Jo ban Adriaan J30�i:.A, _;ebo ren te F...m.z t erda.:i, 

oo 16 Ju'1i l'.)06,1.'!0n:Jnde te Heiloo,c:.an de ··.;:::tar,:1cJg C 159, 
·13. et een i2D -·,oord het publiek .2.eàeda�làe dat dè
spreker nog niet ,·;a.:: "'earriveero. t:in i:1 af· i;;C"t.1n� v n de

• 
/lze zoG .!:'ie ter Sch ilp, 6eboren te iorm"'rv0er, op .c4 lîove .. 1-

ber 1896,v�n beroep verpleger,�onende te Castricum,Duin
en Bos 12, eni_ge 1 iederè!l t enge ho re bren__;an, waarbij hij 
zich zelf zou begeleièen ��1et git:;;·0 r.h�e:'.:'na ,··erden door 
Scbilp drie prolet�J,jç_be liederen ten gehore gebruch t 
1•elke Volgens zijn ze66en àoor t1e ... zelf War.;n _;emëakt. 

AAN: 

Omstre �s 21.00 uur vas �e spreker v�n deze 
1'\avond,1'Ir.Dr.3enno tokvis,u::.t A!!'.steréiam (8e kc-.·.1erlic), 

verdere �ersonalia onbaken�,ter plaatse �En
"'

e�o_3n, 1a· r
nc- .. em ciirect het v·oorj ·_,r,1 .;,e<seven. 

1 De heer �t0Kv1s begon ziin betoJ� �et er 
oc.; te ,,ijzen àat ue Hederl ndse re

"'
erin

"' 
tekort v•as 0e

scboten in ûe nation«le en internation�le politiek. ,ij 
hebben,aldus spre�er,0apropageara bo;Jre lo_en,l�gare 
pri,z ..... n.De re§;erin

.., 
.,T! ___ echter .. 1et een loJnstop voor de 

uag en v�n de laJere prijzen is in het �aJ�al niets te
rc::c , t ...,el<o .. 1en. 0preker wees op i'i:·en te en � nJ ere streken 
�-ar p&tronns veroorceeld werden wegens te lioge winsten. 

De Groeps-Co:mmandant 
der rijksciolitie 

te 
H E I L O O • 



• 

• 

2. 

Van Let gel��k dra�en van s'lcinds armoede,zodlE dat 
do')r ClB Partiï v...,n uto Arbeid 11:;.s :eproo; ,.;eerd,0.- s n:.ets 
v� tsrech t ....: eko :en. In te....:endeel, ho'.!ere d i vir�ena VQ')r c,.:; 

k, oit listen en r_1,ojC.: e VO'H Lee _:!'.'befoers.3Ji; van de 
Bibrbonnen en �� millioen schoenenbon0en kunn3n ni�t be
ste_a ')r' �n J.:1-a: c...e lonen dat nist to.l�ten.Over tlet 
Marshallplan zeide sprek er �et vol�dnde:"dit heeft 
slecbts èn do,�l:__:eld "Hl •. acht . .JG Ar.1eriko.nen dienen hun 
èi....:en bel r.gen en niet de 0·1ze.De · fzet v'- '1 d,3 �kxx.:i 
opgeslagen Araer ikaanse _;oed eren, .:os t �:011 nel se 6uld ens, 
,, rn .nderik' rieer uit x·eàerlc.nC 1e6kooot.::.,9 dev<- luatie 
is in uitzicllt 0 es telu,L.1.0r.0Jr kunnan no"' r..e er .folland
se guldens ve.r·IJ'.'Jijnen.:;)oor het �--s.rshallplan ·11orden onze 

sc�iee ·swe1·v2n ver·n10ti__:d o .. ,'et v1i� wcc -::rc,sloze Liberty
sc\,e ,en '.:ri.:; en •. erklJ s,rn;_d zal net _,dvol.; v n ueze 
�ul·· zijn en �e on"e.:.·_ n.:s v_11 :?.�eC::erl.. ... nd en ;est 1:J.ro.,. 

���rna gin� sprek�r over tot dd t1j6 d19 n_ 
d 3 verkie·zin5en zou t:<:O ••• en en '.:at ons d'a.cnc te ··.::.c,.ten 
zou i:, t.:.1.s,n. vp de eurs tb plö.s. ts ZOl:tc:l en b.iü_.en cfzienbare 
tijd �e huurpr_jzen stijgen,verechiii�n�,3 verb')gin�a� Vct 
ce beL_stin; zouae:1 zae1· z3,r.:,r vol"'en.Jver de i:1idaen
r::kna en èe .:.1-�ne boeren .. -e::.·o .doJr B ,reker ;ezeód d._ t 
deze vei' beneoen een norr:1::al lsvcns ieil l� efc..,:,,_,:;: ,., __ ren 
er c.ie ... 111.er als 3::1 6ulc ens ,er \/83k ve.:d::..j.nde . .cJit 
�aren d�n zeter �e beloften �edaan doo� u.3 ��r uij v&n de 

rbeid _an ce arJ.-ieiders. Tot nu toe was ae .J.'J. ',i e:c al-
l:;,en .ra. __ ar c.:e.�J ... en. 

ver o e k1;'!8S tie Indonesië ... e1a:oreeróe SDreker 
aat dit ons l.nd 3� mill1oen )8r 0�u kost.��ze badden 
teter besteed kunneN "orden an de · ::;dero)bouw V&.h ons 
ei;en land.De Tiet,welk e tot ontzet�in6 ve� ae C.P.�.
y;ethou .ers juü:t :':;sn dezer c'a7en ,,,as "&n""0no.:1en ,·:;rei 
do')r s_reker fel becritise�rd,��er �wam d?n tot de slot
som ,jat èe k'-.il die vo·or êe C.�.:;. is zegraven zal dienen 
vo,r à e voors temmers n.l. 5e K. V.P. en à e l?artij vsn Ce 
�rbeid.niern� gin� sprek er over tot ean u1tvo3rig betoog 
Tiat de C.?.r. wil voor d e to eko�st en spr�k van e en week 
lo')n v�n m nstens·F:50.00 2et een toesl�J v�n 13%,een 
verl"'gin6 van c,e ··inst .narge van de .;r·')ot beàrijven,een 
eerlijke verdel1n� van ;rond voor de land-entJinbouBers . 
Ook de oue,e Vbn da""en z.:iucen zor-der zorgen Kunnen leven 
zo on ... iddellijke terugtrekkiri5 van de tr.;epen in Indone
sië zou plaats v1ncen. 

Aan bet slot van zijn rede besloot spreKer 
.r.et ce ·oorà3n.;)e. reacue he9-"t hql ...,troei;;ien ;;;8ren11jreerd, 
die ons '.'lillen bes tri.iaen 1et 01d roest en nis tool ties, 
docb ue �acht berust niec bii �an,doct bij aet arbeidende
vÜÏk • ..,temt dus op de C.l:'.�L lijst 4 11 • 

-

- :Eiiern .... v·erd een kleine Jauze 0 0bo11den. In de-
ze pauze bestond· gelegenhei� scbriftel1J� vraJen in te 
dienen,lBl�e na de oauze door spreker zouóen •oraen be
""ntwoord.uok kon .. 1en àctt ,nonde::.in6 n�. c..: pacièe àoen.�r 
, erden n �ond elinge-en �èn scbriftel1jka vraag gesteld, 
n.l.of de spr eker wou �anto�en aat de Parti� Vbn ae A1bei 
tegen de arbeiiers • as en boe het �,a� uat ar bij de laa 
ste verkiezin6en in Tsjecho-8lo�akije slechts èèn kiezers 
lijst �as.Deze beiden vragen wer en door spreker uit
voerig be h�ndeld.m�ar jeen van beiden vr�genstellers �er
den bevredigd. 

Het 



• 

• 

3. 
tlet geheel b�d een rus�ig verloop.Tijdens bet de

bat werd de stemr11in6 in de zo.al 1:1.s.t levendi1;er,aangezien 
��� der Vrb�enstellers zich niet �et de spreker kon ver
eni;en.Incidenten vtn binnen-als van b�iteauit nebben 
zicb niet vo�r�edaan. 

� 

Om 23.00 uur was da vergbdering beäindigd. 

/ 

Gezie.n, 
Rijkspolitie Di�trict Alkmaar 
. · Comnandan.t.

No. 193 Ç.V.D. Geheim Persoonlijk • 
Heiloo, �2 Juni 1948� 
De 0:f"f'icier van Rijkspolitie le kl. 
Mr._��ur. 

In ä.f'schrift aan de.Heer 
Procureur-Generàal 
f'gd. Directeur van Politie 
te Amsterdam • 
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Onderwerp: j Verslag v&n openbar.e vft)rgç1.dering geho uden op
FEX-Theater te IJmuiden.O.,gemeente Velsen. 

het 

Spreker : fJ Dries Ko.enen, i1d ·2.e kamer_

Medewerter: �I Cor Zw�rt, Haarlem (deèl�ator) 

'- 1'.,., . 

Aanwezig : Best:µµr· CPN,1 1 Dirk Kamminga; ge-bor·en: 'te D�lfzijl 14 Se�t"1906 

t� � Î'�- . ., grondwerker, wonend,e Berk�nstre,at 41 te JJm.ui.den. o.

,,: 1 2 Daniel Floor, geboren 6 Sept. 1922 te Velsen, 
, J:�ankwerke:c,. EikenstI)aat 21 te IJm·.nden.o. 

5.Pieter Cornelis Heeremans, geboren 24 November 1913
. ., bouwv.:l,karbeider, Iepenstraat 6, wonende ten huize 

van A. J. Ro�ls, 

1��rsonen(

st&ing : \ �aal. 

zaalruimte 450) 
1 • � 

t. J 
.: ..... ..

, . . 

.--

• 

" j .... 

a.J, - . j: 

R A f P O R T • : 

, Á 

Na de opening van de voorzitter Floor werd het woord. 

gegeven aan D.Koenen. Spreker begon met scherpe critiek uit te oefenen op de 

ouderdomsvoorziening van Minister Drees, welke 'naar.de.mening v�n de spreker 

nog steeds 

) f :,-sci per

) Je er best 

zeer onvoldoex'ide·· was. {I�ter-r�tie ��t .1.. de �al: "Ik 
,/ . -

ontvang thans 
- . ' ,, l ..... .:.. .. • 

week"} "Dan zou je bij de niemre regeling f 9.20 ontvangen.Dus kan 

v�n komen". (geÎach}. -

Ten aanzien van de loon... en prijspolitiek hekelde s:;::reker het 

beleid, hetwelk de oorzaak was dat thans �8000 winkeliers in Nederland hun be-
J l 

drijf niet meer renderend konden maken en velen hun faillissement hadden moeten 
(· 

� 
aanvragen, terwijl anderen niet meer dan f 55,- per week verdienden. 

_., 

Voorts op bekende wij ze de werkzaamheden bij de Dili\ becri tiserend, be-

weerde spreker dat door de �0I11Junisten in de kamer was aangetoond, dat deze DUW 
.l. ' · ;.,. - 1..,..,.. V U �- ... : 

werkers geen f 38,- tot f 43,- per week,verdienden, zoals werd voorgegeven, 

doch met f 20,- tot f 25,- naar huis gingen. Temeer een schande, aldus spreker, 

aangezien dit volwa.rdige arbeid betreft, hetwelk ook door particuliere aannemer 
! . 

had kunnen worden verricht. 
' 

-J ·- • 

De Indonesische politiek voorts door spreker voor het voetlicht ge-

bracht werd door hem voorgesteld als gepleegd verraad van de coalitie KVP en 
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P. v.d. A. Bij het ontwerp van deze politiek waarbij door de- P. v.d. A. destijds . 

( 
werd voorgestemd heeft Goes de Natris, aldus spreker, gezegd: 11 \Hj steunen de

iMD s - ··-
.ze politiek,' omdat wij regeringsverantwoordelijkheid hebben en in deze belang-

t ..... . 

ri.jke aangelegenheid geen druppel bloed, noch van de Nederlanders, noch van de 

,- ,, " Il 
• 1 (_ 

Indonesiers ver�ot���al worden.Dubbel verraad werd echter gepleegd door de 
/ : -� .

P.v.d.A. bij het besluit tot optreden van de z.g. politionele actie. Ieder weet 
-

-� wel:ka offers hierbij door de Nederlandse· j,.eugd en de Indonesische vrij heidfèti{j_j-
• ..., L 

t 

ders zijn gebracht.Men kent de affaire op Zuid-Celebes , zo ging spreker 

waa.rvan de l�ider thans een hoge rege:r;:ings;osi-�ie bekle�dt. (, ) 

voort,
1

.v 

Het ·Marsbal-plan beuritiserend, beweerde spreker, dat dit plan ons 

sleC; hte bananen, . shag en tarwe bracht, terwij 1 men ons de nood.zakelijke machi

nes onthield om deze in Amerika te laten draaien, teneinde onze producten uit 
. . 

Indoneste als betaling van de zg. Marshal-hulp te.verwerken. Het gevolg hiervan 

is, aldus spreker, dat wij onze fä.brieken Wel zullen moeten sluiten. Hierbij 

noemde spreker enkele fabrieken in den lande v,elke reeds waren gestopt. 

Voo1·tga1:1nde met behulp v3,n vorenstaande onderwerpen aan de juist-
r • ( ;.. -; .Je . l 

heid van de door de P.v.d.A. en KVP gevolgde gedragslijn afbreuk te doen, be-

weerde spreker, dat al deze mis�oestunden het gevolg waren van het sam�ngaan 
f •. � • 

van een partij, welke zic_h socialistisch noemt, met een burgerl�jke par·tij 
' . " 

slechts tot dtl heeft het kapitalisme van haar ondergang te redden.Hoe kan het 
. ··' I • 

anders, betoogde spreker, dat Lieftink sprekende over de best�anszekerheid

zich tegen de l�o�verhoging der werkers verklaart, dor.h wel goedkeurt, dat 
i"-

de aandeelhouders een groter percentage dividend uit.gekeerd krijgen. 

Doelende op de �s.verkiezingen zei Koenen, dat in een vergadering 
-, ' 

van de P.v.d.A gezegd zou zijn, dat de communisten in Nederland nooit geen 89 % 

van de kiezers achter zich zouden scharen. Hij vergeet echter, aldus spreker 
�� 

dat dit in Tsjech0-Slowakije ook niet nodig is ge\'reest, Amerika en Engeland 
,1 �- - { 

., ,,; -t '  

brullen thans als wilde hyena I s om het verlies van Tsjecho-EJ.owakije. Niet om-

dat de arbeiders het daRr thans zo slecht hebben, doch omdat zij hun strategi

sche punten hebben moeten opgeven, nodig te:c voorbereiding van de nieur1e aanvals-

oorlog tegen de Sovjet. fii.erna bejubelde spreker het Sovjet-regiem, hetwelk, 
V .T 

nog nimmer een aanvalsoorlog had ontketend. 
.... ! ). 



• 
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Tenslotte bewee1·de spreker, dat de ontwikkeling in de gehele wereld aantoonde 

dat de progressieve krachten, ook in Nederland, in stormachtig tempo in opmars 

zijn. Deze opmars gaat, aldus :preker, vlugger dan wij zouden durven hopen. Zelfs 

zo vlug dat wij thans reeds kunnen zeggen , dat binnen de 10 jaren de binnen- en 

lbuitenlandse politieklä.oor de communisten gevoerd zal worden. Daarom zou ik nu 

reeds tot Vorrink -én c�. willen zeggen: 11Pak je koffer en zie dat je op je plat

voeten de pier in IJmuiden nog hll.s.lt. 11 (applaus} 

Na de 1·ede van Koenen bestond gelegenheid tot het stellen van 

vragen, waarvan door enkele personen gebruik werd gemael(t. O.a. werd gevraagd of 

de oorlog tegen Finland geen aanvalsoorlog van Rusland was geweest. Het antwoord 

hierop was, dat dit inderdaad een verdedigingsoorlog van Rusland is geweest, om-

d�t Finland destijds deel uitmaakte van de ring die door de geallieerden om Ru.s-

/land was gelegd. 

Het geheel werd omlijst met declamatie van Cor Zwart • 



KSPOLITIE GEWEST .AlvISTERDM.[ 
TRI C'11 ALKHAAR 

�p WIERINGEN 

Wieringen,29 Juni 1948 
Weekov�rzichtolt9/k-1 

o. fO-C.V.D Geheim persoonl.ijk Vo'·, 
�

f- .-dp�- 13-,_,'r,(I. 

Onderwerp: Vergadering C.P.N. ,®� 
1
--;��� JU

·
l.ll

··�

Qt 

.,,.,te Wieringen. � 
s··,e 

'.l'er voldoening aan het gestelde i �Ç{)/s��ij];eJ van de 
Heer Districtscommandant der Rijkspolitie te Alkmaar\ä�3 Decem
ber 1947,No.222-C.V.D. Geheim persoonlijk,onderwerp: "1�ezending 
van vera1agen" ,heb ik de eer U-Hoogedelgestrenge het volgende te 
berichten. 

Op Donderdag 24 Julhi 1948, werd in de zaal "Concordia" 

\
(capiciteit 350 personen) te Hippolytushoef,gemeente Wieringe�, 
een openbare vergadering getlouden,uitgeschreven door de afdeling 
Wieringen van de C.P.N. 

f!..loM.e"d.e/V,. Vf STETTER, geb o:c en te Onstwedde 21 Juni 1905, van beroep arbe!bder�c 
Aaan de bestuurstafel hadden plaats genomen JOHAN HOF-

v1 wonende te Wieringen,Koningsweg 19 ea KLAAS DRENT1 geboren
1 

• 

• 

AAN 

\ 
te Veendam, losar1

.
oeider, wonende te Wieringen ,Koningsweg 23C., welk 

op die avond respectivelijk de functie� van Voorzitter en secre
taris vervulden.Hoewel deze personen zeer zeker tot het a.t!delio� 
bestuur behoren is het dezerzijds nog niet geheel duidelijk of 
zij deze functies in het bestuur ook inderdaad bekleden. 

Tevens had aan deze tafel plaats genomen de spreker voor 
X � die avond ,het leKamerlid ,BEN POLAK, wonende te .Amsterdam. 

r 

Hofstetter opende de vergadering r:1et de aanwezigen ( On
geveer 55 personen) welkom te heten en sprak er sijn spijt over 
uit dat,gezien de slechte opkomst,er nog zo weinigen doordrongen
waren van de belangrijheid van deze vergadering in verband met 
de aanstaande verkiezingen. 1�a de pers,welke voozover was na.tal 
te gaan niet aanwezig was,te hebben verzocht nu eens behoorlijk 
uitgebreid verslag van de vergad-ering, of anders niets, te geven 
gaf hij het woord aan genoemde spreker. 

De Heer I!olak, daarna het woord nemende, verklaarde eerst 
een overzicht te willen geven Yan de tegenwoordige politieke toe 
stand in de wereld,om daarna aan te tonen hoe slecht de kapita
listen (die als eaigste uitkomst een oorlog kenden) het er steed 
hadden afge"Oracht in het leiden der volkeren. 

Gelukkig was bier in dm J,.917 een Kentering gekomen toen 
het Russische volk het juk van de kapitalisten had afgeworpen 
en daar toen de eerste werkelijk socialistische samenleving van 
vrijheid en gerechtigheid was ontstaan,en thans nog bestond.Hier 
na was er in de wereld voor de werkende massa reeds een betere 
tijd aangebroken en begon het toen reeds voor de arbeiders in 
een betere richting te gaan.Engeland had aàè kapitalistische 
macht in de wereld reeds afgedaan .Door het aansluiten van cie 
Oost-Europeèse landen bij het socialistis�he Rusland benevens 
de vrijheidsstrijd van het Chineese- en Indoneschische volk te
gen het kapitaal,bestond er practi�ch n�g-maar één kapitalis
tische natie in de wereld n.l. de Verenigde Staten van Noord 
.Arnërika.Hiermede was niets ten nadele van het Amerikaanse volk 
zelve gezegd,doch slechts van de daar heersende kapitalistische 
far.ülies, in aantal kleiner dan de thans in de zaal aanwezigen, 
die nu weer door het Marshal-)?lan west Europa in hun macht 
trachtten te krijgen.Uitvoerig besprak Polak de tactiek vvelke 
deze kapitalisten steeds hadden toegepast om,ten einde niet met 
de do or hen verkregen miljoenen zelf in de knoop te geralcen, 

de Heer Hoofd van de C.V.D. 
te 's-G RAVEN HA G E. 
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geraken,steeds w<:ir bereidwillige hulp-acties op touw zetten,voor 
andere .i.l,nden,doch met het vooropgezette doel deze daardoor in 
hun macht te brengen .A�s voorbeeld noemde._ hij Engeland, dat zich 
reeds na de le Wereldoorlog voor een groot deel in de macht van 
de .Amerikaanse kapitaJ.isten had gegeven door dergelijke'�ereid
willige" Hulp-acties in ontvangèt te riemen en nu door het Marshal 
plan zich geheel in hun macht .bevond.Dit zelfde zou thans ook met 
ons land gebeuren. In verb_and daarmede. noemde s ·reker het een bui
tengewone schande dat de P.v.A. �ich een socialistische partij d 
durfde noemen, daa.r deze part ij dé kapi t'alist"erï ge.heel in de hand 

werl!te.Van de kerkelijke partijen was het reeds lang bekend dat 
zij kapitalistich dachtten en handelden. 

l�a er nog op gewezen te hebben dat er in ons land domme 
kapitalisten waren ( Gerbrandy) en slimme kapitalisten die als zij 
er voordeel in zagen met alle winden mee waaiden (Romme);en de 
indonesische politiek,de wederopbouw,alsmede de op handen zijn
de plannen tot steun aan de werkelozen,van onze regering,te heb
ben gehekeld ,meende spreker wel te hebben aangetoond dat er vo or 
de Nederlandse arbeider geen am.dere keus bestond dan·bij de a.s. 
verkiezingen hun stem uit te brengen op de enigst werkelijke so
cialistische partij:De Communisten".Met het uitroepen van de 3lag 
zin:"Rood is troef",be:sloot spreker zijn reàe. 

De rede well:ke op rustige wijze werd uitgesproken en aan
dachtig beluisterd werd maakte blijkbaar weinig indruk op de aan
wezigen. 

In de pauze,welke werd opgeluisterd moor een accordionnist, 
werd met verkiezingslectuur gecolporteerd. 

Na de pauze maakte de voorzitter bekend, dat er gelegenheid 
bestond zich alsnog op te geven tot het gezamenlijk bezoeken van 
de Landdag voor de eerstkomende Zaterdag te Amsterdam en deelde 
vervolgens mede dat er gelegenheid werd gegeven tot het stellen 
van vra0en. 

Een der aanwezigen stelde de vraag hoe het kwam dat vele 
menschen tegenwoordig wel behoefte gevoelden in westelijke rich
ting (.Amerika en �anada) te emigreren terwijl men dit nimmer hoor 
de voorwett de oostelijke richting (Rusland) betrof. Spreker ant
woorde hierop dat men in de sowjet-Unie direct na 1917 wel be
hoefte had gehad aan geschoolde krachten en deze.o ok had opgenome 
doch dat men korte tijd nadien die beho:fte niet meer had, omdat mei 
zich daar in enkele jaren zo had weten op te werken dat men zelf 
voldoende geschoolde krachten bezat in tegenstelling met het Wes
ten.Rusland voelde er ook--OV-erigens weinig voor menschen uit 
wewt-Eu�a op te nemen om daardoor de moeilijkheden van de kapi-
talistische landen te verminderen.Evenwel stonden de -re 
steeas open voor politieke vluchtelingen. 

Aangezien er geen andere vragen naar voren kwamen , sloot de 
voorzitter met dank. aan de spreker en een opwekking t.ot de aan
wezigen, daar zij na de Dedex van Polak toch wel de overtuiging 
zouden hebben gekregen dat dit de enigste goede weg was,om op de
communisten te stemmen,de vergadering,welke een rustig verloop 
had. 

Deze samenkomst,die in verband met de slechte opkomst eerst 
te 20.30 werd geopend was reeds te 22.00 beëindigd. 

De Opperwachtmeester 
Groep se ommand ant 

C.J.Vroom.
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GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 
Weekov _rzichto tJ/M 

d.().{ 2..o)-M. 

....... Bergen{Nh) ................ , ...... 6 ... !iîiitt.-.... -.... ...--
District ..... ...... 

Alkmaar. ................................. .
Vo' r;no. 

Afdeeling ..... . .. ..... .. .................... . 
rr . 

Groep ............... �(Nbl. .. 
.... .. . v 

· 12 J�8·
COMMANDANT . ,. r . "·· ....... .. ::-

No. .3.3 • C. V.D. Geheim. ;ic..lrl� !)-.

Bijlagen: ... .. :· 

Onderwerp: Openbare vergadering C.P.N. r 

. Hierbij heb ik de eer u beleefd te doen toekamen een 
beknopt verslag van een op Maandag 5 Juli 1948 in het caf,11De Wit" te 
Egmond aan Zee gehoud� ,openq�.vergadering,belegd door de.C.P.N. 
AANWEZIG : 21. personen. · ' " 

D!_ l SPREKER : J .Br��P\lfg �t �•�,Ud.· �e· kamer der Staten-Generaal 

Sp*er behandel.de in:hoo.fdr.aak de punten; ''Winsten in 
de bedrijven en armoede der arbeiders", "Herbouw woningen", 11Indoneaie" en 
"strijd coammisme - demecratie11

• 

Hij maakte een vergelijking tussen de w:l.nsten,die iD 
de bedrijven worden gemaakt en de bellming,die voor in die bedrijnn ge
presteerde arbeid aan de arbeider wordt gegeYeD.Zijn conclusie 1s,dat de 
winsten veel te hoog zijn en een groot gedeelte daarvan met wrden OTer
gehe-t·el.d naar de arbeider.De daarover door de P.v.d.A en K.v.P.gevoerde 

.propaganda is misleidend.,omd&t hun daden niet in overeenstaning zijn 
met hun beloften.Hij stel.de vut,dat alleen de C.P.N.'ft>or de vbeiders 
op de bres ataat.Venolgena brengt spreker naar -voren,dat 'fOlgena de Re
gering een grotere energie aan de herbouw van woningen wegens gebrek aan 
kapitaal en arbeidskrachten niet mogelijk ie.Sprker ziet het echter andera 
en wel ale ee niet-willen van de Regering.Spreker zegt een open oog te 
hebben TOOr de noodzaak voor het ber.1.t van een leger,maar niet voor een 
militaire macht,zoala die door ons land in Indie op de been wordt gehou
den.Hij is van mening,dat wanneer de onkosten daarvan gebruikt zeuden wor
den voor de herbouw van woningen,het woningvraagstuk spoediger tot het 
verledAl:l zou behoren.Hij ziet het Indoneaieche vraag.tuk als onwil van 
de Regering en een vaatbouden aan de oude kolonisatie-politiek.Spreker 
zegde voorta,dat nu de toestand in Indie slechter ia dan ooit tevoren, 
de Regering met het haastig doorvoeren van de grondwetewijziging,een mo
gelijkheid wil scheppen en het gewapend confiict in Indie te kunnen her
vatten.Hij is van mening,dat de uitslag T8D de a.s. verkiezing van de lalen 
der 2e kamer der Statan-Generaal een heel ander beeld r.ou geven,wanneer 
nog vóór die Terkiesing dat gewapend contlict mu uitbreken.Hierna set 
spreker uiteen,dat geen strijd bestaat tus�an het COIIIDlmisae en de demo
cratie ,maar tussen het eocialiame en de reactie.Aan het slot van r.1.jn be
toog drong spreker er op aan toch TOOral te etemnen op no 1 van lijst 4. 
De vergadering heelt een zeer rustig verloop gehad.-----�--���--

� Hier zij nog vermel.d,dat tot de aanwezigen behoorde:G.DAMS'l'RA, 
secretarie van de k eervereni "Ons buiten11te .Amsterdam,wonende al-
daax-,Admi.r engrac l ,welke vereniging te E@nond aan Zee twee kallpeer
terr-8.i,.n•n bezit .Na afloop van bovenbedl:>elde Yet"&adering had Damstra bij 
de m,t.g.-q van de !.!Ul een gefilP-Nk mt .Bran.denbu:rg.Het is bekend,dat op 
het kampeerterrein"De Waarheid" wordt gel.ezen. ___ -_______ _ 

AAN de heer Hoofd Centr. Veillgbeidadienet De opperwachtmeester, 
groep1C01111BDdant , 

.Dieckman. te ,, 

!e-G RA.VEN HA GE.

I 

PATRIA•AMERSFOORT 
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Gezien, 
District Alkmaar 

Comma.ndan t ,
P . . No. 221 c.v.n. Geheim ersoonliJk. 

Heiloo, 9 Juli 1948. �
De DistrictseiIDillmiant, 
De Officier van Rijkspolitie le kl:
Mr. JrP• v.d. Steur. 

l,�VY"YO;_ 
-----�-

rn-- af schrift aan ·'á.e Hëer 
Procureur-Generaal 
fgd! Directeur van'Folit�e 
t�. Amsterdam •.. 

·.i: ..... 

\ . ) 



HAARLEM, 6 Juli 1948. 

Hiermede doe ik U toekomen rapport No.: 00134.a. 
van de I.D.-Haarlem, bctref.fcnde openluchtmeeting van de C.P.N. 
afd. Haarlem op 3 Juli 1948. 

an: 
Het Hoofd van de Centrale 
'! viligheidsdienst' 
Javastraat 68, 

r a v e n h a P- �-

De Hoofd-Commiss;i-ris van Politie,

Volgno. � 

·--····-·· -·�·--- � 

J. Fontijne.



.D .-Haarlem 
No- : 001 '.l.4 .a.

. 
-

Openluchtmeeting der afd. Haarlem van de C.P.N. op Zaterdag 
3 Juli 1948 op het Wilsonsplein alhier. 
Ongeveer 400 belangstellenden. 

><INadat de Districtspropagandaleider der C.P.N. Th. Segerius te 
Haarlem eem kort openingswoord had gesproken, bracht het duo 

f ljlU. en B. Hulsing uit Zaandam enige strijdliederen ten gehore •. 
1 Hierna betr�� Fred Schoonenborg, lid der 2e Kamer der Staten 

,--r Generaal en�'hoofdredacteur van de Waarheid het podium, welk op 
een vrachtauto gekenmerkt G.Z. 88323, was aangebracht. 
Spreker becritiseerdc het huidig regeringsbeleid, voornamelij 
de Partij van de Arbeid en de K.V.P., vooral het woningvraag
stul{, belastingen en de vrij ziging van de grondwet art. 192 uit 
zending van militairen naar Ned. Indië. Ook de sociale voor
zieningen van Min. Drees, waardoor deze door het volk genoemd 
wordt "Vadertje Drees",had de aandacht van spreker_. 
Uitvoerig stond sprekvr stil, bij al de mooie beloften van de

ze regering, waarvan niets terecht is gekomen. Juist het t�gen 
deel. Het volk zucht onder de druk van de zware belastingen. 
En dit alles onder leiding van de P.v.d.A., de partij die voor 
de oorlog liep te leuren met de gebroken geweertj_� Na nog ee 
opwekk nd v.0oord te hebben gesproken om toch bij de a.s. verkie 
zin;0n te stemmen op lijst 4 van de C.P.N. besloot spreker 
zijn rede. 
�.1. Segerius, voornoemd, bracht daarna de spreker dank voor 
zijn rçde, Wfl.arna hij de aanwezigen nog een toesprak om bij 
de a.s. verkiczineen hun stem uit te brengen op lijst 4 van
C.P.N. 
Er heerste een kalme rustige stemming. 
De vrachtauto gekenmerkt G.Z. 88323, -i:vaarop het podium en de 
technische geluidinstallatie warèn aangebracht, behoort aan 

_.../'IH.G. Vels, Herensingcl 23 F Haarlem. 
Voor en na de rede werden zegels te koop aangeboden voor ëe 
versterking van het verkiezingsfonds. 
De spanning voor de versterker was afgetakt van perceel Ged. f jRaamgracht 70, winkel in pluimveevoer, eigenaar Jan J. Las-
schuit. 

/JOnder de toehoorders bevond zich o.a. A. Koster, Tafelberg
straat 9 Haarlem, gepensionneerd agent van politie, alsmede
een motorrijdster op motorrijwiel met nr. G.i. 102b9, welk 

/ 1nurn"1er uitg�reikt is aan Hildo Mulder, Emmastraat 32 I, Am-
sterdam" 

HAARLEM, 5' J ti.:;_i 1948 •

/ 



GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 

Wee:: L OV(,rz1chtoJ.f/'if � 1 
t"

. . if. ;,. I,,. '),,1-"J-- (<A9. - "' 

District"· ..... '.:' ... �.�:� ............. . 
� "'. ......... !O..�.�.�� ............................. , ........ �.J.::U. n .......... ....... �?194 a. 

-

-�!:�' . ---1
.. . ___ Afdeling : ..... � ..................... ,, ............... . 

Groep ......... :.!Q.l'.rn� ................ . 

COMMANDANT _., ,. ,-- .,,__ 
� �/'; No.-2_4.-a"v"D·:Geheim-P"è'rsoon�:ijk. '" _ / / Vi 1J.:>

Bijlagen: 1 Afschrift Bewijs .v-à.n Toegang • . . li 

J r 15.Juy.194a. 

1 --� 

Onderwerp: Vérslág C:..P.N.filmvoa.rst.elling 
t� A:a.rtswoud,gem..Höogwaud. 

S-preke�-t G.de Vries te Ändijk� 
rn.leid.er: -J".v .soelen te �Áa.i:tswoud.. 
Äanwezig: 60 personen. 
Z'aalc.apacitei t :,200' personen. - -· --- �-

---Ondergeteketade.s • .r.stet�Wachtmeeater le kl.der 
w/n Groepscommandant te W-ognum,heeft d.'e eer,Uhoog��elgestren• 
ge het volgende te berîchten�-------------------------------

rl/'":'�--0:P z·o.ndag 2.0 Jüni 1948.,.te omstreeks 20.00' .uur,werd in Ca.f�
· ,...,..-p--Há:.lfweeg_-te ·- tawoud,gem.eente Koogwol.ld een :pro_paganda.-a..vond 

gehouden .van de Communistische Partij N'ederlan<l,ildeling Äarts 
- - •.. - /twpud,waarbij als inleideF optrad JAN va.n SOELEN,geboren te -

---· - - · ------· · - H'oo.gwoud-4-if"un±-l.8�2;:a.rbeider,wonende te Ifoogwoud-A:arstwoud -
�.vw cr-22-.va.n Soelen v·oormeld, is c.P.N-.raadslld van d e· gemeente -

#�1W<l . Hooi;mo.uci en t:re·ed als zolfa.nig meerma.lem. op de voorgrond,ter--
wr wijl hij tevens YOorzitt:.e-r is van de plaatselijke cr"P .• N.afde- · 

_!ing- te A.a.rtswo..uq"gemeen-te Ifoogwo:.ud .. ------------------
---1.La;n Spelen�deelde bij de aanvang van d e  bijeenkomst,welke -
door ongeveer 60 personen werd bijgewoond,mede,dat eerèi zou 
worden vertoond de film •tczomerfee.-st:•r94.7• gehouden te Bîrkho" 
iren, terwijl in de paoz.e hierna. a.l..s spreker zou optreden, ka.mep 
ra.ad G ·.de Vries uit Andi.JK,wa.arna. als slot. de prach-tig·e Russ�-

· . sche fcàtllil "Wacht op mij"', zou worden gedraaid.--------------:---
ç.:� v.�

� 
-:rra .èerst.gènoemde, film,gaf. GERRIT' de VRIES,geboren te Andijk 

, {U(,,.ti �"JAl"-P. , 1.8 Mà.artr 1903-, tuinbouwer,.wonende te Mdijl{,Kerkouurt No-366•, 
• #,·/j 'i lfz� ir�lge?S· bekomen Ïf:1�îchtin�E:n f��at.iek C.P.N.lid;lid v�� de ge 

7 m e  er d ·te And1Jk,terw1Jl h1J tevens vooxkwam op l1Jst 4 
v (c.P.N. )van candidaten voor .leden van de 2e 'Kamer der- St�-

r l, eneraal bij de op· 7 .Tuli 1948 gehouden vetkîezingen,·een korte 
uiteenzetting van de in de 2e Kamer in de jaren 1946;i948 be
handelde zaken.Voornamelijk sprak hij over de "loonstop" ,waar
bij. aan de arbeiders geen hogere lonen :giogen worden betaald -
en vele patroons waren beboet voor het betalen van een weinig 
meer l.oon en als 2e punt het veranderen van de Grondwet,waar
bij het mogèliJk was geworden,dat lf'onze jongens•naar Indië -
konden worden gezonden,waaraan de Partij van de Arbeid haar -
medewerking had verleend.Verder gat De Vries een uiteenzetting 
over de Ma.rshalL-hulp,die· ona land,eveneens met medewerking i 
van de Partij van de Arbeid�dLeper in d:e schuld zou steken.-...
--De Vries deel.de mede,crat deze avond in het teken der verkie 

----------- zingen 
AAN 

de liëer Koofd �.v.n.te 's-GRAVENHA:GE 
d/� 
Chefs. 

PATftlA-AMERBFOO!n 



verkiez�ngen stond en maande ieder aan"zic-h ernstig_ te bera-
den aleer men ging stemmen.spreker wekte de aanwezigen op,- -
hun .. stem. uit te, brengen op lijst 4 van �e c.P.N.-----------
--Wa.. de hierop volgende pauze werd vertoond de rtussische - -
film 1'\'@_gfil op-mijtt ,welke om ongeveer 23.00 uur was afge.;. ___ _ 
draaid.Hierna ww,tctd.$ de aanwezigen toege�prmken door .Tan van 
Soelen voornoemd,die er op wees,da.t dez.e av.ond door het verto 
nen van de fi.lms "veel onkosten meebracht en een beroep, deed -
op all.en om biJ he't verlailllxvan de za,al,iets te gaven en deze 
onkosten zo kl.e-in mogeli.}-k të maken· voor de .Afdellîng .Aarts---
·wpud der c-.. P-.N .--- '"" - ---- - ----.-------------------.,------------
---voor de film�-0orstelling werd eeo entr�rijs geheven van -
F�0,25.----------�----:----�----��---_.------�--------------
---Gedurende de gehe.le avond hebben zich geen bijzonderheden
voorgedaan en is alles rustig en ·o�delijk v�rlopen.---------
--... volgens bekomen inliçhtingen,bestaat het bestuur van de -
.Afdeling c.P-.N. te Áa.rtswoud"gemeent� Ifoogwoud uit de v.olgen-
d.e�personen:------------------:--------------------,---... ---,--�.,.-
V-oorzi tter: .Tan van Soelen voornoemd.
Secrataris: .T.A.CUB ISTlrA,geboren te Oud-V-oss.emeer 4 Maart 1898

lanq.arbeider, wone-nde te Ifoogweud,Aartswoud .:&;-24•; 
P-enningmeesë - . · ,··. -- a 
ter: �AN GE�rJK,geboren te .l::!iimnen 1 December 1919,la�-

4 
arbeider"wonende te Hoogwoud,áartswoud Dijkbuurt 
F-29-. ---7"--------��--�---------------:"'.------------:------------

--De antecedent�n van b�ide. laatstgenoemde personen zijn D 
dezerz:ijd,s ge:rp.eld"dd.I.7 .Tuni 1�48,.ond�r No-21-c.v.n.Geheîm- -
PersoonliJ-k.------------------�-�-----....----------------------

: ' . , . ' 

J -.; � J � 

De W-ach�:rp.eeij.ter le.kl.w/n G"r-oepsc·ommandnt 
,· 

··�· 
-·.: . ---::·· .-----------.... -;-""";.;-..:""'C"'!,..J".� 

. - . s-.J.s:tet... ·_ � -
.l. 

>.) ' . 

\ .

' . 

' 
• � J - • 

. , , . <lezi.eil. 
_ . , : Rijkspolitie District Alkmaar· Commandant. .. , 

No .• :207' C. V.D. Geheim l>ersoonlijk. e liello.o, 14 J�li·' 194.a. -.-

De D_istrictscpmmand�t, . 
D� Offici� van Rijkspolitie le kl. 

ffl>I llr, J:�· 

In,afsc:h;r;itt. aan d�·Heer 
Prqcureur-�n�ra.al 
fgq.. Direcitwr van f oli tie 
te Amsterdám. 

� 
- - ,1 - • 
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lrE.iV!E���-POLI�lE 

NIEUWER-AMSTEL. -
--o--

Inlichtingendiens� 

·.�·

Nieuwer-Amstel., 2 Ö Jui.™� .l.. 4b

/YY}, l 

,' :, . ,y/q/"7 • 
verslag van de op b Juli 19':l:ö h ..:1.n.w: gehouden 

openbare bijeenkomst· in café "het Dorstige Hert" ,Dorps
straat 64  te Nieu wer-Amstel, belegd door de Afdeling 
Amstelveen van de C. P .N. ( de Waarheid) • 

De bijeenkomst was door middel van strooibiljetten 
aangekondigd. De entreeprijs bedroeg F.O,lO. 

De zaalcapaciteit bedroeg 200 personen, aanwezig 
waren � personen. 

-

i ,,,., 
De zaal was besproken door Rille de VRIES, geboren 

"J f!UPZ,t. te Amsterdam, 14 Augustus 1914, incasseerder, wonende 
Bergenvaerderstraat No.9 te Nieuwer-Amstel. 

l 
Als spreker trad op J. SCHALKER, lid van de Eerste 

1 Kamer, die te 20. 30 uur de vergadering opende. 
In zijn rede, die geheel in het teken stond van de 

a.s. verkiezingen, besprak SCHALKER de houding van de
Communisten en de arbeiders tegen het groot kapitaal en
beschuldigde daarbij de groot kapitalisten op het aan
sturen naar een derde wereldoorlog, waarbij zij gesteund 
werden door Amerika.

Verder beschuldigde SCHALKER de groot kapitalisten 
dat zij degene waren aan wie de huidige toestand in Indo
nesië te wijten was. 

De stemming van de aanwezigen, uitsluitend geest
verwanten, was !'eer lauw. 

�e 21.45 uur sloot SCHALKER, na de aanwezigen te 
hebben opgemerkt op lijst 4 te stemmen, de vergadering. 

De vergadering had .een zeer ordelijk verloop en 
ongeregeldheden deden zich niet voor� 

De navolgende bekende personen waren in de zaal 
aanwezig • 

..,,...;Jacob de GROOT, geboren te Nieuwer-Amste l, 4 September 
1899, landarbeider,wonende Kostverlorenweg 2 alhier. 

/ Jacobus,Evert,Leonardus GROENEWEGEN, geb oren te Leiden, 
7 Januari 1925, wonende Talmastraat 62 al hier. 

/ Johanna van de BERG, geboren te Amsterdam, 21 Augustus 
1909, wonende Jacob de Graeflaan 2 alhier. 

t'l�.� Klaas OOMS, geboren te Amsterdam, 2 November 1907, stuca-

·-- __ �·· 
door,wonende Rentmeesterlaan 53 alhier.

� P.lJ. t Joannes ( Piet) OOSTENBROEK, geboren te Malang, 22 Ju.I1i 
1894, bedrijfsleider,wonende Mr. Reijnstlaan No.1 alhier. 

/ 



GEMEENTE-POL IT IE 
NIEUWER-AMSTEL.-

--o--

R. No.l

Onderwerp: Vérgadering 
Afdeling Nieuwer-Amstel c.P.N. 
op 21 Juni 1948 in café de 
Amstelhoek te Amsterdam. 

RAP PO RT • .:. 

'Op Maandag, 21 Juni 1948, werd in een bovenzaal van 
café "Amstelhoek" aan de Amstelveènseweg te Amsterdam door 
de Afdeling Amstelveen van de C.P .N. "de Waarheid" een film
avond--gehouden, waär gèdraaid werd de Russische speelfilm 
"Wacht op·mij",terwijl als spreker was aangekondigd "Piet 
00STENBROEK11 , die �ou spreken over het onaerwerp 11Het 
Communisme in Opmars 11• 

'� 
,· 1 

Deze bÏjeenkomat wàs aangekondigd door middel van 
huis aan htµá' bezbrgdè strooibiljetten en d.bor middel va.n 
reclamebiljetten, welke op reclameborden voor de a.s. ver-
kiezingen waren geplakt. 

' ·1n de zaal, ruimte biedend·aan ongeveer 100 personen, 
waren bij de aanvang van de'vèrgadering ongeveer ?O personen 
aanwezig,waarvan ruim de helft vrouwen. De entreeprijs be-
droeg F.0,25. � 

Viersieringen of vlaggen waren in de zaal niet aange
bracht. 

_ Te 20.30 uur na.men aan de be'stuurstafel plaats, de als 
�,,,,.;._,

{ 
voorzitter fungerende Klaas OOMS, geboren te Amsterdam,2 

;J,,...����� November 1907, stucadoor,wonende·Rentmeesterlàan 53 te 
" . � /! Nieuwer-Amstel; Rille de VRI ES, geboren te Amsterdam, 14 

�1 · · Augustus 1914, incasseerder,wonende Bergenvaarderstraat No.9

r 

"'\ te Nieuwer-Am.stel en de als spreker aangekondigde Piet
r ,ooSTENBROEK, genaamd: Joànhes OOSTENBROEK, geboren te Ma.lang
i (N.I.)22 Juni 1894, bedrijfsleider,wonende Mr. Reijnetlaan 

No.l te Nieuwer-Amstel, lid Gemeenteraad Nieuwer-Amstel
C.P.N�

. . 

OOMS opertd..� de vergadering 'en begon met er op te 
wijzen, dat men in Amstelveen trachtte· de propaganda van de 
C.P.N. onmogelijk te maken; oader anderen weigerde de re
dactie van het Amstelveens Weekblad advertenties van de
c.P.N. op te nemen, als reden daarvoor opgevende dat zij
de communisten niet als Nederlanders beschouwde en·dat er
geen toestemming werd verleend voor het maken van propaganda
door middel\va.n een auto met luidsprekers. De voorzitter
vond dit laatste niet erg,indien ook de·andere partijen een
dergelijke vergunning werd geweigerd. Zeer uitdrukkelijk
verzocht de voorzitter de aanwezigen "niet (clandestien) te
plakken °, helaas was dit door enkelen geschied,doch dit was
gedaan, omreden de Partij van de Arbeid met plakken was be
gonnen. Verder verzocht de voorzitter de aanwezigen zich te
onthouden van het vernielen van propagandamateriaal en ver
zocht hen niet op te treden gelijk de Katholieke Jeugd Be
weging in Amsterdam, die met een groep op de reclamebil
jetten van de C.P.N. had staan spuwen en daarna in formatie
waren afgemarcheerd, terwijl ook de spandraden van reclame
borden van de C.P.N. waren doorgeknipt.

Hierna werd de film van het Waarheidszomerfeest 194? 
te Bilthoven gedraaid en toen op het doek het beeld ver
scheen van het zingen van de "I nternationale", stonden de 
aanwezigen op en zongen, zij het aanvankelijk schoorvoeter 



dit l.ied mee. l. Na de vertoning van dit fimpje hield "Piet 'OOSTENBROEK"
zijn verJiezingsrede en begon met er op te wijzen, dat de 
afdeling Amstelveen maar klein was,maar dat ook·die 0 kleine 
groepen toch nog wel enige betekenis hadden, al kon de wnd. 
Burgemeester, Wethouder van der MADE schamper iachend op zijn 
voorzittersstoel denken "de koppen zijn-toch geteld." 

Verder wees o. op de groei van het communisme zoals dat 
door Marx was voorspeld en vestigde de aandacht op de enorme 
vooruitgang van het communisme in Rusland na Wereldoorlog I 
en thans na Wereldoorlog II en van daar uit over de gehele 
wereld. - · 

De Regering van de sociali.sten zoals Vorrink e.a. noemde 
hij de "loonstopperspil" en wees op de 11loon/stop11 voor de 
arbeiderssalarissen, als tegenstelling vo9r �e verhoging van 
de "dividendstop" van 6% op 9% en nodigde de aanwezigen uit het 
tegenovergestelde te bewijzen. Ook hekelde o. de geldverspil
ling door het zenden van troepen naar IndH! ,hetgeen mil.lioenen 
kostte, welke besteed werden voor·het onderdrukken van een 
volk, dat zijn vrijheid wenste en haalde daarbij een artikel 
aan uit de Volkskrant,waarin een vertegenwoordiger van Z.H. de 
Paus, de Jong Courtois schr·eef, dat Indi� door de Militaire 
en Politionele actie was geruineerd. • Met de verklaring dat er niets oneervols in stak communist 
te zijn en dat O. er trot� op was dit te zijn, wekte o. de aan
wezige.nop bij de a.s. verkiezingen op de communisten te stem
men. 

Na deze rede,'welke ongeveer 30 minuten had geduurd,werd 
de Russische speelfilm "Wacht op Mij 11 vertoond. 

Te 23.25 uur sloot de Voorzitter,OOMS, de vergadering en 
zei daarbij dat ook deze film wederom had·bewezen, dat het 
Russische Volk een belangrijk aandeel·_in het winnen van Wereld
oorlog II had bijgedragen. 

Hij wekte de aanwezigen op hun' stem uit te brengen op de 
communi'sten en Zaterdag a.s. een ineeting-·van de C.P.N. op het 
Waterlooplein te Amsterdam bij te wonen, alwaar de algemeen 
secretaris van de C.P.N. zoµ spreken över het verraad van de 
arbeiders door Vorrink. e.a.· 

Ongerege�dheden of bijzonderheden'deden zich tijdens deze 
-vergadering niet voor.·De< stemming was zeer lauw en de indruk 

werd gevestigd, dat het grootste aantal der bezoekers voor de 
film kwam. 

Aan de uitgang w�rd, door het ophouden 
voor het verkiezingsfonds gec·ollecteerd. 

De navolgende bekende personen bezochten de vergadering. 
Zie bijgaande lijs�. 
Coll:7 Nieuwer-Amstel, 23 .Tuni 1948 

. !. 

.. 
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Lijst van personen, behorende bij Rapport R.No.l dd. 
23 Juni 1948, betreffende vergadering Afdeling 
Nieuwer-Amstel C.P.N. op 21 Juni 1948 in café "De 
Amstelhoek" te Amsterdam. 

- Hendrikus.Jozef TOUW, geboren te Nieuwer-Amstel, 29 Januari 190 4,
wonende Heemraadschapslaan 38 te Nieuwer-Amstel.

,, Cornelia SCHELLINGERHOUT, geboren te Aarlanderveen, 7 Maart 1912, 
echtgenote van Jan IG.iOL,wonende Amsterdamseweg 226 te Nieuwer-Amstel. 

\l Klaas OOMS, geboren te Amsterdam, 2 November 1907, wonende Rentmeester
laan 53 te Nieuwer-Amstel. 

-,... Johanna,Maria,Heilkje VERMEER, geboren te Amsterdam, 30 Oot.ober 1906, 
echtgenote van Klaas OOMS,wonende Rentmeesterla an 53 te Nieuwer-
Amstel. 

Hendrik BROM, geboren te Nieuwer-Amstel" 8 Juni 1915, wonende te
'Amsterdam, Groen van Prinsterenstraat löl - III 

�.Jent je ISRAELS, geb oren te He.vel te, 15 Juni 1922, echtgenote van 
�Hendrik BROM, wonende te Amsterdam, Groen van Prinsterenstr.181 -

/lEtje BROM,geboren te Nieuwer-Amstel, 14 Juli 1926, wonende te 
Nieuwer-Amstel, Landscheidingskade 1 

� Alida,Maria,Helena BLA.UWhUFF, geboren te Nieuwer-Amstel, 2 September 
.-..t.�916, echtgenote van Pieter,Casparus van de BROECKE, wonende te 
· "Nieuwer-Amstel, Margaretha van Borsselenlaan 14.

, Ida SMIT, geboren te 't Zandt ( Gr.) · 17 Augustus 1901, echtgenote 
van IJbele v.d. GLAS, wonende te Nieuwer-Amstel,Junsterdamseweg 230. 

� ,Toha,nna D:0:ZINK, geboren te Amsterdam, 8 Juli 1915, gescheiden van 
,, G. v.d. LOGT,wonende te Nieuwer-Amstel, Amsterdamsewgg 232. 

;. Dirk van LEEUWEN, geboren te Ouder-Amstel, 19 Maart 1915, grondwerker, 
wonende te Nieuwer-Amstel, Bergervaarderstraat 25. 

A\ ca tharina,Hendrika van OLPHBN, geboren te Nieuwer-Amstel, 14 Mei 1919, 
.. echtgenote van Dirk van LEEUWEN, wonende te Nieuwer-Amstel, Berger-
; vaarderstraat 25. 

�Jacob de GROOT, geboren te Nieuwer-Amstel, 4 September 1899,land-
.,,-c bouwer, wonende te Nieuwer-Amstel, Kostverlorenweg 2. 

iJWilhelmina,Klazina VLEGHAAR, geboren te Nieuwer-Amstel,20 September 
��1906, echtgenote van Jacob de GROOT,wonende te Nieuwer-Amstel, 
iJ'Kostverlorenweg 2. 

; Wilhelmina.Jacoba de GROOT, geboren te Nieuwer-Amstel, 13 October 
1930, wonende te Nieuwer-Amstel, KostverJ.orenweg 2. 

/ Maria KAIL, geboren te Aken (D) ,27 September 1909,gescheiden van 
) Jan VERHOEF, wonende te Nieuwer-Amstel, Amsteldijk No ord 99. 

;(Karel.Hendrik VISSER, geboren te Amsterdam, 19 April 192 3,wonende 
te Nieuwer-Amstel., Amsteldijk Noord 99. 
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,,,-JJacobus,Evert,Leonardus GROENEVIEGEN, geboren te Leiden, 7 Januari 
1925, wonende te Nieuwer-Amstel, Talmastraat 62. 

�f Gerrit,Everardus van den BRAAK, geboren te Am.sterdam,18 Aprii 1908 
wonende Jacob de Graaflaan 4 te Nieuwer-Amstel. 

, 1 Johanna, Wilhelmina van den BERG, geboren te Amsterdam, 21 Augustus 
1909, echtgenote van G.E. van den BERG, wonende te Nieuwer-Amstel, 
Jacob de Graeflaan 4 

,,, Catharina, Wilhelmina van den BRAAK, geboren te Amsterdam, 10 Augus
tus 1930, wonende te Nieuwer-Amstel, Jacob de Graetlaan 4 

.,...,.,Rille de VRIES,geboren te Amsterdam, 14 Augustus 1914,wonende te
Nieuwer-Amstel, Bergervaarderstraat 9r.. 

Wilhelm.Petrus SODENKAMPF, geboren te Nieuwer-Amstel,16 Mei 1895, 
; wonende te Nieuwer-Amstel, Bergervaarderstraat 20. 

Maria,Katha.rina,Cornelia van der SIDOT, geboren te Rotterdam, 16 
November 1895, echtgenote van 'il.P. SODENXA.MPF, wonende te Nieuwer

/ Amstel, Bergervaarderstraa.t 20. 

/ Wilhelmina,Gijsberdina HOEKS, geboren te Berghem, 3 November 1889, 
echtgenote van Theodorus,Christinus,Petrus GENEMAl'TS, wonende te 
Nieuwer-Amstel, Koen van Oosterwijklaan 34. 

t,..\ 'ïlillem HESTERMAN, geboren te Amst_erdam, 7 September 1883, wonende 
te Nieuwer-Amstel, Kostverlorenweg 15. 

Jacoba.Christina SCHOEN, geboren te Amsterdam, 10 Februari 1887, 
echtgenote van VI. HESTERMA.N, wonende te Nieuwer-Amstel, Kostver
lorenweg 15. 

Maria.Catharina SCHELL, geboren te Beverwijk, 26 Januari 1916, 
/ wonende te Nieuwer-Amstel, Graaf A.elbrechtlaan 5. 
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. Hiermede doe 1k U toekomen rapport .�o.: po163.a.
van de r.n . .. Haarlem1 betreffende een beslo't· ver·gädéflng
der C.P.N.(WaarheidJ op 15' Juli 1948, in de Tuinzaal van de 
Gem. Concertzaal. 

Aan: 
Het Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a ven ha ge. 

De Ho·'lfd-Commissaris van 
Politi

�·

� 
J. Fontijne.
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, _ � . . , [il'�:· �.,·� . '"' .;t;;,::ll §1 r i� . r.J ·� , 
Algemene�edenvergader1n3 der c.P.N. (De Waarheid) ge

houden op Donderag � Juli 194 in de Tuinzaal van de Gem. Con
certzaal. 

De bijeenkomst droeg een �e�loten arakter. 
Als spreker trad op: Jan Se a ·e?"met als onderwerp:"De 

betekenis van de verkiezingsuitslag". 
Zaalcapaciteit: 250 personen. Aanwezig: pl.m. 150 perso

nen, grotendeels rijpere leeftijd, arbeidende klasse, doch ook 
vrij veel jeugdige personen (A.N.J.V.-leden). 

· 
Te 20.10 uur heet de voorzitte:(naam niet bekend) de aan-

wezigen namens het Districtsbestuur 11Aennemerland" welkom en 
zegt1 het districtsbestuur heeft deze vergadering belegd om de 
verkiezingsuitslag samen te bespreken, hieruit onze conclusies 
te trekken, te zien wat de zwakke plekken geweest zijn en dan 
door zelf ... cr1t1ek de nodige verbe·teringen tot stand te brengen. 

Spr. releveert de aanslag op Togl1att1, die aldus spr. de 
hele wereld met verontwaardiging vervuld heeft. Het zijn de re
aetionnaire krachten in Ital1&, die deze student het wapen in de 
hand hebben gegeven om een aanslag te plegen op de man, die ,,n 
der meest vastbesloten verdedigers is van de It. arbeiders. Deze 
reactionnair.e terreur in Italil heeft een golf van verontwaard1• 
ging tot uiting doen komen, die zich man1testeert in een grote 
staking. Deze aanslag werd niet slechts gericht op de mens Togli 
atti, maar tegen iedere democratie, tegen ieder die de vrede wil 
in de wereld. Hij wenst T. een spoedig herstel toe. Deze aanval 
vormt een onderdeel van de strijd tussen het imperialisme en de 
democratie, zegt spreker. 

Wij hebben ook onze verhoudingen in deze strijd te bezien. 
Sprekende over de uitsrag-der verkiezingen zegt spr.: wij heboen 
te Dez1en, wel.Jee oorzaKen �ot de �eruggang hebben gelèid. Wij 
moeten de zwakke plekken zoeken en verbeteren. Onze werkers heb
ben in de verkiezingsstrijd een groot stuk werk verricht. Spr. 
brengt dank aan allen die hieraan hebben medegewerkt. In het bij 
zonder aan de "Vliegende Jeugd Brigade". 

Dan neemt Jan Schaiker het woords 
- LiAlF" 

Spr. wil uiteenzetten wat.uit de verkiezingsuitslag valt 
te leren en wil een diepgaande discussie houden, zoals overal in 
de partij geschiedt. 

Sprekende over de teleurstelling over de uitslag (er ware 
velen, die gerekend hadden op·een zetelwinst in de Kamer), noemt 
spr. als eerste oorzaak over de teruggang, dat zij niet voldoen• 
de op de ·hoogte geweest zijn met de toestand zoals deze in de ar· 
be1dersklasse in Nederland heerst. Wij hadden beter uit de bus 
kunnen komen zegt spr., maar toch is de uitslag niet zo slecht, 
als men beseft dat de reactie erop gerekend had,dat de comm�is
ten de helft van hun zetels zouden verliezen. Dat is niet gebeur 
en het zit ze niet lekker, dat onze partij het lid niet op de 
neus gekregen heeft. Ondanks leugens, bedrog en terreur is onze 
partij in de branding blijven staan. Zij zijn niet geslaagd 1n 
onze totale nederlaag. Wij moeten vaststellen dat het.,!!!terdam 
en Zaandam zijn geweest die het verlies zo gering hebtien gemaakt 
Dat is zeer belangrijk als men beseft dat Amsterdam het hart van 
Nederland is. Voor de toekomst opent dit grote perspectieven. 
Na deze verkiezingsuitslag wordt de positie der rechtse partijen 
moeilijker dan ooit te voren. Sprekende over de zetelverdeling 
in de Kamer wijst spreker erop,dat het de 8 stemmen van de commu 
nisten zullen zijn die straks nodig zullen zijn voor het slagen 
der Grondwetsherziening. Spr. wijst op een artikel hetwelk één 

dag na 
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dag na de verkiezingen in de pers verscheen, in welk artikel 
het Mars�hallplan besproken wordt. Uit dit artikel blijkt volM 
gens spr., dat zij wat het Mars�hallplan betreft, volkomen 
gelijk krijgen. 

Wat is de kern van de hele zaak zegt spr. doelende op 
militaire plannen van E�geland en Amerika1 men waarschuwt steed 
voor het communistische gevaar. Overal ter wereld wordt het 
communisme steeds sterker. Zij willen hieraan ten spoedigste 
eèn einde.maken. Sprekende over artikelen in de pers, met name 

�
n "De Tijd", wijst spr. op de onmogelijkheid-van de Westerse 
anden om een oorlog te beginnen. De legers zitten te veel ver
preid, omdat overal onrust heerst. Duitsland, Palestina, Indo• 
esi8, Griekenland, enz. 

Spr. duidt vervolgens op de moeilijkheden, waarmede onze 
regering te kampen heeft. De vrijmaking van Indonesi� ligt dich 
ter bij dan ooit te voren, zegt hij. Dè republikeinse groepen 
zijn bezig weer opnieuw te organiseren. Het Indonesische volk 
zal haar strijd voortzetten met steeds grotere krachten. Men 
zegt, dat het niet waar 1s· dat men in Indonesil een nièuwe po
litionele actie voorbereid!: Waarom worden dan in Indonesië op• 
nieuw troepen aangevoerd, vraagt spr.? Wij hebben de bewijzen 
in handen van onderhandelingen van minister Beel, aldus spr. 

Spr. erkent, dat de voor de verkiezingen gevoerde campag� 
ne tegen hèt coJDQlUilisme veel zwakké broeders heeft afgeschrikt. 

\Sprekende over de omwenteling in Tsjecho-Slowakije, zegt spr�i
wij hebben als partij veel te weinig deze leugens ontmaskerd. 

Ook de zaak Berlijn is voor ons van groot belang, aange-
zien deze zich op dit moment voor ons ongunstig ontwikkelt. In• 
dien 66k Engeland en Amerika,evenals Rusland, op hun standpunt 
blijven staan, komt er oorlog. 

Spr. hekelt Engeland en Amerika, die zich volgens spr. 
niet hebben gehouden aan de gemaakte afspraken. Bij de bespre
kingen over het Róergeb1ed werd Rusland niet uitgenodigd en geen 
enkele krant heeft hierover geprotesteerd. lr wordt daar een 
camouflagepolitiek gevoerd. Rusland treft geen blaam. Zij hebben 
zich steeds tot de letter aan haar afspraken gehouden. Het einde 
zal zijn, aldus spr., dat de Sovjet Unie gelijk za1 krijgen om
trent haar standpunt betreffende het verdrag van Potsdam. 

Spr. hekelt de oorlogsopruiing in de pers. Elke dag weer
artikelen over de westerse Unie,� dag opnieuw�itsing. 
Dit alles maakt de mensen bang� De klap op de vuurpijl was de 

· zaak Tit0c. Deze zaak heeft de partij verrast. Wij konden dit
niet 1rect ophelderen, omdat wij nog geen gegevens hieromtrent
hadden. Wij beschikken!!!! pas over de feiten, doch wij zijn nog
niet in staat geweest om ieder te bereiken •.

Al deze dingen tezamen, ook de geschiedenis in Yoego�sla
vië, hebben de verkiezingen nadelig beinvloed, dat zullen wij
niet ontkennèn. In de toekomst zal blijken, dat dit echter voor�
delen worden.

Hoe is nu de situatie in ons land? Nederland hoopt nog al•
tijd dat het beter zal worden, ook door het Mars�hallplan. Wij
hebben er altijd op gewezen, dat het slecht gaat en nog slechter
wordt. Het is veel gemakkelijker om tegen de mensen te zeggen
het gaat beter en dat horen ze ook liever, dan dat men zegt, het
wordt juist nog rotter. Door de mensen te suggereren dat het be•
ter gaat worden, is deze verkiezingsuitslag gunstig geweest voor
Amerika. Vele van
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Vele van onze kameraden leefden in de hoop, dat wij 
ditmaal opgenomen zouden worden in de regering. Deze droom is nu 
voorbij. 

· 

Spr. hekelt de reacrie die de leuze voert, als wij In• 
donesif kwijt zijn, dan wordt het nog slechter. Wij willen ook 
samenwerking met Indonesi�, màar op basis van vrijwilligheicr;-"on
ze politiek jegens Indonesië is een juiste politiek en deze zulle 
wij blijven voeren. 

l 

Spr. releveert de op
�
ichting destijds van het Communis

tisch Informatie Bureau (Comin arm), waarmede ook de c.P.N. samen
werkt. � · 

Het is een fout en een tekortkoming geweest, aldus spr. 
dat wij op vreedzame wijze tot een overwinning kunnen komen. Deze 
illusie bestaat niet meer. Deze is ook niet meer mogelijk. Deze 
overwinning kan alleen komen door een omverwerping van het käpÎ
talisme en deze kan niet vreedzaam zijn. Wij zullen een harde 
strijd moeten voeren in de naaste toekomst. WiJ hebben de zijde 
van de Cominform gekozen en onze politiek is een politiek van de 
Cominform. · · 

Wij hebben de zijde van Tsjecho-Slowakije gekozen, 
staande aag de zijde van de internationale arbeidersklasse·. 

pr. zegt, dat nu met de algemene staking in Italië 
bewezen is, dat het communisme in Italië niet vernietigd is. 

Amerika wil oorlog; aldus spr., maar zij kan het niet, 

!
omdat de reactie te groot is. Ook onze stèmmen hier in Nederland 
zijn een rem op de Amerikaanse politiek, dat is de grote les, die 
wij uit de verkiezingen hier moesten· trekken. 

Betreffende onze politièk zeggen sommigèn, dat wij te 
radicaal zijn geweest en dat wij het nu maar beter kalm aan moete 
doen. Ik wil hier ,�n ding vaststellen, wij willen geen afz'Kkken 
van onze politiek, onze politiek is de juiste geweestr en wij moe 
ten wegen zoeke� omdeze politiek aan 4e grote massa bekend te 
maken. 

In 1,n ding zijn wij te kort geschoten. Lange tijd is e 
nu een "hetze" gevoerd tegen onze partij: wij lieten de zetbazen 
van Moscou, een soort nieuwe N.s.B.ers. Zelfs een minister_ 1n de 
Kamer vergelijkt ons met N�S.B.ers en zegt, dat tegen ons �ezelf�
de maatregelen moeten worden genomen. 

Wij hebben een grote politiek gevoerd, maar te weinig
een nationale politiek om onze vijanden aan de kaak te stellen. 
De politiek in Nederland wordt geheel bepaald door de politiek 
van Amerika. Wij moeten hiertegen fel reageren. Dat zal in de 
toekomst een belangrijk punt worden. 

� 

Er zijn mensen, die gevraagd hebben, wat doen jullie 
ls Rusland ons land komt bezetten? Dat is uitgesloten, zegt spr. 

Zeker staan wij aan de zijde van de Sovjet Unie, omdat 
het socialisme het belang van het hele volk is, ook internatio

aal. Spr. schetst de betekenis van de s.o. als bolwerk voor de 
nternationale arbeidersklasse. 

\ 

Sprekende over Joego-Slavil zegt spr.: zij hebben de 
solidariteit met de s.u. verbroken. Als communistische partij 
heeft men de olitiek van de s.u. te volgen, aldus spr., dat is 
geen dictatuur. De zaak ligt.zo, dat de historie en de strijd van 

de s,u,_ 
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de s.u. ons sympathie moeten doen hebben voor he�. Wat Joego-Sla
vil deed is een verraad plegen aan de zaak van de arbeidersbewe-

fl 
ging. Door de handelswijze van Joego-Slavië is. een bres gekomen 

-, in de internationale arbeidersbeweging, daarom is de kwestie Joe
go-Slavië een les voor ons. Zij zijn van mening dat zij het zon
der de s.u. kunnen doen.·Zij voerden t.a.v. de binnenlandse poli�
tiek een andere d�n de s.u. Zij lieten de grote boeren en landhe
ren kalm zitten. Een tweede fout was, dat zij in het Volksfront 
iedereen vergaarden, zelfs niet�communisten. î1to en consorten 
hebben bewezen geen communist te zijn. Hoe de ontwikkeling daar 
verder zal gaan, ik maak mij er niet druk om. Ik ben ervan over• 
tuigd, dat binnenkort de zaken 1n Joego•Slavie weer gezond zullen
zijn. 

Onze fout hebben wij gemaakt in de nationale politiek. 
De strijd voor de dagelijkse belangen der arbeiders�klasse. Daar
in zijn wij tekort geschoten. Hoe zullen wij onze strijd nu moe� 
ten gaan voeren? Destijds waren wij diep verankerd in de. moderne 
arbeidersbeweging. In de vakbonden zaten mensen van ons in de lei
ding. Hoe is dit nu? Het N.v.v. is groter dan ooit te voren; de 
Katholieke arbeidersbond telt 200JOOO leden, de christelijken 
130.000, tezamen 600 - 650.000 georganiseerde arbeiders. Zi�wij
wat de E.v.c. betreft wel op de goede weg?. Wij doen daar niets 
in. Wij laten alles over aan Kupers ea consorten. Iemand uit het
N.V,v, zei tegen mij:"Wij zijn blij, dat jullie de E.V.c. hebben
opgericht, nu is het bi.1 ons tenminste rustig�" Het is verdomll 
jammer, dat het N.v.v. zo groot is. Wij moeten ervoor zorgen 
dat deze massa zich gaat herstellen. Wij moeten weer contact krij
gen met de vakbonden. Dit probleem zullen wij met elkaar moeten 
bespreken. Wij moeten groter invloed uit gaan·oefenen op de arbe!
dersklasse in de vakbonden, ook in de P,v.d.A. 

Zo snel mogelijk móeten wij een eenheid bereiken in de
arbeidersklasse, daarom moeten wij meer contact hebben met de 
P,v,d.A. 

Spr. deelt mede, dat het parti_j:t>�stuur een reeks klei e
brocn,ges uit zal ,g�y.en_, waarin al aeze problemen aan de or e 
w'or en gestefä. Deze brochures zullen in de krant en op andere 
wijze in circulatie worden gebracht. 

Laten wij niet te oppervlakkig worden, zegt spreker. 
\Wij moeten ook de mensen buiten onze partij wijzen op de proble-
men van deze tijd. _ . . 

Het ·zal een tijd. worden van harde strijd. Wij zullen 
allen tot strijd op gaan voeden. Ik ben ervan overtuigd, dat ook 
binnenkort in Nederland een wending zal komen. De mensen zullen 
zeggen, ja, de communisten hebben gelijk gehad, wanneer wij de 
strijd onder de arbeiders organiseren, wanneer wij het vertrou
wen van de arbeiders herstellen. Dan zullen wij erin slagen niet
alleen ons stemmenverlies in te halen, doch zullen wij ook weer 
vooruitgaan. ·· 

Einde der rède: 21J30 uur.
10 minuten pauze. 
Na de pauze betreden achtereenvolgens 13 aanwezigen het

podium om hun opinie over de gehouden rede weer te geven. 
Namen van deze sprekers welke werden genoemd zijn: 

Ni�dam -�àn Belde -/Schouten -,Welter pf ,Belter (bestuurder
E •• c. afd. Bouwvakkenl OiÎ Rusman en Remkes. 

Tevens was aanwezig een zekere Jo Bolk. 
Betreffende de kwestie N.v.v. - E.v.c. behouden de mees•

ten hun mening voor en vragen eerst nadere inlichtingen over het 
vraagstuk
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vraagstuk hoe partijbestuur meent hun voorstel te 
lijken. 

Een A.N.J.V.er vraagt meer aandacht voor de jeugd en 
verzoekt de partij om de jeugd te steunen. 

· Een spreker ontzenuwt"'wat hij noemt het Indië-sprookje.
Voornamelijk de kwestie, dat wij na het verliezen van Indië geen 
thee en koffie meer zouden krijgen. 

Een spreker zegt: waarom de E.v.c. in het N.v.v., waar
om geen fusie afdwingen ? 

Niet alleen contact leggen bij de georganiseerden·stelt 
een andere spr. voor, doch ook bij de niet-georganiseerden. 

Welter of Belter (zie boven) vraagt de kwestie Vorrink: 
weder aan de orde te stellen betreffende zijn geloofsbelijdenis • 

De 11e spr. zegt: hoe kunnén wij de partij weer stabiel 
maken? Hi klaa t er over dat de scholin sbi eenk:omsten zó slee 
bezocht worden en ook de partijbijeenkomsten. Hij wijt dit aan 
het feit dat de mensen niet voldoende onderlegd zijn. Hij stelt 
voor z.g. clubavonden te organiseren, telkens wanneër bijzondere 
dingen in de wereld gebeuren en dáar dan onderling over·te dis
cussieren. Steeds als er wat ebeurt moeten wi rea eren. De 
lectuur moet goedkoper worden, zegt spr. desnoods of 10 et. 

De 12e spr. meent, dat de leden meer overtuigd moeten 
worden wat marxisme en wat democratie is. In ieder comm. gezin 
behoorde het communistisch manifest aanwezig tè zijn, dàfi kunnen 
wij anderen ook overtuigen. (deze spr. zegt een oud-bestuurder 
van het N.V.v. te zijn). 

De 13e spr. (v. Belde): sluit zich-bij-de spr. aan, ook 
hij vraagt meer aandacht voor de jeugd en ook goedkopere lectuur 

In zijn antwoord op deze bespreking zegt Schalker, dat 
aangaande de kwestie E.v.c. nog geen besluit is genómèn. Er komt 
een speciale conferentie over dit vraagstuk:, zegt spr. Wij heb
ben niet zoveel tijd meer •.

1 

Betreffende de P.v.d.A. zegt spr. deze zal e�n rechtse
politiek moeten gaan voere omdat dit de richting·is van Amer lfa 
Daarom zal er ook in de toekomst·een verscherpte strijd komen. 

lag, dat daar waar een sterj!e E.Y. .c
t.
..:_was, zoals in Amsterdam, -

� 

Spr. wijst er nog op, sprekenoe·over de verklezingsuit-

e minste teruggang. viel te bespeuren. . . 

Hoe zal onze houding moeten zijn, opdat wij niet het 
contact met de massa verliezen? Wij hebben geen tijd meer, wij 
moeten strijd gaan voeren. 

Wat voor mogelijkheden zijn·er voor een samenwerking 
met de vakbonden vraagt spr.? De E,v,c, is nu nog sterk. Wij 
moeten niet wachten tot dat deze lee ebloed is. 

Wi zullen een besluit nemen om de E V C. o 
doch de vraag is hoe wij vat krijgen op het N.v.v.

Het resultaat van deze verkiezingen leert ons het grote 
belang om eenheid tussen de Nederlandse arbeiders te krijgen. 

( 
Wij moeten leren om af te stappen van fouten die wij 

gemaakt 
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gemaakt heblJen; dit· is de kracht" van onze part.11. Wij hebben het 
nog nooit cadeau.gehad, wij .hebben al�ijd moeten knokken. In de 
E.v.c. staan aldus spr. 100.000 opposanten van het N.v.v. Spre
kende over de destijds gepoogde fusie zegt spr., wij hadden toen
de fusie tot stand moeten brengen, dan hadden wij nu wel voor
zitters gehad in het N.V.v.

� 
Wij staan voor een grote beslissingsstrijd zegt spr. en 

1
hoemt Italil, Frankrijk en ook België. 

Ik ben dankbaar voor deze avond zegt spr. het 
gesterkt. 

Nogmaals zegt spr. dat zij moeten doordringen in het 

• 

N • ..V.v, Hoe winnen wij de massa, dat is de beslissende vraag. Wij 
zullen dagelijks moeten blijven discussieren, dan zal deze door
braak zeker komen. Wij zullen eerst de arbeiders moeten winnen, 
dan kunnen wij de P.v.d.A. de nek omdraaien. Voor ons allen geldt 
hier het belang van de strijd voor het communisme. Wij zullen 
deze strijd voeren, hopenlijk zonder kleerscheuren en desnoods 

et kleerscheuren. 

• 

�� Kt 
1 ,,J -z. � h·' " k.tt. 

1 
Aan het slot van de avond herinnert de voorzitter aan 

\het gewestelijk reest te Driehuis op 22 Jul.i_a.s. 

\ 
Er werd zeer weinig geapplaudiseerd, doch wel met 

aandacht geluisterd. 

De bijeenkomst werd besloten te 23.00 uur. 

Personalia van de in het rapport genoemde personen. 

X JOHANNES PIETER SCHALKER, Delft, 16-12- 1 14, lid 1e Kamer 
C.P.N., woont te Amsterdam • 

. ..,; PIE1ER REMKES, Utrecht, 12-6- 1 20, grofbankwerker, Anthonides v. 
��j,;.., d. Goesstraat 34, lid c.P.N., en E.v.c 

.
• , zijn woning· staat in de omgeving bekend als het communistische·

broeinest van Haarlem-Nrd. Is zèer actief in versprei
den v. Comm. vlugschriften. Leest uitsluitend partij-

J. lectuur: "De Waarheid 11, ''Voorwaarts II en "Een 11• Houclt 
wekelijks te zijnen huize bijeenkomsten met geestver
wanten. Tijdens de onlangs gehouden verkiezingsacties 
was aan de woning een groot bord bevestigd met de leu
ze: Voor vrede en brood: Kiest Rood� stemt lijst 4.
Verspreidde prop. biljetten aan de stembureaux. Deel
de op de verkiezingsavond aan een·l+O tal communisten 
propagandamateriaal uit, ter verspreiding in Baarlem
Nrd.Fel partijlid. Voor meer uitvoerige bijzonderheden 
wordt verwezen naar I.D. rapport no.: 00791, dat U 
bereids is toegezonden. 

f� PIETER SIJTZES NIJDAM, Schoonhoven 17�6-•99, Bloemendaàlseweg
309 Overveen, archiv. ambten. 1e kl. bij Prov. water• 
staat te Haarlem, is lid c.P.N. en "Dageraad" gemeen•

teraadsl1d te Bl1 daal van de c.,.N. 
�CORNELIA MARIA RUSMAN, H'stedè 25�3•107, metselaar, Bendr. Roo

zenlaan 33, lid c.P.N. 
tn.., V,,,, Alexander Johannes Schoute.n, Dordrecht 24--9 .... •92, vuur slakker
-, G1E1B1
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Voor .. ......... .. ...... OP . ....... 244 .......... .. ......... Naam ........ CPN .... V.ergadering .. 

Origineel in . .  OD ... .345 ............ .......................................... Naam . Maandrapport Noord �ol.land 

Volgnr .... .. ... . .................. ..... Ag.nr45713 ............ .... ........ ........ Aard van het stuk 

.... ...... ....... ........... . . .. ... ....... .. .. ............. Afz ... . Alkmaar······························· Datum 10-9-48· 

• 

Op Zondwg 8 Augustus 1�48, werd in een zaaltje van riotel " 
11 .I,ondon te Alkmaar een besloten kadervergadering g·ehoude.a 
In een advertehtie in de Viaarheid van 6 Augustus 1948 
wijrden "alle kaderleden in Noord Holland Noorlll" opgeroepen 
tijdig aanwezig te zijn. 
Deze vergadering werddoor ten hoogste 15 per2onen bijgewoond 
waaronder J .COLIJN ,B .EPPINGAj H .KNUISTINGH-NEVEN en F .C. 
ZEILEIVIAKER, allen te Alkmaar; 
De overige personen waren waarschijnlijk van bui ten Alkmaar 
afkomstig.Blijkens vorenbedoelde advertentie werd deze 
vergadering geleid doorFRED SCHOONENBERG? hoofdredacteur 
van de Waarheid. Een onbeiende bezoeker, v�rmoedelijR 
FRED CHOON.h.NBERG, arriveerde met twee koffers 

Uitgetrokken door ..... 

Op aanwijzing van .. 

...... J.Y! ... Afd./Sectie ...... IVB 

. ... ............... JLIY ... ... . 

D 24-2-49 .... atum ............. . ............... ........... ... . .. .. . 

@ 5030 - '48 



I.D. Haarlem.

No.: 00328 e.
/1') t lflt //.H.1� "' -·- � 

r 
Besloten vergadering
c.�.N. 1Iaarlem,23.9. 1 48.

\�r5�;;� 1 

\

Werd bezocht door± 120 personen, grotendeels
vrouwen.

Aan de bestuurstafel: Theo Segerius;
v.a. Drift; 
Mevr.v.d.Pligt Jr.(tante Lien)
R. Klootwijk;
P. Lasschuit;
J. Bloemers. 

Segerius opende; 
�11-•f.-v.d. Drift propaganda� vaorObligatie Waarheid; 

� Bloemers releveerde uitslag verkiezingen en beweerde

�J°I'� 
� 
1wm.,O,�.fl'IO 

dat de arbeiders nu reeds in toenemende mate gaan 
begrijpen, dat älleen de C.P.N. voor hun belangen op
komt( en niet P.v.d.A); 
Heytink deelde mede dat nu er geruchten opdoken over

rote branden van de laatste tijd, n.l. dat de 

aan sabotage te wijten waren, e omme publiek na-
uur e , a e communisten er achter zitten.

"Hoewel ik als C.P.N.er niet kan goedkeuren, dat in
de pakhuizen zoveel kostelijke levensmiddelen zijn 

opgeslagen voor export, omdat deze m.iA niet voor de
viezen, maar voor de arbeiders moeten dienen, en van 

sabotage door C.P.N. geen s�k� is, meen ik, dat als,
men toch de c.P.N. sabota edaden in ae schoenen wil
se u ven ,.wij dat dan ook maar moes en doen.' 

e voorz er eger us tikte eze spreker reet op 
de vingers" Wij plegen in elk geval dergelijke sabo
tage niet". 

wee bezoekers vielen Heytink bij, doch Segerius sloot
11 it zinloos debat". 

� ,bit
1
1 ootwijk sprak over het verloop der leden en vestigde 

vr er de aandacht op, dat de teruggang deels ontstond 
oordat verschillende ��e uitslag der verkiezingen 

adden bedankt, doch dat ook een deel door de partij
as weggezuiverd. 

Het ledenaantal bedraagt thans± 3200(opm. niet duide
lijk is of dit slaat op het district Kennemerland dan 
w 1 alleen op Haarlem en naaste omgeving). 
v.d. Drift releveerde de z.i. juiste houding van de 

vereniging ex-politieke gevangenen, welke de communis
tische leden niet heeft willen uitsluiten ondanks een 
voorstel dàartoe uit het "Roomse Zuiden". 
Op een vraag uit de vergadering over de verhouding 
c.P.N.-E.v.c. deelde van der Drift mede, dat men de 

verhouding E.v.c.-c.P.N.-Waarheid kon vergelijken met

N.v.v.-s.D.A.P.-Volk van voor de oorlog. c.P.N. en

Waarheid hebben tenslotte dezelfde doeleinden. 
Aan de aanwezi e vrouw eraden eens te gaan 

��u���e�n�m�e�t�m�i�l�i�t�a;i�r�e�n�e�n�h�e�n�o�n�df.e�����7e��r�e�n�e�,
n · Indië vechten te-

Q.l>.JF/0
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Afgeluisterde gesprekken uit de vergadering. 
Wed. de la Rie-Briene, sprak met diverse personen in de zaal en maakte 
zich druk over de hoge kolentoewijzing voor grote gezinnen. Zij meende 
dat het geen verschil uitmaakt of een kamer verwarmd moet worden voor 
2 of voor meer personen en zag in de maatregel slechts een pogen van 
Roomse zijde om de kindergeboorte uit te breiden. 

Jan de Nieuwe; Bloemers. 
Bi de Hoo ovens is onze ositie zeer sterk, als er wat ebeurt 11 t de 

lat, wan we he en onze mensen z en n het technische per-

w wintercursussen organiseren hoofdzakelijk voor jonge 
arbeiders der bedrijven (Hoogovens, Sterk) en dooo- taallessen(vreemde 
talen) te geven. "Zodeande kunnen we dan de jongens in het oog houden 
en hen testen op hun bruikbaarheid voor functies in de beweging". 

,Moeilijkheden in Haarlem: zaal �f voor E.V.C.(C.P.N.) niet te krijgen
of veel te duur. 
(Iemand uit de Rozenprieelstraat vestigt de aandacht op het zaaltje in 
de Kamperstraat -cafá-.,waar we wel terecht kunnen, de baas is geheel 
aan onze kan-€'). 
Verwachting is dat als de ontwikkeling der zaken tengevolge der voor
gestelde Bedrijfsorganisatie gaat zoals de reactie wil en m.a.w. onze 
111ensenvuitgedrukt worden,in de grote bedrijven• stakinge� zullen uit
breken,,.want wij willen onze eigen bedrijfskernen houden. 

Personalia van in het rapport voorkomende personen: 
Segerius, Theodorus, Watergraafsmeer 19.4. 1 15, Slachthuisstr. 64 zw.; 

-r- Van der Drift, Johannes Maria, Haarlem, 1.5. 1 06, Bastiaanstraat 21;
x'tV.d. Wagt, Hendrika Elisabeth Faulina, Delft 9.5. 1 00, wed. van H.v.d. 

Pligt, Krelagestraat 20 zw.; 
JKlootwijk, Rienks Wouter Alle, St.Maartensdijk 6.10.•17, Wilhelminastr. 

46-48;
XfLasschuit, Pieter Jacobus, Haarlem 7.4.'93; Sophiastraat 8 zw.; 
.,....tBloemers, Jan, Haarl.meer 12.8.•95, Rozenprieelstraat 7;
�tHeytink, Arnoldus Bonne, Amsterdam 12.4. 1 07, Z.B. Spaarne 136;
,.,...tBriene, Anna, Haarlem 9.2. 1 04, wed. van W.de la Rie, Leidsevaart 38 F; 
l)(..lde Nieuwe, Jan Cornelis, Haarlem 16.5.'12, v.Zeggelenstraat 22; 
-$.Van Zon, Johannes Wilhelmus, Bergen op Zoom, 27.10. 1 12, caf�houder, 

Kamperstraat 38 zw., allen te Haarlem. 
In zijn zaak worden meermalen communistische wijkvergaderingen gehouden • 

i Haarlem, 12 October 1948.

Aan de: 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68
•s-G r a v e n  ha ge.



I.D. Haarlem.
Donderdag 7 October 1948 's avond 8 uur werd een 

_N .... o ....... """:
--=

0�0'""4�0
'-'-
7e. scholingsavond gehouden in het gebouw "Cul tura 11, Jans

straat te Haarlem, door Bet adviesbureau voor vrouwen 
(Vrouwenclub) van de C.P.N. afd. Haarlem. 

Aan de: 

De avond stond onder leidini van de spreekster C. 
/)/Jkuv,:t...;. Q van Alphen, geb. 4.10. '97 te Amsterdam, wonende Max-
/ lwellstraat 8, Haarlem. 

Speciaal werd er de nadruk op gevestigd, dat de 
leden zich meer op de hoogte moesten stellen van de 
bestaande problemen en de communistische zienswijze 
daarop, teneinde deze problemen te kunnen bespreken 
met vrouwen van andere politieke overtuiging. 

Op de vergadering was een "�oed Christelijke" vrouw 
aanwezig, die, niettegenstaande zij uit christelijke 
overweging bèzwaar maakte tegen de anti-communistische 
actie die in deze tijd gevoerd wordt, zich toch nol 
geen comr:1uniste kon noemert. 

Mevr. van Alphen zei jan ook, dat niemand plotse
ling communiste gemaakt kan worden. De overtuiging 
moet langzamerhand wakker geroepen worden. 

Ongeveer 25 vrouwen waren aanwezig. Weinigen voelden 
ervoor te colporteren met het blad "Vrede en Opbouw" 
van de Ned. Vrouwen Bewegin�. 

� Haarlem, 22 October 1948 • 

Volgno 
.,._._ ... 

. 

··- ba 
1 ' 4 NOV. 194f], 

I A:D/ 4&�9v 

Cen�rale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
1 s-G r av e n  ha ge. 
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'Volgno. 
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Op Zaterdag, 30 October 194·s, werd in et .E. v. c. ge
bollw, aan de 's-Gravelandseweg 12 b. te Hilversum, 5en "fa
milieavond" gehollden van de plEiatselijke afdeling�.van de 
c.p.N. r 

� �Je,,,v Na een kort openingswoord van de heer Cornelis BORST, 
0'1>ku11,hfl...:. Op�83{)geboren te lfoord-Scharwollde, 1 Febrllari 18!Bl, wonende Eemae:F-
; weg 220 te Hilversum, waarin hij de aanwezigen welkom heette 

en er op attendeerde, dat de netto-opbrengst van de avond 
bestemd was om "De Waarheid'' onder dak te brengen, gaf hij 
een kort overzicht van het programma van de avond. 

Hierna was er ongeveer een half ll llr graml;ilfocmmllzi ek. 
p 

·Vervolgens werden er een paar lie6eren gezongen door Netty 
�O-� NOORDA, een ongeveer 16-jarig meisje, d&arbij op de piano be-

n ". { X' geleid door Annie HILHORST, eveneens eo.n ongeveer 16 a 17 ja-

1/ 

/1 

rig meisje• 
o -f. ... , De avond werd verder gevllld met Frans BELMfjR als confer 
0 .1( -ecier en een zich noemende 11',r.WIILY, een goochelaar• Tu.ssen 

de nu.m 1ers door was er gramafo;nm.u.ziek en werd er koffie en 
limonade geschoMen. Verder op de avond werden er allerlei 
spel�etjes gedaan, terwijl het feest met een bal werd beslo
ten. 

Er werd niet gesproken• 
De zaal, die plaats biedt voor ongeveer 160 personen, 

was geheel gevu.ld met mannen, vrou.wen en kinderen. 
Bijzonderheden deden zich niet voor. 

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

Hilverswn, 1 Noveruber 1948° 

1 
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·Bericht: Besloten districtsconferentie c.P.N,
Bron : Betrouwbaar.
Inhoud : Betrouwbaar. OP KAART .Actie : 
Copie '----- �A_CD..:..i..,.......,-:-,-:-1

J Yol,:ino. 

Kez}n�· · .�g 
i. .
4 • ,· '

f h�Jf ri 1 3 '1-
DAT: • '

Op Zaterdag en Z�da�Q2 en 13 Februari 1949 vond in de Boven
zaal van het Gem. ConceJftgê6ouw te Haarlem een besloten Districts
conferentie plaats van het District "Kennemerland der c.P,N.".

Aanwezig: 110 personen. 

De afgevaardigden der diverse besturen waren gezeten aan afzon
derlijke tafeltjes(op elk tafeltje stönd een vaasje rode tulpen). De 
vlag van het District Kennemerland sierde het podium. 

Te 20.10 uur werd de Conferentie geopend door Theo Segerius, 
die als leiddraad Yoor de c�nterentie aangeeft de partL1-resolutie/ 
de werkzaamheden in het dr'strict en de zelfcritiek. r ·D . ,1..'6\ 

a '1 � Op uitnodiging van Theo Segerius nemen: Gerri. Mol;'°'Bindeis;-{
• . ·1Kuipe u

. 
it Beverwijk;

1
Bert van Sch�ef'Tini q�eneveld; ... GI J

,
'�se�

-. 
en 

,,..rt 4 
liljzelt achter de besl;uurstar\91 plaats. Zij vormen onder le ·=�n� van 
Jan Hak!!!. het presidium. . 'J:.. . . · _ 

., -b �-
Het woord wordt daarna genomen door Joop Wolff. Hij spreekt de 

wens uit, dat de conferentie zal verlopen in een geest, die volkomen 
de partij waardig zal zijn. 

Hij deelt mede, dat in de commissie ter verkieiing der candi-, daten zitting hebben: E. lan Ommeren,., de Hollander, Phil1 usman�Kees
� de Rover en hijzelf. D,l ·� -- : p; 

Daarop houdt Theo Segerius een referaat over de conferentie. 
Hij begint met een beschouwing over het werk in het afgelopen jaar op 
grondslag van de partij-resolutie. In tegenstelling met de vorige 
conferentie wil spreker niet de cijfers en gegevens van elke afdeling 
afzonderlijk ontleden, doch een algemene beschouwing geven, waaruit 
duidelijk moet spreken, waarin geslaagd·werd en waarin getaald. 

Spreker wil geen uitvoèrr�e analyse geven over de internationa
le toestand. Daarover is in voldoende mate gesproken op de vergade
ringen en duidelijk geschreven in "De Waarijeid". 

Spreker geeft vervolgens een overzicht van de krachten in de 
wereld, die strijden voor vrede.Jen democratie. Hij geeft een opti
mistisch beeld over Rusland waar het gestelde doel der opvoering van 
de productie reeds weer overschreden is. Hij prijst het levenspeil 
in de s.u., de socialistische-,staat, die1.vrij is van kapitalistische
uitbuitingen. Hij betrekt hierin ook de uemocratische volkeren in 
Oost-Europa, die, volgens spreker, meer en meer op weg zijn naar het 
socialisme. 

Voorts passeren de revue, de Nationale onafhankelijkheids poli
tiek der koloniale landen; de strijd in Birma en Malakka en de suc
cessen in China. Spreker releveert de steeds sterker wordende krach
ten voor de vrede in de Aziatische landen en de stelselmatige ver
zwakking van het kapitalisme. In West-Europa, zegt spreker, nemen de 
communisten een sterke positie in. In dit verband wijst spreker voor
al op Italii en Frankrijk. Hij duidt op de wenselijkheid dat al deze 
krachten zich stellen onder de leiding van Moscou. Indien men deze 
leiding niet erkent, dan speelt men de reactie in de kaart. Dit 
wordt nog niet altijd voldoende gezien. 

Spreker 
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Spreker hekelt de voorlichting in de burgelijke pers over de 
s.u., waar-door sommige kameraden weifelachtig worden. Hun moeten wij
duidelijk maken dat wij als gelijkgerechtigden deel uitmaken van de
rij der Sovjet-volkeren en als zodanig de leidende rol der s.u.
moeten erkennen, om de ongestoorde opbouw van het socialisme mogelijk
te maken.

Spreker belicht de tegenstellingen in het reactionaire kamp; 
de lage levensstandaard in de West Europese landen; de Marshallpoli• 
tiek en profeteert nog meer verslechteringen en moeilijkheden. Hij 
wijst op de toenemende werkloosheid in Amerika. Wij zien ook steeds 
scherper, zegt spreker, het smeden van nieuwe oorlogsplannen en 
noemt het Atl. Pact. 

J!; Sprekende over het ledental in district ''Kennemerland" noemt 
�

0 .spreker een teruggang sinds een jaar geleden van 1500 tot 1300. Als
,w.e.&ti.een der oorzaken signaleert spreker een tekort aaiîë'o1î't"aet·�m.et de 

s bedrijven, terwijl de contacten in de bedrijven niet actief genoeg
waren. Hij wenst daarom een grotere verbondenheid van leden en be-

D drijf en oppert het vormen van zelfstandi e bedri fs roe en der C P.N.
in de verschillende bedrijven. Hij appe ert aan contacten op de 
Hoogovens. Deze invloed moet geconsolideerd en versterkt worden. De 
directie van de Hoogovens signaleert partijgenoten 1n het bedrijf, 
alsmede de leden van de E.v.c. Sommige partijgenoten trachten uit 

� angst het vertrouwen te winnen van de bazen, doch wij moeten niet het� vertrouwen van de bazen, maar van de arbeiders krijgen. De directie 
ijvert voor de P.B.o. en heeft daarbij aangekondigd dat de buikriem 

�moest worden aangehaald. Spreker maakt een verwijt aan de Kernvoor
zitter bij de Hoogovens, Piet Mulder, die volgens hem in sterke mate 
tekort is geschoten aan activiteit. 

�r?" � Betreffende de verspreiding van een 10-tal bedrijfskranten 

�v'fl 

moest spreker constateren, dat Yoor de verspreiding hiervan weinig 
o� 

animo bestond, zodat hiermede gestopt moest worden. Hij hekelde de
ÁtfP houding van arbeiders bij Stork in Haarlem, die weigerden de bedrijfs• 
trr rant te verspreiden, omdat zij bang voor hun baantje waren. 

Vervolgens stelde spreker aan de orde, dat van de districts
leiding te weinig leden in bedrijven werkzaam waren, van de�slechts 
7. De contacten in de bedrijven moeten op hun taak gewezen worden.
Het belang van het werk in de bedrijven wordt niet voldoende begrepen.
Het gaat om het winnen van het vertrouwen van de arbeiders. Wij moe
ten hen inprenten, dat de directies angst voor hen hebben, zoals o.a.
de directie van de Hoogovens.

Spreker doet een klaagtoon horen over de situatie in IJmuiden, 
� waar zij geen grote invloed hebben. Wij hebben daar verbindingen, daar 

moeten wij meer gebruik van maken. Spreker noemt in dit verband de 
c,v T1 De ondersteuning van de vakbeweging en de strijd in de vakbe
weging moet geactiveerd worden, opdat de partij hier niet achter zal 
blijven. 
Metaalbedridven,

Ookler moet de strijd worden aangebonden. Het gaat niet op 
dat de arbeiders in deze bedrijven maar net doen of er geen vuiltje 
aan de lucht zou zijn, omdat deze fabrieken voldoende opdrachten 
hebben. 

Spreker hekelt de arbeids-vredepolitiek 1n de bedrijven, die 
ten doel heeft, de productie op te voeren. Dit alles komt ten goede 
aan het Nederlandse kapitalisme. Voor alles zijn wij een revolutionair 
partij en hierin onderscheiden wij ons van dex burgelijke partijen, 
dit moeten de arbeiders goed begrijpen. Met openbare vergaderingen 
alleen vervangen wij de regering Drees niet, doch wel door een grote 
invloed 1n de bedrijven, dan kunnen wij leiding gaan geven. Ook de 
invloed in de vakbeweging moet worden versterkt. Dat is noodzakelijk. 

Spreker verwijt de E.v.c. Haarlem, dat zij te weinig aandacht 
L I /:> hebben besteed aan "de broodoorlog" ( zie Bijlage) en niet voldoende

1.,, i/i. , duidelijk hun houding in deze hebben te kennen gegeven. 
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Ledenwerving. 
De partij, aldus spreker, moet worden omgebogen, zodat nieuwe mogelijk
heden geschapen kunnen worden om nieuwe leden te werven. Segerius is 
slecht te spreken over de activiteit en medewerking der leden. Het 
blijkt in vele gevallen, zegt spreker, dat wij nog te weinig weten van 
wat er onder de arbeiders leeft. Hij laakt de slechte opkomst op de 
ledenvergaderingen en wijt dit aan de slechte voorbereiding, waarbij 
teveel wordt overgelaten aan de Districts-secretaris. Het werken met 
instructeurs ter assistentie van de organisatie van bijeenkomsten e.d. 
had enig resultaat afgeworpen. Dit systeem heeft echter niet ten volle 
kunnen werken, omdat de leden van het Districtsbestuur teveel functies 
hadden en daarom vaak niet, wanneer dit verzocht was, naar alle afde-
lingen konden worden gestuurd. 

· · 

Spreker wees daarom op de wenselijkheid äet Districtsbestuur 
uit te.,J>re.:tder.i.. Tevens wenst spreker daarom een grotere activiteit in 
ële'-a'tttêT!ngen zelf, om ook zonder hulp van het Districtsbestuur zelf
standig te organiseren, zoals b.v. Beverwijk en IJmuiden. Ook wenst 
spreker een strakkere samenwerking met de Afdelings Secretariaten en 
oppert het plan van l� daagse vergaderingen van de verschillende àfd. 
secretariaten en openbare scholingsbijeenkomsten. 

Propaganda. 
Ook hier kan spreker geen grote vooruitgang constateren. Er wordt te
veel behandeld via het Districtssecretariaat en teveel administratief 
afgedaan. Propaganda voor onze kranten moet b.v. niet worden afgewen
teld op de bezorgers. Wekelijkse colportage door de leden wordt door 
spreker een belangrijk middel van propaganda genoemd en deze wekelijkse 
colportage moet een vaste gewoonte worden.·Ten deze opzichte, verwijt 
spreker de leden zorgeloosheid. Er moet een werkplan gemaakt worden, 
er moet meer systeem in komen. De adressen van "Waarheid-lezers" moeten 
worden verzameld voor propaganda doeleinden. Spreker pleit voor een 
beter contact met de lezers van "de Waarheid". 
Er moet meer aan de weg getimmerd worden. Laat de buitenwacht zien dat 
onze partij er is! 

Spreker maakt het· verwijt, dat de partij zijn actie teveel naar 
binnen had gericht, met het gevolg, dat zij zich teveel van de massa 
gedistaneieerd hebben. 

Terugkomende op de propaganda, aegt spreker, dat het aantal 
vrijgestelden in het Districts van �9-._op 21 moest worden teruggebracht. 
Sprekende over de "Voorwaarts" cons"e'äleerde hij, dat sinds verleden jaa 

a et aantal abonn,•s op de "Voorwaartstt van 1700 tot 1500 is terugge
,., �·�lopen.Hier ziet spreker een bewijs van te geringe activiteit.

�([:! @prekende over de teruggang van het ledental van 1500 op 1300, 
11� zegt spreker, dat als ,,n der oorzaken walt aan te wijzen het feit, dat

de leden die bedanken teveel worden beschouwd als zwakke broeders-:1.Er 
wordt aan hen geen aandacht meer besteed. De werkelijke reden van"'net 
bedanken moet worden opgespoord. Het gaat er niet alleen om om leden 
te werven, doch ook om.ze te behouden. Het gaat niet aan, om hen die 
bedanken als een soort ballast en als passief te beschouwen. Deze op
vatting moet met kracht bestreden worden. Daarnaast moet alle aandacht 
besteed worden aan het werven van nieuwe leden. Te weinig aandacht 
wordt besteed aan het werk der raadsfracties, vooral bij zaken van 
bijzonder politiek belang. De partijlijn moet conse�uent doorgetrokken 
worden. 

Spreker is niet tevreden over de activiteit van de N.V.B., waar
'"vara hij te weinig actie bespeurt. Daa�om moet het contact met de N.V .B. 
versterkt worden en hun acties gesteund. 

Contact met de jeugd, 
Spreker constateert 

drijven wordt gevoerd. Wij 
moeien, zegt spreker. 

de strijd,die door vele jongeren in de be
moeten ons meer met deze jeugd gaan be-

-4-
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, t Spreker appeleert aan de tekortkomingen in de partij. Onder de leden bestaat te weinig begrip •oor de ideologie van de partij. Spreker 

wenst meer scholing en het aankweken van een groter verantwoordelijk
heidsgevoel in de afdelingen. Ook de politieke opvoeding van hen die 
nog buiten onze rijen staan moet ter hand worden genomen. 

Spreker wenst het organiseren van scholingsavonden, het lezen 
van het scholingsboek en het converseren over de inhoud daarvan. Wijzen
de op de successen bij verkiezingsacties in 1948 en de actie "Breng de 
Waarheid onder dak", zegt Segerius, dat indien het hierbij getoonde 
tempo kan worden volgehouden ook "Kennemerland" een waardige plaats zal 
gaan innemen in de rijen van hen die strijden voor economische lots-

� verbetering. 

Jan Haken wees vervolgens op het feit dat de agenda formeel was
atgewerit, doch meende nog de volgende opmerking te moeten maken. In 
de eerste plaats onderstreepte hij de woorden van Segerius betreffende 

, de acties in de bedrijven. Ook onderstreepte hij een ibtensievere scho-
�b-b ling. 

� preker deelde mede, dat de partij een Documentatie over andere
�4� bladen eeft opgezet, zodat het mogelijk wordt beter op de hoogte te 

zijn van hetgeen onder de lezers van de Tijandelijke pers leert. Dit
is zeer noodzakelijk gezien de vijandige toon van het "Vrije Volk". �V' Hij haalde hierbij aande Indonesil-politiek, de huurverhoging en de 

�\/ oon•en prijspolitiek. Door middel van dit blad kan men elke week de lÏi� elangrijkste passages volgen uit binnen-en buitenlandse kranten, het
( geen neerkomt op: ;o berichten per week. Om terug te vinden wat men 

nodig heeft wordt eens per 3 maanden een index uitgegeven. Gewapend met 
�)/\, dit blad, zal de verkiezingsstrijd in Juni a.s. vergemakkelijkt worden « ,� b.v. bij debatten met tegenstanders:, 
�( Hij wees op de mogelijkheid o'm bij het belindigen der vergadering 

� zich als abonnl op te geven, hetgeen hij sterk aanbeval om de slagvaar
digheid der leden te vergroten. 

J}.:6....Siep GeugJes(Zaanstreek)(vorige week gekozen) brengt de groeten 
der Zaanse afdeling over. Hij wijst erop, dat "Kennemerland" ,,n van de
meest doorslaggevende districten kan worden temeer waar dit dist�iet de
enige grote zware industrie telt die Nederland rijk is(Hoogovens). 

�n<J)t 

In de Zaanstreek, zegt spreker, zullen wij alles op alles zetten. 
1 �De ontevredenheid onder de arbeiders is groeiende. Het is onze taak om 
cf.:1 deze ontevredenheid vorm en inhoud te geven. Dit is onze taak; het ont
\. r· ketenen van een massa-actiei• van strijd en stakingen. Ook deze spreker 

_.... vraagt om intensievere scho ing. 
'9 over de successen in China sei "Het Parool", dat de opmars der 

communisten niet meer te stuiten is. Binnen 10 jaar zal "Het Parool" 
schrijven dat de Opmars der communisten in Nederland niet meer te stui• 
ten is. 

Jan Haken onderstreepte deze woorden en zei: "Maak "Kennemerland
en de Zaanstreek" tot de zwaarste en sterkste bolwerken. 

Vervolg�ns werd gelegenheid gegeven om opgave te doen voor deel
name aan het debat. 
Het aan de ingang verstrekte werkplan, zei spreker, moest zorgvuldig 
bewaard worden en mocht niet onnodig naar buiten uitgedragen worden, 
aangezien het een interne partij-aangelegenheid betrof. 

Na een opwekking, vooral tot de leden uit de buitengemeenten om
op zondagmorgen op tijd te zijn, werd de eerste zittingsdag besloten 
te 9.;5 uur. 

± 



Zondagmorgen, 13.2. 1 49 werd- de tweede zittingsdag.te 9.30 uur 
geopend met een discussie over het referaat van Theo Segerius. 
Aan deze discussie werd deelgenomen door 24 discussianten. 

Mededeling werd gedaan door Jan Haken van de verzending van 2 
�telegrammen, resp. aan Kameraad Teeuwen, Rode Kruisziekenhuis en Kan, 

..... ,Zandvoort, met wensen voor een spoedig herstel. �� 

Discussies. · �I.v.,� f>.1) ·
I •. > P.S. Nijdam,Ose�re�aris financille contrGle-commissie. 
· Spreker zei, dat de oorspronkelijke secretaris Jaap Wolft, zijn functie

p,i) aan spreker had overgedragen, omdat hij niet meer in staat was deze taak 
l/J.118

. goed te vervullen: le. gezondheidsredenen; 2e. drukke werkzaamheden; 3e. 
fw=. egens buiten;a11dse �ei�en, die bij begin 1 48 had moeten maken. 

Sprêker wilde ter onderscheiding van de �rocedure bij b:àrgelijke 
verenigingen geen dorre opsomming van cijfers/dichargering en goedkeu
rend applaus • 

. Zoals Jaap Wolff op de vorige Districts-conferentie voorstelde, moet dit 
w.,

[
verslag een politiek document zijn.{!iet werk der financiële contröle

D-b. commissie is belangrijk, hetgeen blijkt uit de totaalsom van r.100.ooo.-
9ri inkomsten en uitgaven. De afdelingen rekenen maandelijks af wat de pen-

ningmeesteresse veel werk geeft:-7 
4lt Spreker geeft een pluim à:"an Mevr. Ton Bonte, die in samenwerking 

met kameraad Koopman zeer veel werk heeft verzet. Wij moeten trots zijn 
0 A

op dergelijke goede partijgenoten, hetgeen niet inhoudt, dat de partij 
'V geen andere geschikte personen zou telle

�
. oals Theo Segerius heeft 

Il ezegd, is het ledental dat begin 1948- l 4 telde, teruggelopen tot 
l 2a leden;JDe financifle contr8le-comm1s e·heeft 12 vergaderingen ge-

1 o en. Onze partij is niet te beschouwen als een burgelijke vereniging,
waarbij alles om het geld draait. Voor ons is het geld slechts middel 
om het doel te bereiken. Het geld moet een politieke functie verrichten. 
De partij moet niet op het geld gaan zitten. Er moet voor gezorgd worden, 
dat het geld op tijd binnenkomt om uitgaven te dekken. De commissie 
geeft critiek op hetgeen zij ondervonden heeft. De partij heeft een 
nieuw systeem van boekhouden in werking gesteld, hetgeen goed tuncton
neert.Verschillende afdelingen hebben hieraan voldaan, tenminste tech
nisch, maar dat is niet voldoende. Wij krijgen niet voldoende mede
werking, b.v. 2 oproepen tot collectieve vergaderingen hebben geen ge
hoor gevonden. Ook aan het verzoek tot opgave van het op de afdelings
bureaux aanwezige meubilair, kamtoorbehoeften etc. werd geen gevolg ge
geven. De Commissie meent, dat de F.c.c. tot taak heeft alles te contro-

� leren, dus een controlerende, adviserende en ondersteunende taak. De
� F.c.c. is niet in het bezit van alle registratiekaartjes met contribu

tieklasse, hetgeen aanleiding geeft tot moeilijkheden. De Commissie is 
niet op de hoogte van de te ondernemen finaneille acties. Dit maakt het 
werk van de Commissie moeilijk en on-efficient. Het moet zo zijn, dat 
de Commissie regelmatig per maand kan controleren hoe de contributie
stand is. De gegevens zijn nu niet voldoende. Een bedrag van r.1000.
kan b.v. r.1500.- moeten zijn. Het is nodig, dat de Commissie van te
voren ingelicht wordt omtrent financHne acties zoals b.v. "Onder dak 
actie". De F.c.c. kan dan de diverse contr6le-commissie instrueren. 
Zij krijgt dan regelmatig de gegevens en kan dan controleren of de taak 
goed verricht wordt. De Commissie heeft een voorstel hieromtrent gedaan 
aan de Landelijke Commissie, waarop nog geen bericht ontvangen is, maar
dat zal binnenkort wel afkomen. De Commissie is verder van mening, dat 
de geschetste tekortkomingen, spoedig verdwenen zullen zijn en maakt 
verder bezwaar dat de penningmeester geen deel uitmaakt van het Districts 
bestuur, hetgeen zijn werk nadelig beinvloedt. (Applaus). 

Oldersom, secretaris Plaatselijke Raad E_.v.c. Noord III; · bespreekt het schema bedrijfswerk in de politiek en in de vak
beweging. Hierin moet een andere structuur geschapen worden. Er moeten. 
bedrijfsbesturen opgericht.worden in alle bedrijven die van belang zijn, 
zoals de Metaalbedrijven; de Bouwbedrijven; de Kleding en Textielbedrij• 



j) 

ven; Voedings-en Genotsmiddelenbedrijven en de Agrarische bedrijven in deze omgeving. 
Is het door omstandigheden niet mogelijk een bedrijfsbestuur in ieder bedrijf afzonderlijk te krijgen, dan moeten uit verschillende soort 

gelijke bedrijven gezamenlijke bedrijfsbesturen worden samengesteld. 
Dit kan b.v. het geval zijn in bedrijven waar· slechts enkele partijge
noten werkzaam zijn. Voor de Hoogovens adviseert spreker een apart appa
raat samen te stellen.(Pe vertegenwoordigers dus van deze bedrijven 
moeten eenmaal of liever nog tweemaal per maand bij elkaar komen en be
sprekingen houden met het c.P.N. districtsbestuur. 
Over ieder bedrijf moet een rapport samengesteld worden, waarin de vol-
gende punten zijn verwerkt: 
1. Hoe groot is het aantal georganiseerden en waarin zijn zij georgani-

seerd? 
2. Hoe staat het met de productie?
3 •

• 
Hoe groot is het aantal orders? 

� Hoe is de materiaal-positie? 
5. Hoe zijn de technische bedrijfsverhoudingen?
6. Is het bedrijf winstgevend?
7. Hoe is de positie van de arbeiders ten opzichte van vacantie; pen

sioen; ziekte verzekering; etc.? 
· 8. Wat leeft er onder het personeel?]

� In verschillende bedrijven wordt geen c.P.N. bedrijfskrant uit-
gegeven. Dit is fout. De arbeiders moeten weten, dat de partij actief 
is en hun belangen behartigt. Waar geen speciale bedrijfskrant ver
schjjlt, moet een gezamenlijke bedrijfskrant uitgegeven worden, b.v. voor
alle Metaalbedrijven enz. In de bedrijfskrant staan nog teveel techni
sche uiteenzettingen betreffende het bedrijf. Het gaat er echter om, de 
foutieve dingen uit het bedrijf naar voren te brengen. Spreker beklaagt
zich over de slappe houding van de partijgenoten in de bedrijven. Theo 

. Segerius heeft in zijn referaat een aanmerking menen te moeten maken op 
, de houding van de E.v.c. 1n het bakkersconflict te Haarlem. Ik vermoed, 
1 dat Theo Segerius onjuist was ingelicht, want op de vergadering van de y; bakkersgezellen heeft kameraad van Westen, hoofdbestuurder der E.v.c.

20·minuten gesproken over "het Kapitalisme" en de arbeiders gewaarschuwd, 
dat zij niet in de krijtlijnen moesten treden voor de kapitalisten. Hij 
stelde toen de bestuurders van de Uniebonden aan de kaak, die dit wel 
wilden doen. Dit heeft tot gevolg, dat de arbeiders van de Uniebonden, 
die eerst van plan waren het advies van hun besturen op te volgen, dit 
dank zij de waarschuwing van kameraad van Westen niet deden. 
Wel moet ik hierbij nog een klacht doen horen, dat op deze vergadering 

,e alle kranten aanwezig waren, behalve "de Waarheid". 
Spreker beklemtoont dat, volgens hem, iedere partijgenoot lid 

behoorde te zijn van de vakbeweging. Hij laakt in deze de weinige mede
werking van de partijgenoten, die gezien de onvoldoende scholing der 
arbeiders, tot grotere activiteit moeten komen. Tientallen partijge
noten zijn nog geen lid van de E.V.c., roept spreker uit. (Interrupties. 
Geroep van Schande1). 

Vervolgens belicht spreker het werk in E.v.c. en N.v.v. Speciaal 
belicht hij het werk in het N.v.v. en noemt dit zeer moeilijk. Bij sta
kingen en acties werkt soms een deel der N.v.v.ers met ons mee, zegt 
spreker, doch er is ook een groot deel dat aan de zijde van de reactie 
staat. Bovendien ligt het werk in elke N.V.V. afdeling apart. 

Hoe moet dit werk geschieden, vraagt spreker zich af? Dit werk 
zal zeer tactisch aangevat moeten worden volgens een bepaalde strategie. 
Het lijkt spreker gewenst, een nauw contact te gaan onderhouden met 
Districts-en Landelijke besturen. Spreker vraagt om richtlijnen voor de 
toe te passen tactiek en strategie, aangezien, zoals reeds opgemerkt, 
het werk in de ene plaats veel gemakkelijker gaat dan in de andere. 

Spreker zegt, dat hard gewerkt moet worden in het N.v.v. onder 
leiding van districts-en landelijk bestuur om te komen tot de ontmas
kering van de leiders van het N.v.v., die volgens hem aan de zijde der 
kapitalisten staan en voor hen de kastanjes uit het vuur halen. 

::2.::.. 
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Wij moeten de plaatselijke verhoudingen goed onderzoeken om te weten 
welke politiek en welke strategie wij moeten toepassen. 

Van groot belang acht spreker de bedrijfskranten als voorlich
tend orgaan voor leden van het N.v.v. werkzaam in verschillende be
drijven. Hij acht verspreiding dezer kranten onder de N.v.v.ers nodig 
voor de strijd die, volgens spreker, noodzakelijk moet ontbranden. 

Als volgend punt, snijdt spreker aan: het brengen van politiek 
in de E.v.c. De critiek hierop is niet juist. De economische strijd, 
zegt spreker, is niet te scheiden van de politieke strijd. Zodra wij 
een actie inzetten wordt dit een strijd tegen de politieke verhoudingen. 
Dit wordt nog niet aangevoeld deor alle E.v.c.ers en zeker niet door de 
N.V.V.ers. Bij de partijgenoten die-rîd zijn van het N.v.v. leeft nog
teveel de gedachte, dat zij niet moeten opvallen door communistische
activiteit. Dit noemt spreker onjuist, omdat juist de activiteit van
deze leden de echte oud-sociaal-democraten het verkeerde van de handel
wijze der N.V.V.leiders doet zien. Met stemverheffing roept spreker
uit:"Waar gaat het om kameraden? Het gaat erom de arbeiders in beweging
te krijgen. Iedere arbeider die een zoon in Indonesi� heeft is bereid
het vredeswerk te verbinden met de acties voor loonsverhoging". Wat wij
hiermee bereiken?
le. dat het levenspeil gehandhaafd wordt en nog beter wordt;
2e. dat de regering in angst en vreze wordt gebracht, zodat zij de

nodige aandacht aan de arbeiders blijft besteden, waardoor hun het 
werken voor oorlogsdoeleinden moeilijker wordt gemaakt. 

Juist omdat in het N.v.v. nog zoveel goede sociaal-democraten zitten, 
zegt spreker, dat de fusie-besprekingen warm gehouden moeten worden. 

jan Ba1len verzoekt de discussianten zich gezien de tijd, te be
perken tot het referaat van Segerius.(Beide sprekers gebruikten ieder 
een half uur voor hun rede). 

III��warts(Beverwijkê,sprak over de communistische teruggang bij de ver
X iezingen In 19� in Beverwijk. In deze afdeling verloor de c.P.N. · 300 l lf.00 Kath. stemmen. Verder gingen veel stemmen verloren aan de

P.v.d.A. Een en ander was het gevolg van de mislukte Hoogoven-staking,
terwijl de Katholieke arbeiders door de houding der R.K. geestelijk
heid weer teruggebracht werden in de K.V.P. De arbeiders staan in twee
strijd en moeten wakkergeschud worden.

Betreffende het gemeenteraadswerk, zei spreker, dat de fractie 
in Beverwijk weinig kon doen, omdat zij weinig invloed heeft. Door 
B. en w. wordt steeds de nadruk gelegd op de regeringspolitiek, terwijl
de gemeente-politiek verstikt. De heren in Beverwijk van de andere poli
tieke partijen spelen een dubbele rol, hetgeen spreker wil demonstreren
met het volgende: In een besloten raadsvergaderi�spreker maakt zelf
de opmerking dat hij hier feitelijk niet over mag spreken) zei de leider
van de K.V.P. fractie "wij hebben niets te vertellen en als het zo door
gaat scheiden wij ermee uit".
De ingekomen stukken van de vakbeweging, zoals brieven van de E.v.c.
etc., gaan in de prullenmand of worden onder de tafel gewerkt. Dit kan
voorkomen worden, wanneer de c.P.N.fractie hiervan op de hoogte gesteld
wordt, zodat zij een eventueel voorstel kan overnemen. Dit is daarom zo
belangrijk, omdat degene, die het voorstel doet 3x mag spreken, zodat
dan de c.P.N.fractie altijd het laatste woord heeft.

Betreffende de Hoogovens zegt spreker, dat er een 8€b,stpsychose 
onder de arbeiders heerst en dat nu een andere tactiek gevolgd moet 

� worden om de arbeiders te vrijwaren voor intimidatie van de kant der 
.),,/ Directie. In het bedrijf moeten meer contactpunten gemaakt worden en 

het actieve werk moet niet alleen in handen gelegd worden van de partij
genoten, vooral ook omdat deze behoorlijk in de gaten worden gehouden. 
Het is beter, dat 10 of 20 mensen meer met het plaatsen van de bedrijfs
krant worden belast, waardoor ook een grotere groep wordt bereikt. 

Spreker zegt, dat op het ogenblik terdege rekening wordt gehou
den met de c.P.N., hetgeen al blijkt uit het feit, dat Directeur Spiesz 
zelf geabonneerd is op "De Waarheid". 
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De gedragslijn van zogenaamde progressieve figuren zoals b.v. de Rijke moet beter gevolgd worden. Tijdens de bezetting deden deze mensen als-' 
of zij aan de kant van de arbeiders stonden, maar toen de acties na de 
bevrijding een grotere vorm aannamen, maakte b.v. deze sèltde de Rijke P, deze acties verdacht door te spreken van Communistisch gewroet. 
In de Hoogovens hebben we een goede kernleider nodig. Wanneer Jan 

v< Brasser, beter bekend als "Witte Ko", weer aangenomen is, dan hoeven 
� we daar niet meer naar te zoeken, maar zover is het nog niet en zullen 

1.Jt., wij in plaats van Plet Mulder, die de kant van de directie gekozen 
heeft, een ander moeten hebben. De angst, die sommige partijgenoten 
hebben voor repressailles van de directie, noemt spreker overdreven. 
"Wij moeten geen spoken zien". 

1 

Betreffende de huurverhoging stelt spreker voor, te zorgen dat 
dit voorkomen wordt, eventueel dat deze door loonsverhoging wordt ge
compenseerd. Hij vestigt er de aandacht op, dat rekening gehouden 
moet worden met de nieuwbouw van 1941, waarvoor reeds zeer hoge huren 
betaald worden. Wanneer ook deze huren verhoogd zouden worden, zou de 
totaalprijs ver boven de draagkracht van de gemiddelde arbeider komen 
te liggen. 

IV. van der Meulen-ev.Vermeulen, afd. Noord I.
De broodoorlog in Haarlem m0et aanleiding voor de partij zijn,

aandach� te wijden aan een goede co5peratie. Deze kan dan invloed 
hierop uitoefenen. 

Betreffende de Vrouwenclubs merkt spreker op, dat we niet moe
ten doorgaan met de vooroorlogse naaikransjes. Er moet aandacht be
steed worden aan de scholing vaor de vrouwen. De meeste arbeiders
vrouwen zijn nog a.politiek. De a.politieke vrouw is een rem voor de
man sin zijn partijwerk. 

Spreker stelt voor de uitspraken van oud-socialistische voor
mannen bij onze scholing en propaganda te gebruiken, omdat veel hier
van voor de partij van grote waarde is. 

�v. Arie v.d. Pas, afd. West, vraagt waarom eerst nu een districts-confe
�u/.P-� rentie wordt gehouden. Statutair moet toch 2x per jaar een districts
vfr"ó_H"�conferentie worden gehouden. "Waarom", vraagt hij, heeft District 
�� Kennemerland na de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije geen openbare 

vergaderingen belegd, om haar visie aan de arbeiders mede te delen? 
"Waarom, bleef district Kennemerland in gebreke'?". De P.v.d.A. hield
grote protestvergaderingen. De C.P.N. deed niets. 
Bij de verkiezingsacties heeft de C.P.N. een modderfiguur geslagen 
met de verkiezingswagen, die zeer slecht verzorgd was, hetgeenJBycho
logisch een slechte indruk maakte op het publiek. Het bedrijfswerk 
moet op serieuse wijze door het districts-bestuur worden aangepaft. 
De c.P.N. invloed bij de Hoogovens is achteruit gegaan. De bedrijfs
vergaderingen werden niet bezocht, hetgeen zoals later bleek te wij
ten was aan het districts-bestuur, dat vergeten had convocaties te 
sturen. Er bestaat nu al 3 jaar scholing, maar de resultaten zijn po
ver te noemen. 

Spreker stelt voor, de scholing te splitsen in een cursus voor 
beginnelingen en voor gevorderden. De laatsten krijgen dan een kader
scholing. Gevorderden voelen zich op een oppervlakkige scholing niet 
thuis, terwijl de discussies hierbij voor de beginnelingen te hoog 
liggen. De scholing moet verplicht gesteld worden. 

Betreffende de vrouwenscholing zegt spreker, dat in October 
en November 1 �8 scholingen voor vrouwen zijn gehouden, die succesvol 
waren en politiek op een behoorlijk�il stonden. Het districts-bestuur 
heeft deze scholing echter laten verlopen. 

De organisatievorm behoeft,volgens spreker, verbetering, want 
nu hebben we het districts-bestuur en de afd.besturen en daartussen 
niets. De afd. besturen weten niets van elkaar. Er is zo geen geregeld 
contact mogelijk en allerlei acties kunnen elkaar kruisen. Bij de 
laatste vergadering, die gehouden is, was het kader hiervan niet op de 
hoogte. 
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0p een van de vorige conferenties is een commissie voor het raadswerk 
in het leven geroepen. Deze commissie doet echter niets. De raadsleden 
ontvangen geen enkele steun. De bedoeling is toch de �echnische vraag
stukken, waarvan de f'ractïe niet altijd op de hoogte is, met deze-com
missie te behandelen. Ook moeten de raadsleden technisch geschoold wor
den. In het afgelopen jaar heeft de hele reactie zich op de C.P.N.fractie 
geworpen, hetgeen het werken voor deze fractie heel moeilijk maakt. 
In het verleden bestond de districtskrant "Op Mars". Deze krant is over
leden. Wij hebben echter een districtskrant nodig, want de partijgenote"n 
J!Clet§n ingelicht worden over het districts-en afdelingswerk. 
De brochure-verkoop is ten achter gebleven, hetgeen de schuld is van het 
districtsbestuur, die deze verkoop niet gestimuleerd heeft. De brochures 
zijn niet op de eerste plaats bedoeld voor de partijleden, maar moeten 
naar buiten verkocht worden. Het districtsbestuur draagt ook de schuld 
van de volkomen verwaarlozing van "Radio Werll:kend Nederland". 

Spreker acht deze organisatie uitermate geschikt voor de partij
genoten die bedankt hebben. Nu worden deze partijgenotent:ils verloren be
schouwd, hetgeen niet juist is, wij moeten deze mensen opnemen in een 
culturele organisatie. Het instituut voor arbeiders-ontwikkeling is, 
volgens spr�ker, hier van veel belang.(J)ok de vereniging Nederland
u.s.s.R. verdient de nodige aandacht. Ook deze vereniging wordt door het 
districtsbestuur verwaarloosd. De partij heeft opdracht gegeven tot op
richting van de vereniging Nederland-u.s.s.R. en van R.w.N., waarna deze 
verenigingen z�lfstandig zouden optreden. De partij moet toch zeker deze 
verenigingen steunen. 

Het districtsbestuul" zei l>. v., tegen .eAA .bepaald iemand:_'!Jij wordt 
v or;.,itter van�_de vereniging Nederland-U.S..S.R."en daarmee was de steun 
en werkzaamheid van het districtsbestuur àfgelopen;J 

Spreker hoopte, dat het nieuwe districtsbestuur grotere activiteit 
zou tonen. 

Jan äaken verzocht de discussianten nogmaals zich vooral te be
perken met 't oog pp de tijd. 

C •

.�Î,;:i,],,Jheo Venema, �Id. Oost, bespreekt het bedrijfswerk in het A.N.J.v. Dit
��-�=s van groot belang, omdat de partij op de hoogte moet zijn met de da

�gelijkse belangen van de jeugd, die in de bedrijven werkzaam is. In de 
� le plaats moet de aandacht uitgaan naar de loonsverhoging, opdat de 

jeugdige arbeidskrachten niet misbruikt worden, om de andere arbeiders 
uit een bedrijf te werken. Het A.N.J.V. neemt dus niet de taak van.de 
vakbeweging over, zoals enkelen beweren, doch houdt zich speciaal bezig 

lillll met de jeugdige arbeiders. In elk bedrijf moet een A.N.J.V.kern komen.
,-, De jonge mensen moeten lid gemaakt worden van het A.N.J.V. en de kern 

moet met de jeugdige arbeiders in discussie gaan, hen ondersteunen in 
en stimuleren tot de strijd in de bedrijven. Het A.N.J.V. moet gepopu� 
lariseerd worden. De A.N.J.V.ers moet€n in de vakbeweging. Het contact 
moet gelegd worden met de partij en de E.V.C. 

Spreker haalt de l dag-staking aan bij de Handelsonderneming 
,/.. /�Y "Koetosari"(zie bijlage), waar de meisjes in staking waren gegaan, omdat 

1Lf fJ de verwarming niet in orde was, geen snipperdagen werden toegestaan en 
omdat het grondloon te laag was. Na interventie van de E.v.c. werden 
snipperdagen toegekend en a.s. Maandag wordt een kennvergadering gehou
den over de lonen. De A.N.J.V.ers hebben ook hierbij de nodige activi
teit getoond. 

Volgens spreker is er een achterstand in het bedrijfswerk. Hij 
stelt daarom voor goed contact met de partij en de E.V.C. te houden en 
zegt toe, dat het A.N.J.V. zal beginnen met intensief huisbezoek. 
1 .... �"7.., 

VII. �uuk van Langen, Afd. West, bespra•k het jeugdwerk en deelde mede, dat
r�door het A.N.J.v. belangrijke successen behaald waren. Hij noemde o.a. 
vr-0� __ y "De Vliegende Brigade", bestaande uit jonge partijgenoten, waarmede 
&-p�- tijdens de verkiezingsactie in 1948 succesvol was gewerkt. Ook het 

Ratio Koster�proces had tot succes geleid, door het werk van de jongeren.
De Hannie Schaft demonstratie, waaraan meer dan 1000 jongeren en ouderen 

.:1Q=. 
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deelnamen was een groot succes geworden en had voorgoed duidelijk ge-
maakt, dat Hannie Schaft communiste was geweest. Dit alle.s dank zij 
ondersteuning van de partij en de krant. De acties, zoals c�portage 
met kranten en het inzamelen van geld, waren vlot verlopen.L!let af-

!Nvgelopen 3 maandenplan bracht 101 nieuwe leden, 39 nieuwe abonn�'s en
· 
0� 2650 geplaatste kranten in dit district. De c.P.N. was volgens spreker,
· de enige partij voor de arbeidersklasse en de jeugd. Het A.N.J.�. wil 

z�b geen klein c.P.N.etje zijn, maar door actieve samenwerking met de c.P.N.

de arbeidersklasse tot een hoger levenspeil brengen. Aandacht wordt 
door het A.N.J.V. besteed: 
le. aan de scholing; 
2e. aan het bedrijfswerk; 
3e. aan het militaire werk:l 

Wat het eerste betre'r1;, zegt spreker, dat de Marxistisch-Leninis
tische leer wel voldoende bekend is bij het kader, maar niet doorge
discussieerd is met de leden van het A.N.J.V. Dit zal alsnog moeten 
gebeuren. Hij s'telt voor, dat de secretaris van de partij eens per 
maand een bespreking zal hebben met één van de A.N.J.V.ers. 

Betreffende de beschuldigingen van Van der Pas, merkt spreker.op, 
dat v.d. Pas meer zelfcritiek moet toepassen. Hij vestigt verder de 
aandacht op de acties voor de komende verkiezingen. 

yjII. Kipshagen, afd. Noord, wil actie in de energie-bedrijven en wijst op het 
.,_�,h(rote belang van bedrijfskranten. Hij wil meer contact tussen Districts
��� en afdelingsbesturen. Hij wijst erop, dat de richtlijnen vaak niet vol-
8·!.G· doende bekend zijn. 

Betreffende de "Onder dak"actie, uit hij de klacht dat de °Felix
Meritis" leEels noo!i Q.B.tx��gen zijn. Verder maakt hij de opmerking, 
dat de c.ts:N.frac'Ele in de gemeenteraad meer de noden van het gemeente
personeel naar voren moet brengen.(Spreker is zelf Gem.ambtenaar). 

X IX.
(

de Bruin, Santpoort, wil meer de aandacht vestigen op de culturele waar
. Ph den in de partij. De C.P.N. is een strijdpartij. In dit verband noemt

rOl'L hij "Radio Werkend Nederland" en "Nederland-U.S.S.R. 11
, die beide door

J de partij gevormd zijn en verder zelfstandig optreden. De partij moet, 
n-»

H
volgens hem, aan deze organisaties meer aandacht besteden, in het alge

bu, meen dus aan de culturele ontwikkeling in Nederland en de Sowjet-Unie. 
112.l Op 5• en 6 Maart a.s. vindt een congres van "Radio werkend Nederland" 
t,1f plaats. Zelf is hij lid van "Nederland-u.s.s.R.", doch het blad "N.u. 11

wordt nog te wein.1.g gelezen. - · 

� 

Als 3e culturele organisatie noemt hij de jeugdorganisatie 1
10.P.S. 

a 
J. 11 Deze or.gën.1$tlie moet gesteund :worden. Op alle scholen wordt geageer 

• t
'
egen progressievit'eït:-stëwi aan dè

<
êr."P:s •. J •. is even noodzak

. 
elijk als

het bedrijfswerk. . . - --- --,�-' . . -s· - ' � " ' �. -·· � -

. '· .. � r, ... _ r., . -�� -

x. Jaap Wolff, Afd. Oost, bespreekt als scholingsleider de resultaten van
de scholing. Er is te weinig belangstelling, teveel gebreken. De scho
ling vindt plaats eens in de twee weken. Het deelnemers aantal is 2%
van het aantal partijgenoten in het District. Afd. IJmuiden steek�er
bij zeer gunstig af. In Noord III is het aantal actieve werkers groot,
doch er is slechts ee� klein aantal deelnemers aan de scholing. Het ge
volg is, dat deze mensen theoretisch niet geschoold zijn en niet op de
hoogte blijven. De schuld hiervan ligt bij de Afdelingsbesturen. Deze
zorgen wel voor de inleidters, doch verder wordt er niets gedaan. De
scholing moet verbeterd worden. De afd. besturen moeten hiervoor ver
antwoordelijk zijn. Bij de scholing moeten de klassieke werken van
Marx en Lenin gebruikt worden en moet geput worden uit de ervaringen
van de arbeidersbewegingen. Hij vestigt nog de aandacht op het nieuwe
Leninwerk.

xi • •••••••••••.••• veld, Heemstede, verwacht van het vrouwenwerk meer actie.
Tf'f Ook aan het jeugdwerk wordt in Heemstede niet veel gedaan. Zelfs de op-

,.� gegeven nieuwe leden worden niet genoteerd. In de partij-resolutie 
P"'��?

�
st at volgens hem, dat er een tegenstelling zou bestaan tussen Drees

(P';.�VI,.. 

. J liJII. '1 V t..D -ll-
� ty 1�dA'� . .t;�� · �Rf!i�A!t ti -
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en Stikker. 
Spreker gelooft niet, dat dit juist is. Volgens hem gaan we bij 

de arbeiders de illusie wekken, dat er nog wel iets te verwachten valt. 
Gezien de omstandigheden van het ogenblik zouden we dus de "consequentie" 
moejen trekken dat we fout zijn geweest toen wij op het Partij-congres 
in anuari •�6 ons tegen productie verhoging verklaarden, n.l. het 
Amerikaans imperialisme wilde ons land economisch aan zich binden. De 
Amerikaanse plannen te doorkruisen is ons niet gelukt. Wij zijn toen 
niet fout geweest, want de situatie lag toen anders: 

Mr. M. Proper, afd. Noord I, spreekt over het gemeenteraadswerk der 
C.P.N.fractie. Er is een verwijt gericht aan de fractie-leden, dat zij
het initiatief verwaarloosd hebben en te weinig critiek hebben geuit
op de P.v.d.A. Dit moeten we echter zien in de bestaande verhoudingen.
Wij - gemeenteraadsleden - hebben terecht naar voren gebracht, dat de
gemeentefinanci�n moeten worden herzien. Inderdaad is het juist, dat wij
onze taak niet zo verricht hebben als mogelijk was. wat het initiatief
betreft echter, wij hebben veel initiatief genomen b.v. Kameraad Voeren
heeft een onderzoek gevraagd naar de toestand van bepaalde woningblok
ken in Haarlem Oost. Bij de komende gemeente-begroting komen wij op al
onze gedane voorstellen terug.

Kameraad Kipshagen heeft gezegd, dat de Raadsfractie meer contact 
moet houden met de gemeente-arbeiders. Dit is echter niet juist gezien. 
De gemeente-arbeiders moeten van hun kant de Raadsfractie meer inlichten. 
Wij kunnen toch niet ruiken wat er aan de hand is in de gemeentebedrijven 

Ook moet er een beter contact bestaan met de "B.N.O.P." en met de 
andere arbeiders in overheidsdienst. Ditzelfde geldt ook de partij in 
het algemeen. 

Mevrouw de Groot, Santpoort. 
De financiële commissie heeft onvoldoende rapport uitgebracht. 

Zij critiseert de candidatuur van kameraad Teeuwen. Deze is ernstig ziek 
en zal voorlopig niet actief kunnen zijn. Het afgetreden districtsbe
stuur heeft volkomen gefaald. Wanneer we echter kameraad TjlfWeuwen in 
het Districtsbestuur gaan opnemen, dan werken we er zelf aan mee, dat 
het districtsbestuur niet beter wordt. 

TheoSegerius heeft gesproken over de slechte brochure-verkoop. 
Wat Santpoort betreft is dit verwijt ongemotiveerd. Wij ontvangen juist 
te weinig brochures. We hebben van de Wishinsky-brochure 35 stuks ont
vangen, terwijl we in Santpoort 60 leden hebben. Wat de scholing be-
treft, merkt spreekster op, dat kameraad de Bruin de scholing prima 
leidt, maar dat er vaak geen onderwerpen zijn. Ook de vrouwen in Sant
poort zijn erg gesteld op scholing. Ze hebben niet veel tijd, maar die 
ene scholingsavond willen ze niet missen. 

XIV. fFhil Rusman, afd. Centrum(Platte jongen), oefent zelfcritiek. Hij zegt
, vele verwijten gehoord te hebben aan het adres van het Districtsbe

stuur. Maar wij, partijgenoten, zegt hij, zijn zelf de schuld. Wij 
moeten niet alleen de dubbeltjes bij de mensen halen en daarmee basta. 
Dat is helemaal fout. Er z:ijl b.v. ook veel klachten over de lopers van 
"de waarheid". Dan wordt de krant te vroeg bezorgd en dan weer te laat 
en soms helemaal niet. Het komt voor, dat de loper bij iemand om een 
oude krant komt vragen die een ander niet gekregen heeft. De klachten 
die worden ingediend worden niet beantwoord. 

Spreker wenst contrc5le op de "Waarheid"lopers. Tevens stelt hij 
voor om colportage-groepen samen te stellen van 5 mensen. Hij qefent 
scherpe critiek op wat hij noemt de ergerlijke laksheid van de leden. 
Als je bij de mensen komt om te gaan colporteren met de krant hebben ze 
allerlei smoesjes; de ene heeft.geen tijd en een ander weer wat anders. 
Ik moet zeggen, roept spreker uit, dat de discipline ver zoek is. 
Ik heb me laten inschrijven bij "Badio werkend Nederland", maar heb 
nog nooit iets gehoord. Ik heb me verschillende malen in laten schrijven 
voor een jeugdblad. Ik heb nog nooit iets gezien. 

xv.�
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XV�iMevrouw Draaier, afd. Noord II, Geheel onverstaanbaar • 
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XVIII. 

Kees Bleeker, Beverwijk, bespreekt het bedrijfswerk Hoogovens.' 
Het tegenwoordige bedrijfsblad is goed. Het bezwaar is echter, dat 
voor deze krant betaald moet worden, wat meestal daarop neerkomt, 
dat het uit de zak van de colporteur moet komen, want de ene ar
beider heeft geen geld bij zich, de ander zal het achter in de week 
betalen en een derde heeft het niet te missen. Dit is voor ons, 
colporteurs, niet allemaal te betalen, daar we zelf ook maar arbei
ders zijn. Jij stelt daarom voor, dat alle partijgenoten iets bij
dragen om de krant gratis te kunnen verspreiden. Hij vestigt de 
aandacht op de intimidatie van de Hoogoven-directie die de communist 
beschouwt als illegaal. 
Kameraad Tweuwen in het Rode Kruisziekenhuis heeft verzocht om lec
tuur. 

Betreffende de klachten over Piet Mulder wil spreker opmerken, 
dat Piet Mulder niet alleen de schuld is, want dat de kern uit 46 
man bestaat, waarvan 24 E.V.C.ers. Deze dragen allen de schuld van 
de slechte gang van zaken bij de Hoogovens. Het beruchte cadeau dat 
aan de directie van de Hoogovens aangeboden werd is de fout van de 
kern. Er circuleerde een lijst met namen van alle arbeiders van de 
Hoogovens, waarbij iedereen kon inschrijven voor het afstaan van 1 
uur loon voor dit cadeau. De directie was dus precies op de hoogte 
wie wel en wie niet gegeven had. Dit was, volgens spreker, de opzet
telijke bedoeling van de directie om een idee te krijgen van het 
aantal betrouwbare arbeiders. De kern heeft zich hier volledig mee 
aecoord verklaard. 

Spreker oefende ernstige crttiek op de afd. Velsen Noord. 
Wanneer de "Waarheid'1bezorger van Velsen N. wegens ziekte of zo 
verhinderd is, dan moeten de kranten in Velsen N. door partijge
noten uit Beverwijk bezorgd worden. 

Spreker vindt het erg, dat Velsen N. geen actieve leden 
hiervoor kan vinden. 

� Of 

Piet Vooren, afd. Oost. 1�1 ]' 
Deze acht de èritiek op het Districtsbestuur juist, maar zijn 

de afdelingsbesturen wel op de hoogte in welke bedrijven de partij
genoten werkzaam zijn. Volgens hem moet de act�e van de partij naar 
de bedrijven uitgaan. Het is onze schuld, zegt spreker, dat er hier 
in Kennemerland geen belangrijke staking is geweest, zoals in Amster
dam. Op de eerste plaats moet· onze aandacht uitgaan naar de Hoogovens 
De vorige Hoogovenstaking had de volledige aandacht van de regering 
die dagelijks in contact stond met de directie. Er is veel verweten 
aan Piet Mulder(Piet de Prater). Deze moet door de partij aan de 
kaak gesteld worden. Betreffende het raadswerk moeten wij goed be
denken, dat wij - de c.P.N.fractie - de publieke tribune zijn. Daar
om moeten wij steeds weer de regering aan de kaak stellen, dat er 
geen geld is voor sociale zaken, woningbouw en andere voor de ar
beiders belangrijke zaken, maar dat dit geld gebruikt IUllKXXK.mtimcwoltl 
voor het militaire avontuur in Indonesi§. 

1 

In de Raad zit een corpulente dame, die wij onder elkaar de "vlees 
geworden reactie" noemen. Deze zegt, dat de C.P.N.fractie feitelijk 
bij de P.v.d.A. thuishoort. Dit is voor ons geen aanbeveling. Wij 
moeten de arbeidersbelangen zien. Wat kameraad Proper gezegd heeft 
is juist, maar het raadswerk moet meer de aandacht hebben van de 
partijgenoten. Wij moeten meer richtlijnen krijgen van het parle
mentair Bureau. Er zal misschien taxxKk een tijd komen, a w j 
'zelfs

'"

tànàig ·moeten optreden en dan moeten we allemaal terzake kundig 
zijn. 
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Ab Bindels, Noord III, klaagt over de geluidswagen, die niet beschik
baar bleek als zij hem nodig hadden. Spreker wenst een nauwere samen
werking tussen districts-en afdelingsbesturen. Hij acht de brochures 
te duur en vraagt deze goedkoper te maken. Ook vraagt hij nog meer 
voorlichting over de Sowjet-Unie. Er is gesproken, zegt spreker, 
over de groeiende ontevredenheid onder de arbeiders. In dit verband 
wijst hij op de Vogelenbuurt in Haarlem. Daar heerst niet slechts 
ontevredenheid maar grote verbittering over de slechte toestand van 
de huizen daar. De huizen zijn rot, roept spreker uit, ze vallen zo
wat in elkaar. 

XX. Mevrouw de Rover, Afd. West, spreekt over het werk van de vrouwen in
de partij en het werk van de vrouwen als massa-organisatie. Met be
trekking tot hetgeen Theo Segerius in zijn referaat zei over de acti
viteit van de Nederlandse Vrouwenbeweging meent spreekster, dat reeds
veel activiteit betoond werd en noemt in dit verband de verkiezings
actie; strijd tegen de duurte; "Breng de Waarheid onder dak" actie;
werfcampagne voor de Waarheid; de voedselinzameling voor de Franse
stakers; enz. Ondanks deze acties, zegt spreekster, is het ons echter
niet gelukt de massa in beweging te brengen. Zij meent, dat er nog
vele terreinen voor de "N.V.B." braak liggen o.m. actie voor betere
en goedkopere kleding; kinderuitzendingen, enz. De vrouwen zullen
zich echter meer moeten gaan scholen. In dit verband deelt spreek
ster mede, dat er speciaal scholingsmateriaal komt voor vrouwen.

XXI. Groenendaal,�afd. Oost, bespreekt de taak in de vakbeweging en meent
�.(. dat dit tactisch moet geschieden. Hij prijst de scholingsartikelen

in "De Waarheid", maar verzoekt deze in meer begrijpelijke vorm te 
· .... geven. Hij noemt ook "Politiek en Cultuur", welk blad hij te duur 

vindt. Hij meent dat "Politiek en Cultuur" goedkoper moet worden, 
zodat het onder ieders bereik te brengen is. 

Spreker bepleit een nauwere samenwerking tussen Districts-
en afdelingsbesturen. Hij is er echter in het algemeen van overtuigd, 
dat de partij op de goede weg is en het volgend jaar goed en netjes 
te voorschijn kan komen(goedkeurend applaus). 

XXII.••••••••••••••• IJmuiden, zegt dat het de schuld van het Districts
bestuur is, dat niet voldoende aandacht besteed is aan de vrijstel-
ling en het ploegenstelsel. Nu is de toestand zo, dat de verantwoor
delijke man voor het bedrijfswerk ,,n week hiervoor niet disponibel i 
omdat hij ploeg 16-2 en 2-10 heert. Hiet moet iets aan gedaan worden. 
De partijgenoten moeten aangepord worden tot vergaderings-bezoek. 
De weinige invloed van de partij op visserijgebied is te wijten aan 
het ontactisch optreden van de persoon die hiervoor verantwoordelijk 
is. Deze kwestie is in behandeling. Twee nieuwe partijgenoten zijn 
in een bouwafdeling van de E.v.c. opgenomen, zodat ook hier meer 
resultaten verwacht kunnen worden. 

Spreker zegt, dat hij niets meer gehoord heeft van het agra
risch werk. Ook het Districts-Vrouwenbureau is volgens hem niet 
actief genoeg. In het afgelopen jaar heeft het slechts twee verga
deringen gehouden, de laatste in Augustus 1948. 

Spreker deelt nog mede, dat twee kameraden door omstandig
heden niet aanwezig zijn. 

XXIII.tiV Scheringa, Beverwijk.
,C I Deze vindt het nodig zijn blijdschap uit te spreken over het 

,n�l/1.Ww--v� feit, dat er meerdere vrouwen in de zaal aanwezig zijn{gelach). Er
V-::f·�· , is opgemerkt dat de partijgenoten niet op vergaderingen komen, maar 

wel een filmavond bezoeken. 
Spreker zegt, dat zelfs een filmavond nog slecht bezocht 

wordt, want dan zou de laatste filmavond 1300 bezoekers inplaats van 
500 gehad hebben. De vergaderingen worden slechts bezocht door 7 1
10 werkers, die toch al voldoende actief zijn. Dit moet veranderen. 

-14-
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Zoals Theo Segerius gezegd heeft, zal er lectuur komen, er is be
hoefte aan. Wij, partijgenoteµ, moeten onze kinderen wijzen op be
langrijke dingen, zelfs de jongste kinderen. Op school wordt dit 
ook gedaan. Daar wordt onze jeugd vergiftigd. Hiertegen moeten wij 
waken. Sommige leden, zegt spreker, hebben een meerderwaardigheids
complex. Zij voelen zich te hoog; zij schamen zich om met de arbei
ders uit onze partij samen te werken, maar wij zijn nu eenmaal een 
arbeiderspartij en allen moeten ervoor uitkomen, dat ze communist 
zijn. Volgens spreker wordt er teveel gediscussieerd over de Sowjet
Unie, hetgeen de andere arbeiders juist in het harnas jaagt. Wij 
moeten meer praten over de rotte dingen in de maatschappij. De reactie 
zal proberen ons eruit te werken, juist omdat wij teveel over de 
Sowjet-Unie praten. De directie heeft kortgeleden een krans gelegd 
bij het Monument van de gevallen Hoogoven-strijders, maar nwitte Ko", 
die ,,n van hun beste medewerkers was kan niet in het bedrijf terug
komen. Wij moeten waakzaam zijn. Het personeel van de tabaksfabrie
ken in Amsterdam is ontslagen omdat ze staakten. Dit houdt een groot 
gevaar in voor alle arbeiders. De kapitalisten proberen op deze ma
nier de arbeiders weer afhankelijk te maken. Partijgenoten, roept 
spreker uit, wij moeten blijven strijden voor een vrij, welvarend, 
onafhankelijk Nederland onder leiding van onze partij(instemmend 

4t 
applaus). 

XXIV.�D. Visser, Velsen Nrd.
--i Volgens spreker noemt de voorzitter van de Hoogovenkern 

zich een radicale man, maar hij breekt ons de nàk. De leiding Visse
rijbeweging is te zwak, het bedrijfswerk is te slap. 
(Spreker is slecht verstaanbaar). 

XXV •t, van EYken, IJmuiden(beschaafde stem). 
�t Hij bespreekt de taak van het Districtsbestuur. Hij zou het 

districtskantoor van de c.P.N. weleens naar een kleine afdeling wil
len brengen. Dit zou de afd. Haarlem ten goede komen. Nu hebben de 
buitengemeenten het erg moeilijk, ze staan alleen. De afd. besturen 
Haarlem drijven aelemaal op het Districtsbestuur, hetgeen de organi
satie van de taken van de afdelingsbesturen verzorgt. De buitenge
meenten voldoen zelf aan deze taak. De afdelingsbesturen in Haarlem 
blijven vaak in gebreke. Het bedrijfswerk moet beter worden.aange
pakt door de afdelingsbesturen. IJmuiden heeft het zelf ook maar ge-
daan toen hieraan door het Districtsbestuur niets werd gedaan. 

Spreker deelt mede, dat de afdeling IJmuiden zich inten
sief met huisbezoek bezig houdt. Het gemeenteraadswerk moet landelijk 
aangepakt worden. Spreker deelt nog mede, dat Piet Mulder, leider der 
Hoogovenkern, de arbeiders die rangeerdiensten moesten verrichten 
aangepraat heeft de hen daarvoor versterkte regenkleding zelf te be
talen. 

XXVI. ••••••••••••••• Afd. Oost(beschaafde stem).
Deze vestigt de aandacht op de progressieve lectuur die

onder de partijgenoten gebracht moet worden. De Waarheid wordt vol
gens hem heel vaak opgezegd, omdat daar te weinig plaatselijk nieuws
in staat. Hiervoor wordt in de plaats genomen "Het Haarlems Dagblad"
met zijn 35 à l+0.000 abonné's. Dit blad van Robert Peereboom, de
anti-communist en Wereldfederalist, is voor partijgenoten onaanvaard
baar. Hetzelfde geldt voor Beverwijk met de "Kennemer Koerier". De
taken die de afdelingsbesturen gesteld zijn, zijn bereikbaar, maar

�Jde medewerking van de partijgenote is te gering. Kameraad Tichelaar. 
van Noord II heeft hem gezegd, dat op de vergaderingen maar 7 partiJ
genoten aanwezig waren. Dit is niet juist(spreker zwijgt en fluistert 
met iemand). Hierna herroept hij de mededeling van kameraad Tiche
laar. Hij zegt, dat in Haarlem N. de partij zeer zwak is. Afd. IJmui
den is de meest actieve afdeling van de c.P.N. Kennemerland, daarna 



�Noord III en vervolgens West. 
olw� Betreffende de verkoop van progressieve lectuur geeft hij een
x'fP1u1m aan Arie van �uin die f.1300.- heeft omgezet. Afd. Noord III 

Il�, r.500.-, waarna IJmuiden en Santpoort volgen met goede resultaten. 
_.. Veel partijgenoten kopen nog lectuur van Elsevier•s Uitgeverij en 

zijn niet op de hoogte van de "Pegasus" lectuur. De "Pegasusn lectuur
is voor de partijgenoten de beste lectuur. 

Spreker wil nog even recht zetten, dat Van der Pas niet heeft 
gesproken namens afd. West. Aangaande een en ander zegt spreker, dat
er in afd. West geen eenheid bestaat, maar hij hoopt dat dit spoedig
hensteld zal zijn. 

XXVII. , ••••••••• (een vrouw), zegt op een wasserij te werken. Toen zij enkele
weken daar was werd door de directie zelf een kern gevormd. Zij had 
de meisjes gewaarschuwd dit niet te moeten nemen, hetgeen dan ook 
inderdaad gebeurde. Door het personeel werd toen zelf een kern samen
gesteld waarvoor zij ook door de meisjes aangezocht was. Zij had dit 
echter geweigerd, omdat ze pas korte tijd in het bedrijf werkzaam was.
Zij noemt het vrouwenwerk een van de voornaamste taken van de partij. 

Zondagmiddag 2 uur.

'��;� (!anbeveling candidaten namens Candidaten Commissie, uitgespro
• �'en door Joop Wolff. 

r, lP-�� · le. Henk '.reeuwen. ll �14, 
a,j.e.�Hier zijn aanmerkingen opgemaakt, omdat hij ziek is. Na rijpe 

n .,.O.�t overweging heeft de candidatencommissie toch besloten hem eandi-
1\W,t�<J daat te stellen en hem ten zeerste aan te bevelen. Hij stond 
• p,i}.c"1·1T·L steeds op de bres voor de arbeiders. Zijn genezing vindt voort-

1,., I gang en hij moet gehandhaafd worden om zijn belangrijke werk voor
de arbeiders. Teeuwen zat reeds in •t vorige districtsbestuur. 

• -t. 2e.

c,1 3e. 

/ 

!äP Wolff. 
ourna s ,  redacteur de Waarheid. Organisator seholingswerk in

het district. Goede kracht, belangrijk voor de partij. Is reeds
kort na de bevrijding in het· districtsbestuur gekomen. 

Bleeker. rz7.,.. "'-::O i;.... 
Hoogovenarbeider, dit alleen is al een aanbeveling. Hij heeft 
goede resultaten gehad met de Hoogovenkrant. Bovendien is hij een
partijgenoot met gezond inzil:ht, hetgeen naar voren gekomen is bij
de scholing. 

�.L. 4e./Hennevelt Velsen, bouwvakken. 
lt. Zeer goede werker, goed leider. Kan goed crit+ek verdragen en weet 

1 � zijn fouten te erkennen. 

5e., Gti Jansen. h-1. 16 ·
Goëd scholingsleider, kan bedrijfsarbeiders goed instrueren. E�n 
opmerking moet aan het adres van Q' Jansen gemaakt worden, dat ook
het kleine werk belangrijk is. 

6e. But, Bus of Put, bouwvakarbeider.(aanbeveling niet verstaanbaar). 

0 e_ 7e,( Huug van Langen.-'L 
k i ht 1 d j d Voorzitter A.N.J.V. Haarlem, heeft goed wer verr c n e eug �

beweging, niettegenstaande voor hem moeilijke omstandigheden. 
Geeft scholing aan de jeugd. Een van de beste partijmensen. 

0,l 8e�Piet Vooren.h- . . 
Behoort tot een van de beste mensen in de partij. Hij is onmis
baar voor het district. Hij is nog te bescheiden en moet meer op 
de voorgrond treden, maar niettegenstaande deze karaktertrek is 
hij prima en onmisbaar. 
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�-l9e. �id�rsma, Beverwijk. r u r, I 
Is enige tijd ziek geweest, maar is een goede werker. 

• o.tloe. Th, Stouten, vrijgestelde E. v.c. Haarlem. · . S "f 1 
Ditis de belangrijkste cançidaat, omdat hij eén sïeutelpositie 
in de vakbeweging bekleed, hetgeen van zeer groot belang is. Het 
contact E.v.c.-c.P.N. wordt hierdoor verstevigd. Politiek is hij 
nog zeer zwak, maar na scholing kan hij een van onze belangrijkste 
figuren in het district worden. 

� 
r:-,f' ...,,\ 1 f·�, lle ·Daar Floor, metaalarbeider, IJmuiden. 1 

x Schäkel tussen het districtsbestuur en het bedrijf. 

o.e 12e .JTheo Venema, "-Slagersknecht. · 'Heeft prachtig werk gedaan in het A.N.J.V. Ook in de illegaliteit
was hi� een van de werkers, hij is goed ontwikkeld in het partij
werk. Alleen moet hij meer zelfbeheersing hebben,·speciaal bij 
discussies, maar deze candidaat wordt warm aanbevolen. 

13. 1!!.2k, grondwerker.(aanbeveling onverstaanbaar).

P!r 
14e.�Cor van Alphen(Mevr. de Rover). 

tt · 

Meet meer actief zijn en niet alleen registreren. Zij heeft be
langrijk werk verricht op het districtskantoor en ook in de af
deling West. 

/.h 15e. Theo Segerius. 
Valt veel goeds an te zeggen. Hij is de spil, de centrale kracht
van het district, waar alles om draait. Hij moet zich echter meer
op de dagelijkse problemen toeleggen. 

o.f. 16e.tAb Bindels, afd. Noord.� 
-Jis erg bescheiden, maar een goed organisator.

Joop Wolff besloot deze aanbeveling: "Ik geloof niet, dat er vra
gen zullen zijn en ik hoef dus de andere candidaten niet te be
spreken. Ik weet, dat deze mensen de. meest geschikte zijntt:::J 

Discussie Candidaatstelling. 

v.d. Pas, haalt het conflict in de afd. West aan. Hij verwijt Kees de
Rover, dat deze niet op de vergaderingen van afd. West komt. Kees 
kweekt stemming tegen functionnarissen van en tegen de afd. West door
opmerkingen als:"Dar is een burgelijke afdeling" en "Het is hommeles 11 • 

Ook kleineert hij de gunstige resultaten die door afd. West behaald zijn
Hij acht de houding van de Rover volkomen onjuist en stelt de eis, dat 
de Rover als secretaris van de politieke controle-commissie verdwijnt, 
om iètke reden""'h1:'J staande dê vergadering· 5 r

i

:1.euwe candidaten voor de 
P.c.x. opgeeft.(Interrupties v.d. gestelde candidaten, dat zij hierin 
niet toegestemd hebben).(Geroep:"Dit is niet aan de orde". 

Scheringa, brengt de groeten over van kameraad Teeuwen(applaus). Hij 
spreekt over Zuidersma en zegt, dat de critiek op deze candidaat afkom
stig is van Trotzkistische elementen. Hij beveelt Teeuwen met klem aan.
Een van de beste mensen,zegt hij. Hij zal zeer spoedig genezen zijn. 

V/fLl:.1/il.D 
Mevr. Bonte.(slecht verstaanbaar); 
Is het niet eens met candidaatstelling. Wil/Henk Koopman enJ.Kruisman 
ook opnemen in het districtsbestuur. Zij vindt hêf onnodig,�at twee 
afgevaardigden van de jeugd(van Langen en Venema), in het districtsbe
stuur komen. 

'n mannenstem. 
Deze vindt, dat het districtsbestuur te eenzijdig is samengesteld uit 
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bedrijfsmensen. Waarom is Henk Koopman niet aanbevolen, daar hebben 
wij meer aan dan aan Teeuwen, die ziek is. Koopman werkt 5 dagen per 
week voor de partij. 

Henneveld, protesteert tegen het feit, dat er meningsverschil blijkt 
te bestaan over de candidatuur. Volgens hem moeten de beste mensen 
erin. De houding van Kees de Rover heeft ook in IJmuiden meer kwaad
dan goed gedaan. 

�Koopman'fnraakt de opmerking, dat het onjuist is om Venema candidaat 
'"/1. voor het districtsbestuur te stellen, omdat deze jongen nog te oneven

V, ., 
wichtig is. Persoonlijk heeft Venema hem gez_egg, dat hij er over dacht
te bedanken voor de C E.N. Dit was enige tïfa geleden. 

Hierna volgt 3 minuten pauze, in verband met het nieuwe element door 
v.d. Pas naar voren gebracht.(Mededeling van Joop Wolff).

Bij deze discussies waren enkele personen totaal onverstaanbaar.

Joop Wolff repliceert discussies candidatuur.

Kameraad Scheringa heeft gesproken over Teeuwen en dat wil spreker ten

•
volle onderstrepen. Teeuwen moet in het districtsbestuur om zijn ken
nis van de vakbeweging, van iië't'9bedrijfswerk en om zijn grote activi
teit. 

• 

Spreker gebruikt hiervoor veel woorden, waaruit de aanwezigen wel dui
delijk moet worden, dat de candidatuur van Teeuwen op zeer hoge prijs 
wordt gesteld. Spreker zegt, dat Teeuwen = Mei •49 zijn taak in de 
partij weer zal kunnen hervatten. 

Op Zuidersma is veel critiek geweest, maar het is een prima lid, ac
tief en eerlijk. 

Het is onzin te zeggen, dat je iemand als Henneveld niet uit 't afd.
bestuur moet halen voor het districtsbestuur. Wij kiezen de beste 
partijgenoten voor het districtsbestuur. Wij kiezen hen, die ons het
beste in de strijd kunnen leiden.

Betreffende Theo Venema.
Het waà de Candidaten Commissie niet bekend, dat Venema heeft willen 
bedanken. Het blijkt echter, dat hij een keer gezakt is voor zijn vak
diploma en dat hij toen gezegd heeft, dat dit zou gebeurd zij, omdat 
hij communist was. Ook heeft hij toen de opmerking gemaakt, dat hij 
door zijn vele partijwerk zijn eigen werkzaamheden had verwaarloosd 
en dat hij overwoog een tijdje voor de partij te bedanken. Dit is
inderdaad een zwakke uitlating. Hij heeft zich echter practig hersteld
en daarom staat de Candidaten Commissie achter Theo Venema. 

Hierna zegt Joop Wolff, dat hij over zal gaan tot bespreking van de 
candidaten, die door de candidatencommissie niet geschikt worden ge
acht voor het districtsbestuur. 

De Bruinf19nderwijzer, Santpoort. 
Zeer goede partijman, verricht veel werk.� voldoende politiek ge
.schoold.

Koo:eman, � 
Heeft technisch de kas goed verzorgd. Moet beter politiek geschoold 
worden. Heeft zich de laatste tijd niet genoeg ontwikBeld • 

. P.'iJ vf Kruisman, wethouder, Velsen. 
""'" {' Veel werk voor de krant gedaan. Niet gehandhaafd, omdat hij geen poli-
3&o, tieke leiding kan geven, en het districtsbestuur is geen federatie 

waar iedere afdeling vertegenwoordigd moet zijn. 
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-
/it11J. W� 

�� ,,,1 �ooeR,wethouder Velsen. 

• 

· rJJt.:. u� '.l.'e weiniJ kJa ssebewustzijn, tekort aan politieke inhoud. 

p."7" �Jeaberrit Mol 
Veel werk voor de partij,scholing. Hij wil plaats n:aken voor

�1Scheringa� f\_ 
1M-Pll3Bb �eer weinig deelgenomen aan d:is trictsbestuur. �iet gehandhaafd weg ens

drukte met andere partijwerkzaamheden 

Gregoire 
�,vanaf de bevrijdin6 lid districtsbestuur,hfaegeen automatisch gebeurd

,p .... c}Jis Was gepikeerd,omdat hij bij de vorige districtsconferentie niet 
�-ec.. als voorzitter districtsbestuur,doch als gewoon lid werd herkozen. 

o-f

• 

· vvordt volkomen ongeschikt geacht. Valt geen goeds van te vertellen.
�r is geen enkel e gar·antie dat h ij zich beteren zal. Het wordt vol
komen onverantwoordelijk geacht hem te herkiezen 

Rad sma : " tt n " " 
&�.·· roenendaal� niet geschikt,niet politiek genoeg 

xl Wijnand§. ... : 11 11 n 11 11 

Krol,Blaauw of Tromp (zeer slecht te verstaan do or �roezemoes in de
zaal : afd .Noord : is nog geen leider_. 

o .(_ I ievrouw of Mej Aartsen. 
kan geen oordeel 0"8 r gevormd worden,omdat n:ie mand s r iets van. weet. 

p Mevrouw de Bruin 
/ wegens ziekte nie t geschikt

(J i,.,-1 Ve.:rdel.!.. · kan niets ove r gezegd vo rden.

• 

Theo Segerius geeft vervolgens een w rklaring over l:B t oude d:is tricts
bestuur/ dat volgens hem me t goed heeft kunnen functioneren,omdat 
verschillenrile oude leden te druk bezet waren net andere werkzaamheden.
Voor de nabije toekomst moet alle aandacht gericht zijn op het bes
drijfswerk. Dit is de reden waarom ga1oemde candidaten zijn aanbe� 
volen.-

Daa:f .F'loor - IJmuiden. 
merkt op,dat. hij e r  niet op gerele nd reeft dat hij in het d:is tricts'"' 

bestuur zou komen,omdat hij dan niet meer voor het bedrijfswerk dis�
penibel is• Om deze reden heeft het af'de1ingsbestuur IJmuiden hem ge ...
schrapt als candidaat voor l:Bt districtsbestuur en tegelijkertijd 
candidaat gesteld voor de Politieke Controle Commissie. 

Iemand uit IJmuiden: 
zegt hierna,dat Daaf Floor in het Districtsbe,stuur moot komen,vooral
in verband met zijn w llici tatie bij de Hoogovens. 

. . 

•c.s. { f C. C. : {� -:--:J... �...-. � 
Besµ: eking cand1datuur P,c ... c. en F..,� c .• = fc.c., \'.a..;�J... .. .. 
Theo Segerius stelt voor de P c"c • en d e  F· C "c. in haar geheel weer
aan te nemen en met enkele nieuwe leden uit te breiden. Deze aani
vulling wordt <bor hem zeer belangrijk geacht, Er zijn echter nieuwe
candidaten naar voren gebracht waarover de candidatencommissie haQr 
mening zal zeggen 

Interrupties. 



Geroep: dit is onjuist / niet volgens reglement / commissie hele
maal opnieuw kiezen. (De zaak wordt wanordelijk;er wordt ooor elkaar 
geschreeuwd,maar Joop Wolff weet de situatie te redden). Hij geeft 
de conferentie gelijk en zegt,dat inderdaad beide commissies moeten 
aftreden en geheel nieuwe commissies gekozen m� ten warden. (de rust 
keert weer). 

Hierna noemt Theo Segerius de candidaten voor de P C C t"w,.: 
... ;.-,xr·xf P. Kop/ c. de Rover / P. de Lange l'R· den Hollander/ A" Kuiper/

)( fxl >'l><t �oêoen /van �elden / �ommes7 c. van ijK / !ijssen en Kips'tiagen-: 

• 

• 

Rede Jan Haken+ 
brengt de groeten over van de Dagelijkse leiding der partij (applaus) 
Spr. belicht de internationale toestand. Zegt dat men niet aan 
struisvogelpolitiek moet dce n door niet te spreken over de Sowjet Uni 
Steeds weer moeten wi. j vergelijkingen trekken tussen de Sowjet Unie 
en Amerika en de onder Amerikaanse invloed staande landen. Paul de 
Groot heeft eens gezegd,wanneer Stalin in Moscou niest dan pakken de 
heren imperialisten in de hele wereld naar hun zakdoekw 
Iedere maatregel door de Sowjet Unie genomen vinä-c. zijn weerklank in 
de hele wereld. Het proces 1'11indszenty en de nederlaag van de imperia."" 
listen in China kreeg zijn reactie bij de imperialisten in Nederland, 
die de pers beheersen" Dit is voor ons gunstig. Wij moeten dit uit'
bui ten.. Wij moeten de arbeidersklasse in beweging brengen, s:i;:e ciaal 
in "Kennemerland11 waar de enige zware industrie in Nederland geves
tigd is n.l. de Hoogovens. Wij herinneren ons het bezoek van de I\tiont
gomery""'commissie aan de Hoogovens,waarbij de heren kwamen kijken hoe 
deze industrie ingeschakeld kon worden voor de bewapening van de 
Atlantische Unie. Daarom stellen zij prijs op arbeidsrust en arbeids� 
vrede. Niet in het belang van de arbeiders,doch in het belang van het 
grootkapitaal. Wij moeten een nuttig g3bruik ma�en van deze omstan� 
digheden en onze posities uitbuiten 
Het rommelt in ä e regering Drees/Stikker. Dat hà) b m. we ge zien ,nu 
Minister Sassen de woestijn van Brabant ingestuurd is 
Eèn van de discussianten. heeft gezegd,dat in de :r;:a.rtij-resolutie ge� 
sproken wordt over de tegenstelling Drees/Stikker Er wordt echter 
in gesignaleerd de tegenstelling in de regeringDrees/Stikker,dat is 
een groot verschil. 
Spr besluit met de oproep om te komen tot een.strijdbare activiteit 
De Achillespees van de bourgeoisie zijn de bedrijven. Spr. wekt daaro 
nogmaals op tot actie in làe bedrijven en voor "Kennemerland" speciaal 
in de Hoogovens. 

Repliek van Theo Segerius op de discussies. 
$pr" maakt de opmerking,dat bij de discussies het juiste begrip ont""' 
brak. De bedoeling was om de punten,in het referaat naar voren ge� 
bracht, te belichten en te be cri tiseren Hier hà) ben meerdere discu&,,1 
sianten zich niet aan gehouden b.v* v.a. Pas critiseerde zonder een 
oploss ing aan de hand te doen,dit was negativisme Er is veel over 
de organisatie van het oude bestuur gezegd,daarom vi.-1 spr de taak 
va het districtsbestuur nog eens bespreken. De afdelingsbesturen 
m�ten zelfstandig werken en zelfstandig actie voeren;geregeld conw 
tact im t het districtsbestuur moot onderhouden worden .. , Te vaak zijn 
de werkzaamheden van de afdelingsbesturen,speciaal van de afdeling 
Haarlem1afge schoven op he t districtsbestuur. Met het wor stel,dat 
de penningmeester van de F.c.c. deel moet uitmaken van de districts
leiding,kan spr. rat niet eens zijn,daar de penningmeester veel te 
druk is en ook het partijbestuur heeft naast zich een speciale finan
ciele controle commissie, 



• 

• 

Betreffende de districtskrant 110p Mars" zegt spr ,dat de bedoà. ing van 
dit orgaan is geweest om een band te leggen tussen de afdelingsbesturen, 
Dit orgaan ging niet. Niettegenstaande alle moeite werd het niet beter. 
Daarom waren de kra ten n:ia t verantwoord. Het pla.n is nu een orgaan te 
doen verschijnen dat actueler is,aat de werkzaan heden van districts ... en 
afdelingsbesturen bespreekt en waaruit de leden zich kunnen informeren 
over de stand van zaken in het district� Er is geklaagd over de passivi
teit in de afdelingen Dit zal volgens � r" verdivijnen door het bedrijfs 
werktwaardoor iedere partijgenoot tot grotere actie zal komen-. 
Het gemeenteraadswerk zal gesteld w:> rden onder verantwoordelijkheid van 
afdelings- en districtsleiding. Een van de kameraden heeft gezegd,dat 
zij in de raadsfracties weinig kunnen doen,maar v! j kw,.nen wel laten 
uitkomen,aat wi.j de enige partij zijn die voor de a rbeiders vecht. 
In dit verband noemt spr. de adviesbureaux,waarvan door de leden een be� 
ter gebruik moet worden gemaakt. Het adviesbureau in Haarlem heeft goede 
resultaten geboekt,ook vele nie t ... partijgenotEn kwamen hier hun licht op-. 
steken ... 
Volgens !!n der discussianten,die blijkbaar precies wist waar de verlo� 
ren stenmen gebleven waren, ZQU de teruggang van de 11C .P.N • 11 in Beverwijk 
te wijten zi. jn aan het optreden van de R.K geestelijkheid. De teruggang 
is echter de schuld van d e partij zelf en volgens spr zou het zijn,om
dat deze mens en n:ie t gekregen hà:> b a::t.. van d e partij wat zij ervan ver
wachtten 
Het vrouwenwerk zal gestimuleerd worden. De scholing van de  vrouwen zal 
op hetzelfde niveau worden gebracht als de basisscholing van de pe.rtij. 
Speciaal bij de huurverhogingsactie mee ten de vrouwen betrokken worden, 
die met petitionnementslijsten stenming kunnen maken Wij zijn in elk 
opzicht tegen elke huurverhoging en lJi j mogen hier geen actie tot loons� 
verhoging aan vastkoppelen. Hierdoor spelen we de regering in de kaart. 
Dat hebben we ge zien met de gulden duurtetoeslag. Wij zijn,schreeuwt 
spr. de zaal in,11 tegan loonsverhoging 11 (luid gelach). Spr. herstelt zich. 
Het bedrijfswerk meet ter hand genomen worden door het organiseren van 
contactpunten. in rat bedrijf ,waarmede geregeld gesproken V10rdt. Wij moe
ten ons instellen op de belangrijkste bedrijven,daarna komen de andere 
bedrijven aan de beurt� Het is nie t de bedoeling een aparte bedrijfsw

organisatie in het leven te roepen,waardoor wi.. j een organisatie in de 
organisatie krijzen. 
De fusie N.V.V.(E v •. c" is e en kwestie op langere termijn en momenteel 
nie .t actueel" 
Wij moeten de eenheid van d  e arbeiders van onderop organiseren. 
De Hoogovenkrant is niet voldoende ingesteld op de zaken die de arbeiderE 
interesseren. Dit zal veranderen. Kameraad Bleeker wil deze krant gratis 
verspreiden. Dit is niet goed zegt spr, Juist door rat werken met deze 
krant w<rdt meer solidariteit en activiteit gekweekt. Het aantal verw 
spreidde kranten bedraagt nu pl-.m� 500 en zou dan opO'evoerd worden tot 
5000,hetgeen gezien de resultaten die daarmede berei� zouden worden, 
financieel. niet w rantwoord zou zijn. 
Vo:)rgasteld is om Piet Mulier aan de kaak te stellen. Wij mo_eten de posi
tie van �•ulder bekijken. Een groot aantal partijgenoten wil illulder open,... 
lijk aan de kaak stellen, terwi. jl een kleine mind.erheid dit in de doofpot 
wil deen. Vij zie n echter,dat deze vent een werktuig is in da handen van 
de directie. Hij moet worden uitgeschakeld,maar ook de andere 11E·N ... c .ers 
moeten aan de kaak gesteld worden,wann.eer zij debet zijn a an de smerige 
praktijken van de  Hoogovenke rn · 

. 
Van het beruchte millioen is nog steeds n:iet bekend wat ermee zal gebeu� 
ren. Spr. zegt,dat het als lokmiddel is gebruikt om de arbeiders te bewe� 
gen een uur loon af te staan voor een cadeau aan de directie. Het pakket
je dat dE, arbeiders ontvingen was niet veel zaaks. Achte raf bleek,da t ze 
het zelf betaald hadden. 
Spr. besluit met de partijgenoten op te ro�en te strijden voor de vrede 
middels partij en vakbeweging� Deze strijd zal leiden tot verzwakking
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van de bourgeoisie. 

· Bespreking candidaten P,C C" door Joop Wolff.
Spr noant d it een zee,be langrijk apparaat met een bescherrrende taak.

v:,_p.} ,,_ J 1: Frauenf'elder. 1- •_oi
zit reeds in P.C c. en is zeer betrouwbaar. 

D { 2: Kok.�
· · l jaar b ij de politie geweest. Zit reeds in ��c�c

3: C de Rover� 
in dienst van 11De aarheid11 Secretaris P.c�c Zit in politieke lei

. P,'f) ding van de krant. Werkt van ts-morgens 7,.30 uur tot 17 uur achtar 
� · · zijn bureau in Amsterdam en daru"'na nog voor de pà,rtij •. Heeft karakter 

moeil.ijkheden: is stug,niet sopel en nakkel.ijk genoeg,maar hij zegt 
de dir:g en eerlijk zo als ze zijn• Hij is e en toegewijd lid, theoretisch 
zeer goed ontwikk�ld, Mn van onze beste redacteuren. Hij is voldoende 
verbonden met de partij. Heef't inzicht en politieke ka:1nis Wordt 
sterk aanbevolen� 

• �.!, v4: Dirk den .tlollander,IJmuiden <1 ..... M:.:- f.
goed inzicht,goede werker Was reeds lid :P.-C C 

� .P,, 5 :E\ Kuiper uit Beve rwi. .ik-. °-t_ ' nieuwe candidaat P c.c Politiek voldoonde geschoold. Ziet de grote... lijn. Is kJa. ssebewust 

Niet aanbevolen leden P.c.c. 

(J-i x_ 6: Boehmer. \ \ r 1�. · reeds lang partijgenoot Treedt niet krachtig genoog op. Niet in 
staat om situatie te overzien, 
7: Hommets 

o.t. prima.partijgenoot. Goed inzicht. Vele capaciteiten, Afd. Noord l is
echts r zo zwak,dat hij nie t  gemist kan worden 
8: Kipshagen. � o,!. met de partij verbonden. Is geen voldoende kracht om in de P.c�c te 
zitten, Zat reeds in PàC c� 

9 1 9: van Delden,Haarlemmermeer.-
r,w f.J.t,3bt niet voldoende op de hoogte met re t practische politmeke werk om in 

de P�c.c te zitten 

Bespreking candidaten F.c�c. 

1: N'i.jdam,Bloemendaal-.. 
boekhoudkundig zeer sterk" 

01'� 1 2: Eisbergen,. 
administratief zeer g oed geschoold 

� � ,j 3 :C.van Di.ik,gemeenteambtenaar ..
· aanbevolen. · 

Niet aanbevolen. 

G, Ni.j ssen •.
niet voldoende verbonden net werk partij. Heeft zich afgelopen jaar 
germkkelijk·overal van afgemaakt. 

Discussie" 
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Af deling Beve rwi. .i� zeg. __ aa t Kuiper aanbevolen W) rat door Bevervû. jk 
en breekt een lans voor Cees de Rover. 
Een onbekende verdedigt Cees de Rover en beschuldigt v da Pas van 
geroddel. 
P, Vooren: 
v.a. Pas heeft geen concrete feiten genoemd. Dit is onjuist� Wij be
oordelen Cees de Rover niet om zijn uiterlijk of om zijn mooie ogen.
Wij kijken ook niet naar zijn schoenen. Hij werkt hard Hij is nu
aangezocht voor de politieke kaderafdeling van 11De Waarheid" en d at
zou de leiding niet doen,wanneer hij geen prima kracht was. Na de
bevrijding hé) ben we door  de nood gedwongen toen we een dagblad uit
de grond moesten stampen,allerlei mersen aangetrokken die wel lange
haren maar geen hersens hadden
Daaf Floor,Llmuiden.
beschuldigt Cees de Rover. Deze zou ten. huize van Rensje �mrninga
gezegd hebben,dat v Eyken een spelletje speelde. Verder heeft Cees
op een vergadering d ie hij leidde dermate defaitistisch gespToken,
dat meerdere Je den na afloop dachten ,dat de 11E V aC. •• wel ge liquideer
zou worden Ook "het gebeurde" met Rens Kamrninga haalt spr aan.
Deze zat in een herdenkingscomit� en er was tweestrijd of zij zou
spreken of niet. Toen zij na overleg een bepaalde houding had aan
genomen,werd zij ter verantwoording geroepen door de P.C c. Zij
ging iret deze behandeling niet accoord en w. lde naar Ams1B rdam gaan,
hetgeen Cees de Rover zei haar te z ullen beletten •

.,f Georre S'1.i:e:i:rig;raadslid ,Llmuiden .. !�g 
noemt zichzelf een klein uitbuitertje,§mdat hij perroneel in dienst 
heeft. Zegt,dat hij Cees de Rover een good kameraad vindt,maar dat 
er op .Jiens werk wel vaker critiek zal komen,hetgeen spr. zelf 
ondervindt met zijn arbeiders 'Hij stelt voor,n_-ï.et langer te zwam� 
men. 
Gè Janse, instructel.ll:.' afd" West. 
ober de kwestie in afdeling West zijn volgens hem al 4 vergaderingen 
belegd� v,d. Pas heeft in 12 punten zijn beschuldiJingen t�gen 
Cees de Rover aangevoerd,maar t oen hem gevraagd werd,wat hij nou 
voor concreets tegen Cees in te brengen had,stond hij met zijn mond 
vol tanden. Spr. zegt,aat v.a. Pas re t werk van afdeling West remt� 
v.d Pas.
de Rover komt weinig op afdelingsvergaderingen,de Rover heeft gezegd 
dat Sfl'• niet geschikt is voor het raadswerk. Hij maakt de conferen
tie erop attent,dat Huug van Langen vanmorgen niet gesproken heeft 
als afgevaardigde van afdeling West,maar als individu. De afgevaaz
digde was Cees de Rover. Dit laatste was een cborgestoken ka.art, 
want toen de discussiant op de afdelingsvergadering gekozen moest 
worden,werd erop aangedrongen,aat Cees de Rover dit moest zijn. 
Bij stemming werd Huug van Langen verkozen. Enige dagen later kwam 
Huug van Langen aan spr, l'.IB dedelen,dat hij zijn mandaat aan Cees 
de Rover had afgestaan, Enkele jaren geleden had Cees de Rover 
aan spr. gevraagd een scholing te leid en. de Rover had gezegd: 
"praat maar ergens over". Hierna werd spr. door hèt dis trictsbe ... 
stuur ter verantv,oording geroepen Toen de "E.v.c. 11.-delegatie uit 
Tsjecho Slowakije hier kwam,had spr.,in overleg ��t Theo Segerius, 
een vergadering belegd. Ook hiervoor werd gij do or het districts
bestuur ter verantwoording geroepen Spr· besluit met op te merken, 
dat het districtsbestuur en P.c"c. aan kracht zouden vi.nnen,wan ... 
neer Cees de Rover hierin niet meer werd opgenomen. 
Cees de Rover: 
zegt,aat de beweringen van v.d Pas uitgaan als een nachtkaars. 
Hij was vanmiddag zelfbewuster dan nu De kwestie van Eyken was,vo� 
gens spr� ,met van Eyken zelf in Ot'de gemaakt. De kwestie 11E.V "C 11 

lag volgens spr. zo: de :raren in Llmuiden konden geen kwaad van de 
"E .V C • 11 horen. Dit was de typische oude N .A S,-geest. 
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De kwestie K.3.m.minga: Rensje Ka.mminga heeft toen een fout begaan waar
over alle kranten schreven en waarover Amsurl;iam niet te spreken was. 
Spr. zegt geen behoefte te ge voelen om v.d. Pas te kleineren. v.d Pas 
lijdt aan vervolgingswaanzin. 

,Jan Haken deelt nu rnede,dat er gestemd zal worden,rna.ar dat het stemmen 
tellen morgenavond Schoterweg 22 zal geschieden (zaal was gehuurd tot 
6 uur en het was inmiddels 6 10 uur geworden)· Groot tumult 
Jan .daken verzoekt de te genstanders van dit voOFstel de vingers op 
te steken (geroep: dat zijn ze allemaal) Jan .daken constateert echter 
dat het een minderheid is 
De conferentie verloopt zonder behoorlijke sluiting en gehoord het 
lawaai,bleek het laatste voorstel nogal wat consternatie te verwekken. 

Joop Wol.ff deelde mede ,dat re t dis trictsbestuur uit 16 personen,P .c"c. 
uit 5 en F.c"c. uit 3 peroonen bestaat 

Personalia van in het rapport voorkomende wroonen: 
Segerius. Theodorus - Watergraaf'smeer,19.4•15 • 
Mol • Gerrit - Amer sf oo rt , 2 o" 7 t 98 
Bindels. Johanne�W�lhelmus Cornelis� Haarlem,2.12,95. 

� Kuiper ,Beverwi.. jk (geen nad .ère gegevens).-
Schie. van,Gijsbertus - Schoten,9.7•23 1 
Groeneveld. Tini - Heemstede (geen nadere gegevens). 
Janse. Gerardus Petrus �·Haarlem,9.6 1 04. 
Haken Jan - Finsterwolde,13.10.12. 
Wolff. J'ohan Frederik - Velsen,14�3r27. 
Ommeren. va.n,Eduard Q Haarlem,7.1ot14 
Hollander. den - Beverwi..jk (geen nadere gege vens)� 
Rusman (waarsch. IV'J.a.chiel :ij.usman <- Heemstede,26.8 1 05). 
Rover de. Cornelis - Rotterdam,14,8•96 
Geugjes. Siep (Zaanstreek) ... (geen nadere gegevens)� 
Nijdam.1 Pieter Sijtzes ... Schoonhoven,17, 6"99� 
Waleveld, Catharina (wed. Bonte) .... Haarlem,29.9.16 .• 
Koopman - Haarlem (geen nadere ge gevens). 
Oldersom. Hendrik Anton� Amsterdam,10�91 96 
Westen van (geen nadere gegevens) 
Swarts, W. - Beverwijk (geen nadere gegevens) .. 
v.a. Meulen of Vermeulen (geen nadere gegevens). 
Venema4 Theodorus Cornelis - Haarlem,16.9 1 24� 
Langen. van Hugo� Rotterdam,3 8�23. 
Kipshagen. van Gerardus Johannes Q Haarlem,25 3'11. 
Bruin. de - Santpoort� Kerkerinklaan 55. 
Proper. Michael Dirk - 21.1 1 15. 
Groot, de (mevr.) - Santpoort (geen nadire gegevens) 
Draaier (geen nadere gegevens) 



Bleeker. Kees - Beverwijk (geen nadere gegevens). 
Voeren� Pieter Hendrik - Haarlem,29�4,05. 
Bindels. Ab (geen nadere gegevens). 
Alphen van Johanna Cornelia - Rotterdam,4110 1'97•(leeft in concubi-

naat met c� de Rover). 
Groonendaal, Bernardus - Haarlem,10�6 1 11. 
Visser D. - Velsen Noord (geen nadere gegevens)t 
Eycken - Llmuiden (geen nadere gegevens) 
Tichelaar. G. (geen nadere gegevens). 

r4 Hennevelt. Hendricus Cornelis� Haarlem,3�5'04 
·zuidersma � Bevervajk (geen nadere gegevens)
Floor. Daaf' - IJmuiden (geen nadere gegevens)
Blok. (geen nadere gegevens)
Kruisman Thomas ... 19.12 t o6,Hagelingerweg 10,Santpoort. ·wethouder

Velsen/ lid districtsbestuur C6P N ••
Gregoire. Martinus Hubertus � IVIaastricht,3.8 1 01�
Radsma. Wiepke • Sneek,14,2 20
Hijnanas� (geen nadere gegevens).
Stouten. Theunis � Haarlem,10.7 r 18-
Scheringa - Bevervájk (geen nadere gegevens)
Kop P. (geen nadere gegevens)�
Lange. P. de
Hoeben.
Delden. van
Dijk• C • van
Nijssen.
Aartse:r,h
Kok.
Eisbergen.
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Hommers. Anthonius .... Haarlem,14 11'10 
Jacobus. van der w iddelburg,lOw3$13� ;f/-1- Pas

�J..8 Februari 1949• 
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GEHEil1.\°'"J et.:h.OV �l·.zichtolt/49
d.;,} Zaandara, 14 April 1949. 

. J"' 

, Ra.,·:rport bet1·effende openlucht ve:cgadering
Vn' 

van de C.P.N. te Zaandam. 
1 AP . 1949 

e 

F het · mord nam. 

/ /6 ..�-- . 

1 t CD I '0 � � tP
Naar aanleiding van een op Hoensdag 13 April 

1949, aanvangende te 20.00 uur, gehouden openlucht-rnassa
meeting op de 11Bl..J�1.CHT11 te Zaandam, georganiseerd door de 
Afdeling Zaandam van de Cofil.1wüstische Partij Nederland, 
"\ïordt als volgt gerapporteerd; - - - - - - - - - - - - - -

. De bijeenkoms� uerd geopend door Cor G:E;_UGJES, 
11a. van de Gemeenteraad 1,e Zaandam, behorende tot de 
Communistische· Fractie, die de aaw:1ezigen, ten getale 
van circa 150 à 200 personen, een wellrnm toeriep. Gedurende 
de üijeenkomst groeide het aantal bezoekers uit tot circa 

50 à 400 "Dersonen./ Hieronder behoorden kennelijk een aan
tal personen, die slechts 11 luisteraars 11 uaren en geen 
sympathie gevoelden voor de C. P.H. - - - - - - - - - - - - -

Geugjes merkte op, dat de meeting belegd uas, 
terre.inde te nrotesteren ter;en de uitzending van onàe 
Hederl::ndse jongens naar Indonesië, alsmede de deelnening 
van Nederland aan het Atlantisch Toet en ten slotte de 
strijd voor ae v�ide. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.--����__,aeugjes gaf vervolgens het uoord aan Esther 
TID.:EbOGH-van 1.fES'l', lid van de C.P • .rJ. en Gemeenteraadslid 
te J\...rnsterdam., Spreekster begon er 01) te uijzen, dat de 
huidige recering onze joncens en zonen uitzond naar 
Indonesië, teneinde daar hun leven te geven voor een 
slechte zaa:C. De kapi tal is ten dienen hu;.1 eigen belan3en 
door o:)nieuvr een oorlog te 011t�etenen. Volgens spreekster 
1ms het nu al zover ge�:omen, dat het niet alleen oorlogs
voorbe1 e idil1gen betrof'fen, doch dat voo:cal de 1 rn.erikaanse 
ka:9italisten reeds bezig uaren met een oorlog tegen de 
.3ovjet-Unie. J\.Jlle:ri::.:a d,.1ong de '.!estelijke landen om aan 
zull: een oorlog deel te nemen. Na een opwek�:ing om samen 
met de Comnus�isten te strijden voor de vrede, besloot 
E. Thee boon van ".'lest ha2.r toespraak, -;aarna te circa
20.20 uur, Gerard Gilles GEbLHOED propagandist van de
Con:urmnistische Partij Nederland_,�el hoed memoreerde, dat

er slechts één ''Jens moest zijn namelijk, de ·,1ens tot vrede. 
Hij betoogde, dat Rusland en de CorLUJ.1isten de vrede Fil+en, 
doch dat de .Anerilmanse I:a,Jitalisten er op uit ï.,aren om 
oorlog te voeren tegen RusÏand. Zij hitsten de nestelijke 
landen o:o to� oorlog� Volgens s:prek�r , re1�a. in. �!ederland_ het
geld 01:r;ebr-uilct voor oorlogvoering in I11do11es1e, vraar onze 
eigen ,jongens de dood \rerden ingezonden. s:i.rel:er meenè,e, 
dat de huidige :;.:egering ernstig in u;ebrel:e bleef. Hij 
vE!'vol,f'de uet te zeggen, dat hij de schuld hie::::van hoofd.
zal:elijk caf c.sn de Tu.rtij van de Arbeid, clie haar· in 
eerste inste.ntie ingeno�1.en standpunt v ::rloochena.e. 
Geelgoed noemde hie: bij 11 gefrej_ter Verrn.eer11 , e.ls degene, 

. 
d� 
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die �liet,· m.s nagekomen, va11 �1etgee11 hij in zi JU diverse 
rodevoe:;:,ingen i1ad betoogd. ,Spreker eindigde zijn rede te 
c i1 ca 2 o. 4-0 uur. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. Hierna las Cor Geugjes, voornoemd, een motie voor, 
welke zou ;:·rorden gericht aan de· regering en ï.m.arvan de 
ii1.houd op het volgeüde neerkvram: : 1 Dat enige honderden ')er
sonen in een Ol)elll cht-meeting op de Bu1'cht te Zaandam 
bijeen, een protest richten tegen de uitzending van troe::_,en 
naar Indonesië, uaa:tbij de rei:;;ering ve:;..'zocht nerd de t1'oe
pen terug te zen.den ne.ar f"ede!.'land11

• Vervolr-;ens nerd mede
gedeela., dat een telegram zou 1:orden ge'."'onden aan 
Haal:on S'i1ûTI�H, secretaris van de Vredesorganisa tie, ten
einde de vrefü,s,.ril van de aanvrezigen :i-::enbaar te mal:en. - - ... 

De meeting eL1ètigde te circa 20.45 uur (13 Al)ril lSLl-9). 
Het spreekgestoelte, uelk zich bevond aan de achter

zijde van het Gemeentehuis te '.uaandam, Y!aS voorzien van 
een aantal rode vlaggen. Haast genoemd spreekgestoelte 
bevond zich een vracht1 1agen voorzien van het o·:;,sc,iri:ft 

t,A 1 11VI'1::DE 11 • Deze V!e.gen uas gekenrnerl-;:t _GZ-. 694�0. In deze uagen
ev � zich een geluidsinstallatie, uellrn __ ue1·d ver7orgd, 

/, vijdem;tenoemde bijeeri\orn.st, door Uouter fieüd::. ik LOOTS,

fJ .f\. · ronende Vlestzanerdijk 181 te Zaandam., die· regelliiatig actief 
rerkzaarn. is bij de plaats vindende :propaganda van de C.P.H., 
raar-van hij lid is. - - -' - - - - - - - - - - - - - - - .- -, • 

:Je bijeenkomst verlj_ep orè.elijk en rustig. - - - - -
- - - Binde - - - -
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Op Maandagavond, 11 April 1949 vond in de Bovenzaal van het # Gem.Concertgebouw te Haarlem een besloten bijeenkomst plaats van 
de afdelingen Noord 11 2 en 3 Centrum, West en oost der ç,P,N, � Haarlem, belegd ter vaststelling van de candidatenlijst voor de 

omende .gemeenteraadsverkiezingen. 

e 

/Voorzitter en secretaris der vergadering resp.: G. Janse en Theo
Segerius. 

Als eerste spreker trad op Mr. M.D. Proper, die een kort 
verslag uitbracht over de werkzaamheden van de c.P.N.-fractie vanaf
1946. 
De bedoeling van zijn rede was om, aldus spreker, enigszins te doen
weten wat het raadswerk omvat. De verslagen die hieromtrent in de 
krant komen zijn slechts kort en als de tijd verstrijkt wordt het 
behandelde minder actueel en vervaagt. 

In 1946, zegt spreker, toen wij met 6 man gekozen werden, was
de situatie zo, dat wij nog geen ervaring hadden en er vreemd tegen
over stonden. Wij hebben ons echter snel ingewerkt. In het begin zijn
er wel fouten gemaàkt, doch van lieverlede is het wel gegaan. 

Spreker releveerde hoe in het begin een zekere samenwerking 
bestond tussen hun fractie en de P.v.d.A. waardoor de mogelijkheid
aanwezig was om een redelijk progressieve politiek te voeren. 

Spreker stipte de wethouderskwestie aan en memoreerde het 
voorstel van de C.P.N. aan de P.v.d.A. om in deze collectief op te 
treden, hetgeen niet werd aanvaard. In de situatie die daarna is ont
staan, zegt spreker, hebben wij de politiek gevoerd om alle progres
sieve voorstellen die gedaan werden te ondersteunen. 
Ook werden allerlei voorstellen aanhangig gemaakt b.v. de verstrek
king van schoolmelk, waarbij Annie Averink de wethouder danig in het
nauw dreef door hem op zijn tekorten te wijzen. 
Wij hebben voorgesteld om aan het Bureau Huisvesting een Cowmissie 
van Advies uit de burgerij te verbinden, die het recht zou hebben om
zich uit te spreken. Op deze wijze zou het mogelijk geweest zijn om 
de vriendjespolitiek tegen te gaan. 
Wij hebben alles gedaan om de zaken te verbeteren en een progressieve 
politiek te voeren b.v. de huizen in de Slachthuisbuurt; hiervoor heb-

-ben wij een Welvaartscomit� in Oost tot stand gebracht. Er is een de
putatie bij de burgemeester geweest en de zaak is thans aanhangig. 
Ook de kwestie H.o.v. Deze heeft veel beroering gebracht. Het bestuur 
wordt altijd gekozen door een bepaalij kliekje en de orkestleden hebben
hier geen enkele zeggenschap in en kunnen ook niet in het bestuur ko
men. Het gevolg van een en ander was, dat er artistieke moeilijkheden 
ontstonden. De c.P.N. heeft met klem naar voren gebracht, dat ook 
orkestleden zitting moesten hebben in het bestuur. Het gevolg was, 
dat het gehele reactionaire bestuur is afgetreden In dit conflict 
hebben wij de sociale zijde gekozen en zekere resultaten bereikt. 

Vervolgens brengt spreker de kwestie over de huizen in de 
Leeuwerikstraat en omgeving ter sprake. Deze huizen zijn het eigen
dom van particuliere maatschappijen en personen. Onze fractie heeft
herhaaldelijk aangedrongen op herbouw van deze percelen. Hoewel dit
nog niet naar buitenuit bekend is, kan ik mededelen, dat de eigenaPen 
besloten hebben tot herbouw over te gaan, kennelijk zwichtende voor 
onze argumenten en onze dreigementen.
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Over de huizenbouw in het algemeen zei spreker: In Haarlem-Zuid 
is grond die het eigendom is van de gemeente Haarlem. Het is zo, dat 
de mogelijkheid bestaat, dat deze grond wordt verkocht aan mensen 
die een vergunning hebben om te bouwen, dat zijn mensen die in de 
oorlog hun huis verloren hebèen. Het komt er nu op neer, dat je zo'n 
vergunning als je geld hebt, ever kunt kopen. 
Wat de fractie wechter wenst zijn niet mensen met geld die daar hui
zen gaan bouwen, maar wij willen dat daar arbeiderswoningen komen. 
De P.v.d.A. die eerst onze idee ondersteunde, heeft, toen het op 
een volgende keer weer ter sprake kwam gezegd: Herbouw is herbouw en 
heeft ns 1n de steek gelaten. 
Andere punten van onze gemeenteraadspolitiek zijn geweest; het zwem
bassin aan de Kleverlaan, waar thans de nodige verbeteringen zijn 
aangebracht; de gratificatie aan het gemeente-personeel; de aanleg 
van sportvelden en speelterreinen enz. enz. 
Maar de gemeente zegt, dat voor al deze wenselijkheden geen geld op 
de gemeentebegroting kan worden uitgetrokken. 
Wij hebben ons o.m. verzet tegen een verhoging van de gasprijs. Het 
Rijk moet meer bijspringen, zegt Proper, dan maar minder geld voor 
oorlog. 
Voorstellen werdën gedaan om de lonen van het gemeentepersoneel naar 
boven te krijgen; om een Kers.tgratificatie te geven aan het gemeen
tepersoneel enz., maar vele voorstellen werden afgestemd. 

Ik wil ook enige critische opmerkingen plaatsen, om niet de 
idee te vestigen, dat ik alleen maar de goede dingen naar voren wil 
brengen. Wij zijn b.v. veel te weinig zelfstandig en koersen teveel 
op de punten van de gemeente-agenda die ons wordt voorgelegd. Wij 
zullen onze §.t.9..f meer moeten vinden � de buurteI!_ zelf en niet op de 
agenda. Wij moeten zoeken naar kwesties en<f.iärtoe behoeven wij de 
medewerking van onze partijgenoten. Allerlei moeilijkheden moeten 
wij weten, hoe klein ook, al gaat het maar om een straatlantaarn. 
Daar heb je b.v. slecht wonen, huisvesting enz. De Raadsfractie 
moet zich meer aan deze kleine zaken gaan wijden, Wij zullen blij
ven voortgaan om met aandrang voorstellen te doen en al zal de 
P.v.d.A. dit niet aanvoelen en ons misschien uitlachen, wij zullen
Yoortgaan met die zaken aan de orde te stellen, die de gehele be
volking aangaan. Al zijn de-kwesties ook nog zo klein, wij zullen
ze met vreugde in de Raad brengen.

Discussie naar aanleiding van de rede van Proper. 

Fokje Peper: klaagt over het gebrek aan onderwijzend personeel. 
Vraagt aanstellen van kwekelingen. Dringt aan op snel
lere woningbouw. 

Erdsieck klaagt eveneens over gebrek aan scholen en onderwijzend 
personeel. Als de juffrouw ziek is worden de kinderen 
naar huis gestuurd. 

Onbekende : klaagt over de toestanden in het Amsterdamse Hofje. Er 
heersen daar onhygi�nische toestanden. Het lijkt wel 
een mestvaalt. 

Groen (be-
schaafde stem): zegt dat de fractie het onderwijs teveel verwaar

loost. Dringt aan op scholenbouw en kleuteronderwijs. 

De voorzittero, Janse zegt, dat Haarlem Oost niet vergeten 
mag worden en ook--niet vergeten zal worden. Al deze kwesties zullen 
naar voren gebracht worden, maar dan moet de fractie ook meer con
tact met de partijgenoten hebben. De fractieleden zijn nu eenmaal 
geen speurhonden. wat het Hofje betreft, daar heeft Mol destijds 



e 

e 

-3-

reeds over gesproken, dat was nog in de tijd van Reinalda. Mol is er 
" toen met Cees de Rover heengeweest. Het resultaat dat toen bereikt werd

is dat de persoon in kwestie een ander huis heeft gekregen. Als er nu 
weer kwesties zijn, laat men die dan ter kennis van de fractie brengen, 
dan zullen die het gaarne in behandeling nemen. Het is ons bekend, dat 
de scholen overbelast zijn. Er zijn partijgenoten die hun kinderen naar 
een Christelijke school sturen, maar daar moeten jullie niet -over klagen. 
Stuur je kinderen dan niet naar een Christelijke school en laat ze lie
ver wat verder lopen. 

• 

Inleiding Segerius van de Candidatenlijst; samengesteld door het bestuur. 

De verkiezingen op 29 Juni a.s., zegt spreker, zijn van zeer veel 
belang, want zij staan in het teken van de internationale situatie. De 
uitslag van deze verkiezingen moet een oordeel worden over de koloniale 
politiek, over de uitplunderingspolitiek van onze regering en van hun 
handlangers; de P.v.d.A. 
De Marshallpolitiek noemt spreker een volkomen mislukking. Kijk naar 
Itali6, zegt hij met zijn 2.000.000 werkelozen, West Duitsland met meer 
dan 1.000.000, Belg!§ 300.000 en in ons land bijna 80.000 werkelozen, 
daarbij nog niet gerekend de jongens die straks uit Indonesi€ terugko
men. En de millioenenwinsten nemen nog maar steeds toe; de arbeidspres• 
taties worden opgevoerd en tegelijkertijd zien wij de tendens van een 
algemene prijsverhoging. De rooeilijkheden van de kleine burgerij blij
ven toenemen. De vlag van de Benelu�, zegt spreker, moet de verrotte 
lading van Drees dekkeb. Na de bestaande tegenstelling geschetst te 
hebben die bestaat tussen de Belgische en de Nederlandse kapitalisten, 
zegt spreker, en wat zijn de resultaten van de Benelux?; dat verschil
lende artikelen belangrijk in prijs zullen stijgen. Er is ook een goed 
ding; de grensvoorschriften worden soepeler; dan kunnen de Nederlandse 

·kapitalisten het geld van de arbeiders nog gemakkelijker gaan verbras
sen als ze met vacantie naar de Ardennen gaan.
Betreffende het Atlantisch Pact zegt spreker; wij zijn op weg naar een
nieuwe oorlog onder leiding van Amerika, een pact dat zich richt tegen
de democratische krachten in de wereld. Het Pact heeft de reactionaire
krachten ontketend tegen deze vooruitstrevende massa. Ook hier in ons
land ondervinden de communisten de moeilijkheden die hen in de weg wor
den gelegd bij openbare vergaderingen en de acties tegen onze jeugd.
Waarom werd ons volk niet geraadpleegd voor het Atlantisch Pact gete
kend werd? Maar de strijdwil van de massa is groeiende. Wij moeten ons
stellen achter het foont van de vrede. Voor het komende vredescongres
in Parijs zijn alleen in Nederland reeds meer dan 350.000 adhaesie be
tuigingen binnengekomen. Wij maken deel uit van een machtig front.
Wij moeten een halt toeroepen aan de regering van Drees. Ons gemeente
programma moet een strijdprogramma worden met als kernpunten; woning
bouw; actie tegen huurverhoging; loonsverhoging voor het gemeenteperso
neel; verbetering der volksbelangen enz.
Daarom mogen slechts onze beste mensen candidaat gesteld worden. Zij
moeten bestaan uit partijgenoten die de politieke lijn niet alleen be
grijpen, maar ook kunnen verdedigen. De fractie moet afressiever gaan
optreden. Bij het samenstellen van de candidatenlijst liebben wij dan
ook als uitgangspunt gekozen: de beste mensen naar voren. Harde werkers
moeten ons vertegenwoordigen die voor hun taak berekend zijn.
Ik zal thans de candidaten noemen:

��ijstaanvoerder

�� !nnie Averink

Voeren 

is Proper: voorgesteld op grond van zijn algemene be
kendheid in Haarlem en zijn werk in de Raad. 

: haar optreden heeft bewezen, dat zij haar 
plaats in de fractie volkomen waardig was. 

: is een representatief arbeider. Is zijn 
plaats volkomen waardig. Beschikt over een 
gezond politiek oordeel. Is in staat om het 
gemeenteraadswerk op de juiste wijze te ver-
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Henneveld 

Jaap Wolff 

Stouten 
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verdedigen. 

: een arbeider die een behoorlijke ontwikkeling in de 
partij heeft doorgemaakt. Staat bekend in de bouwvak
ken als een politiek arbeider. Zal van veel belang 
kunnen worden. Kan zijn mening formuleren en op de 
juiste wijze naar voren brengen. 

: beschikt over een uitstekend politiek inzicht. Is 
slagvaardig. Kan onze fractie in belangrijke mate 
versterken. 

: heeft blijk gegeven uit het goede hout gesneden te 
zijn. 

: vrijgestelde der E.V.C. Betekent een versterking voor 
het werk in de vakweweging. Geniet een algemene bekend
heid. Hij komt voortuit het N.v.v. Is politiek goed en 
behoorlijk ingesteld. Bij eventuele mutaties zal hij 
een goede plaatsvervanger zijn. 

Theo Segerius : één van onze beste mensen. 

Cees de Rover : beschikt over een behoorlijk politiek inzicht. 
b. Y. 

Tine Groenendaal:gezonde ontwikkeling. Zeer actief in de N.V.B. Haarlem. 
Aieszins acceptabel. 

Huug van Langen: Een goed kameraad. Heeft een snelle ontwikkeling in de 
partij doorgemaakt. Speelt een belangrijke rol in de 
Haarlemse jeugdbeweging. 

van Eden 

Ab Bindels 

: werkt in de Metaalbedrijven. Geniet grote bekendheid 
in honkbal en voetbalkringen. 
---

-

: heeft een snelle en goede ontwikkeling in de partij 
doorgemaakt. 

� 
Cor van Alphen: wordt voorgesteld op grond van haar werk in de N.V.B. 

Om een nauwer contact te leggen tussen partij en bedrijven worden voor
gesteld: 

van El 

Brouwer 

A. Segerius

: metaalbewerker bij Stork. Is actief. Geniet bekendheid 
in de sportwereld. Staat in het bedrijf goed bekend. 
Tevens wordt nog voorgesteld zekere Gibbe of Fibbe, is 
geen partijgenoot doch een progressief arbeider. 

: werkzaam bij de N.Z.H.V.M. 

: een oude bekende in de partij. Werkt bij Holland(Nautic 
Weet van aanpakken. 

: Werkzaam in gemeentedienst en de E.V.C. Geniet_p_opul�
riteit in sportkringen(voetbal). Wordt aanbevolen op 
grond van z"1.jn algemene bekendheid. 

C\ Landwehr : Nederlandse Spoorwegen(centrale werkplaats). Jarenlang 
lid geweest van het N.v.v. Thans naar de C.P.N. toege
groeid. Heeft blijk gegeven hoe hij als communist moet 
optreden om de belangen van zijn medewerkers te behar
tigen. Organiseerde een actie voor een ontbrekende was-

'.::::;) 

----
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geleg�nheid in-het bedrijf. Organiseerde een petition
nement en heeft toen de zaak aanhangig gemaakt bij de 
bedrijfsleiding. 

r-----�R�o.n�d�e� : Nederlandee Spoorwegen. Oude bekende in de partij. 
Timmert niet aan de weg, doch staat goed bekend. 

Pieters : Penningmeester E.V.C.Bouw. Heeft goede naam in de 
bouwvakken. 

Bilderbeek : oude veteraan. Gepensionneerd gemeente-arbeider. Staat 
in de vakbeweging uitstekend bekend. 

Discussies, 

Een onbekende(oud lid) voert het woord over Mr. Proper(die inmiddels de 
vergadering verlaten had). Hij vindt dat Mr. ProperÏzijn ontwikkeling 
en werkzaamheden teveel naar de 11kapitalistische kant kijktn en te be
schaafd is. 
Theo Segerius antwoordt, dat het nodig is dat de partij in de openbare 
lichamen enige personen heeft die zich in dit milieu op behoorlijke 
wijze kunnen bewegen. Jullie zijn toch ook wel van mening, zegt hij, 
dat een optreden &oals destijds van Otter en ons gewezen lid George 
Oversteegen de partij eerder zou schaden dan helpen. Hij vindt Mr. Pro
per volkomen op zijn plaats in de Raadsfractie der C.P.N. Hij vraagt 
de vergadering om haar oordeel. 
Slechts drie aanwezigen zijn het niet met hem eens. 

i,andwehr 

In den Berken 

: houdt een uitvoerig betCXIJ over het tariefstelsel in 
zijn bedrijf. 
Voorzitter hamert hem af. 

: gaat in op de kwestie scholenbouw, doch brengt geen 
nieuwe gezichtspunten. 

Benneveld : it in het districtsbestuur. Zegt niet in kennis ge-
� . ·ba� steld te zijn van zijn candidatuur. Zegt na de oorlog 
�r · tot de partij gekomen te zijn. Heeft voor de oorlog 

· ��Ö. wel altijd gesympathiseerd. Heeft wel een ontwikkeling
in de partij doorgemaakt, doch voelt zich nog politiek 

uQl..j���f"'tf!J����/zwak. Ik probeer mij echter steeds sterker te maken, 
zegt hij. Ondanks zijn drie jaar practische scholi 

cht hij zich nog niet sterk genoeg voor de Raad. 
zal niet emak 11 · � n 
sche d te ma en tuss n Ik heb geen h6ger 
onderwijs gehad, geen bijzonder en eigenlijk �actisch 

een la er onderwi·s. Ik weet bliksems weinig-� 
erw s af. Ik ben maar een gewoon schipperskind, van 
uis uit, en ik ben nota bene nog katholiek ookJ Ik 

ben pas gekozen tot afdelingsvoorzitter van dei(.B.W.B. 
met 600 leden. Ik ben bang als mijn candidatuur gehand
haafd blijft dat ik in conflict kom. Als er twee E.v.c.

ers(Stouten en ik) in de Raad komen betekent dat een 
I' schade voor de vakbeweging. Ik voel me echter verplicht 
�om me neer te leggen bij jullie oordeel. 

·nc ken Landwehr als een hard en serieus werker. Wat ik
echter op hem tegen heb is dit: hij is te agressief en 
dat kost hem veel populariteit. Als hij gehandhaafd 
blijft dan heeft hij verplichtingen tegenover de partij 
om zich te houden aan de orde en reglementen van de 
partij. Ik wens dat hij van de lijst geschrapt wordt. 

-6-
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Pieters 

v.d. Ree

Fokje Peper 

: stond op de 22e plaats op de lijst. Wordt na onder
linge discussie op de lOe plaats gezet. 

: geheel omverstaanbaar. 

: vraagt waarom v.d. Pas en Gregoire niet op de lijst 
voorkomen. Zij zegt dat Annie Averink in het vrouwen
werk bekend staat als een goede kracht, doch dat zij 
zich nooit in Haarlem laat zien, ook niet op de ver
gaderingen. Cor de Rover zegt zij, is een goede werk
ster� doch geen stuwende kracht. Tine Groenendaal 
verstaat niet de kracht van het organiseren. Cor de 
Rover is echter beter onderlegd dan Tine Groenendaal 
en zij' meent dat daarom Tine Groenendaal beter ge
schrapt kan worden. 
Zij doet het voorstel om de fractieleden zittingavon
den te doen houde�, op welke avonden zij dan te spre• 
ken zijn. 

Segerius antwoordt: 

Landwehr heeft een sterk ontwikkeld klassebewustzijn. Hij tracht ernstig 
om zich te scholen. Als oud Jt.D.A.P. er heeft hij vele vijanden gekregen. 
Segerius vindt dat hij wel in aanmerking moet komen. Hij weet de juiste 
wijze van organiseren en bezit ook de moed om zich te verdedigen. 
Henneveld maakte aanmerking op de wijze waarop zijn candidatuur tot 
stand kwam. Het ongelijk is echter aan de zijde van Henneveld. De lijn 
die wij hebben gevolgd onderscheidt ons juist van de parlementaire groe
pen. De partij beslist welke belangrijke mensen moeten worden ingezet. 
Dat Henneveld een schipperskind is, is geen bezwaar, juist daarom kent 
hij het werkende volk. Ik neem geen woord terug van hetgeen ik gezegd 
heb en handhaaf zijn candidatuur. 
Fokje Peper wordt door de aanwezigen aanbevolen voor candidate. Spreker 
kan 41t ten volle aanvaarden door de waarde van Fokje zelve en ook ter 
nagedachtenis aan kameraad Peper. 
Over Gregoire en v.d. Pas zou ik mij gemakkelijk kunnen afmaken door te

zeggen dat zij afzien vam hun candidatuur en dat b.v. v.d. Pas zich niet 
in staat acht om het moeilijker werk dat voor de fractie gaat komen te 
vervullen. Maar wij moeten de dingen zeggen zoals ze zijn. Ik zal niet 
uitvoerig zijn, omdat hiero�p de districtsconferentie reeds het nodige 
naar voren is gekomen, dochL,gj.t wil ik wel zeggen; de ontwikkeling die 
Gregoire in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt is niet gegaan in op

� gaande lijn doch tegenovergesteld. Hij heeft het vertrouwen verloren. 
(Jfrl/i�a5 Het is zo dat de wijze waarop deze kameraad de laatste jaren is opgetre-

, den, zijn terugkomst niet rechtvaardigt. Hij is niet representief ge
noeg om in Haarlem op te treden:;JOok v.d. Pas heeft zijn zwakke zijde 

{

getoond.tllnze toekomstige gemeentepolitiek zal niet meer zijn een passen 
�� a en meten, maar onze toekomstige taak is om te gaan hakken op de rege-
l,��· ringspolitiek en te waken voor de kleine belangen. Wij moeten kunnen op

lV· treden. Dat vermogen mist v.d. Pas-:\ .... hij 
Aangezien Bos niet geantwoord heer( of"/zijn candidatuur aanvaardt,wordt 
voorgesteld in zijn plaats Terol te nemen. 
Vooren: wij hebben geen partijgenoot die onderwijzer is. Het zou mis
schien mogelijk zijn om een onderwijzer aan te trekken die geen partij
genoot is en die toch op de lijst te plaatsen. Maar wij kunnen het rus
tig aan Proper overlaten, die staat wel op de bres. 
Besloten wordt om Cor van Alphen hoger op de lijst te plaatsen en Tine.

Groenendaal een lagere plaats te geven. Met de candidatuur van Fokje 
Peper gaat de vergadering accoord. 
Terol: een der aanwezigen zegt; ik ken Terol goéd, die werkt bij mij in 
de afdeling. Van die man heb �e weipjg of geen plezier. Verricht te wéi
nig werk voor de partij. Hij is in een woord waardeloos. 
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een langdurige discussie die niet verstaanbaar is, wordt de candi-
enlijst uiteindelijk als volgt vastgesteld: 

Proper 8. de Rover 15. Groenedaal
9. van Alphen 16. Bram Peper(inplaats van

10. Pieters 17. 
11. van Langen 18. 
12. van Eden 19. 
1�. Th. Segerius 20. 

Stouten 1 • Bindels 21� 

van El 
Brouwer y; 
A. Segerius
LandV(ehr 
de Ronde 

Terol) 

22. Bilderbeek

De voorzitter stelt voor om de candidaten bij acclamatie te kie
zen, waartoe wordt besloten. 
Tevens doet hij enkele mededelingen. 

Hij deelt mede, dat het "Leerboek voor de Arbeidersbewegingn is 
verschenen e� wekt alle partijgenoten op om zich deze afleveringen aan 
te schaffen. Alle leden der C.P.N., zegt hij, zullen geherballotteerd 
worden. Dit geschiedt voornamelijk met het oog op de leden die zich 
na de bevrijding hebben aangesloten en diegenen die uit andere plaatsen 
zijn gekomen. 

Ook deelt hij mede, dat getracht zal worden om een groep midden
standers aan te trekken, doch dan dienen de partijgenoten ook -overeen
komstig de in katholieke en anti-revolutionaire groepen bestaande ge
woonte- de middenstanders te steunen. Het zou voor de partij niet alleen 
een financiële steun betekenen, doch ook een morele achtergrond schep
·pen, indien de partij een aantal middenstanders zou hebben.

Voor het Vredescongres te Parijs krijgt de afdeling cahiers en
de speciale editie van "De Waarheid". G� Janse roept0Bm een grote col
portagetocht te beramen op Vrijdag a.s. Cahiers en kranten zijn te ver
krijgen op de Schoterweg. Aan de secretarissen wordt verzocht de col
portagetocht voor te bereiden.

Betreffende de verkiezingsstrijd zegt de voorzitter: wij moeten
deze strijd met alle kracht gaan aanpakken. De plannen voor de ver
kiezingsstrijd zijn gereed en zullen aan de afdelingen worden voorge
legd. Voor deze actie is echter geld nodig. De busjes zijn reeds uitge
zet. Iedereen moet zo'n busje krijgen, ook de sympathiserenden en de
Waarheidlezers. Tevens zijn in de afdeling aanwezig de lijsten voor
geldinzameling. Zorg ervoor, zegt hij, dat het geld zo spoedig moge
lijk wordt afgerekend, zodat het snel in handen van het Districtsbe
stuur kan komen. De verkiezingsactie is reeds begonnen. Het hoogtepunt
zal zijn de 1 Mei-bijeenkomst; dan zullen wij definitief starten. Er
moet ook met kracht gewerkt worden om de toegangskaarten voor de 1 Mei
bijeenkomst te plaatsen. Het propagandamateriaal voor de verkiezingen
is ons reeds door het Propaganda-bureau toegezonden. Janse wekt op aan 
de 1 Mei-bijeenkomst een massa-colportage te verbinden met het 1 Mei
nummer van de krant.

Uit een discussie die zich ontspint tussen Theo Segerius en Erdt
sieck, blijkt; dat Segerius van menig is, dat vele politieke delinquenten
die in het kamp zijn genezen van hun nationaal-socialistische idee en
daar Mvens het funeste van de huidige samenleving(kapitalisme) hebben
leren zien, na een behoorlijke scholing tot goede partijgenoten kunnen
worden omgevormd. Erdtsieck blijft echter bij zijn standpunt, dat een
N.S.B.er nooit een goede C.P.N.er kan worden en steeds een verrader zal
blijven.

Behalve de reeds genoemde personen waren op de vergadering aan
wezig:
Jan Bloemers; Wed. de la Rie; Mevr. v.d. Pol; Ab v.d. Wouwe; P.Dirks;
Dirk ter Poorte; Siem Aasten; Delfse; D. Grandia; G.Martens en A. Stein
man.



De bijeenkomst die te 20.30 uur aanving, eindigde om 23.15 uur. 

Aanwezig waren: 70 personen. Stemming: gematigd enthousiast. 

Opmerking: 
Uit de loop der besprekingen bleek, dat het bestuur de verwachting 
koestert, dat de C.P.N. thans de wind wel enigszins in de zeilen heeft 
door de tijdsomstandigheden (de groeiende ontevredenheid over de steeds 
duurder wordende levensstandaanlenz.) 

6Personalia van in het rapport voorkomende personen:
0�3 G� Janse yi = Gerardus Petrus Janse, Haarlem 9.7. •o4, Gasthuisstr.9 

Theo Segrius �= Theodorus Jacobus Segerius, Watergraafsmeer 19.4.'15, 

10 al Mr. Proper 
Fokje Peper 

Erdsieck 

Hof van Egmond 44; 
= Michael Dirk Proper, Haarlem 21.1.'15, Kleverlaan 94; 

.>-- = Fokje Posma, Ooststellingwerf 29.1.'87, wed.v.L.Peper 
Drilsmaplein 28; 

_.....-t:= Willem Jochem Erdtsieck, Haarlem 28.3.'89, electrici� 
Brouwersplein 4o; 

�g�tAnnie Averink = Hanna Jacoba Averink, Enschede 28.5.'13, echtgen.v. 
4IIIIIIIJ E. van Ommeren, Schoterweg 22;- Voeren )<3 = Pieter Hendrik Vooren, Haarlem 29 .4. '05, Hofmeyerstr. 

31; 
V" = Hendericus Cornelis Hennevelt, Haarlem 3.5.•04, HofHenneveld 
'\ meyerstraat 23; 

Jaap Wolff ,x-1= Jacob Wolff, El.daal 1.9.•23, Hofmeyerstraat 10; 
Theun Stouten ...><:_ = Theunis Stouten, Haarlem 10.7.'18, Weteringstraat 14;
Gerrit Mol --\-=Gerrit Mol, Amersfoort 20.7.•98, G.Cronjéstraat 2lrd. 
Cees de Rover � = Cornelis de Rover, R'dam 14.8. '96, Maxwellstraat 8; 
Tini Groenendaa_t = Jantine Boxem, Onstwedde 21.5. 'OJ, echtgen.v.B.Groe-

nendaal, K. Karelstraat 40; 
Huug van Lángenk'"= Hugo van Langen, R'dam 3.8.1923, Lorentzkade 194; 
Cor van Alphen = Johanna Cornelia van Alphen, R'dam 4.10. 1 97; concubin 

Bos 
van El 

van C. de Rover, Maxwellstraat 8; 
.,,..-- = Cornelis Bos, Assendelft 25.4.•20, Nw. �ruisstr. 17zw 

/Petrus =/Johannes Hermanus van El, Haarlem 16.12.•99, Atjehstr 
59 rd.; · 

A. Segrius
Landwehr 
Piet de Ronde
Pieters

Bilderbeek 

)<=Arie Segerius, A'dam 25.9.'91, Hof van Egmond 42; 
X, = Landwehr Johann, Albertus, 24.9. 1 93, Hof van Egmond 

= Petrus Ronde, Haarlem 10.10. 1 98, 2e Theemstraat 54; 
� = Laurentius Pieters, H'liede en Sp.woude, 11.3. '07, 

Gen. Joubertstraat 21 zw.; 
= Gerrit Bilderbeek, Haarlem 14.12. 1 86, Vro�wenhekstr. 

54; �-- p � • .,. - /' ...) 2. 4 4 � � i'" 1-' � <lp // � & 3 . 
In den Berken {t = Pieter in den Berken, A'dam 22.1. '05, Vergierd·eweg 

195; 
v.d. Ree

Gregoire

v.d. Pas

Terol 
Bram Peper 
Jan Bloemert 
de la Bie 

Dirk van der Ree, Schoten 2.9. 1 09, Vergierdeweg 74; 

Martinus Hubertus Gregoire, Maastricht 3.8.'0l, Scho
terweg 22; 

><=Jacobus van der Pas, Middelburg 10.3. 1 13, Ampzingstr. 
/ 4· 

/ = Piet Terol, Zandvoort 23.12. 1 19, Boerensteeg 28A; 
)(=Abraham Peper, Haarlem 12.11. 1 17, Alb.Thijmstr.13; 
,{, = Jan Bloemer, H 1 meer 12.8. '95, Rozenprieelstr. 7; . 
t.f= Anna�enë, H'lem 9.2.,04, wed.v.W.?e la Rie, Leidse 

vaart 38 F; 
Mevr. v.d.Pol �= Maria Houweling, Haarlem 4.7. 1 12, echtgen.v. H.v.d. 

Pol, Aagje Dekenstraat 7; 
Ab v.d. wouwe � = Albertus van de Wouwer, Haarlem 25,5. 1 15, Merovingen

straat 45; 
P. Dirks = Petrus Dirks, Haarlem 1.7. 1 97, K. Karelstraat 19; 

-9-
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Delfse �= Hendrikus Delforge, Zandvoort 14.5. 1 00, Hofmeijerstr.15; 
� D. Grandia _,.,,,..=Dirk Martinus Grandia, H'liede en Sp.woude 8.l.'07, 

Thorbeckestraat 52; 
G. Martens .x' = Gerardus Martens, Haarlem 22.7. 1 80, Spaarnwouderstr.63rd
A. Steinman ...........,= Adriaan Stijnman, Haarlem 31.7. 1 10, Herensingel 51 zw.; 
Groen �=Johannes Groen, Zd. Scharwoude 26.1.1894, Wilgenstraat

17;
�= Johannes Wilhelmus Cornelis Bindels, Haarlem 2.12. 1 95,

Tesselschadestraat 75 ;: . ,; . {-. .-- - ( , 4'-\' \i.
Bind els 

lian Eden � geen nadere gegevens bekend; 
Gibbe of Tibby= geen nadere gegevens bekend; 
Brouwer = geen nadere gegevens bekend;-�e. 

O .{.Dirk ter Poo�c geen nadere gegevens bekend; 
O•lt.Siem Aasten k = geen nadere gegevebs bekend. 

�. 

• 
14 April 1949 .A .

•
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Medewerkende instanties 

�ndernomen acties . 

. 

Ik heb de eer U het volgende te rapporteren betreffende een op 1 Mei 
1949 gehouden vergadering van de C.P.N.,afdeling Heiloo,in café Kommer, 
Kennemerstraatweg no.:79.De zaal.capaciteit van dit café bedraagt 75 man. 
Voorzitter van de vergadering:Gerrit Jan Molena�,geboren te Heiloo,3 Ja
nuari 1909,wonende te H:Siloo,Holleweg no.: 22, beroep:metselaar;medewerken
den:Corneli�,Catha�_:i.pa,sp,,..e� geboren Jonker�,geboren te Amsterdam,27 Maart
1908,wonen e te Reiloo,Holleweg no.:46{ eclamatie);P�et�r�§chil,,p,geboren 
te Wormerveer,24 Januari 1896,wonende te Castricum,Duin en Bosch no.:12 
(liedjes);PieJer�Klaa(,VolKer 4geboren te Oud-Karspel,6 àugustue 1907, 
beroep:tuindër,wonende te angedijk,Oud-Ka�spel No.:A.148(spreker)-lid der
C,P.N. en gemeenteraadslid voor die partij.In de zaal hingen portretten 
van Paul de Groot en Gerben Wagenaar,alsmede in rode letters de Leuzen: 
11 0nze jongens naar huis" en "Leve het Socialisme" .Ook waren er 2 exem
plaren van een plakkaat,voorstellende een arm,boeien verbrekend,van welke

�!d�����-==�-�:���=��=-���:�:-�:����:�����-�=�����-�:-���
rd

:�:=-�==� 
Er waren 38 perspnen aanwezig,onder wie 10 vrouwen en 3 kinderen(jongens)
en tevens 3 jonge mensen tussen 18 en 25 jaar,va.n wie é�n,een meisje van 
omstreeks 18 jaar oud,te oordelen naar het gesprek,dat zij voerde met een
heer,blijkbaar haar vader,kinderverzorgster was oftewel daarvoor studeer
de.De heer zlli o.a. tot haar: "0� ga je dan naar Moskou om d�ar verder te 
••••••••••• (het overige was onverstaanbaar).-----------�--------------
De vergadering werd gehouden in het Oud-Hollandse zaaltje van voormeld 
café,deze bijeenkomst had meer het karakter van een gezellig samenzijn 
dan van een officiële samenkomst.Voorzitter,spreker en overige medewerken
den zaten min of meer apart aan een(aparte)tafel,terwijl de belangstellen
den zich om een andere hadden gélroepeerd of elders bijelkaar in het zaal.-
tje zaten.---------------------J----------�----------------------------
Om 20.15 uur opende voorzitter Molenaar de vergadering door de aanwezigen
welkom te heten op deze 1 Mei-dag.Hij verzocht te beginnen met het zingen
van de Internationale,waaraan allen voldeden,toen kondigde hij direct de
heer Schilp uit Castricum aan,die onder begeleiding van zijn guitaar en
kele liedjes zong,waarin hij de 11reactionnaire krachtenn hekelde en ook 
zei,dat de opbouw gesaboteerd werd.Verder zong hij over de Welter-Ger
brandy-kliek,die de"eabelslepers" de kans gaf hun spel weer te spelen. 
Hier kwam Indonesië weer aan de beurt.Over de USSR zong hij niet en maak
te daarop ook geen enkele toespeling.Hij oogstte een dankbaar applaus.--
Vervolgens droeg mevrouw Speur-Jonkers voor: "Meer" van A.dama van Schel te-
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ma en "Slachtveld'r,van welk-laatste gedicht zij de naam van de au
teur niet noemde.De dichter beschrijft hierin een slachtveld,zoals 
het zich in zijn geest vertoont na de strijd:"Een paarse wade ligt 
over het slachtveld,een jong meBs viel voorover en greep in het gr.as 
alsof hij zijn moeder vasthield.------------------------------------

f Dan·kondigde de voorzitter de spreker van deze avond aan.Volkers is 
een gezellig causeur,die blijkbaar de gewoonte heeft,bij g'elegenheden 
als deze langzaam te spreken,alsof hij nadenkt over iedere zin,die 
hij zegt.Hij is dan ook gemakkelijk te verstaan en te volgen,behou
-dens dat hij de laatste woorden van een zin wat onduidelijk uit
spreekt,mede doordat hij graag in zijn eigen dialect praat.Evenwel 
krijgt men de indru.k,dat Volkers zijn gedachten toch niet geheel kan 
ordenen,hetgeen blijkt uit zijn soms lange zinnen,die hij wel op be
dachtzame wijze uitspreekt,maar die hij toch niet sluitend kan krij
gen.Ook springt hij van de hak op de tak,hetgeen hij verdoezelt met 

�geestigheden.-------------------------------------------------------
Hij begon met enkele geestigheden van persoonlijke Aard en vervolgde 
toen: "We hebpen vandaag niet veel over 1 .IVl.ei gehoord,want er is een 
zogenaamde democratiache,ik noem dat beginselloze groep in ons land: 
"De Partij van de Arbeid" (vermoedelijk bedoelt spreker hiermede.dat 
de Partij van de .áu'beid de 1 Mei-dag naar zijn oordeel te slap viert 
en niet genoeg het zogenaamde rrpr'gressieve element"naar voren brengt�• 
Hij gaat dan verder:Bij ons in Broek(Broek op Langedijk)zeggen ze: 
Er is niets meer aan Koninginnexdag,want de Partij van de Arbeid 
loopt voorop,nu doen wij(de Christelijke groepen)niet mee r mede.---
Verleden jaar,ook op 1 Mei,heb ik gezegd,zo betoogt Volkers verder, 
dat de Katholieke Vmlkspartij een koekoeksei gelegd heeft,en dat de
Partij van de Arbeid,dat als een vinkje trouw zat uit te broeden.-

Wat is gep�aseerd �it jaar?--�-----------------------------------
Er zijn winstpunten te boeken.Op de eerste.plaats zijn er hier nu 
meer mensen tegenwoordig dan verleden jaar.----------------�----
Er ie een enorme vooruitgang van het socialisme in China.De kracht 
van de koloniale volken breekt door en zet het koloniale bewind de
voet dwars.---------------------------------------------------------
Vorig jaar had de meest reactionnaire Katholiek en Christen en ook 
de meest linke-aandoende Partij van de Arbeid'er een grote mond over

Tsjecho-Slowakije ( spreker doelt op het vestigen aldaar van de"volks-
democratie0 ) .--------------------------------------------------------

3Paul de Groot schreef in de "Waarheid" ,doelend op de"volllsdemocratie-
en" :1onwee11.Btaanbaar vol trekt de overgang naar het Socialisme". , -
Spreker vervolgt dan:we komen in het voordeel.Er is geen reden voor 
twijfel of pessimisme.Denk niet: 11 Nu ja,die Katholieken,die krengen." 
We hadden nog nooit zo'n goede achtergrond voor de 1 Mei viering.--
Speciaal in ons land nemen we niet in die mate deel aan de storm, 
zoals dat voor ons wenselijk is.en zoals dat ook wel goed zou zijn.-

7Maar het perspectief is gunstig.-----------------------------------
Voor de oorlog volgàe � een cursus in �andvoort(of Santpoort).----
Postma c.s. leefdenjnog.Wij maakten opstellen en hielden daar discus
sies over.Postma zei toen tot mij: "c'.[ij bent ook een vervelende vent0 

• 

Zo zit je in China,Indi! of Amer-ika,zo zit je weer op de Langedijk. 
Wat denk je,dat de werel,d niet buiten je kool kan�?---------------
Ik antwoordde toen: r1 De wereld misschien wel,maar ik nietn .--------
Ik vervolgde:"Zo zie je,dat de mens een dualistisch wezen is,hetgeen 
misschien niet goed is,maar het is nu eenmaal zo.�------------------
Spreker gaat verder:"Onderzoeken we de toestand zoals die nu is.De 
zedelijke normen vormen een hobby van de gezinspartij.U weet toch wel 
welke partij dat is,dat is de K.V .P.".Dan gaat spreker op zijn ge8igen,.. 
de wijze(van de kak op de tak)over op Romme en de Indi8-politiek van 
de K.V.P.en de Partij van de .çi.rbeid,zeggend:"Hoe komt.het dan,dat 
Romm.e1hij is eBn handig causeur,een woordengoochel�,het steeds zo 
weet in te kleden,dat hij zijn redevoeringen met zekere schijn ence
neert: "Nieuwe gedachten� "Betere wereld'r, "Samenwerking" .Je weet, dat 
hij het niet meent,en toch is het moeilijk om de fout in zijn rede
nering vast te stellen�Hoe kunnen dergelijke mensen zo redeneren.--



; 

We hebben gehad de Hoge-Veluwe-politiek,waarna Lingadjatti en, 
de Renville�overeenkomstrtenslotte de Ronde-Tafel-Conferentie. 
kls de Partij van de .d..rbeid beginselvast zou zijn geweest,had zou 

de K.V.P.dit alles niet kunnen doen.(Indien spreker naar voren

willen brengen,dat de gezinspolitiek en de"Indi!-politiek van de 
K.V.P.(P.v.d.�.)niet over�nstemmen,omdat jonge gezinsleden en

vaders naar Indonesi8 worden uitgesonden,blijkt dat niet uit zijn
wijze van gedachten-uiten,�----------------------------------�
Nogmaals komt Volkers terug op de nsocialistische revolutiert,zeg
gend: 0 0ns land blijft achter bij de socialistische storm,het suk
kelt achteraan,dit komt op rekening van de beginselloosheid van
de Partij van de -*ü'beid\-�----�--------------------------------
Besien we de quaestie van de Mei-dagviering in de geschiedenis,
dan zijn we veel gevorderd,want er is een niet te onderschatten
organisatie,die de traditie van de !-Meidagen van het verleden,
zoals die door Lenin en zijn màllnen is geschapen1 handhaaft,name
lijk dat de 1 Mei-dag een erkende fe estdag voor het werkende volk
was.Er was vandaag een uitzending van de Varq,waarin een Luxembur
ger zei, dat de 1 Mei-dag in zijn land een offici�le fe�tda.g was.
Dit is een mijlpaal"tje!llf,dat wij ook moeten bereiken.Delrekening
sluit niet slecht.-----�---------------------------------------
Spreker vervolgt:"In Schoorl woont een zekere Jan Pool,die zegt,
dat het lot van de wereld in het Oosten wordt beslist.Daarom
zijn onze winstpunten.van doorslaande betekenis;omdat daar nu
de wist wordt geboekt.Deze Jan Pool kent de opeenvolgende Ming
dynastie!n op zijn duimpje met de jaartallen en de namen ,zoals
wij de grafen van het Hollandse Huis kennen.-----------------
Vlblkers gaat verder met over het 1-� tlantische Pact te spreken.
Hij zegt: "In het West�n zi.jn er handelsreizigers,die met een koff
lopen,waarop staat:''A.P.1111 ,hetgeen betekent: 11Atlantisch Pact".-
Er zijn 16 lui verneukt in Parijs(letterlijke citering)Ze zijn
bezig met pacten�Warom doen ze dat ?Denken ze,dst ze zo sterk
zijn? Dat ze het kunnen bevelen?Neen,maar omdat ze de re�olutie
achter zäch voelen omhoog komen;daarom handelen deze lieden ook
in slachtvelden en in legers.En.je mag xzelf de grand erin steken
Spreker neemt dan de gestopte pijp van een der aanwezigen en
vraagt hem dan of hij die terug wil hebben.Als hij hem teruggeeft
pakt hij de lucifers van die man,en zegt: vr1us je nu wilt roken,
vind ik het best,maar dan kun je bij mij de lucifers kopen,om de .
brand in je pijp te steken.(hiermede doelt spreker kennelijk:: op
de Amerik�anse wapenleveranties).-----------------�------------
Hierna vol�e-en korte pauze,wa�rin gelegenheid Wds,tegen kost
prijs verversingen te gebruiken.--------------------------------
Na de pauze begon Volkers met te zeggen,dat hij moest beginnen
om zijn verontschuldigingenttan te bieden voor enkele onparlemen
taire uitdrukkingen,die hij had.gebezigd.-----------------------
Men had hem d�over onderhouden.�o trok hij terug de toevoeging
rrdie krengen bij katholieken",als boven geciteerd.rr ___________ 
Dit was gebeurd in de gezellige sfeer van deze avond,en niet met
de bedoeling iemand of een groep der bevolking te beledigen.---
Dan gaat spreker verder:"We zien,dat onze regering ons land
steeds meer brengt in he t kielzog van het ümerikaanse �aa:11± im
perialisme.Ik zeg niet,dat wat de imperialistische kringen in
,,;.merika willen tenui tvoerleggen in overeenstemming is met de wil
van het Amerikaanse volk. Ik desavouEf.r dat volk niet. u,. ..... -------
Men zegt,dat het 4.P.voor de vrede is.Stel U voor,dat de USSR 
een �act zou sluiten met Canada of Mexico.Dit zou leiden tot ver
sche:cpmng der internationale verhoudingen.---------------------
En wat daaruit voortvloeit is duidelijk.Wat zou er dan van ons 
land tere�tkomen?Het vrije volk schreef enkele maanden geleden: 
11Een atoomwoestenij ."-----------------------------------------
Over het congres te Parijs zegt spreker dan: "Voskuil wilde er 
niet inlopen.Er is bewezen,dat vooruitstrevende,denkende groothede 
volstrekt geen communisten,d-ar zijn geweest,en hebben doen zi, 



dat de bom een keer moet barsten.!11 ........ --------------·---.;.. __________ _ 
Vervolgens zegt spreker: grHet Nederlandse Volk voelt zich rustig 
aphtervzijn dijken.Er zijn brede lagen in onze maatschappij(P.v.d• 

i • )die zo erg gemakzuchtig zijn� "De dijken houden het wel, jullie 
zijn zulke schreeuwers,het zal zo'n vaart niet lopen."-----------
De leidende figuren spelen een rol,die voor de geschiedenis niet-
te verantwoorden is."�-------------------------------------------
We lezen nu weer van een ontspannin�{ doelend op de mogelijke op
heffing der blokkade in Duitsland ?),maar pas op,het zijn de krachts 
poaties, die de verhouding der partijen bepalen. 11

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

Volkers ga.at verder: "We moeten. beschikken over e:en goede partij ,die
in sta.at is ons volk te leident(dit"beachikken rten 11 staat is rrwerd 
dusdanig benadrukt en uitgesproken,dat de spreke� ken nelijk bedoelt, 
dat deze partij te gelegener tijd daadwerkelijk moet optreden.0

�--

Spreker memoreert dam met enkele woorden de spanning tussen lonen 
en prijzen.We voelen, dat we met onze bedrij�jea ttuinbouw)op een 
vulkaan leven,we voelen de naderende crisis.Nu kan het kapitalisme 
niet meer aan alle mensen arbeid verschaffen. 11-------------------

Beslui tend zegt spreker:"Er zijn dus winstpunten,die ons steun ge
ven,maar de moeilijkheden brengen ons de kracht om door te zetten, 
want daarvan hangt alles af,ook of wij in vrede zullen blijven leven
De kracht om de lucifer uit de handen te slaan is aanwezig(hier 
doelt spreker op zijn bovenomschreven geste,als voorbeeld �er ver
duidelijking van de Amerikaanse bedoelingen met het -. P •• De groot
ste bekroning is als wij dat bereiken).--------------------------
Hierna trad de heer jchilp weer op met enkele liedjes.In één ervan 
betreurde hij het,dat de c.P.N�geen zendtijd krijgt,waarop"zo'n 
grote groep"toch recht heeft.De strijd om de zendtijd schijnt een
beetje te zijn verlopen in R(adlha)w·(erkend)N(ederland).Dan zingt 
hij een liedje over"een patertje1 dat 's-Zaterdagsavonds een lesje
geeft voor de microfoon,welk patertje de mening is toegedaan van 
"draai alle communisten de nek om".Schilp drukt zich in dit versje
zeer onparlementair uittom geen andere termen te gebruiken)en doelt
kennelijk op de lichtbakens van Henri de Greeve. 11--------------

-
-



Verder zong de heer Schilp nog een liedje zonder enige politieke 
strekking.--------------------------------------------------
Vervolgens droeg mevrouw· Speur-Jonkers voor: 11 De late Mei" van Mar
go Vos en 11De Daad" van · dama van .::Jchel tema.Ook"Het moderne onze vade
waarvan zij de auteur niet noemt. 11------------------------------

Hierna wekte voorzitter Molenaar de aanwezigen op om op 4 Mei a.s. 
allen op te komen voor de herdenking van de gevallenen tijdens de 
bezetting,en sprak e:µie:kele p�pagan distische woorden voor de a.s. 
gemeenteraadsverkiez'ngen.-----------------�----------- -----------
Er volgden nog een kort gezellig samenzijn,waarba de verg§dering
om 22.30 uur rustig uiteenging.Er was gelegenheid iets te geven
voor het verkiezingsfonds der C .P .N. �----------.--------------------
Het was gedurende deze vergadering min of meer opvallend,dat de
spreker en de andere medewerkenden niet over de USSR spraken ef 
zongen.�o heeft de heer Schilp Rusland in het gehtl niet genoemd, 
of er zelfs maar op gez�nspeeld;Mevrouw Speur-Jonkers droeg ge
dichten voor,waarin fel en met een zekere �aat werd gesproken tegen
over kapitalisten,Christendom en Priesters.Zij sprak zeer overtuigd 
en met grote nadruk.------------------------------------------------

d Aanwezig waren o.a.Tijs Groot,lid de� gemeenteraad van Heiloo voor 
/t de C.P.N.en Vf;!ll de e.l,Q. Westerweg.Laatstgenoemde was vroeger lid 

van de s.D • .A.. · •• Deze persoon schijnt in,principe bang te zijn voor 
q� tegenwoordig lidmaatscha;e, van de C.P.N.uit te komen.--------

S' Devergadering had nië=e*'üie'" 
ui 'tgesproken klakkeloze napratersgeest, 

die zovele C.P.N�-vergaderingen kenmerkt.Er was niets te merken van 
enig ttHeil Moskou-gedoen ,maar er heerste een nogal gematigde,meer 
ouderwets socialistische geest,alsof de s.D.A.P.slechts node en

/ enigs�ins gedwongen,automatisch,onder de"hoede" van de C.P.N.was ge
I) komen.

"einde" 
Heiloo,5 Mei 1949
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b. 

instanties: Rijkspolitie te. Andijk. 

Ondernomen acties: 

e 
. "Ik heb de eer U beleefd het navolgende te rapporteren. 

(i/Op Zondag, 1 Mei 1949 te 20.00 uur, heeft de Afd.Andijk van de C.P.N. 
,11 "de Waarheid"een vergadering belegd in café BUIKEMA te Andijk West • 

. In de zaal, welke een capaciteit heeft van ongeveer 80 personen, ware 
in totaal �5 persoµen aanwezig.Er heerste een feestelijke, doch geen 
opgewonden stemming. 

Omstreeks 20.15 uur werd de vergadering door de voorzitter, Dirk 
)! Gozewijn van BEEK, wonende te Andijk, Kleingouw 67, geopend met een 

kort openingswoord, waarin hij de 1 Mei-dag memoreerde als een in ge
heel Nederland door de C.P.N. gehouden betoogdag, waarin uiting werd 
gegeven van de strijd voor het socialisme.j)it openingswoord werd ge-

,/fvolgd door het zingen van een C.P.N.-stri;flied, waarna Simon KNIP,
wonende te Andijk, Kerkbuurt 313, een lied, getiteld "Moeder, als ik 
groot ben", voordroeg.Vervolgens droeg voorzitte� van BEEK een gedeel 
te voor uit "de Jonge Garde" van Alexander :b,adsfl!w, waarin de bevrij
dingsstrijd der Russen tegen de Duitse ttrannie tot uiting kwam. 
Hierop vomgde hersengymnastiek en een kleine verloting(enige pakjes 
sigaretten), tot dekking van de kosten. 

;1 In de door de secret_aris der Mdel,in� .f:..nd!"î�' Gerrit de VRIES_ Szn,
� wonende te Andijk7 Kerkbuurt 3�0, gehou en 1 ef:rede, Öesp'ràit liîj 

de strijd der C.P.N. in de achterliggende 60 jaren.Sinds de eerste 
viering van de 1 Mei-dag, nu 60 jaar geleden, was deze dag een feest
dag voor de arbeiders gebleven; een dag, waarop op de strijd voor 
vrede en socialisme werd teruggezien.Deze strijd werd gevoerd tegen 
het kapitalisme en tot welzijn van de arbeiders.Spreker schetse het 
verschil tussen de Nederlandse en Russische arbeiders en zeide, dat 
in Rusland de lonen hoger en de levensstandaard lager was, terwijl in 
Nederland het tegenovergestelde openbaar wordt.In Rusland is over
vloed van werk en bestaat zelfs gebrek aan arbeidskrachten, terwijl 
in Nederland de werkloosheid meer en meer toeneemt.In Andijk lopen 
reeds 80 arbeiders in"de overbrugging", terwijl in Amsterdam reeds 
het eerste stempellokaal is geopend.�anneer de arè.Biders om meer loon 
en een lagere levensstandaard vragen, antwoord de minister, dat het 
land arm -ja zelfs zeer arm- is.Maar het land is-volgens spreker-wel 
zo rijk,dat de regering duizenden guldens per dag kan uittrekken voor 
een leger en. grote bedragen kan uitgeven voor de een of ander commis
sie, die een reis moet maken.Ten aanzien van ocECmNXXM Indonesiij zei 
spreker, dat het leger aldaar, volgens de regering, oorlog voert, 
orde en rust te herstellen, doch dat die orde en rust niet eerder 

komt, 



komt,dan nadat het Nederlandse leger Indonesië heeft verlaten. 
Spreker was ervan overtuigd, dat het leger teruggetrokken zal worden. 

Ook gaf spreker een beschouwing over het grote indrukwekkende 
vredescongres te Parijs, waar men oorlog aan de oorlog verklaarde. 

Hij besloot zijn betoog met te zeggen, dat door alle aanslagen 
heen een weg gebaand moest worden naar een betere toekomst, die de 
werelà in een stralend licht van vrede, arbeid en geluk zal zetten. 

Op deze rede volgde, evenals op de openingsrede en slotrede, een 
daverend applaus. 

Het slotwoord werd gesproken door de voorzitter, Van BEEK voor
noemd, die de kameraden opwekte tot meerdere activiteit in de C.P.N. 
en dank bracht aan allen, die tot het welslagen van deze a.ivond had
den bij gedragen. 

Omstreeks 22.30 uur werd deze vergadering gesloten. 
einde." 

Medemblik, 14 Mei 1949. 
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Hierbij wordt ingezonden een verslag V!!.n een op 
1 Mei 1949 te Purmerend gehouden openbare vergadering, 
georganiseerd door d� C .:P .H. ,.Afdeling Purmerend. 

� Amsterdam,16 Mei 1949. 



l No. 69 Geheim Persoonlijk. 

Bijlagen; Geen. 

/ 

VERS LAG OPENBARE VERGADER! NG van de C. P. N. te PURMERE NO 

op ZONDAG 1 MEI 1949 te 10.00 uur. 

ZAAL: Bioscoop van N.H.SCin:NKEL, Dubbele Buurt 16, Purmerend. 

ZAALVERSIERING: Op podium wit spandoek met het woord "Vrede"; 
rode vlag; spandoek met c.P.N. embleem; enige vazen met rode 
tulpen. 
ZAALCAPACITEIT: 250 personen. 

AANWEZIG: ongeveer 40 mannen; ongeveer 50 vrouwen; alsmede 
enige kinderen. Militaiten in uniform waren niet aanwezig. 
SPREKERS: l .

,
De heer Gerrit IDENBUR

.
G,

. 
geboren 4 Augustus 1900, 

te Oudshoorn, wonende te Punnerend, Iepenstraat 2, 
' ( lid van d� ���gt�e�ag._ te �W-J.m) .• 

w·� 2. De heer HULST, wonende te Assendelft.

Namens de plaatselijke afdeling van de c.P.N. De Waarheid, 
werd de bijeenkomst door IDENBURG geopend. In zijn kort opening:,
woord maakte hij enige propaganda voor de c.P.N. en wekte alle 
aanwezigen op tot volle steun en medewerking aan de c.P.N. 

(Applaus) 

1 

Hierna werd een Russische tekenfilm vertoond, 
getiteld: ttDe Vogel en de Vos." 

Onder leiding van IDENBURG werden daarna door het gemengd 
koor "Morgenrood" van Purmerend, enige Communistische strijd-
liederen gezongen. 

Vervolgens werd door HULST zijn 1-Mei-rede uitgesproken; 
Hij begon met het memoreren van de betekenis van de 1-Mei

viering sinds 60 jaar. Allen hebben zich in te zetten tot de op
bouw van een betere wereld, waartoe het ma/chtige Rusland het 
lichtend voorbeeld geeft. De geallieerden trachten deze doel
stelling van vrede en ontwapening te niet te doen, omdat dit 
hun politiek in de weg staat. 

Sprliker trok verder enige vergelijkingen op het gebied van 
de wederopbouw. Hij haalde als voorbeeld va/n de snelle opbouw 
in de van kapitalisten bevrijde landen aan, de stad Stalingrad, 
alwaar na de bevrijding 25000 woningen zijn gebouwd. Hiertegen
over stelde hij de stad Rotterdam, waar na de bevrijding nauwe
lijks 800 woningen werden gebouwd. In Rusland komt men handen 
te kort, terwijl er in Nederland werkeloosheid heerst. 

De arbeiders moeten meer produceren, zegt men in ons land. 
Maar voor wie?? Voor de winsten van de Ondernemers en de 

Amerikaanse grootkapitalisten. Houdt op met de bloedige onder
drukking in Indonesië, zo ging spreker verder; haal onze jongens 
naar huis; stuur Montgomery en andere legerleiders naar huis; 
dan is er weer geld om huizen te bouwen. 

- De -



' 

' 

- 2 -

·ne kapitalisten willen oorlog, want de .Amerikaanse ban
ken en haar Nederlandse handlangers verdienen er aan. 

Maar wij,de werkers, willen geen oorlog. Wij moeten ons 
daarom met inspanning van alle krachten tegen dit bel'eid ver
zetten, want pas na het verwwijnen daarvan kunnen wij een be
tere toekomst tegemoet gaan. 

Laten wij op deze dag, aldus besloot spreker, groeten 
onze grote leider van de vrede en van de vooruitstrevende 
volken in de wereld: Stalin! 

De rede werd enige ma,.......len door applaus onderbroken, 
terwijl eveneens aan het slot luid werd geapplaudiseerd. 

Er was geen debat. Na de rede van Hulst werd een collecte 
gehouden. 

De bijeenkomst werd besloten met de vertoning van de 
Russieche sportf'ilm (voetbal) "De Midvoor". 

Het einde van de f'ilm, alsmede van de bijeenkomst, was 
te omstreeks 12.45 uur. 

De bijeenkomst is ordelijk verlopen; incidenten deden 
zich niet voo:h. 

Punnerend, 5 Mei 1949. 
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Hierbij wordt ingezonden een verslag v.an een op 
11 Mei 1949 te Diemen gehouden propaganda-avond van de 
C. P .N.

Amsterdam, 20 Mei 1949. 



I e1 ...,aanlijk. 

Onderwerp: Propaganda- avond van de C.P.H. 
(De vac"rheid) te Diemen. 

• 

Op Wo0nsdag 11 Mei 1949 hield de C .P.N. (De ,laarheid) -
Diemen een Propagé:i.nda- avond in de zaal van het café van G.J" .M. aan 
de Stegge, Hartveldseweg 46 te Diemen. 

Voor deze avond wäs recla.ma gemaakt in het plaatselijk blad onie
mer Courant (udvertentie in blad van 7 kei 1949) en door huis aan 
huis col.)ortage met de toegangskaarten tegen de prijs van 50 cent 
per stuk. Deze colportage werd verricht door reeds bekenáe leden 
van de C.P.N. Diemen. 

�is sprekers traden op: 
Henk Gortzak, Lid Vön de Tw:ede Kamer en 

/1 Dirk van 6chooneveld, lid van de gemeenteraad te Diemen voor de 
C.P.N.

Medewerking verleende het G.B.- Cabaret met uut- en Ber Hulsing
.A ( bekend uit het G.G. - Cabaret), Vim Jàurger, sneltekenaar, Sij.men 
� tmet kreupele rijmen en Jan Oort,*"accordeonist.

In totél.al waren in de ·�zäaI 22 bezoekers, d&aronder begrepen de 
vijf genoemde leden van het G.B.- Cabaret en een drietal vooraanp 
staande figuren van de plaatselijke afdeling ven de F.v.d.A., di•� 
zich op de hoogte wilde stellen van het behandelde, daar het doel 
van deze avond was om prppagenda te maken voor de a.s. Gemeenteraads
verkiezingen. Onder de bezoekers bevonden· zich verder vijf nersonen 
uit ..msterdam- Oost, wier c..ntecedenten alhier niet bekend zijn. · .. -""· 
De person�lia van de overige bezoekers waren reeds bekend. 

In het �antal aanwezigen zijn de beide sprekers niet opgenomen. 
In een slecht uitgesproken •1 speechu gaf van Schooneveld re t ver

langlijstje op van de c.P.N. Diemen. Het bevatte: verbeterde en ver
snelde huizenbouw; nieuwe openbare school; verhoging der lonen, 
speciaal voor gemeente- en rijksambtenaren; bouw van een badhuis; 
kosteloze genees- en tLndheelkundige behandeling vsn de leerlingen 
op de lagere scholen en verbetering v�n het wegennet in de gemeente 
Diemen. 

Gortzak deed .een felle aanval op de P.v.d.A. met de woorden, dat 
deze partij zich niet houdt actn de door haar gegeven verkiezings-� 
programma's en heult met de reactionairen, één en ander gezien in 
het leicht ven de egeringspolitiek

J
voor wat betreft de door de 

Regering toegezegde "gelijke verdeling van de ar.moede over het gehe
le volk" en het beleid in Indonesië. Het optreden van de Nederlandse 
troepen in Indonesië vergeleek spreker met het btirbaarse optreden 
Vctn de Duitse bezetter in NederlJnd. 
De climax in de rede v&n Gortzal leidde naar het moment, dat .de 

Volksdem.ocr, tieën uit het Oosten en de bevrijde vollcen uit de kolo
niale gebieden het 11 verrotte 11 stelsel van de kapitalistische londen 
zullen vernietigen. 

Beide redevoeringen werden rustig �angehoord en interrupties 
niet voor. 
Hierna brachten de leden van het G.B.- Cabaret enige nwnmers. 
Slechts een rijm van eerder genoemde Sijmen had een sterk communis

tische inslag en leverde felle critiek op de Amarikaanse oorlogs
industrie. In de overige nwnme1 s van het zeer "besnoeiden programma 
werd de politiek slechts zijdelings aangeroerd. 
De vergadering werd te omstreeks 24.00 uur door van Schooneveld 

gesloten met het aanbieden van een bouquet bloemen aan eerder genoem 
de uut Hulsing. 

Onregelmatigheden deden zich niet voor. 
Diemen, 13 Mei 1949. 
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Medewerkende instanties 
Ondernomen acties 

-

Op 18 Mei 1949 werd te Oudkarspel in de gemeente Langedijk,te 
20 uur een openbare vergadering gehouden in een zaal van cafe "'t. 
Huis Brederode"van C.van Liempt,van de afdeling Langedijk van de 
C.P.N.In de zaal welke plaats biedt aan 100 personen,waren 25 perso
nen,onder wie 4 vrouwen,aanwezig.De vergadering werd geopend door de
voorzitter, 

h4.fn .o.l:.. ___j KLAAS BORST,geboren te Oudkarspel,13 April 1910,landbouwer,w<DBnde te 
v1�v� · 1 Oudkarspel,Engelenburg nr.7, 

, waarbij deze zeide het\te betreuren,dat de opkomst zo gering was. 
la y,,..l . Hij gaf vervolgens het 'woord aan enige candidaten voor de gemeente-

"" ( raad. ·· - · · .,._ · - -

Ais eerste spreker trad op: 
IPIETER KLAAS VOLKERS,geboren_te Oudkarspel,6 Augustus 1907,tuinbouwer 

wonende te Oudkarspel,D9rpsstraat nr.192. 
Volkers ,f�ctieleider_.v..g.n.de,.,.Q..-.i.,,.Jf, , en nr. l op g.� c<;Yl._cl,,��st, 
zeide het een bedenkelijk verschijnsel te vinden,dat er zoveel arbei
ders in de D.U.W.tewerk gesteld waren.Volgens hem heerste er in de 
gemeenteraad wel eenstemmigheid over het uitbreidingsplan,terwijl er 
over andere onderwerpen vaak verschil van mening.Hij hekelde "de hou
ding van de Partij van de Arbeid,die zich op sleeptouw zou laten ne
men door de K.V.P.,en wekte alle aanweigen op hun stem uit te brengen 
op de lijst van de C.P.N. 
De volgende spreker,het gemeenteraada i 

�.-�. -� PIETER BEERS,geboren te 1 el NH ,4 October 19�0,groentenhandelaar,
v1�· wonende te Noordscharwoude,Dorpsstraat nr.202, 

besprak de stemverhouding in de gemeenteraad.Hij deelde voorts mede 
waarom de C.P.N. niet in alle gevallen voor salarisverhoging was,en 
besprak het weren van leden van de Ç.P.N.uit de commissies van de 
raad.Hij zeide dat er werd gesold met de belangen van een groep der 
bevolking.Tenslotte memoreerde hij de houding van de communisten tij
dens de bezetting. 

r. Als derde sprak een der vrouwelijke candidaten,
:A NIESJE ENGEL,geboren te Broek op LangendiJk,2r'.runi 1919 ,echtgenote

!> van De Wit,wonende te Oudkarspel,Dorpsstraat n:r.227, 
�� die betoogde dat de vro�wen niet buiten de politiek konden blijven. 

\) 
\U Als voorbeeld waarin de vrouwen hun stem moesten laten horen,stelde 

1 zij de Indonesische kwestie en de duurte.Zij oefende kritiek op de 
P.v.d.A. en verweet deze partij zich socialistisch te noemen,doch
het kapitalisme in stand te houden. 
Als vierde spreker van de candidaten besprak

ö .J ·tALDERT JAN KIEFT,geboren te Oudkarspel,25 October 1902,visser,wonende 
/' te Oudkarspe�,Ambachtsdijk nr.11, 

als D.UrW.arbeider het voorgevallene in Egmond,waarbij 4 arbeiders 
op staande voet waren ontslagen,en waarbij de E.V.C.buiten het onder
zoek was gelaten.Hij wekte allen op ,op de C.P.N.te stemmen. 

Na een gehouden pauze,werd het woord gevoerd door een zekere 
W.JANSEN,uit Amsterdam.
Deze begon zijn inleiding met het opsommen van het grote belang van

deze verkiezingsstrijd.



Hij haalde de strijd aan in de Sovjet-Unie,waar de arbeiders 
onder leiding van Lenin en later van Stalin,de leiding van de 
staat in handen hadden genomen.Het kapitaal was niet meer in 
staat de mensen te kleden en te voeden,terwijl in de Sovjet
Unie elke arbeider werk heeft.Jansen beoritiseerde de politiek 
van sommige staten tot oorlogsophitsing,en noemde het Atlantisch 

Pact een oorlogspaot.Ons land is reeds in oorlog,en dagelijks 
vallen er honderden arbeiders in Indonesie.Hij besprak verder de 
waarde van de Russische legers,zonder welke Hittler nimmer ver
nietigd had kunnen worden.Het is thans een strijd tussen twee 
machten,vooruitgang en reactie.In Indonesie hebben de proletari� 
ers de oorlog gewonnen,en de regering Drees deze verloren. 
Hij wekte allen op te stemmen op de lijsten van de C.P.N. 

Vervolgens werd door de voorzitter gelegenheid gegeven tot 
het stellen van vragen.Hiervan werd geen gebruik gemaakt. 

De vergadering die rustig verliep,werd te 22.30 uur,door de 
voorzitter gesloten. 

EINDE. 

Langedijk,20 Mei 1949. 

�·· 
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Bron : betrouwbaar. 
Inhoud 1 ' betrouwbaar• 
Actie : -----

Op Donderdagavond,16 J"uni 1949 vond in de grote zaal van het Gem. 
Concertgebouw te Haarlem een openbaar Verkiezings_appll plaats van de 
c.P.�. (De Waarheid" afdeling Haarlem.

Zaalcapaciteit: 956 personen. Aanwezig: ruim 500 personen (meren-

()C\ 
eels arbeidende stand) • .Het "A.N.J.v. 11 was sterk vertegenwoordigd. 

1 
p.S "-· ,_ �prekers: de algemeen secretaris van de c.P.N. : Paul de Groot en

Mr M.i.>. Proper (gemeenteraadslid en lijstaanvoerder voor de c.P.N.) 
In de zaal waren spandoeken aa.�gebracht met de navolgende le�zen: 

"De troepen terug"; "Beter wonen-hoger lonen" en "Voor vrede en vrijheid' 
liet podium was met bloemen en palmen versierd. Tegen de achtergrond 

was een enbleem bevestigd voorstellende: een opgeheven arm met gebalde 
vuist die een rode doek vasthoudt. 

Achter de bestuurstafel waren g�zeten: Mre m.n. Proper;G. Janse; 
P. vooren;Jaap Wolff';Theo Venema en �heo Segerius.

ile bijeenkomst werd geopend d:>or �beo Segerius,die enige scherpe 
opmerkingen lanceerde over wat hij noenxle "snorkende overwinningsbericha 
ten" in de pers. Wat is de bedoeling i.an deze be richten, zegt spr. De be ... 
doe:Ling is eEn gemeenschappelijke aanval op de C.P.N. om de verkiezingen 
van de komende week te beinvloeden. JJe uitslagen die thans re kend zijn g 
worden zijn echter een vingerwijzing dat er geen verwarring ia te brenge 
in onze rijen. Onze plrtij neemt een geconsolideerde positie in. Spr. 
releveert de "Open brief" welke destijds werd gepubliceerd door het par
tijbeatuur,waarin op duidel.ijke wijze ook de foutEn en tekortkomingen 
in de pirtij worden be sproken. De eerlijke lr-acht van onze partij ,zegt 
apr ,demonstreert zich juist door deze "Open brief"• Ondanks de hetze

tegen de  communistische i:artij die sinds cJWli 1948 nog mviger is gewora 
den en ondanks de vele verlokkingen. der regering in bat vrijgeven van 
de tabak etc. is men er niet in geslaagd ons uit el.kaar te slaan. Wij 
staan ongebroken aai.getreden en bereid om de strijd a an  te binden. Hier.. 
in ligt de ba tekenis van de uitslag der verkiezingen,besloot spr. 

Hierna nam .11/Ir • t'roper le t \\Oord: 
in een kort l:Etoog schetste hij de strijd welke de communistische 

fractie gevoerd bad voor de Haarlemse be langen. Hij releveerde hoe de 6 
communistische g!. meenteraadsladen tezamen mat de P.v.d�• een meerder-
heid bidden kunnen vormen,doch de P.v.d.A• wenste niet samen te werken • 
.liieraan was bat te vljten,dat. er geen communistische wethouder was gekoo
men • .uoch de P.v.d.A. werkte wel samen met de K.v.P. om z etel$ te w:rde"' 
len. Zij wilden geen pottenkijkers he bben. Wij w-erden in de oppositie 
gedrongen en voerden als enigen in de Raad deze.oppositie,maar een opbou
wende oppositie. Spr. onderscheidde in de Raad "twee groepen: de groep v 
de pluimstrijkers die elkaar vriendelijk toeknikken en toespreken;aan.de 
andere zijde de groep die deze burgelijke zelfgenoegzaamheid verstoorde: 
de communistische fractie. Spr. wees op bet feit,hoe- de communistische 
fractie steeds op allerlei mistoestanden wees en op verbetering ervan 
hamercie en bleef hameren. Wij zijn in staz.. geweest zegt..t spr.,verschil&t 
lende i.e..rbeteri:rgen tot stand te l:re�en. dij wijst op de  zwaar bescba"" 
digde huizen aan de Jan Gijzenvaart • .net is am. lat werk van de commu.-. 
nistische fractie te danken dat. de huiseigenaren van deze pabden te. slo
ten om de huizen te varbeteren. Spr. wijst er ook op hoe,bij het plan om 
aan de Haarlemse scholen militaire l.essen te d oen geven,de wethouder door 
hen w erd aangevallen en in een hoek gedrukt. Zij wisten hem de toe zegging 
te ontlokken dat deze lessen in m.-t. ,ie..rvolg D:i,e·t meer plaats z,uden vin,.. 
den 



Gisteren,roept spr. uit,heeft Piet Vooren de toezegging los weten te 
wurmen l want er :fs la.rd voor f§ werkt moeten worden) ,dat. aan het ge..
meentepersoneel een voorschot gegeven zal worden op de 21 vacantiea 
toeslag • .ûe burgerlijke pt..rtijen staan onmachtig tegenover al.lerlei 
grote vraagstukken. Als voorbeeld geeft spr. de industrieterreinen 
rondom de Gasfabriek,terreinen waarvoor de gemeente veel geld heef't 
uitgegeven. Als toegangsweg tot deze industrieterreinen is de Harmen 
Jansweg volkomen ongeschikt;er moet een. brug over het Spaarne komen, 
maar daar is geen geld voor wordt gezegd. Wel betaalt de gemeente 
elk jaar am. rente F.50.000.00. "Er is éJ!.B geld voor" ,dat, horen we 
telkens weer. In de .Raadszaal. zitten de �urgemeester en Wethouders 
op zetelà (wij á-tten op stoelen ma.ar zij op zetels) (gelach) en 
boven. die zetels staat een latijnse E!)reuk. Wat het precies betekent 
weet ik zelf ook niet,maar ze moe sten er boven zetten "er is geen 
geld voor" {gelach)• Wij vragen geld voor de T .B.c .bestrijding en 
doorlichting van äl. le ingezetenen. Armie Averink heeft dit bij hera 
haling naar vorEn gebracht. En lat antwoord: er ie geen geld voor. 
JJe woningbouw• ze zijn blij elke keer als er w eer e en blok huizen 
klaar komt,maar laten vt.j niet verge.ten,dat de behoefte aan_ woningen 
nog steeds sneller stijgt dan de aanbouw. Wij mcgen niet -vargeten 
{en dit ä jn officiele cijfers) dat in 1948 in Haarlem 230 krepeer
gevallen waren en nu in 19491 930. Honderde krotwoningen,welke in 
feite onbewoonbaar zijn,heeft men door er wat aan. te dokteren weer 
doen bewonen. Dit is onhoudbaar. Weet U dat er in Haarlem 4000 wo
ningzoekende ge zinnen zijn ? llliaar voor de woningbouw ie er geen geld, 
voor clubhuizen en speelvelden vo<r. de jeugd: geen geld. Geen geld, 
dat weegt het zwaarste,maar wat voor de regering Drees het zwaarste 
weegt is oorlog Spr. hekelt vervolgens wat hij noemt "het volksbe ... 
drog van de P.v.d.A.11 die goede wóningen beloven en spreken over 
"de toekomst van Uw kind"• In hun systeem zijn de goede woningen da 
krotten en overvolle huizen en 11de toekomst van Uw kind" is het 
slachtveld in de rimboe. Het zijn luchtkastelen. De P.v.d.A. weet 
veel te goed,dat al. deze dingen nooit of te nimmer kunnen worden 
uitgevoerd. De 1:B:..volking w ordt een rad voor de ogen gedraaide Ma.ar 
wij weten wel hoe wi.j het kwaad moeten be strijden in het belang van 
Uzelf en de toekomst van Uw kind. Maar zorgt U dan voor een sterke 
conmunistische fractie in de Raad• Namens onze candidaten zeg ik U 
toe dat wi. j de opdracht van onze kiezers zullen vervullen en ervoor 
zullen strijden tot het uiterste, 

Gt Janse neemt dan het ve ordi 
sprekende over de reeds bekende verkiezingsuitslagen zegt hij, 

wij zullen op 22 Juni laten weten dat. wij springlevend zijn• Echter 
moeten wij uit deze verkiezingsuitslagen deze lering trekken,dat 
het noodzakelijk is deze week (de laatste week voor de verkiezingen) 
alle krachten in te zetten,ma.ar niet alleen alle krachten maar ook 
geld. Geeft straks als de collecte gehouden \-VOrdt naar varmogen,oP'" 
dat wij deze verkiezingen,die in het teken staan van de vrede en 
vrijheid,met succes kunnen beeindigen (De daarna gehouden collecte 
bracht op: F.139.66). 

lia de pauze w erd het w_oord ge..voerd door Paul de Groots 
het schijnt dat er heel wat gebeurd is in ons landje. Als je 

de kranten leest van onze tegenstanders is he.t overwinningsgeschreeu 
niet van de lucht" Het schijnt ds.- de P.v.d.A" de grootste overwinni 
van haar h. ven heeft behaa1d en de communisten verpletterend versla'"l 
gen zijn. Het schijnt zelfs dat de P.v.deA• in .. de mening verkeert de 
gemeenteraad van Shanghai te heb ben verove:rd • .liet Nederlandse volk 
wordt voorgelicht door "Het Parool t1 en t1Het Vrije Volk"• Spr. cri ... 
tiseert de leidende figuren van "Het Parool": van Heuven Goedhart en 
van �lankenstein• Laatstgenoemde wrijft hij aan tijdens de te zettings 
tijd agent te z ijn geweest voor Amerika en Engeland en nog te zL jn. 
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Mijnheer Goedhart zegt spr. ,is, zoals door de publicatie in 11De Waarheid' 
is komen vaat te sta.an (en hij heeft dit nimmer weerlegt) eveneens 
voer de �ritse geheime dienst werkzaam geweest en heeft tijdens de be� 
zetting niet ra der te omschrijven ,a,.rbindingen met de Nazi ls gehad. 
van J:llankenstein,de hoofdredacteur van "Het Parool11,vertoeft 11 maanden 
van lat jaar in Amerika (om het Nederlandse volle goed voor te lichten). 
Vervolgens haalt hij llHet Vli..je Volk" over de hekel,waarbij hij figuren 
noemt als Meyer Sluysar en van Looy wier handelingen. gedurende de b88 
zettingstijd wel nimmer opgeklaard zullen -worden. ve enige die ophelde� 
ring zou kurmen geven is Schraiedèr doch deze is,zegt spre,naar zijn 
basis in Amerika teruggekeerd• Deze mensen pogen wat zl..j schrijven te 
herhalen en steeds weer te harhalen. Zij hebben hun les van Goebbels 
geleerd: als je leugens maar la. rd genoeg zegt en bij herhaling,dan ge� 
loven de mensen dat het waarheid is. Burgemeester Visser uit den Haag, 
zegt spr.,die zo ongelukkig tegen de lamp gelopen is,had nu weer kUilt" 
nen zeggen: llJ communisten-. in Nederland is nog veel te veel. Waarom 
voeren deze lieden een deif,tijke propaganda,vraagt spr.? Dat. komt om-a 
dat zij bezig zijn �ederland rijp te ma.ken voor een 3e wereldoorlog;om 
in NederJa. nd van elke 6a man een soldaat te maken,die straks naar het 
Oostfront kan worèen gezonden. llllaar zij vinden 8�n hinderpaal op bun 
weg: de c.P.N. Daarom pogen zij de idee te vestigen dat de gemeeenta• 
raadsverkiezingen van dit jaar slechts van plaatselijk belang 2i jn. 
Zij hebben naar een aantal kleine plaatsen en provinciesteden gezocht 
waarvan zij dachten dat de communistische partij een zwakke positie 
zou innemen. Ueze plaatsen wi.lden zij gebruiken als proefkonijnen om de 
bevolking in de grote steden te beinvloeden;om de idee te vestigen: het 
heeft geen zin om communisten. te stemnen want die zljn toch al verloren 
Ueze bedoeling zal echter zijn effect volkomen missen en beeft dit reed 
gemist. �r is een professor geweest die zei: met statistieken kun je 
alles bewijzen. Daarom zijn zij in de statistieken terechtgekomen van 
de reeds vergeten cijfers van: 1946. In 1946 maakte onze partij een grot 
sprong opwaarts,die wij 2 jaar later niet hebben. kwmen handhaven. Een 
gulden kun je maar eenmaal uitgevenJf.zegt spr.,ma.ar verkiezingscijfers 
kun je steeds weer ten b&rde 'trengen en weer als rundere'.9- herkauwen en 

!

opnieuw genieten. Uit is een bewuste misleidingspolitiek. Onze pa.rtij, 
zeg de Groot,is geen parlementaire partij ,maar e en strijdende en een 
principieel strijdende partij is een �rtij die leiding geeft,die in• 
gaat tegen de rege

.
rr). ngspolitiek;die door de hele maatschappij wordt be� 

streden en gebaat.;-wat strooien zlj niet alles over ons uit. Wij v!- llen 
de vrijheid de das omdoen. Alleen Goedhart en Drees brengen de ware 
vrijheid• Wij,die in de bezettingstijd bewezen hebben de meest vooraan� 
staande strijders voor ons vaderland te zijn. gewees� Nu zegt men dat 
wij een gevaar betekenen,dat wi.j landverraders zijne Honderde en dui M iende van onze kameraden in Amsterdam kunnen dit jaar geen bordje buiteD 

un raam hangen, omdat zij dan. hun boterham Z> uden verliezen. Als wij 
an onze ow rtuiging wlllen .getuigen springt men op ons toe. La.ten zij 
chter ma.ar rustig juichen .• JCEr zijn nog slechts uitslagen van 100 g�
eenten terwijl 1000 nog in totaal stemmen moeten..-' 11Trouw" zegt spr, 

is anti-communistisch,daar hoe't niet aan. te ?Orden getwijfeld. Dit 
blad w:>rdt niet gelezen door arbeiders en daarom behoeven zij niet te 
vrezen d� hun lezers communistisch 21.l.llen stemmen+ "Trouw" nu schrijft 
in het avondblad varu lE den: "men moet daarbij echter niet voorbijzien, 
dat de communisten in de oude raden,gelet op de kamerverkiezingen van 
1948,ver boven hun stand leefden.In vergelijking met die kamerverkiezin
gen heeft hun ai'gang zich wel voortgezet,ma.ar niet overdreven sterk. 
� communisten is voor ons land nog veel te veel"• Tot zover het ver
kiezingsgehuil. Spr• gaat hierna over tot wat hij noemt "de verkieaings ... 
demogagie"• lJe tabak van de bon,hier hEi:>ben jullie een paar sigaretten, 
zegt spr.,weest nu maar zoet en stem geen communisten. Alles gaat van 



de bon,wordt gezegd. Er zal worden gedemobiliseerd, Ze hebben enige hon
derde militairen teruggestuurd die ze daar niet meer aabruiken konden en 
waar ze bang voor waren. Schermerhorn ziet een lichtpuntje en da:t hebben 
we dan alleen te danken aan de P.v.d.A. Zij beloven ons welvaart,wonin
gen mat een tuintje en een bloemetje voor d e  deur. Wat zij niet vertel
len is,dat er geen demobilisatie maar herkeuring op komst ie van a.f'gea 
keurden tot 45 jaar,xlllacl zoiets als Hitler's "Volkssturm"• Alle beschi 
bare soldaten worden reeds naar Indonesi@ gezonden. Dat vertellen ze 
niet" liet plan voor 30% huurverhoging ligt klaar. Dat vertellen ze ook 
niet. Ze vertellemi. ook niet dat_ de a rbeiders 2% van hun loon voor een 
werkeloosheidskas moeten bij gaan. dragen en dat zl..j ge�wongen zullen 
worden om bij te dragen voor een. pensioenfonds. ûok niet dat opnieuw 
subsidies op nat levensmiddelenpakket zullen worden afgeschaft. 
Wij staa aan de vooravond va.n een ernstige crisis. Enkele dagen geleden 
heeft te New York een ernstige ineenstorting van de beurs'plaatsgevonden, 
de ernstigste sinds 1945• Er komen daar millioenen werkelozen bij, Onze 
fabrieken beginnen reeds personeel te ontslaan, Hij Fokker is een massa ... 
ontslag aa.;:i.gekondigd. Aa:il. alles voelt men dat er een nieuwe crisis op-

a 
handen isJ Wij vragen onze sociaal-democratische medearbeiders: keer je 

111111' zak.ken eens om en zie wat er nog over is van de gulden van Drees. Spr. 
, hekelt de .Benelux en de .Ma.rshallbulp. Er is ons een Hof van Eden voorga ... 

spiegeld,maar e ai komt ga en lusthof'fwel stempellokalen,want de crisis
staat voor de deur. Sprekende over ndonesiU zegt de Groot: de weerstand 
van het Indonesische volk wordt steeds groter,steeds krachtiger en de 
dodenlijst& in de kt' ant re wij zen dat. De Amsterdamse wethouder Franke 
heeft gezegd : dat de .tt ussische beer ons � verslinden,maar hij heeft 
niets gezegd over d e  jongens in Indonesi@e Als het waar zou zijn dat 
onze partij stemmen verliest (en het is niet waar),dan zeg ik: onze 
partij geeft er de voorkeur aan stemmen te verliezen,liever dan zoals de 
P.v,d.A• je eer te verliezen (luid applaus). La.at ze ma.ar schreeuwen,wij
blijven kalm.Laat Goedhart ook maar eens een pleziertje belaven,dat de
communisten op het platteland iets achteruit z1 jn gegaan (wat niet waar

/ is), van 2 L jn vader heeft spr. een goed Nederlands spreekwoord geleerd: 
"roep nooit hei voor je over de brug bent11 "1wij ma.ken ons gereed voor 
een harde strijd. Onze partij heeft de jeugd': Onze i:artij gaat de toeQ 
komst heel rustig tegemoet. Wij vechten verbet•n,stap voor stap,omdat wij 
weten,dat deze toestand niet zo blijft. Grote botsingen staan voor de 
deur • .De tijd is niet ver meer dat de communistische i:artij ook hier in 

it het offensief zal gaan. Wij vragen onze makkers van de P.v.a.A.,de gewone 
arbeider,wat denk je dat er gebeurt als de communisten. vertelagen worden: 
kom je dan uit mt je centen ? Wi.J... vragen de huisvromv.'en: krijg je dan 

?_ weer nieuwe dollars van Ma.rshall _ "!lJSprekende over ha t Atlantisch Pact
zegt de Groot: concerns als Philips,de A.K.u. en de Unilever hebben het 
Pact nodig als een via water. Kameraden van de P.v.d.Ae: Yi. llen jullie 
naar het vostfront � zonden worden ? Wie betaalt de straalvliegtuigen, 
de slagschepen en de vliegvelden. Wie betaalt de inrichting van de.have• 
ven Vlissingen als oorlogsbasis voor de  Engelse marine ? Wat hebben jula 
lie aan vliegtuigbases? Denk eraan: wie de atoombom kaatst kan een 
atoombom verwachten. hebben.. jullie 1:2 lang bij het Atlantisch Pact ? 
Zijn jullie van plan om levend te verbranden door atoombommen? Wij vrage 
de a rbeiders en ook de progressieve intellectuele arbe:iders: wat hebben 
de Russen jullie gedaan? Lopen de Russen jullie in Haarlem in de weg; 
lopen ze op de Jansweg of he-blB n ze kwartier opgeslagen in het Begijne ... 
hof? rlebben Urees,Evert Vermeer,Gerbrandy e.a. jullie gered? Spr. 
brengt hulde aan de Sowjet Unie.Zonder de Russen zegt hij,waren jullie 
nog nia t van de .uui teers bevrijd• De s"u • wil niets anders dan de vrede• 
Wij hebben geen. belang om alleen critiek uit te ce fenen op anderen. Onze 
partij komt op voor hoger lonen en tegen loonsverlaging. Zij strijdt met 
de daad daarvoor en niet alleen bij de v&rkiezingen. Onze pa._rtij strijdt 
tegen de koloniale oorlog in Indonesil!,v�6r· terugzending ,an d e  troepen, 
v6!r vrede in IndonesiU. Wij willen. da.. na· t Indonesische volk zijn rech ... 
ten krijgt,net als al. le andere volkeren. Wij waren het die actie voerden 



e 

tegen de uitzending van troepen naar IndonesiU. Wij waren de enigen in 
de 2e l'..amer die zich verzet hà:>.ben tegen de Grondwetswijziging. 
VervoJg ens lr engt spr. hulde aan .k!irik Mol,üerrit van Praag en Pieter 
Langendijk,die het o:f:fer lr engen van enkele jaren van hun kostbare 
jeugd. Met het_v.oord en met de daad strijdt onze partij tegen een derde 

.2 wereldoorlog .l_!)e k.api talistEn kunnen oorlog wensen,ma.ar zij vinden de 
..; communisten op hun weg als hinderpaal. Als jullie het wagen 20 udt, 

roept spr" uit,je �auwen naar de s.u. uit te steken,weet dan dat jullie 
sneller 21.1lt worden teruggedreven dan ooit de Duitsers teoruggedreven 
zijn. Wij wensen niat te strijden tegen de s.u.;ae communisten in ItaliH 
b'rankrijk en ook hier in Holland zullen hen aan de grenzen tegemoet gaan 
met rode v;il.aggen (luid applaus)• Spr. wijst erop dat de communisi>en 
niet alleen staan;wij zijn met millioenen;de communistische vlag waait 
va..n .t:Serlijn tot Shanghai en nog verder;J Zorgt ervoor, zegt de Groot,dat 
op de 22e Juni zal blijken dat onze tegensta.mars te vroeg gejuicht heb ... 

L 
ben. �rg dat Haarlem tezamen met Ams 'la.rdam een demonstratie ·gee:ft van 

/ de wil die in je leeft de positie van onze i;artij te versterken. 

De bijeenkomst werd besloten nat een kort woord doar Theo Segeriua. Hij 
sloot zich bij de woorden van de Groot aan en deed eveneens een krachtige 
opwekking horen voor de verkie&ingen op 22 Juni a.s. n. 
Na het zingen van de Internationale werd de bijeenkomst te 23 uur beslote 

i!iedewerking aan deze avond w. erd varleend door enkele leden van het poli ti 
cabaret 11Gemengde Berichten" t.w.: Cor ZWart (Sijmen met de kreupele .,, 
rijmen); Pastello (Wim Burger) als sneltekenaar en Jan 00rt (accordeon). 

In de zaal werden ten verkoop aangeboden: de 11Voorwaartatt en de brochures 
11.H.et moderne huishoudboekje" en 11Strijd voor de Vrede 11•

De bijeenkomst had een. rustig verloop;incidenten deden zich niet voor. 
Hoewel de redevoa ringen enkele nalen met applaus beloond werden,kan niet 
gesproken worden van een enthousiaste stew.ming. 

Personalia van in het rapport voorkomende alsmede in de zaal gesignaleerM 
ae personen: 

.a Paul de Groot. 
� Michael Dirk �roper,H1 lem,21.1.1,,JQ.everlaan 94• 

Gerardus Petrus Janse,H'lem,9.6.04,Gasthuisstraat 9• 
Pieter nendrik Vooren,H'lem,29.4.05,Hofmeyerstraat 31• 
Jacob Wolff' ,Bloemendaa1,1.9.23 ,rlotmeyerstraat 10• 
Theodorus �ornelis Venema,H1 lem,l6.4.24,Pladellastraat 24. 
Theodorus Jacabus Segerius,Watergraafsmeer,19�•15,Hof van Egmond 44• 

/ )(Horskamp (geen nadere gegevens)•
/ i v.a. Linden (geen .mdere gegevens)•
,C.�Willy Staphorst H•lem,10.2.21,v. �eresteynstraat 9• 

riendricus Cornelis Hennevelt,H'lem,3.5.04,nofmeyerstraat 23• 
/�Theodorus Petrus Wilhelmus Donk.erlo,aansleraar,H1lem,2.9.96,Junoplant-. soen 76. 

dobanna Cornelia van Alphen�R•dam.10.8.971Ma.xwallstraat 8. 
Cornelis de Rover,R1dam,l4.oe9ó,Maxwellstraat ö• 

� x Andries �ster,Akkrum,4•3•92,Ta:felbergstraat 9• 
Cornelis .lllla.rie Rusman,Heemstede,25.3.07,Hendrik Rozenlaan 33• 
Aart Burghout,H'lem,9•5 18,Saenredamstraat 24. 

� �Jan Ledder,Schoten,9•2•07 ,Keizerstraat 9• � .. + 
1� �\X:Maria Hermina Johanna Pluis,Groningen,2.10�2�,-:Be"rckheydestraat 16.rd. 
fv_ÎQ�3f Jantina .boxem,0nstwedde,21.5.01(echtgenote van B. Groenendaal),K. Karel" 

.:.,..-,- · straat 40 • 
Gerrit Mol,Amersfoort,20,7.98,Gene Cronjestraat 21.ra. 



-� 
v>i)gq�(':'j.·)(1acolaas Leonardus van Schagen,H'lem,12.8.78,Poortstraat 7.rd.

·:.---· ·� Pieter in den Berken,A•aam,22.1.05' ,vergierdeweg 195• 
Arie Jan van lluyn,Zandvoort,17.10�02 Thomson1aan 48.
Balthus den Dekker,Gorincham,13.11.16,curiestraat 1. 
Pieter Sytzes �ijdaa,Schoonhoven,17•6•99,Bloemendaalse 309 te Overveen 

(gem. Bloemendaal 
Carolus Johannes Jacobus Winterink,A'dam,12.8.26,Kempstraat 3• 

/ X i\J.oeke, \/osmaerstraat 32. 
� �heunis Qtouten;H'lem,10.7.18,Weteringstraat 14. 

Hanna Jacoba Averink,�nschede,28.5.13,(echtgenote van E. van Ommeren) 
Schoterweg 22eZW• 

"f- X Arie Segerius,A'dam,25.9.91,rlof' van Egmond 42-. 
I J< ,Jean öpanjaard ,schaerbeek(Belgill), 211118e80 (Nederl.), �lachthuisstraat 

19.ra.
� � Groenenberg,Thorbeckestraat 19• 

Laurentius .n.endrikus Koopmàn,Alkma.ar,21.1or1900,K1oosterstraat 18. 
Petrus Bernardus Reters (Peeters) ,Baarle i'iassau,27�3 .89,zomervaart 48. 
<:tijsbertus van Schie,Schoten19.7.23,Javastraat 5211

4t Joharules Gerardus hommers,,H lem,4.101 78,Drilamaplein 21. 
Anthonius Hommers,R'lem,14.11.10,�enviljoenstraat 11.ra. 

/ X �ermanus lioning,Schoten
,_
19.12.12,spaarndamseweg 580.boven. 

uan �lo�mers,H1meer,12•ö�95',Rozenprieelstraat 7•
/ 1( Pieter t'eute ,G.ouda,13.10.91,Ged. Ra.amgracht 49• 
,.;'� Jacobus Johmn:ee Wisker,H'lem,23 .1.02,spaarnwouderstraat 2. 

�icolaas van Egmond,Sch�en,24.l0.25',Dr. Leydsstraat 22. 
/ 11.tirans üoedhart;H'lem,8.9.13 ,Vooruitg�straat 121.ra. 
/ X.IIIÎa.I'tinue Jacobus Korremans,H'lem,23.8.06,Berckheydestraat 29.ra. 
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OPROEP van de "VERBLIFA-ARBEIDERS" 

aan de arbeiders van de Hembrug 

Vrienden, 
Krommenie, Augustus 1950 

In alle landen d_er wereld is een actie gaande tegen de dreigende 3e werel�-oorlog en voor het 
behoud van de Vrede. 

Indien de mensheid zich niet door leugens en oorlogspropaganda laat meeslepen en zich standvastig 
verzet, kan een nieuwe oorlog verhinderd worden. 

Het is slechts een handvol monopolisten, wapenfabrikanten en hoge militairen met hun aanhang die 
een nieuwe oorlog willen ontketenen. 

Onder de indruk van de grootscheepse oorlogsvoorbereidingen en de mogelijkheden voor een ontzag
lijke vernietiging van mensenlevens, welke een nieuwe oorlog met zich zal brengen door het gebruik van het 
atoomwapen, heeft het Internationale Rode Kruis het atoomwapen veroordeelt en zich tot 64 landen in de wereld 
gewend met het verzoek dit wapen niet te gebruiken . 

Wij hebben deze uitspraak overgenomen en ons tot de arbeiders van Verblifa gewend met de 
volgende 3 punten. 
1 e. Onvoorwaardelijk verb_od van de atoombom. 
2e. Het instellen van een doeltreffende internationale controle op de uitvoering hiervan. 
3e. Die regeri.ng tot oorlogsmisdadiger te verklaren, die als eerste de atoombom gebruikt. 

Een groot aantal arbeiders van alle gezindten hebben deze punten onderschreven. 

Verblifa, afdeling "PADLAAN'' 86% 
,.IJZERFABRIEK" 85% 
,. VERWER" 7·00/o (bij deze afdeling wordt nog met lijsten gewerkt.) 

Wij zijn er van overtuigd dat ook de arbeiders van de HEMBRUG vóór het verbod van het atoom
wapen zijn. Reeds onderschreven meer dan 250 millioen mensen bovenstaande 3 punten. Door deze uitspraak 
zal geen regering het atoomwapen kunnen gebruiken, zonder op verzet van de wereldbevolking te stuiten. 

Dit is onze grote kracht ! 

Wij Verblifa-arbeiders roepen jullie op eveneens bovenstaande 3 punten te onderschrijven. Helpt mede 
mensheid voor deze gesel te behoeden en versterkt de barrière van Vredeskrachten, die in staat kan zijn 
nieuwe oorlog te verhinderen. -

INTEKENLIJST 

NAAM 

Namens- de "Verblifa-Arbeiders" 
Het Initiatief Comité: 

,.>< JOHAN DE JONG ' 
P. DE VRIES 

'i H. CLAVERTU 

H.· �1 /f·,·tJ

NAAM 
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Zaandam 9 l9 October 1950 

AAi.� DE POL.SECR. EN ORG�s�c.a. • 
. --------------------------·--

Waarde Kamerand 1

HEü district Zaanstreek heeft gemee:ad om op 
27. October a�s. een kadervergadering te moeten beleggen waar
de In:ternationale en Nationale situatie uiteengezet zJ.l wor-
den door een lid van. het �artijbestuur.-

�.:l 

Gezien de belangrijkheiêi van deze ver gade- · ·, 
ring is het noodzakelijk 1 dat het hela afd.kade:r zonder uit':.. 
zondering aanwezig i's • 

Bespreek dit dus onmiddellijk na ontvangst 
met het Dag.Bestuur en mobiliseer je hele afd.kad.eT. Geef 

, daarna direct door met :iioeveel pgt. -je afdeling aanwezig zal 
zijn, 

. Voor Zaandam en O·ostza_.:m wordt hiJ gehouden 
ih "Eet Wapen van Zàandam 11 ep. voor de overige afdelingen in 
i':be Jonge Prins n te \i'lormerveer, 

Er zal nog -nader belcend�gemaakt vvorden wie 
van he_t,: .P':1!tijbestuur komt spreken. 

De vergadering begint om 8 uur. 

\' 

Kam. groetend 9

COI\[M. PART IJ NEDEfili\J.�D 
distr.Zaanstreek 

•
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@.P.m. COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND (DE WAARÁE!D)
DISTRICT ZAANSTREEK 

Afdeling: 

Onderwerp: 

Jonr,:ewaard - ·-:estzaan 
'td Beets· - Jisp 
fl Metselaar - Knollendam

� i K. e Vrie::; - Zaandam 
Î f Jonker. Zaandam 

·,

/. 
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Kd./EH 

1'1&.arde Ka - rc.ad1 
R e:1�mede n digen wij �., uit 

bespreki rr op nde1•dag l Februari • s., o 
in het Dist•. y.n.ntoor, Nicolaa atrant l.B t 

� olco· ez1d op je naJ.iWez-'i • , . .S.: 

KdW/EH 

Communistisch Partij Nederland 
Atd. Propaganda 

m ste r d a  m. 

iaarde Kameraad, 

� Januari 

l Fe ruari 
tv 

� �rugkomend op ons sohrijven van 29 Janu-,ri j "1., 
�erichten wij jullie, dat de datum voo� Koog �/d Z&.an� verand rd 
is in 16 .Fe.,:.ruari,· 1�ij ,:toen jullie de ,-_etr. ontv<..1 st'havestiging 
No.403 hieN ij toek�men met het v0rzoek ons een ni$uwe te zenden 

51 

voor 16 Fe�ruari. � 
�evene retourneren wi� ontv� qst�evestiging No.408, 

daar het ons van orrnérveer nog ni t ak nd is. 
in a:fwachtin�, 

ijlagen 

# 

f7'�7 
Il 4/evn fit

1:r�d;���-R 
V-uht �

•
� �tf,,,,r�.._ 

• 

I' 

ram. gr etend" 
CO .PARTIJ EDERL.'\ND 

dist:r .zaanstre k 

51 
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Aan de Kgpj.n.cin de,; nederla.nden. 

Da 250 nan :rezigen op de Openbare Verg d ring der O .P.M. 
op 8 Febr. 1951 te Wormerv er, prowesta n et kle, te en 
do vorming v n oen nieuwe regerin(� v. . "aterke mann .It', 
op bevel van do buitenlandse generaal Eis �1er, 

eisend.int ng volse een regeri , vr�denpolitiek 
zal voer n, 
he, onnti.dCollijk uitti-edcn uit h t tl. et, 
vr::t•minderini:; v · de bowapenin su · tga.v 
en 5 loonsverhoging. 

y.rotester n t vens ·t;e ·en de v:rijlat:i.ng v 
va.i."'l eutten. en�ra l Christians n 
en tegon da l r owape d.n.., a.n Duitsland. 

C 

de ordena.ar 

1 



Kdi/EH 9 ltugu "u 

X Kam. c. Tolk 
{ \ Zuiddijk ';60 

Zaandam. 

aarde .EarJera d, 
Ir er ede verzoe rem. wij j 

om 1 uur' middags, op h�t D:str.kantoor 
koito bosprekin-. 

Kam. gro tend, 
"..,o W. PARTIJ TEDER:i., urn 

r 

ug. a.s" 
een 



in, /BH 11 Aug. 

an pgte.E.G.Brantenaa.r-llicha.el 1/ 
Oostzijde 307 0 
Zaandam. 

�aarde partijgenote, 
Hiermede verzoeken wij je voor een korte be-

spreking Dinsdag, 14 �ugustus a.s., om 11 uur op het Districts� 
kantoor te komen. 

Ban je eventueel verhinderd, wil je one dan 
bijtijds waarschuwen en een andere datum en tijd opgeven? 

Kam. groetend, 
co�.PAR'.rIJ NEDERLA�D 



Uit OD 125 

'Voor OD 244 NH 

Ag. nr: 129149 

UITTREKSEL 

Naam: C.P.N.-SCHOLINGSCURSUS

Naam: C.P.N. VERGADERINGEN

Afz. : B Datum : Jan. 52 

Aard van het stuk: Betreft CPN documenten over scholing Distr.Zaanstreek

Zie U;tlage

Uitgetr. door : T. G. 

Datum: 7/3/52 

Op aanwijzing van : B III 
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KdW/EI:l 24 !ugu.atus 

Waarde Kameraad, 
Hiermede nodigen wij je uit tot het bi 

'van een WER:r?LEIDING-bespreking op Maandag, 27 Augustus as.,
des avonds om 8 uur, ton huize Va! kam. R. Blees - Dahlia 
10 te Koog aan de zaan. 

Op je aanweaigheid ordt belist gerekend. 

Kam. groetend9 

CO:&M.PAR:i'IJ NED ]Rl,Jl D 
R.BLEES 

p.o. 

51 



!rd'N/EE 

'tl Kam. R. ·\fan Harlingen
Talrnast:ca.at 19 
Krommen]&.• 

h.Hlrde 1:ameraad, 

\ 
'.Vij nodigen je hierbij uit voor eer.. bespreking

met d.e werfleidir..g van de k1·ant, op Dinsdag, 21 "ue;ustue r...s., 
� \' s u:.orgens om 10 uur, ten huize· van kam. R. Blees - Dahliastraat

10 te Koog nan d0. Z an • 
. Op je aan-..vezigheid wordt beslist gerekend. 

Kam. groetend" 
COMl,.Plffi'.::IJ ,u:DE�-.11 ·":'.'D



KdW/EH 
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/ 
1 
1 
I 

12 Juli 

DE AARHEID ,/ 

Afd. .Abonnem nten 
K iz rsgracbt 324 
.Ameterd __________________ ..................... •.

'f .K.' 
Bi rm d verzo n wij julli om to z nding van n 

1. 

2. 

BEZORG!AS voo:r 100 kranto!l - adr a Nicolaasstraat lB " Zaand ·• 
De oud ta ordt r tourgezond • 

:.�so:
d

aa:
t

" e
r

s:.:t�
a

.:
anU -

a
d
r 

asem l �p 1l 

, T 16 - 20 Juli : T nt nk Bakkum - T nt 0.1· 2 "fÄN 
P.Lang b rg - E ndracht tr. 26 - Z..i.anda \ 

'X i van l - 29 Juli i p/ A. d Gr af .... H r nw g OA 
2óBt6 Olllf ( -H} 

·�i G.Schoen - P.J .'?ro lstrl n 92 - Za d

� 
_ 'Á tv 14 Juli - 18 Aug.1 p/ Kl.Schol - strandwacht { 1,

Ev n na UYLENSPIEGELt 
EG OllD AAH ZEE. 

4 •. �l p .Ko ter - alveratr ;t 5 - Z and
Ivan i - 20 Juli i p/ J.W sterink - St ionsd � NUBSP�e 

-0-0-0-0-

Kem. groetend, 
00 AR�IJ EDERL D 

Distr. Zaanstr 

l 



Milde 

1·, 

Ge.., nlen[JI: -,-, .. :Tey !J_ r 3 r 
0 .,..L.T ,. - �C ' r . .�:�·��v�� 

��t · E.v.d.Jorst
t \1 ITJ" 'a'�' c,s•V �9-oD h �� 

�. de �.uyter 

amer· d� 

29 1 51. 

van en be 
2 J ni a.s, 

r ldn, be r •. 
1
de , !L 'IDI •G, op Zate dau i<ldag, i" 1:1 

liiei:med.e,·nodigen i 5 je uit tot he bijwonen \�i,; 
- ; uur in ry�t Distr. .rantr:or - ioolaass •1at lB. 

ij re�'Ei41en besli13t op je as.cnwezigheid. 

Km.. ·:ro t cl1
C0.1.-•P.ARTIJ IDüRL!, D 



· KB/EB

' 
1 

27 Maart 

Waarde Kameraad, . 1\ 

\ 

· Hier ede nodigen1wij je uit tot het bijwonen van
de driewek lijkse werfleiding-vergadering betr. alle afdelingen, 
op Vrijdag, 30 Maart a.s. ten huize-van Mevr. M. van Harlingen, 
Talmaatraat 19 te Krommenie. 

51. 

Wij beginnen om S uur en rekenen op je anwezigheid. 

Gr:i/n 
J. Molenaar

�M. VEµ'l Harlingen 
x M. van Tongeren, ·
+ J. Metselaar
i-' C. d.e Wit
t Jo Beets
'i<.. Jo Houtman 
+Lies �art land.

1 \ 
(\ 
1 \ 
'' 

Kam. groetend, 
COMM.PAR�IJ NEDERLAND 
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GEZö!iiiillEN A.AN : 
=============== 

Agenten: tr u_. Hottentot � 1 
Harrewijne 

'{P;B1;._o�I!1 l/6,b.'\,/ 

D.L. � Vo çi. oKOmiller / 
G-. Hissink 
R. en p oBlee!S' 

N 
y

P. Schhonhoven - ".D ;'11r 

1 :[.d_e :Ruyter �--
'f K o Bakker 1�' 
' �Plooyer 

._,. �. de Wit 
.sl.• Nieuwenhuyse 

Werfleiding: M. van Tongeren 
J; /\ J" Metselaar

,L_Jioy.tman J
IL• Grin 
W,. •. Swart 
P. Heijtlager
1!!_._J�rui_ns�� 11 ·S
K• K � OJ::.rJ..e.1 --"" 
M.• yan Harli:ggen i u 

, .Q... va;n Hatte_m# ry 16 c"�

· J. Molènaar
N Schermer 

dL de Jaag · ,._ \ ll 
.J:_uleS ]est - J
1:_. Hartland' V

' Q:.ré Hissink 1t v

{-)Prop. ( Pols H. Metsleaar
,' J. B�t..s 1-;., /b 11 Il ./ 
. L. Vlottes 

1·•

\ 

V- Ab. Maat
'J., J}. de Wit
' G.rinwis
� .Q. Keijzer -�

_ � B • ...Y.@_-_;puynfill -� IL Soy �> \! 
'f. M,..eyr ._ 1Heuwnetn.iyse - '-
• K. de Vries ' 

H. v. èi. Hor-st
P ... Breeuwer 1 

� i,evr. Buys 
'x Q... Verver 

M. Kleijn

�-�'-
� _S .. �i-
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,NICOLAASSTRAAT 1 b 
. ' 

AFDELING: 

ONDERWERP: 

• /
/

I 

/ 
/ 
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C TELEFOON 2300 - POSTGIRO 511980 ) 

/ 
C9. V. Vl. 

';COMMUNIS Tl S CHE PART IJ N EDER L AND 

1 

i 
1 

I 1 

DISTRICT ZAANSTREEK 

ZAANDAM, 

(ter kennisname aan de pol.secr.) 

195 
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Gezonden 

KB/•H 

aarde Kameraad�. 

Wo Bruins - Zaandam 
G. Hissink "

�p Wo swart Oostzaan
aP� Hartland Zaandijk 
1M.v 0 Hal.'lingen Krommenie 
rMiv.d�Horst Assendelft 

, , J. Bi j·1 - Felix - Amsterdam 

Ha het persoonlijk onderhoud over e werfleidi ng 
voor de Pers in ons District, zal de eerste bijeenkomst gehouden 
worden op Dinsdag 1 13 Februari a.s. ten huize van ka • P.Hartland, 
Meidoornl?..an 3 t Zaandijk. ·�eI::. Landelijk fu.nctionnaris znl hier 
aanwezig zijn. 

Rekenend op je, c.anv,ezigheld, 

kamll' groetend, 
001 •• ?).R.l:IJ ffiDEEWID 



0 · he

h l 

u ·11 • ' 7 r 

Gez:nden aan C.P.N. - Roemer Visscherstr.4 te Aro.sterdam 
t.a.v. de Org. Secr • 

• 

xampl. 

e,=:e >l •• Dez 
tel'flijl e 

• V or die k 40 
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180 ver oc 

n. 
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- '7 exe 1. 

?

s.re ngon. 
daar 

ta op 80 or 



\ '  

l'st on 

e · alt v�oegtijdi vou 
oqlporta umm r ... au.u het d.istid.o··. ,foor d. 
v ·�t di tr!ot kutl dit opg g ve ··;orden op
ve god r inG van n<lerdug a. o. in he... .; • • .c •

�orgt rvoo:r, 

a . ling 
èl l;I !& 



/ .d.-/ � 

op 

arde 

• • 

Gezonden a· � G.Maas

am r a , 

Ei 
Zat rd , d 

1 w.Mans 
s. Schoen
a.schoen

, J. warmerdam 
, J. Vet 

�1 D. Schermer

ij vertrou n, d.:1t Je -l. ·

00 

lt .... 1Jn. 
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• 1 f 

. ,/EH 

aarde Ka ra r.: _ 

1, an d " and v de v rklaring 
bostu �r, .:i.i de k-ai. van 28 october • 50: 

O d bro voor de Pers 
van het werkende voll, 

J nua.ri 

n o s ax ·i�-

verwachten 1ij • dat o k jij als vertegenwoor ie;er van d ax
beideraklasso in de gemeonter-...iad, Zaterdagrilidda.g a.s. van 3 - 4 
uur ll.c,. ez i , zu.lt zijn voor Û(:t IJrun-eo;Lpo.rt. ge. Bij v rhind .rir 
afb ... : . .>· cht a m he , Di. trict. 

51 
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VERTROU�ilTELI.JK • .. 
U9 No:C.24/52. � Datum:7.2.52. 

Onderwerp: Spoed-Kadervergadéring in het Districtskantoor der C.P.N. te Z,aan-
dam op Zaterdag 9 :l!'ebruari 1952. 

�---:7f'./.rl. f �,ë,t,;o v.; ,r..:,r , r� 1:1,-,� � 

��ontvangst bericht:7.2.52. t./.17 . 
d176uwbaarheid berichtgever :Betrouwbaar. 

-11r. Yy - � rra ,952 -Waardering bericht: Betrouwbaar. r,:.w, 
Medewerkende instanties:N.N. 
Tevens bericht gezonden aan:L.D.Zaandam(in af'schrif:t) /.JrLSJ-Ondernoimen actie:Geen. 

Van betrouwbare zijde werd inzage vers�t1�en�s:�ïj;;(''
gericht aan de Kaderleden van het District 2aanstreek der CPN, 
waarin opgenomen een oproep tot bijwoning van een Spoed-Kader
vergadering, die gehouden zal worden op Zaterdag 9 Februari a •. s
in het Districtskantoo:m der C.P.U. te Zaandam,vun 15.30 tot 17
uur. 
De vergadering is belegd in verband met de weigering van de 
Burgemeester der gemeente Amsterdam om aldaar op 24 Februari as
een "Februari-Stakin sherdenkin 11 te mogen houden 
In het i zonder worden a. e Kaderleden en urganisatiesecreta

·rissen dringend verzocht aanwezig te zijn. 

E INDE 
60421. 



Betrei't:.:::lpoedvergadering district CPN 
Î.1.r / 

Zaanstrt:.c..k( kader D/1.;.,? ;i.., 

No 

• 

t) <

VERTROUvEL 

OP KAART , 1 :J 
ACD/ 

In aansluiting op een mededeling,dat er in het districts-
kantoor van de CPN aan GG 1, icolo.asstraat lb op Zaterdag 9 

Februari 1952 van i5.3G tot 17.00 uur,een spoeo-���ervergade
ring door de CPN was uit6esci1rr.:;ven,is terzake een onderzoek 
ingesteld.Hieruit is gebleken,dat aan deze vGrgadering 30 
p ersonen, te weten,19 mannen en 11 vrom.en heboen deelgenomen.
üver het b:.:.sprokene is niets bekend gev.orden. 
Van e,_egenen dj_e aan de vergadering 1eelnamen zijn de volgende 
personen bekend: ( 

/V Jacobus Johannes van TONGEREN,geborE:.n tE: Liandvo0rt 17 
/ r Februari 1918, wonende te Ui tgt:e st �r-6emse ster ïüennestraat 19 

/ � Franz Heinricb, August v!AGENER, gt..bor en te Amsterdam, 2 7 
,... O ctober 1886, v.onende D.Doniastraat 9 3 te Zaan "c.m 

X. Dirk L ·ur·GA,ieboren te LJa.andé1.ID,8 November 1901,bootve�
,,., ker,wonende ... Z.weedseszaat 8 te Zaandam 
X 1/ Jan Dirk KARTEN,gel:Jbnen te: Zaundam,10 Ju ni 1915,sleep

.... bootkapitein(binnenvaart)wonende Pieter Latensteinst'raat 46
t e  Zaandam � i 

� 
Gerrit de RUIJTER,gebort:.n te Zaandam,13 December 1920,

machine-bankwerker,wonende �mm.JEg�ocxoc��dxixx� Parkstraat 62 
' t e  Zaandam . ,/ 

X Jacob(Id;es)B.AKKER,Ye;ebor-en te Li.: a.ndam,4 î.1ei 1908,ti.Ll.Lerman / wonende Amelànd 22 te Ze1andam 
r,..,.P· [ 1 

Arie. BAKl:.:ER,'geboren te Zt..andam, 22 Juli 1915, bankv erker, 
ot!• ...,,,,. · wonenae Kalf 1 76a �e LiL<andam 

)! · Fokke OLTHOF ygeboren te Hoogezand, 23 11-ei 1914-,metaalbe-
/ werker,vonende Hanenpad 52 te �aandam en diens echtbenote 

lfK. �J 1,vilhelmina Catharina Hendrica ROS80U(geboren te Tongelre 
2 8  Augustus 1915 en 

(k.�· 
. "" 

Gerardus IvIA.AS,geboren te 2.c:..andam 17 Augustus 1913,v.onende
waardemakersstraat 12 te Zaandam • 

De drie laatstgenoemden zijn slechts k rte tijd in de lo
kaliteit aanwezig geweest. 

Te 17 .00 uur verlj_ettón de bezoekers het gebouv,{ dru;,;J€lsgp,
wijze) .Er waren er toen onder hen die le....,ctuur bij zich hadden 
welke zij tijdens de vergddering klaarblijKelijK in ontvanest
hadden genomen. 

Zaanuam,11 .l!'ebruari 195.::. 



(. r.;tel L ,J f �LY-� � 
14 3 •(J.J fl -\,

· 
,,A.. V E R T R O U W E L I J K • � <4 . - -- 2 � 

No: C en H. 33/52. Datum: 21-2-52. 

Onderwerp:Districtsbestuursvergadering C.P.N. District ''Zaanstreek" 
Hern�nki�g F�bruari-Handtekeningenactie Protest tegen het verbod 

Staking. 6 ·
1::::!_ Á ,/r / �-n� I

771 tH, z, "-ïi.f'.r'/ tJ.r, vy 
Da·tum ontvangst bericht: 21-2-52. ACD/ uBetrouwbaarheid berichtgever:Betrouwbaar. 
Waardering bericht:Betrouwbaar. DAT:5'3 
Medewerkende instanties:N .N. PAR: 
Tevens bericht gezonden aan:ID Zaandam en Krommenie älsmede aan Gr.Cdt n.P te 

Assendeift,voorzover het ieder van hen in het bii-
7onder betreft.(Mondeling) 

Ondernomen actie:Hieromtrent wordt nader contact opgenomen met Chef ID te Zaan
dam. 

Van betrouwbare zijde werd inzage verstrekt in de ori-
ginele stukken betreffende: 

1. Een uitnodiging tot het bijwonen van een "�elangrijke·1 

Districtsbestuursvergadering van het bestuur van het
District "Zaanstreek" der C.P.N.,die gehouden zal wor
den op Zaterdag 23 Februari 1952 in het Districtskan
toor der C.P.N. aan de Nicolaasstraat lb te Zaandam.
Aanvang des namiddags te 3 uur en einde omstreeks 5 uur.
Op de opkomst der opgeroepenen wordt zeker gerekend.

2. Bekend werd,betreffende de te voeren actie in verband
met het protest tegen .het verbod der Herdenking Februari
staking,dat in de itdeling Assendelft Noord der C.P.N.,

c>, !onder leiding van �GRIN,wönende te Assendelrt,Saenre
damstraat No 17b, {lts��ndeU�1t·be!:end)door in totaal 10 
personen,op 19 Februari j.l.een handtekeningenactie is 
gehouden.Het resultaat bestond uit 117 handtekeningen 
terwijl voor de finantièle campagne een geldsbedrag van 
f. 21,55 werd verzameld. De actie wordt op Donderdag
21 Februari voortgezet in de avonduren.

·� Tijdens een in de gemeente Krommenie met hetzelfde doel
- gehouden actie,gevo�d onder leiding van A.BUIJS,wonen

�e te Krommenie,Vlusoh 7a,(Krommenie bekend)werden in
totaal 135 handtekeningen verzameld,waarvan er 126 kon
den worden ontcijferd.

E I N D E 
60421. 
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RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No. 4368 

Betr. : DISTRICT ZAANSTREEK DER C.P.N. 

Typ.: B. 

Uit goedingelichte bron ontvingen wij het volgende 
bericht: 

é Op 23 en 24 Februari 1952 werd in de Jonge Prins 
�\._ , te Wormerveer een vergadering gehouden van het District Zaan-

� V�
�

treek. In deze vergadering werd veel critiek uitgeoefend op de 
1� istrictsleiding. Uit het districtsbestuur werden gewipt:1 
Jo �J.VNIEUWENIWIS, A."GIERE en C. v.d.l)KOMMER. ___J 

• 
� 

_IG.L..A Hiervoor kwamen in de plaats:
,-\1,,ttMevr. G. � (tDhtgenote van Gerard MAAS), Mevr. �1IDIST en 

,ttMevr. Li�LAND. �c- Ook op '"Marcus PLOOYER was veel critiek. Het kwam 
zelfs tot een stemming voor de functie van politiek secretaris 

K.('l{K/ tussen Marcus LOOYER, G. DE fill:;l:TER en P. B�UWER�.,!�"4ti(.-4>� ·� 
Resultaat: 40, 1� en 17 stemmen. ...,.b • 

�,1 Het echtpaar P.�B_g;ES,-Rie' B,!JilES werd veel lof 
K/toegezwaaid. Op Kiesl� was ook de nodige critiek, wat .men

afwimpelde op zijn verdiensten die hij in de Zaanstreek zou 
hebben gehad met de boekverkoop voor Pegasus, iets wat onjuist 

'f.,/ is, want deze verdienste komt toe aan Joostv�ING • 

KB, 5 Maart 1952. 
_____ .. >< �--�-......-.f----, 

•



VERTROUWEL IJK . 

L.50/52. Datum: 8-3-52. 

Onderwerp:Taakverdeling 100 nieuwe leden O.P.N. District Zaanstreek. 
�eidersvergadering voor Kader Distr.Zaanstreek. 
Waarheidsconferentie te Zaandam. 
Kader C.P.N. Af'd.Koog aan de Zaan-Zaandijk. 

Extra scholingsmiddag te Zaandam. 
Landelijke stand werfcampagne nieuwe lezers

1
en leden Ned-u,s.s.R.op 

15-2-52. 6/;;/ _!:..!.{!;-;�� 
�/ <711.lL� us'·'lfL I P5·1ff,l./ 

�atum. ontvangst bericht:8-3-52. � 1 
Betrouwbaarheid berichtgever:Betrouwbaar. �.;fl f::..:!i. 

·'11 ....a9 lQ 2 J:lWaardering bericht:�etrouwbaar. iJi.4 jfjiJ 05.51 . ,.., 5 ',J 
Medewerkende instanties:N.N. 
Tevens bericht gezonden aan:Zie bericht. 
Ondernomen actie:Geen. 

vernomen: 

1. Naar thans blijkt is op de op en 17 Februari 1952 te Wor-
merveer gehouden Districtsconferentie van llet District "Zaan
streek"der C.P.N.een resolutie aangenomen waarbij is bepaald 
dat in het tijdvak lopende vanaf de venf'erentie tot aan de 
verkiezingen aan het District een taak is gesteld om 100 nieu 
we leden te winnen. Hiervan is de taakverdeling als volgt: 

Afdeling: Aantal Afdeling Aantal. 

Zaandam I 4 Liaandam VI 6 
Zaandam II 6 Zaandam VII 3 
Zaandam III 2 Zaandam VIII 3 
Zaandam IV 4 Zaandam IX 3 
�aandam V 7 Oostzaan 5 
Koog a. d. Zaan. 

z 
Uitgeest 3 

Zaandijk. Westzaan z. 2 

Wormerveer. 12 Westzaan N. 1 

Wormer 4 Jisp. 1 

Krommenie 12 �ijenkorf'. 1 

Assendelf't Z:. 3 erblif'a. 2 
Assendelft N. 2 Totaal 100. 

l
(Di t bericht zal mondeling worden doorgegeven aan ID te: 

Zaandam,Koog a/d Zaan,�aandijk,Krommenie,Westzaan,Assen
delft en Wormer.) 

2. Op Woensdag 5 Maart 1952 is in het Districtskantoo� der C.P.N
te Zaandam een vergadering gehouden van de leden der District
leiding der C.P.N. ••zaanstreek", waaraan o.m. werd deelgenoBen
door L.Hartland en P. de Vries uit Koog aan de Zaan.

}' Op deze avonden werden inleidingen gehouden door de navolgen-
of;,. de personen over de achter hun namen genoemde onderwerpen: 

't. " / P. de Vrie
�

"Vredeswerk 1
• 

tJN'I • -Pf ; G. de RuiJt 1 ttHet huisbezoek in de Verkiezingsaotie"
.,_f ;_t.; � .. 

11_ P.Breeuwe �"Plan voor actie rondom ons ontwerp Beginselpro-
J,' � ;� , · 

1 
gramma" 

'f� (Dit bericht zal mondeling worden doorgegeven aan ID Zaandam
� t,.- en Koog a,\.n de Zaan.) 

Q \� '} 
,-

0 . s "' \ lf, '1,to . 
l� 
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• 

VERTROUWELI JK . 

c.w.K.en L. 50/52. Datum: 8-3-52.
2.

3. Op Donderdag 13 Maart 1952,des avonds te 8 uur zal in 
oaf'e 1tDe nieuwe karseboomrt ,Dam 19 te Zaandam een verga
dering worden gehouden die is aangekondigd als een 11be
langr·i jke Waarheidsconf'eren tie".
Inleider op deze avond zal zijn Lou KONING uit Amsterdam
met het onderwerp: 11De betekenis van de Waarheid in de 
strijd voor nationale zelf'standigheid." 
Er wordt op gerekend dat de Afdelingsbesturen en ookdie 
kameraden die geen deel uitmaken van het bestuur,doch ac
tief werk voor de krant verrichten,aanwezig zullen zijn. 
Met nadr·uk wordt er verder op gewezen dat de ACTIEVE PAR
TIJLOZE WERKERS VOOR DE KRANT,van harte welko� zijn.� 

/ (Dit bericht zal worden doorgegeven aan ID Zaandam.)

_I" j� i 4.Uit een van het Districtsbestuur der C.P.N. "Zaanstreek" 

�.�,-� · 
af'komstig schrijven blijkt dat de navolgende c.P.N.-le-

("'• Il' den behoren tot het kader: 
·><lv,(�ep( lil. of J .Kelder; Gortarspad 12 Zaandijk. (vr.) 

1 ,·f· _ --�-.JRie Blees.· Dahliastraat 10 Koog aan de Zaan. (vr.)�/,),lr ,, · 1_,. , .. yJl.ena Hartland; Meidoornlaan 3 Zaandijk. 
� 1,-.,f' �r IPiet Hartland.· Meidoornlaan 3 Zaandijk. 

;,f� / ó .... v.\fP.de Vries." Lagedijk 18 Koog aan de Zaan. - Pc:> J.,r? -<o

JJ / 
° KP.Kaaijk.· Vioolstraat 47 Koog aan de aan. 

r . 0.)i-1�.Schef'f�r: Emmastraat 17 · •• ., ., ., /, (:. �. {+,,V-.Tolman.� .Bestevaerstrl5 •• •• , , ,_, 
é:J }, il:> )\ �-...J;(f P.Ponclman.Machinistenstraa t 3 5 Koog a/d. LiBan. 
-J ·'/,-. J .Hoveling: Kief'tstraat 7 Koog aan de Zaan. 

/ � 
. o.Groot; Schans 9 Zaandijk. 

Q'"':i<'l�} · -�c·.Tenty: Tuinstraat 12 Zaandijk. ,, 
-! ·µ. �·A·.�hepers.' Ezelspad 29 Zaandijk. 

_,,.,,,..-- �A).H.J .Beenen.' K.Marxstraat lB te �aandijk.
// 

-? · T·ot de dagelijkse leiding behoDmt o.a. 

/ 
"4'L.Hartland; Meidqornlaan 3 %aandijk. 

/ ·0p� (Dit bericht zal mondeling worden doorgegeven aan ID 
1�

1 Zaandijk en Koog aan de Zaan) 

5 Op Zaterdag 8 Maart 1952 vindt in het Districtskantoor 
I' t e  �aandam een EXTRA cursus plaats bestemd tot af'wer1ting 
V V van het 3e Leerboekje.Aanvang 15 uur. Einde 20 uur. 9,J Op de aanwezigheid der opgeroepenel'.wordt beslist gerekend.

� Ondertekend P.Breeuwer,zodat deze zeer waarschijnlijk \ 
1 

cursusleider i.s. Bericht verzonden aan: Kadercursi sten. 
IV' �'L- .{pit bericht is onverwijld doorgegeven aan ID Zaandam.) 
r�� � 

4 l 
6. Tenslotte werd inzage verstrekt in een lijst,volgens op

schrif't zijnde de LANDELIJKE 3.rAND IN DE WERFCAMPAGNE 
1951-1952 voor nieuwe leden en le7,ers vöor de venniging 
Nederlan� - u.s.s.R.op �ebruari 19� 
In de tw�de kolom is het punlenaantai:-vermeld dat tenmin
ste in de betref'f'ende af'delingen behaald moet worden om 
mede te dingen naar de hoofdprijzen. 

Een opsomming volgt op de volgende bladzijden.
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en L 50/52 

No 

l. 
2. 

3., 4. 
5� 
6·. 
7. 
8 •.

9. 
10. 
ll., 
12. 1
13. 1
14.,

15·.1· 
16. 
17 •. 
18. 1

19.1 20. 
21.1· 
2-2. 
23. 1 
24·. 1 
2 5. 126. 

�t 1 29.
1· 30. 

31. 
32. 
33. 
34. 
3 5. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
&9. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

;i5. 

VERTROUWELIJ K. 

Reeds behaal 
door. 

Te 

M.R. Laren (N-H} 
P.M. Leiden. 
A·. de H. Hilversum. 
D.K. Zutphen. 
P.N. Raastrioht. 
A.G. · 

1 
A' dam. 

A.S.=P Culemb org.
'l'h.Z :11 1, Heerlen. 
A.P� Nijmegen. 
K.v.·o·.�.::a. A,dam. 
E.D. idem 
M. W.--G. Schiedam. 
J.H. Emm.Compasc. 
K.F.

1 
Haarlem. 

o.v.d.S -o Velàen-N. 
J.P. A'dam. 
H.A. 1 Groningen. 
M. M. -1 A' dam. 
H. W. - S. . Idem. 
O�L. 1 Idem. 
J,P. , Enschede. 
E.s. 1 Purmerend. 
J_an· Deumers. 'I Koog a/d.Z.
D·.B·. ' A'dam. 
ir.s. · 1 Idem. 
c.J. 1 Idem.
F"D.-0 , 0 Ijmuiden. 
J .H. -M. 1 Oosterbeek. 
Ir. v.L. A' dam. 
J .L.. 

,
· Beverwijk.

J.Kaldenbach. K.a/d.Zaan.
N"P· • .,JJ. · •• 1 Houtigehage. 
J.z. - H. üaandam. 
J·.de J. ! Groningen.
J. B. 

,
· Den Haag.

A.B. Amsterdam. 
G. Oosterbaan.!

1

, Zaandijk. 
n.s�. Beverwijk. 
J·.v.M. 1 Utrecht. 
M.E.

! 
Amsterdam 

M.v.d.P. Purmerend. 
Soh. Zaandam. 
M.H.wj.F. Amsterdam 
G. de V. Rot.terdam 
J.K. · Texel.
P.v.B. Overschie.
B:.H·. Amsterdam
M·.B. -L.

1 
Idem.

A.Iliohan Wormerveer 
R. v.d.V.-�.

I 
Utrecht. 

W. B. -B. Amsterdam. 
M.B.- v.d.H. 1 �anda 
c. v .D. . Hal:f'weg. 
J. ten B. 1 Amsterdam 
J.R. jRot terdam 

üatum:8-3-52. 

punten Kolom 2. 

1139 
'275 1 227 
112 
lo4 
494. 

98 
93 
86 1 410 

404 
·167

1 54

1 53 
50 

238 
117 
173 
172 1164 

98 
30 
59 

147 
136 

1
135 
53 
26 

129 
51 
50 
24 
70 
67 

103 
101 

39 
39 
54 
86 
17 
49 
79 
78 
15 
29 
71 
68 
27 
41 
67 
39 
13 
64 
64 

. : . 1. , 

20. 
40 
40 
20 
20 

100 
20 
20 
29 

lOu 
100 

60 
20 
20 
20 

100 
60 

100 
100 
100 

60 
20 
40 

100 
100 
100 

40 
20 

100 
40 
40 
20 
60 
60 

100 
100 

40 
40 
60 

100 
20 
60 

100 
100 

20 
40 

100 
100 

40 
60 

lOU

60 
20 

100 
100.



VERTRO UWELI J K • 

O. W.K. en L. 50/52 Datum:8-3 ... 52. 
4. 

No: Reeds behaald Te Aantal Kolom 2. 
door punten • 

5 • L.- H. Amsterdam 1 100 

�é 
H.v.S. Huizen 12 20 
P.K. �eiden 23 40 

59 J.K. Bussem. 23 40 
60 R.V. Ijmuiden 23 40 
61 II-.P. Rotterdam. 56 100 
62 O.B. Amsterdam 55 100 
63 W.D. Gramsbergen 11 20 
64 A.v.D. liadhoevedorp 11 20 
65 C.M·. Zaandam 33 60 
66 G.P. Zandvoort. 11 20 

ti 
A.H. i.aandam 32 60 
J.L. Deventer. 21 40 

- 69 H.M. Groningen. 32 60 
70 N·. Zaandam 32 60 
71 N.de G. .u.eiloo. 10 20 
72 A.K. Half'weg 10 20 
73 A.s. Amsterdam 49 100 
74 J·.v.d.M. Idem 48 10g 
75 J.Y. Idem. 48 100 
76 A·.v.:z.. Rotter-dam 47 100 
77 K.E. Aalsmeer 9 20 
78 N·.v.d.G. Hilversum 18 40 

é6 
A·.R. Wormerveer 18 40 
J·.H. Amsterdam 44 100 

81 E.M. Idem 44 100 
82. R. Idem 43 100 
83 L.v.M. Idem 42 100 
84 J .B. Den Haa

� 
41 100 

85 A-.K. Oldeber op. 8 20 
86 D.K. Amsterda 40 100 
87 K.N. Stadskan

� 
8 20 

88 B. v.d.B. Amsterdam 38 100 
89 K.B. Wormervee 15 40 
JO A.E. Den Haag 38 100 
91 J.v.d.S. 13everwijk 15 40 
92 A.de H. Rotterdam 36 100 
93 W.G. Brunssum 7 20 
94 J.Metselaar. 0-Knollendam 7 20. 
95 G. M Egmond aan Zee. 7 20. 
96 W.M. Amsterdam 34 100. 
97 F.B·. Idem. 33 100. 
98 W.F. Rotterdam 32 100. 
99 F.O Amsterdam 32 100 

100 G.Sch. Den Haag 32 100 
101 �.z. Idem 31 100 
102 M.K. Rotterdam 30 100 
103 H.M. Den Haag 30 100 
104 H.s. Amsterdam 30 100 
105 J'. de L. Idem 29 100 
106 W.L. Idem 29 100 
107 A"s. Rotterdam 29 100 
108 W.v.B. Amsterdam 28 100 
109 J.K. Utrecht 17 60 
110 G.M. Groningen 17 60 



V E R 'r R O U W E LI.TK . 

o.w.K. en L. 50/52. Datum:8-3-52. 
5. 

No: Reeds behaald T"e Aantal Kolom 2. 
door punten. 

111 •. .r.s. Amsterdam 
�l 

100 
112 A.v.L Idem. 100 
113 e.v. Rotterdam 26 100 
114 O.v.V.-J. Amsterdam 26 100 
115 .r.o. Idem 25 100 
116 A.K. Idem 25 100 
11? M.M. Idem 25 100 
118 J .s. Idem 25 100 
119 F'·. V.H. Rotterdam 24 100 
120 A..H. Amsterdam 24 100 
121 C.K. Rotterdam 24 100 
122 B.M. Amsterdam 24 100 

• 123 F.�. Den Haag. 24 100 
124 E.V. Amsterdam 24 100 
125 J.B. Idem 23 100 
126 R.v.d. V. Idem 23 100 
127 B.H. Den Haag 21 100 
128 B. Rotterdam 20 100 
129 A.H. Amsterdam 20 100 
130 P.v.H. Hattum. 4 20 
131 H·.J·. - P. Oosterbeek. 4 20 
132 H.K. Eef'de 4 20 
133 F·.o. IJmuiden 8 40 
134 P.s. Zwijndrecht 4 20 
135 A.v. V. Huizen. 4 20 
136 J·.B. Amsterdam 19 100 
13? G·. ter H.-B Idem 19 100 
138 N.K. Idem 19 100 
139 D. v·.a. Idem 19 100 
140 M·.W·. Idem 19 100 
141 J.H. Zaandam 11 6n 

• 
142 e.v. Amsterdam 18 100 
143 J� v. Vlaardingen ? 40 
144 G.v.d.W. Leeuwarden ? 40 
145 J.v.d.B. Den Haag l? 100 
146 J.o·. Haarlem 10 60 

14! 

R.v.D Idem 10 60 
14 R.R. Amsterdam "J.? 100 
14 P.W. t:.aandam 10 60 
1� s.v.B. Rotterdam 16 100 
15'1 O.v.d.B. Den Haag 16 100 
152 W.v.d.B. Rotterdam 16 100 
153 G.M .. -H. Amsterdam 16 100 
154 J .M. Rotterdam 16 100 

0 155 T.V. Amsterdam 16 100 
156 H.W. Idem 16 100 
157 M.v.z. - B. Idem. 16 100 
158 J'.v.B. Rotterdam 15 100 
159 D.K. Amsterdam 15 100 
160 M. Den Haag 15 100 
161 R.M. - v.H. Amsterdam 15 100 
162 J.H. Den Haag. 15 100 
163 D.S. Leiden 6 40 
164 ij.T. Amsterdam 15 100 



• 
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VERTR OUWE L I J K • 

en L 50/52 
6. 

Datum: 8-3-52. 

No: Reeds behaald 
door 

165 e.v.

166 'r. V .-P. 
167 w.w.

168 A.Z.

169 H.D.-V.
170 v .

. 

171 J.Y. 
172 A·.B. 
173 J .G. 
174 Mew.de G. 
175 P.R. 
176 G.S.-
177 s.

178 de Be 
lé9 L·.B. 
1 0 J.v.Be
181 A.v.o.-w.

182 J.v.H.
183 B.ten H.
184 J.J. 
185 M.s-.

186 J·.& 
187 w.w"

188 E.B. 
189 F.Be

190 F.B. 
191 B.v.d.K.
192 Mw.B. 
193 E.B. 
194 H-.D. 

195 A..G •. 
196 J.v.G.
197 J. d·.H.
198 J.R. 
199 L.L.v.s.
200 J.M.
201 G.M.
202 W·.P. 
103 J .s.

204 A.s.

205 J.v.d.V.
206 G.de W.- G.

207 T.v.d.�. - s.

']e Aantal 
punten 

Badhoevedorp 3 
�utphen 3 
Amsterdam 15 
Rotterdam 15 
Amsterdam 14 
Idem 14 
Idem 14 
Idem 13 
Rotterdam 13 
Amsterdam 13 
�ommenie 5 
Koog a/d�L.aan 5 
Den Haag 13 
Rotterdam 12 
Amsterdam 12 
Zaandam 7 
Amsterdam 12 
Idem 12 
�Cidem 12 
Den Haag 12 
Amsterdam, 12 
Idem 12 
Idem 12 
Idem 11 
Rotterdam 11 
Den Haag 11 
Amsterdam 11 
Rotterdam l(l 
Hilversum 4 
Rotterdam 10 
Heerlen 2 
Leiden 4 
L.wijndr-echt 2 
Aalsmeer 2 
Amsterdam 10 
Aalsmeer 2 
Rotterdam 10 
Midêelburg 2 

Weesp. 2 
Zwijndrecht. 2 
Voorburg (d.Haag)l 0 
Koog a/d Zaan 4 
Den Haag 10 

207 deelnemers behaalden in totaal 8702 punten 
punten .12.1 overige deelnemers behaalden 121 

404 deelbemers behaalden in totaal 9439 punten 

Kolom 2 

20 
20 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

40 
40 

100 
100 
100 

60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

40 
100 

20 
40 

20 
20 

100 
20 

100 
20 
20 
20 

100 
40 

100 

Allen die nog geen 15 punten behaalden wekken wij op in de 
laatste 14 dagenvoor het afsluiten van de campagne hun uiter
ste best te doen het ontbrekende deel alsnog te halen.Men 
loot dan mee naar de derde prijs,bestaande uit een reis van 
3 weken naar de Sowjet-Unie.Op deze lijsten verantwoorden wij 
de punten aantallen tot 10. Alle anderen,die wel deelnemen 



VER'ï'ROUWELI.TK . 

en L. 50/52 Datum: 8-3-52 
7. 

maar op deze lijst niet voorkomen,hebben dus minder dan 10 
punten.Maak dus de 15 punten vol!U maakt ook een kans om 
de prijs te winnen. 

E I N D E • 

60421. 

r 
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DIENSTGEHEIM. 
Verbinding No.102. 
No.� �(). 17 Maart 1952. 
Onderwerp: Film.voorstelling op 8 Maar 1952, t'.Zrl.frl

te Kolhorn. �-� ..,-,-=-�1 7-+-'-
-M,.,s,'�

<. 

Datum van ontvangst bericht: 
B�trouwbaarheid berichtgever: 
Waarde�ing bericht: 

MD/'td 
D.; :'f�/\·:?.; 
PAR: Cl'

.. s-,,.,,...... 

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

b. 

Medewerkende instanties: 
Ondernomen acties= 

.. , -.-.-.-.-.-.-.-.-

Op zaterdag, 8 Maart 1952, werd in de zaal van 
de heer P.Pool, te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, de Rus
sische film, getiteld "De Jonge Garde" vertoond, uitgaande 
van de Waarheidsfilmdienst. 

De filmvoorstelling, die te 21.00 uur aanving, werd 
door ongeveer 70 personen bijgewoond, voor zover bekend al
len lid van de c.P.N. of althans sympathiek aan deze partij, 
en afkomstig uit de gemeen ten Barsingerhorn, Ninkel en Scha
gen. 

Alvorens de filmvoorstelling een aanvang nam werd een 
kort inleidingswoord gesproken door de yoor;,itter van de 
afdeling Kolhorn van de Qommunistische Kartij �ederland, g -
naamd Cornelis Hoep. 

Nadat .een gedeelte van de film was vertoorull, volgde 
een korte pauze, terwijl daarna het tweede gedeelte van de 
film wederom werd ingeleid met een korte inleiding door 

I}b._j deze inleidi wekte Hoep de · on eren o om toch 
vooral de mi i aire ienst te weigeren, 1 
voornoemde Hoep. 

Hi j wees hierbij op de verschrikkingen van de oorlog , 
zoals deze ook in de ver:'toonde film werden weergegeven, en 
zeide dat bewapening en daarna het ontketenen van een oor
log het hoofddoel was van de democratische landen. 

Vervolgens werd overgegaan tot de vertoning van het 
resterende gedeelte van de film. 

Bij de uitgang werd een collecte gehouden, waarvan de 
opbrengst, zoals door Hoep was aangekondigd, beste�d was 
voor de Waarheidsfilmdienst, �erwijl bovendien boekwerken 
werden aangeboden, handelende over het ontstaan en de ont-
wikkeling van het communisme in Rusland. .. 

De'filmavond, die te ongeveer 23.00 uur was geeindigd, 
had een rustig verloop. Opgemerkt zij dat de zaal van P. 
Pool plaats biedt aan ongeveer 350 personerr. 

tl< L 
De personalia van voornoemde Hoep luiden als volgt: 

/ J CORNELIS HBIIP, geboren te Callantsoog, 9 Mei 1903, gehuwd, • 
Nederlander, van beroep landarbeider, wonende te 
,Vestfriesedijk No.2. Betrokkene is voorzitter van de Af-
deling Kblhorn van de Communistische Partij Nederland

)tl ' r- ·'Einde. tt 

,. I /(} , (\D 17 Maart 1952. 
,/ �f�� //. 
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Betr.: :�EID CONFEru;NT
�� .47 ,..,., . c.. � ',.t

Typ.E. 

Op Zondag,16-3-52,werd van 10 tot 16 uur in 
hotel London te Alkmaar een conferentie van "De Waarheid" 
gehouden. 
Alle agenten waren aanwezig uit het district.CLERKX,wo
nende te Amsterdam,Churchilllaan 311 sprak daar. 
Uit deze vergadering kwam naar voren een algemeen verlie's 
aan lezers en het voeren van actie voor werving nieuwe 
lezers. 
Alkmaar zou de laatste 6 weken geen verlies te boeken 
hebben gehad,integendeel elke week twee nieuwe abonn��s 
hebben kunnen inschrijven. 

KB, 1.5, April 195� 

J :J met_K.13] 
� 



I.D. Hoorn. 

Betreft: 

.-overzi ....... '1 J 

0 

;,jn .. 
Op 1 Mei 1952 vanaf 20.30 uur tot omstreeks 24 uur d.a.v 

vond in het café van Th.Peijnenburg, gevestigd in �erceel 
Ni�uwland No. 8 te Hoorn een 1 Mei vergadering plaats van de 
c.r;.N., afdeling Hoo rn en omstreken.

' Aanwezig waren ongeveer 40 personen, terwijl de zaal ge
legenheid bood voo r ongeveer 150 bezoe kers. 

De zaal was versierd met leuzen als: "Meifeest is Vrede<> 
feest"; "Tegen hoger belasting" en"Tefen harder ·en langer wer. 
ken". 

I De vergadering werd geopend door: Johannes Cornelis Ant 
/ nius van Eiïck, ge boren te Oosterhout 5 ovember lqOl, grond

werker, wonende te Hoorn, Gedempte Appelhaven No. 68. Daarna 
X I werden d oor: Antonius Christiaan Kahlman, geboren te Nijmegen

13 December Î92'7, grondwerker, wonende te Hoorn, Grote Oost 
j No. 110 ; �lein.e, geboren te Hoorn 2 October 1929, smid , 

woriende te Hoorn, Mallegomsteeg l o. 5 en een zekere Rob van 
1 Rijn, wonende te Amsterdam enkele muziekstukjes ten beste ge

m. Na deze inleidïng kreeg de spreker: Wilhelmus Bernar-
>t) dus Jansz, geboren te Amsterdam 28 Maart 1907, wonende te Am

sterd.a.m, Keizersgracht No. 324 het woord. Deze begon zijn be
toog met een uiteen.zetting van de betekenis van de 1 Mei-dag 
als feestdag vo or de arbeidersklasse. 7olgens spreker werd de 
eerste }.Iei in vroegere jaren slechts do or enkele arbeiders ge 
vierà. Thans waren deze enkelingen uitgegroeid tot millioenen 
Hiervoor moest men hulde brengen aan Lenin en Stalin want dat 
waren de ma.lll.nen die hun levenlang hadden gevochten en het nu 
nog deden vo or de arbeidersklasse . Ook het No ord Koreaanse 
volk moest hulde worden gebracht op de Wijze waarop zij het 
kapitalisme van hun lijf wisten te houden, trots de atoomwa
penen en de bacteriologische oorlogs-voering. Voorts bracht 
hij hulde aan het Indonesische volk. Deze mensen konden ook 
thans,na ja ren lange tijd door een kolonistisch systeem te 

zijn uitgebait,l Mei vieren onder de rode vanen. Vervolgens 
bracht spreker zijn betoog op de binnenlandse politiek. Hier
bij deed hij enkele aanvallen op de Minister President Drees 
en de frac�tieleider van de R.K.V.P. Romme. a het militairis 
me te heb ben gehekeld vroeg hij de aanwezigen deel te nemen 
aan het zenden van een motie aan de �inister President in we1 
ke motie de eis zou moeten worden gesteld Piet van Staveren 
vrij te laten. Door handgeklap betuigde de verga dering haar 
instemming. Nadat bovengenoemd trio nog enige muziekstukjes 
ten gehore had gebracht ging de vergadering uiteen. De stem
ming was zeer rustig en er werd zeer matig geapplaudisseerd 

op het gesprokene. - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - -
___ n: :n�r:e_b:d�o:g_f:0

;
3�·{·�: = _ _ _ _ _ - - -

Hoo rn, 9 Mei 19 52. 
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G' •. Overberg 

Aan de Heer 

" 13 Juni 1952 
�� ;i/�!I 
/ .1" ,l';I � 4/ '/ 

:;;=-
ve r t r o u w  e 1 ijk

Naar aanleiding van Uw verzoek, vervat in Uw
schrijven, V.D. 1.556/51, dd. 11.8.1951, moge ik 
U berichten, dat mij betreffende Go OVERBERG, geb� 
15.7.1918 te Onstwedde, nog geen inlichtingen heb
ben bereikt, waaruit kan worden afgeleid, dat be
trokkene destijds deel uitmaakte van het bes tuur 
van het C.P.N. district Noord-Holland-Noord. 

Wel kan met vrij grote zekerheid aangenomen
worden,· dat bedoelde Overberg secretaris is van 
de c.P.N.-addeling Wieringen. 

1 
) HET HOOFD VAN DE DIENST 

namens deze: 
Commissaris van Gemeentepolitie � ,, ij il

•}e 
• A L·K MAAR.·



D j_ E N S 'l' G B tl � .L M. 

·erbinding No.: Weekoverzicht•
O,J/.5'/,;1
lndfl.r\{erp: Verkiezingsbijeenkomst.

atum van ontvangst bericht
etrouwbaarheid berichtgever
aardering bericht

'!'evens bericht gezonden aan : a.�rocureur-Generaal fgd.Directeur van Poli
tie te Amsterdam. 

Medewerkende instanties
Ondernomen acties

Hiermede heb ilr de eer; Uhoogede.Lgestrenge te berichten,dat op 
19 Juni 1952,te 20.00 uur,in hoteJ_ "lJe .Gindeboom" te Den Burg, 
TexeL,een verkiezingsbijeenkomst werd gehouden,georganiseerd door de 
C.P.N. afdeling Texe.L,waar a.Ls spreker optrad het J_id van de Tweede
Kamer,Henk Gortzak.

Zaa.Lcapacitei� 75 
Aanta.L bezoekers 20 

De spreker,Gortzak,arriveerde pas eerst om plm.20.45 uur,hetgeen 
volgens hem kwam door een fout in het reisschema(bootverbinding) 

'.. lomstreeks 21.oo 1:1ur,werd de avond geopend door Jasper Ke�zer,geb. 
24. 5. 24(bekend)d1e later op de avond door Gort zak, 11voorz1 t"ter''werd 

L en 

genoemd.Keizer achtte het een groot voorrecht een tweede KamerJ_id 
a.Ls spreker te mogen begroeten en verwachtte dat het de bezoekers 
duidej_ijk zou worden dat Nederland gevaar J_oopt een .Amerikaanse pro 
vincie te worden.De avond werd door hem geopend aJ_s uitgaande van 
"Het bj_ok 11van Communi stti&eJ:i.e,6>ar4:jlozen 11• ________ ._ ______ ... ________ _ 

Door Gortzak werd vervolgens een rede gehouden van plm.1! uur. 
ook noemde hij meermalen 11.t1et blok van Communisten en part:ijlozen 11.Hij 
zeide dat de propaganda. in de andere partijen daarop neer komt ,dat 
het niet geeft welke partij men z'n stem uitbrengt,als het maar 
niet op de communisten is.Pamfletten enz.in de trant van:"wilt ge 
onderdrukking�emt dan op de communisten", worden in enorme oplagen 
en met kapitaal van de Europese afdeling van het Amerikaanse bu
reau vooir propaganda in Nederland verspreid. Ook de "burgerlijke" 
pers doet daar aan mee • .Ln hoofdzaak keerde Gortzak zich tegen het 
kapitalistisch Amerika,dat het op een oorloj aanstuurd.lJe bewape
ning van Europa,door Amerika moest gezien worden uit een oogpunt 
van:"Beter dat er een Europeaan sneuve.Ld dan Amerikaanse zonen 11.De 
bewapening gescht?:edt met Amerikaanse wapens en niet met b.v.Enge.L
se,die beter en goedkoper z:ijn.lJoor de hulp van Amerika aan Heder
J_and,begonnen met de Marshallhulp,is Nederland ondergeschikt aan 
Ameriira geworden.Van tthu.Lp 11 is ook geen sprake meer.--------------

Vervolgens keerde spreker zich tegen de Nederlandse regering. 
H� vroeg zich af wat er van terrecht gekomen was van de� leuzen 
van de vormge verkiezingen, als ,,Meer womngen,minder werklozen". un
danks een overvloed van bouwmateriaJ_en en geLd,€°och steeds stei
ging in het aantal werk.Loze bouwvakarbeiders.ungeveer 60 % van de 
begrotmng is bestemd voor defensie.Ook noemde Gortzak de saJ_aris 
verhoging van de ministers en schadeloosstelling van de Tweede Ka
merleden.over de z.g.Joekesgulden was langer gepraat voor die werd 
gegeven aan arbeiders.-----�-------------------------------------�

De tweede militaire actie in .indonesië was de communis;ten 
.kend!, voor zij werd uitgevoerd. De Heer Beel zeide echter voor de 

-radio-
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radi.o dat van actie geen sprake meer was.Kort , ierna echter volg• 
de toch een actie die vo.Lgens "Elseviérs vveekb.iad, 11langdurig en 
zorgvuldig was voorbereid.-----------------�-�-�-------�-�� 

Hierna vo.1gde een korte pauze,waarna ge.legenheid werd gegeve 
vragente stellen.Door 2 personen werd daarvan gebruik gemaa.Kt.--

Door Keizer werd daarop de avond gesloten,na Gortzak bedankt 
te hebben voor diens duidelijke redell" en wekte de aanwezigen op, op 
25 Juni. a.s. te stemmen op Gerben 1,iagena.àl:' .. --------------------

Ri.1\ Alsbezoeke:re waren aanwezig: . 
� J.i�ba 1ptepantschenko,geb. 21.1. 26(bekend)Dij�sen,Jacob,geb. 5. 6.14( be

./ kend}'Jantje Miedema,geb. 6.9.19,gehJnet J.Dijksen(bekend c.Jan .tien-
.VolA- .,.drik vap Bove:r;i.;g b.4.10 •. �2.(bekendJPieterne.lla van der wulp,geb. 

�17.3.26.(�ekend Gerrit Co��elis Vlas,geb.16.3.09(bekend�eter 
V.ias,�eb.13. 2.05.(bekend}"-l?etrus Gerardus van Heerwaarden,geb.18 • 

. 3.19.(bekend)J},.e.rrit,Grootenboer,geb.12.1.§5,(bekend)Maria,Sidonia 
"�itde Vos, geb. 6.-8. 85 te St. lüklaas( BO> geh. me"t · • :frootenboer. 

0��/ Als be.Langstellenden,niet Communistisch georiëieerd,waren 
aanwezig: 

-f J..ieendert Bruin,geb.20-2-34 te Texel,studerend,Ned.l::lerv.,wo-
iiende· te Deh Burg, Texel, \'/aalderstraat, pol. richting vermt>eaelijk 
C.l:i.U. ------.... ------------------------------ ·----------------

Jacob Vlaming,geb.11-10-27 te ïexel,letterzetter,Doopsgezind 
wonende te Den Burg,ïexel,Kogerstraat 7,pol. richting P.v.d.A. 

-f 
, Willem Boon,geb.24-1-30 te Texel,onderwijzer,geen kerk,wonen 

. de te Den Burg,Texel,Kog�rstraat 39,pol.richting P.v.d.A.--------
�I Jan Bakker,geb.1-8-32 te Texel,studerend,Doopsgezind,wonende 
'-�' te Texel. v

( 29, pol. richling V.V. D. -----------------------------
-1 Leendert. Nelus Brmek;man,geb.6-4-29 te s-Gra'venhage,landbou

wer,Ned.Herv.wonende te ·exel c.7 pol.richting vermoedelijk V.V.D 
-f Cornelis Teunï.s van·Lenten,geb.25-2-32 te Texel,studerend, 

Ned • .tierv. ,wonende te, Texel,.ti 19,pol.;r-ichting vermoedelijk P.v.d.A 
..-c-1 · Stjbrand �irk Ketjser,geb.12-4-97 te iexel,veehouder,geen kerk 

wonende te Den Burg,Texel,Suikerweg 10,pol.richting verm.V.V.D. 
-1 Pieter Jan Plaatsman,geb.25-4-26 te îexel,metselaar,Ned.Herv 

l
wonende te '.i.'exel,Oosterend,Peperstraat 4,pol.ricllting verm.P.v.d

- Verder wa� nog aanwezig A.J.J.van Lith,geb.18-8-84 te Aalten,art�
wonende te" Amsterdam.,rl.f.iddenweg 215, die als pension�ast in ho teil 
11De .Gi.ndeboom" logeerde.(pol.richting niet bekend. J------------
De stemming wàs rustig en flauw,terwijl de rede van Gortzak op 
rustige toon werd uitgesproken.Leuzen of versieringen waren niet 
in de zaal aangebracht.Aan de best�urstafel werd alleen �laats 
ge,nomen door eerdergenoemde J.Keizer,die ook de zaal had bespro
ken.Hierbij worden gevoegd een door de C.P.N. te Den Burg,Texel, 
verspreid verkiezingsmanifest,alsmede een daarin gevouwen uitno
diging tot bijwoning van de bijeenkomst.Beiden zijn vermoedelijk 
gedurende de nacht bijna huis aan huis in de brievenbus gedepox-
neerd.Niet bekend is door wie.-----------------------------------

" Einde 11 
Texel, 21 Juni 1952. 

d 
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· Vrede V,rijheid Werk · en �oningen 

Tu.t is de leuze waarmee de li:jst van Communisten en PA.rtij:toze.:'l 
de vcrkiezir.:.gen ir,.gaaE. To.t zij tet n:Let aJleen bij deze 101.lze 
z�;_]_l2n J.iJ.ten k,1.nt U üórcn op Ton1E.cdag 19 Juni a.s. ia Hotel 
woe J,i.,1deèioom't in Den Burg. 

H0t1"k ___ Gort:::.aJ: Lid vun de 11\vcede Karrcer zal op deze openbE1.r1;
i/er·K" sz1n,:;2bi j ,-:,enk0mst r.rpre1:en over het Verkiezings1irogram vm 
de Co:i'Tfllrn:..c:,ti·scbe Pa:i..'tij van Neder•J.;:ind. 

.Aanv::in:,;_ 8 __ unr. Ee.tre0 10 et. 

f!�!-op_ 2� __ ?!rLJ�Q_ t !��-1!:!.§�_§ 
GERBEN ïjl_:;.<;:8EA.�R 
==::::---= -==== ---

Debat_ vri _j_ •
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Er zijn thans in Nederland 140.000 
werklozen. 
De oorzaak van de werkloosheid is de 
bewapéning die de regering· Drees 
doorvoert! , , ... 

(kosten per jaar ruim 2 milliard gulden). 
' . 
r 

�- __,;:.. :s. 

,-........-,,�& 

,, . 

Door de bewapening: Weinig scholen, 
weinig nieuwe huizen, geen werk voor 
duizenden handen. 
300.000 woningzoekenden in 
·Nederland!
.... En lllinister Mansholt zei in Zwolle:

f 

"In D��emher van dit jaar zullen er
200.000 werklozen ziJn". .

--

0" Hoe moet de werkloosheid worden
bestreden?

· Door het terugbrengen der militaire
uitgaven. ·,
Dan komt er meer geld vrij voor
huizen, scholen en sanatoria, dan zullen
duizenden handen werk vinden.

Verder:
De grote ondernemers moeten betalén ..
Unilever verdiende in 1951 540 mil
Hoen gulden. Stork verdiende in 1951
bruto ·bijna 7 oollioen tegen 5 millioen
in 1950.
Er moet komen een gedwongen lening
ten bate van de woningbouw en ten ..
koste van de hoge winsten..



l\1eer werk is mogelijk door het Ult• 
voeren 'van een uitgebreid program 
van electrificatie op het platteland. De 
bouw van een waterleidingnet in die 
streken_ van N�derland waar dit nog 
niet bestaat verschaft vele handen 
werk. 

Slechts 1/ 6 van 'de opbrengst der 
wegenbelasting wordt aangewend voor 
de aanleg en het onderhoud van wegen. 
Het verbeteren. der bestaande, wegen 
en het zo nodig aanleggen van nieuwe 
wegen geeft werk aan velen en komt 
het wegverkeer ten goede. 

Tenslotte: 
, Doo!: het verlagen der prijzen van de 
verbruiksartikelen, k_an de bevolking 
meer kopen. Daardoor ontstaat meer 
werk voor de industrie, die deze :arti
keleri produceert. 
De prijzen kunnen worden verlaagd 
door vermindering van de indirecte · 
belasting, waaronder cle omzetbelasting.

De koopkracht stiigt, de werkloos
heid daalt! 

Om dit alles te verwezenlijken: 

Kiest op 25 Juni a.s. 
nummer I van lijst 6

WAGENAAR 
(Bloklijst. van communisten en partijlozen) 

• 

e 
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:MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: B 91099 

's-Gravenhagc, 25 Augustus 1950 

n.a.v. schr. van Velsen 91099 Co 
80248 Ond.: Districts conferentie 

C.P.N •• 
y E R  T R OUWE L IJ K  

IJig/h 2 

Hiermede moge ik U ter informatie doen toekomen 
de personalia van een aantal in Uw sc�rijven no. 14/V. 
294.K/Doo.52 van 17.2.1950 genoemde-personen. 
J. Rosier. Josephus Johannes ROSIER, geb. 28.7.1923 te 
Velsen, wonende IJmuiderstraatweg 128 te Velsen. 
H. Deiman. Hermanus DEIMAN, geb. 6.6.1912 te Vlagtwedde,
wonende Casembrootstraat 18 te IJmuideno 
E. van Luyn. Ernst van LUYN, geb. 23.9.1919 te Beverwijk.
wonende Koningstraat 9? te Beverwijk. 
Dirk den Hollander, Dirk den HOLLANDER, geb. 28.10.1909 
te Katwijk a/zee, wonende IJmuiden oost, Kortenaerstraat 
26. 
Scheringa. Cornelis SCHERINGA, geb. 30.6.1910 te Haarlem, 
wonende te IJmuiden. 
Henk Teeuwen. Hendricus TEEUWEN, geb. 2.10.1904 te Haar-
lem. 
zwarter. T''illem SV.'AR TS, geb. 12.12.1915 te Amsterdam,
wonende Eenhoornlaan 9 te Beverwijk. 
Schelvis,of Jacobus Petrus SCHELVIS, geb.11.8.1887 te 
Beverwijk, wonende Strick van Linschotenstraat 6 te Be
verwijk, of retrus Johannes SCHELVIS, geb. 30.12.1889 
te Bevorwijk, wonende Assemburgstraat 9 te Beverwijk. 
Kees Bloeker. Jacob BLEEKER, gebo 30.7.1918 te Bever
wijk, wonende Alkmaarseweg 104 te Beverwijk. 
W .c .F. var.. Tilburg. Wilhelm Cornelis Heinrich van 
TILBURG, geb. 23.5.1910 te '.'Iesel (Dlà), wonende Jan Ver-
meijenstraat 14 te Beve.:.·wijk. 
van Eijken. Rik van EIJKEN, gsb o 12.5.1902 te Delft,wo-
nende Duinvlietstraat 84 te Velsen. 
Jaap Mol. Jacob 1�0LL, geb. 12.1.1921, wonende te Zand-
voort. 
nirovana. Johan George PIROVANA, geb. ?.12 .• 1924 te Vel-
sen, wonende van Speykstraat 7 te IJmuiden. 
H. Kuipers. A.H. KUIPER, geb. 4.6.1904, wonende te Be-
verwijk. 
Dirk Kamminga. Dirk KAJl.�tINGA, geb. 14.9.1906 te Delfzijl 
wonende Berkenstraat 41 te IJmuiden o. 

Rollenberg. Gerardus Arnoldus ROLLENBERG, geb. 28.8.1896 
te Raamsdonk, wonende nijverdtlaan 15 te Beverwijk. 
Ernostine de Bruyn-de Vries. Christina Johanna de BRUYN 
de VRIES, geb. 28.1.1913 te \msterdam, wonende Kerker1nk 
laan 55 te Velsen. 
Rinske Kamn.inga-Bos o Renske KAMt INGA-BOS, geb. 25.3.1909 
te Delfzijl, wonende Berkenstraat 41 te IJmuiden o •• 

HET HOOFD VAN DE DIENST

Aan de Heer 
oofdcommissaris van Politie 

} namens
..,../�ezeî

� <:;.. Crrr�· 
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verbinding No: 102. 

No: 22/50. Medemblik, 26 April 1950. 

Onderwerp:Verkiezingsbijeenkomst, georga- J 
niseerd door de C.P.N.,Afdelingf�- Medemblik, op 20 April 1950 te 
Medemblik.

Datum ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaar. 

J,J� 
�// 

'I ' 1 

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

Medewerkende instanties: 

nomen acties: 

"Ik heb de eer Uhoogedelgestrenge het volgende te berichten. 
Op Donderdag, 20 April 1950, te 20.00 uur, was door de C.P.N.,Afdeling 
een openbare verkiezingsbijeenkomst belegd in de zaal van caf� ROEMER, Nieuw
straat 29 te Medemblik.Deze bijeenkomst was voor een ieder toegankelijk tegen 
betaling van F.0.50.Zaalcapaciteit ongeveer 250 personen.Aanwezig waren 34 per
sonen, merendeels afkomstig uit Medemblik. 

Omstreeks 20.20 uur opende de voorzitter van de Afd.Medemblik van de C.P.N., 
}(\ ARIE van EIJK(geboren 6-4-18 te Gouda., wonende te Medemblik, Oude haven 27)de 

bijeenkomst met een kort welkomswoord, waarna hij het woord gaf aan GERRIT de 
jJVRIES, geboren te Andijk, 18-3-03, wonende te Andijk, Kerkebuurt 356(communis

tisch Gemeenteraadslid te Andijk).Deze had als onderwerp gekozen de verkiezings 
leus van de C.P.N."Vrede en brood".In zijn zeer gematigd betoog behandelde 
hij de politieke ontwikkeling van de laatste 35 jaren.De Partij van de Arbeid 1 
werd door hem gehekeld, alsmede het Marshall-plam.Dit laatste -aldus spreker
verbond Nederland zowel economisch als militair met het kapitalistische Ilmeri
�Het enigste middel, om uit de ontstane chaos te komen, was het stemmen op 
do C.P.N. 

Na deze toespraak werd een Russische film vertoond, genaamd "Het conflict 
van HARRY SMITH".Het behandelde de moeilijkheden van een Amerikaanse journalist 
diddoor een groot Amerikaans dagblad naar Rusland was gezonden met het doel, 
om ha deze reis een boek in anti-Russische geest te schrijven en de gewetens
bezwaren, welke zich voordeden, nadat deze journalist Rusland en de toestanden 
aldaar had gezien. 

Omstreeks 23.20 uur werd deze bijeenkomst, waarvan de stemming rustig was 
geweest, door de Afdelingsvoorzitter, Van EIJK, gesloten. 

Deze bijeenkomst werd tevens bezocht door een in militair uniform gekleed 
..Apersoon, genaamd HARM FRIKKEN, geboren 3 December 1926 te Vlagtwedde(Gr.), 

kappersbediende, wonende te Medemblik, Oosterhaven No:45.Voor zover bekend, is 
FRIKKEN nog in werkelijke dienst en behoort hij tot het 4e Bataljon, 2è Divi
sie Ondersteunings-Cie11PAG"Pelaton van het Garde-Regiment 11Prinses Irene"en is 
hij op 27 Maart 1950 met de "GEORGIC" te Rotterdam aangekomen.Hij is afkomstig 
uit een communistisch-georiënteerd gezin. 

Einde." 



Communistische Partij . Nederland 
1 AFDELING MEDEMBLIK 1 

Grote- Verkiezings
Fil'mvoorstelling 
op Donderdag �O April a.s. . 

in zaal ROEMER, Nieuwstraat . 

. 
• 

Vertoond wordt het schitterende �ussische filmwe'i:k

,,Het �ónflict ·van · Harry"" Smith" 

Entrée 50 cent. Aanvang 8 uur. 

-.! Spreker: G. D� VRIES 

over /het onderwerp : · ,, Vrede en Brood" .. 

S·TEMT--
op 2 6 April op de lijst van de 

Communisten en Partijlozen 

�O. 1-T3D lüs-t 3 
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Op Woensdagavond 12 April 1950 vond in de Tuinzaal 

van het Gem. Concertgebouw te Haarlem een openbare ver
kiezingsvergádering plctäts, belegd door de C.P.N. äfd. 
Haarlem. 
Zaälcapaciteit: 300 personen. Aanwezig: 100-120 mannen 
en vrouwen, merendeels ctrbeidende stand en een groepje 
A.N.J.V.ers. 
Aan de achterzijde Vän het podium was een verkiezings
biljet bevestigd geflctnkeerd door twee rode vlaggen; 
het spreekgestoelte was omhuld met een rood,wit,blauwe 
vlag, terwijl v66r het podium een spándoek was aangeM 
brc:tcht met de leuze: 11Voor Vrede en Brood". Langs de 
zijwanden der zaal waren verschillende verkiezingsbil
jettefi aangebracht. 

Nadat de districts-secretaris, Theo Segerius, na
mens de C.P.N. afd. Haarlem, de avond hád geopend, zong 
het koortje "Morgenrood" een driehü liederen. 

Hierna volgde het optreden Vctn Cor Zwart die in zijn 
creatie van Sijmen zijn nieuwste kreupelrijm voordroeg, 
waarin op SÄtirieke wijze het onstaan der oorlogen werd 
belicht, van de oorlog van 1870 tot op heden toen de 
mensen "de feiten nog niet kenden zoals wij die nu ken
nen" en eindigde met de felle oproep te weigeren om 
wapens te lossen "omdat wij de feiten nu wel kennen" enz. 

Een korte pauze volgde waó.I'in Vredeszegels werden 
verkocht(een cent voor de vrede) en een collecte met 
open schaal werd gehouden ten bate van het verkiezings
fonds. Deze collecte bracht f.28.11 op. 

Na de päUZe was het woord aan Fred Schoonenberg 
(hoofdredacteur "De Waarheid") voor het uitspreken va.n 

de verkiezingsrede, die het bekende thema te horen gaf 
van ophemelen der eigen partij en afbreken der andere 
partijen(in hoofdzaak de P.v.d.A.). 
Met nadruk wees spreker telkenmctle op het feit dat men 
deze verkiezingen voor de Provinciale Staten niet moest 
onderschatten. 
Des te meer stemmen worden uitgebrächt op de lijst voor 
Vrede en Brood, beweerde Schoonenberg, des te beter kun
nen wij blijven strijden voor de levensbelangen van het 
werkende volk. 
Wij hebben in ons land de Franse tijd gehäd, zei spreker, 
de Duitse tijd en nu beleven we de Amerikaanse tijd, doch 
er komt ook een ander€ tijd, riep hij uit: Onze tijd, er: 
daarom moeten alle krachten vergaderd worden. Hij verge
leek de ändere partijen met pa.kjes margarine, elk met 
een ander wikkel doch met dezelfde in.rioud, behalve na
tuurlijk de C.P.N. -2-
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Hierna geeft spreker een opsorruning van hetgeen de rege
ring beloofde en wat niet beWäärheid werd. Wat kwamen, 
Wären volgens spreker verslechteringen, loonsverlaging, 
geen oplossing der woningnood, stijgende werkeloosheid 
enz. 
Spreker uit felle critiek op de Indonesië-politiek. In 
Indonesi� werd volgens de regering rust en orde gebracht, 
doch deze rust en orde kostte duizende Hollandse jongens 
hun leven en bracht een onnoemelijk leed in de Tropen. 
Hij schildert de ruzies tussen wat hij noemde de gangsters 
�ls Westerling, Hamid en asiz, waarbij nog steeds Hollandse 
jongens als dekking dienst doen, natuurlijk ten bate van 
het Amerikaanse grootkapitäal enz. 
Spreker zegt, wat hee�t d& regering Drees in Indonesi� 
bereikt en geeft als antwoord hierop: het feit dat Indo
nezi� thans geschokt wordt door massale stakingsacties. 
Hij gaat voort op het oude stramien Vän de strijd die 
voortgaat en betuigt opnieuw de solidariteit Vän de pärtij 
met de werkers in Indonesi�. 
Hij hekelt de bewapeningswedloop die ingegeven wordt door 
angst voor het communisme. Het werkende volk behoeft ech
ter niet bevreesd te zijn voor het colillilunisme dat wel de 
macht wil doch die macht zal leggen in de handen van dit 
werkende volk. 
Uitvoerig wijdt hij uit over het nut van de Bloklijsten 
en betoogt dat de pärtij wil samenwerken met alle werkenöe 
mensen. Het feit dat de solidariteit van de c.P.N. met de 
Sowjet Unie wordt uitgelegd als landverraad geeft spreker 
gelegenheid tot een felle uitval../Gerben Wagenaar roept 
hij uit, is het levende bewijs van vaderländsliefde. Land
verraad is het echter om leger en vloot uit te leveren 
aan Amerika en militaire samenwerking te zoeken met West 
Duitsland. Een oorlog tegen de S.U. noemt hij niet alleen 
landverra·d indien wij militair samen zouden gaan met West 
Duitsland, doch ook klasseverraäd omdät het gäät tegen htt 
eerste socialistische land ter we1eld. 
Wijd\ werd de bekende deur weer eens opengegooid voor de 
P.v.d.A.leden, in het bijzonder de oude intellectuelen van
de s.D.A.P., die spreker met klem wees op het feit dat de
oorlog die werd voorbereid niet alleen zou gaan tegen de
communisten IDi::tär ook tegen hen. Wij beschouwen jullie nog
steeds als kameri::tden, riep hij uit, en bezwoer hen zich
los te maken van de politiek van hun leiders. Hij schildErt
een aantrekkelijk beeld van hetgeen er zou gebeuren als àe
moedelozen en teleurgestelde socialisten eens samen zouden
gaan met de communisten en meende dat deze eenheid zelfs dE
religieuzen tot hen zou trekken.
Hij hekelt voorts de persberichten over de eerste wapenlos
singen in Itali�. Zij kunnen een päi::tr kisten Wäpens van
boord halen door· c..: oruik te maken van betaalde onderkruiper
en duizende polit�emannen en soldaten, maar zij kunnen de
m�ssa geen oorlog doen voeren met deze wapens.
Na een aanlokkelijk beeld te hebben opgehangen van het
paradijs der s.u. en de samenwerking van de S.U. en China
belicht te hebben, besluit Schoonenberg zijn rede met de kx
krachtige opwekking allen hun steentje bij te drägen tot
het slagen van deze verkiezingen.

Na het uitspreken Vän dez� rede träd Cor Zwar�-�og
eenmä.:Ü op, Wi::tärnä Theo Segerius met het gebruike.J..1Jke 
dänkwoord·äan spreker en medewerkenden de bijeenkomst 
sloot8 

�3-
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Dienstgeheim 

De rede werd rustig aangehoord met nu en dan een matig 
apphlusje. 

Men apprecieerde klaarblijkelijk meer het optreden van 
Cor zwart die beide malen met langdurig applaus en voet

�� 
getrappel dank werd gebracht voor zijn kreupelrijmen. 

ctAMM, 0.}�, Gesignaleerd werden: 
� J. Briene Sr., Leidsevaart 38 F.; 

i Anna de la Rie-Briene, H'lem 9.2.1904, Leidsevaart 38 F.; 
Arie Jan van Duijn, Z'voort 17.10. 1 02, Thomsonlaan 48; 

� Johanna Cornelia van alphen, R'dam 4.10. 1 97, Maxwellstr.8; 
,X�icolaas Leonardus Schagen,H'lem 12.8.JB,Hofmeyerstr.10 

�.o.�enry Johannes Bindels, H'lem 30.4.23,Tesselschadestr.75; 
�I · Leendert Carel, H 1 meer 22.8.11, Trompstraat 9; 

l /,! era van Langen, R'dam 2.10.16, Nachtegaalstr.108· 
}1,,,,.,../Jho.&l-' • arolus Johannes Jacobus Winterink, A 1 dam 12.8. 1 26, Kempstr.3 

� Hugo van Langen, R'dam 3.8.23, Lorentzkade 194; 
...-. 

"r J · . 'Eric Mol, Schoten 27.8.26, Gen.Cronj�str. 21 rd.; 
,ar � Gerrit Mol, A'foort 20.7.98, Gen.Cronj�str. 21 rd.; 

,X -lbertus Landwehr Johann, H'lem 24.9.93, Hof van Egmond 31; 

�·"·'· · 
emmetje Pasma, R'dam 25.1.33, Jan Steenstr. 35; 

� � drianus Schweitzer, H'liede 3.9.12, Caninefatenstr. 49; 
� ....... :ctavius Edoardus de Myttenaere, H'lem 11.1. 1 28, Lange Veer

stráat 4, Nat. Belg. Einde 

Aan het: 
Hoofd van de B.V.D. 
Javastraélt 68 
's-G r a v e n  h a  ge. 

p 29.4.1950. 
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üp Woensdagavond,10 Mei 1950 werd in gebouw "De Nijver" 
heid" een be s lot en vergadering gehouden door de Kaderle-
den district "Kennemerland" der Cc:E> N 
Aanwezig: pl.m. 90 perronen. Stemming: aatig. 
De bijeenkons.t werd geopend door 'I'heo Segerius,partij-se ....
cretaris van 11Kennemerland11/,die in een kort inleidend 
woord de verkiezingsuitslag Provinciale Staten onder de· 
loupe nam • .l:iij constateerde dat de feestroes van de reac
tie al verminderd was,omdat._ de moeilijkheden blijven 
ue vermeende overwinning was een Pbyrrus-Overwinning.Spr 
voorspelde aan de hand van deze uitslag de onvermijdelijk
ondergang van het kapitalisme De kern van. de Nederlandse
werkende klasse is blijven staan,constateerde hij,met aan
het hoofd de im..rtijgenoten. 

/Hierna was 1E: t wocr· d aan Henk Gortzgk die in e en ui tvoeri
betoog de betekenis van de laatste verkiezingsuitslagen 
schetste. 
Het hoofdbestuur heeft gemeend,zei spr.,in glle distric•
ten kaderv5r��eringen te moo ten beleggen teinde de pro:.
blemên die uit de vér'Kiezingsuitslagen zijn gebleken,te 
bespreken. Het uitgangspunt is dus het nagaan van d e  
uitslag v an  d e  varkiezingen,om daaruit gemeenschappelijk 
de conclusie te trekken en ons werk voor de to ekons t vast
te stel len. Ik geef dus� en vastgelegde conclusie. Wat 
ik naar voren breng is de visie van het dagelijks bestuur
van de pa.rtij,waaruit wij,na discussie,onze definitieve 
conclusie halen teneinde ons werk op te bouwen en,waar 
dit reeds �daan is,verder uit te. breiden. 

anneer ik deze verkiezingsuitslagen bespreek,dan doe ik
dit in twee g; deel ten: 
le: het st andpunt van onze tegenstanders ,hun oordeel voor
af' en daar na ; 
2e: het oordeel van de partij zelf,niet omdat d it van 
minder ba lang is,imar omdat. onze mening tegen de achter
grond van het oordeel uit het kamp van de tegenstanders,
beter tot uitina komt./ 
In "De Waarheidfi' van. na de verkiezingen (27 April 1950), 
stond,dat onze partij ongebroken uit de strijd is gekomen
Dat is juist. Niettegenstaande de geweldige hetze in de 
vijandelijke pers,is de :i;a.rtij ongeschokt ge bleven,aa.ar 
nu zal deze pers proberen ons zelfvertrouwen te schokken.
De methode van verd�chtmaking en hetze tegen onze partij 
kan ik het beste weergeven deer enkele voorbeelden. 

( Bij de besprekingen over d e  W§lpenleveranti-és in de 2e Ka>o!
mer zei onze Tulinister�President Drees,dat,wanneer overal 
ter wereld vrije verki.ezirg en zouden w orden ge h ouden de 
communis.. t·en weggevaagd zouden worden, zoals dat in Engelan
en. Denemarke:n,volgen.s Drees het geval was Nu,wij hebben 
toch in Nederland vrije verkiezingen en toch is de com� 
munistische partij ongebroken blijven bastaan,ondanks de
propaganda die zich algemeen tegen onze :i;artij richtte 
Drees zelf hee�t deze stelling geponeer't4 De gedachten-

sfeer
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Geheirn 
en ·de  varviachting was deze: wiJ z1Jn er in 1948 in ge
slaagd een gedeelte van d e  communistische aanhang los te 
werken,in 1949 bij de �meenteraadsverkiezingen was het 
zelfs zo,dat de communisten in sommige raden niet terug
keerden,in 1950 zal dit in versterkte nate worden doorge• 
voerd Dat is niet zo gegaan,:naar toch zitten ze zo vast 
in hun gedachtensfeer,dat er r.a de verkiezingen g; zegd 
werd,dat de communisten weg waren Jhr, Goes vertelde 
zelfs,dat de communisten vernje tigd waren. 
Wanneer men nu nog eens rustig de l::e richten naslaat,dan 
merkt men,dat men toch wel teleurgesteld is. Prof Romme 
schreef b,ve in het regerirgsvoorlichtingsblaadje,dat de 
terugga.hg van de communisten minder was dan verwacht was, 
maar d at over iw.ee �ar de teruggang wel weer sneller zou 
gaan. Dat w as een uiting van teleurstelling,omdat het zo 
langzaam ging,maar Romme zegt: Keulen en Aken zijn niet 
op é�n dag gebouwd en Rome is ook in l jaar niet een 
wereld macht ge worden. V�6r de Sta tBnverkie zing beeft hij 
gezegd,dat het wél zou gaan en nu moet hij dat wee ji ar 
uitstellen.. Wij moeten DL t !fieze beoordeling vaTl. onze 
vijanden rekening houden,omdat ondanks hun ingespannen 
werk de verkiezingsuitslag niet dat heeft opgeleverd,wat 
zij verwacht hadden 
Dan onze opvatting 

roit het voac gaande zouden we kunnen opmaken,da t wij dan 
wel tevreden kunnen zijn,rraar als w.e dat zouden doen dan 
maken we een fout. De fout te vergeten wat we na t4B...t49 
gezegd hebben nl. dat ra.. de stabilisatie in 1949 alle fac 
toren aanwezig waren om onze invloed verder uit te brei
den" Wanneer we dit als o:a atstaf nemen moeten ook wij 
zeggen dat we n:iat tevreden kunnen zijn 
Als men 1a t �reen tage stemnen neemt.,dan was dat in t48 
7 7 % en in 1950: 6.8%,een teruggang van O ,9%• Helenaal 
juist is dit niet,omdat, in 1948 iedereen zijn s_tem kon 
uitbrengen ,hetgeen niet zo was in 1950 Niet in alle 
districten konden de mensen hun stem uitbrengen op onz e 
lijst,ook al het g:volg van het werken van de reactie, 
oarlat vele mensen hun handtekening n:ia t durfden zetten 
uit aqgst voor de reactie1zoals b.v in Limburg Als de 
verkiezingen.. 1950 voor de 2e Kamer waren geweest,aan zou 
onze partij in de No� polder zelfs een meerderheid heb
ben gehad daar de aanwezigheid van vele D U&W,-arbeiders 
uit Groningen,Friesland en Drente;die nu geen betaald 
verlof kregen om hun stem uit te bren0en in hun woonw 
plaats. Maar we zijn zelfs 'oo:reid dat cijfer niet te 
hoog aan te slaan,omdat we mee. ten constateren dat we 
toch achteruit zijn gegaan. Typisch is het e chter dat 
we op ro mmige plaats en vD orui t zijn gegaan. Wij mogen 
echter n:e: t zelfgenoegzaam z ijn. De voorwaarden van 1949 
hebben we n:ia t gerealiseerd, 
Toch :is de mening van re t dagelijks te stuur dat we on
ge schokt uit de verkiezingen zijn gekomen. Men is er 
niet in geslaagd om de klap van 1949 in 1950 nog eens te, 
geve�. Door beschouwing va.n a e cijfers zullen we dat 
zien �k moet me excuseren dat ik de ze cijfers niet met 
jullie door kan nemen,omdat ik geen tijd heb gehad voor 
een voorbespreking met ha t districtsbestuur omdat ik 
regelrecht uit de 2e Ka.me� hier naar

t
tQe ,gekomen ben

1 In arbeidersplaatsen heeft onze par ,iJ invioea. 
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ondanks _geestel.ijke en materiele druk, Dat is van de 
grootst% mogel...ijke betekenis. Ik zou dit met een voorbeeld 
duidel..ijk willen maken. Wanneer door een rustig water een 
stoomboot gaat ontstaan golven en iemand die dicht bij de 
wal zit,krijgt natte voeten Al is de vergelijking niet 
helemal zuiver,omdat de wereld niet rustig ia,zou ik 
toch een parallel willen trekken met de revolutionnaire be 
weging die in China en andere delen der wereld in opmars 
is en waar velen natte voeten krijgen In zulk een periode 
van versterking der revolutionnairen richt de reactie zich 
tegen hen Toen na de grote revolutie van 1917- 21 het de 
reactie gelukte de revolutie terug te slaan,volgde een 
periode van reactionnaire overheersing,omdat de revolution 
nairen geen gesloten,. kern vormden. Scheuring en  ontmoedi-
ging waren re, t gevolg,,/Het. percentage dat op onze partij 
stem.t,toont,dat wij een vaste l<B,rn hebben" Dit is ook be_. 
langrijk,omdat verkiezingen niet meer zoals vroeger graden 
meter zijn,zoals kameraad de Groot op het partijcongres 
gezegd heeft. Dat is volkomen juist Wij hebben onze kie
zersschare om ons heen weten te handhaven onder de moei ... 
lijkste o�standigheden. 
In J.949 liep ook de cpmmunis t.ische i:artij in BelgH! terug. 
De antm�communistisch-Amerikaanse pers in Belgi@ hief een 
concert aan dat de com�unistische partij vernietigend was 
verslagen. Op grond daarvan zouden w e  mee ten zeggen: de 
communisten hebben af gedaan.Ma.ar toen er in Antwerpen een 
havenstaking was,schreef men in de 11Volkskrant",dat dit 
de schuld van de communisten was. 
Hetzelfde in Engeland� Volgens Voskuil waren de communiste 
verslagen,maar de Londense staking was een ga volg van de 
communistische invloed. 
Daaruit rouden v1 e een zeker gevoel van geruststelling kun
nen krijgen,maar dat mag ons de ogen niet doen sLuiten 
voor het feit dat wij a:fgesl..oten zijn van de rest van 
Nederland.met onze 350�000 kiezers. Op elke 100 stemmen 
hebben we er nu 2 minder dan 2 jaar geLeden,maar hebben 
we van de Waarheid-lezers er ook nog 98 over? Neen,dit 
cijfer ligt ver beneden de 98,omdat de mensen onze krstnt 
losgelaten hebben,verplicht of vrijwi.llig door allerlei 
omstandigheden1 De krant is onze dagelijkse spr'eektrompet
tot onze eigen aanhang en middels deze aanhang tot ande-
ren Als de afdeling Haarlem een week lang de concertzaal 
zou huren en iedere avond de mensen voorlichting zou bren
gen,dan badden we ongeveer in l week onze aanhang bereikt. 
Maar we hebben in onze kr. ant een veel betere concertzaal 
waarbij de mensen overal en iedere dag voorgelicht worden. 

Pgt.n. verrichten te Er wordt echter in de µi.rtij teweinig werk verricht voor 

1 

weinig voor "De Waarhei,d�onze krabt. IIn de eerste plaats m�eten wij bij het doorbre 
ken van onze.af geslotenheid gebruik maken van onze krant� 

une Waarheid als werktuiijit blijkt ook uit de p ropaganda.) Wij ,zoals we hier zitten 
om de afgeslotenheid zijn overtuigd van onze opvattingen en dat. is goed,maar 

[ 

te doorbreken in onze overtuigdheid vergeten we vaak,dat de anderen die 
dagelijks onder de propaganda. van andere z ijde laven,niet 
begrijpen dat wij zo overtuigd zijn /Als iedereen serieus 
bij zich.zelf' de momenten. in herinnering roept,dat hij ge-. 
sprekken had met anderen,dan stuit hij op momenten,dat 
hij bij een gesprek zoie. ts zei als 11stik stommelingtt. 
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rMaar daardoor verdwijnt de interesse om met ons te praten.
Een kameraad die voor de vredes-actie op stap was,kreeg 
van. een juffrouw te horen dat zij niets voelde voor een 
communistische v rede,waarop hij zei dat ze dan maar een 
fascistische bom moest hebben. Zie,pgt n.,dat is een 
symptoom van onze a.f'geslot,enheid. We moeten de anderen in 
hun ei gen s:feer te lij:f gaanJ Neem nu dit voorbeeld: door 
de reactie wordt gezegd: de Sowjet Unie heeft meer wapenen
en wll West Europa te zetten. Wij zeggen dan: de S U valt 
nooit aan. Dat is fout. We moeten zeggen: als iemand een 
stok hee:ft en een ander met wie hij ruzie heef t niet,zou 
hij dan wachten tot die ander iw ee .stokken had om hem dan 
aan te vallen ? We redeneren te weinig vanuit het stand" 
punt van de tegenstander. In de illegaliteit discussieerde,
we niet,omdat we er  op los-moesten slaan In die positie 
verkeren we nu niet.JWe moeten ons in hun gedachtensfeer 
verplaatsen 

rl.e: door ons werk te verbeteren. De belangen van de arbeiw
dersklasse dienen,zodat de mensen gaan zeggen: ik ben geen
communist,maar die communist staat toch

r
srar altijd vo or 

ons klaar. Daardoor zullen we de verder elijke invloed 
neutraliseren en daarna terugwerken 
Bij de Ie mverkiezingen zien we geen overwinning van de 
anti ... communisten,maar e en overwinning van ons,omdat het 
bij die verkiezingen:. niet gaat over landverraad,naar over
de directe bele.ngen. 
2e: moeten w ij onze propaganda verbeteren. Ons in gaan 
litel len op de problen:e.n van anderen De kwestie van het 
landverraad is van grote betekenis. De campagne van onze
vijanden,dat wij tot laagheden in staat zijn,maakt op 
alle Nederlanders grote indrukL Daaraan moeten wij aandach
besteden" 
3e: onze positie in de georganiseerde arbeiderswereld. 
Door het ontbreken van contacten wordt onze invloed be· 
perkt en die van �e vijand verstevigd Wij moeten onze 

. positie in de moderne georganiseerde arbeiderswereld v er ...
Lsterken 
Samenvattende stellen we dan de vraag : hoe zullen we het
contact- leggen voor de beinvloeding van de arbeiders,bui�
ten re t reeds bestaande contact {onze kiezers). 

r1e: doO.I' de vredesbeweging. Wij moeten de mensen tot ac .... 
tieve strijd voor de vrede brengen 
2e: onze propaganda in re t algemeen" Als i:artij ,krant etc 
Cnze pgt.n. moe ten leren re .  t gesprek te voeren met anderen
en uit te gaan van hun problemen. 
3e: de betekenis van onze krant Het werk voor de kr-ant. 
De uitslag van de verkiezingen heeft bewezen dat we met 

1...0nze krant n:ie t verder terug behoeven te gaan 
In Zaandam liep onze :p1.rtij 10 stemmen terug� Bij de oude
partijleiding bestond de mening,dat we erg zouden verlie
zen Het partijleven was daar kapot,er heerste een de:fai
tistische stemming. Er is toen een nieuwe leiding gekomen 
die de zaak besproken hebben en cmt de vredesbeweging de 
mensen in bewegi ng gekregen hebben. Het aantal stemmen voo
het vredesre:ferendum was 2 x zo groot als het aantal op 
onze partij uitgebracht. Hier ligt het punt: als onze P{\î-

� 
1 
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__ perspectieven opent voor de pgt n*,dan zal. het gaan .• , 
In Zaandam is onze propaganda er thans op ingesteld in 
andere (andersdenkende) groepen te spreken 

p het partijcongres is reeds gebleken,dat, onze organisat:i 
er niet op ingesteld is,om het werk in de brede nassa te 
organiseren;daarom moet deze organisatie veranderd worden,
zoals op het congres besproken en besloten i� 
Hoe beoordelen wij de winst van de P.v a.A.? De P v.d A 
is tegen onze verwachtingen in vooruitgegaan. De hele pro
paganda was tegen ons gericht en dat was voordelig voor 
de P.v.d.A De arbeider is het op vele punten niet met de 
P.v.d A. eens,maar IIB t de andere partijen is hij het he .... 
lerraal niet eens De regelmatige propaganda: communisten 
stemmen is oorlog enz ,heeft stemmenwinst aan de P.v.d.A.
gebracht-. Wat zei Evert Vermeer op alle vergaderingen ? 
De P.v.d A. heeft ervoor gezorgd,dat de jongens uit 
Indonesiij vlug terugkomen,maar hij verzweeg dat de P.vü.A,
ze nog vlugger had weggestuurä en dat velen nooit meer 
terugkomen Dat spel kunnen ze nu nog spelen,maar over 2 
jaar niet meer 
De kwestie van het duurder worden van levensmiddelen etc,
is een samenspel tussen vakbonden en regering. Men heeft 
de indruk gewekt dat de Uniebonden zonder strijd de 5% 
loonsverhoging erdoor gekregen hebben. Men verzweeg dat
die F"2.- niet gence g waren en waar men dit niet kon 
verzwijgen,daar zei men: wij zijn paraat voor de volgen
de 5 %� Di� spel wordt overal gespeeld 
In de 2e Kamer was vanmiddag staking nl. van de behande ... 
ling van de belastingwetten. Hofstra heeft ogenschijnl�k
strijd met Lieftinck gevoerd door te eisen,dat hij eerst 
bepaalde vragen beantwoord wilde zien. Wanneer de arbeiw
ders hedenavond die krant lezen dan zeggen ze: nou die 

P.v.a A. doet toch nog wel wat voor ons. We moeten d it 
spelltje ontmaskeren en met de mensen de misleiding er 
van bespreken en hen tegelijkertijd voorde consequenties 
plaatsen. Wanneer ze zien dat ze bedrogen worden betekent
dat.,da t zij zelf een campagne m� ten ontketenen tegen all
leugen en bedrog die nadelig :is voor de arbeiders.,, 

/Als we tot slot de vraag stellen: hebben we goede of 
slechte perspectieven,dan zeggen we hetzelfde als in 149:
de voorwaarden zijn aanwezig om vooruit te-gaan. 

(
.Aan de bezetting is een ei.nde gekomen;aan. de koude oorlog 
zal. ook een einde komen. Het overgaan naar de "warme" oo!\
log kan onze positie slechts w rsterken.De positie van 
hetb.ápä.talisme varzwakt. 
De conclusie die wij uit dit alles moeten trekken is: 
Aandacht voor ons werk/ versterking partij-apparaat/ 
vergroting activiteit. (applaus)� 
Na e en korte pauze gaf Hán Bind_e

1
l,s een korte analyse van

de verkiezingsuitslag voor "Kennemerland" (Theo Segerius 
was in verband met werkzaamheden in gezelschap van zekere
Uitenhageweggegaan1 
Pistrict "Kennemerland" is met 0"3% achteruitgegaan,het
geen landelijk gezienégunsti_g\�is. Door het intensieve 
werken van Heemstede :isci'eïnvloed daar vergroot en ging 
het stemmenaantal vooruit. In de Leidsebuurt: 5% vooruit
In Oost en Amsterdamsebuurt achteruit Rozenprieel: 4% 
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ehei 
vooruit. De buitendistricten bleven stabiel. In Beverwijk 
werd door verbetering van het werk en de strijd tegen de 
reactionnaire burgemeester veel goed gemaakt 
Willen we,aldus s pr.fde invloed van onze pa.rtij vergroten 
dan moeten we de taken uitvoeren,zoals die gesteld zijn 
op de districtsconf'erentie,zoals bedrijfswerk1werk voor 
de.krant en de vredes�actie (applaus) 
ter of van Kleef: spreekt over activiteit. Wil niet te" 
veel vergaderen,meer colportage me.t grote groepen en des
noods op andere plaatsen,niet teveel steunlijsten tegelij 
laten circuleren,niet bij mensen plakken die dit niet 
willen hebben. In Bloemendaal.. heeft zij gezien was het 
gemeentebord niet beplakt,de leuze "Troepen terug" moet 
zijn "Troepen sneller te.rug" ,anders duurt het 6 jaar veel 
leuzen bij optochten dat maakt indruk Zij crtitiseert 
nog enkele leuzen en vraagt hoe zij nu propaganda kan 
maken met de brochure van de Groot waarin staat dat de 
partij teruggelopen is Zij verzoekt :ret artikel uit de 
Waarheid over de 2e wereldoorlog in brochurevonn te doen 
verschijnen omdat :tet de 1::elangstelling van velen heeft. 
Over :retgeen Gortzak gezegd heeft over landverraad is zij 
het eens. Zij vertelt dan over ea1- blÎlurvrouw die bij baar 
op bezoek was en aan wie ze gezegd had dat Stalin op SchiJ 
hol was gekomen etc Het bleek dan Montgomery te zijn, 
maar de buurvrouw was erg geschrokken. 
Discussiant Beve-r_vi. · In Beverw. jk ra..rd ge werkt K V P 
9 stem men verloren. - e. :p3..rtij in BevervvLjk 15 ste:IlIDen 
verloren,waarvan alleen in 2 stembureaux in Wijk aan Zee: 
11 stemmen, omdat daar do or de bestuurders niet gewerkt 
was. Ook in Heemskerk was nie. t gewerkt,daardoor teruggang. 
De burgemeester had de CPN. alle propagandamogel...ijkheden 
ontnome�ar de J.<ern van i:a-rtijgenoten :ta.d goed gewerkt 
In Beverwi..jk hebben 1560 mensen niet,ongeldi g  of blanco 
gestemd. Spr zegt dat deze mensen bereikt moeten worden. 
Er is volgens hem ma.ar l devies:overal g1at de partij tot 
de aanval over� 
fo�celi,iAl is zeer pessimistisch en noemt de reeds gege
ven oo�zaken van de teruggang slechts 1 !ln kant. Volgens 
hem zit het allemaal dieper De theoretische ondergrond 
ontbreekt. De P.v d,A. :is. volgens spr niet voldoende 
best reden,vandaar hun winst., 
Lasschuit: ik hoor dat de teruggang te wijten zou zijn 
aan de -reactie. Maar in de stad Leiden zijn we 200 stem mer
vooruitgegaan. Ik ben naar Leiden gegaan en heb gevraagd 
hoe ze dat gedaan he bben. Wet antwoord was: we hebben MMX 
mekaar in de ogen gekeken en zCjn aan de sl ag gegaan en 
als we afspreken voor colportage dan gaan we colporteren 
enz Dat moet het zijn,kameraden,overleg plegen,aanwezig 
zijn,op tijd zijn We kunnen het meemaken dat de bestuur� 
ders achter het raam hun krantje zitten te lezen en wij 
_op straat zijn• Hij schettert dan nog wat over re t krantje 
"i:,ezorgen etc 
Frauenf'elder Men probeert aLle s goed te praten Wij hebbe 
bij de vorige teruggang overwogen,wat de oorzaak kon zijn. 
Door huis aan huis te gaan hebben we geprobeerd het contac 
met de mensen weer op te nemen,maar ook de reactie zat nie 
stil.e We hebben die mensen toen regelmatig van :e. ctuur 
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voorzien. 10.000 manifesten hebben we� rspreid. Als we zo 
door�an boeken we resultaten. We hebben in Heemstede een huul'iiil 
comi tt. Bij b elangr.ijke pol.i tieke gebew tenissen die in de pers 
verdraaid worden weergegeven,moeten wij de juiste voorlichting 
geven\en de p ers te.stzjl)dàn met de �eiten,zoals met de geb eurte ... 

. Ái.P-issen in de haven te Rotterdam. 
�•·'-'f·C.:.f"'Y_•d• Pas. In Kennemerland :ia een be hoorlijk aantal pgt.n. die · voor de p arti j wille n  werken,maar ze zi. jn vaak ontmoedigd door

Leiding in Kanne- gebrek aan succes. De leiding :is hier niet in staat de zaak in 
merland niet in beweging te 1:r eng en. Er wordt wel. ui tgestippeld,maar er is geen 
staat pgt.n. in controle b.v. net de enveloppen•actie i enkele a.f'dèl ingen waren 
beweg. te brengen. v66r de Paasdagen al klaar en andere afdelingen zi.jn in gebreke 
E gebleven. De schuld van d e  districtsleiding. nveloppenwactie. Het bezoek aan de buurtv ergaderilgen was zeer sl echt,he tgeen
Buurtvergaderin- ligt aan a e v oorbereidingentwaarvan we mo.èten be.kijken of' :re- t 
gen slecht bez. wel de juiste propaganda isc Een centrale vergadering is beter. 

Meer huisbezoek. Alle krachten inspannen voor !!n vergadering. 
He t plakmateriaaL moet klein zi..jne Met onze manifesten tijdens 
de verkiezings-actie gaat het net als IIB't di e van andere pa1:r-
tijen : in de prullemand+ Wij moetE:n. tussentijds actiever zijn. 
Op he t congres is vastgesteld dat we geen verkiezingspartij 
zijn,na.ar onze activiteit speelt zich ook rond de verki ezingen 

Werken vlgs • plan. af' ,We moe ten aan de hand van e en plan werken en d aarop controlE 

Te weinig contact 
distr met afd. 
en af'd. met werw 
kers 
Geen reden tot 
pessimisme ... 

uitoefenen. Iedere partijgenoot een b!paalde opdracht. 
Contact van district IIE t de afdelingen is slecht. Het schrifte
lijk contact is bureaucratisch. Regelmatig contact moet er zijn 
van district met de a.f'delingen en van de afdelingen met de wer
kers• Er is f§ en reden om pessimistisch te zijn als pgt. Proce" 
lijn. We mCBten niet alleen theoretisch maar ook practisch wer 
zaam zijn. De mogéL.ijkheden voor vooruitgang z ijn aal]f{ezig,maar 
we moeten daarom de juis te man op de juiste plaats hebben. 
Guurt,je Bakker Ieder � ar wordt een nieuwe generatie aan de 

Vele jongeren 
vertrouw en in 

k:ie zer s toegevoegd. Onder de nie.t-stemmers zi...jn veel jongeren. 
geenVeel jongeren hebben dns ook geen vertrouwen in onze �tij. 
de Dez.e kloof mCB.ten w e  overbruggen deer strijd voer de vrede. 

parti,j Resultaten tone n  dit aan A•N•J•V• neemt een groot aandeel hier.. 
ine In dit verband spreekt zij over een vredesmanif'estatie in 
Amsterdam op 23 Juni:meeting Usclubterrein,defill naar Waterloo� 

nifestatie in plein. Deze manifestatie werd aangeduid als ''Vredeskreet". De 
Amsterdam+ props.ganda\hiervoor die zich beweegt in het raam van de eisen: 

Vredeskampvuur, 
· waarvan bijzonderh.

reeds aan r.D.
Bloemendaal door-
gegeven. ;.
( toestemming zal
(�el' w-aM sch�nl
(door El.daal. ge� 
(weigerd worden.

Aanb• fotomap v. 
ANJV aan F.D.J.
Pinkstermeeting
Berli,jn"
Vredes-actie sti
muleren d.m.v.
cult.organisaties.

verbod atoombom,vermindering tewapening etc. wordt drie maanden 
�lang gevoerd• 

Vervolgens deelt zij mede,dat op Zaterdagavond, 20 Mei a.s. 
een groot Vredeskampvuur zal. plaatsvinden op het Bloemendaal.se 
strand tezamen met kameraden uit de omgeving. Een groep "Rhytmi" 
sche meisjes"(Russische meisjes) uit Amsterdam zou medewerking 
verlenen en een hoofdbestuurder va.� het A.N.J.v� spreken. 
Het ligt in de bedoeling een foto te doen na.ken en deze in een 

l
map te plakken waarin een boodschap geschreven wordt voor de 
Duitse jeugd. Deze map zal dan door een A.N.J.V.er worden aange 
boden aan de 1

1Freie Deutsche Jugend11 bij de Pinkstermeeting te 
Berlijn. Het vertrek naar ha t Bloerre ndaalse strand wordt gestelè 
op 8 uur vanaf' "De Sierkan11 met vlaggen en trommels" 
v.d Hoeven. Heeft veel critiek op de geluidswagen,waarvoor hii
gewoon zijn schouders opgehaald heeft/ Kameraad van Duin kan
daar meer over zeggen (doch blijkt hierto e n:iet genegen te zijn).
de Bruin. vraagt waarom niet bekend gemaakt was dat gestemd
kon w orden bij volmacht. Hij w il d e  vredes--actie s timuleren



Gortzak �. begint me1;6p te merken dat het van een verkeerde
mentaliteit getuigd dat er al zo veel "lartrokken zijn Wij 
zijn comllUl!listem en geen individualisten.J Als er vergaderd 
meet worden dm.. moeten we onze tijd lE S'cll.ikbaar houden. 
Wanneer kameraad van Duin zegt ,dat:. hij geen uitleg hoeft te 
geven over die geluidswagen da:t.. heeft hij form eel gelijk,maar
als communist mce. t lE t hem interesseren hoe de p. rtij voor de
dag komt. Het b ij volmacht stemmen was al in Januari bekend 
Over d e  dl. scus sie zal ik kort zijn omdat de.,_ meeste kameraden
reeds bekrachtigd hebben hetgeen ik reeds � zegd had. 

eorganisatie [Wij moe ten ons werk cri tisch bekijken en het ombouwen aan de 
arti·• hand van de besluiten van het partijcongres zoals b.v buurt

af deling en;J 
Ledental afd. In Oost zijn 180 leden en ik wLl niet beweren dat er in korte
Oost" tijd 90 werkers zullen zijn,maar h.ten w e  zoeken naar steunpun

ten,die er vo orlopig in slagen eens :p3r week enkele mensen bij 

��) 
elkaar te krijgen. Ik denk ook wel. eens wat moet ik in de 2e 

1 Kamer doen bij zo 1.n stelJe.tje stijve mi nistere,rraar juist de 
pers, onze krant kan daar propaganda mee maken. Ik sluit me aan 

, bij wat v.a. Pas en de kameraad uit Heemstede(gezegd hebben 
linder geld voor ris het niet zonde F 35 .ooo,.� voe r de verkiezingeEJ. uit te geven.
erkiez.;meer Is bat n:ie t beter F"20 000 ... voor regelaatige activiteit en -
eld voor regelm.1 F _20.000..,- voor d e  vredt::s�actie ? 
ctivit. en vre- Kam. Porcelijn heeft het gehad over de teruggang na 1945. le�
es-actie. door ons eigenw. erk.ten tweede door de wrsterkte druk van de

reactie. Wij moesten teruggaan door de ontwi.kkeling. De vraag
is echter hoeveel zijn we meer teruggegaan dan noodzakelijk 

uk van de reactie was. De druk van de vijand op ons mee ten we objectief bezien 
o ·ectief bezien. op het algemeen vlak• Juist omdat we zo snel voort zijn gegaan

is de druk op  ons zo groot De strijd tussen reactie eri voor
trijd tussen reac-uitgang hebben w ij gewonnen Bezien we dit zo dan is er geen 
ie en vooruitg. reden tot defaitisme,maar tot optimisme. Wij zijn gesloten, 
ewonnen. maar een afgesloten blok. 

Grotere vastberadenheid,grotere offerbereidheid,grotere zeker
gten• moeten kei� heid Pgt.n. moeten keihard worden,dat is ons deel van het 
rd wordene front" De Chin1ese kameraden mee ten op hun front hongersnood 

Personalia : 

. . . vo<ll'komen en welvaart brengen.De Russsische kameraden moeten de 
arbeiders van het socialisme naar re t communisme brengen. Door 
ontw ikkeling van onze kr. achten zullen we nieuwe � ppor
ten opene!_!] Als deze vergadering een tikkeltje heeft meegewerkt
om d at te b�eiken,aan is ze geslaagd. (applaus). 
Bindels. stimuleert nog tot verkoop van het boek K.P.S u. en 
maakt attent op de feesteeijke bijeenkomst voor pgt.n. en hun
vrouwen op 27 ei a.s. 

Theodorus Jacobus Segerius,19•4•15,Watergraafsmeer.
Hendricus Gortzak,25.4.08,Amsterdam.. 
Henry Johannes Bindels,30.4.23,HaarlEIIl• 
Uit(t)enhage (geen nadere gegevens). 

�1 ter of van Kleef (geen nadere gegevens). 
� Salomon Porcelijn,2 1+19,Amsterdam. 

l Pieter Jacobus Lasschuit,7•4•93,Haarlem. 
��Jol:annes Karel Frauenf'elder,29.11.14,Valkenburg. 
}':).1Jacobus v.a. Pas,10.,.3.13 ,Middelburg ( de Bruin:geen nadere 
...._, Guurtje Bakker,15.6 28 ,Amsterdam• ( gegevens. 

v.a. Hoeven (geen nadere gegevens ). ( 
van Duin ( zeer waarsch. :Arie Jan Duyn,17,.io.02,ZandvoortAa.n het Hoofd der 

B .v.-.n. 6 Javastraa t 8.
aen Haag"" 
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mij medegedeeld,dat op 8 Mei 
1950 in de bovenzaal van het cafè van Th,Vendrik,aan het 
Marktplein te Uithoorn,een kernvergadering was geweest van 
de C.P.N.Geert KET}:i:LAAR,wonende te Mijdrecht,uitgesproken 
communist,had van Vendrik de zaal gehuurd en hem medege
deeld dat het voor de arbeidersbond was.Vendrik verkeerde 
in de mening,dat het uitging van de P.v.d.A.,zodat hij geen 
bezwaar had.Vroeger was Ketelaar lid van de P.v.à.A.,zodat 
Vendrik niet wist dat het voor de C.P.N.was. 

Ik heb een onderzoek ingesteld,waarbij mij bleek,dat 
de vergadering niet uitging van de P.v.d.A.De vergadering 
was bezocht door 8 personen(Ketelaar had bij het huren van 
de zaal gezegd,dat het voor een 8-tal personen was.)t.w.: 

� Geert Ketelaar,wonende te Mijdrecht Kerklaan; 

�, Cornelis KOOLMOES,wonende te Uithoorn Zijdelveld no.10; 
Johannes GOZEMS,wonende te Uithoorn Molenlaan no.20; 
Johan REKELHOF}wonende te Uithoorn lVlolenlaan no.38; 
Jan van RINSUM, wonende te Uithoorn Ams,étiHdijk Noord no. 30; 

x Hendrik VOJRM.A.N,wonende te Uithoorn Burgemeester van Meete
lenstraat no.31 en 

één onbekende,alsmede een onbekende spreker. 
Ketelaar had de leiding van die vergadering en hij 

had de uitnodigingen verzonden.iilat er op die vergadering 
is behandeld,weet ik nog niet. 

Van Gozems,Rekelhof en Van Rinsum zijn /art�otheek
staten vervaardigd. 

Uithoorn,24 

No.345/441 -195D- VERTROUWELIJK. 

Gezien en in tw'�evoud doorgezonden, onder bijvoeging 
van informatiekaarten van; Rekelhof, J.; Van Rinsum, J.; 
Gozems, J. en Koolmees, c.

Amsterdam, i6 Mei 1950. 

(1) 



Bericht 
Bron betrouwbaar 
Inhoud betrouwbaar 
Actie 
Copie 

.t1d]. 
/7. ' 

Rectificaties c/q aanvulinge betrekk · g h bb�ëiWU,� 
de toegezonden rapporten 848e en 11/1-2� ....:..,__, 

- \'t> ,, ,� ACD/ tfltJJJf
in het rapport 84ée d.d. 14.4.49 opgegeven personalia bet_ et:lUîig n�bben
op de districtsvergadering van de CPN aangewezen cand·idaten voor de ver
�ingen 1949,zijn enkele onjuistheden geslopen.Bindels en Bilderbeek moe
zijn: 

drik van Bilderbeek Haarlem 28.6.188� van Beresteijnstraat 30 Haarlem,. 
enry Joh�nnes Bindels Haarlem 30.4.1923 Tesselsc_hadestraat 23 Haarlem. 

(abusievelijk stond vermeld: Gerrit Bilderbeek 24.12. 1 86 Haarlem Vrouwenhek-
�n Johannes Wilhelmus Cornelis Bind els Hrlm.2 .12. 95.) str. 54 

1 De eveneens in dat rapport genoemde Brou�er is genaamd;
�IAloys Heinrich Brouwer 22.4.1902 �url (Dtl.) Rembangstraat 8.Haarlem. 

!n het op 18.1.19� aan het B.N.V. toegezonden rapport no. 11/1-2� (Ref.No.
2021/1/46M.N.) betrekking hebbende op de verkiezingen van 1946, staat op

1 
de ondertekenaarslij st gemeenteraadsverkiezingen onder no .20 ve.rmeld;
Johannes Franciscus de Zwart Schoten 19.8.1915 Elzenplein 47. 

�Dit moet zijn Johannes Fräncicus de Zwart Heemstede 31.10.1886 Elzenplein 

Aan het Hoofd van de C.V.D. 
Javastraat 68 's-Gravenhage 
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VERTROUWELIJK. 
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..____:tt, 
15 Septe be'll \e,O�� 

\
derwerp: Vergadering District 

.. � . 
' 

ACD/ z1111 __ Noor�holland-Noord der C.P.N. 
·-------------------------------------------------------------------------

Datum van ontvangst bericht(telefonisch) 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 
Tevens bericht gezonden aan: 
Medewerkende instanties: 
Ondernomen acties: 

14.9.50. 
Betrouwbaar. 
Waarschijnlijk betrouwbaar. 
Geen. 
Idem. 
Inwinnen van inlichtingen 
onder geheimhouding. 

Naar aanleiding van een telefonisch verzoek 
van een Uwer ambtenaren,d.d.14.9.50,deel ik U omtrent bo
venvermeld onderwerp het volgende mede. 

Op Donderdag 14.9.50 te omstreeks 20 uur werd 
door het(vermoedelijk) Dagelijks Bestuur van de C.P.N.
District Noordholland-Noord een vergadering gehouden ten 
huize van de bij Uw dienst bekende H.KNUISTINGH-NEVEN,wo
nende Waerdendelstraat no 1 alhier,welke bijeenkomst om
streeks 22.30 uur eindigde. 

Op deze vergadering waren zeer vermoedelijk
�

aanwezig de volgende personen: 
1. Dirk Gozewijn VAN BEEK,geb.18.3.08 te Alkmaar,wonende Klein

Gouw 67 te Andijk;" 1 
I' 2. Gerrit DE VRIES,geb.18.3.08 te Andijk,wonende Kerkbuurt 356 

te Andijk; 
3. Hendrik KNUISTINGH-NEVEN,geb.19110.19 te Alblasserdam,wo

nende Waerdendelstraat 1 te Alkmaar; 
;<,..,

I 
4. Karel Cornelis BAKKER,geb.26.11.12 te Amsterdam,wonende 

Vooruitstraat 51 te Purmerend en 
Tiemen VàN DER LA�N,geb.21.2.20 te stedum,wonende Wester
landeweg 60 te Wieringen. 

De opgave van dit Dagelijks Bestuur moge U hier 
bij tevens als aanvulling beschouwen op mijn brief van 
16.6.50,Nr V.D.1.314.50 welke een beantwoording inhield 
Uw brief,d.d.26.4.50,No 81088. 

De bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur op 

14.9.50 voormeld moet vermoedelijk als een gewone wekelijks 

terugkerende gebeurtenis worden beschouwd,waaraan geen 



• 

buitengewoon karakter ten grondslag ligt.Het hoofdonderwerp 
van deze vergadering zou zijn geweest de organisatie van 

de a.s.Dinsdag o.m.op de Burcht te Zaandam te houden meeti 
van de z.g. "Rode Dinsdag 11 .Ter gelegenheid daarvan zouden 
ongeveer 100 personen uit Alkmaar en naaste omgeving zich 

per trein naar Zaandam d�enen te begeven.Enkele partij 
functionnarissen alhier hebben een 1ijst met namen van 
sonen ter beschikking die mondeling opgewekt moeten worden 
de meeting te bezoeken.Er wordt getracht het reisgeld daar
voor zoveel mogelijk ten laste te doen komen van de organi
satie van de 11Rode Dinsdag meeting".Door de Districtbestuur

der KNUISTINGH-NEVEN is reeds een voorschot van f.400 hier
voor gevraagdy0p voormelde bijeenkomst schijnt niet over 
een actme tot staking te zijn geeg;,roken. 

De partijleiding alhier zou iedere Vrijdag 
met een steunlijst onder de· bevolking dezer gemeente laten 
werken,ter verstevigtng van de stakingskas omdat,zo werd 
ook heden(14.9.50) nog gezegd"vandaag of morgen wel weer 
een staking voor de deur zou kunnen staan". 

Verdere bijzonderheden over voormelde 

komst werden tot heden niet bekend. 
Van enige actie in de bedrijven,i.v.m. een 

eventuele ontheffing tot het uitbetalen van de 5% loontoe
slag,is alhier tot heden niet gebleken.Dit onderwerp heeft 

echter alhier de volle aandacht. 
Wellicht ten overvloede deel 

mede,dat de delegatie,die het Vrede�ongres te Wanschau 
heeft bezocht hedenmorgen te omstreeks 10 uur per vlieg
tuig op Schiphol zou terugkeren.Einde. 



Openb. f ilrnvoorate:lling 
door t faarheid tt-f ilm.
dienst. 

Opt d n� 1· ·k J. re en '·vro 1J e ... / 
Brigade•t • / J.

• fi1·�

r

, 
����. 

Film. over Oezbekistan, 

lnt ekeningen op I i ·aar-
heid II obligatielening. 

Taak Kennemerland: 
F.8.000 -. Heeds in
getekend voor F•l400�-·

Verloting fruitmand en 
3 boeken onder inteke
naars• 

• 

{hMJt � ·l �,.)
Vertoning "Het leven 
in de Citadel". 

Bericht: 
Bron : betrouwbaar. 

nhoud : betrouwbaar. l t 

Copie : --- �l L4fi1) 
actie : ---

1 ' b 

1ens 

Week v&r ·· ht• 

êl erf� 
ACD/ y-�a1�a·\ ---·---·

Op Zondagavond, 8 October 1.950 vond in de uin
zaal. van het Gem. Concertgebouw te Haarlem een open
bare fil.mavond plaata georganiseerd door de 1'vaarheid11 

filrndienst in het kader van de "\"aarheidltfilm.tournee 
ter activering van de II waarheid�•-obligatielening. 

Zaal.capaciteit: 306;aanwezig: 320 personen,ter
wijl nog een tiental personen wegens plaatsgebrek 
teruggestuurd moest worden. 

Aan de ingang der zaal werden entreebewijzen 
verkocht door: T•.8.• Vermeulen 

De avond werd geopend met het optreden van de 
reeds eerder ges;î.gnaleerde 11:[!:o�ijke Brigaden,een 
mandoline- en gitaarband gevormd door 7 personen 
uit AlfJV. en OP3J. o.m. iugo van La en (die de lei
ding der band heeft},Rie V•d• o " im /interink en 
een viertal (nog) onbekenden.. �.'l .u, 

Hierna vond de vertoning plaats van een korte 
fillIL over Oez.bekistan" 

Vervolgens werd het woord gèvoerd door M.r D

Proper. Deze kondigde aan da� tijdens de pauze,die 
hierna zou volgen tgelegenheid zou worden gegeven om 
in te tekenen op de ttW-aarheid"obligatielening van 
F.200·000 .. -.. Ffiervan moet door h�t district Kennemer
land der CPN. F�a.ooo.- worden bijeengebracht,waa.rvan
reeds F .1400.- is binnengekomen Aan de intekening
van hedenavond.,zei Proper,is nog een kleine attractie
verbonden bestaande uit een fruitmand en een drietal. 

. boeken"Deze prijzen zul�en onder degenen die heden
avond intekenen worden verloot-. Spr. verheerlijkte 
"De Vfaa.rheid1t. als enige krant die de waarheid verkon
digde ,in de bres springt voor de arbeiders in Neder
land- en niet zoals de reationnaire pers verkondigt 
wat door de Amerikaanse imperialis.ten en oorJ.ogsosihi t
sers wordt voorgeschreven� 

Tijdens de pauze werd muziek en zang ten gehore 
gebracht door "De Vrolijke Brigade 11,terwijl in d.e 
foyer naaat de zaal. ingetekaid kon worden op de obli
gatielening" 

Na de pauze werden eerst de reeds eerder genoemde 
vier prijzen verloot,hetgeen geschiedde door de kaarte 
waarop was ingetekend dooreen te schUdden en daaruit 
een kaarit, te trekken" Het s.chUdden der kaarten geschi 
de door Arie Duyn terwijl. een lid van 1•De Vrol.ijke 
Brigade 1L de trekking verrichtte De fruitmand werd 
gewonnen door een onbekende,de drie boeken door resp 

l 'lennekes, Vondelweg 106.zw ,van Dijk,Oudeweg 31. en
Gooaaen�Oost�est 82• 

· - IIT"erna werd door een onbekend gebleven persoon
de hoofdfilm aangekondigd :. "Het l.even in de Cidl..adel.11.

Aangezien deze film reeds vertoond werd in den 
Haag en otterdam,mag de inhoud ervan bekend worden 
geacht 

Tussen het le en 2e deel der film d de · wer 



Openb. Vredesavond. 
12 10 50. 

Voor F•75• .... ingete
kend" 
Collecte ��Vlaarheidtt 
obligatielening. 

Dienstget1e� n1 
aandacht gevestigd op de openbare vredesavond op 
12 October 1950 in de "Stad Haarlem11

" 

Na afloop der hoofdi'ilm werd medegedeeld,dat 
op dez.e avond was ingetekend voor F .75· - op de 
tt�faarheidltobligatielening. Bij het uitgaan der zaal 
werd voor hetzelfde doel gecollecteerd door b.rie 
Duyn 

In de zaal waren spandoeken aangebracht met de 
opschriften 1'Elke obligatie een slag voor de vrede'' 
en "Versterkt de Waarheid" ,terwijl op het podium enige 
rode doeken en de vlag van de afdeling \i/est der CPN• 
waren aangebracht. 

Stemming ;: matig enthousiast. 
(op filmavond dd• 

Personalia in ranport voorkomende en gesignaleerde personen: g.10.50. 

• 

• 

Il.iichael Dirk Proper,Haarlem i 2l•lfti5 • 
Arie Jan Duyn.,Zandvoart117 10 02. 

)'.1-Hugo van Langen iRotterdarn 13•8�23• 
Hendrika van Langen-Hoogendijk,Vlaardingen"9.8 87" 
Dora Vermeulen-van Langen,Rotterdarn,2.10 1 6" 
Johanna Cornelia van Alphen,Rotterdam.14.10 97• 
Maria Hermina Johanna Pluis,Groningenr2•10 29 
Guurtje Bakker,A.msterdam,15•6 28" 
Arie Segerius 1Amsterdarn,25.9"9L 
lU1na de la Rie-Briene�Haarlem,9.2 04 
Hermanus van Schie,Schaten,18•3•21 
Pieter Hendrik Vooren"Haarlem,:29•4•0fü, 
Carolus Johannes Jacobus Winter ink,Ansterda.m-.12�8 ... 26" 

'><t., 'lillern Marinus Winterink,Amsterdarn,3.9 28 
-1,. ,. Maria van der Pol,Haarlem,16.la3L. 

Maarten Hellingma.n,Beemster,28:-6�86• 
Femrnetj e l?asma"Rotterdam,25.l 33 ·. 
Johan · duard Frederik Schiffer,Amsterdarn,1.2 2"89. 
Christina. Goossens-Schoon,Haarlem,22._.9 25· 
Salomon Porcelein,Amaterdam"2 1..19 

-Thomas Antonius Vermeulen,Schiedam,30•6 16
\l. Johannes Briene ,- Haarlemrnermeer"13•6"77•
�

c
.t?etrus Martinus Wenn.ekes,den Haa:g,-5.7"09

• 1.l,�· d l\Jïcolaaa van__l2.ijk,Haastrecht ,-31*8 99:.
� �,r' Jacobus Goo�en,Haarlemrnerliede,30116 26

� JJ.1.fiN� 10 October 1950 

2e openb. filmvoor
stelling door 11v.aarheid 1

t 

filmdienst. 

üp Woensdagavond,ll üctober 1950 werd,wederam in de 
Tuinzaal van het Gem.. Concertgebouw ,een openbare film
avond georganiseerd met een programma. gelijk aan dat 
van de 8e October 1950. 
Er bestond ook voor deze tweede avond veel belangstel
ling: pl.m. 250 aanwezigen. 
Het opwekkend woord tot steun aan de tL\fiaarheid ,robligatie 
lening werd ook ditmaal uitgesrpoken door Mr. Proper� 
Een loterij werd ditmaal niet gehouden (politie Haarlem 
had Mr. P-�oper op zijn overtreding tijdens vorige film
vertoning gewezen,waarvoor hij zeer erkentelijk was). 
Op deze tweede avond werd op de Obligatielening inge-
tekend voor een bedrag groot F•l05.-.



Dienstgeheim -.3-

Na afloop der filmvoorstelling werd bij de uitgang der 
zaal gecollecteerd door Jan Groot en eenANJV.er (onbekend) 
Deze collecte bracht plm. F.s.- op. 
De vertoonde films waren voorzien van een Nederlandse 
tekst (verzorgd door Nel Visch-Vermeer). 

ersonalia gesignaleerde personen op filmavond 11.10 50 � 

·1ichael Dirk Proper ,Haarlem, 21.1.15.
Hanna Jacoba van Ommeren-Averink.}Enschedé,28.5.13.
Eduard van Qnmeren} Haarlem,?alO 14.

• 

• 

Alida Margaretha van Onmeren,Haarlem,31•3áJ.3,.
Jantina Groenendaal-Boxem 10nstwedde 121.5.01.
Fokje Peper-rosma,Ooststellingwerf,29al 87.
Pietertj e Wijnands-Smidt,Hoogkerk,27 .1.16"
Johanna Cornelia vanAlphen,R 1darn,4•l0.97.
Femmetje Pasma.,Rotterd.a.m,25.l.33·
Maria van der f>ol.,-F-aarlem,16.l-31..
Maria Gesina Bindels-Korremans 1Haarlem,29.l"Ol
albertus Kwaak,H. lieden en SpaarnwoUde,16•9 06.
Johannes Groot ,Wervershoof "22•3•17
Jan Heytink1Purmerend,22•8•8l�
Wilhelmina Hendrica Heytink-Ra.yer,-Hoorn,15.8 79.
Hendricus Cornelis Hennevelt,Haarlem,3.5.04.
Pieter Hendrik Vooran,Haarlem,29..4 05
Theodorus Jacobus Segerius,Watergraaf'smeer,19.4.15.
Gijsbertus van Schie,Schoten,9 7•23
Hermanus van Schie�Schoten,18.3.21
1: drianus Johannes Stolvoort iHaarlem,23•2 96. 
Maarten Hellingman,Beemster,28a6 sa

Martien Jean Gregoire Jr•,Haarlem,14.8•32• 
Catharina Bonte-1aleveld,Haarlem.,20.5.l6 
Pieter Koomen ,-Oudendijk,26•12-.23 
Bernardus Groenendaal.,10.6.0l. 
n 

13 October 1950. 

Aan het loofd der B.v.n" 
Javastraat 68 
.LJ e n F a a g• 



N o t i t i e  

Aan: 
Van: 

No.: 

B.s.v.

B III
B 94848 

IIIg/ h 2 

n.a.v. schr. van Haarlem 94848 z. Co. 

Met alle waardering voor het werk van de I.D. 
Haarlem, moge het volgende onder de aandacht worden 
gebracht. 

Men heeft er een gewoonte van gemaakt om in zijn 
rapporten van alle daarin genoemde personen een opgave 
te maken onder het hoofd "Personalia in rapport voor
komende personen" als sluitstuk ter bepaling der iden
titeit. 

Deze opgave bevat dan de volledige voornamen, 
de achternaamt de geboorteplaats en de geboortedatum, 
terwijl in de tekst diverse aanduidingen gebruikt wor
den. De ene keer wordt volstaan met de familienaam 
al of niet vergezeld van de voorletters, de andere 
keer met de familienaam voorafgegaan met de voornaam 
of de roepnaam. 

Ter vergemakkelijking van de bewerking der stuk
ken ware het gewenst, indien Haarlem, evenals trouwems 
alle andere verbindingen, in de rapporten de personen, 
die daarin voor de eerste maal worden genoemd en die 
ons reeds eerder zijn gemeld zou aanduiden met de 
voorletters en de familienaam met daar achter tussen 
haakjes de geboortedatum en 11bekend 11 • 

b.v. "Naar mij van betrouwbare zijde gemeld werd heeft 
o., .J._ •. r_. Pietersen (23.12.1908, bekend} van het Par

• tijbestuur der C.P.N. etc •••• oo••" 

Door het tussen haakjes geplaatste deel wordt dan 
te kennen gegeven, dat de persoon al eerder is doorge
geven p terwijl de geboortedatum voldoende is om een 
feilloze naslag door ACD te garanderen. 

Indien een persoon voor de eerste keer gemeld 
wordt, dient de gebruikelijke weg met de volledig·in
gevulde informatiekaart te worden gevolgd. 

·rrr. H.B. 

24 October 1950 

�

!.-J ' ( 
1� 



vertoont hedenavond 8 uur in Café 
D I E N S T G E H E I M • Buikema de prachtige Hongaarse film 

Verbinding No.102. 

No.54/50. 

Onderwerp: Openbare vergadering, belegd 
door de c.P.N., afd. Andijk 
op Zaterdag, 21 October 1950 
te Andijk. 

Datum ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaar. 

Kameraad Szabo 

Toegangsprijs 50 et. Alle leeftijden 

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

b. 
r-·t1��1

4..-J Il

Medewerkende instanties: 

/9 Ondernomen acties: 

·;.. t NOV. R;O,

ACD/ ;t11f
.J_/ 

"Ik heb de eer Uhoogedelgestrenge het volgende te berichten. 
Op Zaterdag, 21 October 1950, te 20.00 uur, was door de C.P.N. Afdeling An
dijk een openbare vergadering -tevens filmavond- belegd in Cafê BUIKEMA, 
Kerkbuurt No.319 te Andijk. Toegangsprijs F.0.50 per persoon. Zaalcaptci
teit ongeveer 80 personen. Aantal aanwezige bezoekers: 50 ä 60 • 

.....----, Nadat de vergadering door Guus van GELDER, geboren te Amsterdam, 1-12-•22, 
van beroep tuinbouwer, wonende te Andijk, Krimpen No.406, was geopend, werd 
een film vertoond over de begrafenis van George Dimitroff. Vervolgens voer
de DDllf GOZEWIJN van BEEK, geboren te Alkmaar, 28-1- 1 08, boekhouder, wonen
de te Andijk, Kleingouw No.67, het woord, waarin hij deed uitkomen, dat an• 
dere couranten dan de Waarheid een verkeerde voorlichting gaven over de oor
log in' Korea en over Indonesiê. Volgens zijn zeggen, was het de bedoeling 
van de Kapitalistische landen, de V-rije bevolking in N.Korea te onder..,,druk
ken en uit te moorden. Dit zou echter niet gelukken, daar vanuit de bergen 

"1tzou worden door gevochten. Ook de Indonesische-bevolking,die men trachtte 
te onderdrukken

1
vocht zich vrij. Tenslotte wekte spreket op, het dagblad 

de Waarheid te steunen, opdat die courant kon worden uitgebreid en een juis
te berichtgeving verzekerd was.

Hierna werd de hoofdfilm vertoond,genaamd: "Kameraad SZABO". Omstreeks 23.00 
uur werd de vergadering,gedurende welke de stemming van het publiek zeer 
rustig was, beeindigd. De filmvertoning ging uit v,an de Waarheidsfilmdienst. 
De auto van de filmoperateur, wiens naam niet is bekend geworden, droeg 
het kenteken ox�2611�. 

W 
Einde." 

OP KAA�f 
ACD/ .b 
DAT:�/,!'i/ 
PAR: 

Medemblik, 28 October 1950. 



• No •l4/868S •
/ ')( 

Kaderbijeenkomst district 
Kennemerland der CPN. 

• 

obligatielening. 

• 

Rede Harry Verhey. 
�· en int. politieke 
si:tuatie • 

• 

Versnel.de oorlogsvoorbe
reidipgen• 

. ' 

Aanwezig: pl.m. 35 personen" 
In de zaal. waren spandoeken aangebracht met 

vredes leuzen. 

De bijeenkomst werd geopend door Hgn BinQeJ.s,, 
•die begon met te wijzen op de belangrijke rede
welke Paul de Groot heeft uitiesproken op de zit
ting van het Partijbestuur" Hij wil.de op de daar
in genoemde feiten niet nader ingaan aangezien de
betreffende rede uitvoerig werd afgedrukt in de
krant (''Waarheid" dd• 13 en 14 October 1950). 
Hij stipte de oorlogsvoorbereidingen aan. en de
hetze die hiervoor gevoerd wordt• De bijeenkomst
wordt volgens spr. belegd om de taken in voornoem
de rede nader te bespreken. 

Vervolgens deelde hij de stand mede in de
obligatiewedstrijd tussen de districten Kennemer•
land en <:.tooi en Eemland. als resultaat noemde hy 
voor Kennemerland aan inschrijvingen: F.3493.- :
43•47% en voor Gooi en EemJ.and: Fe257'6•- :. 36•8%, 
waaruit blijkt dat Kennemerland voor zover het de
inschrijvingen betreft de leiding h.eeft" De twee.dE
phase is e·chter het incasseren der gelden, waarbij 
Kennemerland op de landelijke ranglijst de l2e ;;y
plaats inneemt en Gooi en Eemland de 2e" Daarom
moet het zwaartepunt gelegd worden op het ihcasse
ren der gelden. Een gunstige uitzondering noemde
spr. de a:fdeling Santpoort die tot taak had : 
F.300 .... ; Fe400.- aan inschrijvingen noteerde en
reeds Fe300.- afrekende (applaus) •. De afdeling
Centrum staat het laagste. Zij zijn pas deze week
begonnen en zu1len pogen de achterstand in te halez

Hierna gaf hij het woord aan Harry Verhey voox 
het uitspreken van een rede over de nationale en iz 
ternationale politieke situatie• 

Ook deze spr. begon met te wijzen op de rede 
van Paul de Groot: •Al.les voor de vrede,alles voor 
de eenheid•,welk.e elke pgt" in de krant heeft kun
nen lezen • .tlij maakte er· op attent dat men tijdens 
zijn rede reeds vragen moest formuleren voor de 
discussie. Wijzende op de versnelde oor1ogsvoorbe
reidingen zegt spr.: we behoeven slechts een bli.k 
in de krant te werpen om te zien hoe juist het 
door Paul de Groot in zijn rede besprokene is• 
Hij noemt dan een reeks op als: de houding v an 
.Amerika t.o.v. Korea.; de u.N.0.1 de langere dienst
plicht die ook geldt voor Nederland enz.,doch zo
als kameraad de _Groot dit in zijn rede belichtte ie 
oorlog niet onver�jdelijk. Spr. constateert in de 
wereld een toenemende weerstand tegen de oorlog. 
Hij wijst in dit verband op de herbewapening van 
West Duitsland,wat in Frankrijk een storm van ver-
ontwaardiging heeft ontketena..
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Taak t.o.v. Duitsland• 

Toenemend verzet in de we
reld tegen reactionnaire 
krachten. 

r�wyl 
Tactiek b ij acties op breed 
front (vrede),eerst onder 
massa,dan bekende personen 

rtrekkena

Zekere bewustwording in 
de PvdA. (onrsutJ. 

G h 
Wij zien,aldus spr.,ook in West Duitsland een 
storm van verontwaardiging niet alleen bij de cOJn ... 
munistische geintresseerden,ma.ar ook onder sociaal
democraten, andersdenkenden, intellectuelen enz • bij 
welke protesten zich ook de Duitse jeugd aansluit• 
In dit verband zijn de verkiezingen in de Duits 
Democratische republiek van buitengewoon belang• 
Hier sprak de bevolking zich in zijn geheel uit 
tegen de oorlogspropaganda en gaf daarmede een dui
delijk antwoord aan de oorlogsdrijvers• Dit maakte 
ook indruk op de West Duitsers waarvan er vele thans 
overleg zoeken met de Oost Duitsers• Vervolgens 
geeft spr. een beeld van het Duitsland onder N�
bewind,na de be8indiging van de oorlog en de hüidige 
situatie.In 1945 de totale vernieti�ing van steden 
enz. De bevolking lamgeslagen" Dertien jaar fascisme 
daarna een ver-nietigende oorlog. 
Wat is onze taak thans t.o.v. Duitsland 1 Wij moe
ten hen uit hun apathie wekken,hen perspectief bie
den en opnieuw vertrouwen geven. Waar het bijna on
mogelijk leek werden toch. resultaten behaald;dit is 
belangrijk voor de vr� oorlog of vrede" Dit is te 
danken aan het hardnekkig doorzetten van de arbeide{
in Duitsland,onze kameraden die daar gewerkt heb
ben. 
Spr, vervolgt met tew ijzen op het feit dat thans 
in Belgi@" weer mijnwerkers in staking staan" Dit is 
een van de tekenen van een toenemend verzet in de 
wereld tegen de reactionnaire krachten. Wat is in 
Nederland gebeurd ? Ook in Nederland zijn goede 
dingen die hoop geven" Ten eerste het Nationale 
Vreèescongres. De les die hàeruit getrokken kan 
worden is,dat de vredesbeweging zich in de Neder
landse arbeiderskJ.asse heeft vastgezet,hetgeen mo� 
ge blijken uit het feit,dat onder de afgevaardigden 
op dit congres zich 90 leden van het NVV.,12 K.A.B• 
ers en enkele CNV.ers bevonden• Spr. snijdt dan een 
probleem aan. nl.: dat eerst bekende personen worden 
aangetrokken en dat men aan in de massa gaat werken. 
Het is voor de tegenstander d an. zeer licht om zo 
iemand terug te halen. We moeten eerst handtekenin
gen verzamel.en onder de massa en zodoende sympathie 
verwerven;dan vindt zo iemand steun om a an de druk 
der reactie het hoofd te bieden• 
Vervolgens passeert de revue de jobgste resolutie 
van de P.v•d•A• Dat deze zich duidelijk moest uit
spreken,zegt Verhey" komt omdat. in de r·ijen van de 
PvdA. een bewustWording naar voren treedt en d at zij 
ontevredenheid in eigen rijen moest sussen• 
Spr. ·wijst op een artikel in "De Tijdtt waarin ge
constateerd werd een algemene weerzin tegen bewape
ning. Het werd een slecht teken genoemd dat in �e
derland onder de •tOproep van Stockholm1t. 450.000 
handtekeningen staan• Deze uitlating is van grote be 
tekenis. En dat terwijl wij weten. hoe slecht de re
sultaten eigenlijk zijn. 
Alles voor de vrede,vervolgt Verhey"betekent alle 
vredeskrachten sam te blll:ldelen en op hoger peil te 
brengen,doch dit gebeurt niet• In de rede van kame-
raad de Groot wordt als grote belemmering
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raam 

aangegeven een ni.et voldoende vertrouwen hebben in· 

Defaitisme/ Pessimisme/ 
Teveel optimisme (passi
viteit .. ) 

de uitslag van de strijd voor de vrede• 
'7 Sprekende over defaitistische opvattingen en pessi

misme, zegt Verhey,dat deze moeilijk te onderscheiden 
zijn, ook in Kennemerland• Pgt.n. gaan nu eenma.ai. 
niet na.ar kameraad Segerius en zeggen ik ben defai
tist of pessimi.st of •het geeft toch niets de oorlog 

• 

• 

komt toch• dan zou het niet zo moeilijk zijn" 
Defaitisme uit zich. op andere manieren. Daarom moet� 
we niet te lic.ht over deze passage heen:Lopen• Men 
moet zich afvragen is dit in onze pa,rtij aanwezig? 
en hoe uit het zich ? Zien wij het niet dan moeten wa. 

. het opzoeken. Als het zich openbaart is het te laat.• ./v Hoe h et te vinïen.1 In de

. 

eerste plaats de passiviteit 
het niet meer werken,het zich 1::Itj de toestand neer-

/ib/ leggen en een reeks van andere dingen.
oJ:}. Een sprekend voorbeeld hadden wij b.v. verleden 

week Vrijd� in AmsterdaDL toen bij een der grootste 
metaaJ.bedriJven : de N•D•S•M.,kernverkiezingen plaat$ 
vonden. De ze kernverkiezingen zijn voor de communis
ten zeer belangrijke Zij geven een zuiverder beeJ.d 
dan b.v. de gemeentera.adsverkiezingen,daar hier al.
leen de arbeiders spreken• Wat is geschied" Deze ver 
kiezing in Amsterdam is grandioos ona:erschat• Party
noch krant zijn op de hoogte gesteld. Er zijn poli
tieke fouten gemaakt. Zij hebben verzuimd een ver
kiezingscampagne in het bedrijf te organiseren. Zy 
hebben gee n bJ.okJ.ijst gevormd• Dit alles bewijst 
dat zij geen vertrouwen hebben gehad in de politiek 
van de partij. Zij hebben sJ.echts getracht hun. ei
gen positie te behouden• Zij hadden zich met de ar
beiders moeten verstaan,ook met de and.ersdenkellden• 
Dit is een voorbeeJ.d van defaitisme en bewijst dat 
er d faitisme in de partij is• Deze fout moet worden 
hers eld" Voorts is gebJ.eken da��terwijJ. op de lyst. 
der EVC•:. 1345 stemmen werden uitgebracht,,nog niet. 
de heJ.ft van dit aantal. de ttOproep van Stockholm" 
tekende" Dit is een onderschatting van de vredeswil 
van de arbeiders .. De WC• had,aldus Verhey,meer 
stemmen moeten kunnen krijgen• Zij hebben zich niet 
tot uiterste kracht ingespannen .• De strijd tegen en 
het overwinnen van fatalisme betekent de strijd voor 
de vrede versterken. 
Voortgaande op dit the.ma. zegt spr, ,dat de partij re• 
soluties a.lJ.e werden bevestigd,dOch a J.J.e winst 
niet door pgt.n. werd behaald. Uit de resoluties 
werd niet gehaald wa:t er in zit. De sJ.echte gang van 
zaken wordt vaak geweten aan slappe organisatie• 
Maar het is ook niet zo dat het goed is aJ.s alles 
ma.ar op tijd gebeurt,vergaderingen op tijd beginnen 
enz• zoals bij een Rijksver·zekeringsba.nl.c of een Ra.ad 
van Arbeid" Het probleem is de passiviteit,niet ge
noeg a-ctie opbrengen. Het is niet voldoende om de 

Richtlijnen moeten gehan
teerd naar de stand van 
zaken op het moment" 

resoluties te J.ezen,ma.ar deze moeten in a:- ctie wor
den omgezet.. rn. politieke omstandigheden moeten de 
richtlijnen worden gehanteerd na.ar de stand van za-
ken op het moment• In deze taak schiet men vaak te 
kort. Ook moeten wij begrip hebben voor de
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si tuati.e en de moeilijkheden waarin pgt.n. verke- ,1; 
ren. Vele vam jullie zijn toch op de scholing gewees 
Vaak wordt te kort geschoten in activiteit,in tonen 
van begrip voor de situatie. Het blijkt vaak moei
lijk voor pgt.n. om te zien hoe een situatie lîgt• 
Het is een vereiste dat wij elke omstandigheid be
heerst tegemmet treden• 
Sprekende over pessimisten en overdreven optimisten 
in de partij constateert spr. dat beide standpunten 
niet deugen. De pessimisten zeggen: "Ik doe geen 
barst,het helpt toch niet;hoe wij ook werken het 
gaat toch niet best.•t. De optimisten zeggen: 1'-Het. 
komt toch wel.;we rollen als het ware naar het socia .... 
lisme toe•• Komen wij met overdreven optimisme voor-
uit ? In feite is dit nog een overblijfsel van de 
tijd na de bevrijding,toen jonge pgt.n. die na de 
oorl.og toetraden. de gedachte koesterden van de gelei 

/f\ 
del.ijke overgang• Wij kwamen t erk uit de illegali

-L_ teit• 
ir-erugkerende tot optimisme en pessimisme,zegt spr.: 
zowel pessimisten al.s optimisten staan het werk in. 
de weg. Ket s.t.andpunt je hoeft. niets te doen is ona

juist. Hoe is de werkelijkheid: het is zo dat we 
optimistisch kunnen zijn. In de wereld van heden be
Palen niet de kapitalisten en de reactie de ontwik
keling ,maar wij .- Sinds 1917 is in de w.ereld een to
tale verandering ingetreden,is het socialisme gewor-

. den van een theoretis.ch ieta tot een tastbare macht, 
die vanaf' de eerste dag zijn stempel. druk:te op de 
wereld.politiek• Vanaf. die dag dateert het anti-com
munisme. Sinds.dien beweegt zich het socialisme in 
een stormachtig tempo en versnelt zich nog voortdu
rend"lfet groeide zodanig dat men kan zeggen.,dat. w:r
nu. op de grens van twee werelden staan. Het socia.
l.isme staat op de dagordar van a.lle arbeiders in de 
w-ereld. De arbeidersklasse wordt. gedragen doo r de 
gedacht.e,dat zij de klasse van de toekomst is• 
Over de nationale communistische politiek zei spr. 
het voJ.gende: naast de internationale politiek: 
staan ook de :nationale politieke verhoudingen. By 
grijpt terug op de bezettingatijd waaruit de com.nni
nistische partij met grote invloed tevoorschijn trad 
De reactie heeft zich echter tijdelijk hersteld in. 
politieke kracht en oefent thans grote invloed uit. 
op de massa door middel van pera,radio"f ilm enz. 
De toestand werd beter,de regering kreeg een be
paald vertrouwen.. De reactie gebruikt de PvdA.. als 
schild en dekking. Zij regeert thans op meer bedek
te wijze dan in de tijden van Colijn en de Geer. 
De toestand is echter niet zo verschrikkelijke In
gespannen wordt de strijd voor het socialisme voort• 
gezet.-,een strijd met ups en aowns,doch voortdurend 
in beweging. Onze pa-tij is van inhouq sterker gewOl
den. Nationaal en internationaa.1. moeten wij de aingeJJ• op zich zelf zien in zijn verband en in zijn geheel. 
Wij zien dat in Nederland de regering een oorlogs
politiek voert.,echter niet op eigen houtje,maar in 
internationaal. verba.nd,gericht tegen de Sowjet Unie 
enz. Wij moeten daarom onze strijd richten tegen de 
eigen nationale reactie en daardoor ook tegen de int. 
reactie. 
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Anti-duurtecampagne. 

Geheim 

De stakingen in Augustus w.a.ren van buitengewoon 
ote b-etekenis,ma.ar zei Verhey,dit is niet het 

aatste geweest,er komen er nog meer en grotere 
takingen. Dit is het eerste sein geweest van het 

verzet der arbeidersklasse. Een verbJ.ijdend teken ie 
geweest,dat niet alleen onze mensen,ma.ar ook op 
grote achaal NVV•era,katholieken enz . hebben deelge 
nomen. Dit b1eek ook toen een reactionnair actie
comit� poogde om na._ de bouwvakstaking de .EVC.ers. 
van de bouw.werken te weren. Ook de andersgezinden 
bleven aJ.s een blok staan. Dit heeft geleerd dat er 
verenigd successen zijn te behaJ.en. Iets derge
lijks zagen we bij de N•D•S•M• waar bij de kernver
kiezingen van de 1800 leden der Uniebonden er

sl.echts 1300 op de gezamenlijke J.ij sten stemden en 
daarmede hun directe openl.ijke af keuring tegen de 
loon- en prijs.politiek van de regering Drees uitM 
spraken, Ben en a.nqer komt ook tot uiting in inge
zonden stukken in 4_e _ soc�aal-democratische pers, 
vak- en kaderbladen• ••WiJ kunnen niet langer deze 
politiek verdedigen"i''Viij hebben geen argumenten 
om onze mensen te overtuigen." : dit zeggen hun ei
gen propagandisten. liet ligt aan ons,zegt Verhey,om 
déze ontevredenheid vorm te gevn. 

1 Dan de oorJ.ogspoli tiek van de regering: wie zaJ. dat 
\V betalen 1 niet de kapitalisten,zij doen het om meer 

te krijgen,maar de arbeidersklasse• Deze zal mee.r 
uitgebuit worden in de vorm van consumptieverJ.aging 
en langer w erken. Deze politiek is voor het NVV• 
steeds meer in strijd met de belangen van h aar J.eder, 
De politieke reactie,ook in ons eigen land,is anti
communistisch. Onze aanwezigheid in ons J.and,hoe 
kJ.ein ook en ondanks onze fouten,dwingt de reactie 
rekening met ons te houden. Hoe gevaarlijk zulJ.en 
zij ons gaan vinden aJ.s wij ga.an werken en sterker 
worden• Daarom moeten we de strijd aanbinden Va>J..
zel:f' komt er niets• De at.rijd moet echter gericht 
worden en geleid,anders wordt het een strijd die o� 
tijdig uitbreekt,een anarchistische strijd• De par
tij moet voorgaan en opvoeden door zich consequent. 
aan het hoofd van deze strijd te plaatsen. Daarom 
is het noOdzakeJ.ijk de anti-duurtecampagne met al
le kracht te ondersteunen. en de EYC.campagne te 
steunen. Ik heb de grootste bewondering voor de 
vrouwen,_zij voelen de schrijnende armoede in hun 
gezin. Uok de sociaal-democratische vrouwen voel.en 
deze dreigende {_rmoede in hun gezin. Bij huisbe
zoek blijkt een groeiende beJ.angstelJfng,omdat men 
voelt dat het zo niet goed gaat-. Wij hebben autori
teit. bij de ma.ss.a• Nog werkt het na dat w ij in het 
verzet stonden en bij stakingen leiding gaven• H t 

aJ. va ons af'�en deze bel telling_Qm te :l'OJ::.-1 men tot • 1 z n met alle kr ch:tell..Jn e .... 
ten stri · o r._cL ede gewapenël met 1000 n...1 
ar enten_ om e s  i·a voor e vre e voor het eerst 
o w.er.eJ.d c a oeren� VliJ moeten dit beseffen, 
we kunnen daarmede de oorJ.og voorkomen. Wij zijn 



l!a'c- komt meer sympathie van 
de massa voor de at.rijd• 
Men sta.at no� niet te drin-
ii�i� il-Jr1ààt toegelaten te

' komt• 
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sterk. De toestand is heel. anders dan een jaar ge
l.eden" Het is nog niet zo dat men sta.at •. te wachten 
om lid van de partij te worden,maar dat komt. 
Het zaJ. van ons afhangen om opheldering te brengen 
onder de mensen. Wij moeten consequent in de strijd 
treden. Hoe winnen wij zo snel mogelijk ? Wij menen 
dat we niet sterk zijn,maa.r dat zijn we wel. Wij 
kunnen onze tegenstanders grote moeil.ijkheden berok* 
kenen. Het is nodig dat wij onze partij harden en 
doordringen van het marxistische inzicht. en stellen 
op het kl.assestanipwrt. Duizenden zijn tot ons geko-

l,t,() men in de bezettingstijd toen gemakkelijk met andere 
IJ .!J..11 groepen contact gemaakt kon worden• Toen was er geen 

klassestrijd in ei�en land,maar strijd tegen een ge
meenschappelijke vijand• Daarna is het moeilijker 
geworden. Wij moes.ten toen opnieuw gaan leren en 

In de strijd vormen en 
leren • 
• 
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Onwankelbaar vertrouw.en 
in de Sowjet Unie• 

• 

Grote sl.ijtage kader 
van de parti,j • 

"De tijd werkt voor ons� • 
.t(eactie in ti.jdnood.• 

zijn er nog niet. volkomen in geslaagd deze strijd
vorm te beheersen. \Wij moeten in de stakingen ons
zelf vormen en leren, ons schol.en• Al. ons werk moet 
vanuit dit s tabdpunt bekeken worden• Hoe ging het. 
op Korea: eerst overwinning�daarna andere verhoudin• 
gen,toen terugtrekken der Koreaanse volkslegers 
sommige pgt.n. zeiden: waarom doet de Sowjet Unie 
nu nieta? die hebben toch een leger en een lucht
macht"Ret. is niet zo erg dat te denken,maar het is 
wel erg dat te blijven denken.Wij moeten begrijpen 
dat het niet de taak van de Sowjet Unie is om het 
met Amerika op te nemen en in een wereldoorl.og ver--

rzeild te raken,doch om de atrijd voor de vrede te
jvoeren en de politieke krachten te breken die oor• 
logspoli tiek voorstaan. Da.ar moet je over praten. 
Dat moet je van alle kanten bekijken• Wij moeten 
onze mensen opvoeden in een onwankelbaar vertrouwen 
in de sowj et Unie,de lijn die zij voert en baar wer
ken voor de zaak van de vrede. Dat sterkt onze mensen 
om onder de massa opklaring te brengen• Onder de 
massa is een zeker pessimisme,dat is logisch• Als. w:y 
die een hoger politiek inzicht hebben het niet.eens 
begrijpen,hoe wil. dan een eenvoudig arbeider die al. ... 
leen zijn burgerkrantje leest,het begrijpen• 
Et- zijn vele mensen die geen mening hebben,dit blijk 
uit het feit dat er lOOaOOO niet of blanco gestemd 
hebben. Wij hadden moeten nagaan waar bij ons de 
schuld ligt.,want deze mensen zijn tegen de politiek 
van de regering,anders hadden ze daar wel op gestemd 
Wij moeten tot hen gaan,deze ontevreden mensen be
werken,hun vertrouwen krijgen en hen inschakelen in 
het werk van de partij ,maar dan moeten we eerst zelf 
het inzicht hebben. Je werkt veel beter als je weet 
waarom je werkt,als je weet hoe je moet werken en 
als je de argumenten hebt om mede te werken• 
Wij zien een grote slijtage aan ka.der in onze party. 
.Gerst ging het goed,toen zakte het ar. Men miat de 
hardnekkigheid om voort te zetten. Men kan deze niet 
opbrengen. We moeten w.-eten of dit en dat belangrijk 
is. De tijd werkt voor ons• Vij worden bij de dag 
en bij het uur sterker in het grote geheel gezien. 

A\. Daarom hebben onze tegenstanders zo'n haa.st;zij zyn 
_j__:i:n tijdnood. 
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Discussie: 

1'Ha.nnie Schaftherden
king" 1950. 

• . ..b Houding part1J estuur
inzake middenstands:
vraagstuk.• 

• 
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Verhey spreekt dan over het werk van de krant,die 
de grote taak.heeft onjuiste opvattingen te bestrijde 
Maar de krant moet verbonden zijn met de ma.s.sa. 
Wij hebben ons. A.rcorapparaat waarin,vergeleken met 
verleden jaar ,zekere verbeteringen zijn ingetreden, 
maar nog lang niet voldoende is Het is van het al
lergrootste belang dat in 1t11De Vfaarheidlll de s. tem van 
de a rbeidersklasse leeft• Ieder district moet zich 
bewust zijn van hun verantwoordelijkheid t.o.v. IIIJ)e L 
Wa.a:rheidtt. Sinds 1 Juli hebben zich in Amsterdam. :. 
1700 abonnéts zo maar aangemeld. Dat betekent,dat, 
als wij er op uit zouden gaan,dit getal nog belang
rijk hoger zou zijn. &- zijn duizende arbeiders_ die 
op ons wachten en naar ons woord verrangen en hopen 
dat wij hen de weg zullen wijzen.
liet is de taak van het kader om de ridhtlijnen vast
gelegd in de rede van Paul de Groot uit te voeren• 
Wij moeten waken voor overdreven optimisme en pessi
misme. Door dit te doen zullen wij bereiken dat wij 
de partij een stap vooruit doen maken met als eind
doel: een socialistisch Nederland <hartelijk applaus) 
Hierna volgde een korte pauze waarin men zich op kon. 
geven voor discussie over de rede van Harry Verhey. 

le discussiant: Bert van Schie. 

sprak over de a.s. Hannie Schaft-demonstratie. Hij 
wilde hiervan-een massa-actie ma.ken en zoveel mogelij 
bevolkingsgroepen aantrekken,..niet alleen in Kenne
merland, doch ook landelijk. Hij wees er op dat het 
fascisme ons weer bedreigt. van Schie hekelde het vry 
laten van oorlogsmisdadigers- en zeide dat de wijze 
waarop Minister Drees de Koreavrijwilligers had toea

ges·proken afschuw had gewekt• Hij wilde ditmaal van 
de lfannie Schaftherdenking een geweldige demonstratie 
maken waarbij alle lagen der bevolking vertegenwoor
digd zouden zijn• 

2e discussiant; J. Ledder• 

Naar aanleiding van de woorden van Verhey over het 
fatalisme vraagt deze discussiant zich af of er ook 
in de partij niet een zeker fatalisme bestaat, t.o.v 
het middensta.msvraagstuk. Kameraad de Groot heeft op 
het congres gezegd,dat dit vraagstuk z_eer sterk de. 
aandacht van de partij heeft. Spr. constateert dat. 
daaraan z.i. te weinig aandacht wordt besteed. 
Zoals kameraad Verhey zeide zijn er mensen die wach
ten op ons geluid• Dit is ook bij de middenstand het 
geva1.. Vele middens tand.ers staan op de rand van de 
afgrond.;9()% eigenlijk reeds in de afgrond. Wij moeten 
de middenstanders opnemen in onze gelederen en daar
mede de partij versterken� 

3e discussiant: H. Buuren• 

doet een suggestie-. Het moet toch moge:Lijk zijn meent 
hij de abonnementenwerving beter tot zijn recht te 
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Scholing. 

Beantwoording discus�
sianten• 

artij heeft belang
stelling voor middenst 
Probleem. � CJ, Z>- , 

fAnti-duurteac tie.··�.;.)
-/

Bij eenkomsten EVC � 
CPN• in de le plaats 
voor de arbeiders,doch 
andere groepen kunnen/bondgenoten zijn� 

lJmigratie. 'l, :;;r 
f-

-Sa

• doen komen• Met de Schoterweg heeft hij een overeen•
komst om bedankabonné•·s voor zijn rekening weer een 
krant te sturen. Op deze wijze heeft hij van de viex·
weer tw:ee terug weten te winnen•Hij krijgt de bedank
jes regelmatig door·· 
Hij wenst he" t standpunt te weten:. dat de partij in
neemt t.o.v. de emigratie,waarover zoveel ophef word
gemaakt" De regering gaat de moeilijkhedän uit de 
weg door op te wekken tot emigratie. Het is hem be
kend dat de resuitaten van enkele emigranten droevig
zijn. Hij vr·aagt aan deze gevaJ.l.en meer aandacht in 
de krant te geven. .lilj spreekt over de verbindingen
uit de illegaliteit. Frappant vele zijn nog bij 
onze krant gebleven, zegt spr. Vele sociaal-democra
ten bedankten e chter;ze willen niet meer over de 
partij fi' reken en kijken me niet meer aan als ik ze 
tegenkom.. tlij heeft de idee dat ze niet durven spre•
ken en daar om het hoofd afwenden. 

Áe discussiant: Kruisman-. 

wenst dat.. van stonde af aan de scholing weer actief
ter hand genomen wordt om de door Verhey genoemde 
zwakheden te bestrijden. 

5e discussiant: Visser• 

z:egt dat. de grote heren in Neder Jana.· nog steeds in d
aanva.J.. zijn en wij in de verdediging .• Hij wil een 
methOde om. dit ana.i"ersom te brengen. Hij wil zo 
snel mogelijk de overwizming krijgen.. 
Hij wenste byzona.erheden oVer Tibet of de chi_n.ese
troepen daar w.erkelijk :zouden binnentrekken" 
Zijn vrij onsamenhangend betoog komt hier op neer,dat
als de partij zich sterk voelt ze dan ook aan moeit 
vallen. 

De beantwoording van d.e discussianten wordt door
Verhey koet samengevat • 
Ledder heeft het gehad zegt hij over teveel fatalis
me t•O•V• de middenstand. De krant heeft hierover we
geschreven en krant en partij zijn een• In de anti
duurteactie worden middenstanders uitgenodigd om te 
spreken.. Voor het middenstandsprobleem. is wel be

slangstelling" Het is zo dat op vergaderingen van de 
�C· middenstanders worden uitgenodigd. De partij is 

, l.Il de eerste plaats voor de arbeiders ,doch andere 
groepen kunnen bondgenoten zijn,zo ook de midden
standers. Et- is veel belangstelling onder de midden-
standers. Het is noodzakelijk zegt Verhey,om midden
standers aanwezig te doen z_ijn op vergaderingen. 
Stuur ze naar de partij• Wij twijfelen niet aan de 
middenstanders• 
Bu.uren wordt toegevoegd dat zijn suggestie in ernsti
ge overweging zou worden genomen" 
Wat betreft de emigratieberichten,zegt Verhey,dat er
niet alleen een redactie van de krant bestaat maar 
dat de hele partij de redactie vormt. Wil men in de
Dit 
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krant berichten. over emigranten dan moeten de kamer�� 
komen met concrete gegevens en feiten en adressen. 
Hij is ook van mening dat emigratie geen uitkomst 
biedt want,zegt hij ,hoe kun je het goed krijgen in een 
kapitalistisch land? Het kapitalisme is toch gedoemd 
om te verdwijnen• 

l�ieuw scholingsplan• { 
J.(ruisman wordt toegezegd dat aan de scholing �ote 

/ aandacht zal worden besteed• Het nieuwe scholings
plan is uitgebreid• 

CPN. kan nog niet aan
vallen. 

CPN• moet de mensen aan 
het denken brengen en. 
sympathie bi,j hen wekken. 

Sluitingswoora.: voor� 
zitter• 

�Bijeenkomst 6.11.50 
in kader revolutie
herdenking• 

Districtsconf'erentie 
op �3 December' 1950• 

Visser zegt dat we nog steeds in de verdediging zijn. 
Ma.ar w.e kunnen nog geen stap vooruit maken• Je vaJ.t 
niet zo maar aan. Hiervoor moeten alle voorwaarden 
aanwezig zijn. Wij moeten de strijd verdiepen en als 
massa voeren. In Augustus b.v. was. het inzicht rijp" 
De verhouding tussen lonen en prijzen was zo slecht 
dat de arbeiders er geen genoegen meer mee konden ne
men. Men mo,et rekening houden met hetgeen in de massa 
leeft. 
vver tibet geeft Verhey een geschiedkundige verhande
ling met als eindconclusie dat Tibet eigenlijk bij 
China hoort• 
In zi.jn slobwoord wijst Verhey er op,dat er- mogelijk
heden g enoeg zijn. Wij moeten attent zijn op de een
heid,zegt hij ,-met and.ere arbeiders ook al zijn deze 
het niet geheel met ons eens• Wij moeten meer v ertrou 
wen hebben. We moeten de mensen aan het denken bren" 
gen,sympathie bij de mensen w.ekk.en" Je kunt dit niet 
forceren. Wij moeten het tactisch doen,niet teveeJ.. 
eisen,geduld hebben. Wij wlllen forceren�als iemand 
niet denkt zoals wij dan zeggen we dat is een suf'fert• 
Hoe kunnen wij deze mensen wakker maken voor de stryd• 
Hoe kunnen we ze inschakelen. Dat moeten we ons steeds 
afvragen• 

In zijn sluitingswoord verzoekt de voorzitter· die af
delingen die de geineassee-rde gelden. van de obliga• 
tielening nog niet hebben af'gerekend,dit met spoed 
te doen,opdat de juiste stand van Kennemerland be
kend wordt• 
Tevens wijst hij op de bijeenkomst die op Maandag, 
6 .11.50 in het Kader van de Revolu.tieherdenking in 
de Tuinzaal gehouden wordt• Deae avond zal eveneens 
in het teken van de strijd voor de vrede sta.an• 
Vervolgens deelt hij nog mede,dat de districtsconfe� 
rentie gehouden zal worden. op Zaterdag en Zondag, 2. 
en 3 December- 1950. De voorbereidingen hiervoor moet 
reeds nu. in de afdelingen getroffen worden,terwijl. 
een dezer dagen aan de afdelingen een schema zal wor
den toegezonden. van de in di.t verband te houden af'de
�ngsvergaderingen. Deze vergader�ngen zullen va.11.en 
in de week van. :L6-23 November a•S• , 
Na een dankwoord. aan Verhey-wekte hij de aanwezigen 
op �m het gehoorde uit tep.ragen. in buurten... en bed.rij-
ven• 
De bijeenkomst werd te 1.0.30 uur belindigd• 
Stemming: vrij enthousiast-. 

Personalia van in het rapport voorkomende en gesignal.ee.rde Personen: 
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., �'Henry Johannes. Bind els ,Ha.arl.emr30.4 •23 •
" 14.Gijsbertus van Schie,,Schoten,9 7123l 

_ _____.,.........�Pieter Hendrik Vooren,;Haarlem"29.4.05 .. 
,,, .,<J ii.rie Visser - Ymuiden •. 
\I<..' Cornelis Scheringa.. ,,ffllem.,3Ue6 alO, wonenqe: Ymui.den•

,<.1 Thomas. Kruisman" l.9 •12•06., wonende: Santpoort• 
o. k. ___ ..,..;,:sa.ars - Ymuiden" 

., 7?0.l)_. 
9_,et?r-

• lheunis stouten,,ff'l.em,10•7•18• 
k --�'h1J:!'�.,1Johannes Groot,Wervershoof,22•3•17• 

" 7?.z>. otf \f" •muard van QnmerantH.tl.em2 7al.Oal4.• 
,. · Z 7 , 

1 .älida Margaretha van Qnmeren,H.'lem,3l•3•l3• 
., 0• �-

\ ><l Johannes Veldmeyer,Rotterdam,2.5a.L.26• 
•• p,

0p_�2� • � Lubertus Jan Visscher·tAtdam.,6•8•16• .,. P-.z>. :tl.�
4.Johanna Cornelia van il:phen,Rotterdam.,4 .10c97• �, 7-? p \- 1 Henk Tceeuwe,: - Ymuiden. �--• • · Gijsbert Lucas van BuurentAmsterdam,J.4.7•11-

1 Jan Ledd.er 1Schoten.,9•2•07• 
en iemand uit Hillegom <naam niet bekend.}.

Aan het Hoofd der B•V•D•
Javastr-aat 68• 
D e n  Ha a g• 

N 8 November l.950• 
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No.: 

Ondo: 

Aan de Heer 

V) .·,
B 103480 / 

's-Gravenhage, 28 Maart 1951 

n.a.v. schr. van Velsen 103480
co 9 6666 

A.f. Plomp,A.Visser 
P.H. Baas V E R T R O U W E L IJ K

IIIg/h 2 

Te Uwer informatie moge ik U omtrent de in Uw 
schrijven ddo 8 November 1950 no. 14/ 8685 genoemde
Arie VISSER, BAARS en de onbekende persoon uit Hil
legom het volgende berichten: 

Arie VISSER is vermoedelijk identiek aan Adriaan VISSER
geboren 22.7.1889 te Wijk aan Zee 9 van beroep los 
werkman, wonende Prins Hendrikstraat 79 rood te Vel
sen, bekend communist; 

Met BAARS wordt waarschijnlijk bedoeld: 
Pieter Harm BAAS, geb. 7 October 1923 te Velsen, van
berot:i.1,1 banketbakker, bezorger van "De Waarheid",wo
nende Eikenstr�at 30 te Velsen. Hij is een actief 
communist en was in 1950 Organisatie-secretaris, 
afd. IJmuiden van da C.P.N •• 

Met aan zekerheid grenzende waarsohijnlijkheià kan 
worden aangenomen, dat de onbekende persoon uit Hil
legom is geweest: 
Adriaan Wilhelmus PLOMP, geboren te Lisse, 24 Febru
ari 1917, van beroep varensgezel, wonende Talmastraat
30 te Hillegom, daar hij voor zover bekend, het enige
in Hillegom wonende kaderlid is van de C.P.No. Hij 
is lid van het hoofdbestuur �•«.A.N.B.z •. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

J 
namens deze: 

J1 

Hoofdcommissaris van Politie
te J. G. Crabbend.ani H A  A R L E M. 



RAPPORT / Bll AAN: 

Van BSV: 2 
BSV-no.: r1.z·

l- T,5TI--
NIET 0.K. j �-----• 

ACDttsz:. � H \ DEC. 1950· i DAT:�/HI 
PAR: . 

C 
ÇD/ f tJÎ I jtY 

Re�i-�------------- -----------•=----�---
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA, 
aan: /J;� 

Btjlagen: aan: 
iJ- r1- rv A-s::.Bezocht: Ha.arlem,17-11-50 aan: 

Betreft: Notitie van B III
dd. 24-10-50, no.94s4e. 
{Verzoeke bijvoeg1n'gl. 

waarna terugze�ding aan BSV,en wel� 
voor rapporten, ter kennisneming van
eventuele verdere actie; 

ü• 
voor nota's, te� afwerking. 

���----�----------------------

Copieën in: 
672 - Haarlem
672 - ID-oorrespondenties 

---========-=====�=======------=--======--=----------------==-==-

1. Haarlem heeft de gewoonte, de 1ri z1Jn rapporten genoemde perso-
/ nen op zeer verschillende wijze aan te· duiden en aan het slot 

een personalia-lijst te geven •. 

Ingevolge bovengenoemde notitie van B III heb ik chef-ID ver
zocht, personen, over wie reeds eerder werd bericht, als volgt
te vermelden:· · · 

. 
"J.F. Pietersen, (23-12-19os, bekend),"-----:;,- enz. 
De identiteit staat daarmee voldoende vast en de naslag levert
dan geen moeilijkheden op. Haarlem zal zich in den vervolge 
hieraan houden, aldus Chef-ID. Mocht dat na heden niet direct 
gebeuren, dan graag bericht aan BSV. 

2. De laatste alinea in de notitie van B III is �nJu1st Indien
een persoon voor de eerste keer in een rap t wor t gemeld, 
dan moeten vanzelfsprekend de volledige pérsonalia worden ge
geven, maar alléén in dat rapport en,)liet tevens pe� volledige 
informatiekaart. 
De regel is n.l.: of een rapport("of een informatiekaart, nooit
beide. 

· 



&.KI ·------·-�.�.1t; .� _ . No .14/8924• }V/ t,/,J-i,"'2-,1- -1:f\ bA'µ 

�- \�;)µ' ·fJD- Q_, � J. 1 

• 

A Betr.: Districtsconferentie f/,, F � 

�
���\ CPN. Kennemerland. .l J,,i-1 

4 '<--.� :;.-:- ,J i 3A ,Jl 'I..{ ....----:: &(. tz.'1,"2 -"''' 

,- 14 DEC. g;o
-- -

_A�JY�/�" 
�3� 
%� De districtsconferentie der CPN• Kennemerland zou plaats vinden
��· op 2 en 3 December 1950,doch werd echter (voorlopig) uitgesteld tot 

6 en 7 Januari 1950 • 
....,�Het partijco?1gres zou dit jaar niet worden gehouden�

Als een der voornaamate redenen hiervoor wordt door betrouwbare 
bron genoemd: '

het feit dat in de afdelingen ernstige critiek leeft. over het be-
leid zowel van de partijleiding als van districtsbesturen" Men vindt 
dat er teveel gepraat is,teveel hooi op de vork is genomen,de partij te 
veel gebonden is door b.v. de EVC. Het partijbestuur heeft fouten ge
maakt,waarioor de partij thans in financiele moeilijkheden is gekomen 
(leeghalen districtskassen. Het schijnen vooral de oudere leden te 
zijn die hun ongenoegen willen uiten" 

n Kennemerland heeft de districtsleiding besloten - in overleg 
met het partijbestuur - om de conferentie een maand uit te stellen,in 
de hoop dat dan de onrust onder de leden wat geluwd zal zijn" ümdat 
het partijbestuur verwacht dat de agressieve elementen in de partij 
meer hun stempel zullen dru�ken op de districtsconferenties,dus op de 
afgevaardigden naar het partijcongres,zou dit partijbestuur tot de 
conclusie zijn gekomenidat het tactischer is het partijcongres niet te
houden (op te schuiven)• 

In Kennemerland circuleert thans onder de ;µ"deJingsbesturen een 
voorstel om de districtsbesturen kleiner te doen zijn, de districts
adviescommissie uit drie leden te doen bestaan,deze Adviescorrunissie 
een adviserende controle op het districtsbestuur te geven. Voorts zal 
b.v. de Adviescommissie - volgens dit voorstel - steeds copie krijgen,
althans inzage ontvangen van alle afdelingsrapporten" Het schijnt nl
dat verschillende afdelingen rapporten hebben uitgebracht over terug
gang leden en lezers,moeilijkpeden enz•,maar dat. de districtsleiding
deze rapporten it1onder de tafel heeft gewerkt"•

......__,�--i�n ean en ander wordt aandacht besteed)• 

Aan het Hoofd der B•V•D• 
Javastraat 68. 
D e n H a a g. 

fl 13 December 1950« 



Totalen 

15 DEC.�. 

Aantal int" Verh.op lezers- % afgedragen. 
------------------------------- tal---=----��-------=-==,--------,,--.,,...,,.--�-Santpoort 517.15 34 1.: 3 - 102. 172 f 4l8.30. 
H t stede 416.80 22 1: 3�t 77 166 353.30 . 
H t gom 138 • 05 5 l: 4 ,2,0 138 138 • 05 • 
zand.voort 126.50 ll. 1: 5 55 101. ss.50. 
West 630 .. - 78 1: 4 312. 81 257-27.:1·.
Nrd.I 651"50 83 l: 3i ,-41 80 380"75" 
Uost 642•33 86 1.: 51 'fr=> 67i 385°83° 
Velsen Nrd" 131"91. 17 1.: 5 �� 66 94 ... 91. 
Centrum 425.05 65 1: 4 �bo 62 -.;� 244"05. 
IJmuiden 664.40 59 1: 8 '11 1 52 400-30
Nrd•II 424•- 70 �k'11.V1lo -l: ?tll) li&O 52.J! 230.1.2: 
B 1 wijk 570.97 51 1:. 9 \J!>°� 472' 220.32" 
Nrd.III 220.� 38 1: 5 1 qo 39 63.35 

f 5563.66 619 f 3274-35 

De verhoua.ing van het aantal intekeningen op de lezers geeft duidelijk 
aan waar het in bepaalde afdelingen aan mankeert,nl.de organisatie" 
�en moet in de eerste plaats meer partijgenoten inschake�en voor bezoek. 
In het bij zond.er LJMuiden,N'oord III, Velsen Nrd.en B 1wijk moe.ten zich 
wat dat betreft verbeteren,hoewel in B'wijk reeds verbetering is te zien 
Qn het tempo op te voeren wordt afgesproken,dat in alle afdelingen 
aan de hand der leden-cartotheek zal worden nagegaan welke partijgeno
ten nog niet inschreven;deze zullen door een afdelingsbestuurder worden 
bezocht en geanimeerd. 
Ondat gebleken is dat niet alle partijgenoten voldoende overredings
kracht hebben moet hier de nodige selectie worden toegepast. 
Zij die hun intekening hebben afbetaal.d zullen regelmatig worden be
zocht met steunlijsten e.d. 
De achterblijvende afdelingen zullen meer adressen(bijv.4 of 5)per 
lid uitzetten met de opdracht deze te bezoeken.Hierop zal wekelijks 
controle moeten olaats hebben. 
"Snell.er a:frekeni n,meer partijgenoten inschakelen bij de geld-inning. 
J:.i.et komt aan op de contantent" aldus Teho Segerius. 

Jaap Bijl meende dat het met de obligatielening aardig liep en daarom 
had het hoofdbestuur besloten nog 25% bovenop de reeds gestelde taak

1-v>r� � ?o2,38/ 



• 

OP!VfERIGNG 

• 

Oost 4.78 

Aan 

(vol.gblad l.). 

te gooien,mede in verband met de gestegen onkosten van papier,. 
inkt,enz.en bijv.met de twede 5% loonsverhoging.(opmerking rap
porteurt uit an:lere bron is vernomen,dat de CPnf'unctionnarissen 
nog steeds niet hun twede 5% hebben ontvangen). 
Bijl. vestigde de aandacht op het feit i dat te weinig getracht 
wordt om bedankte abonné's terug te winnen.Deze zouden zonodig 
de krant in enveloppe kunnen krijgen). 

Het hoofdbestuur besteedt veel aa?ç1acht aan Uylenspiegel.Op 
23 December a.s.zal dit blad verschijnen met een speciaal Kerst
nummer in 3 kleuren.Voor dit blad behoeft geen aparte actie te 
worden gevoerd. 

Ondersteuning van de .ieugd. 
Zoals reeds in de Waarheid werd vermeld zal het ANJVblad "JEUGD" 
na 1 Januari éénmaal per week gaan verschijnen. 
Het districtsbestuur zal een man aanwijzen die het ANJV moet 
steunen en verantwoordelijk is voor colportage met het blad 
en het geld • 
.i;er ondersteuning van de · NJV-actie zal op l7 December een film
avond worden gegeven • 
.Een discussiant merkte op,dat Uylenspiegel. een goed blad was, 
vooral in vergelijking met "Voorwaarts",welk blad ongenietbaar 
was geweest• 
De beoogde steun aan het ANJV door een ouder lid vona. hij maar 
zo zo ,het zou volgens hem tteen rotzchcii1

t worden als een oudere 
kameraad de jeugd zou moeten leiden.Hij had daar een goede kijk 
op. 
(Zijn opmerkingen werden zowel door Segerius als door Bijl met 
enige voorzichtigheid opgevangen,doch blijkbaar vielen ze niet 
in goede aarde). 

Blijkens het vorenstaande bestaat er toch wel enig 
sen de obligatietaak en het lezerstal zie hierover 
29-9-1950 en de rapporten 1.4/8369 en 8/1950).
Volgens vorenstaande zijn in
Santpoort thans 1.02)(Lezers van De Waarheid •
Velsen Nd• ao)is 

veràand tus
Uv 92873 dd• 

IJmuiden 4.72), -
B (wijk 459) / totaal 
H.t stede 77 " 
H tgom 20" 

Il L� 
1113 
-n 

20 

(volgens onze opgave ll.33) 
(volgens onze opgave 78) 
(volgens onze opgave 21) 

West 312), 
Centrum 260), 
Nrd.I 290) 2>11
Nrd.II ,,..410) 
Nrd .rrI ( 190) /totaal 1940
Zandvoort 55 / 55 

volgens onze opgave l950) 
(volgens onze opgave 28). 
(volgens onze opgave 3200). 

- -

� 12-12-1950· 

Hoofd B. V .n.

te 
Den Haag! 



Noa l.4/9184. 

Openb. filmvoorstelling
C•P•N• afd. Haarlem AC 

Sowjetfilm ttDe 
Jonge Garde"• 

Op Zondagavond, 17 December 1950 organiseerde de C.Pfl.J'I
afdeling Haarlem een openbare film.avond in gebouw ttCulturatt 

te faarlem" 
Aanwezig plam 250 personen. Zaalcapà.citeit: 230• 

én spandoek: "All.es voor de vrede1t en een aantal af
fiches: "De Vlaarheid•i vredeskrant" 

Op deze avond,die gehouden werd in het kader van 11De 
Maand van de Pers1t,werd vertoond de Russiache film:. nne Jonge
Garden,. De inhoud van deze film,die voor de tweede .maal in 
Haarlem werd veTtoond,mag bekend worden geacht� 

De spreker van de avond was de districtssecretaris der 
Rede; Segerius. '\-.1 Ci?N<a Kennemerland: Theo Segerius,die een korte propagandarede

uitsprak t.b.v. 11ne Waarheidtt. Hij schetste de belangrijkheid
-�opaganda voor van 1'De Waarheid1t vanaf haar illegaal verschijnen . tot op 
._,.De vaarheid•t; Y. 1 heden. Hij knoopte hierbij aan het blad itJeugdtt en wekte O,P 

ttJeugd" en •tUil.en- de jeugd te steunen in hun strijd voor de vrede. door abonne 
snie elrt. of donateur te worden op ���Teugd"· Ook het nieuwe bl.ad �ruil.en,-

� spiegel.11 werd warm in de aandacht aanbeval.en Spreker deelde 
Inscbrijvi 4e ..... /mede,dat de inschrijving op de 4.e Obligatielening van itDe 
obligatiele ·

V,�IA tfTJ y aarheid� gunstig verliep,doch wekte die aanwezigen welke 
'llrl)e Waa

�f,vr; '1; !nog niet intekenden op,:om hun verzuim gedurende de pauze te 
7 -IJ �herstellen.. Voorts deelde spr. mede,dat de baten van de film-
U avond geheel ten goede zouden 12omen aan het jeugdwerk 

Collecte Jeugd- (ANJV. / OFSJ•), voor welk doel in de pauze tevens werd gecol
werk. lecteerd (opbrengst F•27•-) 

Werving abonnéts n OPSJ.ers zich verdienstelijk met te pogen abonné•� en 
li Behalve met de collecte maakten verscheidene aNJV.ers

en donateurs V• onateurs te werven voor ttJeugdn (resultaat: 6 abonne 1s., 
rtJeugdu en leden donateurs en l lid NJV ) .. 
ANJV• �I X Bert van Schie verkocht entreebewijzen. liuug van Langen 

•l.J..A. ;.;?i'. 
0 beijverde zich gedurende de pauze om leden te werven voor 

� � it 
't; 1 het ANJV: · ... , ... 

�ersonalia in raDnort voorkomende en gesignaleerde personen: 

)( XJ xl ,<remmetje Pasma - ,Jfugo van Langen - xKareJ,. enxPim Winterink
VI X )( xGuurtje Bakker - �ert, Andries enk.Herman van Schie 
"1 X. X �heo Segerius - xNico van Schagen - )(Maartje Wolfî-Stam 
XI XI 1--1:x.Jantina Groenendaal.--Boxem--= )(,.Maria Remkes _,.....Kiëk Jobkman-..
�I kJ >< iMaria V•d• i-'ol. - xTa_"'" .. Vermeulen - i>(Jacob Croes - Johan 

x" Frans \.ffeaselius - (allen meerdere rmJ..en gerapporteerd). 
X l XJ Voorts: )(])irk• van Vliet,Nieuwveen,J..7 .4.93 - x.Dirk Ylstra, 

�./ Ifaarlem,23.7.10 -X Gerdina Grietje Berg,Gouda,1.8 35 .... 
r -1 l(I Maria Ka.rolina Boehmer,Djlsseldorp,24•4.;29 -t><. Siem Bruins, 

--• Ha.sselt,9�5 96 --Metje Bruins-Goedhart,Dordrecht,1.0.1.0 98-
� X' _,../�rleter Rernkes;utrecht,12•6•1.Q -...:rrarm Sondorp,Haarlem,18.7"33� 

/t 20 December l.950" 
Aan het Hoofd der B•V•D•
Javastraa t oa. 
D e n Ha a g• 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
rAFGEDAAN 

� . IÎ�. ça. _ _,� Y4><><--/�j

!rtl:) v/ t/ . N. 
/ !" �� (). K. 

. � 

� Afd./Sect.: fb JJ.v"-t. Dat. :L� ,\. { \ Par,: "r 

Interne aanwijzingen A C D . 

A C D 4. f, Dat. : / b ///- r Par. : 
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Aan de Heer 

;'ilEf u.K. 1

ACD/lf� 
DAT/.:·." 

1 PAR:'Y? 

's-Gravenhage, �l baart 19 5î 

I E R T R O U W E L IJ K 

Op een op 11 Januari 1951 te Haarlem• gehouden 
.Jui tengewone Algemene Ledenvergadering van de C .P .1,. 
district Kennemerland, werd door het districtsbestuur 
aan de beste werker van iedemafdeling een boek uit� 
sereikt. Hiervoor kwam o.a. in aanmerking Van OOYEtl, 
wo ende te Uwent. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inliah
ten omtrent de personalia, politieke antecedenten 
en verder van belang zijnde gegevens bet�effende 
bovengenoemde van Ooyen. 

Daar de C .P ...... -afdeling in Uw gemeente, voor
zover hier bekend niet valt onder het district 
I..enneme1�1and der C • .!? .1J., is de mogelijkheid niet 
uitgesloten, dat betrokkene op een trawler in
IJmuiden vaart en aldaar is ingeschreven.als lid
der C.P., ••

HET HOOFD V N  DE DIENST 

�
\namens deze:

_b __ 
L.orpschef van .2olitie
te
1�00RDVIJK. 

De naam van Ooyen is in deze gemeente 
niet bekend. 
Uit het dezerzijds ingestelde onderzoek 
is niet kunnen blijken dat iemand met 
een daarop gelijkende naam voor het 
in Uw schrijven bedoelde,in aanmerking 
komt.· 

(2 1 JUNI 1951
.,.._ 

,,_ ______

ACD/ 111 cSJ'f y
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No • i B 101 4 50 

Van Ooyen 
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n.a.v. schr. van Haarlem �01450 Co 101127..z'.:
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•s-Gravanhage, 10 Maart 1951

2 1 MRT. 1951',

VERTROUWELIJK 

lv /f-

Op een op 11 Januari 1951 te Haarlem gehouden 
Buitengewone Algerr.ene Ledenvergadering van de C.P.N. 
district Kennemerland, werd door het dis·trictsbestuur 
aan de beste werl::er van iedertafdeling een boek uit
gereikt. Hiervoor kwam ooa. in aanmerking Van OOYEN, 
wonende te Uwent. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlieh
ten omtrent de personalia, politieke antecedenten 
en verder van belang zijnde gegevens bet�effende 
bovengenoemde van Ooyen. 

Daar de C.P •. l:- .-afdeling in Uw gemeente p voor
zover hier bekend niet valt onder het district 
Kennemerland der C.P.r., is de mogelijkheid niet 
uitgesloten, dat betrokkene op een trawler in 
IJmuiden vaart en aldaar is ingeschreven als lid 
der c.P.J o .

HET HOOFD VAN DE DIENST 
,-. namens deze: 
Î 

r� ·fi'v 

Aan de �Ieer 
Korpschef van Politie 
te 
JOORDWIJK. 
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De op Kadervergadering (Buitengewone Ledenver-

gadering district Kennemerland der CPN.) dd• ll Ja

nuari 1951 gesignaleerde PONT uit Hillegom blijkt 

te z ijn genaamd: PLOMP uit Hillegom. 

Deze is :te t {enige) kaderlid in Hillegom" Hij 

is fel en staat nergens voor. Tijdens de havenstakin

gen is Plomp in ac.tie geweest in Rotterdam (in café's 

e.d.). Hij is zeeman en ook afgericht als kanonnier op

koopvaardijschip.

Deze Plomp is vermoedelijk ook de "onbekende uit 

Hillegomn gesignaleerd op Kadervergadering dd• 1.11 50 

j 18 Januari 1951. 

Aan het Hoofd der B•V•D.., 
Javastraat 68 
D e n H a a g-. 
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B'ésl• \:Bu:-it,.,�ew 
Ledenvergadering
Kennemerland• 

... 
1g 
CPN._ 

�trijd tegen de herbewa
pening van V;i •Duitsland• 

Rede Piet KJ..erkx. .. 

.frn- w� � 

ç,.� / I / cf/'( '( 

P1J, ... /0/</JO "'i-/>
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41 \1eÜ'fu �: JAN. 195{ . 

W,1 0J 6J·.�yJ/ ACD//"//�1 
() 

�3

J..? ----

a---� Donderdagavond.,. l Januari l95l.., vond in ge
bouw "De Nijverheid•t,Jansstraat,een besloten Buiten
gewone Algemene Ledenvergadering plaats van de CPN 
district Kennemerland� 

Achter de bestuurstafel. waren. gezeten:. de 
districts�secretaris Theo Segerius en de 1.eden van he
districtsbes.tuur: Han Bind.els en G• van Schie (allen 
bekend) en de spreker van de avond: liet Uerkx. .. 

Aanwezig waren.:. 49 personen w"o. pl.•m.., 15 vrou
wen. .. 

In z ijn openingswoord noemde Segerius de bijeen
komst als Kaderbijeenkomst (opm.: de vergadering was
zowel blijkens de convocaties als een bericht in 11De
Vfaarheidtt uitgeschreven als Ledenvergadering) die 
gehouden werd op grond van de laatste verklaring van
het partijbestuur inzake de strijd tegen de herbe
wapening van VIest--Ouitsland• De demonstraties te dier
zake in Amst.erdam..,den Haag en andere delen van het 
land gehouden,zullen concretere vormen moe.ten gaan 
aannemen" Er is aanleiding dat wij ook in Kennerner 
overwegen,welke maatregelen wij in deze strijd dienen
te nemen" Hiertoe hebben. wij in ons midden kameraad 
Kler.kx: die ons een politieke uiteenz.etting zal geven 
en een overzicht van de in de laatste maanden bereik
te resul.taten voor de krant Na de rede. van kameraad 
KJ..erkx zal. ik als le discussiant het woord voeren,waa.i
na een pauze van 5 minutem. zal worden gehouden. 
Hierna was het woord aan Qerkx:: 

Kameraden: wanneer we hier een juist beeld 11
willen geven van de politieke toestand op het ogenbl. 
is het noodzakelijk,dat we de oorzaken opsporen van 
de momentee l  heersende oorlogshysterie,waarvan de 
voorgenomen herbewapening van West--Duitsland een x:tJo;:
sterk sprekend mitvloeisel is De herbewapening zal 
tot resultaat hebben dat onze hollandse jongens 
straks onder commando zullen komen te staan van 
Duitse Feldwebels• Wanneer men de Amerikaanse pers 
en ook de hollandse kranten. leest en de uitzendingen
van de radio volgt,krijgt elk mens de indruk,dat 
UlÎlmsl.ui tend de communisten de oorzaak zijn van de 
ellende in de. kapitalistische landen. zoals te doen 
gebruikelijk bij een jaarwisseling is er door de lei 
ders v�n vacrschillende pol.itieke partijen veel gespro
ken en ook in de kranten geschreven.. .anneer we dit 
alles samenvatten zien we dat deze mensen somber ge
stemd,angstig en zonder enige hoop zijn. Men zou kun-·
nen denken dat voor de communisten er waren er overal
vrede en wel.vaart heerste, er geen armoede ,geen Onder
drukking en geen uitbuiting bestond. Vrij weten allen 
dat dit niet strookt met de werkelijkheid. Voordat de
Bolsjwiki er waren. raasden er oorlogen over de werelëi
-e hebben oorlogen gekend van 30 ,_80 en 1.00 jaren en ..

wijzelt' zijn b.v. 4 maal.. met Engeland mn oorlog ge
weest. De tijd voor het Bol . sJ ewi.s...me � ·-� kenmerc zich
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kenmerkt zich door honger en ellende. Er mank.eerde dus in 
die tijd al heel wat. in de wereld waaraan het communisme 
geen deel. kon hebben. Vrede is alleen denkbaar onder het 
socialisme.. Als het kapitaal geheel verdwenen z.aJ. zijn, 
zal. er ook geen oorlog meer heersen. De oorlog in Korea 
leert ons. dat het grootste. deel van de Oudejaarsredevoe
ringen niet gold de vermoorde vrouwe,n en kinderen,de gefu
silleerden en d e  met de grond gelijkgemaakte steden en 
dorpen,maar het feit dat.de overwinning aan het kapita1isme 
is ontgaan• Bij de schijnoverwinning enkele maanden terug 
heerst er in alle niet-communistische partijen vreugde• 
Deze vreugde is thqns veranderd in g rote angst voor het 
valk dat zich tegen de oorlog verzet. Wanneer we zien wat 
er alzo gebeurt is deze angst 1::e.grijpel.ijk.r, In China is 
een jaar bestaan. van de volksrepubliek voldoende geweest 
om voor altijd af' te rekenen met de honger• Dit resultaat 
is zo verbluffend dat de burgerlijke economen hier geen 
verklaring voor weten. We zullen niet ver in de historîe 
terugga.an om te zien dat het ka.�i talistis.Ïhe �te:Lsel. o�
vermi.ideli,ik yerva,n�n zal worêLn aoor hê so ialistische 
150 jaar terug kenden wij het feodalisme en daarna de ont...,. 
wikkeling van de industrie en de opkomst. van het industrie
proletariaat Dit tijdperk kenmerkte zich door het herhaaJ.
delij k optreden van crises. Dit was. de. opkomst van het ka-
pi talisme dat het feoda1e stelsel terugurong Het industrie 
proletariaat organiseerde zich onder de leiding van .onze 
grote leermeester.;Marx. en Engels Toen openbaarde zich ook 
het grondst,off'enprobleem_ · Duitsland trachtte in 1870 dit 
probleem op te lossen door Frankrijk aan te vallen en 
Elzas Lotharl.Ilgen te roven...,. De voortgaande mechanisering 
en uitbreiding van de industrie leidde na 1900 tot gr-ote 
spanningen welke resulteerden in de le wereldoorlog. De- in 
1835 in de Duitse industrie aanwezige 10..000 P K. werden. 
gebracht op· 30 000 000 P6K. In Engeland op 37a000a000 P&Ka. 
en in Amerika van 100.000 P•K. op 162•000 000 P.K. De hier
door ontstane overproductie leidde tot grote ellende en o.a 
tot de crises van 1929• De minder kapitaalkrachtige fabrie 
en banken werden opgeslokt. De sterken w erden sterker en 
de groten st.eeds gr-oter, Hierdoor ontstonden concerna van 
fabrieken en mijnen. Eerst hátionaal.,doch la t.er ook over 
de grenzen in de vorm van internationale trusts. De voor
naamste belangen van de trusts waren gelegen in de gronds.tof 
fenvindplaatsen. Deze waren voor de le wereld.oorlog ver
deeld• Engeland,Frankrijk en ook wij hadden grote kolonien. 
Duitsland met zijn zware industrie had echter niets• Hier
door ontstond de eerste wereldoorl.og. Duitsland en Oosten .... 
rijk verloren deze oorlog en de koloni@n werden door de an� 
deren verdeeld. Deze oorlog eindigde echter op andere wijze 
dan alle andere. In dez.e oorlog verdreven nLi. de arbeiders 
en boeren van Rusland het Tsarisme: en vestigden de Sowje�c 
De eerste daad van de s U was vrede slui ten..ne bondgeno:
ten van de S U•, waarvan de meesten t hans in het Atlantisch 
Pact verenigd zijn, besprongen de Sowjetstaat. Typerend hier
bij was dat Amerika.. hierbij een inval deed in Siberitt,het.
geen er  op wijst dat Amerika altijd zeer geint.eresseerd is 
geweest. bij grondst,offenvindplaats.en. in Azië" Zij werden er echter door de sowjetkam eraden uitges1-..Lè:lgen,eve:na.1s
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evena.1.s ze er thans in Korea uitgeslagen worden. Het tijdperk 
tussen het einde van de le wereloorlog en l:Eit begin van de 2e 
wereldoorlog heeft zich gekenmerkt door verdere uitbreiding 
en mec.hanisering van de industrie met als gevolg een.. ongekend 
scherpe crisis in 1929. Koloniale oorlogen o.a. A..bessinie,
de Japanse inval in Cl;ina en de volledige vestiging van het. 
socialisme in de S U f culmineerde in het verdrag van IVfttnchen• 
Tussen 1929 en 193& verdwenen in Duitsland 9500 N v .. •s• 
In 1941. waren er nog 5500 over-,waarvan er 163: 97'1,. van alle 
kapitaal. in handen hadden• Ik wil nog een korte opmerking ma
ken over het. fascisme. Dit is niet een s oeciaal Duits ver
schijnsel,doch het ontsta.at daar waar het kapitalisme in 
cris.es verkeerd• Het is dan niet meer- mogèLijk met de burgelij 
Je democratie- de arbeiders in de hand te houden. Het kapitalis 
me grijpt dan naar andere middelen en wel fascistische,zoals 
terreur,corruptie en misdaad,ma.atregelen tegen de middenstand, 
harder werken en lagl!I."lonen. Ook de tweede:, wereldoorlog ver
liep andera als de aanstichters zich hadden voorgesteld• Of
schoon de S•U• na het verdrag van Mllnchen gesteld had,dat. 

Tsjecho Slowaltije zich zou verzetten en aan zou sluiten bij 
het sowjetblok,koas Benesj zijn kapitalistische broeders• 
Frankrijk en Engeland lieten Tsecho. Slowakije in de steek om 
Hitler in z ijn oorlog tegen de s.u:. te steunen.,dus weer de 
oorlog tegen de Sowjet Unie doorzetten en deze vernietigen 
IIi tler kwam het verdrag van lVlUnchen echter niet na..,hij stelde 
zich in het bezit van de industriënvanTsjecho Slowakije, 
België,Luxemburg en Frankrijk en van d e  rijkd.orrunen van Meder
land. De s.u. komt in de oorlog en wederom redt de S•U• a.e 
wereld ,weer stelt zij e en vredesdaad en trekt de dank van de 
gehe:IV mensheid tot zich• Zij hee:i.. t ons de vrede gegeven• · 
Inmiddels waren d e  verdrasen van Yalta en Potsdam gesloten. De 
belangrijkste bes lui ten hi.�-van w aren: denazif'icering,demili
tai risering en vernietiging van de Duitse oorlogsindustrie en 
de democratisering van Duitsland• Dit zou betekànd hebben,dat 
er in Europa gee:1. oorlog meer mogelijk was. In Oost-Duitsland 
werd het v�drag van Potsdam naar letter en geest uitgevoerd 
en de indtistrie op vredesproductie omgeachakeld� De oprichting 
van de D•D�R betekende geen honger en geen werkeloosheid meer 
daling van de prijzen en atijging van de lonen. De grond werd 
verdeeld onder de kleine boeren en landarbeiders In îest
Duitsland werd het verdrag van Potsdam niet nagekomen• De 
Roermagnaten w erden in ere hers.teld.,Nazi fs werden op bestuurs 
posten gehandhaafd en Hitler-generaals zoals Guderian en von 
Manteuf'f e1- werden de raadgevers der Amerikanen, · e kennen daal! 
een z "g politie welke 400 000 man sterk iu en uitgerust is 
met tanks enz Er heersen armeOde en ellende en er zijn 
2�000.000 werklozen. De Westerse mogendheden hebben deze heri 
ving der oude toestanden bedoeld als agres sie tegen de S•U• 
Als jullie straks in discussie komen zouden jullie kunnen vra
gen naar bewijzen van deze agressie; ik zal. er een geven• Het 
afwerpen van de atoombom op Japan had geen enkel strategisch 
nut. Na het eindigen van de oorlog in Europa verklaarde het 
Sowjetleger de oorlog aan Japan. In een paar weken trokken 
de sowjetlegers door Mandsjoerije en China en werd het J&panse 
l.eger geslagen. Op het moment dat de soujet troepen haast aan 
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haast aan de Stille Oceaan waren,gooieden de A.merikanen hun 
atoom.bommen. Kameraden dit is een daad van chantage geweest 
tegen de S•U en een onderdeel van de oorlogsvoorbereiding 
tegen de S•U Kameraden,het laatste tijdperk is, dat van 
l.94-5 tot heden. Ook hierin hebben zich byzondere feiten voor
gedaan• De voornaamste zijn : opnieuw verhoogde mechanisatie 
van de industrie, oorl.ogsophitsing tegen de s.u- en de volks-. 
democrati!n.,de bevrijd.ing van China,vrijheidastrijd ih Indone
si!,Ma.lakka. en Vietnam:, oprichting van het Ma.rshallplan,agres ... 
sie tegen Korea en China en tenslotte het ontstaan van de vre
desbeweging. Amerika dat aan.. de eerste wereldoorlog 50 mi.J._ ..... 

J..ia.rd verdiende en aan de tweede nog mee:r,heeft deze miJJjarden 
geheel gebruikt voor de mechanisatie van zijn industrie• In 
welke ma.te dis is geschied moge blijken uit de verkl.a.ringen 
va n Prof• Polak,welke in de gelegenheid is geweest de Amerikaan 
se industri!n grondig te bestuderen. Deze Prof. keerde geheel 
onthustst terug en verklaarde dat deze geheei automatische fa
brieken,waarbij slechts arbeiders nodig zijn ter- bediening van 
de l.ectronische apparaten., een sociale omwenteking tengevolge 
zal hebben,waarbij het leven. geen._ vreugde meer biedt-,de robot 
de mens verdringt en de cultuur wordt gemaakt tot een woestenij 
In de v"s. heerst een. kol.ossaie verachting voor de opvoeding 
van het volk. 20•000 Amerikanen kunnen lezen noch schrijven• 
Et' is een massale werkeloosheid en ellende• Rassendiscriminatie 
ook tegen joden ,- en misdaad. vieren hoogtij ,terwijl z"g. natuur
rampen. zoals overstromingen e:d• jaarlijks duizende, slachtof
fers eisen. In Rusland verbieden ze eenvo�ig natuurrampen 
(hilariteit}� Ondanks let feit dat uit angst voor overproductie 
in 1950 in Amerika de katoenproductie m_et 23% werd verminderd, 
was de winst toch nog $�60-.000t.OOO mee:r dan in l94.9a. Dit lflerd 
bereikt. door grote prijsstijgingen. en het vervangen. van manne-
1.ijke door vrouwelijke w erkkraèhten,terwijl in totaal 480-i.OOO 
kleine bedrijven ten gronde werden gericht Deze uitlatingen 
spreken temeer als we weten dat Prof• Polak. geen communist, 
maar een verdediger van het kapitálisme is• ils hij naar de 
S•U• was gegaan had hij kunnen ontdekken hoe daar de mechanisa 
tie gevorderd is en de welvaart stijgt Tent. ijde dat: China zyn 
grondstoffen leverde aan de l',apitalistische staten waren de 
prij zen zo laag dat het Chinese volk permanent in hongersnoOd 
verkeerde• Ook deze grondst off enbron is evenals Korea aan de 
kapitalisten ontrukt& De wereld is voor hen benauwend geworden• 
In hun dolle concurrentie verscherpen de tegenstellitlfen zich
in de käpitalistische staten en doen conflicten onts aan. Er 

bestaat geen overeenstemming over Eët .grondstoffenvraagstûk. 
Dit vraa�tük is de oorzaak van de huid ige toestand,de wereld 
is te klem�eworden voor de käpi talisten He hebben nu tiv ee
were.Lden ge egen. een socialistische en een kapitalistische• 
Daarom werpt het kä.p1tal1sme zich op de oor.Logsproductie en. ae 
vervaardiging van de atoombom en kweekt een progromstemming 

· tegen de S U Als uiting van het groeiende fascisme,vooral. in
Amerika. Ook in Nederland staat iets dergelijks op het program
en vt '?l de wet Teulings die niets meer of minder betekent dan
dat "ofize regering fascistische volmachten krijgt. De mensheid
echter oorlogsmoe,zij wil. vrede en de oorlog uitbannen.Met de
komst van het socialisme is l:.e t afgelopen met de oorlog. De
Vredesbeweging is sterk en machtig en heeft grote resultate�
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resultaten. bereikt. o.a dat de 3e wereldoorlog nog niet is uit� 
gebroken en. d at de atoombom nog niet is gesmeten. zoals die ideo 
ten enkele ms.anden geleden van plan. waren. 500•00 000 mensen 
tekenden de ttQproep van StockhoJ..m!t en zo sterk is deze verkla
ring dat de oorlogsmisdadigers hun straf niet zullen ontgaan• 
Deze wetenschap dat dit gebeuren za.J... zit in vel.e mensen veran� 
kerd• l zitten de oorlogsmisdadigers in het uiterste hoekje 
van Amerika. ze zullen gevonden worden en dan zullen ze hangen. 
We zuJ.len de strijd winnen,maar we zijn er nog niet In Korea 
zijn de Amerikanen reeds versla.gen. 0:n.danks de kracht van de 
Vl"'edesbeweging en onda.nk.s de wetenschap dat w ij het l'"..a.pitalis-

me zullen vernietigen,zullen de reeds behaalde successen ons 
tot nog grotere activiteit moeten aansporen. In Amerika. doet 
zich het vreemde v�rschijnsel. voor dat mensen als Kennedy,Hoo-
ver en Taft niets voelen voor een oorlog in Europa ,omdat zij 
de overtuiging hebben dat zij met hun legers in Europa vernie
tigd zullen worden.• Duizendeil vooraanstaande Amerikanen zijn 
in een vredesbeweging verenigd. Bij de conferentie van Brussel. 

· werd gene:ba.al. .Eisenho'ti...wer benoemd tot comrn�dant van de West
Europese legers, waarbij Montgomery opzij werd gezet� Dit ge
schiedde omdat Amerika. persé oorlog in Europa wil..� Deze confe
rentie bracht tevens verhoogde miJ.itaire uitgaven en langere
diensttijd voor de landen van het Atlantisch Pac�. In de VS•
werd de noodtoestand afgekondigd en ging men over tot mobilisa ....
tie ,allemaal om een oorlog in 1!.uropa te beginnen" Het meest §e-·
vaarlijke is echter het besluit om de Duitse weermacht en LuÎt
w e weer op e ric ten� se o wer is 1z1 ar1 s on vangen.
zoa s onze a.mera en a gewe z1.1n e oen en. oo in en
Häag en ärnsterda.m:. waren de demonstraties niet van de lucht•
De volkeren zijn niet bereid-Eisenho]4.wer,die de oorlog komt
organiseren,in onze landen toe te laten+ De communistische par
tij die de leiding had in het verzet2zal ook de .Leiding nemen·
het verze:t;,in de strijd tesen de Duitse herbewapeaj-ng• Ook in
Duitsland zijn de mensen niet bereid de herbewapening te accep
teren. Ds. Niem�l:Ler is weer ten tonele verschenen,terwij:L ook
de verkiezingen in Baden-Baden. geen twijfel overlieten. over .
de mening van. de bevolking" De demonstraties in Amste.rda.m.. en
den Haag zijn de eerste tekenen van de strijd in Nederland te
gen deze herbewapening. Meer dan 200.000 Nederlanders die ver
moord zijn of omgekomen in. de Duitse kampen, ei sen van ons dat
wij in deze pal. zullen staan.. Nooit vergeten wij de martelingen

' concentratiekampen.,ellende en honge.rsnood� Ons hele volk. za.J... 
; dan ook protesteren__ tegen de herleving van de lfazil.egers • In 

alle steden en dorpen, bedrijven en buurten zullen comitéts ge
vormd moeten worden en moties verstuurd moeten worden.naar al
le mogelijke instanties met het verlangen dat Nederland zich 
terugtrekt uit het Atlantisch Pact. VIe zullen moeten. plakken., 
schilderen,manifest�n verspreiden en in grote massa fs met 
:'iJîaarheidti· en Jeugd't colporteren.. en geld inzamel.en. We zuJ...Len 
met deze demonstraties zolang doorgaan tot het hele volle gelade 
is en de regering niet anders durft dan tegen de hebbewape
iung zi.jn... De tijd die we thans ingaan zal gespeend zijn van 
al le genoegelïjkheid en vervuld van. strijd Het is noodzakelijk 
dat in deze tijd van alles wat er gebeurt. in de bedrijven,ook 
kleinigheden.,Arcorberichten naar "De VJ'aarheidtt gaan.,waar de 
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• 

• 

waar de beri.chten wel zullen worden beketten op hun politieke
waarde• Want "De Vlaarheidtt is het beste en krachtigste bol.
werk wat we hebben om actie te voeren.. Met "De V aarheidtt kun 
je elke dag de straat op Kameraden de gemoedelijkheid is 
af�elopen,we gaan een ti,jd van s.tri.id tegemo,et• We moeten de
Dm.tse herbewapening verhind.eren. Ook kameraad Paul. de Groot
heeft zich bij de jaarwi.sseling tot de arbeiders gericht, 
echter niet middels de ra.dio,maar dat komt ook nog wel (gela
doch in onz-e krant "De Vfäarheidtt._ U hebt allen ongetwijfeld 
dit artikel gelezen en wij wensen alle leden en alle mannen 
en vrouwen van het werkende volk dat zij in de geest van 
dez.e rede het nieuwe jaar tegemoet zullen ga.an in het besef
van onze kracht en onze toekomst (daverend applaus) 
Theo Segerius die als eerste discussiant aan het woord kwam, 
zeide ,dat meer dan 500 000 ha.ndt,ekeningen. die onder de "0pQ 
roep van Stockholm•t zi.jn verzamel d, een krachtige uiting zyn. 
van de vredeswil..van het beste deel van het Nederlandse vol.k.
Thans zien wij,zoals kam� �erk;x: reeds heeft gezegd,de po
ging om de Duitse weermacht onder leiding van de Naz.its te 
doen herleven. Het is onze taak hiertegen te strijden en 
niet alleen met onze eigen mensen,want het zal mogelijk 
zijn om ook verstokte anti-communisten in deze strijd in te 
schakelen" Vlie heeft Hitler groot gemaakt kameraden 1 dit 
waren de Engelse,Amerikaanse en Franse imperialistena Hitler
heeft echter hun opdracht niet uitgevoerd. Toen hij op eigen
benen kon staan richtte hij zich tegen Oostenrijk en Tsjecho 
Slowakije en veroverde vrijwel geheel West-Europa Het Duit.
se jonkerdom ziet thans weer de kans om dit spelletje te her
halen;zij worden thans weer door dezelfde machten in het za
del geholpen• De Vtest-Duitse president Ade:cliuer is reeds zo 
brutaal om te verklaren_ dat de Duitse herbewapening tot stand
zal komen mits West�Duitsland als gelijkberechtigd partner 
in het tl• Pact zal worden opgenomen... Kameraden hiertegen ma
moeten wï.j strijden. en in dez.e zin liet Nederlandse volk be
wust maken en doordringen van het gevaar van de Duitse her-
bev,a.pening en op deze wijze in IifederJ.and een massale bew�ing
ontketenen. Vlij moeten 'de nagelaten betrekkingen van hen. 
die in de oorlog zijn omgekomen. de vraag- voorleggen .ttvoor of'
tegen de Duitse herbewapening"; en dan twijfel ik. er niet aan 
of 90% van hen. zal zich daar tegen verklaren W-e kunnen rustig
zeggen,dat de imperialistische nederlaag: op politiek en mili"
tai.r gebi-ed voor de deur staataJ(onden we tot voor kort zeggen
dat onze pa-rtij de wind in de zei.len had.,thans kunnen we 
zeggen dat de :p3ll'tij een orkaan in de zeilen heef't• Dit is 
voor een belangrijk deel te danken aan de success�n met "De
Waarheidtt. Onze krant is het belangrijkste wapen,85% van de
partij onderschrijft de obligatielening,terwijl de 8 nieuwe
abonn� r.s,die we deze week mochten boeken,aantonen dat onze 
krant vooruit. gaat..Vfij moeten het werk voor de enige vredes--

krant verbinden met de strijd voor de politieke vraagst� 
ken_ .. 

/ 
Hierna werd 5 minuten gepauzeerd 9� J Tweede discussiant: IL.J Visscher f (bekend):.

/"" 1' kameraad Klerkx: heeft gezegd,da.t de wereld bezig is te ver-

,}!,Y- anderen.. en om een nieuwe wereld te worden" Theo Segerius 
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Theo Segerius heeft gezegd dat de imperialistische neder
laag voor de deur staat;maar als ik zo om me heen kijk en 
het ploegje bezie wat hier aanwezig is dan vraag ikme af: 
moeten we zo de strijd in? Wij als C N" moeten toch de lei
ding geven. Wij hebben gezien bij de laatste Hannie Schaft
herdenking dat de massa achter ons staat,maar de mensen moeten 
hier zijn op de vergadering want hier moeten we besluiten neme

! ,.._:..,.. , en van �edachte
""

wisseJ..en 'i 

0,k O P"_,.,, . .,I Derde discussiant: zuidersma (Beverwi.i&� / 1-l-at.J

1>]) ,.v&"

,...- kameraden,ik kan me volledig aansluiten bij hetgeen kameraad 
r-· 0 {) � KJ.erkx en kam.eraad Segerius hebben gezegd• Vergeleken bij een 

f / jaar geleden is er een t.endens ten goede gekomen.. Als ik ·weJ.. 
eens bij arme duivels thuis kom,dan merk ik enthousiasme en 
lief de op voor de partij en krant. Wij moeten het vertrouwen 
.an de liefde voor de part.ij weten te behouden• De resultaten 
in district Kennemerland bij de obJ..igatielening bewijzen,dat 
dit mogelijk is Visscher zegt dat, w-e hier net weinigen. zyn.,. 
maar het kader is aanvvezig en als ik zie dat we hier m.et een 
behoorlijk groepje uit Bev�vvi"jk aanwezig zijn dan is het toch 
niet zo beroerd• Er is, geen sprake van defaitisma en pessimis, 
•e hebben straks de overvvinning voor het grijpen. .. Voorts wil. 

ik nog voorstellen. om uit deze ver�adering een motie aan. de 
regering i2: zenden. voor de vri.jlating van Piet van Staverep.. en 

1:1-. tegen de maatregël..en inzake Finsterwlblde" 
� 1 � Vie1de discussiant: lPirovano,I

� Ingaan op hetgeen kameraad Klerkx gezegd heeft is niet mogel.ij 
�.:. :..,�,,,]..,.. - zo klaar ,en duidelijk was het. Ik heb bewondering voor de 

}µ7./tlt cijfers die hij gegeven heeft over Amerika en de andere ka.pi-
;·..,,,,;; talistische landen" Ik zou voor willen stellen om. dit mate

riaal in brochurevorm uit te geven.,opdat we daarmede in de 
bedrijven. en de buurten kunnen werken.• Ik wil. bevestigen het.
geen kameraad Klerkx g zegd heeft over Oost-Duitsland" Ik heb 

,, Îlid 

•. 1'J>'-�-
;0"' <J}, '1 0 

familie in Oost-Duitsla nd en krijg daar vandaan brieven.Een. 
familielid van mij is 50 .iaar("'geweest van de S..9C• Dem. partij• 
Ik heb vaak met hem gedebatteera?,zelfs nog in de oorlog en ik 
heb hem voorspeld dat de s.u. zou oprukken tot B.erlijn" Hij 
heeft me echter nooit willen geloven" Na de oorlog beeft hij 
mij geschreven en in zijn brief zei hij,dat hij zich 50 jaar 
lang heeft laten belazeren. "Ifad ik maar naar jou geluisterd�, 
schreef hij " 1twant jij hebt het beter voorzien dan ik ondanks 
het feit dat je jonger in jju'en bentot. Onlangs ontving ik een 
brief van een jonge werker uit Oost-Duitsland" Die schreef dat 
hij in een jaar t.ijd een zware motor heeft ove:rr· kunnen houden 
en van de vrije dagen die hij krijgt voor zoveel lOO arbeids
uren,heeft opgespaard en daarvan met zijn jonge vrouw in ThÜ

!"1"" 

ringen zijn vacantie heeft doorgebracht. 
Vi.i:t'de discussiant: J Ledder: L 1--l-ot)
In verband met hetgeen kameraad KJ..erkx heeft gezegd over een 
event. petitionnementsactie tegen de Duitse herbewapening, 
wilde ik het volgende opmerken. Velen van ons hebben in hun 
naaste omgeving mensen die geleden hebben onder de Duitse be
zetting. Wij moeten deze mensen afgaan. en hen een verklaring 
op schrift laten stellen tegen de Duitse herbewapening. Dit 
is geen idee van mezelf o:f z.elfs ook niet van iemand uit onze 
eigen kringen., Ik zal man en paard noemen· !':"het i· •/n s een idee____,
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1/ 1� een idee van Mevrouw Bot,van het Leidseplein.,een lid van de 
l).V'" Vrouwenbeweging van de :P•v•d.Ji.•2di.e niet �lleen met onze actie 

{Jv""f vv-
sympathiseert,rnaar ook bereid is daarvoor-'·te werken. We moeten 

,/P
e 
// zovee:tL mogeiijk mensen a.f aan met petitionnementslijsten.-.J 
c - Zesde discussiant: Swarts Beverwi"k): --' 

/

( 

Ondanks de kleine kern die hier aanwezig is,wil ik toch enke-
<f,7> le kleine dingen vertellen uit Beverwijk. Wij he bben obliga-

� 
' ties ge1;?laatst in meer dan. 100 gezinnen. i!ieraan hebben mensen 

1,08 meegewerkt die tet dusverre nooit aan acties. badcten deelgenomen• 
h Jonge jongens zijn twee avonden per week op stap geweest• We 

hebben een stormweek gebad en we zullen de storm nog meer aan
wa.kkeren.,door nog intensiever met tl])e V.faairheidtt te colporteren• 
Voorts de U allen welbekende huurkwesties in Beverwijk. Ik heb 
daarbij d6f11ensen ingelicht- aan de hand van de in "De Waarheid11 

verschenen. richtlijnen en allen,ongeacht hwi politieke overtui� 
ging,hebben hun poot stijf gehouden en verdomden het om. meer te 
betal.en• 

} 
zevende discussiant: \Pot.j eJt) (vrouw): 

� vraagt Of de .è.merikaanse arbeiders geen tegenweer hebben tegen 
p� l de uitbuiting 

711·,--.·; / . 1 -b Achtste dis.cussiant:. Guurt. e Bakker bekend):

CC. / Kameraad Klerk.x. heeft duidelijk naar voren gebracht dat de men-

...... �/ 

sen oorlogsmoe zijn. Dit is ook met de jeugd het geval• Dit ge-
? l>. tuigt re t feit dat de jeugd vool:'aan gaat in de vredesstrijd . 

De Nederlandse jeugd kan terugzien op een groot offer nl• Ha.nm� 
,,.re,,- ...,_ Schaft,die niet alleen een symbool is voor het verzet,maar ook 

een lichtend voorbeeld in de strijd voor de vrede• Voorts is 

• 

dan nog de lcwestie Schoonhoven waar 2.00 militairen het verdomden 
naar Indonesië te gaan. Heel. wa.t jobge mannen zitten in de 
gevangenis. Een van hen is Piet van Staveren,die moet zeven jaar

van zijn leven geven omdat hij het veràomde om voor de kapitalis 
ten te gaan vechten. Ook in de strijd tegen de Duitse herbewape-
ning zal de jeugd baar plaats innemen. Het is echter noodzakelyk 
dat ons orgaan itJeugdtt een w-eekblad wordl.t. De CPN" heeft: ons 
hierbij haar steun toegezegd. Wij zijn van plan dit vertrouwen 
niet te beschamen. Laat de partij daarom ook tonen. dat het haar 
met hei: verlenen van steun ernst ia;uit de jeugd komt tensl.otte 
het geschoolde kader voort 
Negende discussiant: Jan Groot (bekend): (}. k: ;ven--� 1

hl' Pl!:. _ . , kameraden het bela:ngrdjkste · is de colportage met 11De
7 _.- , ,,re moeten . hiervoor alles opzij zetten• Ik stel voor 

.raarheid 1t.

de Vrijdag 
en Zaterdagavonden te beatemmen voor co�ortage� 
Tiende discussiant: Han Binde.ls (bekend): 
we zijn het allemaal. eens met de duidelijke uiteenzetting van 
kameraad KJ.erkx en over hetgeen hij gezegd heeft- over de kracht 
van de vredesbeweging.Inderdaad durven de imperialisten de 
atoombom. niet te werpen. Toevallig was ik deze week in de bios
coop en hetgeen daar� in het journaal.. over de oorlog in Korea 
vertoond wordt,doet de mensen huiveren Vlat de Amerikanen daar o 
hun terugtocht uithalen is dezelfde tactiek;/a-ls de Duitsers des.
tijds in Europa toepasten. Vele Noord-Koreanen zijn vermoord 
door de Amerikaanse luchtpiraten. Bij de ontruiming van Seoel we 
den mannen en vrouwen als beesten naar de executieplaatsen
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de executieplaatsen gevoerd Dit staat:- ons ook in 1�_1.re·st- uropa 
wachten. als wij de oorlogsstokers hun gang laten gaan. Ret is on 
ze taak cm te protesteren. tegen de herbewapening van. West-Duits
lana... fij moeten moties sturen uit alle grote bedrijven zoals 
Stork,Figee,Holland Nautic,Droste en Hin. Onze krant is hier ook 
een belangrijk wapen, dus colporteren .ae t !llDe W:aar heidtt en ook 
met 11Uylenspiegeln. Zoal.s ·onze politieke s.ecr-etaris Theo SegeriuE: 
heeft gezegd,de w ind in onz:e zeilen is een orkaan.. geworden" 

l
Dat ook oud-lezers,die vaak uit angst bedankten,zich nog nauw 
met onze krant verbonden voel.en,blijkt uit het feit dat zij re-

�__:.------ gelmatig offeren voor uitbreiding va.n. t'I}e Waarheid.et. Kameraden 
� wij sl.aan in Kennemerland bij de obligatielening een goed figuur• 

Beantwoording 
discussianten 
·· or KJ.erkx

• 

Collecte voor 
de ,jeugd• 

Slotrede Theo 
Segerius" 

Laten '1v.i.j de vrede die zo duur gekocht is verdedigen door een

hal.t toe te roepen aan.. de herbewapening van D Wtest-Duitsland• 
Ik zou z-eggen,kameraden,dat de discussie geen verschil van 

meIÛ.ng heeft opgeleverd• We hebben nog eens de belangrijkste 
dingen onderstreept. Voorzit dat we gaa.n...werken,dat we gaan. 
vechten. VTe hebben nu het besluit genomen dat we vanaf' vandaag 
gaan werken. Op de vraag van kam.. Potjet zou ik dit willen zeg
gen: in Amerika was voor de oorlog een c.F De leiding van die 
partij was niet van de beste kwaliteit- en ref'ormistisch getint• 
Je moet een partij hebben die slag levert• Er zi.in nu in Amerika. 
communis.ten die een ware communi.stische politiek. voeren. In 
Amerika zi.jn de meeste vakbonden nog conservatief ,maar er zi.jn 
ook vakbonden waar de. communisten de leiding hebben• Wanneer er 
een goede e.p. is, behoeven wa nooit te wanhopen. We moe.ten vertr 
wen hebben in onszelf' en in de partij• Ik ben ervan overtuigd 
dat dit dis.trict strijd zal leveren.. Hoelang werken w e  in. dit 
district al. ni.-et aan het rcorappa.raat,waar zijn ze en hoeveel.. 
zijn er,echter: ze zullen er kameni, 

Tot kameraad Bakker wil ik zeggen: we gaan.... nu vechten en 
van vechten. zonder de jeugd. kamt niets te.recht. Daarom ook za.J.. 
onze p:t--,rotij de jeugd steunen• Ik stel voor om bij het eLnde van 
deze vergadering een offer voor de jeugd te brengen• 

Ik wil U wijz:en op de mogel..ijk.heid om Uzelf te scholen In 
de c.F. is alles te bereiken,maar je moet studeren Begin met 
11 olitiek en Cul.tuur tt te lezen en bestudeer dat•·

Tot Vis.scher wil ik zeggen.,dat,nu ik op dez.e vergadering 
in Kennemerland ben,ik toch. vertrouwen in dit district heb• Er 
is zoveel.. veranderd• Wat ontbroken heeft is moeilijk te zeggen, 
doch dat is nu weggenomen.;je moet vertrouwen hebben (Visscher 
interumpeert: tt:ja maar dat heb ik ook weltr). Ik heb het grootste 
vertrouwen in district Kennemerland. 

Hierop volgde de reeds genoemde collecte voor de jeugd 
- door Jaap Mol uit za.ndvoort (bekend)

Uitvoering geven aan het besluit van de parti.ileiding,zegt 
Segeriust tegen de Duitse herbewapening hoeft niet te geschi�n 
langs strakke lijnen. Dit blijkt uit het voorbeeld van kameraad 
Ledder. Dit vrouwelijk lid. van de P.v.d .A•,waarover Ledder sprak 
staat niet alleen achter onze acties,maar is ook bereid om 
daarvoor te gaan.. werken. Vij moeten ons niet laten verleiden 
tot onvruchtbare discussies. \'rij moeten spreken over de achter
grond van de Duit.se herbewapening en er op wijzen dat er in Oost 
Duitsland geen herbewapening plaatsvindt. In àe dagelijkse lei
ding van het district hebben we reeds besluiten. genomen 
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besluiten genomen. zo zal op 15 Januari in Ymuiden een verga
dering nlaatsvinden waarop alle pgt n ,vrouwen en jongeren zijn
uitgenodigd om te bespreken met welke opdrachten we zullen 
gaan werken in buurten.. en ba.drijven 

Op 1.7 Januari zal een dergeli.ike vergadering plaatshebben 
in Beverwi.ik en op 22 Januari in HaarJ...em Op deze laatste ver"'" 

dering;bedoeld als vergadering der afdelingsbesturen,zal aan de
hand der meningen in de vorige vergaderingen eeE:"n besluit geno
men worden over de aard en. vorm. van de strijd in Kennem.erland 
tegen de herbewapening in \Test-Duitsland. De leiding der be
tref':fende af delingen moet met deze data niet alleen rekening 
houden.,maar ook hun voorbereidingen tre:f:f'en en ervoor zorgen 
dat voldoende actie wordt gevoerd. iFe gaan de vrouwen in Be'

verwi jk en Ymuiden mobiliseren.,zol.!J.s dat ook bij de vredesactie
is geweest,om bij de Hoogovens,maar ook bij de Haarlemse be-
drijven en bij de Papier:fabriek,de directies te tonen,dat de 
arbeiders tegen de herbewapening van West-Duitsland zijn. We 
zullen ook de jeugd in onze aëties betrekken. Vfant Eisenhower 
kan w el in een mooi pakje lopen en tanks sturen,maar hij moet 
ook de jeugd hebbea,anders hee:ft hij aan zijn tanks niets 
Daarom moeten we geld voor de jeugd ophalen en abonnementen voo 
het blad ttJeugdtt verzamelen· Ve zullen kameraad KJ.erkx de bood ....
schap mee naar Amsterdam geven dat district Kennemerland niet 
stil. zal zitten� 

Ik wil kameraad KJ..er.kx thans verzoeken de wisselva.an. uit
te reiken aan de a:fdeling Santpoort Helaas is de secretaris 
van deze afdeling niet aanwezig,daar hij het uitreiken van de
vaan a]s een persoonlijk iets beschouwd. Klerkx reikt hierop 
de vaan uit aan. de 2e secretaresse der a fdeling Santpoort en
zegt daarbij: het is voor mij een prettige taak . om de vaan 
uit te reiken aan de afdeling die het beste ge�erkt heeft. De 
afdeling die op Santpoort volgt is Noord r,dan volgt Beverwyk
en ook Viest en Zandv0ort hebben hun best gedaan" Al.een Noord 
a verdient een ltl..ein standje 

_ Segerius vervolgt hierna z.ijn redet als districtsbestuur
·Jtlkuitreiking. reiken wij de beste werker van iedere a:fdeling een boek uit .. 

Voor Beverwijk zijn dit twee vrouwen die als koppel. gewerkt he 
0 .J>· ben en ieder een"' 

boek, krijgen De anderen, zijni "'Put van Velsen 
5_,,,.,. I Noord (bek;�d) ;- 1.iagerwe:l' voor Santpoort; "Jaap MoJJ voor Zandvoor

... 
�

� ·t (bekenç.); 1?eper',Haarlem Oost (beken.,.è); r.:rie-.Duyn (bekend) voor 
,t; , �J- , \'!est; 'éor Rusman (bekend) Centrum; Eep van ûriilüèren tbekend) 

'l Woord r van Oo�eil\1Ifobrdwijk en Pont.. uit Hille_gom. (vaart thans
L.op een tiwlêr). i....: �Xt<.. . /tJ7 5D · 

Spec. filmochtend � De directie van de krant houdt op 1i. Febrti.ari 1951.. een 
in Al:dam voor de speciale :filmochtend in Amstera..a.m.. Ieder' district zeJzijn •
beste werkers uit beste werker ,dus 17. man. We hebben besloten Zuidersma uit Be-
ieder district• verwijk te zenden,hoewel. Eep van Orruneren de Oeste werker was 

{!) ,0, 35b j,j Ztfidersma was e-chter zo gehandicapt dàt wij meenden dat hem 
V dit toekwam" 

�?tie aan. rege- Hierna leest Segerius de volgende motie voor: ttLeden van 
[1ng• de CPN• district Kennemerland op 11. Januari 1951 in vergadering

bijeen spreken hun afkeuring uit ov_er het feit dat de Nederland
se regering zijn goedkeuring hee:ft gehecht aan de herbewapening
van West-Duitsland en de uitbreiding van het Atlantisch Pact• 
Het Nederlandse volk is àe ellende en terreur die over haar 
werd gebracht door de Duitse bezetting nog met vergeten
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niet vergeten. Zij eisen herroeping van dit besluit en proteste
ren tevens tegen de lange gevangenisstraf van P. van Staveren en 
anderen. en eisen hun onmiddelijke invrijheidstellingn. 

e_..-P-"7:.. l 
N adat Cor van Alphen (bekend) nog heeft medegedeeld dat de 

.1::1 _./JI" N•V"B• a•S. Maandag 141130 uur zal demonstreren op de (Boter)markt, 
_. /Y.-"''7,;,_,,, sluit Segerius de vergadering ....

- f.-./' �- Voor de aanvang der vergadering werden kaarten verkocht voor 
de op 15 Januari 1951 te vertonen film nne partisanen der spoorv,e-
gen 11 in de Tuinzaal van het Gemeentelijk Concertgebouw. 

Personalia� Piet Kl.erkx. lGeertruidenberg,28�6�91. (Amsterdam). 
· X..I �Swarts : comm. raadslid in Beverwijk...

/ _,, • "/ Fotjer (geen nadere gegevens) (�ou�
� _,,Lagerwey,Santpoort (geen nadere gegevens). 
; 1 van Ooy en, Noordwijk" 11 tt ,._ 

/ Pont,Hill.egom tt tr: " :vaart thans op een trawler. 
Is vermoedelijk iemand uit (Haarlem) Noord - wijk: I. 

15 Januari 1.951, 

De hierboven genoemde demonstratie bestond uit een achttal vrou
wen die groepsgewijze op de Markt stonden met het blad 11 Vrede 1

1 

voor de borst waarop een afbeelding van SS•soldaten. Af en toe 
prevelden zij zachtjes voor zich heen: t•Voor de vrede - tE.gen 
herbewapening van West Duitsland vijf cent•t ._ Er werden geen 
krantjes verkocht. Na afloop trad een der vrouwen in discussie 
met een jongeman maar kreeg '''geen been aan de grond"• 

Jz an het Hoofd der B • V •D • 
Javastraat 68. 

H a  a go 
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ij c u z ig 1 l ng L ·o , 
011 too zov l mog ijl d l t n m ·n u1 · Lu11d lijl 
b toging, op 25 F bruari 1951 t Amst rdam, in verband 
met d herd nking van de Februaristaldng van 1941. Zij 
zag de staking van de leden van het oonoertgebouworkest 
te Amsterdam, als eerste daadwerkelijke aotie tegen de 

/ 
Duitse Herbewapening. Zij stelde tevens voor om een tele
gram te sturen aan H.M. de Koning� met het verzoek haar 
steun te verlenen bij het vormen van een Vredeskabinet. 

Na de pauze werd het tweede deel van genoemde film 
vertoond. 

De stemming onder de aanwezigen was lauw. De spreek
ster Maria de Boer, werd niet door applaus onderbroken. 

Bij de uitgang werd gecollecteerd om de actie van 
de leden van het concertgebouworkest te steunen. 

Zaandam, 13 Februari 1951 
112--

N.B. Een oartotheekkaart t.n.v. J .w.H.BEST gaat hierbij.' 
l 
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Inleiding door distr. 
secretaris. ''J..

� Deelname aan Herdenking 
Februari-staking. 

AG) !1Jff 1 
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e 

De houding der Perzische 
regering. 

De Koreaanse kwestie• 

anti-Amerikanisme. 

1" 

1 

Op Donderdagavond, 8 Februari 1951,vond in ge-
bouw lt©e Nijverheidw een besloten vergadering pJ.aats 
belegd door de CPN. af'd• Haarlem" 

De inleiding werd gehouden door de dia-tricts-secr. 
der CPN• Kennemerland, Theo Segerius,die de volgende 
rede uitsprak: 

Partijgenoten, we hebben jullie bijeengeroepen 
niet zozeer om een kadervergadering te belgggen als 
wel een vergadering in het kader van de deelname aan. 
de herdenking van de Februari-staking te houden 

Ten aanzien van de huidige nationale politieke ver
wikkelingen. kunnen we vaststellen,dat de reactionna.ire 
pers bij het vallen van het kabinet Drees naar voren 
heeft gebracht,dat het een misdaad van Oud is: geweest 
om onder deze �oeilijke omstandigheden het kabinet te 
doen struikelen" Ze gaven voor date en snelle opl.ossiné; 
geboden was. Hoeveel van deze woo rden gemeend zijn 
geweest. kunnen we wel zien,daar het al weer 14 dagen 
geleden is dat het kabinet viel.. en er nog niets posi
tiefs bekend is hoe de nieuwe regering er zal uitzien• 
Dit is dan ook niet alleen een crisis van het kabinet 
Drees,maar van het kapi tal.isme" Op de eerste dag heeft 
de partij het standpunt ingenomen dat deze crisis niet 
veroorzaakt is door de Nieuw Guinea kwestie,maar de 
kern van de k westie is niet alleen een. internationale 
ma.ar ook een nationale crisis-. Bij deze zwervers gaat 
het er straks om: wie zal de kat de bel aanbinden in 
het nieuwe kabinet.. De zogena.am.-de crisis is een uiting 
van e en crisis waarin het kapitalisme verkeert• De 
oorzaken zijn:: het doorwerken van de grote politieke 
nederlagen die de reactie hee�t te incasseren. liet door
werken van de ernstige nederlagen in Korea. Gebeurte
nissen die sindsdien plaatsvonden. zoals: 
le:. de houding van de Perzische regering. De Perzische 
regering die een door en door ka.pitalistische,imperia-
listische van oorsprong feodalistische rege�ing is, 
heeft op grond van de militaire ontw_ikkeling de bakens 
verzet en het gezicht gekeerd naar de Sowjet Unie,te
gen het Amerikanisme" Niet omdat ze voor de vrede zijn, 
ma.ar door de machtsverhoudingen,zoals deze thans optre
den. 
ze: de vraagstukken om de kwestie Korea: er is een wei
feling geweest in het imperialistische kamp bij het 
aanwijzen van China als agressor. In het byzonder de 
Aziatische landen waren niet bereid amerika hierin te 
volgen. De Engelse regering met haar grote ervari...Tlg in 
Aziatische problemen,zi jn niet zonder meer bereid te 
volgen. Dat het toch doorgevoerd werd is een gevolg van 
de 1-U11erikaanse chantage-pol itiek" 

Ook in Nederland kunnen we zien dat het anti-Ame
rikanisme begint toe te nemen. Er is een belangrijke 
groep in de partij van Stikker die een conse0uente anti-
Amerikaanse houding gaat aannemen.
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Toenemende stellingname 
tegen oorlogspolitiek van 
.runerika. 

• 

Toenemende strijdvaardig
heid der arbeiders• 

�et Vishal. Ymuiden.• 

(werd inmiddels bijgelegd 
• zie "Vrije Volk 11• dd•
(12.2.51.

Bespreking CPN/E.vC• over 
kwestie herbewapening 
if .Duits land. 

Economische crisis en her
bewapening onverbrekelyk 
verbonden. 

By- actie tegen herbewape
ning mensen uit verzet 
betrekken. 

gaat. aannemen.;dit zullen degenen. zijn die niet direct 
belang bij amerika hebben• Zelfs in de K.v.?. heeft 
1J1ej. Klompé haar stem laten horen • ..alhoewel niet dire'i'
een stem voor d.e vrede ,heeft ze toch gezegd ,_dat we 
zelfstandig moeten blijven onder Nederlandse leiding� 
lk wijs ook op een artikel in "De Waarheid" naar aanJ.e 
ding van een artikel. in11Het Friese Dagblad"' over vrij
lating van Duitse oorlogsmisdadigers en over Amerika 
Er zijn steeds meer mensen die stelling nemen tegen 
de oorlogspolitiek van A.m.erikaa Ook zien we de reactie 
heel dicht bij huis. Ook in ons district is een kente
ring waar te nemen onder de niet-communisten.Partij
genoten) we hebben gezien. dat de arbeiders van de H.•0 
Visserijbedrijf en de Bouwvakarbeiders genoor hebben 
gegeven aan de oproep van het partijbestuur en eeh 
verzoek a-a.n de Áaningin hebben. gericht,dat zij ertoe 
zou medewerken:,dat er een nieuwe regering zou komen di 
het recht op verhoging van. rat levenspeil waarborgt en 
stelling neemt tegen de herbewapening van. Dui tslandc. 
Belangrijke �oepen arbeiders uit verschillende bedrij 
ven hebben zich achter deze oproep gesteld• Dit hebben 
w.e de laatste t:wee jaren niet waargenomen Aldus kunn
we spreken van een kentering in dit opzicht• We zien. 
ook de algemeen toenemende strJ!(ivaardigheid • De ver
slechteringen zijn een direct uit.vloeiseivan de oorlo 
politiek onzer regering. Wij zien de houding van de 
Twentse bouwvakkers die ogenhl.ikkelijk het werk neer
legden toen de z.g. zwarte l.onen werden afgescha:ft. 
Voorlopig is daardoor deze kwestie van de baan.• Ook 
de D•U-.W•-arbeiders in Drente w-isten hun eisen te 
stellen. en deze te wrdedigen. Maar ook vlak bij huis · 
Vanmiddag ben ik in Ylnuiden geweest• Bij de Visserij� 
bedrijven wil de reactie· in de vorm. van handelaren en. 
reders-verslech.teringen,invoeren door het ontslaan van 
4 arbeiders in de Vishal.- Het N•VtiV• wilde aan het 
ontslag m.eewerken.,maa:r de a-rbeiders georganiseerd in. 
het NV•V namen positief stelling tegen hun bestuur 
Îll• Dêze arbeiders ,die lid zijn van de PvdA.- ,gaven 
hiermee te kennen. niet langer het. N •V.V. te volgen.. 
Zij richtten zich tot. de functionnarissen. van '.E..VC, en. 
CPN• o.m. te vragen hoe zij d.eze strijd moesten aanpakke 
lat doen wij als partij om van. dez.e situatie gebruik 
te maken? 1\/Taandag jl' hebben w-e in. het gebouw van. de 
EVC• met de EVC• een bespreking gehad over- d.e herbewa
pening van Duitsland. De . kwestie van deze herbewapening 
moeten we in het brandpunt van. de beJangstelling zetten 
want de economische. crisis is anverbreke.lijk verbonden 
met de vredesstrijd• Mensen die zelf bij het ver-zet. be
trokken zijn geweest,hen die in concentratiekampen ge.
zeten hebben en andere oorlogs-slachtoffers moeten. wij 
hierbij betrekken.. Hun mening moeten we vragen over 
dit vraagstuk,dat aan. balangrijkheid gewonnen heeft 
door de vrijlating yan de ooriQgsmisd�igers-. Dez.emensen. moeten we po sen. hoe ziJ er ov�r aenken. 
Dat moet het begin zijn. om de algemene campagne te 
openen. l)e partij moet in de afdelingen nagaan. wie 
getrof�en zijn door de oorloga
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�ebruari-staking. 
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Vorming van een comité 
in .tt:a.arl.em. 

Verspreiding manifest in 
14 belangrijkste bedrijven 
Haarlem en omgeving. 

Organisatie deelname aan 
herdenking• 

• \.:erken met steunlijsten. 

voeren van pronaganda• 

comîté in Bever:-wi.jk. 

Beverwijk gaat per auto
bua;.Yînuiden per trein. 

Discussia. 

.... 3-
door de oorlog Wiet deze mensen moet worden aange
knoopt. Op grond van hun verklaringen moet een 
petit.ie worden samengesteld 

a.rtijgenoten,dit vraagstuk aan de orde stellend ko 
men we op de het'denkîng van de Februari-staking,de 
eigenlijke start van het verzet. Een daad van het 
Nederlandse volk. Een daad die navolging reeft kun""' 
nen vinden in Belgi� en Frankrijk. Juist mi we voor. 
de herbewapening van Duitsland staan,is dez.e herden 
king van veel groter betekenis. geworden. De situati 
is zo geweeat dat in i!.msterdam onder auspiciën· van 
d tA.ill.y- een cami té gevorlld werd,dat een k:ransleggi�. 
organiseerde en daarmee was dan de kous af' Hiermee 
trachtte de reactie het ware karakter ervan te ver-· 
doezelen. Nu is het onze· taak,-deze herdenking van_ 
de Februari-staking" Dit moet een nationale massal.e 
betoging worden tegen de herbewapening van est. -
Duitsland, 1at moge lijk is ,daa't wij de vergunning 
van B. & vr

. in de zak hebben. Een dergeJ.ijke zaak 
kan in een stad als Amsterdam niet worden gesmoord• 
Met alle kracht moet hier in Haarlem gewerkt worden 
om een zo groot mogelijke deelname te krijgen. Er 
is een comitl gevormd.Begin volgende week verschynt 
een manifest in de 1.4 belangrijkste bedrijven in 
Haarlem en omgeving,:waarîn opgeroep;m. wordt om ad
haesie te betuigen met dit initiatief· 
Dit comit�telt zich de organisatie als volgt voor� 
om 1.1 uur verzamelen bij het verzetsmonument op de 
Dree±",daarna kranslegging. Vandaar naar de Tempelier 
straat,waar de extra.-trams voor Amsterdam gereed 
staan" In Amsterdam sluiten we. ons aan bij een co
lonne naar het vlfaterlooplein,waarna een bezoek aan 
de Oosterbegra.afpla.ats zal worden gebracht,. De deel
name is gesteld op F.-.95 per persoon. Het comitf 
verwacht in de eer�e plaats van de partij ,dat de 
deelname zo groot mogelijk zal ziJn• Om de financie
le kosten te dekken,heeft het comité steunlijsten 
laten maken en uitgezet in EVC i NVB•, CPN• en ook 
in het ANJV, Er moet propaganda gevoerd worden 
Alle krachten moeten ingespannen worden om gel.den 
deelname te organiseren. In Beverwijk is ook een 
comit.Ef gevormd en gaat de tocht per autobus. Vanuit 

. Yinuiden ga.an ze per- trein 1n Haarlem moe.eten we nu 
starten om ons aan.deel in deze zaak te leveren. 
Ik geloof hiermede in eerste instantie voldoende 
gezegd te hebben en verzoek de discussie speciaal. i
ove� dit Dunt te voeren• 
J. Ledder:
deeit mede dat hij van joodse mensen aLF•23•75 ont
vangen heeft voor de herdenking. 
Bert van Se hie:. 
beweert:. als wij willen protesteren tegen de h.eebewa 
penip.g dan moeten we weten hoe we dat doe n moeten. 
Paul de Groot heeft duidelijk gezegd dat we niet 
moeten kijken hoe ver staan ze van ons � ,maar of 
ze voor of tegen de vrede zijn. ..e kunnen niet ver
wachten dat ze het met ons eens zijn en het he�t 
geen zin cm standpunten te vernd d' ..... e igen. 
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te verdedigen• Voor nu.Jn part mogen ze weten dat we 
communisten zijn"AJ.J..e andere zak.en laten ons koud. 
Als we ons gaan bewegen op het terrein van discussie 
dan hebben we geen r..-esultaat. We zijn in het off'en
sief en we laten ons niet in het defensief drukken. 
Vle hebben dit in Augustus gezien toen de arbeiders in 
het of'f'ensief waren voor de 5%• Nu moeten we de reacti 
een verpletterende ne:derlaag toebrengen... Zeer belangrij 
is dat op het .manifest na.men voorkomen van aTbei.ders � 
en middenstanders en niet alleen van intellectuelen.. 
concreet moet er gewerkt. worden in buurten,dan. kunnen 
we de mensen stimuleren dat dit iets is wat onder de 
hele bevolking Je e f't. Want de a-t"beiders die wij er 
voor krijgen. hebben het vertrouwen en daarop krijgen 
we anderen• De IIT•V .B. wil. van 8 Maa::t't een dag maken 
waarop een groot aantal handtekeningen.. binnenkomen, 
waarvoor ze briefjes rondsturen,die dan later opge
haald worden. Er zal d.sn. een delegatie naar de burge
meester of naar de Staten-generaal. gaan. Ik vind dit 
onjuist. Vle moeten andere vrouwen inschakelen ,_ vrouwen 
uit Pvd.8.• enR•K.-organisaties. Ik geloof als we zo 
werken.,dat het ons werk verlicht. Het maakt veel. meer 
indruk bij de bevolking als we er mee r  vrouwen bij b e-. 
trek.kan dan alleen uit de NVB 
Echtgenote van P. Tero1.: 
er wordt gezegd: mens;en opzoeken die oorlogs-slachto:f
:fer zijn,ma.ar wie zijn dat 'i 
Man (onbekend gebleven)� 
ik wil aansluiten. bij hetgeen Segerius gezegd heeft 
over de ontwikkeling van het anti-Amerikanisme• Voor 
de b.•V•R•O hoorde ik Dinsdag een mijnheer Appel.doorn 
Bi!aberu'ierde dat alles geschiedde om de Amerikaansee ng te dienen. Ik zou aanraden om er eens naar 
te luisteren• 
Guurt.i e Bakker:. 
de jeugd heeft een speciale opdracht: zoveel mogelijk 
mensen gaan_ naar de Er:>e-begra.afplaats naar het gra.:f 
van Hannie Schaft. Daar vindt een korte herdenking 
plaats en wordt door een kam.era.ad gesproken" Dan wordt 
op het graf' van Ifannie een fakkel. ontstoken. die we mee
nemen in de bus naar het V aterlooolein ·· We moeten 
mensen uit jeugdbedrijven..,zoa.ls confectiebedrijven, 
hierbij betrekken. Om J..O uur staan de bussen gereed 
en sJLui ten buss.en uit Rotterdam:. en den Haag zich 
hierbij aan,waarna we vertrekken mar BJ..oern.endaa.41 
Man (onbekend gebleven}: 
wenst te weten of de afdelingen op de hoogte gebracht 
worden door de 11voorbereidingscommissie ter herdenking 
van d e  Februa.ri-sta.kingtt • .  

Theo Segerius beantwoordde de discussianten als 
volgt: 
die mijnheer Appeldoorn voor de radio la.at een typisch 
v.v.n.-geluid horen..,al laat hij zijn partijboekje niet
zien,vaDdaar zijn anti-amerika.ansheid• Hij spreekt ook
sarcastisch over onze generaa.l.,waarmee hij Eisenhower



Basis waarop de discus
sies gevoerd moeten wor
den• 

hij Eisenhower bedoelt Het kan nuttig ziJn ernaar 
te luisteren,hoewel we mijnheer Appeldoorn niet no
dig hebben" 
Verder wil ik ook iets zeggen over de basis waarop we 
onze discussies moe ten voeren. Hier gaat het ons allee 
om oorlog of vrede& We moeten de niet-communistische 
��fiànrs ,middenstanders en intellectuelen e-r bij be-

.Ik heb met Pvd8.:aers ,katholieken en niksen een 
Het bestaan is in gevaar bespreking gehad in Ymuiden.. Het bestaan is in gevaar
gebracht door de oorlogs- gebracht door �e oorlogspol�tiekva.r: onze rege��g• 
2oli tiek der regering. Zolang we de d1scussie op dl. t terrein houden zJ.Jn we 

• 
een volkomen eenheid" Vle moeten... de mensen helpen de 
ontslagen omgedaan te maken,dm. kunnen we later- op de 
verkregen eenheid teruggrijpen en hebben tegelijk een 
aanknoping voor de vredeastrija... Er zijn mensen die 
positief tegen de herbewapening.van West""Duitsland 
zijn ,ma.ar niets van sowj et Unie en c omrnuni.sten willen 
weten. Daarom moet al onze inspanning gericht zijn 
op het behoud van de vrede,waardoor de weg naar socia
lisme geopend wordt• Het wi.nnen van de vrede betekent 
de overwinning van het socialisme. Daardoor verliest 
het kapitalisme zijn ontwikkelingsmogelijkheid• Het 
kapitalisme heeft geen andere moge1.ijkheid dan oorlog 
Daarom moeten we op deze basis de discussie met de ar
beiders brengen 
Ik heb niet gehoord uit de discussie dat in de afdelin
gen al maatregelen genomen zijn. Terol is niet juist. 
dat hij afwacht. We kunnen aan de hand van de richt"+ 

"' outen bij de 
4ctiea

lijnen die 14 dagen geleden gegeven zijn,al aan het 

we d.it op een te smalle basis hebben gedaan.,waardoor we 
niat a-lle lagen van de bevolking oo.reikt hebben" Dit 
moet. anders worden, temeer oma.at dit. vraagstuk algeme .... 
ner is 

Stockholm-

/

werk/ De fout van de stockho.lm--actie is geweest,dat 

Bewerken van oorlogsw De oorlogs-slachtoffers kunnen we vinden in de Rozen-
slchtoffers• prieel.. enAmsterdam.sebuurt,waar bombardementen zijn 

gewees't-� In deze en ook andere buurten wonen mensen die 
in kampen. gezeten hebben" Deze mensen mogen zelf hun 
verklaring opstellen. Ze mogen er nog inzetten dat ze 
tegen Rusland zijn• Dan ga.an we op basis van deze ver
klaringen actie voeren tegen de herbewapening van est 
Duitsland• Dan kunnen we ook deze mensen bij de actie 
inschakelen. 

v.rganisatie deelname 
herdenking Februari ....
staking 

V'fat kQmaraad. van Schie zei over de NVB stel ik zeer 
op prijs. De basis moet ver�ed worden Als ze een 
R•K�bestuurslid. of iemand uit de PvdA. .. kunnen krijgen, 
dan geeft dit de reactie veel minder gelegenheid om tezeggen dat. het een commWlistische actie is Dan de kwestie deelname Februari-staking_ .. Jullie �gen straks lijsten mee. De tramkaarten komen deze 
�

e
i

k ook. E� . zijl!- er 500 bes.teld,ma.ar laten we stellen

�dd
w

Î 
op ziJn mJ.nst.500 biljetten: nodig hebben. Doormi e van advertenties in plaatselijke bladen en



plaatselijke bladen en. buurtbladen en door het Ja ten 
rijden van een reclamewagen zal getracht worden.de 
zaak in het brandpunt van de belangstelling te zetten. 
Ik geloof dat ik hiermede de discussie wel beantwoord 
heb" Zaak is dat· we in d.e afdelingen de zaak zoveel.. 
mog�ijk ter hand. nemen o.a. door het krijgen van 

fVI! sympathiebetuigingen om de aJLgemene petitie tegen de
.. J.. herbewapening te beginnen. .. In Rotterdam hebben een 
tv'/ _,,..,. pastoor en een predikant. getekend• als ik kan vertel.-

� -:ten dat. een fabrieksdirecteur,een geestelijke of een 

t 
1&t als communist bekend 
staande Personen voor 
sympathiébetuiging naar 
fabrieksdirecteuren eed• 

colportage en obligatie
lening• 

• 

Onvoldoende controle door 
districtsleiding. 
1!rerf commissie ingesteld· 

bekende dokter hun sympathie betuigd hebben,dan zal.. he 
resultaat groeien. We moeten .de zaak niet aan. de orde 
stellen.,maar ook daadwerkelijk aanpakken 
Man (onbekend gebleven) vraagt: 
is het niet mogelijk dat enkele perso-nen die niet be 
kend. zijn als communisten,naar fabrieksdirecteuren e•ó 
toega.an, 
Segerius antwoordde: 
ik kan wel vertellen. dat dit in enkele afdelingen ge� 
poogd wordt 
Ik wil nog even teruggrijpen op de plannen voor col-=
portage en obligatielening. Niet alle afdelingebestu-
ren hebben begrepen dat we door de weekrapporten. een. 
centraal inzicht krijgen. van de resul..taten en ervarini
gen. van de afdelingen afzonderlijk. Niet al.le afdelÏil>-'-

�
�n hebben hun weekrapporten ingeleverd• 
e stand is nu.:. 

· 
# an 27 l2 - 27.J...: 22. nieuwe abonnét:s op Waarheid• 

52 ex colportagEJ,kranten extra.. � 4l.. nieuwe abonne 11s op ''�enspiegel..11· en nieuwe abonne t 

op LJ:Jeugdtt" 
Door een aantal afdelingen is het percentage obligatie 
lening overschreden" Het was gesteld op 85%- en het is 
nu al 93%• 
Partijgenoten,in overleg met de landelijke leiding is 
besloten met de lening door te gaan. De nieuwe ta* 
van Zaterdag tot 1.4. Maart a.s is 77 nieuwe abonne1 s 
op de }laarheid.,J.O<? extra colportagenummers; 7� ni�uwe 
abonne s 11.uylenspiegeltt en het percentage abligatie-
lening verhogen tot. l03� Dit lijkt een grote taak, 
maar verdeeld over de afdelingen is het binnen he.t be-
reik� We moeten wekelijks controleren hoe het er mee 
staat• Er is onvoldoende door de districtsleiding g6'-' 
controleerde Er is nu een werfcommissie ingesteld,die 
tot taak heeft het organiseren van colportage:,bezoeken 
van bedankte abonnê'ts,het gebruik maken van de proef
abonnlts. In Ifaairlem krijgen alle af'delingen een 
aantal adressen van bepaal-de personen.,die bewerkt kun
nen worden. Deze. mensen krijgen gedurenie een week de 
krant in de bus. Door Jien te bezoeken w ordt getracht 
deze mensen tot abonne te maken" Als we daar aandacht 
aan best.eden zijn we in staat nieuwe abonnfi'-s te maken 
Ymuiden heeft alweer 31 nieuwe intekeningen• Ze zijn 
daardoor van: 58 öp 71$ gekomen• Ik. wil.. er op wij zen dat
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wijzen. dat we namnJkeurig moeten nagaan of alle pai
tijgenoten ingetekend hebbeThîo Ifett voorbeeld van. West 
en afdeling Noord Imoet gevolgd worden.., Deze af
delingen hebben een oud papier-actie georganiseerd, 
Acht wek.en gel.eden hebben we ons al s taak gesteld 
900 intekeningen_ te organiseren. We hebben er nu: 
855 Vile hebben nu. F 740 · · bij elkaar en hebben dus 
nog een goede F 600t-+ nodig voor de F•8000 .- vol is • 
Dat zal betekenen dat we �e wisselvaan die naar 
Drente gegaan is,krijgen,zodat we een van de weinige 
afdelin en zijn die voor lMei voltekend hebben 

e pa.rtiJ ei  ing e enmorgen een schrijven ge-
stuurd over de herdenking van de Februari-staking• 
Op de 23.e Februari moet gecolporteerd worden met de 
Waarheid.• Op 2.6 Februari verschijnt een speciale 
editie over deze betoging,waarmee ook weer gecolpoI"-t
teera. moet worden.7we mo eten nu reeds aan het agent
schap opgeven. hoeveel exemplaren er nodig zijn�. 
Arie Duyn :. 
we hebben op de Schoterweg de papieractie besproken, 
waarbij ook de jeugd betrokken zou worden. De jeugd 
schitterde door afwezigheid.. Als ze ook.. hun blad wiL-
len laten bloei.en,àan moeten ze erbij zijn. omdat ze 
ook de helft van de opbrengst krijgen. 
Theo Segerius: 
voor de kameraden Bakker en Staphorst is dit een. aan
wij zing• Laat de jeugd dit ter harte nemen 
Guurt.j e Bakker: 
als de af delingen iets op touw -wLl.len zet ten moet.en 
ze d.e di.strictsl.eiding ván het AJ.ifJV• hiervan. in kew
nis s.tellen 

Hierna werd de bijeenkomst. te 22•- uur door Segerius 
gesloten • 

/f 14 Februari 1951 · 



No.14/9761. 

Personalia van in rapport genoemde personen: 

f/JV tob� 
Theodorus Jacobus Segerius,Watergraafsmeer,19.4.15. 

Jan Ledder,Schoten,9.2.07. 

Gijsbertus van Schie,Schoten,9.7.23. 

Piet Terol,Zandvoort,23•12.l9 en echtgenote. 

Guurtje Bakker,Amsterdam,15.6.28. 1/fS?l?f 

Arie Jan van Duy�an:J.voart,- 17.10.02• 1 1 3,_'f

Johan Stapharst,Ha.arlem,21.io.23. ?JJ_-119t_� \/ 

(allen bekend). 
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8/51. Dienstgehe:i.Jn. 1 't / 1.,(1/n ftp
Weekoverziéfhl.0

__ ri_ d_ e _r _ v _ e _r _p: Openbare vergader·ing C • .2. H. te Halfweg. 

Door de Cornr.unistische 1�artij Nederland, afdeling 
HalfVJeg, v1as op 14 Februari/- 1951, een openbare vergadering 
uitgeschreven in het café van Cornelissen te Halfweg, aanvang 
8 uur. Als spreker zou optreden 1 !.Jansz, Districtsbestuurder 
te Amsterdam. De bevolking van Halfweg en Z, a.nenburg v1as door 
r.dddel van een pamflet, wae rvan er één hierbi� _gaat, tot het
bezoeken van deze vercadering opgeroepen. Deze pan:fletten wa
ren huis a2n hui verspreid.

Op het a anvangsuur waren er� personen aanwezig. De 
spreker v-1as echter niet aanwezig en liet ook voor de rest van 
de avond verstek gaan. · aa.rom deze spreker niet ,.,2 s Eelfo.:nen, 
vJerd nie"':. medegedeeld. Orn.streeks 9 uur die avond verlieten de 
bezoekers de zaal. Deze zaRl heef� een capiciteit van ongeveGr 
4 "' zi tplc.8 tsen, een grote opkomst werd dus niet ven··acht. 

Uit de gemeente Haarlernnerliede ca. waren de volgen
de personen aanwezig: 

.:ll•;rilheln van 111-alst, geb. 8.9.1915, te Harnm(Dl), won.Houtrakker-
weg No .28; 

>tl Jacob Stam., 
0

eb. ll.9.1894, te H'liede ca., �10n. T3auèuinlaan 7; 
-;..JJoh;:inna van der Hulst, geb.13.1.1912, te A.rnst.m>B?dam, echtgenote 
,t� ve.n Dirk Kooyr:ian, vron. Houtrakkerweg 6c; ' Vanuit Z vanenburg, gemeente Haarlenr,1err.1eer, 11aren de 

volgende perso!'.len aanv1ezig: 
( r1Larinus Hu1sker, \lonende nilhel1::!inalaan; 

.KI H. Vonk, wonende Kerl:hoflaan 68; 
;( t J .J. Tie ns'tra, wonende ' ilgenla2n 116; 
1'4 Jacobus van Delden en echti::;enote, \'lonende Kastanjelaan; 

'!.,t... l'!illy va•: Aalst, wonende Zvanenbu.r-ger'dijk 433. 
Uit de gemeente .�msterdam Vias aan\lezig: 

'}..J Gerrit vc1n der r'ol, oud 55 jaar, wonende Froger'\.reg 191. 

Halfweg, 1 1:aart ::i_95i. 

No.i42/441 -1951- DIENSTGEHEIM. 

Gezien en met één bijlage doorgezonden. 

Amsterdam,

(i) 

1951. 
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Manifest 
lla.tt de 6er,.o.fliing. o.att de :Jl.aademme,une,ert, /

De regering DREES is afgetreden. 
Dit aftreden geschiedde kort nadat de Am�rikaanse Generaal Eisenhower 
verklaard had, dat de militaire bijdrage van Nederland aan het Atlan
tisch oorlogspad onvoldoende was. 
Waarbij hij eiste dat Nederland minstens 

3 DIVISIES 
op de been moest brengen. 
Het aftreden der Regering is dus niet toevallig, 
Evenmin toevallig is het dat Eisenhower 

West-Duitsland opnieuw herbewapent 

en onder leiding van fascistische Generaals een nieuwe fascistische Duitse 
Weermacht organiseerd. Daar.bij komt nog het door de Amerikaanse 
bezettingsleiding vrij Daten der 

Grote Duitse Oorlqgsmisdadigers 
Dus de door u zo gehate Duitse Weermacht wordt opnieuw opgebouwd en de 
beulen van ook ons volk worden opnieuw op de !"ensheid losgelaten, 
met de bedoeling 

.. 

een nieuw.e 

te organiseren tegen de Sovjet-Unie en de Volksdemocratische landen van 
Oost en Midden-lEuropà. 
Ook onze afgetreden' Regering heeft deze Amerikaanse plannen volledig 
ond1;trsteund, en zij was en is bereid, de eisen van de Amerikaanse 
machthebbers uit te voeren, 
Deze eisen zijn : 

9Jew.apening 
De lonen der arbeiders zijn totaal onvoldoende. De prijzen stijgen met 1 

...... _.i de dag. Ook voor de middenstand is de toestand zorgwekkend. Het 
........ aantal faillissementen stijgt snel. 

De bewapening, op bevel van Eisenhower, zal de economische toestand 
van ons land_ nog slechter maken. 
Bie.rover zil.l op Woensdag 14Februari spreken W. Jansz, 

District Best. Amsterdam, in de zaal Cornelissen, Halfweg 

Debat en vragen stellen vrij! Aanvang 8 uur. 

ll(á. 91.aff,weg dert, e. fl. .AC. 

- ,,LEEST DE WAARHEID" .. 
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1.,.. U1· / i 
/ 1{ Besloten Kaderver- �·';/ 

gactering C. P. N. Ken- of.1?JI 
nemerländ op 21.3. 1 51 .tt' 
te Haê:1.r lern. � 

OP KAA T 

t � �A�CD�/-�
1 

DAT:4'Sr �--·--.......... -. .... � 

Werk voor I . v PAR:� 
.

de WQärhe1d/'I Omstreeks 20. 5 uur ende de secretaris Theo Segerius, 

e 
• 

1 1\ 
Watergrcta!'smeer 19 .4-. 1 15( bekend), die de aanwezigen ver-

l -�� , welkomde nämens de distr1cts1eid1ng en mededeelde dat de4e 
IF.. bijeenkomst wQs georganiseerd in overleg met de ländelijke 

: wer!'leiding, om het werk voor de Waarheid te bespreken en 
vervolgde: 

Het behoeft geen betoog dat juist nu, nu de strijdvaar-
digheid van de Nederlandse arbeidersklasse hoog oplaait, 
de taak van onze Waarheid belangrijk is. Er openen zich 
nieuwe perspectieven voor de partij om van deze strijd
vaardigheid gebruik te maken. Daar pgt. Harry Verheij, 

'die een uiteenzetting zou geven over de taak van de com
munistische pers, hedenavond verhinderd is, zal dit ge-

9 X I schieden door kameraad Koning(Amsterdammer, ± 60 jr.). 
De rol van de commu- Koning_;_ 
nistische pers. "Partijgenoten, wij zullen spreken over de rol van de 

communistische pers in de politieke situatie van dit ogen
blik en de taak die daarbij op ons rust. Als wij aller
eerst afvragen, wat de taak van de communistische pers is, 

r'äan kunnen wij Lenin citeren die heeft gezegd: 11De commu
nistische pers is de organisator, de agitator en de pro
pagandist van de partij". 
De communistische pers en de waarheid in het bijzonder i±� 
licht de problemen van de arbeidersklasse toe en geeft de 
politieke lijn aan zoals die door de partijleiding is uit
gestippeld. Zij verklaart daarbij de Marxistische achter
grond en de theoretische ondergrond. Zij wijst op de maat-
regelen van de heersende klasse en licht de bedoelingen 
daarvan toe. In het geven van deze verklaring is de commu
nistische pers de propagandist van de partij. Maar zij 
doet meer; met alle kracht staat zij op de bres voor de 
belangen van de arbeidersklasse. Zij geeft aan en weerlegt 
de berichten van de bourgeoisie pers, en verklaart tevens 
de verdeeldheid waarop altijd door onze vijanden gespe
culeerd wordt. Zij roep;te Nederlandse-arbeidersklasse op 
tot strijd en is daardoor de agitator van de Ned.-arbei
dersklasse en de partij. Zij geeft aan wanneer en op welke 
wijze wij moeten strijden. Zij waarschuwt voor provocato
risch optreden en geeft leiding aan de strijd. 
Deze taken zijn ons alle wel bekend, wat dat betreft heb 
ik geen nieuws besproken, het is alles oude koek, maar 
toch moeten we ons afvragen partijgenoten, of de rol van 
de communistische pers ons wel duidelijk is. We kunnen 
dit in kort bestek zien als we de huidige wereldsituatie 
bekijken en daarbij constateren dat de krachten van vrede 
en welvaart toenemen terwijl die van de tegenstander af
nemen. De reactie grijpt steeds brutaler naar het middel 
van de agressie-oorlog en geeft daarbij niet alleen blijk 
van zwakte maar verzwakt daarbij tevens haar eigen positie 
Zij ziet in de oorlog haar enige uitkomst en werpt de 
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Geheim 
daaraan verbonden lasten op de schouders van de arbeiders
klasse. Dit .veroorzaakt dat het vredeskamp dag in dag uit 
met duizenden kameraden versterkt wordt. Kameraden, men 
zou zo de indruk krijgen: het gaat goed. Ja inderdaad, 
het gaat ook goed maar wij moeten daarbij niet stil blij
ven staan. Wij moeten bedenken dat de rijpe vrucht ons 
niet in de schoot valt, doch dat daaraan strijd vooraf
gaat. De imperialisten zijn overgegaan tot daden van 
agressie; dit bewijst voor ons Marxisten dat zij verzwak
ken en sneller moeten grijpen naar hun uiterste redmiddel
de oorlog. 
De krachten deroorlogsstokers zijn verzwakt dank zij de 
heldhaftige verdediging van de Noord Koreanen en de Chi
neese vrijwilligers. 
Niettemin bracht deze situatie grote gevaren met zich, 
vandaar dat voor ons de plicht bestaat met grote ijver en 
toewijding de strijd tegen het oorlogsdrijven te doen toe
nemen. Onlangs stond in het Informatieblad van de commu
nistische partijen, een artikel uit de PrW@.da, van Stalin 
waarin hij de oorlogszuchtige verklaring van Atllee in het
Lagerhuis weerlegde, omdat deze de Sovjet Unie van agres
sie beschuldigde. Daarin kwam tot uitdrukking, dat terwijl
de s.u. haar vredeswerk niet inkrimpt doch uitbreidt zij 
niet tevens haar oorlogsindustrie kan uitbreiden. Wat 
Stalin hier zegt, is de weerlegging van al deze drogrede
nen, argumenten en beschuldigingen. 
Als wij nu de regeringsverklaring en die van v.a. Brink 
van hedenavond gehoord hebben, dan hebben we kunnen be
luisteren dat zij alles motiveren met de zogenaamde oor
logsdreiging van de s.u. Daarom is de rede van kameraad 
Stalin een grote hulp voor ons om al deze beschuldigingen 
te weerleggen. Het is onze taak om de misdadige kuiperijen
van de oorlogsdrijvers te ontmaskeren waardoor de taken 
van de communistische pers stijgen. Het is ook van deze 
gedachte dat de eerste zitting van de wereldvredesraad te
Berlijn is uitgegaan. Men stelde daar als eerste eis: 
overleg tussen de grote 5 n.l. s.u.-Amerika-Engeland
China en Frankrijk. 
Met het eisen van een vredesverdrag van de grote 5 omzei
len wij de vraag of wij of een ander de agressor zijn zal.
Wie dit vredesverdrag niet zou willen heeft de volksmassa 
het probleem gegeven wat zij dan wel willen. Een daarom 
is deze strijd voor een vredesovereenkomst tussen de grote
5 het centrale punt waarop ook onze communistische pers 
haar krechten voor de vrede zal moeten richten. Wij kunnen
daarbij steunen op de successen van de Stockholm-campagne,
deze heeft grote resultaten bereikt en millioenen mensen 
de ogen geopend, doch is er nog niet in geslaagd de we
reldspanning te verminderen; in tegendeel deze neemt nog 
hand over hand toe. Bij het verminderen van de spanningen
tussen de grote 5 genieten wij de propagandistische steun
van de vredesmissie der s.u. 
Bezien wij de toestand hier dan zien wij enorme prijs
stijgingen gepaard gaande met een verlaging van de levens
standaard. Daartegenover staat de met een regelmaat van 
de klok doorkomende prijsverlaging en verbetering van de 
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Geheim 
sociale positie van de arbeiders in de s.u. Van deze 
tegenstellingen moeten wij een propagandistisch gebruik
maken. 
Als we denken aan de reis van Eisenhower die in 7 dagen 
door Europa ging, dan zien we een spoor van gebroken re
geringen die hij achter zich liet. Regerinscrisissen in 
Denemarken-Frankrijk-Perzi�-Belgi� terwijl in Engeland van
een permanente regerinscrisis gesproken kan worden. 
Voorts in Barcelona, het Katholieke steunpunt van de fas
cistische dictatuur, stakingen waarbij 300.000 personen 
betrokken waren. Wij zouden dit een Spaanse Februari
staking kunnen noemen,zij betekent een teken aan de wand
voor de Francoregering. 
Ook in Nederland kregen wij een regerin scrisis, want 
Eisenhower sloeg met zijn vuist op de tafel en eiste met 
de meeste spoed voor een doelmatige bewapening en troepen
te zorgen hetgeen voor de betrokken volken een hmnger
programma betekende. Er bleek geen enkele partij te zijn
die dit programma voor zijn verantwoording durfde te ne
men. Vandaar dat er nu 7 weken achter de schermen in den
Haag werd geknoeid en gekonkeld en men niet wist wat men
liegen moest. Dat de reactie nog regeert, is slechts bij 
de gratie van de communisten, bij de gratie van datgene 
wat wij nog te kort schieten. Nu misschien 14 dagen gele�
den is Eisenhower teruggegaan naar de u.s.A. en zien we 
b.v. in Frankrijk het dreigen van een algemene staking 

/ blijkens een publicatie van het Parool van hedenavond. 

1 
Is het daarom verwonderlijk dat de Vorrink's, Romme's 
en Dreesen angst hebben voor de Nederlandse arbeiders? 

1 Laten wij nog eens terugzien naar de Februari-stakings
herdenking toen duizenden en duizenden blijk gaven van 
hun sympathie. Wij moeten als graadmeter niet te veel 
zien naar de uitslagen van de verkiezingen doch kijken 
naar die der kernverkiezingen in de bedrijven. Deze geven
een veel zuiverder beeld van datgene wat er onder de be-

1 volking leeft. Laten we ook eens kijken naar het kort-
! geleden gehouden loon- en prijzencongres tegen de poli-

tiek van onze regering en naar de actie's tegen de fas-
1 cistische dirigent Paul van Kempen; dit waren toch geen 

communisten maar mensen uit geheel andere kringen waarop 
f de reactie gerekend had te kunnen steunen. Laten we ook 
/ kijken naar de honderden comité's tegen herbewapening van

West Duitsland S"n vrijiäting van oorlogsmisdadigers als
mede de actie's van de textiel- en bouwvakarbeiders. 
Ook de opinie-onderzoeken bewijzen dat de overgrote meer
derheid van de bevolking tegen de huidige politiek van de
regering is. 
Bezien wij in deze de rol die de communistische pers in
neemt dan kunnen wij constateren dat deze een belangrijke
pla

.
ats inneemt. /i:1s wij ons bepalen tot de maand Februari

r
dan zien we dat 'öëtreffende het aantal abonné's in een 
viertal plaatsen vooruitgang is geboekt, n.l. Utrecht 7; 
Amersfoort 5; Arnhem 3 en Leeuwarden 1. 
Kameraden deze resultaten ziJn weliswaar pover doch bewij
zen niettemin dat de mogelijkheden aanwezig zijn. Utrecht 
dat verleden jaar verreweg de slechtste plaats voor onze 

1 
krant was, en zelfs met de helft van het aantal abonné 's 
, erug liep, is thans weer iets vooruit gegaan. Dat er 
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plaatsen ziJn waar men zich de rol van de krant bewust
is bewijst b.v. Veendam. Deze plaats had 22 abonné's. 
In de maand van de pers besloot men daar dit aantal te 
verdubbelen en daarin is men geslaagd. In alle districten
wordt thans gecolporteerd; in Amsterdam b.v. werd de 
colportage bijna verdubbeld. In October '50 werden 7450 
exemplaren verkocht; in begin Maart '50 bedroeg dit aan
tal 4-500. Dit bewijst dus dat ook hier grote mogelijkhe
den zijn. Nog te vaak is door gebrek aan organisatie te 

' veel verloren gegaan. Zijn b.v. de adressen genoteerd 
van de mensen die deelnamen aan de herdenking van de Fe
bruari-staking?; van de lezers van de Vredeskrant? en de
mensen die in de verschillende districten trouw onze 
Zaterdagse krant kochten? Onder hen bevinden zich mis
schien duizenden verkapte Zaterdagavond-abonné's als wij 
bedenken dat de colportage die bij het begin van het jaar
12.000 bedroeg verhoogd is tot 15.000 exemplaren. Hebben 
wij deze mensen bewerkt om hen vaste abonné te maken? 
Wat op het ogenblik bereikt wordt is het werk van een 
enkeling. L.l. Zondag hebben we in Amsterdam een bijeen
komst gehad van de beste werkers uit het gehele land. 
Onder hen -was ene Horn die alleen 200 abonné's binnen
gesleept had en die zou trachten voor 1 Mei 1951 de 250e
te boeken. De gehele partij moet achter dit werk staan. 
Een ernstige zwakte is dat het werk voor de krant nog niet
voldoende georganiseerd is. Waardoor onstaat die zwamte, 
is dit een organisatorische zwakte? Deze tekortkoming is 
een politieke zwakte en is een overblijfsel van een be-

' paald reformisme in de partij, n.l. de reformistische ge
dachte dat partij één is en de krant twee. Onze pers is 
echter propagandist, organisator en agitator. Bij ons zijn
krant en partij één. Onze krant wordt niet uitgegeven om 

l een krant uit te geven doch om het socialisme daar te 
brengen(applaus"î:vEen voorbeeld van deze reformistische
opvattingen is�\sociaal-democratische fractie die op
treedt als een zelfstandige eenheid en niet als gedici-
plineerd onderdeel van de partij. Hierdoor wordt het 
grootst mogelijke verraad van de arbeidersklasse mogelijk •
In de P.v.d.A. worden alle tekortkomingen verdoezeld. 
Een centralisme kent men daar niet. Door deze sectarische 
opvattingen veroorzaken, verwaarlozen wij de Marxistiische
opvattingen, hoe wij de massa in beweging moeten brengen. 
Het is dus onze taak deze tekortkomingen weg te nemen en 
het kader te versterken. 
Op afdelingsvergaderingen over de krant is nagegaan in 
hoeverre wij onze houding dienen te bepalen. Wij moeten
het offensief inzetten tegen de onderschatting van de 
taak van de krant. Ook de inhoud moet verbeterd worden 
doch dat kan niet alleen van de redactie komen. Ook van
u, wij moeten weten wat er onder de massa leeft. De 
Arcor moet worden uitgebreid, Arcor overal, in buurten 
en bedrijven. Bij al deze actie's dienen wij te bedenken,
dat vooral in tijden als deze de financi�le steun onont-.1 beerlijk is. De krant verdient onze steun voor de volle 
100%. Ik weet niet of jullie ons bedrijf wel eens hebben
gezien, er zijn apparaten bij die 3 millioen gulden per 

., stuk gekost hebben. Ons krantenbedrijf is het enige in 
Eunopa dat door eigen mensen is gefinancierd. 
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Andere b.v. zoals in Belgi� en Frankrijk verkre�en steun 
uit oorlogsschade-vergoedingen. Onze pers is geheel van 
ons. Logisch dat de bourgeoisie zal pogen om deze appa
ratuur lam te leggen. Een belangrijke bron van inkomsten 
voor een krant zijn de advertentie's. Onze krant is door 
grote adverteerders geboycot, want achter deze geldactie 
zit hun politieke actie. Wij zijn hieronder uitgekomen 
door een actie van de gehele partij en hebben thans een 
krant met de meeste middenstands-advertentie's. Tot be
sluit nog iets over de resultaten van het district Ken
�merland en Haarlem. 
\Van 26.1.'51 tot begin Maart zijn wij 51 abonné 1 s achter
uitgegaan. We kunnen dus vaststellen dat hier nog veel 

_,, gedaan moet worden. In Santpoort en Noord I werd een winst 
geboekt. De andere afdelingen, ook Heemstede, liepen terug. 
In Noord II verloor men 11 abonné's; afd. centrum 5, Oost 
13 en in West kwam er niet één bij. We kunnen hieruit leren 
dat hier nog veel valt te doen; makkers neem het voornemen 
vanaf vandaag op een nieuwe en .juiste wijze aan het werk 
te gaan" J 

Hi�a kondigt Segerius een korte pauze aan, waarin 
gelegenheid is zich voor discussie op te geven. 

Na de pauze blijkt dat zich niemand voor de discussie 
gemeld heeft; na enig aandringen van Segerius meldt zich · •• _J_ • •XI als le discussiant: Pieter inden Berken, Amsterdam 22.1.05 

/[..'<.. (bekend) • 
· .,.� Bij ons ontbreekt de zo noodzakelijke vriendschapsband. 

H�iskaf/grbesprekingen. Wij kunnen deze verkrijgen door het houden van huiskamer
\} besprekingen, hierdoor zullen wij elkaar beter leren kennen 

,� i.A 1 2e discussiant: Hermanus Johannes Groenendaal, H'lem 1.6. 1 0
' p�t•· (bekend). 

• 

• 

/1 J!t,1· .. -Ç 1 Het voorbeeld van kam. Horn in Amsterdam is in onze afde lin 
\\fi� niet na te volgen. Oost is n.l. een overwegende K.V.P. en 

:.> P.v.d.A. buurt en het is daar zeer moeilijk werken. De ene
maand geeft daar nu eenmaal beter resultaat dan de andere. 
Is het wel juist om hier de functionnarissen een uitbrander 
te geven zodat zij defaitistisch gestemd naar huis gaan. 

�/ Zij doen toch ook hun best • 

Te weinig mensen o� 
vergaderingen v.a. 

.?.... 3e discussiant L.J.(Lubertus Jan) Visscher, A'dam 6.8. 1 16 
(bekend), klaagt er over dat er te weinig mensen op de ver
gaderingen van de werfleiding komen. De werfleiding is nog 
niet geheel volledig. Op de laatste vergadering van de 
werfleiding is het voorstel gekomen om de 110pmars 11 , nu we 
de 100% bij de obligatielening hebben overschreden, te 
plaatsen in het teken van de abonné-werving. Het bezoeken 
van proefadressen is in de meeste afdelingen slecht, vas-

werfleiding. 
r>� ,, � �Q�v

Abonné-werving. \� 

daar niet veel nieuwe abonné•s. Het voornemen bestaat om 
van de Zaterdagabonné's de geschiktste adressen uit te 
pikken en deze tot vaste abonné's te maken. 

>< �e discussiant Cor(Cornelis Maria) Rusman, H'stede 25.3.'07 
(bekend). 

Geef krant aan N.V.V.
1

Ja jongens het 
er of P. v. d .A. lid 'N1\ 'tl

niet weg, doch 
J'.'� · V bij hen zitten 

11 l,,vl '1 j 5e discussiant 
,,i

\\ 

is wel oude koek, maar gooi je oude �rant 
geef hem aan een N.V.V.er of P.v.d.A.lid, 
onze kansen. 
Theo Segerius(bekend). 
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eheim . 
'Par ijgenoten in de "Opmars" hebben jullie kunnen lezen 
dat we in ons district bij de obligatielening de 100% h;b
ben overschreden. Toch gaan we door. Dat er een behoorlijk
resultaat is geboekt is mede het gevolg van het juiste be
grip van onze lezers, die begrepen dat wij het zijn die op
de bres staan voor hun belangen. Uit de 917 intekeningen 
die ons district naast de vele afzonderlijke giften opge
leverd heeft bleken 50% geen lid van onze partij te zijn, 
dit waren dus zuiver Waarheidlezers. In Beverwijk deed zich 1
hetzelfde geval voor, n.l. van de 131 intekenaars waren er 
74 geen partijlip; in Ijmuiden van de 118, 85 geen lid en 
in Haarlem Oost van de 118, 52 geen lid. Hieruit kunnen wij 1
dus leren, dat bij onze lezers begrip bestaat en dat er 
mogelijkheden zijn om de omzet van de krant uit te breiden. 
Wij mogen dit in zijn geheel niet los zien van de interne
en nationale verhoudingen. De krachten van de oorlogsdrijver
worden steeds meer onderkend. Het politieke klimaat is in 
ons voordeel gekeerd. De tegenstellingen worden groter, de 
politieke interesse groeit en het wapen van het anti-commu
nisme wordt steeds g botter. Wij kunnen vaststellen dat het
lezerstal voor de Waarheid kan groeien, een voorbeeld hier
van is de afd. Santpoort, terwijl over het geheel genomen 
in Haarlem deze week een netto-winst werd geboekt, ja zelfs 
het gehele district is vooruitgegaan, zij het dan ook gering 
Onze successen hebben het meest te lijden gehad omdat wij 1
niet de juiste wervingsmethode hebben gevolgd. Wij moeten 
ons leren aan te passen aan de omstandigheden, vooral nu 

et hon erprogram voor de deur staat, ook bij ons in Kenne
rland. 

w s gisteren nog in IJmuiden op de bouwvakbedrijven van 
Van Wijnen, waar de arbeiders h�t werk hadden neergelegd. 
De vakbondsbestuurders van K.A.B., N.V.V. en C.N.V. tracht
ten deze staking te bezweren, maar het resultaat is geweest
dat er bij van Wijnen van 1 tot 4 uur niet is gewerkt, dat 
er een delegatie naar de directie is geweest en dat de ar
beiders door de straten van IJmuiden hebben gedemonstree�d. 
Tegelijkertijd zaten de bonzen van de z.g. erkende vakbon
den in de directiekeet achter een grote sigaar met de bazen 
te praten. Ook bij de Hoo.gQYens is een protestactie op 
handen. Van de'ze oplaaiende strijdvaardigheid moeten wij 
ïfebruik maken en toezien wie het meest actief is, opdat we 
hen proefabonn�'s maken op onze krant. Velen zeggen, we 

, ,m moeten iets doen tegen deze toestand, maar hoe? Wel, hier 
wi''uv, kan de partij leiding geven • 

• ,.lh� '\..\;"'"75ë dicussiant J.(Johannes) Staphorst, H'lem 21.10. 1 23(bekend 
lrfV'r \\�� 

[
klaagt over het feit dat er z.i. te weinig aandacht wordt 

Blad "Jeugd'' een besteed aan datgene wat onder de jeugd leeft en meent, dat
·sterk wapen. het blad "Jeugd" ook in deze een sterk wapen is. --------

X 1 7e discussiant Vermeulen(Thomas Antonius) Schiedam 30.6. 1 16 
· ((tl. (bekend), maakt het verwijt dat alleen aan hem is opgedragen

, , 1n,JÁÁP' 11V' \4::> \ I om de bedankjes van de •waarheid" na te lopen. Tot dusver 
v,v,�· \.\� heb ik echter nog geen 'enkel bedankjè doorgekregen. 

0 ><: 8e discussiant Eisbern, Huizen 12.1. 1 21, Amsterdam: Consta
Werfleiding pas in teert d.at de werfleiding pas in het beginstadium verkeert. 
beginstadium. /1 Het is bekend dat in de meeste afdelin�en voor de krant 

· (t'.lk bijna niets wordt gedaan, slechts 2 ziJn er op toeren, maar 
, �,J,.),#" in de andere afdelingen moet het nog worden uitgebreid. 

(VVV'"" In Noord I colporteert men thans ook met "Uilenspiegel rr. 
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Gehei 
De eerste keer werden er 25 exemplaren verkocht, hetgeen 
bewijst dat hier ook voor de andere afdelingen mogelijk
heden zijn. Wij hebben hen aangespoord om de "Uilenspiegel" 
te bestellen, maar tot dusverre hebben wij b.v. van de af
delingen Centrum en Noord III niets gehoord. Onze loopster 

X 
de la Rie heeft 18 a bonné 's op "Ui lens pie ge 1 11 gewonnen. 

1 9e discussiant J.(Jacob)Moll uit Zandvoort(bekend). 

1 
In Zandvoort zijn wij sedert 3 weken met de colportage be
gonnen. Aanvankelijk ging men van de mening uit om 1

1Uilen
� · spiegel 11 daar niet in te betrekken, omdat men zo redeneerde: 

t,11' 'S 
L

Als de mensen geen Waarheid kopen voor 5 cent, dan kopen zij 
\ zeker geen Uilenspiegel voor 15 cent. 

\ � Toch is later gebleken dat "Uilenspiegel" goed verkoopbaar 
is. Proefabonné's hebben wij nog niet want we zijn pas be-. 
gonnen, en zo gezegd pas wakker geworden. 
lOe discussiant(onbekende) merkt op dat het niet juist is 
wat Vermeulen heeft gezegd, dat hij alleen is aangewezen 

Dlle mensen aange- om de bedankjes van de Waarheid te bewerken, doch dat hier-
w en om bedankjes voor, voor zover hij weet, drie mensen zijn aangewezen. 

�arheid te bewerken)\111e discussiant Zuidersma uit Beverijk, Sleen 25.12.'93 

{

(Bekend), merkte op dat toen hij kameraad Koning' achter de 
.. �,J)IJI tafel zag zitten in plaats van Verheij, hij de zekerheid 
(o1}J!v- . had dat er vanavond spijkers met koppen geslagen zouden 

\ worden. �\l{�'\/ Groenendaal heeft gezegd, hebben wij het dan niet goed ge-
1:1w· l daan. Nee jongens, laten wij- eerlijk zijn, wij hebben het 

Activiteit voor de niet goed gedaan. In Beverwijk zijn successen geboekt met 
Waarheid in B'wijk. 12 mensen, de rest van de partijgenoten liet verstek gaan 

en nu is het zo dat "ere wie ere toekomt" hier twee vrouwen 
zitten die samen f.190.- bijeen hebben gebracht en dat was 

• 

• 

ons grootste succes(applaus). 
Als.wij nu vanavond hier vandaan gaan met de wil om aan 
onze fouten een eind te maken dan zijn we al een heel eind 
op streek; we moeten niet denken wat hebben we vanavond een 
fijne vergadering gehad. 
In Beverwijk bleken van de 140 intekenaren, 85 geen partij
genoot te zijn. Er was ook een partijgenoot die f.500.
bijeen ·had gebracht, maar laten we vaststellen dat dit niet 
het werk voor één man was maar voor tien. We zullen nu een 
andere tactiek moeten gaan volgen en allereerst de bedank-
jes moeten gaan bewerken, want 70% van hen hebben wij niet 
bezocht. Toen de taak van Beverwijk n.l. f.1200.- bekend 
werd, zijn er in de afdeling lelijke dingen gezegd aan het 
adres van het distr.bestuur, als die allemaal gekregen had
den wat ze is toegeNenst zaten ze nu niet hier. Nu heb ik 
uit eigen beweging de taak verhoogd tot f.1350.- en dat 
halen we ook. Ook zit er nog de mogelijkheid in om bij de 
geldactie gebruik te maken van de omstandigheid dat de 
partijgenoten bij hun diverse persoonlijke kennissen meer 
resultaat kunnen boeken dan bij vreemden. Wij hebben in 
Beverwijk 7 groepen, die wij huiskamerbijeenkomsten laten 
organiseren waar de taken besproken worden. Wij zijn be
gonnen met A en gaan door tot H. 
Wij hebben in Beverwijk een kadervergadering gehouden al
leen voor àe krant. Op deze vergadering hebben wij 2 men
sen aangewezen voor het werven van abonné's en hun ook 
verantwoordelijkheid gegeven. Deze mensen, en kameraad

-8-



. ' 

• 

• 

\ 

' . 

Beantwoording 
discussianten door 
Koning. 
Activiteit rust 
slechts op de schou
ders van ënkelingen. 

n/. Bijl die hier bij me zit, kan dat getuigen, voelen zich
f hiermee vereerd en werken nu naast en onder de directe lei

ding van de agent. Hun enthousiasme is zodanig, dat toen 
ik ze vroeg om mee te gaan naar deze vergadering ze zeiden: 
Nee Zuidersma, we gaan vanavond weer op stap voor de krant" 
Door de mensen verantwoordelijk te stellen wordt er wat ge
daan voor de krant. 
Dan hoor je vaak de klacht van de mensen dat er geen geld 

·is, maar ja, dan zal je moeten praten als Brugman •. Er is
er b.v. l die 53 inschrijvingen boekte en hij deed het zo,
dat de mensen met 50ct. per week betaalden, zodoende heb
ben wij f.950.- kunnen afdragen en 50 pop ligt nog klaar.
Het komt mij voor dat wij voor dit systeem de liefde moe
ten aankweken. Dat er nog andere mogelijkheden zijn moge
blijken uit het volgende voorval:
Een partijgenoot, laten we hem Jansen nmemen, kwam een
halve kapitalist tegen, die hem iets vroeg over een ge
meenteraads-aangelegenheid. Jansen zei toen tegen hem:
Nu heb je toch ook een communist nodig. Als i.k zo veel
geld had als jij dan wist ik het wel. Ik kocht natuurlijk
eerst een nieuwe overjas, maar dan kocht ik obligaties
van "de Waarheid", waarom doe jij dat ook niet. Goed zei
deze kapitalist, die notabene gemeenteraadslid voor de
V.V.D. is, dit moet onder ons bliJven, ga .maar mee naar
mijn kantoor. Jansen blij en verkocht aan hem 5 obliga
ties van f.10.- en conta�t betaald. Jansen liep hard weg,
bang teruggeroepen te worden. Op de komende distr. confe
rentie zullen wij dienen na te gaan in hoeverre het sec
tarisme in de partijwortel heeft geschoten; wij kunnen
nu eenmaal niet bij de pakken gaan neerzitten. We moeten
nieuwe partijgenoten maken. Zondag j.l. heb ik nog een
nieuw lid ingeschreven, een goed werker in de E.V.C. Mij
is geadviseerd laa� hem in E.v.c. werken maar ik maak ze
partijgenoot en abonn� op de Waarheid op de koop toe.
We moeten geen angst tonen voor partijgenoten die het
communisme alleen met de mond belijden; tegen hen moeten
we zeggen, sodemieter op. Functionnarissen die al 2 of
3 jaar in een bestuursbaantje zitten, zeggen dat ze dag en
nacht voor de partij werken, maar dat liegen ze, ze doen
nog geen 10 uur per jaar. Daar moet het mes in, dat moet
gezuiverd worden. Wij moeten hier niet vandaan met de ge-
dachte wat een moome vergadering was dat en het is wel
waar wat ze zeggen en dan de rest langs onze kouwe kleren
laten gaan. We moeten zelf critisch zijn en onze willen
zien, dan komt de zaak voor elkaar.

Partijgenoten, wij hebben kunnen beluisteren dat de 
activiteit die de partij opbrengt slechts rust op de 
schouders van enkelingen. Dit is geen nieuw probleem. 
Reeds in 1903 gaf Lenin op die klacht een antwoord en wel 
door hen aan te sporen werkers te worden. Dit probleem 
doet zich niet alleen voor in Haarlem Oost, Beverwijk of 
IJmuiden, doch is overal waar te nemen, ook bij de partij
en in Frankrijk en Itali� waar wij dikwijls zo tegen op 
zien. Ook in Rusland en in China zal het wel zo geweest 
zijn. Het is onze taak om de mensen tot activiteit aan 
te sporen en deze is, vergeleken bij die van de Russen en 
Chinezen, nog maar zeer gering. Kortgeleden is de Tsje
chische minister van Buitenlandse Zaken Clementis, als 
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spion ontmaskerd. Door het uitsnijden van dergelijke 
complotten versterkt de partij zich steeds meer. De 
bourgeoisie moet haar spionnen in gevaar brengen, ge
dwongen door de voor haar geschapen toestanden. Zij 
strijdt met allerlei middelen, verraad spionnage, sa
botage enz. De moeilijkheden die ik hier hoorde zijn 
niet nieuw, elders zijn ze ook opgelost, b.v. in China 
is het ook niet van een leien dakje gegaan. 
Mocht ik over de afdeling Oost een verkeerd beeld ge
geven hebben, dan moeten de kameraden begrijpen, dat 
critiek altijd op zijn plaats en altijd in het belang 
van het werk is. Ik heb horen praten over huiskamer
vergaderingen; natuurlijk zullen deze moeten plaats 
vinden en hoe meer hoe beter. Wij moeten elk middel aan
grijpen om het politieke bewustzijn van de partijgenoten 
te verdiepen. De tips die kameraad Zuidersma naar voren 
heeft gebracht kunnen ook hier in Haarlem gebruikt worden. 
Wat In den Berken gezegd heeft over de vriendschapsband is 
juist. Het is dan ook de taak van een politiek secretaris 
in een afdeling, dat hij zijn mensen persoonlijk kent, op 
de hoogte is van hun huiselijke omstandigheden, hun werk
kring en van de mogelijkheden om actie te kunnen voeren. 
Hij zal er voor moeten zorgen dat zij samen een vertrouwd 
geheel vormen. 
Tot Visscher zou ik willen zeggen, zorg dan dat de werf
leiding gecompleteerd wordt. Jullie hadden met de leden
werfactie al begonnen kunnen zijn. Nu de 100% van de 
waarheid-obligatielening overschreden is moeten jullie 
doorgaan en deze opvoeren tot 120 en 130%, want het is zo, 
dat de communistische pers nu eenmaal niet zonder geldelij-
ke steun kan werken. 
Wat Rusman zei, dat hier in Haarlem niet zo gewerkt kan 
worden als door kameraad Horn in Amsterdam, is niet geheel 
juist. Ik zal jullie vertellen hoe deze kameraad te werk 
gaat. Als hij rs avonds thuis komt leest hij eerst zijn 
krant nauwkeurig. Met deze wetenschap als basis voor de 
discussie gaat hij op stap om abonn�'s te werven, hij kan 
dan steeds de laatste argumenten uit de "Waarheid" aanha
len. De volgende morgen verpakt hij zijn boterham netjes 
in de "Waarheid" en legt deze in het schaflokaal neer. 
Hij observeert dan ongemerkt, wie er al zo regelr;iatig naar 
grijpt en klampt aan het eind van de week zo'n kameraad 
aan en zegt "jij leest wel eens de 11Waarheid" hè?", waarna 
hij dikwijls met succes een vaste abonn� weet te winnen. 
Staphorst heeft gezegd, er is niet gesproken over "Jeugd". 
Doch ik heb gesproken over de communistische pers en daar 
hoort "Jeugd" ook bij. De jeugd is de toekomst en de crème 
van onze beweging. Het is onze plicht de jeugd rijp te 
maken voor de taak die haar wacht. Het is zaak de bedank
jes van de "Waarheid" snel te bezoeken1 dit is van belang,
nog voor zij op een andere krant geabonneerd zijn. 
Ook het werk met 11Uilenspiegel" moet met kracht worden 
aangepakt .. "Uilenspiegel" is in het leven geroepen om te 
dienen als voorportaal voor de "Waarheid" en om het eerste 
contact te maken met de andersdenkende arbeiders. Het is 
de taak van "Uilenspiegel" een dam op te werpen tegen het 
cultuurbederf van de bourgeoisie. 
"Uilenspiegel" kan nog met 20à 30.000 exemplaren worden 
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uitgebreid. In dit opzicht heeft kameraad Eisbern gelijk, 
er moet met spoed in alle afdelingen met "Uilenspiegel" 
aan het werk getogen worden. Het blad is goed van inhoud 
en de prijs is lager dan van welk ander blad dan ook. 
Vandaar dat ik grote mogelijkheden zie voor de uitgave 
ervan. 

Namens allen betuig ik Koning dank voor de heldere 
wijze waarop hij de taken heeft uitgelegd. 
De taak van het districtsbestuur zal zijn om op korte ter
mijn de abonn�werving op gang te brengen. Van nu af aan zal 
"Opmars" in het teken van deze actie staan. Tevens moeten 
wij de belangrijke lessen van Koning verder in de partij 
uitdragen en ze tot vlees en bloed van alle partijgenoten 
makén. 
Op huiskamerbijeenkomsten in straat en buurt, kunnen we op 
korte termijn het aantal werkers vergroten. We moeten trach
ten de niet-partijgenoten die inschreven op de obligatie
lening tot partijgenoten te maken en tot nieuwe werkers. 
Wij moeten gehoor geven aan de oproep van het partijbestuur 
voor ledenwerving. Ook over de z/g Zaterdaglezers wil ik 
nog iets zeggen. Haal er 4 of 5 uit, doch niet meer dan je 
bewerken kunt en geef die een proefabonnement • 
Ook het werk in de bedrijven zoals Koning dit heeft ge
steld, moet onze aandacht hebben. Wij moeten hetgeen hier 
vanavond behandeld is in de practijk brengen. Einde. 

� 23 Maart 1951 . 
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In Beverwijk zit van de VVD slechts één lid in de Gemeente
raad. Dit is:Albert BLOM, geboren Beverwijk 3-11-1890, lood 
gieter .Iil:XHK, wonende te Beverwijk, Prinsesselaan 20. Als 
bekend figuur in de paardensportwereld had hij tijdens de 
Duitse bezetting contact met de Duitsers i.v.m. harddrave
rijorganisaties. Zijn dossier werd op 12-5-48 door de Off. 
Fiscaal te Haarlem geseponeerd. Op 6-4-32 werd een proces
verbaal van verhoor terzake meineed tegen hem opgemaakt, 
hetgeen nader onderzocht werd bij proces-verbaal Nr.666, dd. 
11-6-32. Op 24-9-34 volgde een proces-verbaal van verhoor
inzake vermissing.loten te Velsen en op 1-7-40 terzake
overtreding van artikel 5, lid 1 Loterijwet.
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Onderwerp: District Noordholland-Noord 11 Augustus 195�. 1 

------------C .P .N �--------------------------------------(---� � 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 1 •• Il f1. �·. "· �· 
Waardering bericht: Idem. (-OP KAART 14 81951 ! v

ACO/ t Tevens bericht gezonden aan: Geen. · ��5r�� ACD/ ll5"'9� 
1

In"�e Waarheid" van Zaterdag 4 Augustus 1951 kwam 
de volgende aankondiging voor� 

ORGANISATIENIEUWS. 

De Districtsbestuurders en Afdelingssecretarissen 

'� Noord-Holland-Noord worden er nogmaals op attent gemaakt, 
dat de zeer belangrijke vergadering welke Zondagmorgen 5 

� 1 � · (/" Augustus plaats vindt, gehouden wordt in hotel nLondonu Ver

�A1111111t-."v.J"'� �· cl('q.
&

• 
dronkenoord 94 te Alkmaar. Aanvang half elf. Einde artikel. 

tr�· vJ'·�/J)/1"� Deze vergadering werd voorzover kon worden nagegaan door 16 
r,tr'· �{;UI"- � personen bezocht.

'ir»î' .L � f Met een volkswagen G.Z.-69947 arriveerden.

f XI l.V D.G.VAN BEEK,,geboren 28.1.08, wonende te Andijk, met twee 
x. t 2. t,personen, waaronder JACOB BOEDER( geboren 18.11.21, wonende

te Wognp.m en zeer ve'rpioefelijk ook naar leeftijd en uiterlijk
3.Vte oordelen, G.IJE VRIES, gèboren 18.3.03, wonende te Andijk.

In deze volkswagen waren tevens twee dames (vermoedelijk de 
echtgenoten) gezeten van VAN HErEK en DE VRIES waarvan er een 
vergezeld werd'door een omstreeks 15 jarige jongen. Tijdans 
de vergadering verpoosden de dames in de s�d. 
Met een tweewielig motorrijtuig G.Z. 96129 verschenen twee 
personen, �ie z��h

-
naàr de v�rgadering begaven. Dit nummer i/ 

><.I 4.ven letter is bllJkens···de regi.sters afgegeven aan K.C.BAKKER, 
geboren 26.11.1912, wonenèe te Purmerend. De andere met 
BAKKER reizende persoon is onbekend (wellicht is dit de af-
delingssecretaris van Purmerend). 
Verder werd op weg naar de vergadering opgemerkt H.KNUISTINGH 
NEVEN, geboren 19.10.19, wonende te Alkmaar, Districtsbe-
stuurder fn plaatselijk afdelingssecretaris;

><{ .,q 6.Vw.ANEMA,Vgeboren 29.1.11, wonende te Heiloo (thans sinds 
kort te Alkmaar woonachtig); 

XJ 7. F.M.VAN DER LINDEN, geboren 16.5.31, wonende te Alkmaar; 
Met 
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/,�•
t ���Met e�n tweewielig motorrijtuig G.Z. 9641lv1kwamen nog twee

�. personen naar de vergadering. Blijkens de registers van af-

• 

�i�--...... 
gegeven nummerbewijzen is dit letter en nummer afgegeven aan 

1J:> r,.V'"" J 'f s.\J G.OVERBERGfKoningsweg 21 te Wieringen.
j

Vermoedelijk is de 

!JMM1·.-'f....t g. andere persoon genaamd T.VAN DER LAAN, geboren 21.2.20 wo
nende te Wieringen, Vermoedelijk komende van het spoorweg
station alhier, kwamen gelijktijdig twee personen ter ver-

gadering van wie hieronder een signalement·volgt: 
l ste persoon: gekleed in een donkerblauw costuum, droeg 
nieuwe grijze pet; heeft rode doorschijnende gelaatskleur, 
leeftijd ongeveer 50 jaar; 
2e persoon: gekleed in grijs costuum, blootshoofds, geel-
blond piekerig achterovergekamd haar, tamelijk breed ge
zicht, loopt wat krom als iemand die last van rheumatiek 
heeft, leeftijd pngeveer 45 jaar. 

10. Verder werd geconstateerd, dat HENK GORTZAK, wonende te
Amsterdam, vergezeld van een naar schatting 35 jaar oud
persoon, gekleed in blauwe regenjas en donkerblauwe trui of
slipover, rossig haar, stevig gezet persoon lengte ongeveer
1,65 meter tamelijk dik gelaat met rechte neus zich gven
eens naar de vergadering begaven.
Van twee andere leden die de vergadering bezochten kan geen

, 1 goed signalement worden opgegeven.

,· ... iJµ�·. !De Districtsbestuurder A.POLK verblijft momenteel in Berlijn,

\�� 1 � 
en kon dus niet ter vergadering aanwezig zijn. 

1 
•

· f � Opgevallen is, dat F.M. VAN DER LINDEN de vergadering be-
,, -� .A-; zocht, zodat aangenomen wordt dat ook hij zitting heeft in

f � 
het Districtsbestuur, terwijl de naam van G.OVERBERG als 

� 
) 

deze geen afdelingssecretaris te- Wi;;;_�gen is wellich;---
1 · 

?J ./ eveneens tot Districtsbestuurder gerekend moet worden • 

. f;;l'[� 1 ----� 
�

oor -�at de
f

laats
=: 

persoon betreft wordt z.m. bevestiging
, werzijds a gewac • 

Omtrent bovengénoemde vergadering werd het volgende vernomen 
Op deze Districtsvergadering is door HENK GORTZAK een be
schouwing gehouden over de huidige politieke situatie in 
binnen- en buitenland, waarbij de door de communisten te 
volgen tactiek ter sprake kwam. Van deze te volgen tactiek 

\ /is niets naders vernomen. Voorts werd de les van de staking

� 
oor de landarbeiders in de Wieringermeer besproken • .(Rè 

!) � ,"\�\
tl

!
1-�

1 
C.P.N.leiding is zeer verbolgen geweest over het feit, dat

�- ''v 11 L..v-:t. het 
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et optreden van de II scheurmaker" ANTON VAN DEN BERG op de 
stakingsvergadering in Wieringen niet voldoende en niet op 
de juiste wijze is behandels. Op deze bewuste vergadering 
werd het woord gevoerd door J .J .HEEMSICERK/ geboren 30.1.21, 
(bij Uw dienst bekend) wonende te Alkmaar. HEEMSKERK is 
door de C.P.N.leiding in gebreke gesteld vanwege het feit, 
dat öij niet verhinderd heeft, dat ANTON V .N DGN BERG het 
woord tot de stakende landarbeiders richtte. HEEMSKERK is 
hiervoor in al zijn functies zowel van ·ti.V.C. als C.P.N. 
geschorst en nadien in een besloten vergadering van de 
C.P.N. alhier bij meerderheid van stemmen geroyeerd.
De Districtsbestuurder TIE1vIEN VAN DER LAAN�iervoren ge
noemd is eveneens, als lid van het Districtsbestuur ge
schor:tst, omdat hij niet tegen de narbeidsvijandige daad"
van J.J.HEEMSKERK heeft geageerd terwijl hij daartoe in
staat was. VAN DER LAAN heeft blijkbaar als verweer aange
voerd, dat hij in de veronderstelling verkeerde, dat het
optreden van ANTON VAN DEN BERG aan de C.P.N. leiding be
kend was c.q. was toegestaan.
Op genoemde Districtsvergadering is ook critiek geleverd op
de "slappe houding" van F.M.VAN DER LINDEN' als Districtsbe
stuurder speciaal voor het A.N.J.V. werk. VAN DER LIND N
schijnt te hebben laten weten, dat hij de speciale taak
van het A.N.J.V. werk niet langer ambi�erde en liever ge
heel in Partij werk wilde opgaan. Het is niet bekend in hoe
verre aan zijn verzoek is of zal worden tegemoet gekomen.
Dezerzijds zal nog worden onderzocht in hoeverre het moge
lijk is, om aan de hand van de in dit schrijven opgegeven
signalementen van twee van de vergadering,bezoekers, te
komen tot identificering van bedoelde personen.
Bij een eventueel gunstig resultaat zal U te zijner tijd op
de hoogte worden gesteld. Einde.

Il I .!'/ 
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� J���:�/f :t . � 
Op Donderdagavond,l6 ugustus 1951,vpnd in.Gebouw 11De Nijverheid! 

een Buitengewone Ledenvergadering plaats van de CPN. district Kennemer
land. 

A�� .. - Punt van besnreking: Kalinin' s boek: 00ver comm�nistische opvoedingn .

1 
\nJ' Sprekers: Rie de cos (Amsterdam) en G. van Sçhie. �t De leiding van de avond was in handen van de districts-secretaris der

� 
CPN. Kennemerland: Theo Segerius. 

In zijn openingswoord zei Segerius: Pgt.n.,het is onze algemeen se
cretaris Paul de Groot geweest dee zo pas op een bijeenkomst voor het Am
sterdamse kader een analyse heeft gegeven van de internationale toestand 
en de taken,de perspectieven van onze partij,in het byzonder. Hij ging 
hierbij uit van het steeds duidelijker verval van het kapitalisme en de 
toenemende invloed van de vredeskrachten in de gehele wereld,waarbij dan 
ook de Sowjet Unie. En het perspectief voor de partij in het byzonder in 
deze ontwikkeling van de eenheid der werkende klasse voor vrede en welvaart 
wordt steeds krachtiger door de feiten bevestigd,wanneer wij de reacties 
waarnemen van de imperialisten op de vredelievende politiek van de Sowjet 
Unie. In het byzonder het voorstel van Malik inzake een wapánstilstand op 
Korea,heeft geweldige weerklank gevonden over de gehele wereld en nieuwe 
hoop gegeven aan millioenen van de werkende klasse• Maar in het oorlogs
blok,kameraden,was het gevolg van ïialik' s voorstel paniek op de beurs en 
verscherping van de tegenstellingen. 1ij hebben in het lereldfestival te 
Berlijn een nieuw bewijs van de groeiende vredeswil waarbij zelfs de bur
gerlijke pers niet kan nalaten op dit moment om over het festival te 
schrijven. Wij zijn ervan overtuigd,dat als straks de gedelegeerden uit 
Berlijn in de steden en dorpen in de gehele wereld zijn teruggeke erd,zij 
ongetwijfeld een nieuwe stoot zullen geven aan de versterking van het vre
desfront. Daar is de kwestie van het vredesverdrag met Japan,want deze 
week was er grote verwarring in de hoofdsteden van 1-Jnerika en van &lgeland 
bij de boodschap dat de Sowjet Unie bereid is aan de conferentietafel te 
San Francisco te komen plaatsnemen• \faarom kameraden ? Qndat zij weten dat 
de vredespolitiek van het Sowjetvolk steeds meer gedragen wordt door a:i..le 
eerlijke mensen over de gehele wereld• De reactie spreekt op dit moment 
zelf reeds van e en vredesoffensief van de Sowjet Unie. �meraden,het is 
duidelijk dat bij deze ontwikkeling de belangstelling voor de Sowjet Unie 
en voor de politiek van onze paetij steeds groter wordt en vast staat hier
bij ook dat velen die het onderscheid gaan zien in de krachten van vrede 
en oorlog,zich nog wat angstig en gereserveerd tonen als gevolg van de ja
renlange welbewuste ophitsing en verdachtmakingen t•a•V• de gang van zaken 
in de Sowjet Unie. En het is in dit opzicht,pgt.n.,een verheugend besluit 
van het partijbestuur om via "Pegasus tt dit belangrijke boekwerk van Kalinin 
over het communisme te doen verschijnen,waarin o.a. ook de moraal van het 
communisme wordt behandeld,en dit boek gebruiken als middel om de kennis 
van de partij te verdiepen en aan de andere kant te gebruiken als brug 
naar de andersdenkenden. Dit zal ongetwijfeld de betekenis zijn van deze 
uitgave. En het Règt dan ook aan ons als partijgenoten de verp�ichting op 
om aan de verspreiding van dit boek onze beste krachten te geven• Kameraden, 
het is in dit verband dat wij jullie hier v,:µiavond bijeen hebben laten ko
men om via een inleiding van kameraad Roos uit Amsterdam de betekenis en 
inhoud van dit boek in grote lijnen te leren kennen en daardoor ook met 
grote bewustheid en kracht aan de verkoop te kunnen gaan werken. Kameraden, 
ep de inleiding van kameraad Roos zal aansluiten het voorstel Vç}Il de dis� 
trictsleiding t.a.v. de taakverdeling en de organisatie van de verkoop,door 
kameraad van Schie. Daarna zullen wij de discussie laten volgen,daarna volgt 
de pauze,waarna ik,ter afsluiting van de discussie,nog enige organisatori-
sche mededelingen o.�. over het Waarheidzomerfeest en het verki ezingsfona.s

; Z;e/���/�m lilf L�. 
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zal laten volgen. Kameraden,ik wil nu de bijeenkomst voor geopend verkla
ren en vraag Uw aandacht vao:n kameraad Roos. 

%��.a,.,.,� 
JRede Ri,e à:-e Roos : Pgt.n.,het is niet de eerste keer dat onze party 

een boek uitgeeft. Zij heeft al enige keren een boek uitgegeven en zij 
geeft regelmatig lectuur uit. Ma.ar wij .hebben ons juist bij dit boek af te 
vragen: waarom geeft de partij zich special.e moeite om dit boek bij al 
onze werkers in te leiden. 1aarom,om nu maar eens een huiselijke uitdruk
king te gebruiken,waarom maken wij zoveel. 4•kak" van dit boek,waarom wil
len wij zo graag dat onze kameraden dit boek kennen,dat zij het lezen,dat 
zij ermee werken. Pgt.n.,dit heeft een zeer speciale betekenis,want aan
sluitend op wat de voorzitter hier vanavond gezegd heeft,kunnen wij bet 
volgende constateren: wij zien het groeien van onze invloed,nationaal. en 
internationaal. Een groei die zich na de tweede oorlog heeft ingezet,die 
onder invloed van de reactie is afgeëbt• Die ,dat hebben de verkiezingsui t- 1 
slagen in Frankrijk en Itali! bewezen,zich stabiliseert en die zich niet 
alleen stabiliseert,maar ook weer begint uit te breiden. Qua.at langzaam 
maar zeker,ook tot de werkers in Nederland,begint door te dringen het 
feit,dat de Marshallhulp,waarvan men eigenlijk veel verwachtte,dat hier
van niet veel is overgebleven en de roem en de magische kracht van Amerika, 
waar men tegenop keek als een land waarvan alle zegeningen zouden komen,is 
nu wel zo ongeveer doorbroken,althans die heeft een behoorlijke opduvel 
gehad. &i·het is dus inderdaad zo,kameraden,ook al kunnen wij dit door ons 
eigen onvermogen vaak niet zelf zien,dat vriend en vijand op dit ogenblik 
kijken naar wat de communisten doen,wat communisten zeggen,kortom hoe wij 
op alles reageren. Niet alleen in deze stad,in deze provincie,niet alleen 
in heel Nederland ,maar dit gebeurt internationaal. De machtsverhoudirg en 
in de wereld zijn zo gericht,dat de stem van de communisten niet alle en 
gehoord wordt,niet alleen gewicht in de schaal legt,maar dat men wel dege
lijk zijn stappen daarnaar afmeet• En dit pgt.n.,dit zîjn feiten,die wij 
kunnen constateren,maar die ons nog niet �eleerd hebben,althans niet in 
ons gebied en overal te lande. En dit is eén van de oorzaken,dat de party 
er toe is overgegaan om dit boek uit te geven. vant tegenover het feit,dat 
�ij constateren een groei aan de ene kant en invloed aan die kant,moeten 
wij tegelijk.ertijd vaststellen de zwakte van de partij ,ons onvermogEn ,;aak 
om die groei organisatorisch vast te leggen,om die groei om te zetten in 
een positieve winst,hetzij voor de partij,hetzij voor de krant.� als 
wij dan merken dat wij aan de ene kant er wel in slagen onze invloedssfeer 
uit te breiden,maar aan de andere kant er niet in slagen onze partij zo 
mobiel,zo strijdvaardig te mak.en,dat wij in staat zijn om tot uitbreid..ng 
te komen,dan moeten wij ons afvragen waar dat in kan zitten,wat zijn hier
van de oorzaken. En één van de oorzaken daarvan is en daarmee van de llB. r
tijleiding,dat wij er nog steeds niet in geslaagd zijn vriend en vijand 
kennis te doen nemen van onze leerstellingen,van wat comn1uni�ten nu eigen
lijk zijn en hoe wij het leven opvatten. En dit boek,kameraden,is er 
speciaal. om aan te geven,om. ons te dienen als tegengif tegen al het vuil 
dat dag in dag uit in de pers,in de radio en in de film over het communis
me en over ons communisme of over ons communisten wordt uitgegooid. Dit 
boek is er speciaal op gericht,is speciaal uitgegeven om in de allereerste 
plaats onze eigen mensen een hart onder de riem te binden,maar tegelijker
tijd om er voor te zorgen dat het in handen komt van iedereen die iets 
over het communisme weten wil,maar voor alles om dit boek een zodanige 
uitbreiding te geven,een zodanige verspreidgang,dat wij erin slagen het 
doel van dit boek n1. te dienen als tegengif,om dit ook inderdaad te be
reiken. !ant,pgt.n.,hoe denkt men in het algemeen over communisten. Men 
stelt zich ons algemeen als een soort robotten voor,voor wie Stalin denkt 
en de rest volgt En niets is minder waar,pgt.n.,en dat is voor jullie 
niets nieuws,want er wordt op iedere vergadering,bij ieder stukje werk
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een beroep gedaan op jullie hersens,een beroep gedaan op jullie initiatîef, 
een beroep gedaan op ieder weJ.denkend mens. [aar wat wij weten,dat weten 
onze tegenstanders nog niet. Het is dan ook zo als wij met kameraden in 
een bedrijf discussieren,als wij als huisvrouw in een winkel trachten een 
discussie te krijgen;kortom als wij in onze onmiddelijke omgeving in de 
kring van vrienden en bekenden praten,dan is het eerste wat ze je als comm�
nist voor je voeten gooien,nou ja of ik nou met jou praat of met een an-

1 der,jullie kletsen toch allemaal hetzelfde. En natuurlijk,in zeker opzicht 
is dat juist,want in onze doelstelling zijn wij allemaal hetzelfde en al.s 
wij de politieke vraagstukken bekijken dan is daar ook niet veel variatie. 
in. De wereld is nu eenmaal wat dat betreft vrijwel verdeeld in twee \0..k
ken. Ma.ar er is wel enig verschil in de opvatting zoals wij over communis
me denken en wat wij van de maatschappij verwachten en dat w�t de vijand 
zegt dat wij ervan zullen maken en daarom kameraden is dit boek uitgegeven 
en daarom is het van het allertgrinotste belang dat wij er zelf kennis ia n 
nemen,maar voor alles,alles in het werk stellen om de verspreiding van 
dit boek met alle kracht ter hand te nemen en zorgen dat het bij ieder 
komt die het lezen wil• �ant wij moeten één ding wel goed voor ogen houden 
dit is geen moeilijk boek,dit is niet een boek zoals bv• tiDe geschiedenis 
van de KPSU(b). Dit boek stelt veel meer eisen aan je gevoel,aan je reage
ren op de dingen om je heen,dit boek stelt eisen van je mens te zijn,ter
wijl het boek ttDe geschiedenis van de KPSU(b)",niet alleen deze eisen 
stelt,maar ook nog vele eisen op politiek gebied,op economisch terrein, 
kortom op alle wetenschappelijke terreinen van het onderwerp onzer leer
stellingen.Het boek van Kalinin over communistische opvoeding,gaat in een 
veel makkelijker vorm,in een veel eenvoudiger vorm,die ik zou bijna zeg
gen van vrouw tot vrouw en van man tot man spreekt,zodat je bij je eigen 
zegt,zo is het en dat had ik bijna zelf kul'lllen zeggen. En daarom,kameraden, 
is het van zo buitengewoon groot belang dat je dit boek zelf leest;je kunt 
het bijna lezen als een roman. De wijze waarop Kalinin tot de jeugd 
spreekt,de wijze waarop hij de jeugd de spiegel voorhoudt,waarbij hij ook 
niet schr:oomt om op eigen fouten te wijzen,waarbij hij een beroep doet op 
hun gevoel voor het eigen vaderland,op hun gevoel voor het werkelijk so
cialisme,zo volkomen duidelijk en helder en zo volkomen aansprekend,dat 
iedere bladzij je iets schenkt,je misschien nog meer geeft dan je al hebt, 
de overtuiging dat je de goede kant gekozen hebt. Maar niet alleen dat 
je de goede kant gekozen hebt,maar dat je voor het behoud en de uitbreiding 
daarvan iets moet doen• Pgt.n.,dat is het doel van deze uitgave• En daar
om zullen we ook op deze avond het werk vergemakkelijken voor de propagan
da-secretaris die de verkoop van dit boek moet organiseren,want als ik jul 
over Kalinin zou willen vertellen,dan zou ik het eigenlijk helemaal moeten 
voorlezen. Want natuurlijk zal ik hieruit enkele citaten en natuurlijk er 
toe overgaan enkele kenmerkende passages er uit voor te lezen en toe te 
lichten. Maar het is ook weer Kalinin die zegt,dat niet het luisteren naar 
een lezing belangrijk is en dat je niet door het luisteren naar een� zirg 
zo buitengewoon veel opstrijkt,maar dat wat je jezelf voor ogen zet,dat 
wat je zelf gelezen hebt,dat wat je zelf geleerd hebt. Pgt.n.,dit is toch 
practisèh met elk gebied in het leven dat wij betreden het geval,wij ken
nen t-E::>ch allemaal nog de tijd dat wij aan moeders of aan vaders hand lie
pen en toen we nog niet zelf geld in de zak hadden of nog niet voor eigen 
kleding hoefden te zorgen. En natuurlijk was het zo als wij in een arbei
dersgezin leefden,dat wij de noden van het gezin meemaakten. Maar het werd 
toch gauw anders en wij stonden toch tegenover veel dingen anders toen wij 
zelf mmesten werken en wij onze eerste paar schoenen zelf moesten betalen. 
Ik herinnner me nog goed hoe wij mopperden als er e en gaatje. in onze 
schoen was en het kon nog niet gemaakt worden en we moesten er nog een 
maandje mee doorlopen. Toen we het zelf moesten betalen liepen we er neg 
een ma.a.ndje langer mee door. Omdat het verantwoordelijkheidsgevoel
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tegenover de eigen dingen,die waar je zelf voor gezorgd hebt,die je je 
hebt moeten eigen maken,die beleef je veel dieper,die werken veel dieper 
op je in,dan dat je het alleen maar hebt van horen zeggen• En ik kan ook 
niet dan met de meeste klem aandringen dat je niet alleen iets verkoopt, 
maar dat je het ook zelf leest. Het boek begint met aan de binnenzijde� 
het titelblad met een morte zinsnede die eigenlijk in zijn kortheid alles 
weergeeft van ons leven,onze levensbeschouwing,van ons doen,van de strijd 
voor het socialisme. Kalinin zegt b.v. tegen de jeugd het volgende: de 
communistische beginselen genomen in .bJim. eenvoudige vorm,dat zijn de 1::egi.n
selen van het leren bestaan van een eerlijk en vooruitstrevend mens,dat is 
de liefde tot het socialistische vaderlani,vriendschap,kameraadschappelijk
heid,eerlijkheid,menselijkheid,liefde tot de socialistische arbeid en eai 
hele reeks andere voor ieder begrijpelijke edele karaktertrekken. De vorming 
en de bevordering v.;i.n deze eigenschappen maken dan ook het hoofdbestanddeel 
van de cornrrunistische opvoeding uit. En,pgt.n.,in dit verbruid zou het mis
schien dan ook goed zijn om nog even terug te grijpen op de rede van Paul 
de Groot die hij toen voor het Amsterdamse kader gehouden heeft• Kameraad 
Paul de Groot heeft toen ook aangetoond en heeft ook verteld,hoe het er om
ging om juist de invloed die v1ij internationaal hadden en die wij interna
tionaal kregen,om die organisatorisch vast te leggen,om die beginselen die 
wij nastreefden en die wij elk uur en elke dag opnieuw met alle kracht die i
ons ia beleefden,dat wij die moeten uitdragen,dat wij de leerstellingen \0.n 
onze levensbeschouwing moeten eigen maken,dat wij onszelf dus moeten scho
lenen dat wij in staat moeten zijn deze scholing een zOda.nige vorm te geven
en in te richten dat wij in staat zijn ook anderen te overtuigen• En pgt.n 
als we dat kunnen,als wij op deze basis met het boek Kalinin werken en op 
deze basis dit boek lezen,dan pas is de bedoeling die de partijleiding met
de uitgave van dit boek heeft,vervuld en dan pas beantwoord het inderdaad 
aan het doel en de partij heeft dus met dit boek,met de uitgave van dit 
boek de positieve bedoeling het gehele lezende publiek bekend te maken met
onze levensopvattingen en het hele wezen van het communisme. En zîj :is be
gonnen met jullie in de allereerste plaats als het ware een heel programma
te geven van wat wij communisten van het leven verwachten. Het is natuur
lijk ook goed als je iets moet aanprijzen of als je iets moet verkopen om 
als verkoper te weten wat voor waar je verkoopt en de partijleiding reeft 
dan ook voor de inleiders naast het feit dat zij het boek uitgeeft,ook nog 
iets verteld over het leven van Kalinin en zij heeft in deze inleiding aan
getipt een aantal citaten die kenmerkend zijn voor het werk van de communis•
ten niet alleen in de Sowjet Unie,maar voor het werk van de communisten in 
elk land. Ik zal U daarvan in de eerste plaats voorlezen wat de partij over
Kalinin zelf zegt (leest voor�bladzijde l<bovenste helft,van No.ll CP • In
formatiedienst - U toegezonden op 17•7•51}• En zoals 1

.
·k ook al in mijn in� \ 

leiding gezegû heb,de grote waarde van dit boek van Kalinin,dat eigenlijk 
een verzameling is van redevoeringen die hij voor de Komsomol,de Sowjet-jeugd
gehouden heeft,dat het eigenlijk geen terrein van het leve1 onbetreden laat. 
Er is geen ding dat wij in het leven tegenkomen dat Kalinin met de jeugd 
niet behandelt. En waar hij ze lessen geeft en aanwijzingen,maar waarin hij 
povenal re�l is.Hij is geen idealist zonder meer,maar hij is een marxist• 

ij is een man die komt uit de school van Lenin en geleefd in de t ijd \an 
Stalin. Hij heeft dus het grote voordeel gehad het idealisme dat wij o:>mmu
nisten al lemaal hebben,in daden om te zetten en dat hij de grote gave re eft
gehad de theorie en de praktijk met elk.aar te verbinden. En daarom pgt.n. 
is het buitengewoon goed om b.v. eens te lezen wat Kalinin zegt over de 
frazeurs. Pgt.n. laten we eerlijk zijn,we kennen in onze beweging alla.mi.al
frazeurs,dat zijn de mensen die buitengewoon goed kunnen praten en het :is 
zo erg gemakkelijk om te praten,maar het is vaak zo heel erg moeilijk om 
het te doen. En dat zijn de moeilijkheden waar wij dag in dag uit mee zitten 
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en daarom heeft het ook zo wein:Lg zin om als wij bij elkaar komen op 
een scholingsbijeenkomst om alleen maar te luisteren. Het is zoals ik 
daareven al gezegd heb,wil je een goed communist worden,dan moet je je
zelf verder ontwikkelen en geloof nou niet dat dat zo moeilijk is 1ii7ant 
als je Kalinin leest en je weet wat voor een enorm druk leven die man ge
had heeft en niet alleen het leven van Kalinin,maar dat is practisch het 
leven van elke grote revolutionnair geweest,dan hebben zij naast het prac
tische werk en het is bij de grote mannen het practische werk dat� "IB.n 
de tijd in beslag neemt,maar zij hebben daarnaast zelfs nog de t ijd �von
den niet alleen om zichzelf theoretisch te scholen en de groten onder le n 
hebl:en zelfs de kunst verstaan om onze theorie nog te verrijken. n natmr -
lijk pgt.n. ,wij zijn geen Kalinins en wij behoren niet tot de groten,wij 
behoren zeker niet tot hen die naast practische werkers,ook nog theoretici 
kunnen zijn. Ma.ar stuk vooÈ stuk zijn wij overtuigde mensen op ons geb:ied 
en op ons terrein zullen wij moeten trachten zo r n grote te zijn,zij het dan 
een grote in het klein. Een grote in de w inke1,een grote op het te drijf ,een 
grote in de vereniging waarin je ma.ssa-werk doet Pgt.n.,zogoed aJ.s Kalinin 
in het boek met de jeugd elk terrein van het leven behandelt,is er in hlt 
leven van elke comnunist geen terrein waarop hij niet �ijn best zou kunmn 
doen. Maar w e  mee ten het aangrijpen,we mo,eten het leren doen en we moeten 
iets in ons zelf overwinnen. Dat is het doel ook van het boek van Kalinin 
Dat is het doel ook wanneer hij over frazeurs spreekt. Ach,pgt.n.,laten w e 
eerlijk zijn. Het is heel gemakkelijk om van achter deze tafel b.v. tegen 
jullie te zeggen: als je eens als huisvrouw in een winkel komt om iets ie 
kopen,dan moet je eens over de prijzen beginnen en je moet eens zien of 
je tegen deze of gene wat zeggen kunt en ik wil jullie wel vertellen,dat 
ik het zelf ook lang geen gemakkelijke opgave vindt en dat ik altijd iets· 
heel ergs bij mezelf moet wegwerken en iets moet onderdrukken om tegen een 
wildvreÎmde in een winkel b.v. zo langs mijn neus weg eens ee

.
n opmerki:rg te

maken. k ben geen huisvrouw;ik ben iema.nd uit een bedrijfsbond;ik heb alw 
tijd gewerkt in de vakvereniging. Dat was voor mij niet zo uitermate mcei
lijk. Niet dat het nu zo leuk was om in het l'f\!V• te werken en het met de 
leiders daarvan aan de stok te hebben. Maar ik kan nu eenmaal makkelijk 
praten. Dus het praten op een vergadering of het praten met mensen die my 
dan vijandig gezind zijn,dat is niet zo buitengewoon moeilijk voor mij, 
want dat kan ik nu eenma.al,maar veel moeilijker is het voor mij oàlk om met 
een huisvrouw te praten of in de winkel als ik iets koop een gesprek aan 
te binden. Maar, pgt. n. ,het boek van Kalinin is er op gericht om ons niet 
de makkelijkste weg te doen kiezen,maar om inderdaad iets van j=zelf 1ie 
vragen. n hoe vaak,kameradem,gebeurt het,dat w ij inderdaad iets van oma 
zelf vragen. Als we in dat opzicht eens eerlijk tegenover onszelf zijn, 
is dan het partijwerk dat wij doen iets van onszelf vragen of doen we dat 
in een mate dat het eigenlijk onszelf haast niet raakt• En dit,pgt.n•, 
dat zullen wij in onszelf moeten overwinnen en willen wij inderdaad Kalia 
nin verkopen en willen wij erin slagen om het te�enover de massa te ver
kopen,dan zullen wij moeten trachten dat wat Kalinin ons te kennen geeft 
ook in de praktijk om te zetten. Dan,pgt.n., is het Ka.linin die ons leert, 
dat wij naast de theorie ook de praktijk moeten beheersen en hoe wij speciaa· 
het practische werk moeten aanpakken. En ook dit begrijpen is een factor 
van de praktijk,ook dit is uitermate belangrijk Het gaat er niet alleen 
om of wij een stuk werk organisatorisch op papier zetten,maar het gaat er 
om hoe wij het organisatorisch tot leven brengen. Hoe wij het werk dat wy 
doen in de eerste plaats zelf controleren en hoe wij voor het stukje werk 
waarover wij de leiding hebben ook weer de anderen controleren. En dan 
niet controleren in de ongunstige zin van het woord zoals wij die nu een
maal in de kapitalistische wereld hebben leren kennen,rnaar in de gunstioe 
zin van het woord,waarin het uitsluitend het werk ten goede komt. En co�
trole wil zeggen: in de eerste plaats jeze!f controlerenen door Je zelf
controle je werk verhogen en weer d e  anderen controleren. Als je zelf 
punctueel bent,heb je\ het recht dit van een ander t e eisen.
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Als je zelf te laat komt heb je niet het recht een ander te verwijten 
dat hij te laat komt. Het zijn allemaal van die simpele dingen en die 
wJ.J eigenlijk ook allemaal wel weten,alleen we doen het niet en het boek

van Kalinin over communistische opvoeding is er op berekend om het ons 
wel te laten doe n,om iets in ons wakker te ma.ken,om iets van ons te vra
gen. Kortom om onze i:artij wakker te schudden,om ons oog te laten richten 
op wat wij communisten willen zijn en wat we ook moeten worden• Want er 
is nog een grote weg tussen het willen zijn en het moeten worden• En WJCR' 
het moeten worden,daarvoor moeten wij striJd leveren,daarvoor moeten 
wij knokken met onszelf en knokken met de partij om dat te bereiken. On
dertussen gaat de inleiding die de partij ons verstrekt heeft verder. En 
Ka.linin vooral die leert ons en ik kom dan weer terug op het·begin van 
mijn inleiding,dat de practijk zonder theorie niks is en dat de theor� 
zonder praktijk ook niets waard is. Want,pgt.n.,hoe is het op het ogen
'fldk in onze partij veelal gesteld. Uiteraard ken ik het district Haar� m, 
het d istrict Kennemerland niet en de afdeling Haarlem niet• Maar ik weet 
dat het in Haarlem niet anders zal zijn dan in amsterdam en dat is dit: 
wij kennen twee soorten partijgenoten die zeggen: nou ja die kerel komt 
eens een avondje en voor de rest zie je hem niet (gelach) en dan doet hy 
nog niks.Er zijn anderen die zeggen: als er maar s choling is,wij moeten 
meer scholing hebben en dan zal je eens zien,maar dan doen we het �el, 
want dan weten we wat we moeten doen hè. Dan weten we ook waarvoor we sa an 
Dan z ijn er nog van die gasten die zijn alwetend,je kunt niet met een a rtik 
aankomen of je kunt niet met een boek aankomen of ze zeggen: o,dat staat 
er in.Ik bedoel je gooit er een koperen cent in en er komt een citaat 
uit. Ma.ar God behoede voor de uitwerking daarvan • • ant dat juist,pgt.n., 
dat is zo ontzettend erg,dat we kameraden plenty hebben,die het misschi!n 
wel weten,maar die het niet doen en dat we aan de andere kant misschien 
veel mensen heb ben die het wel doen,maar die nog niet weten hoe ze het 
moeten doen• En nu gaat het erom deze met elkaar te verbinden.t;ant wat 
is scholing geven? il dat zeggen iets bij de mensen erin pompen? ·il 
dat zeggen een lezing houden en ze b.v. een hele mooie inleiding geven 
over de geschiedenis van de Sowjet Unie of ze een overzicht geven van d e  
internationale ontwikkeling. Pgt.n. ,dit is op zichzelf natuurlijk niet 
slecht,ik bedoel als je van knappe mensen die het weten een inleiding 
hoort over hoe de situatie is in de wereld,dan vinden we d�t prettig,dat 
vind ik zeif ook prettig,omdat je er in het algemeen iets van opsteekt. 
Maar het meest strijk je op van bet werk,het meest strijk je op van de 
discussie met je mede-arbeiders,van de discussie met je lotgenoten huis
vrouwen,die net zo hard de endjes aan elkaar moeten knopen als je dat 
zelf moet doen,van de discussie met je vrinden,hetzij in de kaartclub, 
hetzij in de duivenvereniging,kortom waar je ook bent. Maar van het ge
sprek waaraan je jezelf kunt toetsen,van wat je weet en van wat je eigen
lijk nog niet weet en van wat een ander nog helemaal niet weet• En dan 
moet je als je tot de ontstellende ontdekking komt dat je de discussie 
niet goed kunt beantwoorden,dan moet je trachten hen wel goed te beant
woorden,dan moet je bij jezelf zo zijn,dat je ook inderdaad gaat zoeken 
naar het juiste antwoord en als je dat bij jezelf hebt ontwikkeld,dan 
weet je ook wat scholing is en dan kom je ook tot scholing• Pgt.n.,als 
wij b.v. de gang naar de partij van velen nagaan,hoe zijn ze bij ons 
gekomen,wat heeft ze bij ons gebracht? Qndat het zulke lamstralen zijn? 
Neen,ze zijn bij ons gekomen omdat ze wat beters willen• Ze zijn bij o:rs 
gekomen,we zijn bij elkaar,omdat we een betere en mooiere wereld willen. 
Niet alleen voor onszelf maar voor onze kinderen en voor ieder om ons 
heen. Het beste in ons heeft ons naar de partij gebracht,ma.ar wij verzui
men als wij eenmaal de partij binnen zijn,dat beste in ons verder te ont
wikkelen en het le laten W€rken als zuurdesem in onze partij. Neen,inte-
gendeel,vaak werkt het zo dat wij het op onze .manier eigenlijk een
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beetje verzuren. En,pgt.n.,dat is een gebrek dat we moeten opheffen 
door scholing en praktijk aan elkaar te verbinden. n daar zijn duizend 
vormen voor: daar is in de eerste plaats en dat is de meest eenvoudige 
vorm daarvoor: de discussie met je eigen medemensen,met je eigen.. lot@noteri 
Ma.ar die moeten we niet schuwen omdat 1Nij misschien theoretisch zwak 
zijn,omdat zij ons dingen voor de voeten � gooien,waar we op een l:B ... 
paald moment geen antwoord op weten en waarbij we dan scheldend weglopen 
en zeggen: nou dat is een rotkerel en dat is een adder,want die komt met 
argumenten uit "Het Vrije Volktt,of,weet ik het,uit "De Telegraaf",niet '? 
Of die mak.kei.'.' die toch ook wat anders wil,want die is niet zo dat hij de� 
ze zelfde rotmaatschappij wil handhaven, Hij heeft ook voor zichzelf de 
overtuiging dat hij voor het socialisme strijdt en hij doet nat misschien 
ook wel,hoewel volgens ons dan op de verkeerde manier. Maar wat is vaak 
het resultaat hier,dat we het een beroerde kerel vinden of dat we lBt 
een allerakeligst feit vinden dat ze niet bezwijken voor onze argumenten• 
We missen het vermogen om te argumenteren en niet alleen dat we het �r
mogen missen,maar ook omdat we in onszelf' niet dat overwinnen dat moge
lijk ma.akt dat we het vermogen krijgen• En,pgt.n.,je krijgt geen invloed 
door gezwam,je krijgt geen invloed door verstand,je krijgt invloed �Q'l'

jezelf te geven,door jezelf te ontwikkelen,door te vragen wat je niet 
weet,door bij je districtsbestuur te komen,kortom door tot ell<:a.ar te 
komen,daardoor kom je verder en daardoor kun je werken. Maar het is 
toch ook vaak zo dat we geestelijk te laks zijn,dat we-niet denken dat 
we inderdaad dat zijn waarvoor de vijand ons houdt. En niet omdat onze 
levensbeschouwing ons daartoe brengt,maar omdat we zelf te beroerd zijn 
om te denken,want het is juist onze levensbeschouwing die van ons eist, 
dat we denkende mensen zijn,dat we over de problemen nadenken en dat 
we een weg zoeken om uit het moeras te raken,terwijl we als we dat niet 
doen,zelf' in het moeras blijven en de vijand de gelegenheid geven het 
gif dat zij over ons uitspuiten tot waarheid te maken. En dit,pgt.n., 
dat is een oordeel. En daarom zullen we en daarom is natuurlijk de taak 
van de partijleiding,daarom is de taak van die mensen in de pa.rtijleiw 
ding die met het organisatorische werk belast zijn om met de districts
leidingen en via de districtsleidingen,de afdelingen en de onderafdelin• 
gen die werkverdeling te geven en dat enthousiasme bij hen op te bren
gen ,dat wij inderdaad nauwgezette werkers krijgen die elk op hun terrein 
en niet elke avond en niet de hele week,maar toch regelmatig op stap z yn 
om onze levensbeschouwing,dat wat wij communisten willen,uit te dragen • 
Niet op de manier van dat je 's-avonds bekaf in je bed rolt en hijgend 
en sissend denkt van nou ja God ik heb het tenminste weer ge:iaan en mij 
kunnen ze niets ver wijten. Want dat heb je ook nog heel vaak,dan heb je 
pgt.n. die zeggen: nou ik om zeven uur de deur uitgegaan en om 12 uur 
thuis gekomen dus wat willen ze nou nog meer,wat mij betref't is het 
100% voor elkaar. Maar zo is het niet,pgt.n.,voor de partij werken is 
niet dat je zelf om zeven uur de deur uitgaat en dat je er om 12 uur 
inrolt en dat je eigenlijk geen pap kan zeggen. Voor de partij werken 
wil zeggen,nadenken over je werk en praten n:et je districtsleiding en 
als die het niet kan dan verderop of op een andere manier bespreken hoe 
organiseer· ik mi-jn werk,hoe kan ik op een efficierrte manier mijn werk 
indelen zodat ik het grootste nut ervan heb• Pgt•n• ,dat is werken op de 
wijze waarop communisten dat doen en natuurlijk is het voor mij uitge
sloten dat ik op een avond als deze jullie als het ware e en prograJlllila 
geef en zeg: kijk nu moet je het zus en nou moet je het zo aanpakken• 
Dat ligt er aan in welke onderafdeling je zit en in welke afdeling � 
zit. Ik moet dat in Amsterdam doen en ik doe dat op een ander terrein. 
Maar in de afdeling Haarlem zijn mensen die de kunst verstaan en het 

gaat er om hen te helpen en zij moeten jullie helpen en op deze wijze 
moet je leren praktijk en theorie met elka.ar te verbinden en op deze
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wiJze kun je er in slagen de partij werkelijk tot een goed en gesmeerd 
werkend apparaat te maken. Pgt.n.,ik zou ratuurlijk nog veel meer vo<r
beelden kunnen aanhalen en ik zou nog veel meer ei taten uit Kalinin 
kunnen geven. Maar het lÎlS misschien wel leuk wat hij hier zegt over de 
kwestie van scholing geven. Hij zegt bv. op bladzijde 139 (ik weet niet 
of U het boek er bij hebt),daar zegt hij b.v.: daarop mogen communisten 
nooit hautain of uit de hoogte zijn en daarom mogen zij nooit de woor
den vergeten die kameraad Stalin in November 1935 op een conferentie 
van Stachanow arbeiders gezegd heeft: wij de partijleiders en de leid�s 
van districten moeten dus niet alleen aan de arbeiders maar ook van de 
arbeiders leren. Dat jullie,deelnemers aan deze conferentie van de lei
ders der regering iets geleerd hebben,valt niet te betwisten,maar even
min valt te betwisten,dat wij leiders der regering van jullie StachanON 
arbeiders veel geleerd hebben. Daarom dank kameradenveel dank voor het 
geleerde. Pgt.n.,dat heeft Stalin gezegd tot de Stachanow arbeiders• 
Dat betekent dus dat er een hechte band is tussen leiding en degenen d:ie 
geleid worden,dat er geen afstand is,dat er niet is een soort apparaat 
waarbij de leider in de hemel troont en het voor het zeggen heeft en 
daar ergens in de laagte een aantal mensen die zo de vuile was opknap
pen en die dan_ een keertje bij elkaar komen en wel iets zullen vertellan• 
Pgt.n.,zo is het niet en zo is het ook niet in onze partij. Er moet een 
hechte band zijn tussen de mensen die leiding geven.en de mensen die het 
werk moeten doen en die moeten zorgen dat de leiding ook inderdaad le� 
ding geven kan. Dit geldt ook voor het scholingswerk,dit geldt voor 
alles wat wij doen in de partij. Dit boek toch eist van onze mensen · 
kameraadschap. Uij noemen elkaar toch niet voor niets kameraad. Als wij 
elkaar kameraad noemen,dan doen wij dat omdat wij inderdaad hetzelfde 
willen,omdat wij op dezelfde wijze het willen bereiken. En,pgt.n•, ik 
heb jullie gezegd dat Kalinin eigenlijk geen gebied van het leven onbe
treden laat. Dat hij eigenlijk om het maar weer eens huiselijk te zeg
gen overal zijn vingers in steekt en overal wat aanstipt en hierdoor de 
jeugd zeer w ijze lessen geeft en door tot de jeugd te spreken eigenlij{. 
spreekt tot h-et gehele Sowjetvolk.En hij leert ons bv• ook hoe het met 
de massa onder ons gaat. Hij hekelt de mensen die met elkaar op gemeen-

schappelijke voet met de massa staan maar van deze massa niks vragen. 
Pgt.n.,hoeveel kameraden hebben wij niet die in het massa-werk zitten, 
die nooit iets voor de partij willen doen,omdat ze nu eenmaal in het 
massa-werk zitten. Kom je bij ze,dan zijn ze lid van een wielerclub of 
ze moeten klaverjassen of ze hebben een toneelclub. Dat zijn a1lemaal 
zeer prettige dingen en we zullen de laatste zijn om onze mensen daar
van af te houden,want we moeten eigenlijk als communisten een s oort 
duivelskunstenaars zijn. We mogen niet eenzijdig zijn en om niet eenzy
dig te zijn,moeten wij gewoon zijn,en als je gewoon bent betekent dat 
je van alle mogelijke dingen houdt waarvan nu eenmaal een gewoon mens 
houdt• Dat je klaverjast en wel eens een avond raar de radio wilt luie
teren en je wilt ook wel eens een avondje als het er af kan naar de 
bioscoop,kortom er zijn duizend en een gewone dingen waaraan je kunt 
deelnemen. En wij kennen vaak twee soorten. mensen,wij kennen mensen die 
alleen ma.ar voor de partij werken,die maar van één ding houden,dat :ia 
de partij,dat is nog eens de partij en dat is nog eens de partij en 
die over de gewone dingen waarover andere mensen praten niet kunnen 
praten. En vaak hebben we er ook geen tijd voor,vaak is onze organisa� 
tie zo,dat zij er ons geen tijd voor gaf' Maar het merk:waardige is dat 
b.v. Kalinin tegen de jeugd zegt,ondanks het feit dat hij weinig vrije 
tijd had en ondanks het feit dat hij de theorie van het communisme 
leerde,heeft hij toch romans gelezen,omdat een roman iets geeft van het 
gewone leven,iets geeft van het leven van andere mensen,zelfs als het 
hele slechte romans zijn,al zullen wij natuurlijk bij voorkeur goede 
romans lezen. Maar speciaal over het rrassa-werk,pgt .n. ,leert Kalinin
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ons iets,hij vertelt ons nl. dat massa�werk niet alleen maar betekent
je werk in die massa te doen. Vlant,pgt.n. ,wij hebben b.v. in Amsterdam 

/en natuurlijk niet alleen in Amsterdam,die zul je ook in Haarl.ern re bh! n,
een speeltuinverbond en veel speeltuinverenigingen. Ik vertel dit omdà:. 

/1 het in Amsterdam zo is. Wij hebben in di� verschil.lende speeltuinvereni ...
, gingen nogal wat partijgenoten zitten. Nu z.ijn er pgt.n. die zijn alleen
! maar speeltuinf'unctionaris en wij zijn het er natuurlijk over eens dat 
! je niet speeltuinf'unctionnaris kunt zijn en dan op zo'n vergadering van
1
1 

het bestuur stukjes uit "De Waarheid" voor kunt gaan lezen. Dat is niet
mogelijk en natuurlijk kunnen we ook niet overdrijven" Maar er komen 

1 herhaalde malen dingen voor,waarbij je die speeltuinvereniging wel op 
� het terrein van de politiek kunt halen. Niet in de politiek van dat je ze
/politiek dwingt,maar dat je ze bewust de belangen van de arbeidersklasse 
! laat doen. Ik zal b•V• een voorbeeld geven. Wij hebben vorig jaar in 
, Amsterdam een kwestie gehad met de Stichting Kinderui tzending die op 
·een bepaald ogenblik van het gemeenteb estuur de subsidie die het toege-
. wezen was ,niet kregen,dat werd ingehouden De Stichting Kinderui tzending 
1 waar onze mensen een grote stroming hebben gekregen,die had op dat ogen ...
: blik F.7.000 .... nodig. En wij hebben het bestaa.n,pgt.n.,om in deze speel-
! tuinvereniging niks maar dan ook niks te doen en de kwestie van de sub-
. sidie .niet eens aan de orde te stellen. Pgt.n.,als er nou iets was ge-
weest op het terrein van het massa-werk dat onze mensen had moeten be
roeren dan was het wel. juist dit en niet alleen in .Ei..msterda.m,want dit 
is geen Amsterdamse zaak alleen,dit is een Nederlandse zaak. Het zijn
niet alleen Amsterdamse kinderen die uitgezonden worden,maar het zijn
ook kinderen uit andere delen. Pgt.n. dit is nu een klein voorbeeld eB 
zo zullen er talloos vele dingen zijn. En ook hier zullen wij moeten 
leren;hier zal het districts en het af'delingsbestuur en iedere werker 
moeten zoeken naar de mogel.ijkheden waarop hij in het massa-werk ka.n 
arbeiden. Niet alleen maar de belangen van het speelclubje behartigen, 
wat natuurlijk ook belangrijk is,want in de allereerste plaats moet j; 
een goed functionnaris van je vereniging zijn,maar tegelijk moet je zee

ken naar mogelijkheden zonder dat je ze nou speciaal "De Waarheid11 voer ... 
leest,maar ze ook het massa-werk laten richten in dienst van de werk:l roe 
klasse en daarvoor heb ik hier een voorbeeld gegeven en natuurlijk daar� 
voor moet je in h�t werk zitten wil je dat op een bepaald ogenblik ook 
kunnen nazeggen. �k kan daar geen weg voor aangeven,dit doet zich in 
de loop van het werk voor. Hiervoor is weer nodig contact tussen leiding
en werkers,tussen mensen die in het massa-werk zitten en de leiding van 
de partij,omdat dit van zo uitermate groot belang is. Wij betreden hier 
in het massa-werk een terrein dat nog practisch onbetreden is' En wij 
vinden er de arbeid onze hoge levensverrichtingen inderdaad in de prak
tijk te brengen. We kunnen onze idealen niet uitdragen door er over te 
praten en te zeggen dat zijn we en dat willen wij,we kunnen ze alleen 
uitdragen door er naar te handelen en·er iets voor te doen· �ij zoeken 
het vaak zo hoog,wij zoeken het vaak ver en zijn er vaak zo gemakkelijk
af' door te zeg gen: ja maar dat kunnen we ook niet• Maar het ligt vaak 
zo heel dicht bij huis en wij weten het zo vaak niet te ha..len• Pgt •Il• 
dat zullen wij moeten leren en a.ls we dat doen,dan bereiken. we wat Kali
ning van ons vraagt en wat de partijleiding met de uitgave van dit boek
wenst te bereiken. Pgt.n.,natuurlijk zou ik nog verder kunnen gaan en 
ik zou jullie nog een hele hoop uit het boek van Kalinin kunnen voorle
zen,maar als je met andère kameraden dit leest en als je met andere ka. ...
me-raden dit boek verkoopt,houdt dan 1 ding wel voor ogen: wij horen in 
West-Europa ontzettend veel over d e  jeugd,wij zit ten in N'ederland zelf 
met een soort ontredderde jeugd en hoe meer we naar het Westen komen en 
als we naar .U.Jnerika kijken dan is de jeugd al maar ontredderd• Vergelyk 
dat eens door hetgeen Kalinin zegt,met de jeugd in de Sowjet Unie. 
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De Sowjet Unie en de Oost Europsese landen kennen geen�ontredderde 
jeugd,omdat ze de jeugd iets he bben te bieden. Zij hebben ze perspec
tief te bieden,ze hebben ze werk te bieàen,kortom ze hebben zo een 
volmaakt menszijn.In tegenstelling met het •lesten die de jeugd niet 
alleen niets heeft te bieden,maar die integendeel de jeugd hoe langer 
hoe meer afdankt,die ze inderdaad tot ontredderde mensen maakt en die 
ze niets anders gebOden heeft dan twee wereldoorlogen. En,pgt.n.,mis
schien is het ten overvloede en dit is ook alweer een eis die Kalinin 
aan on;; stelt,dat we algemeen ontwikkelde mensen worden en stel je 
dit nu ook alweer niet voor als iets dat eigenlijk voor ons niet te 
bereiken is want dit is ook voor ons te bereiken vvanneer we maar vä llen 
lezen en iets willen doen om te weten • .iErl als je dat dan doet en je p:1 o
beert ook eens naast het vele werk dat je hebt voor de partij,eens een 
paar minuutjes af te knijpen om te lzen. In dit boek worden natuurlijk 
technische onderwerpen bebandeld,maar daar worden,en het is natuurlijk 
een kleine wereld op zichzelf,ook de volkomen mensl ijke dingen aangesne
den. Er wordt ook in behanèeld de verhouding tussen man en vrouw ,de 
.-verhouding tussen ouders en kinderen. Dat is niet het onderwerp va.nbet 
boek,dat neemt geen ellenlange voorraad in,dan neemt soms maar drie 
regeltjes in en soms is het maar een halve bladzijde,maar het opent 
een wereldje voor je. Het geeft je inzicht in mensen die al groot zijn 
geworden in de Sowjet maatschappij,die je,ik zou bijna zeggen volmaakt 
eigen kunt maken • Pgt.n. ,als w e  het boek lezen en ik hoop van ganser 
harte dat mijn inleiding van vanavond er toe heeft bij gedragen dat 
jullie het lezen,dan zul je in de eerste plaats zelf een paar heel 
prettige uren hebben,want zoals ik al gezegd heb,het leest gemakkélijk. 
Het bindt je zelf een hart omer a.e riem,het gee:ft jezelf het gevre 1 
dat je de goede zijde gekozen hebt en dat de t ijd komen zal dat je de 
partij zult helpen haar apparaat zo sterk mogelijk op te bouwen en zo 
hecht mogelijk te maken,opdat wij erin zullen slagen het doel dat w ij 
ons met de uitgave van dit boek gesteld hebben,om de tegenpartij,om 
de vijanden van vandaag,maar ook die vandaag onze vijanden zijn maar 
die in feite onze medestan:lers moeten zijn,omdat ook zij hetzelfde lot 
hebben als wij ,te bereiken,omdat ook zij een derde w ereldoorlog vrezen• 
Qndat het ons de kracht geeft hen iets te geven van onze overtuigirg, 
omdat het ons de mogelijkheid geeft hen een gezicht aan te bieden dat 
hun het hele raam van onze levensbeschouwing leert en b ij kan brengen. 
Cmdat het onszelf de kracht geeft de discussie bij ons werk te doen 
op de w ijze waarop het ons communisten gegeven is dit te doen. Pgt.:r.• 
ik zou met deze woorden willen besluiten en nu overgaan tot de organi
satorische kant van deze avond (applaus). 

Rede G. van Schie: 

gt.n.,na de duidelijke uiteenzetting van kameraad de oos die ons uit
eengezet heeft waarom de partijleiding dit boek uitgeeft is het aan 
ons de taak te komen tot de organisatorische vormen om dit boek op 
een snelle en juiste wijze te verkopen. En om daartoe te komen is het 
nodig ervoor te zorgen,dat dit boek,dat de taken daarvoor gesteld,iets 
van de partij wordt• Dat elke partijgenoot dit boek zal moeten bestuieren 
waardoor het hem gemakkelijker zal valle n het onder de massa te brengen. 
Het is dus zo dat elke partijgenoot die een afdeling leidt,die in een 
massa-organisatie een belangrijke functie inneemt,in de eerste plaats 
het boek voor zichzelf aan zal moeten schaffen om daardoor in staat te 
zijn het werk dat hij in de partij krijgt te verrichten,beter te kunren 
doen. Hierna zou ik dan de volgende organisatorische dingen aan de er de 
willén stellen: in de eerste plaats dat wij in alle afdelingen en on
derafdelingen, ledenvergaderingen ga.an organiseren,waarop de afdel.ings-
secretaris aan de hand van de inleiding die zij al lemaal gekregen
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hebben de belangrijke gedeelten hieruit bespreken,opdat zij de leden 
die hier niet aamvezig zijn een uiteenzetting geven van de betekenis 
van het boek en om daaraan meteen de verkoop van het boek te verbinden. 
Wij zullen deze ledenvergaderingen organiseren tussen de 23e en de 30e 
Augustus a.s. Het zal zo moeten zijn dat de afdelings�eiding van te 
voren bij elkaar komt en terdege bespreekt hoe zij in de afdeling de 
taak die ge steld is op zullen lossen. Ten tweede gaan. bekijken welke 
pgt.n. zullen wij in kunnen schakelen. Voorts adressen van \'v.aarheid
lezers en sympathiserenden. Apndacht moet besteed worden aan die afde
lingen waar een (of het begin van een) onderafdeling ia,zodat wij rat 
ook per ondera.fdeling verder organiseren. Wij moeten bekijken aan d e
hand van het aantal pgt .n. en sympa thiserendèn waar de kans op.verkoop 
ligt,werk�s en degenen die wij tot werker kurmen maken met dit boek. 
Ook de makkers in de bedrijven moe:ren worden ingeschakeld. Van d e  zi Ji e 
van de afdelingen en ook van de zijde van het districtsbestuur moet 
aandacht besteed worden dat per bedrijf enkele exemplaren ter .band 
worden gesteld en dat zij regelmatig op mt bedrijf propberen het boek 
te verkopen• Daarnaast zullen wij,ook voor ons gehele boekapparaat, 
nauwkeurig de adressen moeten noteren,waar wij dit boek verkopen en 
van de afdeling. Want de verkoop van. ai t boek is niet de taak van de 
af'delinga-secreta.ris of van d.e geregelde boekenfunctionnaris ,maar an 
de gehele partij. Dus elke partijgenoot die zal zich bezig moeten hou
den met de verkoop van dit boek,maar de afdelingsleiding zal dit moe
ten organiseren en de adressen waar mogel..ijkheden zijn ter hand mee ten 
stellen aan de boekenfunctionna.ris of boeken:functionnarissen,zodat 
die dan aan de hand van hun administratie ongetwijfeld ook tot uit brei
ding van hun boekenapparaat over kunnen gaan�zodat zij ook later bij 
deze mensen met andere boeken van de partij aan de deur kunnen komen• 
En vooral ook de pgt.n. in de jeugdbewegi.ng,want het is zo dat Kali
ning zich e igenlijk voortdurend richt tot de jeugdbeweging. Ifa het 
\'lereldjeugdfestival zijn op dit moment de ogen van de geheJ..e wereld 

gericht op de vredelievende jeugd. Bij het voorbereiden van hun deJe
gatie naar Berlijn,hebben zij ondanks ret werk dat zij verzet hebben, 
fouten gemaakt en juist een boek als van Ka.'linin zal hen in de gelegen
heid stellen dit in de toekomst te veranderen• Wij moeten er bij de 
pgt.n. in het ANJV. op aandringen dat z�j zich gaan bemoeien met de 
verkoop van het boek,dat zij de functionnarissen in de jeugdbewegirg 
en de leden van de jeugdbeweging ook vragen dit boek te lezen en let 
bekend te maken,de korte inhoud uiteen zetten en dan aan de afdeling 
of aan het district doorgeven: daar en daar zijn mensen die ook het 
boek van Kalinin willen lezen. Dit geldt ook voor leden werkzaam in 
de vakbeweging en ook voor de vrouwenbeweging;die vele contacten heb
ben die niet direct te bereiken z i�- door de partij• Dit kameraden
als grondslag voor de organisatie• l§S,evige controle moet worden uit.
geoefend door de afdelinge.n op de plannen die zij opstellen en de 
pgt .n. die zij inschakelen, zodat het mogel.ijk zal zijn de 500 boeken 
die, ons als eerste taak gesteld zijn,in een zeg twee maanden verkopen• 
Daarbij zou ik het voorstel willen doen dat zij het boek dat F.1.50 
kost in drie termijnen kunnen betalen• Hier is,pgt.n. het voorstel 
van het district over de verdeling der boeken: dat is in Haarlem Oost:·· 
75 stuks;Haarlem West: 70, a:t'deling Centrum :40 stuks, Noord I: 45 ex, 
Noord II ook 45,Noord III: 90 ex,afdeling Beverwijk: 70, Velsen Noord: 
10,Ymuiden: 70,Santpoort: 25,Zandvoort: 10 en Heemstede 15 stuks�Di t 
pgt.n. is de eerste start voor de verkoop . Pgt.n• wij zijn nuioéh 
met de boekenbeweging bezig. Er is ons gevezen op de belangrijke boe
ken die uitgegeven zijn,boeken die handelen over het leven in de s.u,,
in de Volksdemocratische landen,in de Volksrepubliek China,de belang
rijke serie de Pegasusreeks • Het is nu zo dat op deze reeks in zijn 
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geheel kan worden ingeschreven. De intek enlijst w-0rdt hier zo meteen 
overal uitgezet voor iedereen die nog niet ingetekend heeft. n hier
mede pgt.n. zou ik deze inleiding willen besluiten. 

Theo Segerius stelt nu voor even te pauzeren. Gedurenie deze pauze la.n 
men zich opgeven voor de discussie en er is gelegenheid om in te te�
nen op de Pegasusreeks en het boek van Kalinin te kopen• 

Na de pauze blijkt dat er zeer weinig animo bestaat voor de discussi. e • 
Slechts e en der aanwezigen heeft zich opgegeven. Na nog eniget ijd ge
wacht te hebben besluit Segerius met de discussie te beginnen. Hij 
hoopt,dat,als men eenmaal aan het praten is dat de tongen dan wel los 
zullen komen• 

· Het woord wordt gegeven aan Pirovano die opmerkt,dat telkenmale als
hij op een partijvergadering komt wordt gezegd dat men niet moet ver
vallen in fouten die de vorige keer zijn gemaakt. ir��e moeten het zw.
gaan organiseren,we moeten het zo gaan organiseren,en elke keer wan
neer ik terug kom,dan hoor ik,we hebben fouten gemaakt en we mee ten
trachten ze niet meer te maken. :En nu heb ik ook Bert van Schie hier
een paar keer vanavond horen zeggen over de organisatie voor de ver-

koop van het boek,dat alle partyafdelingen ingeschakeld moeten v�rden, 
en dit moet ingeschakeld worden en dat moet ingeschakeld worden"• 

, Pirovano rele�eert dan vervolgens een aantal fouten die hij heeft mee
gemaakt o.a. bladen die hij bestelde en betaalde en die nimmer kwa.re n 
of veel te laat enz• Hij hoopt dat het met de verkoop van het boek 
anders zal gaan• 

Als tweede discussiant spreekt Machiel Rusman. Hij stelt voor zodrá·de 
sub-penningmeesters contributie gaan halen bij de pgt.n• om dan met
een het boek te verkopen. nvoordat wij een groot opgezette actie op 
touw willen zetten ,is onze taak om het boek eerst eigen te maken"• 
Dat in de vele jaren dat hij "meeloopttt door de partij nog zo weimg 
invloed v erkregen is in de omgeving en in de bedrijven,wijt hij aan 
het feit,dat de pgt.n. nog niet bekwaam genoeg zijn om een discussie 
te opnenen,dat zij nog niet geschoold genoeg zijn om met de mensen 
te praten• ttWas er nou mar eens een goede handleiding bij onze pari
tij zodat onze partijgenoten met die handleiding nou eens behoorlijk 
met de lui kunnen praten". Hij hoopt dat het boek van Kalinin hen op
die weg· zal brengen • Als taak ziet hij dat elke partijgenoot het 
boek in zijn bezit krijgt. tHJife geven hem dan b.v. 14 dagen de tijd 
en dan aan de slag. Hoe moeten wij onze actie ontplooien: dat is re el 
rustig en eenvoudig. We nemen een taak op ons, 7 of 8 pgt.n. Die gaan 
20 \.aarheidadressen a.:f. Het moet al gek gaan pgt.n. als er bij die 
20 geen 5 zijn die een boek willen kopen. Eerst de Waarheidlezers en 
dan bui ten de Vfaarheidlezers om. Voorzitter laten we ook nog eens 
even er e en wedstrijd aan verbinden. Die boven een bepaald percenta
ge uitgaat heeft gewonnen". Rusma:p. zou de actie i;p. de korst mogelijke 
tijd willen doen slagen b.v. van� September tot� November. 

De derde discussiant: van Drunen verklaart zich volkomen eens met de 
woorden van Rusman. Als de leiding dit boek uitgeèft,zegt hij,voldcet 
zij zeker aan een tekort. "De partijleden zijn niet al tijd in staat om 
doelmatig te werken omdat zij niet voldoende geschoold zijn. Ma.ar de 
partijleiding in .Amsterdam is tot de uitgave van dit boek overgegaan 
omdat zij ingezien heeft dat wij voorheen een tekort hadden,dat de 
scholing werkelijk onder de partijleden ter hand genomen moest wor:'de:i.. 11 • 
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De vierde discussiant: H. Teeuwen brak een lans voor een beter- orgi nise
ren van de romanverkoop in het district. Uitvoerig wijdt hij uit ov<:!!

het lezen van romans en de waarde en betekenis hiervan. "Uant in de 
romans wordt re t leven geschilderd en de strijd van de  arbeiders. Door 
het lezen van romans raken wij op een meer eenvoudige man:ie r vert:ro ud 
met de problemen die leven onder de massa en zij geven ons tevens een 
inzicht over het leven in de socialistische maatschappij. Door het le
zen van romans verrijk je je woordenkennis en dat betekent dat je in 
je discussie over e en grotere woordenschat gaat beschikken en dat pra
ten met pgt .n. en op de vergaderingen je gemakkelijker a:fgaat.Maar 
uit gesprekken met de boekenf'unctionnaris is mij ter ore gekomen dat 
er heel wat kaderleden zijn die niet te veel van onze romans kopen. 
Vlij moeten proberen om hier meer verband in te brengen,om op de dis:-

tricts- en afdelingsvergaderingen ook over de romanverkoop te praten. 
Vlij moeten proberen passieve pgt.n. in ons werk te betrekken. Het boe
kenwerk ligt heel. wat pgt .n. nogal makkelijk, beter dan net de krant 
langs de deur te gaan of met een lijst te colporteren. Op deze w ijz: e 
heeft het district Rotterdam zeer leerzame ervaringen opgedaan dat 
passieve mensen die als boekenf'unctionnaris werden ingeschakeld,later 
op zeer belangrijke posten kwamen te staan nl. 5 die via het boeken.
apparaat in het districtsbestuur zijn gekomen. Deze kant moeten wij 
ook op in het district Kennemerland• Wij boekenfunctionnarissen z� �n 
altijd leest de boeken voor je ze verkoopt,dan weet wat je moet zeggen 
bij de mensen waar je de boeken kwijt moet raken. Lees dan ook eerst 
het boek VèUl Kalinin en je gaat opnieuw aan de slag met nieuwe energie• 
Zo is het mij gegaan �n zo is het talloze andere functionnarissen in de 
partij gegaan. Je zult dan door je dagelijkse arbeid heen de nieuwe 
maatscbappij zien nl. de socialistische" (applaus)• 

Een vijfde discussiant (onbekend) merkt op: 11waar zijn onze boekenfunc
tionnarissen? Die hadden hier toch zeker moeten zijn. Als ze een boek  
gaan verkopen weten ze  hier niks van 11 

•

Segerius geeft hierna het woord aan spr. de Roos voor de beantwoorai :rg 
van de discussie : 

Nou,pgt.n.,de discussie die gevoerd is die knoopt eigenlijk verder aan 
aan hetgeen ik gezegd heb. Alleen ik zou de eerste kameraad Pirovano 
willen zeggen,dat ik mijn best zal doen te zorgen dat hij zijn blad op 
tijd krijgt. Vüj maken veel fouten,maar als we ons best doen bij iedere 
actie die we weer opzetten, ons best iets te leren en niet te verval); n 
in de fouten van het verleden,dat is aanbevelenswaardig. Daarmee á. jn 
we al een stap voor.op onze tegenstanders want die erkennen nooit dat 
ze fouten maken en de fouten die ze maken zijn van veel ernstiger aard 
dan de onze. Ik kan me wel begrijpen dat, het vervelend is om steeës te 
horen,we moeten de fouten die gemaakt zijn vermijden en het zou ook 
goed zijn als wij in onze spreek:trant minder schablone gebruikten. Uit 
de dingen die je verteld hebt blijkt natuurlijk weinig organisatie,maar 
je moet bedenken dat wij te maken hebben met mensen die vaak nog le el 
veel moeten leren én politiek én administratief. \\[ij stellen vaak aan 
onze kameraden eisen waaraan zij niet altijd kunnen voldoen,hierin zul
len wij veel hebben te leren• Wij zullen hierop moeten blijven harre ren, 
de schuldige zoeken en verbetering brengen Maar opmerkingen zoals jij 
maakt helpen de mensen niet,maar trappen ze nog dieper in de modder• 
En dat moeten we toch vooral niet doen. Ik geloof niet dat het je be
doeling geweest is ,maar ik betreur het dat de discussie op deze wijze 
gevoerd is. Aa.n hetgeen Rusman gezegd heeft heb ik weinig toe te vee gen. 
Hij heeft zeer practische aanwijzingen gegeven en ik hoop dat onze 
mensen hiermede hun voordeel zullen doen.
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Aan wat partijgenoot Teeuwen zegt heb ik weinig toe te voegen. k zou 
in Amsterdam moeten informeren of de cijfers van otterdam juist zijn. Ik
neem aan dat zij juist zijn. Het boekenapparaat is juist geschikt om 
mensen die de eerste schuchtere stappen in de partij doen,vertrouwd te
maken met ons werk. Het is zo en dat ben ik met Teeuwen eens,dat -re :èe 
functionnarissen uit he t boekenwerk zijn voortgekomen. Ik geloof dat 
ik hiermede de discussie wel voldoende heb beantwoord en geef het woord 

aan de organisatie-secretaris.
an Schie: � __)

Het is de bedoeling van Amsterdam dat wij de taak en de termijn die 
ons gesteld is ook uit gaan voeren. De wedstrijdvonn zoals Giel usman
die naar voren brengt,die zullen wij ter hand moeten gaan nemen. Het 
zal zo zijn dat iedere afdeling regel.matig op d e  hoogte gesteld wordt 
van wat door iedere afdeling is verkocht,terwijl ook nieuwe werkmethoden
die naar voren z ijn gekomen tot uiting zullen komen,zodat iedereen 
hi.eruit lering kan trekken. Dus regelmatig komt er bij deze actie net
als bij de Obligatie-actie een stand van zaken uit. De pgt. die het 

• 
beste in het district gewerkt heeft krijgt een roman ter beschikkirg 

df gesteld. Dit over de wedstrijdregels. Natuurlijk is het zaak.dat ook
� · de sub-penningmeesters bij de boekverkoop ingeschakeld worden en zij

� ook op de ledenvergaderingen aanwezig zijn. Verder stel ik. voór dat 
Giel Rusman die zulke belan ijke aanwî'zin en h eft e ·n d• 

�n · entrum e zaa zal or�aniseren en op poten zetten. gt.n. er is ook 
� \µ

v 

nog gesprokeP 0ver de oekverKoop in onze afde Iinge en in het district•
\l.J .,t( Ik zal hier ellA.�le cijfers noemen die bekend zijn over de verkoop van 

, �· �'\) lectuur in onze afdelingen. Er is door Pegasus ee:çi plan opgesteld m. ar
��- aanleiding van de boekverkoop van vorig jaar en daar is een percen-a ge 
\. \ 

11
� van 20% bijgekomen voor 1951. Het is dus zo dat we steeds vooruit gaan 

en vooruit moeten gaalfj Verschillende afdelingen zijn flink uit de btS s
gekomen,dat zijn b.v. Haarlem lifoord I,Oost,Velsen,Santpoort en Bever
wijk,die zitten boven hun gestelde norm. Haarlem Noord III die schom
melt zo'n beetje om de 90%,die zi t dus onder de norm• De andere afdelin
gen liggen allemaal dik beneden hun taak. En wat is de oorzaak 1 Omdat 
veel pgt •Il• en afdelingsleidingen eigenlijk teve-el het boekenwerk ga.an 
beschouwen als iets van de boekenfunctionnarissen waar zij totaal niets
mee te maken hebben. Maar pgt.n. wat stelt de communistische party 

•
zich ten doel,dat is het veroveren van de socialistische maatschappy 
en alle dagen w eer werken onze pgt.n• ,verkiezingswerk,de vredesact.1e , 
allemaal onderdelen van het werk. Wij kunnen dat niet allemaal geschei-
den zien. \"ij moeten het allemaal tot 1 geheel. maken. 1 ij kunnen � en 
enkel onderdeel verwaarlozen. 4e zullen niet kunnen zeggen we hebben 
nu een boekenfunctionnaris voor ons boekenwerk,ook de afde ling en elke
pgt • zal zich daarmee moete n  g aan bemoeien. De boekenfunctionnarissen 
hadden hier zeker aanwezig moeten zijn. Het is een fout van de boel!en
functionnaris als hij hier niet aanwezig is. aar ik wil toch stel Jen, 
dat de verkoop van het boek van Kalinin niet een zaak is die alleen de 
boekenfunctionnarissen raakt,maar dat wij ons allen met de verkoop moe
ten gaan bemoeien. Dit zijn zo de organisatorische opmerkingen over de 
verkoop van dit boek. Ik zou dan willen stellen dat wij vooral aandacht
besteden aan het organiseren van de le'.ienvergaderingen op de juiste 
datum in de periode van 23 t/m. 30 Augustus,zodat alles in het werk kan 
worden gesteld om in een z-eer snel tempo onze oplaag van Kalinin te ver
kopen. 

Theo Segerius:

Kameraden,dan wil ik hier nog aan toevoegen,dat de gelegenheid testaat



.. 
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dat de afdelings-secretarissen zelf deze zaak op de afdelingsverga
deringen inleiden• Zij zullen daartoe een uittre,ks.el ontvangen van 
hetgeen hier vanavond behandeld is gewörder

i 

enevens de punten die 
aangegeven zijn t.a.v. het organiseren van de verkoop. Wat dit punt 
van d e  agenda betreft pgt .n. zou ik in de eerste plaats willen \0.st
stellen dat kameraad de Roos een grote bijdrage heeft geleverd in het 
welslagen van deze bijeenkomst. Dat wij nu aan het werk moeten gaan 
om onze taak te volvoeren en dat dit zal moeten bevestigen,dat wat 
betreft het doel,de verkoop van dit boek,deze vergadering volkomen 
doel heeft getroffen. Pgt.n. dan wil ik besluiten met enige organisato� 
rische mededelingen. Dat. betreft in de eerste plaats dan het Zomerfes st, 
waarvan w e kunnen vaststellen dat o:ç, dit moment volgens de gegevens 
die ons bekend zijn,de deelname daaraan nog zeer onvoldoende is te 
noemen. En dat is in de eerste plaats de oorzaak van het gebrek aan 
inzicht in de betekenis van deze manifestatie die op 2 September in 
Amsterdam zal plaatsvinden. Dat onze pgt.n. d:Ïe op een politieke 
wijze met ons sympathiserenden, onze \Jaarheidlezers discussieren ow r 
de betekenis van dit komende zomerfeest,dat het niet gaat om een 
uitstapje zonder meer. Want voor F.l.25 kun je b.v. ook een varieté
voorstelling in d e  Concertzaal bijwonen. Nee ,pgt .n. dit is in de 1e 
plaats een politieke demonstratie en wel een demonstratie van het 
Nederlandse volk voor de vrede en wel daarom zo belangrijk,omdat ze 
plaatsvindt aan de vooravond van een nieuwe troonrede waarin wij on
getwijfëlèl bekend zullen worden gemaakt met de nieuwe verslechte ri:ig en" 
die de regering Drees in petto heeft. Kameraden dat het anders kan 
wanneer wij onze taak op de juiste wijze aanpakken dat heb ik giste� 
avond kunnen ervaren op een bestuursvergadering in Haarlem Oost waar 
ik vernam dat kameraad Hellingman ,een van onze oudgedienden toch a l, 
ik geloof dat hij 70 jaar is. Dat deze kameraad voorlopig al 33 deel
nemers voor het Zomerfeest heeft georganiseerd en dat hij nog steeds 
doorgaat. En dit resultaat spreekt temeer,kameraden,dat als je n:iet 
op je stoel blijft zitten resultaten te behalen zijn. Het bewijst dat 
wij onze leden het enthousiasme moeten bijbrengen. Pgt.n. wij moeten 
allemaal onze Wa.arheidlezers op deze wijze tegemoet treden om aan 
het verlangen van de. partijleiding te voldoen en ervoor zorgen dat op 
2 September ook duizenden van ons aanwezig zijn op het Zomerfeest• 
Dan is het zo dat de kameraden die belast zijn met de z.g. technische 
uitvoering van het plan,dat wij die ook niet teleurstellen,dat de stand 
waarmee wij op de tentoonstelling komen,dank zij enige kameraden al. 
gereed is gekomen. Dat deze in eent. ijd van drie dagen het schip in 
elkaar hebben getimmerd en geschilderd. Dat zij daarbij de pier in 
elkaar hebben gedraaid en dat zij ervoor gezorgd hebben dat ook de 
vuurtoren van Ymuiden gereed is gekomen. Kameraden dat zal een vlag 
op een modderschuit worden wanneer dat schip daar komt te staan en 
wij er niet voor zorgen dat er duizenden aanwezig zijn. En juist nu 
in een situatie waarin 1 gurruniknuppel in Eindhoven voldoende is om 
duizende burgers en militairen tegen het optreden van de nazaten van 
Hitler,tegen het optreden van d e  .Engelse Tu .p. in opstand te komen. 
Kmeraden het gebeuren in Eindhoven is t�perend voor de gemoedsgesteld
heid van de Nederlandse bevolking nJ.. dat het de ui tvrng is ,de ontlas
ting is van de ondragelijke moeilijkheden waarmede ons volk op het <g en
blik heeft te kampen. Hierin liggen de mogeLijkheden voor ons om dit 
te organiseren, om de werkende massa bewustzijn bij te brengen dat er 
een uitweg is uit deze chaos en dat het onze party is die deze uit weg ka 
aantonen. En hierin hebben wij perspectief voor de verdere ontwikkeling 
van de actie voor de vrede• �eraden w ij moeten op het ogenblik aan
vaarden dat. b.v. Amerika heel brutaalweg het aanbod van Svernik afwyst
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om tot samenwerking te komen t�n aanzien van een bespreking van de 
Grote Vijf en het uiteindelijk sluiten van een vredesverdrag. Hoe is 
dit mogelijk pgt.n. ,dit kan alleen omdat wij er nog niet in zijn ge
slaagd voldoende druk te ontwikkelen om deze regeringen,om deze reac
tionnairen te dwingen aan de wil van de bevolking te voldoen. Dat 1:e te
kent dat wij onze krachtsinspanning ten aanzien van de vredesactie,dat 
wij die moeten gaan. versterken. Vandaag lezen wij in de krant dat de 
Amerikaanse bandieten in Korea gisteren meer dan l500 vrouwen en kinde
ren in Pjongjang hebben doodgegooid. Ik zou in dit verband ook een drin
gend en klemmend 9eroep op jullie willen doen om de Oproep van het Haar
lemse Vredescomite te volgen en a.s. Zondag meeyte gaan na;:i.r Zandvoort 
d .w .z. het Bloemendaalse Strand naar het Tentenkamp om handtekeni:ig en te 
verzamelen. Er zal hiertoe voor degenen die per fiets gaan,verzamel..d wor-· 
den bij "De Sierkann op de hoek van de Zijlweg en voor degenen die met 
de bus of op andere gelegenheid gaan,geldt de t ijd van vertrek 11 uur 
van de Kop van de Zeeweg bij het Bloemendaalse Strand. Pgt•n• laten wy 
ervoor zorgen dat niet a lleen zij die hier zi tten,maar ook vele ani.e:" en 
meega.an,zodat we een groot vredesoffensief inzetten op het strand en 
hierme e onze activiteit verhogen. Kameraden,ik wil niet op de dingen 
vooruitlopen,maar op het v;aarheizomerfeest zal aul de Groot het woord 
voeren. Het is voor het eerst dat kameraad de Groot op een zomerfeest 
het woord voert. En w anneer hij dat doet dan moet daarvoor een byzondere 
reden aanwezig zijn en dat zal hierin gelegen zijn ka.meraden,dat op dit 
Zomerfeest nog eens de koers van de partij zal worden uiteengezet. !Via.ar 
tevens zal dit Zomerfeest de inzet zijn van de  verkiezingen,voor de cam
pagne van onze part.ij• Pgt.n. in verband met deze verkiezingen die het 
volgend jaar plaats zul len vinden zijn nu reeds instructies uit Amster
dam gekomen voor de voorbereiding van de camp�ne Daartoe hè:>. ben wij 
busjes ontvangen en het is de bedoeling,dat vóor 3lb.ugustus a.s deze 
busjes zijn uitgezet bij pgt.n• en syrnpathi serenden. Dat wij elke ma.and 
in de toekomst deze busjes gaan ledigen en op die manier de solidariteit 
rondom de verkiezingsactie van onze partij gaan vastleggen. Kameraden, 
deze busjes zul len jullie in de loop van de volgende week ontvangen met 
de bedoeling direct uit te gaan zetten via de sub-penningmeesters en 
de pgt.n. die sympathiserenden daarvoor weten te bereiken. gt.n. dit 
is hetgeen wat ik in dit verband nog wilde vertellen en ik wil er aan 
toevoegen dat wij er vanavond voor zorgen dat het eerste verkiezings
busje van Kennemerland wordt gevuld en ter beschikking gesteld van het 
verkiezingsfonds• Pgt.n. ik wil hiermede deze vergadering voor gesloten 
verklaren. O.ja,ik zou één ding nog vergeten,dat staat in verband met 
de vredesactie,dat op het ogenblik wordt gevormd een ontvangstcomité 
dat zich zal belasten met her organiseren van een openbare bijeenkomt 
op 31 Augustus in "De Stad Haarlem" ,Jansstraat,waar de Kennemer deJe ga
tie die in Berlijn is geweest,zal worden ingehaald. Pgt .n. ,deze verga
dering waarvoor iedere afdeling een aantal kaarten zal ontvangen,moet 
slagen. Zij zal bewijzen dat in Berlijn geen honger en typhus ma.ar al
leen vredeswil is geweest. U voelt dat het van het grootste belang is 
dat ook wij pgt.n. daar aanwezig zijn en dat de zaal.. te klein is• Hier
nede verklaar ik deze bijeenkomst voor gesloten • 

. . (Op deze vergadering waren aanwezig pl.m. 40 personen;zaalcap.: 60). 
·?..L1)li

111� Personalia. van in het rapport voorkomende personen (allen bekend) : 
r:· [A�·j 

(behalve de Roos) 
(.Nl r-�1 Theodorus Jacobus Segerius, ,/atergraaf smeer,4.4.15. 

•x., Rie de Roos (Amsterdam)•
.;Ji< Gijsbertus van Schie;Schoten,9•7•23•
';(. I Petrus Pirovano ,Haarlem,11.2.11. 
�I Machiel Rusman,Heemstede,26.8.05• 
\,),<) Hendrik Antoon van Drunen,Bussum,30.1.23. 

1 
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Z&al van het gebouvJ 11 1-al vutt, huurder Cornelis · ..oolbergen, 
Honende en zaakdoende aan de - ·arkla an, no. 65 te Hoofddorr,, 
gerueente Haarlemmermeer. 

Geen zaalversiering aanwezig. 

�aalcapiciteit onceveer 72 zitplaatsen. (uersonen) 

an 1ezig; 20 Llannen, , vrouHen en 3 ldnderen( 7-lC jaar) • 

Onder de aam1ezigen ·,;erden opgemerkt: 
,<. I -rET.i:, ·.TJE DZh..ï:: ... m, geboren te HoogHoud op 16 Juli 1913, echt 

t:enote van J. Tronp, nader te noeraen, r�et de hiervoren be
doelde kinderen; 

11 f 001:tl�.u;LL:3 B.AI�.c \ ceboren te Callantsoog, 22 Januari lo'.;lj en 
diens echtgenote, genaamd GGURTJE KOOY, ;eboren te Callants 

/1 oog, 21 l""ei 1900, beiden wonende te Hoofddorp, 0tationsneg, 
1,a; 

r.( l oI ·o:,T lf�H.Jill-I.ifr, t:,eboren 19 llpril lc:595 te 11nna ïaulowna, 
wonende te Hoofddorp, Kruis,;eg 114,; 

1(1 i..1..u.n.2T.JN OUDbliüOillî, gebor·en 11 Laart l'.11>1 te Haarlem.t1er;neer, 
)I en diens echtgenote l-1;D,,LIN.H J H.tifüîJ, AUBRO..i.11., geboren 'J 
r December 1?120 te Velsen, beiden wonende te Hoofddorp, :r·rin

ses Irenestraat 24; 
"'' GIJ0B..:; T UD.::ftlOCRlif, geboren 3 October 1886 te .1:1msterctam, 

wonende te HoofdQorp, IJweg 1024; 
){I 1TRU3 FRJ\N(,'I0C

U
S L.t!:..1:!I{KJ.TBGT, geboren ';I "i •• ei 1900 te Honte-

nisse, 1tJOnende te Hoofddorp, Kruisweg 1131 en 
,q J .nCOB f.:AGCHELL.Ai:ID, geboren 2b Februari l'.;108 te Haarlefülller

meer, i·,onende te Hoofddorp, Beatrixplantsoen 20. 

A Sprekers: 

·><

1, .L.AN THOï.:1, JOnende te Hoofddorp, Kruis11eg no. 
1120(lict van cte c.:z.a.) en 

2. "DJ..C:T'ER t....ATTII.t!,'li;::; kL..>LR, 0eboren 15 ...:,e9tenber 
1912 te Haarle.c:.m.ermeer, \.10nende te :iaarlem
illermeer, .t:ialsueerderdijk 5'! 9 (lid. van d.e ge
meenteraad te HaarleL.tmermeer). 

In ziJn kort openingswoord. maakte Tromp aan de aanwe
zigen bekena. wat deze avona. ver·toond zou •,;oraen. "�ij le.;de 
daarbij de nadruk op het verschil tussen de te vertonen 
�'ussische filn:. en cte .ttHerikaDnse "kitchen '-fiks, a.ie Len 
hier ten lande aan het uubliek vertoont. Voorts ko"1di0de 
llij als spreker voor deze avond aan l'.ri. Lans er, voornoeD.a, 
die onder meer zou spre2:::en over een te houden obli5atie
lening voor het dagblad 11 De .iaarheid" . .Deze toespraal: zou 
worden i;e�ouden 3 het vertonen van een korte Hongaarse 
sportfilm. 

Na het vertonen Vbn deze film, die e�n beeld 6ai' van 
de wijze i·1aaro:p de arbeiders in Hongarije alle soorten 
sport beoefenen, nar... �. .Lé1nser, voo rnoeJ...1d, i�et .,oord.. 

---..:i�rel:er---
/ 



• 

• 

Blacl 2: 

Spreker weel:! de aan.Jezie;en op ,,at zij zojuist in éénder landen van het 0osten hadden kunnen zien, ctit in tegenstelling met het[;een in de buri;erpers over deze landen als zijnde landen zonder vrijheia en vol terreur en ver- 'schrikkingen, wordt gi;,schreven. 
Lanser viel vervolgens de Hederlandse regering aan in 

verba.'r1d met het ctoor haar gevoerde beleia en haar .uiede �er
!dng bij de vorr.üng van een .1-esters leger. _ûj hekelde 
daarbij in het bijzo.i.lder d.e J?.V.D.r" en naar voorzitter 
l..oos Vorrink, à.ie gezegd zou :1ebben, dat de ,3ocialisten 
de eersten zouden zijn ora d.e st11ij d te[,en het co.u..t.Cm11is1"e 
op te new.en. 

uok zou, vo 15ens s;ireker, ons land door :iet vee]. 0e1n e
zen i. .. arshall-plan achteruit gaen in:plaats van vooruitgang 
te bevroderen. Het zou er cte royale 11nerikanen niet om te 
doen zijn o.m. te geven, maar o.m. straks het aubbele terug te 
kunnen nemen. Door de oorlogophitsers in .Amerika, zo ver
volgde hij, .moet het .iesten en ook ons land millioenen 
guldens uitgeven voor het leger, ter.1ijl de r1erkeloosheid 
steeds groter :JOrdt, de levensLiddelen steeds duurder ·.:or
den ei_ 11et 0evaar voor inflatie toeneemt. 

Lanser noel:.ide het e6l1 6rote schande , dat de d.,.erika
�en de Duitsers, die tijdens de afuelopen oorlog duizen
den L.a.r1.nen en vrouuen uit ons land hebben ver11oord en .1eg
gevoerd, thans ,leer in de 3ele0enheid stellen een le.;er te 
vor1 ... en. 

Vel'vole:;ens ging spreker in 0.9 de toener,:ende ,1erkeloos
heid, Belke zijns inziens een gevolg is van de verrecaande 
Lechanise.tie in de landbouw en de industrie en de o·)bouw 
van iJ.et oorlogsapriaraa t. lLierdoor l:un_1en, volge,1s hêw, 
geen hLizen gebou-11d ilorden, waardoor 8.50 bou,,vakarbeiders 
1.1erkeloos rondlonen. 

Loor .wechanisatie in de abri eken, aldus Lans er, ,,orden 
de arbeiders afgejakkerd 011 de productie ten voordele van 
de kapitalisten zo hoog uogelijk o� te voeren. 

liij 1.rnes daarbij de aanwezigen op de bietenréDoiiüachi
nes, die mooenteel in de Haarler�filer.m.eerpolder door de 
boeren Horden gebruikt, hetgeen tot gevolg heeft, dat de 
arbeiders, die ge.fJieend hebben dit najaar een Goed loon 
met het rooien van bieten te kunnen verdienen, daarvan 
verstoken zullen blijven. 

Volgens spreker zou de uec.i:lanisatie in de uo11jet
Unie juist een tei.;;enover.;estelde uit\,erking 23.ebben . In 
Qe 0ov1jet-Unie betekent wechanisatie vooruit0ang van de 
\1elvac.rt, o'Jheffing van de z;mre arbeid voor de arbeide: s 
en een betere toekomst voor hen. 

Voorts deelde L&nser de aan'.1ezigen >-'1ede, dat de ue
derlandse reGering r.ion .. enteel bezig is tiet een \Jetsont
,jern, dat bij aanneIJ.ing tot gevolg zal hebben, dat aan 
Go1.t2iunisten, die toch al in de verdrukking leven, in de 
toekoL1St :1et recht kan ,JOrden ontzegd di vei se functies 
(zonel ar�bteli jke als Joli tieke) te bekleden. :Jovendien 

zou deze .iet de recering de bevoegdheid ;;;even een be:ps.al
de ::,artij in haar- 0eheel te ver bie?en ....... ij uees zijn �oe
hoorders daarbij op de 0evolgen, die deze .,et ten opzich
te van communisten zou lrn.nnen hebben. 

Jnreker :rnkte daar2.1a alle aam1eziGen or deel te ne.1....en 
aan d� obli-·atie-lening voo1' het dagblad•·:;Je ,aarheict· en 
tot :1et lezin van dit blad, dat, vol

__,ens l ... eu , de enif;e 
krant voor de arbeider in i�de�land is, die zouder steun 
van kapitalisten (bv. ctoor het )laatsen van dure adver-

--- tenties---
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tenties) verschijnt, doch uitsluitend met het geld van 
de arbeider in stand 1ordt gehouden. 

Tenslotte riep L&nser de hulp in van zijn toehoor
ders o.m met de .Jowjet-Unie nee te strijden voor de vre
de, propaganda te maken voor het voorstel van een vre
des-pact tussen de vijg grote mobendheden en hun hand
tekeningen te plaatsen op intekenlijsten voor de vre
desactie. 

De toespraak van Lan�er bestond seheel uit het le
veren van cri tiek op de overheid in l;ederlaud en het 
verkeerlijken van hêt co.n1munisme, inzonderheid de 0or1-
jet-Unie. 

Ha deze toes::;iraak werd de Russische fil.m 11Ver van 
lüoskou 11 vertoond. 

Deze filD. gaf een beeld van het vroegere- en het te
genwoordige leven (onder het coI:ll.mnisme) van de mij nVJer
kers in Rusland, alsmede de mechanisatie aer Rijnen, het
seen verbetering van :�et lot van de arbeider en ve1hobinc 
van de productie te zien gaf . 

.t.X)Or de aanwezigen werden geen vragen gestela. • 

.. anordelijkheden à.eden zich niet voor. 

O!i:str6eks 23 .oo uur werd de vergadering gesloten. 

Ty.:p:Ko. 

Hoofddorp, 3 ctober 1>51. 

De .t-idjudant Groepscomuandant, 

No.1109,441 -1951- DIENSTGEEUM. 

Gezien en doorgezonden. De namen van àe in dit ver
slag genoemde personen zijn reeds bij Uw Dienst bekend. 

J\mstsrdam, 8
� 

1951, 

� 
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<t.� Hendricus Teeuwen,Haarlem,2 .io.04.
:Maarten HelJingman,Beemster,28.6•83. 

Aan het Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68• 
D e n H a a g. 

e..,.,� l1-\'.J.- L '6 /f-y,.,/1-lu-�

-

�7 September 1951• 
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100CT 1-51 
Onderwerp: Fil.n.nToorstelling C.P.N. te Halfweg. 

,· 
1 

/f!4!J'Dl'"J 

• 

• 

� � � 
Op Vrijdag, 26 September 1951, t� 20,-. uur, 

\ werd er in de zaal van CorneJ.issen (capiciteit 250 perso-. -= . � nen), een f'ilmvoorste11.ing gegeven. Deze f'ilmvoorste11.ing 
r O

. 
P KAAit!_ was georganiseerd door de afdeling Halfweg-Zwanenburg van 

CO/ � de C.P. N. Deze filmvoorstelling was voor een ieder toegan-
--;,_ kelijk en de bekendmaking daarvan was gedaan in het dag-
�·"::..-- blad "De Waarheid". Gevoegelijk kan worden aangenomen, dat 
�;1R: :i� - !all.een abonn� 1 s van dat dagblad met hun huisgenoten deze 

filmvoorstelling hebben bezocht. Het aantal bezoekers be
droeg 116. 

Na, het vertonen van sportfilm "Van start tot 
eindstreep", we:rd er een kort propagandistisch woordi ge
sproken door de districtsbestuurder der C.P.N. Bax, �omen
de van Amsterdam. Hij gaf een kort overzicht 'Van de huidi!f 
ge politieke weroiasituatie en trachtte de aanwezigen dui
delijk te maken, dat de politiek der verenigde volken on
der aanvoering van Ameri�, aanstuurde op een derde wereld 
oorlog, tervli.jl die der S'wjet-Unie was gericht op een al.
gehele wereldvrede. Hij wees de aanwezigen vervolgens op 
de plaats die de C.P.N. inneemt in het huidige regerings-
stelsel en haar streven om de arbeideis te behoeden voor 
die nieuwe oorlog. Hieraan koppelde deze spreken de belang 
rijkheid vast van het uitgeven van e en eigen dagblad "De 
Waarheid", opdat de arbeiders op de juiste wijze koöden 
worden voorgelicht. Hij wekte daarna de aanwezigen op in 
te schrijven op de nieuwe obligatielening van "De Vlaarheid 
vrel.ke gelden bestemd zijn op de komende verkiezingsactie 
te kunnen voeren. In de pauze was er gelegenheid om op de
ze lening in te schrijven, hetgeen door velen werd gedaan. 

. · Hierna werd de hoofdfilm "Het zwarte goud" ver
toond, waarna deze filmvoorstelling omstreeks�23 uuzjwerd 
gesloten. 

In de zaal wa,t een vl.ag van de C.P.N. opgehangen 
alsmede een spandoek waarop stond vermeld: "Strijden voor 
"De Vlaarheid" is de vrede winnen" • 

Het geheel had een ordelijk verloop.Vrijwel 
aanwezigen waren te Zwanenburg woonachtig. 

Halfweg, 4 October 1951 • 

�-

eé:koverzichto 
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Jij laccn: .ii;én. 

.. 

• 

.L,c __ terzbcl van ::otc_i_ ll..uu Ui-1_ 11 , 0igonaa1· A. I..ze:;_·se, .1onenct -
cc,1 zaalrnoenae aa:::i de ... alsne1..;�Ci.crctij:�, no. 6;/3 te, Haa:..'leG.CI· 
r.:c 1..;r. 
Geer: Z&L.lve:;:siering G.t.uAi8Zig. 
·aalcaniciteit: o��eveer 250 pe�oonen •

.1. arn,ozic: 2.5 Lannen, 2 jongens, 10 vrouwen en .1 J.eisje.

'k u' _, 
_ict.er cte a&n-.1ezi0en .,erden O.i>bemekrt:

Dirl: Dii:c:.cebooL:., uEJboren 23 October lj22 te L.aa1'le�fu..e1·1.1eer, 
van beroe:p k.1el:ersl:_-iecL.t, -.mnenae Leiw.u:'...aerdijk ëö_i_ te =�a&.r
le �,erLJ.Gvr; 

, j cÏacoh Dü::.rnooo . ..1, �eboren ;il ... uc.,ustus l >'32, te ::�2.1�1e .. ,LGl'lLcer 
va1. ue2.0ocp l::lee:r1;illl:er, 1;0.0.enue LeiGuiaerdijk 20_1_ te ï:Pt.-eei'; 

_,. 1 Ournelis van der Linden, c.:e-uoren 0 � .• aa:.. t 1';;32 te Haa:r.1,. t.föe1�, 
iiG..l beroeJ sLià, 'o..ie.1e1.e .Aalsueerderdij:c , Luiue:"oek, Ho .lo 
te 1-ï&arle.ruwer11ee1'; , 

.\' 1 - vOl'�lelia Lingbeek, Geboren 22 October, _i_'.;)C_i_, eclltt_;fülote van 

-· 
.i.). Jr,acr;:,are2.1, 11onende .t,alsmeercterdijlc b34 te i.-iaarlemr"er.w.ee:' 
.1,2na - .2.:..0ia van eten, Bc-__;aarQ, geboren l'/ : .. Gart .17_1_2 te IIétar·-
1er;1r.e1�1iede, echtgenote van Jan 'oeë:ijl-:, ,JOüena.e te Haarle.--
n...errJ.e 1:11 , .ue.-ineb1�oe::er.;eg 31-I; 

).(f . :;:_ i0·cer G€rri t Doeve, �eboren ':J ï.Tove.wber lu'.74 te • alsl".leer, 
\,o.1ena"' te ��&a:.·le1:.çi.er:_eer, Vi j flrnizer·.rn.; �-ö; 

_, 

Xl 

irk i_ooy, ::::;eboren b DecfaJ.ber 18ü3 en ctieiis ec�ltt.,enote ..r1li
da van G.c:;l' :Jeek, c;e'Jo1·e.:.1 24 �rove1 ... uer 10ö4, oei den ,,oi"e.nae 
te Hamle ...... _errr.eer, G1·ote :;_.;oeliaan 4'/; 
;, :1ntje Jc"1��0r, .:__,eboren 2) Jtüi lïl) te 0choterlalll .. \, eciitbe-
note Vfül .,;.. • • Le.nser (s_;;:1rel�er), Honende te Haarlee ... ...:.erLeeI', 
..:ic.lsueorderctijk ';)'/)'; 

- : ieter 0cheurwate1·, Geb oren 2'/ J!'ebruar1. 1%1, ',o_-:,_ende te
:fr. a1·leLJ.,1erJ _eer, .,.alsi. .. eeräeraijk _'.joC; 

.. �lisabet:i 1.,aria 0t1'uil:, �eb oren l) �eceDber 1910, echtgeno
te van îiete1' van cter ï:.:eijcten, en dochtertje, ,'onende te 
}:-a21'ler .... e:.·. :eer, .i-,alsuebl d01·aijk ';>'/ ; 
l,it cte ue""eE:;_J.te · ail.s11eer ,;:o::en aall'.1ezis; Ï/o.n woest, c;e0.een
t0raadslict O.i.:: .. , ï.'�icolaas I'as en zoon. 
J_ ::e1:ers: 1. ::iete1· ï. ... Lanser, .;ebo:.:en l; ue_·teLber 19.Li::'. te 

ïïac..l'le.c.1J.1e1•_ee1', ï/0_1encte te =�a&rler. ... , .erL.eer, ..11éÜG 
,_eordoru.ijK ';)'/';-', C.r.:;. -rG.8.dSlio. aer ;e1u.ee.:ite 
... {o.&rlen...11e1·r....eer en 

xl 2. Oo1·nelis Borst_, lia van cte t,/eecte a,�er ae1' 
.. ,.:>taten-C-e·1e1·aal (C.:;?.H.}, 1.o"1ena.e te BroeK op 

/(, �� Laggendijk (1:.n:.) 

In ee!l l:ort o-pen.ings:mora zette L&.nser uiteen, c..at tHee 
s .nli'ilLs en een �=0_1baarse 0portfilr.1 zouC:en .101 den vertoo11a, 
v.äal'na üet 11oord zou vior.:len ueceve.a aan kar.,er aaa 001· :Oorst, 
lid van ae tiJeede hamer ael' 0ta ten-iJ-ene:r·aal. L:a ce _ a;;,:::;e 
,;,OU ,�e hooI'dfilL� •1Let �.;&rte Gouc:t•• uorC:.en ver·toonct • 

.Je san .... :el:ondisde hoofd1 ilr.1 11Ver V&n 1.-0 s::oua �:on Hiet 
v1orCien c..:ed.raaia.. 

L,a ae s:portfil.Ll, die een beeld c.:af van cte \Jijze uam.op 
�---



• 

Llact 2: 

de :Iont:>aE rse a::..·be iders cte s_ ort oeoer· enen, 0UVcc,on te O .st1·tn:;kS 
20.3c uur de r e�cte van s· �aker Borst, Cie g�r�k over het on-
e1.er-.1erp 'Oorlog or 1rea.e''. 

ni� ·ue ._;or; r..:.et te oetoe,en, ctat het st:r even van de 1.,.· .�;.
is t�ericM:; o::;, een' intBJ..oieve landboü.Jct:ltu.ur Ll �Je derlanó., 
ter1.1ijl Llniste1· � . .Lb.nsholt al'Ge!" ·naar e en exten.sie ve cu. tuur. 
Voo1··i:;s ' .. as hij tecen het he:i.'stel van est-DJ.itslana, .n.et 1.1a
L.e ae be��pening. leve�s �es hij tegenstander van �et ver
::cic:1-t;è, ,v,an L.ilitairé aieL1sten i�1 Duitsland. aoor o.�0 e jon5-
'-'e .1d!)liët·.� e .::i • ..:i. en a.1der ges uis, zoals s.:reker zich uit
o.ru;..:tc .·���ar .,e st-i>u.i tslan.d aïs sprL1g::;,lank voor c�e �e1·cte 
• .. e 11èlctoorlog zou 1.1orden .:::;e ·oruikt door .t.1.erL:� .... , ë.ro.J.g s:_ re
:.e1 ë1,. öp aan zich !Üerte t.;,en te ve rzetten, o Jctat :1.et .;e en 
t\,eede }{Ol'Ga zou 1,iOrden. Daa:;..na las .,.ü� e en dauo::C.er, d. Q•
b i.:oven0e r 15'51 voor van :ca..aeraad ötalin. 

ci_ I·e ;:er be\/eercle dat de :a1·tij v1:.n de .1,rbeid, :u...v.:;. e.n 
: .v.v. aan de le ibanà lieoen van het iiL1e1•ik&ëcnse ::s.,italis .... e 
e.l hij 11oer.,.de ï..edérland eÏsn v2salstaat va.1 ... �.,.erika. -Voorts 
ve::.klaa1de hij, Qat :.usla�1d. t:Seen oorlos 1, enste, C.)cl1 aat 
.tiIJ.eril:a û.OOl' o::ib.itsi:.g t0i:_;en ::.Zusland een oorlos ·.ïilcte uit
lokl. en. Onze bli:.:ken - ;..leende s::;re::er - ,,_oestfü1 ... eer naar 
het 7E-rre Oosten en •.iel L1 het bijzo":ide :c nao.r � L.sland. '.Jor
aen '-elicnt, oua.at daa:.· •. ,e er welvaart heerste . U Do.1etz
b8l:::o.'l, zo ve ::..'Vol_;c:1 e hij, �Er:J. rij�: aan kolen, \ieL:e bete1· 
� u�L de z�1ijn�r�j, �; e o':1� lana uit., v.erilrn betrol-: •
.21e:.,. ... lGLJ.e .10eveclüt>lct, c,1 e uic Huslano. 1n ons lana ,Jas 0e 
i...,.Jo1·te e1'd., bleek va __ ]riL& ,:�·.mliteit te zijn, alo.us s _ _rE:-
.1.�e1.,. 

L. aansli..üt i.i.1g �üero_::> ,iero. C,oor s;._:;.'e��e1· à.e laL tste :_;2.·o.1ü-
wetsuijziging aansevallen, die de vrij:LE-iá VE.n è.rul::,ers en 
üet · lveueen kiesrec:1t, &lsLede 1..e11L1G va:. be �ua.alde _erso1.en 
uit c:1e G er:.eente::cu::a, :'..rovi "cic.le .Jtaten en ..,to.ten-Gene1aal. 

Tl:, _ slotte ·:1ei:te s_::..'el;:e :i..' ë. e aa�.,1ezi0.:;,.1 o> liu. te ' .. Ol'cie.1 
VD.l: : .. bt dae,iJlaCI. 1Je. .c..u:i.. �rnia ••. .Ji t . as :_et fü.,_iwe blad in 
:.ed1:.,1"·l2.a1d, dat c".e ju.ist e voo1lic�1tL1s afül :.et volk .;cl, s.1-
aus beëLac:igde s·J:.e:�er �ijn redevoering. 

De coe;::;:�ra&:� van .uo_ st "e::è .Let een �atic a_.:-_�laus be-· 
loond. 

i.Ja de aoor :i-.)orst t.,ehouc:.en toespr&ek ná.r,1 L.:.nsvr O]üiem1 
het �roora e � gar een �orte uiteenzetti�G va� de te verto�en 
b.ool'ci1'ilr;1 ·��et ,�m. rt e Goua •1 • 

,..1r . ..st-·t; e l:s 21. lC u.Lr vL.15 de hoofó.filn... c..a:1, die 
caf va:1 J. e L.ijn:1e 1'. ers in de ..J'Jnj et-t!lie . .i.:,e:,:st ·.,erd L�et l e
·rnn v.., de · i 'nne,,;·ers o:1de1° · et Czaristisch be .,i d o·:-- het 
1iite u.�oeir ;e�,t�o�1�, ël&a�·�a- v�lba.e :1etzelfcl e onde:i: h et he 
üe nctaac;s beiîi.J.d van .Jtalin. 

,. .. street:s 23. O m:1· dan.:.:te Lanser de aan.ie,:,igen voor è.e 

o"")i:·oLst en ue�::te hen o;J bij het ve :i.. laten van dE- .c:;an.L , .et 
.allcte hanct te o1'I'e1 en voor een Vredes-.i-,ctie va:1 c.e \.J .:.. ••••

. ,anoru.elijl-:heden hebben zich niet voor�eC:.aan. 

l'yp :Ko. 
Hoofddorp, 11 Octob er 1951. 
De Ldjud&nt Groe�-sco=-_andant, 
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4 :;2 . � Verr rouwelijk1;:!· ;é�
1 

lu�J ,,«'.,
Besloten Kaderver district Kennemerland der �tifo'!".-,.j,�,..,-�i:-ri� 

ouden te Haarlem. Aan 30 uur. Einde: 23.15 uur.Toegang a op 
toon van uitnodiging en parti,jboek.ie. Aanwezig: 50,..60 perronen. 

De leiding van de vergadering was in handen van districts•secretaris 
Theo Segerius (bekend). Deze deelde mede,dst de vergadering was belegd in ver
band met de door :rat partijbestuur gehouden vergadering in September 1951 in 
Amsterdam. Het lag in de bedoeling om de door Paul de Groot gestelde punten te 
behandelen. Het had oorspronkelijk in de bedoeling gelegen dat de inleiding 
zou worden gehouden door Harry Verhey,maar deze was "door byzondere omstandig
heden" verhinderd" De inleiding werd nu gehouden door het hoofdbestuurslid 
der CPN.: Baruch. 

Baruch sprak de volgende rede uit: 11Kameraden,ik hoop dat jullie het mij 
niet kwalijk zult nemen,dat ik hier sta in de plaats van kameraad Verhey. Wij 
willen vanavond spreken over de Vredescampagne in dit district. Ik wil eérst 
na.gaan hoe :re,t district er bij staat in het kader van de handtekeningencampag ... 
ne voor de vredesbeweging. Ik heb enkele weken geleden de cijfers ingezien 
van de handtekeningencampagne e� daaruit bleek da� in den lande ongeveer 60% 
bereikt is in verhouding tot de campagne van Stockholm. Daaruit heb ik ook ge
zien dat we in Haarlem niet bepaald tevreden kunnen zijn, In het gehele land 
hebben we ongeveer 60% van de handtekeningen van de Stockholmactie verzameld 
en in Beverwijk 160% .. Als je dan nagaat dat Bevervi..jk = 30"000 inwoners telt, 
dan betekent dat nog niet erg veel. Maar goed;het is in elk geval meer dan het 
lJfrvoudige van d e  Stockholmactie wat door Bever-wi:i.jk gepresteerd is. Daartegen-, 
over staat da� Haarlem 38% heeft bereikt en in Zandvoort en Umuiden: 49%• 
Dus slaat Haarlem,de hoofdplaats van het district,een slecht figuur. Ma.ar er 
blijkt dat e,r deze week iets gebeurd is,werd me net in rat oor gefluisterd. 
Nu moet je je natuurlijk altijd afvragen: wat is hiervan d e  oorzaak,want als 
je die niet opspoort kun je nooit � andere maatregelen nemen en kom je niet 
verder. We kunnen gerust zeggen dat deze oorzaak geen speciaal Haarlemse bea 
hoeft te zijn,want in andere plaatsen zal het wel dezelfde zijn. Maar wij 
hebben t enslotte te maken met het varschijnsel wat zich hi� voordoet. Ik ge ... 
-oof dat dit een groot gebrek aan vertrouwen is en dat is natuurlijk fout.
Ik geloof dat d e  meeste pgt.n. geen voldoende vertrouw·en hebben in het vredes

erk,die hebben ook geen vertrouwen in zichzelf en die hebben ook geen verg 
trouwen in de partij. Dat is natuurlijk bedroevend,maar dat kan tegengegaan 
·orden. Er zijn vele pgt .n. die maar a chter d e  kachel zitten inplaats van voor

de partij wat te doen. Die allen moet men wijzen op hun g&.breken,die hebben
een soort gebrek a an zelfve,rtrouwen en d at moeten we uit de partij zien te
krijgen. Ze zi.jn geen goede Bolsjewieken. Zoals jullie weten is er een bij
eenkomst geweest van het partijbestuur. Daar heeft Paul de Groot een inlei�
ding gegouden waarin hij spreekt over drie dogma t a die voor- lat vredeswerk
van groot belang·zijn,van besliste betekenis. Deze zijn ook van politieke
betekenis hier in Haarlem,en dat is wat de meeste mensen in de eigen partij
niet begri,jpen.-. Ze zeggen maar: "Paul de Groot heeft het gezegd en zo is het11• 

Ma.ar Paul de Groot kan nog zoveel zeggen,als wij zijn stellingen niet verkl.a.�
ren ktmnen voor ons zelf,dan betekenen ze niets voor ons. Wij moeten ons zelf
overtuigen;wij moeten zelf' trachten tot de d ingen,tot de kern '\an de zaak
door te dringen. Op deze partijbestuursvergadering heeft Paul de Groot enkel�
dingen in grote lijnen weergegeveh en enkele daarvan heeft hij opgenoemd
Wat zijn deze dingen? Paul de Groot heeft gesproken over drie doama t s: het
dogma van de grote atrijder van vlS�or de eerste wereldoorlog Jaurfs "dat het
kapitalisme zwanger gaat van de oorlog zoals de donderwolk van het onweer";
het dogma "dat de bewapeningswedloop onvertsijdelijk tot de oorlog leidt" en
het dogma of een socialistisch en kapitalistisch stelsel vreedzaam naast el�
kaar kunnen bestaan. Jullie zijn hierover allemaal natuurlijk reeds ingelicht
en kunnen hier zeker op ingaan. Ik zeg dit maar even omdat. ik hoop dat het zo
is. We gaan nu weer verder 1IB.t :rat vredeswerk. In de eerste plaats de kwestie

'
waarom is het vredeswerk er?: vredeswerk is er om het hele imperialistische 
oorlogsstelsel omver te werpen over de hele wereld. Het is georganiseerd 



• 

Ver rouwahjk 
' 

georganiseerd o.a door de Sowjet Unie,een van de grootste tegenstanders van 
de oorlog,maar ook andere landen hebben er aan medegewerkt. Er zijn gewapende 
machten om voor de regeringen te vechten,de reactionnaire rege·ringen. Het 
enige juiste is ten gu nste van de vrede te stri�den. Nu hebben we dus in de 
eerste plaats een geweldige hoeveä..heid mensen die tot het vredeskamp behoren. 
Behalve de Sowjet Unie,China en de Volksdemocratische landen,welker regeringen 
op een vredespolitiek aansturen,hebben w e  ook da vredesbeweging in de kapita
listische landen,die g oed georganiseerd is. De partij geef't leiding aan nog 
grotere vredesbewegingen die zijn ingeschakeld om grote partijen mensen, 
millioenen vredesstrijders te verzamelen. Mensen die gee!ill. lid zijn van de 
partij,maar allemaal behoren tot een grote vredesbeweging onder de bekwame 
leiding van vastberaden vredesstrijders,die tot taak hebben de massa te mobi� 
liseren en in de strijd te werpen voor het behoud van de vrede. Dat alles had 
je V,roeg_er niet,maar nu wel en daarom geldt le.t dogma. van Jaurls niet meer. 
Er wordt ook gezegd dat herbewapening tot oorlog leidt. EP wafàt oe* gesegQ, 
dat141e�iW:ipe;cing Lol sarleg Joc:.tät.. De ouderen onder ons weten nog wel dat in 
bladen van pacifistenop de herbewapening gewezen is en die hebben gezegd: we 
komen terecht in een oorlog. Door de herbewapening wordt een proces aan de 
gang gézet: als de kapitalistische f'abrieken inschakelen door kanonnen te 
maken,vliegtuigen,straaljagers en atoombommen,tanks,automa.tische geweren en 
bacteriijn,dan krijg je natuurlijk ook generaals die hoe langer hoe machtiger� 
worden en hun invloed uitoefenen op de politieke gang van zaken en hoe mach� 
tiger hun invloed wordt,hoe sterker ook de drang van deze kleine machtige groe 
om deze wapens ook te gebruiken,dat is helaas zo;deze gedachtegang is volkome 
juist. De herbewapening blijft inderdaad een zeer groot gevaar,omdat het gevaa 
blijft bestaan,dat die herbewapening op een gegeven ogenblik tot een derge� 
lijke machtstoename leidt van de oorlogwillende groep,dat een oorlog hiervan 
het � volg wordt. Maar de moeilijkheid voor hen is,dat deze wapens door men..-. 
senhand bediend moeten worden. Als men d anr.ekent dat millioenen mensen reeds

voer- de vrede getekend hebben,dél!L begrijpt men wel dat dit niet zo eenvoudig 
is. De bedoeling van h:.t gebeurde in de laatste vier jaar is,dat de campagne 
van d e Amerikaanse oorlogsstokers er op gericht is om de volkeren rijp te 
ma.kan voor de oorlog. Deze campagne is volkomen mislukt, Hoe is het anders 
mogel.ijk dat in Italiä 30 millioen mensen tegen d e  oorlog zijn. Dat is een 
van de beste en doorslaggevende bewijzen dat deze campagne mislukt is. Dat i}i 
dus de reden waarom het gezegde van "herbewapening leidt tot oorlog" niet J
opgaat. Bekijk de geschiedenis vand e Sowjet Unie maar eens ;de politiek van 
de Bolsjewistische partij wijst dat uit. De Sowjet Unie is een land dat op de 
rand van de a fgrond,dat in honger verkeerde,een land waar geeneen :fabriek beA 
stond,waar geen industrie was, Dit land heeft zich in de loop van een goede 
dertig jaar opgewerkt tot wat het nu is, Dat heeft ze te danken aan de grote 
leiders van d e  Bolsjewist�sche partij Lenin en Stalin. Zij wisten natuurlijk 
dat de opbouw van bat socialisme een,, langdurig proces zou zijn. Zij konden 
niet hopen om dat te bereiken,wanneer z ij er niet v-ast van overtuigd waren 
opgewassen te zijn tegen de  kapitalistische landen. Het is volkomen begrijpe� 
lijk dat •.•••• het bestaan van Engeland een voortdurend gevaar is voor de 
staat van DuitslandtWest Duitsland en dat de ontwikkeling die de grote indus• 
trie in Amerika. re et·t doorgemaakt een doorlopend gevaar betekent voor Enge" 
land, Waarom r Omdat deze ontwikkeling tot een steeds scherpere concurrentie 
leidt,tot een verscherping ,an d e  tegenstellingen,omdat de ontwikkeling van 
de kapitale industrie in Amerika alles overheerst. En dan zeggenW,e volkomen 
terecht,dat de belangrijkste tegenstellingen bestaan tussen Engeland en Ame� 
rika en deze tegenstellingen die voorkomen uit het kapitalisme,uit bit wezen 
van het kapitalisme,leiden tot overspanningen;volkomen juist. De tweede en 
ook de eerste wereldoorlog zijn veroorzaakt door het groeien van deze tegen� 
stellingen. Vooral in de tweede wereldoorlog is ha;t duidelijk dat die is 
ontstaan door de tegenstelling tussen het Duitse imperialisme enerzijds en 
het Engelse en Franse imperialisme anderzijds. Maar d e  Sowjet Unie en China 
zoekan expansie op eigen terrein door grondstoffen te veroveren. De Sowjet 

Unie heeft Amerika en Engeland n:is-t nodig,die heeft kolen,ijzer,alles wat ze 
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wat ze nodig hee�t om staal te ma.ken; ze heeft grondstoffen voor textiel, 
voor alle mogelijke chemische producten; ze heeft automatische werkbanken; 
ze kan concurreren op de wereldmarkt; ze heeft geen enkele economische be• 
hoefte. Dat is dus de reden waarom deze twee stelsels naast elkaar kunnen 
bestaan. Ze hebben het bewezen dat ze naast elkaar kunnen bestaan. De tweede 
wereldoorlog is nmt ontstaan door de Sowjet Unie. Duitsland rad Nederland 
al bezet en ook Noorwegen,Denemarken,BelgiY en Frankrijk. Toen Duitsland de 
Sowje t Unie 1:B dreigde ,moest deze zichzelf verdedigen. Wij moeten dus een 
einde maken aan de genoemde dogma�s daar deze on.juist zijn. Ik heb in het 
begin gezegd ,pgt .n. ,dat we gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Wij moeten ver ... 
trouwen hebben in onze eigen taak. Laten w ij Gens om ons heenkijken hoe wij 
communisten er eigenlijk voor-staan. De regering van EngeJand die aan de ene 
kant heeft te maken met eisen van Amerika om nog meer te produceren voor 
oorlogsdoeleinden en aan de andere kant heeft te maken met de opstand der 
vakbeweging,de a rbeiders die reeès aan Attlee te kennen hebben gegeven dat 
zij de eindstrijd zullen bepalen. Dat betekent dus dat er in Engeland grote 
dingen zullen gebeuren. Het machtige Amerika heeft verschillende soorten 
atoombommen,ma.chtige duikboten en vliegtuigen,he t heeft de grootste leger
macht ter wereld,doch als zij dat niet hadden was de werkloosheid niat te 
overzien. Doch het is zo,alleen al tegen China kan Amerika niet op,dat heeft 
het varleden al bewezen. Het socialisme breidt zich steeds meer uit;dat is 
het gevolg van d e  ontwikkeling die begonnen is sinds de overwinning van de 
revolutie in Sowjet Rusland. Van daaruit is de massa uit eigen beweging 
steeds meer uitgebreid. Het voltrekt zich over geheel Azi@. Het heeft zich 
reeds uitgebreid over China,Indonesi!,Indo-China,Malakka,Perziä. En dan ko
men we aan Egypte. Je ziet,de moeilijkheden in Engeland en Amerika zijn niet 
te remmen. Dat is ha t gevolg van,ach laat ik zeggen,van de machtswaanzin van 
bepaalde personen,maar het is ook het @Volg van de politieke bewustwording 
van het Egyptische v olk,dat gezien heeft hoe anderen het deden,in het byzonM

der China. Jullie weten d at een paar w eken geleden in Canada een congres is 
geweest in Vancouver over de herbewapening enz. Jullie weten wat er bespro-
ken is,maar jullie weten ook,dat over de grondkwestie,wie nou eigenlijk 
moet betalen voor de Hollanders,een grote ruzie is geweest en dat een com
missie,volgens een blad samengesteld uit Engeland,Amerika en .tt'rankrijk, 
uitei.nàelijk uit moesten maken hoeveel Nederland betaald krijgt. Dit is de 
oude politiek over de onderlinge problemen. Amerika heeft gezegd hoe het 
gedaan moest worden,buiten de conferentie om. Wij weten wel dat de Nederw 
landse regering de door Amerika gegeven bevelen trouw opvolgt. Wij weten 
ook dat Nederland in 1953 volgens de opdracht van Eisenhower weer zoveel 
divisies gereed moet hebben. Dan �ijn er nog een g_ root aantal exportartike ... · 
len die d.oor- Amerika op de zwarte lijst zijn gezet,doch e etll.). protest over 
deze inmenging is er nÊ: t gehoord. Wij kunnen de goederen die wij nodig 
hebbe.n niet meer kopen in Amerika omdat wij geen dollars hebben om het te 
betalen. Met de volksdemocratische landen kunen va.j ruilhandel drijven,doch 
dat wordt niet toegestaan,omdat wij dan goederen me&ten leveren die door 
Amerika op de zwarte lijst zijn geplaatst. Hoever gaat deze verarming door 
Amerika nog? De producten die door de Sowjet Unie geleverd worden doen 
niets aan kwaliteit onder,integendeel,kijk maar eens naar de kolen u�t het 
Donetzbekken,die in Amsterdam e.n Rotterdam zijn aangekomen. Het is juist de 
bedoeling van Amerika om de handel met de Sowjet Unie te verijdelen. Door 
het achteruitgaan van de tegenwoordige toestand,ontstaan de grootste moeiM 
lijkheden bij de middenstanders+ De anti-Amerikaanse stemming wordt steeds 
groter. We hebben nu pas weer dat geval gehad met die Amerikaanse generaal 
Olmstedt. Dat is niet de eerste de beste,een vertegenwoordiger '\an de Ameri� 
kaanse regering; die wist te vertellen dat de bij het Atlantisch Pact aan,-a, 
gesloten landen te weinig bijdroegen voor de herbewapening. BelgiU en Dene• 
markenjhebben tegen het optreden van deze generaal een krachtig protest 
laten horen,maar Nederh nd is bang van zijn opdrachtgevers. De anti ... Ameri ... 

kaanse stemming heerst onder alle lagen van de bevolking,er heerst een natio 
naal verzet
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. /"nationaal verzet tegen Amerika en wiJ moeten deze gebruiken in ons werk voor 

de vredesbeweging;niet omdat wij communisten zijn,ma.ar omdat wij de enige 
nationale partij is die in staat is om dat te doen. Wij als vredesstrijders 
moeten deze argumenten naar voren brem.gen en de mensen ervan overtuigen,dat 
de Amerikaanse politiek een oorlogspolitiek is. Als wij als vredesstrijders 
in staat zijn de vrede te handhaven,dan zal e,r nooit ._.. oorlog komen. Wij 
moeten de aanvallers van d e  vrede terugdrijven. Voorlopig is het nie, t meer zo 
dat de reactiormairen de balans doen overslaan naar Amerika.De vredesbeweging 
heeft een besliste stem in de wereldpolitiek,dat is al eerder op duidelijke 
wijze gebleken in de geschiedenis. We weten dat het niet vanzelf gaat,er moet

t
YQ.or gevochten wordèn Wij moeten niet denken,dat,nu bekend is gemaakt;ä.at in 
de SowJet Onie de deräe atoomontploffing heeft plaats gehad,de Sowjet Unie op 

· gelijke voet staat met Amerika en Amerika zijn oorlogsplannen toch niet durft
uit te voeren. Nee,wij moeten steeds '\e=rder atrijd� tot een volmaakte yreda
is bereikt. Wij z ijn ervan oyertuigd,dat de àtoomwetenschap in de Sowjet Unie
net zo ver is als in Amerika. Het is zelfs waarschijnlijker dat die wetenschap
in de Sowjet Unie verder is dan in Amerika. En waarom ? Daar is een volkomen
logische verklaring voor. Omdat in Amerika de ontwikkeling van de atoomenergie

41t 
eenzijdig is,gericht op de ontwikkeling van atoombommen en atoomwapens,terwijl
in de Sowjet Unie de ontwikkeling van d e  atoomwetenschap in hoofdzaak gericht 
is op de vredesindustrie. Maar het gaat hier voor ons niet alleen om de techni• 
sche kant,het gaat ons voor alles om de politieke kant. En deze politieke kant, 
pgt.n.,is dat er een e-inde korrt. aan de atoomwapens. Wij weten t,,och dat de hele 
oorlogspolitiek van Amerika docr deze groep gewaardeerd was op de �eer krank� 
zinnige gedachte dat Amerika door een oorlog de zaak kan redden door een aan� 
tal Slferbommenwerpers met atoombommen. Dan nog de chantage waarmee zij trach� 
ten de wereld te overheersen,maar dat is afgelopen om de eenvoudige reden, 
dat de Sowjet Unie ook over deze wapens beschikt,niet alleen d,e §oy)l;jet Unie maa 
ook andere landen van ha.t vredeskamp. Het, is volkomen juist te z-:eggen,dat het 
vredeskamp onder leiding van d e  Sowjet Unie een waarborg is voor de vre..de• Het 
wordt voor de oorlogsdrijvers steeds moeilijker,iheeds onwaarschijnl.ijker,dat 
zij in staat zullen zijn een oorlog te ontketenen. Niet alleen omdat de Sowjet 
Unie en de Volksdemocratische landen over de 11B tha:l en beschikken om de agres ... 
sor,de aanvaller, te verslaan,maar omdat de invloed van het vredeskamp zich 
steeds meer uitbreidt onder de volkeren van de aarde; dat steeds minder mensen 
geloof hechten aan de leugens van de oorlogsjagers over de oorlogszuchtige 
bedoelingen van de Sowje t Unie. Het is bekend dat de Sow.jet Unie de vrede wil 

• eJ:L,Qok in staat is de vrede te bewaren. Het is voor ohs pgt.n. en niet alleen
voot ons maar voor allen die tot het vredeskamp behoren,een veilig gevoel dat
de Sowjet Unie de atoombom heeft. Iedereen zal zich nu nog afvragen of Amerika
het waagt atoombommen te gebruiken" Wij kunnen zeggen dat de waagschaal nu
definitief is, doorgeslagen,tE!li... gunste van het _vredeskamp. Hiervoor is geweld!-.
ge activiteit nodig geweest en is nog nodig. Ik heb al gezegd pgt.n.,dat de
belemmering voor :rat verrichten van ons werk groot is. Als je nou weet hoe
moeilijk de situatie in de wereld is,hoe moeilijk de positie is van de machti
gen in ons eigen land,hoe alles ten gunste van ons ontwikkelt,dan moet dat een
aansporing zijn om meer activiteit te ontplooien en niet alJeen in eigen krin�
gen. Wij moeten er ook anderen op wijzen wat er gedaan moa t worden" Wij moe te

r
meer naar buiten optreden en spreken over de ontwikkeling des tijds. Maar g,n
ding ontbreekt ons daarbij: wij moeten met meer overtuiging naar buiten OP'"' 
treden. Op de jongste zitting van het partijbestuur is ges;poken over d it
sectarisme. Dat mmet uitgebannen worden. Wij moeten doorzetten en niet zoals
iemand van de vrouwenbeweging in Amsterdam deed,die kreeg van iemand een
adres op voor e en handtekening,maai• ze zei,daar ga ik niet naar toe,verleden
jaar ben ik er geweest en toen teksnde z e  niet,dus zal ze het nu ook wel niet
doen. 'l'oen is er een andere vrouw naar toegegaan en nu heeft ze wel getekend.
Wij z ijn dikwijls van gedachte pgt.n. dat de leden van d e PvdA. er anders ov

eidenken,maar dat is niet zo. Vele leden van de PvdA. zijn,indien zij door ons 
bewerkt worden,overtuigd van de noodzaak van het vredespact. Als je maar de
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maar de juiste manier weet te vinden om met deze mensen in contact te komen.· 
Wij krijgen in de naaste toekomst een nieuw programma in het partijbestuur. f
Het partijbestuur bespreekt dit dan met d.e districtsbesturen,deze verdelen 
dan de taken w:eer over de onderdistricten,deze op hun beurt aan de afdelingen 
en de afdelingen weer aan de onderafdelingen. En dan wordt tenslotte nog bea 
sproken of we dit of' dat doen. Maar de f:unctiormarissen moeten zeggen,dat moew 

ten w. e doen,afgelopen. Soms worden de taken moeilijker voorgesteld dan ze zijn. 
Er was iemand die 1e- gen me zei "Dan wordt er gezegd dat we moeten colporteren, 
dan moeten we Kalininboeken verkopen en daarna wordt meteen alweer gezega,aat 
we Stalinboeken moeten verkopen" ,aus,nou ja,die man wilde zoveel zeggen als, 
laten we er maar nie6 aan beginnen,want er :is_ 8! en beginnen aan,als het ene 
afgelopen is,begint :te. t andere w:eer. Maar,pgt.n. ,ae mensen,ae eigen mensen 
moeten overtuigd worden. We moeten niet alleen proberen de PvdA-mensen tel. 
overtuigen van,laat ik zeggen,de slechtheid van Koos Vorrink,maar onze eigen 
mensen moeten overtuigd w orden van de juistheid van de taken,van het werk dat 
we uit moeten voeren,die moeten overtuigd dat hetgeen wat gedaan moet worden, 
noodzakelijk is Dat berei.k je niet door d e  mensen kopschuw te maken of af te 
snauwen of,als iemand te kort schiet in zijn taak,in de uitvoering daarvan, 
dan moeten we niet zeggen: we betalen voor jullie geen contributie. Nee, we 
moeten tactisch optreden. We moeten de mensen wi.jzen op de juistheid en de 
noodzaak. ·we moeten ieder die taak geven waarvoor hij het meest geschikt is. 
Zo kunnen we ieder inschakelen in het practische partijleven. En dan moet ik j 
zeggen,pgt.n.,da t wij niet genoe,g ge:bruik maken van de mogelijkheden die aan ... 
wezig zijn. In 11De Waarheid" van een.. paar maanden geleden stond een reeks arti 
kelen waarmede ge0 werkt kon worden onder leden van de PvdA. Dat is door vele 
afdelingen niet gebeurd en daaronder waren vele afdelingen in district Kenne� 
merland. Men moet niet denken dat dit geschreven werd omàat ze anders niet 
wisten hoe ze de r. uimte in 1

1De Waarheid11 vol moe sten krijgen, volstrekt niet. 
Iedere communist moet dat weten,ze zli.jn geschreven om onze eigen leden mate� 
riaal. te geven hoe er g::werkt moet worden onder de PvdA" Ik zou wel eens willef1 
weten,pgt.n.,wat het district Kennemerland,wat de afdelingen Haarlem,Bever- . 
wijk,Velsen en Llmuiden gedaan hebben om dat materiaal bij hun werk te benutte�, 
te ge bruiken niet alleen voor de eenheid 11&.t de PvdA.�leden,maar vooral bij he� 
vredeswerk. Daar :is. volstrekt niets aan. gedaan en dat. is helaas niet alleen 
het geval in Haarlem,maar ook in vele andere gebieden van het land• Hoe staat 
het hier met de vredescomit�'s? Ik heb gehoord in Haarlem is maar étn vredes
comi tg ,waarom geen vier of meer ? Bli 'kbaar omdat. nieaand in de doelma.ti heid 
van dergel�ke comi t� 's gelooft. De jeugd a� n e oven n e in 
de autoriteit van dergelijke vredescomitf

i

's. Wij moeten begrijpen dat he ot 
standbrengen van zo�rr-vredescomit'f°nie't zo eenvoudig is. Het vereist veel tact: 
om door te dri..ngen in andere groepen van a e b3 volking, Wij moeten hiervoor 
alle mogelijke moeite doen Wi� moeten trachten de leiding van zo tn comit� '""\. 
toe te vertrouwen aan een niet�partijgenoot. Ook andere mensen voelen voor de\ 
vrede. Wij moeten niet in Onze ei.gen k.i'Ing blijven,maar middenstanders�PvdA4• 
mensen,christelijken enz. enz •• inschakelen in het vredeswerk. Dan zullen we o 
in staat zijn om meer voor re t vredeswerk te d.oen. Neem b.v. de oproep van het 
vredespact Grote Vijf',dat zijn allemaal mensen uit burger1ijke kringen die 
zich nooit metpolitiek hebben opgehouden,katholieken zijn er,christelijken en 
neutralen en ik geloof na een stuk of twee,drie communisten. Hoe is het mogea 
lijk dat :a.Llk soort mensen voor alles voor de vrede zijn. Hieruit moeten we 
de conclusie trekken dat er iets aan het veranderen is in de wereld en niet 
alleen op andere plekken,ook hier in Haarlem. Ook hier zijn de mensen voor 
de vrede. Ook in Haarlem heerst de stemming die in heel Nederland heerst nl� 
de vrede moeten we hebben en dat we weg moe ten onder de Amerikaanse overheer ... 
sing. Dat we geen herbewapening moeten hebben,maar ontwapening. Dat we een re� 
gering moeten hebben die een vredespolitiek voerj en geen oorlogspolitiek. 
We moeten ons afvragen hoe het mogelijk is dat dergelijke letterkundigen op he 
idee komen om zo'n vredesoproep te ondersteunen. Het beste is de zaak stevig 
aan te pakken en onze eigen mensen te mobiliseren om daarbij te helpen. Op 
massa�e wiJze moet voor ae vrede gedemonstreerd worden zoals veertien dagen 
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veertien dagen geleden in Amsterdam. Wat in Amsterdam mogel.ijk is,moet ook 
in Haarlem mogelijk zijn. Alleen moeten we ra.tuurlijk onderzoeken wat voor 
mogelijkheden er zijn 1 in Haarlem We moeten niet in rat wilde weg werken, 
maar de plaatsen onderzoeken waar het mogel....ijk is op massale wijze handte-
keningen te verzamelen. In het kort gezegd: we moeten zoeken naar l!_ieuwe 
21thodes,bekijken welke mogel..ijkheden er zijn,welke gedeelten van de stad er 
geschikt voor zijn. We moeten.daarbij niet bang zijn om de verantwoordelijk
heid te dragen van zo'n comite. We moeten ook niet bang zijn dat de communis 
tische partij achteraan komt. Op het ogenblik is het zo dat wij in Kennemer" 
land helemaal achteraan komen. Wij moeten vo�goed afstand doen van het 
pessimisme in de partij ,van het gebrek aan zelfvertrouwen en d e  bewering, 
de verklaring dat wij zeker zijn van d e overwinning,dat wij de partij van de 
toekolllSt zijn,ook door ons eigen optreden in de partij naar buiten toe 
brengen (applaus). 

Na de pauze vraagt 'rheo Segerius alvorens over te gaan tot het houden 
van de discussies, of zich nog .!lliàfil: a iscussianten willen opgeven,waarvoor 
echter geen animo blijkt te bestaan •. 

Als eerste van &e discussiantenkrijgtdaarop l:a:t woord: 
Mevr. v.a. Pligt-v.a. Wagt:(bekend) : begint met te zeggen dat door de 
verschillende organisaties teveel naast elkaar wordt gewerkt,waarbij zij 
als voorbeelden de "Korea-actie'' en de 11 kolen ... actietl noemt. De opkomst bij 
feestvergaderingen zoals Waarheidzomerfeest,filmavonden e.d.,stelt zij vast, 
worden altijd spontaan bezocht,doch als het gaat om gewone vergaderingen 
zijn het altijd hetzelfde groepje mensen dat aanwezig is. Vervolgens merkt 
zij op,dat bij de verschillende handtekenirgencampagnes voor lE:.t merendeel 
vrouwen aanwezig zijn en geen mannen. Als voorbeeld noemt zij nogmaals de 
11 kolenactie11 Bij deze actie zou samengewerkt worden door die vrouwenbewe ... 
ging en de vakbeweging,met rame de EVC� Hiervoor was een vergadering belegd. 
De vrouwen w arene r w el,doch van d e  rra.nnen was niets te zien, terwi.jl een der 
gelijke actie tovh in de eerste plaats het werk is van de va�beweging.f 
Daarom moest sv partijleiding in de eerste plaats zorgen,dat,al.s iets on� 
dernomen wordt,de zaak goed georganiseerd is en niet zo dat overal langs 
elkaar heengewerkt wordt. Niet altijd moeten dezelfde mensen ingeschakeld 
worden,zodat de e en niets doet en de  ander wordt overbelast. Zij stelt ver ... 
der voor over te �an tot. een contributieverhoging van 5 et. perw:-eek om de 
vele onkosten te te strijden. 
'l'weede discussiant: Frans Wezel (bekend): meent dat onder de pgt.n. in 
Haarlem velen zijn die de grote betekenis van het vredeswerk niet voldoende 
beseffen. �r wordt tenminste veel te weinig aandacht aan besteed. De oorzaak 
is,volg4ns Wezel,dat door velen niet begr".Pen wordt hoe groot de re langrijk
heid van dit werk is� Het is het beJangrijkste,het a llerbelangrijkste van 
het cgenblik.Hier in Haarlem zijn vele mogelijkheden,maar deze worden niet 
benut en kunnen niet benut worden omdat we niet over de mensen beschikken 
die w.e daarvoor nodig hebben" We zijn in de Indische buurt aan het werk ge ... 
weest en bijna huis aan huis w erd getekend. Maar op ign avond konden we 
niet meer dan drie straten afwerken bij gebrek aan mansen. Als je dan rekent 
dat we in Haarlem 2500 straten hebben,dan hebben we 1300 dagen nodig voor we 
in Haarlem klaar zijn. Dus hier zien w.e alweer e en tekortkoming. Als er

afgesproken wordt op een bepaald punt aanwezig te zijn,dan moet men ook 
zorgen om er te z ijn. Als we een oproep lezen in de krant, zoals de vorige 
weekena:r zijn dén.. maar vier pgt.n. aanwezig,dan is dat ook weer een te ... 
kortkoming. Alleen als men een g eldige reden heeft om niet te komen,dan is 
dat wat anders,maar de meeste pgt.n. blijven zonder ook maar de minste rede
nen weg. Niet dat ik hier· critiek wil uitoefenen op ieder die niet geweest 
is,dat is niet de bedoeling want zelf ben ik ook niet geweest,maar dat 
spijt me verschI'ikkeLijk. Als ik maar even had gekund was ik er geweest, 
maar ik kon werkelijk niet. Anders ben ik altijd van d e partij Men moet 
niet zeggen dat er geen mogelijkheden zijn in Haarlem,ze zijn er legio 
Kameraad Baruch heeft terecht gezegd,dat ook de katholieken en christelijken 
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christelijken te bewerken z1.Jn• Als we stuk. voo� stuk nagaan waar we geweest 
zijn in Haarlem en wie tekenden,dan waren het ,uitgezonderd een paar fana
tieke PvdA-leden, voor rat narende el andersdenkenden d ie tekenèen. Maar men 
moet met de mensenw eten te praten. Men moet de moed en ook de tact bezitten 
om de mensen op de juiste wijze aan te é!J akken. Als men met PvdA-mensen 
spreekt,moet men niet zeggen dat Koos Vorrink zo fout is en ook moet men 
niet zeggen dat Voskuil zo'n rotvent is. Men moet over d_e vrede praten. 
Want op dat moment is het niet belangrijk wat of Vorrink is,het is alleen 
maar belangrijk dat wij de mensen overtuigen dat wij de vrede w:illen en 
we kunnen gerust zeggen,dat bij het overgrote deel die vredeswil aanwezig 
is. Wij moeten alleen de overtuiging bij verschillende mensen wegnemen dat 
het alleen van de communisten is. Speel gerust als je communist bent open 
kaart. Zeg gerust dat je inderdaad communist bent,maar dat de vrede daar 
niets mee te maken heeft. De vrede is niet alleen voor de communisten,de 
vrede is voor ons allemaai en of je nou PvdA. bent of christelijk dat doet 
niets ter zake. En dan geloof ik wel dat de mogel..ijkheden niet alleen in 
Haarlem,maar in het hele district Kennemerland voldoe.nae zijn,maar die wor� 
den niet benut als men thuis voor de radio blijft zitten� Bij het verzamelen 
van handtekeningen kan men gerust spreken over dea_ctie in Korea en over de 
herbewapening,want ik geloof niet dat er ��n instantie is die de herbewape� 
ning en de Koreaanse actie kan verdedigen. De spontane acties moeten het 
doen en als ze e enmaal aan de gang zijn,dan loopt het vanzelf" De pgt n. 
moeten achtej deze acties ataan en ze moeten daadwerkelijk meehelpen als 
pgt.n. om deze acties tot e eng_oed einde te br·engen in het belang van de 
vredescampagne, Zo moeten ze het doen. 
De derde discussiant : "een kameraad ... uit Velsen": zegt dat er in Velsen 
geen Vredescomit� is. Ook hier moet het werk door een paar mensen worden 
gedaan en deze mensen moeten altijd opkomen voor al het mogelijke werk,zo
dat ook hier e en g,root tekort aan �·achten is die daadwerkelijk meehelpen. 
Al onze pogingen om de mensen bijeen te krijgen lopen op niets uit. 
Vierde d iscussian(e): Mevr. Hoefsmit�Immink (bekend): spreekt over het 
aandeel van de vrou#enbeweging heeft in het vredeswerk en zegt dat het werk 
belemmerd wordt omdat het alleen maar gedaan wordt door mensen die al aller• 
hande functies hebben in andere organisaties. Zodoende worden deze mensen 
overbelast· met als gevolg dat door deze overbelasting de taken niet vol� 
doende uitgevoerd kunnen worden. Er zijn plannen geweest om in O�ost tot 
de oprichting van een zelfstandig vredescomit� te komen,omdat dan de menw 
sen in Oost in hun eigen omgeving kurmen werken en niet helemaal b.v. naar 
Noord moeten. Hierover is met kameraad Pirovanofdie secretaris is van het 
plaatseli,ik vredescomite,een afspraak gemaakt-f' Kameraad Pirovano zou naar 
ons toekomen,maar hij kwam niet. Toen na een paar na.anden Pirovano op kwam 
dagen,waren de anderen er weer niet en zo ging dat maar door. Niet dat ik 
kameraad Pirovano hierover een verwijt wil maken, zeer z eker niet. Hij is 
ook altijd even druk. Hij is secretaris van het vredescomitt,zit in het 
bestuur van d e vakbeweging,dan heeft hij het werk voor de partij nog en 
wat al niet meer. Ik wil hier alleen maar mee aantonen,dat bepaalde perse� 
nen overbelast zijn en dat hierdoor het vredeswerk er bij inschiet* Ik 
wil hier nog een ander voorbeeld stellen: Tine Groenendaa1<. Zij is secreta ... 
resse vand_ e vrouwenbeweging. 'I'ine wasw erkzaam met de Korea-actie,ze is 
hierbij en ze is élaarbij met als gevolg dat ze nu met een zenuwinstorting 
in bed ligt.We schieten allemaal tekort in het betrek ken van andere pgt.n 
in het vredeswerk. Ik.ben het �r mee eens dat we teveel naast elkaar werken. 
Vanavond is e r  een vergadering van de partij ,morgenavond va.nae vrouwente0 we
ging,da:n weer van de vakbeweging, en dan moet er nog een avond voor het 
vredeswerk op stap gegaan worden. Die avonden kunnen veel beter verdeeld 
worden wanneer wLj ma.ar nat elkaar in overleg treden •• Dan geloof ik ook 
dat de opkomst en activiteit groter worden. In verband met het vredeswerk 
wil ik nog dit zeggen; op de vergaderingen waar ba,t vredeswerk besproken 
wordt zijn altijd alleen maar pgt.n . Er moeten ook meer vergaderingen 

belegd 
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belegd worden waar ook niet partijgenoten aanwezig zijn.,zodat ook deze 
meer in het actieve werk betrokken worden. Vervolgens zou ik nog willen 
zeggen dat alle pgt.n.,de goede niet te na gesproken,moeten beginnen met 
eerst in hun eigen �ing de mensen in te schakelen voor lat vredeswerk 
Er zijn genoeg pgt.n.,vooral bij de nannelijke,wier echtgenoten nergens 
aan deelnemen. Vele vrouwen van pgt.n.,die zelf actief zijn,zijn nog niet 
eens lid van onze vrouwenbeweging. 'I'ot die pgt .n zou ik wi.llen zeggen:werk 
eerst eens in eigelli. kring en als dat allemaal in orde is,aan kan men pas 
wat over anderen zeggen. Hier wou ik het bij laten� 
Vi.jfde discussiant: Theo Segerius (bekend).: treedt vrijwel geheel in her-
haling van hetgeen reeds door Baruch is gezegdfspeciaal wat betreft de 
oorlogspolitiek van Amerika. Over :reet vredeswerk,zegt Segerius,dat in het 
district Kennemerland de'partij zoveel mogel..ijk achter l:e t vredeswerk aan
zit,doch de actieve pgt.n. niet overal tegelijk kunnen zijn. Hij spoort 
aan om zoveel mogelijk de gelegenheid te benutten om handtekeningen te ver
zamelen. Hij noemt in dit verband de bouwstaking op de Hoogovens en zegt 
dat hij daar zelf ook handtekeningen heeft verzameld en wel ongeveer 20 in 
een kwartier t.ijd. Volgens hem z ijn de mensen wel bereid om te tekenen, 
vooral de a.rbeiders. Men moet echter op het juiste ogenblik komen. De men
sen moeten ervan overtuigd zijn als ze tekenen,waarvoor ze t ekenen. Wanneer 
ille kameraden zich zoveel mogel..ijk inzetten voor de vredescampagne,da.n zal 
binnen afzienbare tijd het percentage met sprongen gestegen zijn,ook in 
Haarlem. 
Zes�e discussiant: P. In den Berken (bekend): beklaagt zich er over1dat
hij bij de handtekeningencampagne in HaarlemQNoord,waar hij de leid1ng 
heeft,zo weinig medewerking heeft van andere pgt•n• Mogelijkheden zijn er 
genoeg en d e mensen willen w: el tekenen ook, maar als er geen mensen zijn om 
met lijsten lopen dàn kan er niet getekend worden. Neem nou die Maandag� 
avond eens,alleen in de Olmenstraat werden al 146 handtekeningen opgehaald, 
dus daaruit blijkt dat de mensen w el wiLllen. Ik 1:e-.grijp niet hoe kameraad 
Baruch er bij komt dat Beverwi.jk al 160% van de Stockholmactie heeft be ... 
haald,terwijl er nog maar 600 handtekeningen zijn opgehaal.d. Hoeveel hebben 
ze dan met die Stockholmactie behaal.d? (onderbreking door Baruch: ik heb 
niet gezegd 600 maar 1600). Dan heb ik me vergist,merkt In den Berken op. 
Ik wil nog mededelen dat a.s. Maandag (22.10.51) weer in Noord gewerkt word 
wederom in de bomen� en sterrenbuurt • 

r Zevende discussiant: G. Mol {bekend): oefent critiek op de vrouwenbeweging. 
Hij verwijt deze beweging dat ze met het petitionnement voor de kolenactie 
veel te laat bij de raadsfractie waren aangekomen. Dit punt was reeds lang 
door de fractie in de Raad behandeld en daar hebben we t oen reeds het nodi
ge over gezegd. We kunnen dan later weer niet eens met een petitionnements� 
lijst aankomen,dat heeft dan geen enkele zin meer. Het mmet in de vrouwen� 
beweging toch bekend zijn wanneer en wat er door de Raad behandeld wordt. 
Over d e  vredasbeweging zegt Mol,dat de vrouwen ... en jeugdorganisaties hier 

[
veel meer in betrokken moeten worden. Hij geloo,!t voorts niet dat het in
andere landen met de vredesactie zo goed gaat alsviel beweerä wordt" 
Tenslotte vraagt hij hoe het staat met de s,choling,of daar w el voldoende 

anoacht wordt besteed aan de opleiding tot vredesstrijders" 
Bij de beantwoording van de discussianten zegt Baruch: ten aanzien van het 
inschakelen van de massa-organisaties wil ik opmerken,aat op dit terrein 
meer moet worden gewerkt door de vertegenwoordigers van de vrouwen- en 
jeugdorganisaties. Dat dit niet gebeurt is het gevolg van het gebrekkige 
werk in het district. Zij moeten zeggen hoe ha,t gebeuren moet,zij moeten 
de leiding geven,dat is in de eerste plaats hun taak. Het is nu eenmaal zo 
dat de massa-organisaties geen automaten zijn die maar ingeschakeld kunnen 
worden om ze te laten werken. Ik weet wel dat de pgt Il• niet op vier plaat
sen tegelijk kunnen zi.jn,aat is onmogelijktmaar niet onmogelijk is om alle 
pgt.n" te bewerken en in te zetten voor het vredeswerk. Hierdoor wordt het 
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wordt het werk voor de overbelaste pgt.n veel minder en dat bevordert de 
goede gang van zaken. Het is mtuurlîjk niet zo dat de leden van de orga"' 
nisatie ieder ogenblik naar de scretaris behoeven te lopen om te vragen 
mag ik, dit doen of mag ik dat doen. Wanneer het werk op de j1.1iste wij ze 

Oû verdeeld wordt is d at ook niet nodig. · 

L�"'

\
Kameraad Mol heeft gezegd: ik geloof niet dat het in andere lan

. 
den zo goed 

C"' • .1'· gaat ten aanzien van het vredeswerk. Deze opvatting is de ;gest Y90r d� 
{'(1"': parti·. Zij is anti-commt.U).isch. Als wij deze opvatting h.ouden geven wij 

(\-� voet aan de oor ogsJagers en dat betekent onze partij ten gronde richten. 
" Ik ben het niet eens met het voer: stel om de contributie te verhogen. Er 

�� 
wordt al zo dikwijls een beroep gedaan op de pgt.n.,dan weer voor steun ... 

1 acties,dan weer voor obligaties,dan weer voor dit en dan weer voor dat,nee · ik ben er absoluut tegen. Uok de pgt.n. hebben te lijden onder de oorlogsa 
politiek van Drees en zijn consorten. Het enige wat gedaan kan worden is 
de partij te versterken en uit te breiden,délill. komen we er ook. 

'
Naar aanleiding van de vraag omtrent de scholing kan ik jullie mededelen, 
dat een plan voor de scholing door let partijbestuur wordt uitgewerkt. Dit 

� plan wo�dt nog nader bekendgemaakt. 
En nu wil ik het met kameraad Segerius nog even aan de stok krijgen. Die 
heeft gezegd,dat,als de partij niet achter de vredesbeweging staat,dan gaat 
er ook niets van deze campagne uit. Dat zou er dus op wijzen,dat de andere 
personen die in al die vredescomitg1s zitting hebben,niets zouden doen 
voOI'· de vrede" Dat is niet zo. Deze mensen verrichten zeer zeker veel goed 
werk voor de vrede. Niet-partijmensen hebben ook veel gemakkelijker con ... 
tact. Zij zijn nog niet zoals wij bedorven door revolutionnaire ideijnrik 
begrijp niet d at er in Haarlem maar ��n vred scomi t� is. Er moe ten toch 
veel meer mogelijkheden zijn-. Ik heb t, enminste zoiets gehoord o.a. over 
een domine,de Graaf geloof ik. Waarom ��rdt geen contact gezocht met deze 
man. Dat moet toch mogelijk zijn, We moeten veel openhartiger en veel 
sneller werken. We moe.ten he.t districtsbestuur opdragen om een nieuwe lijn 
te gaan volgen. We moeten afwijken van de geijkte methodes. Deze zijn 
verouderd,dat blijkt we1 doordat er d _e laatste keer maar vier man was op
gekomen voor de ha.ndtekeningencampagne. Het vredeswerk moet zodanig aan� 
gepakt worden dat Haarlem aan de spits komt (applaus). 
In een slotwo�·d zei Segerius (naar aanleiding van de opmerking van Baruch� 
het was mijn bedoeling dat in de eerste plaats de partij achter het vredes 

� werk moet staan •. Ik heb helemaal niet willen zeggen dat niet-partijleden 
niets doen. Wij zullen het vredeswerk in bit district uitvoerig behandelen 

en zo spoedig mogelijk de nieuwe richtlijnen bekend maken. Ik geloof wel, 
als de leiding andere maatregelen neemt dat dan een beter resultaat te be� 
reiken is. Pgt�n.,ik kan niet anders zeggen dan dat pgt. Baruch is geslaagd 
met zijn uiteenzetting en ik geloof wel dat ik kameraad Baruch hartelijk 
kan dank.zeggen (applaus). 
Na de Haarlemse pgt.n. opgewekt te hebben tot deelname aan de handtekenin� 

fvijf genactie Vredespact Groterop Maandagavond,29 10.50 onder leiding van P. 
In den Berken,en tot een krachtige kaartverkoop voor de grote Revolutie� 
herdenking op 5.11.5i,besluit Segerius met: We zullen nu besluiten om met 
volle kracht alles aan te pakken hetgeen w. ij deze avond behahdeld hebben, 
in het byzonder rat vredeswerk. Ik verzoek kameraad Baruch in Amsterdam 
mede te delen,dat in het district Kennemerland besloten is,met volle kracht 
te gaan werken voor de vrede. Hiermede sluit ik deze vergadering 

A 6 November 1951+

Aan het Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68.

D e n Ha ag. 
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�heodorus Jacobus Segerius,Watergraaf'smeer,19.4.15. 
Siegfried Baruch,G6ttingen,17.2.05 
Hendrika Elisabeth Paulina v.a. Pligt�van der Wagt,Delft,9.5.1900. 
Frans Wezel,Jisp1 22.2.1.8. 
Maria Johanna Barbara Hoefsmit�Immink,Assendelft,21.11 13 
Pieter In den Berken,Amsterdam,22 1.05. 
Gerrit Mol,Amersfoort,20.7 98. 

et Ds. de Graaf genoemd op blz.9 wordt vermoedelijk bedoeld: Ds. J. de 
Graaf',Julianal.aan 6 te Overveen (gem. Bloemendaal) ... Johannes de Graaf, 
Norg,l4•7•ll.: spreker op bijeenkomsten ttKerk en Vrede": sprak op bijeenkomst 
comitl "Vrede in Indonesi� (7+l.49);betuigde adhaesie met congres "Onder ... 
wij s�Vrede11 (OPSJ) .. Nov• 1 49 
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Op 6-1-19:,2 werd in Hotel "London tt te Alkmaar een
districts-vergadering van de C.P.N. Noord-Holland Noord, 
waarover het volgende verslag werd ontvangen. 

Opening vergadering circa 11 uur. Aanwezig 32 afge
vaardigden. H. KN'UISTINGH opende met een kort woord, vermeläen-

1 de, dat het verdere betoog zou gehouden worden door P. van 
l'IBEEK uit Andijk, terwijl het eerst in de bedoeling lag om dit

betoog in tweeën te delen, n.l. het eerste gedeelte door P • 
van BEEK en tweede door KNUISTINGH. 

P. van BEEK besteedde de grootste helft van de rede 
aan de rede van P. de GROOT uitgesproken op het Partij congres 
te Amsterdam in December 1951, welke rede in zijn geheel is op
genomen in "De Waarheid". Op het einde van zijn betoog werden 
door ven BEEK richtlijnen �an,gegaven voor de aanstaande verkie
zingen. Hij drong er op aan om die mensen te probereh te bein
vloeden die het niet e)ns zijn met de richtlijnen van N.V.V. en
P.v.d.A. en ze daarbij te wijzen op de verraders-politiek van 
hun leiders tegenover het Nederlandse volk.Obk moest stelling 
worden genomen tegen het ambtenaren verbod.Hij bracht naar voren
het uitschakelen van de 2e Kamer, betreffende eventueel besluit 
voor het verklaren van een oorlog. Ook kwam ter sprake het con
centratiekampen-systeem en het standrecht, dat de bedoeling 
heeft om alle z.g. gevaarlijke elementen (hoofdzakelijk C.P.N.
ers en E.V.C.-ers) op te sluiten en neer te schieten. 

�r werd bekend gemaakt, dat voor de propaganda actie 
/l-1een commissie van drie is benoemd en wel J. BOEDER, EPRINGA en

/1P.v.d.LAAN, alle drie van afdeling Wieringen. Een ieder werd 
verzocht om een verkiezingsabonnement à f. 1,75 over 5 weken te
nemen en die uit te zetten bij niet aangesloten sympathiserende
arbeiders of m;i;ddenstanders. 

W.s laatste bewaarde hij de stand van zaken in afdelin
gen, waarbij hij constateren moest, dat de zaken niet gaan zo
als het moet gaan, __ overal is een teruggang te constateren; b.v.

v 

Î moet in
�otere

iil!i' 
_ad.,J$ � if  u,t ���� 

Afd.Wieringen 3 abonné's winst, 14 verlies; 
Afd.Schagen 8 abonné's winst, geen verlies;

" Hoorn geen " 4 "
" Callantsoog geen " 2 "
Il 

Il 

Heiloo 
Andijk 

"

Il 

Il 

Il 

2 

2 

Il 

Il 

. 

� 

" Langedijk " 11 1 11 : 

" Alkmaar 2 abonné 's " 6 n 
; en daar 

de kortstmogelijke tijd verandering in komen door een
activiteit te ontplooie�ierna werd gepauzeerd. 

' 
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Na dep uze werd gediscussieerd door de afdelingen en 

I 
, (Ij). r��enen opgege en voor h�t teruglopen. der abonné 's en de moei

'/f/ / liJkheden waa de verschillende af delingen mee te kampen had
den. DE VRIES van het de€ielijks bestuur verweet alle aanwezi-
gen het tekort aan begrip voor collectiviteit en wees hun op 

J)I'-' het nut daarvan, om dat steeds door te voeren en gebruik te 
.maken van het boekJvan Moscou, waarin het collectief zo goed 

/,,'Jl wordt gedemonstreerd. Cook waarschuwde hij tegèn een insluiping 
7V� an reactionnaire elementen en dat ieder een ieder moét con-

. i!1\. troleren op zijn doen en laten, zoals het geval HEEMSIG!IRK uit 
yY1 Y' •.... l Alkmaar waarbij 2 leden zijn geroyeerd, omdat zij aan de kant 

� stonden van de tegenpartij en dat zulks in ieder afdeling kon 
l,i1�

f
( gebeuren�Hierna deelde hij nog mede, dat dominee VAN DALEN 

r-""11� in Maarî;'"'in Schagen op een openbare vergadering zou spreken 
�n dat alle afdelingen worden opgeroepen om daarheen te gaan.

KB, 21 Januari 1952J
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n.a.v. I.D. Wormerveer 128814 z. CO.
MINISTERIE VAN 'o-Gravenhase, 7-2- 1 52 

BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: B 128814 

Ond.: • V.B. 
IIId/2v 

V E R T R O U w E L I J K

Onder dankzegging voor de in Uw schrijven dd. 24-1�'52 
no. C.9/52 vervatte mededelingen moge ik U berichten, dat de 
hierin genoemde Els de SMIT en Nel BRANDENBURG geacht kunnen. 
worden identiek te zijn aan Elisabeth de SMIT-KRUYT, geb. 8-9-
1907 Zeist en Neeltje KLEYN-BRANDENBURG, geb. 5-12-1025 Amster
dam, beidel2,'wonende te Amsterdam. 

Eerstgenoemde is een vooraanstaand bestuurslid van het 
N.V.B.-district Amsterdam.

Aan de Heer 

u, HET HOOFD VAN DE DIENST 
/ 

,, �
namens deze: 

t 
t �: G. Crcbb•1n�' JJTi 

Korpschef van Gemeentepolitie 
te 
WORMERVEER 



143. _o�
y 

N./�.c.:z, 
� � v __ EE_R_T_R_o_u_if_E_L_I_J"_K_.

No:009/52. Datum: 24-1-52. 

Onderwerp: Districtsvergadering C.P.N. District 
Februari 1952. 

Zaandam,te houden op 16 en 17 
' 

Datum ontvangst bericht:24-1-52. 
1 Betrouwbaarheid berichtgever:Betrouwbaar.

Waardering bericht:Betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan: (!.iondeling doorgegeven 

�, en Krornmeni e} 
Medewerkende instanties:N.N. 
Ondernomen actie:Geen. 

;, J JAN �-9�;� �� 

aan ID Zaandam,Znandtjk,ffor-

r-::�-----�� Blijkens alhier bekomen inlichtingen van betrouwbarezijde, 
OP KAART waurbij inzage der betref .rende stukken kon ges chi eden, '7.al 

op 16 en 17 F'ebruari 19 52 een Districts-Conferentie 111an de 
c.P"N. voor het District :3.aandam worden gehouden.
Voor de financiëring zijn thans lijsten verzonden aan de
tot dit District behorende Af'delingen der C.P.N.met de op
dracht de achter de navolgende f'delingen geplaatste be
dragen op te brengen waartoe met afzonderlijke intekenlij&
ten zal worden gewerkt,t.w: 
Zaandam I Fl. 5-; Zaandam II Fl 15-; Zaandam III Fl 10-
Zaandam IV Fl 10-; �aandam V Fl 15-; Zaandam VI Fl 15-; 
Zaandam VII Fl 5-; Zaundam VIII Fl 5- en Zaandam IX Fl 10-
0ostzaan Fl 15; Koog a/d.Zaan Fl 10-;Zaandijk4ll"r 10-; 
Wormerveer Fl. 15-; Wormer Fl 5-;Kromrn.enie Fl.15-;Assen
delft l!'l.10-;Uitgeest Fl 5-; Westzaa11 Noord F'l 5-;Westzaan 
Zu.:i.d FI. 5-; Knollendam Fl 2,50; Jisp Fl 2,50; Verblifa
Fl.5-;De Bijenkorf Fl.5-. Totaal derhalve Fl 200-. 
-

oorts werd bekend dat reeds nu voorbereidingen worden ge-
troffen voor de a. s Wereld-Vrouwendag.Er is in dit ver
band een circulaire verspreid waarin de N.V.B leden tot 
hard werken worden aangespoord.De nodige scholmngsmateria
len zijn bereids geree1 gekomen en ?.ullen op te beleggen 
contactavonden worden besproken. 
Ter activering van een en ander zijn leden van de N.V.B 
aangewezen die voor het verloop aansprakelijk zullen wor
den gesteld.Hiervan werden bekend: 
1. Voor Noord-Holland, Zaanstreek en Kennemerland Els de

.S!JIIT. ( alhier onbekend) 
f 2. Voor Junsterdam Nel BRAND�URG. (alhier onbekend) 

) 

Betreffende de op 16 en 17 Februari 1952 te houden Dis
trictsvergadering, vorenbedoeld, zal getracht worden de 
plaats waar deze zal worden gehouden,vast te stellen, 
waarna eventueei bericht 7,al worden gezonden,c.q. maat
regelen worden genomen. 

EINDE . 

60421. 



Via " B. we1·den -van eüll rel.atie een aantal 
doe· enten ontvangen met betrekking tot de O .P. • , af
komstig van een districtsbureau. 
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PBESENTlEl.IJSI! KADE V.ELG 2 Ootober 1950.
�=====�===============---- ==:::= 

Jonge Prins - ormerve9r.

Nam:

�-. ·Bilderins
r. iep 

• ans 
• B nnelm

P. -luipe:r 
PpJ. Sohoonhoven 
J. thujzen•Pals

• v.d.:S.orst 
G. Idema 
B. Id_ a 
J. van Beyrd.ngen .
G. van Hatt 
• o'Udt 

p. Hei.nis 
�.B. d Wit 
c. a l  
p. Blees 
J. van Ha:rling
J. o:tman 

• u...... van B�ling n
s. Bus 
G• n 
l1es Bakker 
Jo ol 
T. nous-Huieman
Ao Buys 

· G. s-.hilp-Xok
G. Pels-Rol 
K. Rol 

'
J.J.va.n xOngeren

• Bus 
u. J. stroo 
c.F. ogg veen '
,. _ver r 
I<. Gro� 
p • .::-Hartl d
G. Tenty 
R• Blees 

• Jb. van Harling n
s.van Toor nburg 
J.Plooyer-v-d-Vlis
Ko Orin 
B• de Boo 
J. Molenaar 
c •.•. Gerssen
D• heffer 
Zus Hol- als
ppX:uiper 
verw r 
JoKiel 
1.Ve:rmeulen 
p.raayk

Functie:

Polo S-a. 
-Penningm 
Prop. 
P nningm" 
voorzitter

dr. 

Penningm 
Pol.Sear. 
uitgebr.t,twtx. best.

• t 

Waarheidsagent'
proppSeor. 
o:rg. Sèoro 
Gzoeps or. 
Pol.Sao . ????
Distr.P nningm 

Ptop :iiier 
a eidaagent

Diatr. 

Groep sa or.
Prop. eer. buurt
POl.Sear. " 
Prop.Leid" 
Pol. .. Seor. 
Gemv nteraadslid
l?ol. Sear. 

rop.Afd&ling
J ugdwe:rk 
Org.seor.
Pol.seor. 

Gro pshoofd

Pol"Seor. 
ag �hst • m. t r.

Pol',Seor. 
Org. S er" 

1 Groepl ider
" 

oor 
Groep oofd

Groep shoo:fd
:Prop .s er. 
dag.beet. 

Afdeling:

.orm.erveer

lt 

" 

o :rmerveei-
Koog /d Zaan

" 
• 

orm r 
-- !toog a/4 aan

Krommenie 
Kromm n!. 

• 

" 

' ·om n r 
Zaandam 
tcro �i

" 
11 

Il 

" 1 

"
Uitg e t

\ ... Koog a/d Zaaa
.... t! 

ft 

. " 
, lfucg a/d toa

KJ:on:imeni 
om rve r 

" }{oog a/d Zaan 
, S8 delft,; d.
Xl'omm nie 

.� Koog a/d Zaan
11 

" 
lt 

orm rv r 
" 
tt 

" 

� Koog a/d Zaan



Afd. tal 

Koog a/d zaan. 1, 

Zaandijk 4 

1' l.l 

rm r , 1 

1, 

5 

s 

llendam -

.lisp 
- • 

zand, 2 
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apen van a ndam - z nd 

Naam: 
-

Functi : Md l�: 

G.Clard7 Pol.S -Jr. 8 
J. Best Prop. id r " 

Ko ne
G. Br& u r Pol.S or. n 2 
Steyn " 8 

.F.J!uee en Pol.S r. " 5 A.�hermer Prop. · eidst r '" 
5 

J.H •. estra •e1tv:eiêer " 7 
P. de Groot " 7 

• P.Branten or�. er. " 7 
c. Deumera n 

7 

• .v.a·.orift 7 
H.da Groot Pol.s or. " 

7 
Ke7zer Ocst:s Zd. 

• Keyzer Pol.Seor • Il " 

J. Baunder • Zamd m6 
;p • dde " 6 

• .Koning Pol.Seor, n 

l n.van Boute Pol.Seor 
.. 1h; .Jont;,

--{ r.-,\-
',r-. � i' f.. 

lt 7 
J. f!ieu nhuy Dii.itr.»e t. .,, 6 
�. Nieuwenh uy n 6 
· .J. 'eli t in.Bw: au " 5 

.v.d. orst-Lubbes Pennin • ,, 3 
H. • v.d.Horat pl • or. n 3 

.d 
I 

lfie àrh id " !i 
Prop ' 

lt 80 ? --.. """ 

•• 
P,.Bleee Distr .Penniri • a/d !1z..an 

• 
� 

,, 

MN 

/ 
,• 
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z nd 

Zaandam :, 

Zaan am 6 

Z indam 7 

Zaa 8 

Zaa "' 9 

Oostzaan Zuid 

Oo tz an Noord 

Aantal 

... 

l 

2 

4 

5 

7 

4 

-1

2
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Via K.B. werden van een relatie een aantal. 
documenten ontvangen met betrekking tot de O • .P.N., !J,f
komstig van een distriotabureau. 
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Oostzaan Noord - 5 kaarten 
Oostzaan Zuid - 3 kaarten 

\. \ 
1 





W.Ko 7 

Hie'rmede 
Prop.Seor. 
Donderdag, 18 

datum1 14 Janua:d 1951

nodigen WlJ je uit tot het hijwonen van de 
vorgadering 1 wclkG gehouden zal worden op 
Januari ten huize van. E.v.a. kantoor 

wormerveer-Voltastraat 20 
Aanvang 8 uur. 

Wij rekenen heslist op je aanwezigheid. 

Karn. groetend 7 

CO MM • PART IJ NEJJE .::lL AND. 



dI/EH 

1.K.,
In ant· ord op jullie vraag om afrekening, de en wij jullie 

mede, dat wij voor R:>de Dinsdag helemaal geen kaart n voor d 
D1am!.lllt eurs he ,-.an ont angen. 

Kam. groetend, 
COM i.PARTIJ NEDERle1ND 

Distr.Zaanstre k 



• 

tr rt, 



Amsterdam, 16 November 1950 

Aan de Districtsbestu:rèn 
Aan de Poli tiek-secretarisscm 
Aan·.de Bo(;)kenfunctionerissen 

Waarde Kamèraden, 

Zoals jullie bekend is, sl�it de uremi2-
actie op 17 November a.s. 

Al het geld, dat op 18 November wordt 
overgemaakt (per giro, postwissel of persoonlijk) wordt 
nog meegerekend. Na de actie zullen wij jullie een vol
ledig overzicht zend en v 211 dB resultaten. 

Kamerc,den, ne, deze actie m2,g on.ze acti
viteit niet verslappen! Integendeel: het is noodzake
lijk dat met hetzelfde - en zo mogelijk met nog groter 
Bnthousiasme - wordt d.oorgegaen. 

Wij moeten echter met elkaar de juiste 
methode vinden om de verkoop � daar waar hij behoorlijk 
loopt - steeds op te voeren en daar w2,ar hij bijna of 
in het geheel rtiet loopt, nieuw leven in te blazen, 

Naar onze mening zal h�t beste re sul ta2,t 
bereikt worden, indien"met de volgende punten rekening 
wordt gehouden: 

1�. Iedere week, indien mo�elijk op dezelfde 
tijd je klanten bE::zoeken. 

2e. Alle p.e.rti j genoten, . te beginnen met hei; c:.f
delingsbestuur en andere v-rerkende leden, t0t 
klant t c meJcen. 

3e. Daàrnc�. je klantenla·in,r,· uitbrcicîen tot c1 u 
Waarheidslezers en syinpe.thi,sèrenèl G.,.l, rv 

4e. Zomogeli ik een lmis-8)::.n-lmis 8.cti. e o:r: ê,1.:.io c.-

5e. Proberenugegevens te veTz8Xf:eLm ve'!.1 J� L..:2>
t��' �.v.verJe,e.rclegc;n, ir� welko orge.ni_së:ti� 
ZlJ zitten ei1z., orn de.a:ro.oo:r e.dr8ss0nm1:,tc:ri-
a.al te krijgen. · 

, Om echter een partijtae.k goed uit te 
voeren, is het nQodzakslijlc deze te controleren .. De.ar = 

om vragen wij jullie: Worden jullie regelmatig gecon
troleerd door je politiek-secretaris? Spre�k je zelf 
wel ovei je werk met de pol.secr. en spreek je in je 
afdelings-vergaderingen over je werk? 
. 1Ke,meraden, al deze diï'tgen z:i.jn noodze,-
kelijk om succec te bereiken, De voorbeelden uit Rot-
terdam bewijzen cl. e juistheid van deze methode. 

'vfat erg belangrijk. voor ons is, is ori
tiek van onderop te ve1'nernon, d,vv.z. VBJ1 jullie- uit de 
practijk. 

Indien jullie afdelingsbestuur geen 
aande,oht aan jullie werk besteedt, om welke redenen 
de.n ook, bespreekt dit d&n met de p,;üitiek-secrete,ris. 
Lae.t ons weten of je volledige mede1werking 1o.�ijgt van 
je afdelingsbestüur. Sclu·oom niet de zaak aan de orde 
te stellen, zowel biJ het afdalings- �ls h0t districts
bestuur en eventueel biJ het ondcrdist:cicts-1iestuur, 

Wij zullen bij d,J regelme.tige drie-
m2,anctelijkse controle i.11 overle.<> met julli8 dist:;,:i

-c.;
c
::...
t
;;;..._ 

___ _ 
vergaderingen org2nisenêm

1 
nJ:>rbij 2.D,mvezi.a o.110rün .,__, 

\ 



- II -

ziJn: districts1Jeshmr·, afdelings-secrete,rissen en 
boekenfunctione,rissen. Op deze vergs,deringen is het 
mogelijk met elk2,e,r grondig _ve,n geds,cliten te wisselen 
over dit p2,rtijwe1�k: de roman- me,rxistische lectuur-
en zegelverkoop. 

Daarnaast is het echter reeds nu noodzakelijk 
jullie geluid te laten horen over deze circule"ire .en 
me,atregelen te riemen ter verbetering ven de boeken-
verkoop. 

Begin in elk geval'cdntacf op te'nemen met je 
politiek-sec:retäris (die deze circulaire ook toegezon-
den krijgt ) ; · · 

Tot slot, lrnmers,den, nog het volgençJe: 
Heel binnenkort verschijnt nsrI'ORM 17, eer. o:r. C'-

• 
korte volksuitgave ve,n 826 pagina's voor d.e werkelij:,.: 
fantastisch le,ge prijs ve,n 'T'WEE GULD:C:J EI". v:r:::-:".-:c. :::·�

. 
. 

Deze meesterlijke rorne11 láat nog eens· l'Li_;_ '-' 
lijk zien de rol ve,n de Sowj et-Unie ü1 à e stri Jd -vos"" 
de vrede. 

· · En:- de,ar de naam van Ilje, Ehrenb1.1rg zo �jel_<., __ ;·
is, dat wij met dit boek tot ver buite� onze riJen 
kunnen komen, is de- verkoO,;Q van nsTORM·; van z_eei0 6rot-c 
politieke betek�nis en een directe bijdra�e. in Je str�d 
voor de vrede. 

-• 

Met kam. groeten 
-Ui tge-v é:Ï0i j - Pege,suf-

.. 



A:N DE POL.SECR!, behulve Zaandam en Oostz:ian. 
========== . =========================== 



AAN DE PROP .lEIDERS V PJ.il ALLE AFDELINGEN, BEHALVE ZAANDAM. 
--==--�-�-------------------------------------�----===-



; 

AAN DE POL.SECR. VAN DE AFD.: KOOG, ZAANDIJK, WESTZAAN, 

WORMERVEER, WORMER, JISP, UITGEEST, ASSENDELFT, KNOLIENDAM 

KROMMENIE. 
1EH ==================================== 

.aard F ijgenote, 

bi. 0

's 
te 

10 S pte ber 

Rode Dins op 19 Sop ; . or 
'- en :aderver a 02•.:..ng op 29 ptember a s. 

Wij reken nop je 

00.;,u: • 

. .üigh id. 

t nd, 

DERLAND 
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OPROEP van de "VERBLIFA-ARBEIDERS" 

aan de arbeiders van de Hembrug 

Vrienden, 
Krommenie, Augustus 1950 

In alle landen d_er wereld is een actie gaande tegen de dreigende 3e werel�-oorlog en voor het 
behoud van de Vrede. 

Indien de mensheid zich niet door leugens en oorlogspropaganda laat meeslepen en zich standvastig 
verzet, kan een nieuwe oorlog verhinderd worden. 

Het is slechts een handvol monopolisten, wapenfabrikanten en hoge militairen met hun aanhang die 
een nieuwe oorlog willen ontketenen. 

Onder de indruk van de grootscheepse oorlogsvoorbereidingen en de mogelijkheden voor een ontzag
lijke vernietiging van mensenlevens, welke een nieuwe oorlog met zich zal brengen door het gebruik van het 
atoomwapen, heeft het Internationale Rode Kruis het atoomwapen veroordeelt en zich tot 64 landen in de wereld 
gewend met het verzoek dit wapen niet te gebruiken . 

Wij hebben deze uitspraak overgenomen en ons tot de arbeiders van Verblifa gewend met de 
volgende 3 punten. 
1 e. Onvoorwaardelijk verb_od van de atoombom. 
2e. Het instellen van een doeltreffende internationale controle op de uitvoering hiervan. 
3e. Die regeri.ng tot oorlogsmisdadiger te verklaren, die als eerste de atoombom gebruikt. 

Een groot aantal arbeiders van alle gezindten hebben deze punten onderschreven. 

Verblifa, afdeling "PADLAAN'' 86% 
,.IJZERFABRIEK" 85% 
,. VERWER" 7·00/o (bij deze afdeling wordt nog met lijsten gewerkt.) 

Wij zijn er van overtuigd dat ook de arbeiders van de HEMBRUG vóór het verbod van het atoom
wapen zijn. Reeds onderschreven meer dan 250 millioen mensen bovenstaande 3 punten. Door deze uitspraak 
zal geen regering het atoomwapen kunnen gebruiken, zonder op verzet van de wereldbevolking te stuiten. 

Dit is onze grote kracht ! 

Wij Verblifa-arbeiders roepen jullie op eveneens bovenstaande 3 punten te onderschrijven. Helpt mede 
mensheid voor deze gesel te behoeden en versterkt de barrière van Vredeskrachten, die in staat kan zijn 
nieuwe oorlog te verhinderen. -

INTEKENLIJST 

NAAM 

Namens- de "Verblifa-Arbeiders" 
Het Initiatief Comité: 

,.>< JOHAN DE JONG ' 
P. DE VRIES 

'i H. CLAVERTU 

H.· �1 /f·,·tJ

NAAM 
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Zaandam 9 l9 October 1950 

AAi.� DE POL.SECR. EN ORG�s�c.a. • 
. --------------------------·--

Waarde Kamerand 1

HEü district Zaanstreek heeft gemee:ad om op 
27. October a�s. een kadervergadering te moeten beleggen waar
de In:ternationale en Nationale situatie uiteengezet zJ.l wor-
den door een lid van. het �artijbestuur.-

�.:l 

Gezien de belangrijkheiêi van deze ver gade- · ·, 
ring is het noodzakelijk 1 dat het hela afd.kade:r zonder uit':.. 
zondering aanwezig i's • 

Bespreek dit dus onmiddellijk na ontvangst 
met het Dag.Bestuur en mobiliseer je hele afd.kad.eT. Geef 

, daarna direct door met :iioeveel pgt. -je afdeling aanwezig zal 
zijn, 

. Voor Zaandam en O·ostza_.:m wordt hiJ gehouden 
ih "Eet Wapen van Zàandam 11 ep. voor de overige afdelingen in 
i':be Jonge Prins n te \i'lormerveer, 

Er zal nog -nader belcend�gemaakt vvorden wie 
van he_t,: .P':1!tijbestuur komt spreken. 

De vergadering begint om 8 uur. 

\' 

Kam. groetend 9

COI\[M. PART IJ NEDEfili\J.�D 
distr.Zaanstreek 

•



/( i, J() .,. 
@.P.m. COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND (DE WAARÁE!D)
DISTRICT ZAANSTREEK 

Afdeling: 

Onderwerp: 

Jonr,:ewaard - ·-:estzaan 
'td Beets· - Jisp 
fl Metselaar - Knollendam

� i K. e Vrie::; - Zaandam 
Î f Jonker. Zaandam 

·,

/. 

GEDEMPTE GRACHT 39 • ZAANDAM • TELEFOON 2300 • POSTGIRO 511980 

ZAANDAM, 19 



Kd../FJi 

l'J&.arde Ka·· rc.ad1 
R e:1�mede nodigen wij 

besnreki rr- op nde1.•dag l Februari • s., o 
in het Dist'• YJUltoor, Nioolaa atrant 1B t 

� olcoue:icl op je n.a1.1Wez; • i: , 

KdW/Im 

Communistische Partij Nederland 
Afd. Propaganda 

m ste r da m. 

\'!; aarde Kameraad, 

C 

� Januari 

l Fe ruari 
... 

� �rugkomend op ona sohrijven van 29 Janu.,ri "1., 
�erichten wij jullie, dat de datum voo� Koog �/d Z�� veranderd 
is in 16 Fe.�ruari,· 10::ij ,1oen jullie de ,-_etr. ontv"" st avestiging 
No.403 hie� ij toekomen met het 70rzoek ons een niQuwe te zenden 

51 

voor 16 Fe�ruari. �
:revene retourneren wi,;j ontvang···t,-,evestiging No.408, 

daar het ons van ormérveer nog iet ak nd is. 
:I.n a:fwaohtin6, 

ijlagen 

• 

ram. gr etend" 
CO .P 4RTIJ Nl!;DERL.'IND 

dist:r .zaanstr ek 

51 





13 o ari

o. T I.
-i=•=*'==• •' 

Aan de Kgpj.n.cin de,; nederla.nden. 

Da 250 nan :rezigen op de Openbare Verg d ring der O .P.M. 
op 8 Febr. 1951 te Wormerv er, prowesta n et kle, te en 
do vorming v n oen nieuwe regerin(� v. . "aterke mann .It', 
op bevel van do buitenlandse generaal Eis �1er, 

eisend.int ng volse een regeri , vr�denpolitiek 
zal voer n, 
he, onnti.dCollijk uitti-edcn uit h t tl. et, 
vr::t•minderini:; v · de bowapenin su · tga.v 
en 5 loonsverhoging. 

y.rotester n t vens ·t;e ·en de v:rijlat:i.ng v 
va.i."'l eutten. en�ra l Christians n 
en tegon da l r owape d.n.., a.n Duitsland. 

C 

de ordena.ar 

1 



Kdi/EH 9 ltugu "u 

X Kam. c. Tolk 
{ \ Zuiddijk ';60 

Zaandam. 

aarde .EarJera d, 
Ir er ede verzoe rem. wij j 

om 1 uur' middags, op h�t D:str.kantoor 
koito bosprekin-. 

Kam. gro tend, 
"..,o W. PARTIJ TEDER:i., urn 

r 

ug. a.s" 
een 



in, /BH 11 Aug. 

an pgte.E.G.Brantenaa.r-llicha.el 
Oostzijde 307 0 

1/ 
Zaandam. 

�aarde partijgenote, 
Hiermede verzoeken wij je voor een korte be-

spreking Dinsdag, 14 �ugustus a.s., om 11 uur op het Diatricts� 
kantoor te komen. 

Ban je eventueel verhinderd, wil je one dan 
bijtijds waarschuwen en een andere datum en tijd opgeven? 

km. groetend, 
CO�

r 

.P AR'.rIJ NEDERLAND 



Uit OD 125 

'Voor OD 244 NH 

Ag. nr: 129149 

UITTREKSEL 

Naam: C.P.N.-SCHOLINGSCURSUS

Naam: C.P.N. VERGADERINGEN

Afz. : B Datum : Jan. 52 

Aard van het stuk: Betreft CPN documenten over scholing Distr.Zaanstreek

Zie U;tlage

Uitgetr. door : T. G. 

Datum: 7/3/52 

Op aanwijzing van : B III 
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KdW/EI:l 24 !ugu.atus 

Waarde Kameraad, 
Hiermede nodigen wij je uit tot het bi 

'van een WER:r?LEIDING-bespreking op Maandag, 27 Augustus as.,
des avonds om 8 uur, ton huize Va! kam. R. Blees - Dahlia 
10 te Koog aan de zaan. 

Op je aanweaigheid ordt belist gerekend. 

Kam. groetend9 

CO:&M.PAR:i'IJ NED ]Rl,Jl D 
R.BLEES 

p.o. 

51 



!rd'N/EE 

'tl Kam. R. ·\fan Harlingen
Talrnast:ca.at 19 
Krommen]&.• 

h.Hlrde 1:ameraad, 

\ 
'.Vij nodigen je hierbij uit voor eer.. bespreking

met d.e werfleidir..g van de k1·ant, op Dinsdag, 21 "ue;ustue r...s., 
� \' s u:.orgens om 10 uur, ten huize· van kam. R. Blees - Dahliastraat

10 te Koog nan d0. Z an • 
. Op je aan-..vezigheid wordt beslist gerekend. 

Kam. groetend" 
COMl,.Plffi'.::IJ ,u:DE�-.11 ·":'.'D



KdW/EH 

J 

/ 
1 
1 
I 

12 Juli 

DE AARHEID ,/ 

Afd. .Abonnem nten 
K iz rsgracbt 324 
.Ameterd __________________ ..................... •.

'f .K.' 
Bi rm d verzo n wij julli om to z nding van n 

1. 

2. 

BEZORG!AS voo:r 100 kranto!l - adr a Nicolaasstraat lB " Zaand ·• 
De oud ta ordt r tourgezond • 

:.�so:
d

aa:
t

" e
r

s:.:t�
a

.:
anU -

a
d
r 

asem l �p 1l 

, T 16 - 20 Juli : T nt nk Bakkum - T nt 0.1· 2 "fÄN 
P.Lang b rg - E ndracht tr. 26 - Z..i.anda \ 

'X i van l - 29 Juli i p/ A. d Gr af .... H r nw g OA 
2óBt6 Olllf ( -H} 

·�i G.Schoen - P.J .'?ro lstrl n 92 - Za d

� 
_ 'Á tv 14 Juli - 18 Aug.1 p/ Kl.Schol - strandwacht { 1,

Ev n na UYLENSPIEGELt 
EG OllD AAH ZEE. 

4 •. �l p .Ko ter - alveratr ;t 5 - Z and
Ivan i - 20 Juli i p/ J.W sterink - St ionsd � NUBSP�e 

-0-0-0-0-

Kem. groetend, 
00 AR�IJ EDERL D 

Distr. Zaanstr 

l 



Milde 

1·, 

Ge.., nlen[JI: -,-, .. :Tey !J_ r 3 r 
0 .,..L.T ,. - �C ' r . .�:�·��v�� 

��t · E.v.d.Jorst
t \1 ITJ" 'a'�' c,s•V �9-oD h �� 

�. de �.uyter 

amer· d� 

29 1 51. 

van en be 
2 J ni a.s, 

r ldn, be r •. 
1
de , !L 'IDI •G, op Zate dau i<ldag, i" 1:1 

liiei:med.e,·nodigen i 5 je uit tot he bijwonen \�i,; 
- ; uur in ry�t Distr. .rantr:or - ioolaass •1at lB. 

ij re�'Ei41en besli13t op je as.cnwezigheid. 

Km.. ·:ro t cl1
C0.1.-•P.ARTIJ IDüRL!, D 



· KB/EB

' 
1 

27 Maart 

Waarde Kameraad, . 1\ 

\ 

· Hier ede nodigen1wij je uit tot het bijwonen van
de driewek lijkse werfleiding-vergadering betr. alle afdelingen, 
op Vrijdag, 30 Maart a.s. ten huize-van Mevr. M. van Harlingen, 
Talmaatraat 19 te Krommenie. 

51. 

Wij beginnen om S uur en rekenen op je anwezigheid. 

Gr:i/n 
J. Molenaar

�M. VEµ'l Harlingen 
x M. van Tongeren, ·
+ J. Metselaar
i-' C. d.e Wit
t Jo Beets
'i<.. Jo Houtman 
+Lies �art land.

1 \ 
(\ 
1 \ 
'' 

Kam. groetend, 
COMM.PAR�IJ NEDERLAND 
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GEZö!iiiillEN A.AN : 
=============== 

Agenten: tr u_. Hottentot � 1 
Harrewijne 

'{P;B1;._o�I!1 l/6,b.'\,/ 

D.L. � Vo çi. oKOmiller / 
G-. Hissink 
R. en p oBlee!S' 

N 
y

P. Schhonhoven - ".D ;'11r 

1 :[.d_e :Ruyter �--
'f K o Bakker 1�' 
' �Plooyer 

._,. �. de Wit 
.sl.• Nieuwenhuyse 

Werfleiding: M. van Tongeren 
J; /\ J" Metselaar

,L_Jioy.tman J
IL• Grin 
W,. •. Swart 
P. Heijtlager
1!!_._J�rui_ns�� 11 ·S
K• K � OJ::.rJ..e.1 --"" 
M.• yan Harli:ggen i u 

, .Q... va;n Hatte_m# ry 16 c"�

· J. Molènaar
N Schermer 

dL de Jaag · ,._ \ ll 
.J:_uleS ]est - J
1:_. Hartland' V

' Q:.ré Hissink 1t v

{-)Prop. ( Pols H. Metsleaar
,' J. B�t..s 1-;., /b 11 Il ./ 
. L. Vlottes 

1·•

\ 

V- Ab. Maat
'J., J}. de Wit
' G.rinwis
� .Q. Keijzer -�

_ � B • ...Y.@_-_;puynfill -� IL Soy �> \! 
'f. M,..eyr ._ 1Heuwnetn.iyse - '-
• K. de Vries ' 

H. v. èi. Hor-st
P ... Breeuwer 1 

� i,evr. Buys 
'x Q... Verver 

M. Kleijn

�-�'-
� _S .. �i-
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,NICOLAASSTRAAT 1 b 
' ' 

AFDELING, 

ONDERWERP, 

• 

' 

- /
/

J, .·J 

C TELEFOON 2300 - POSTGIRO 511980 ) 

i 
C9.1fJ. Vl. 

' 1C OM MU NIS Tl S CHE PART IJ N EDER L AND 

DISTRICT ZAANSTREEK 

ZAANDAM, 
6 

(ter kennisname aan de pol.secr.) 

195 
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Gezonden 

KB/•H 

aarde Kameraad�. 

Wo Bruins - Zaandam 
G. Hissink "

�p Wo swart Oostzaan
aP� Hartland Zaandijk 
1M.v 0 Hal.'lingen Krommenie 
rMiv.d�Horst Assendelft 

, , J. Bi j·1 - Felix - Amsterdam 

Ha het persoonlijk onderhoud over e werfleidi ng 
voor de Pers in ons District, zal de eerste bijeenkomst gehouden 
worden op Dinsdag 1 13 Februari a.s. ten huize van ka • P.Hartland, 
Meidoornl?..an 3 t Zaandijk. ·�eI::. Landelijk fu.nctionnaris znl hier 
aanwezig zijn. 

Rekenend op je, c.anv,ezigheld, 

kamll' groetend, 
001 •• ?).R.l:IJ ffiDEEWID 



0 · he

h l 

u ·11 • ' 7 r 

Gez:nden aan C.P.N. - Roemer Visscherstr.4 te Aro.sterdam 
t.a.v. de Org. Secr • 
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/ .d.-/ � 

op 

arde 

• • 

Gezonden a· � G.Maas

am r a , 

Ei 
Zat rd , d 

1 w.Mans 
s. Schoen
a.schoen

, J. warmerdam 
, J. Vet 

�1 D. Schermer

ij vertrou n, d.:1t Je -l. ·

00 

lt .... 1Jn. 
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. ,/EH 

aarde Ka ra r.: _ 

1, an d " and v de v rklaring 
bostu �r, .:i.i de k-ai. van 28 october • 50: 

O d bro voor de Pers 
van het werkende voll, 

J nua.ri 

n o s ax ·i�-

verwachten 1ij • dat o k jij als vertegenwoor ie;er van d ax
beideraklasso in de gemeonter-...iad, Zaterdagrilidda.g a.s. van 3 - 4 
uur ll.c,. ez i , zu.lt zijn voor Û(:t IJrun-eo;Lpo.rt. ge. Bij v rhind .rir 
afb ... : . .>· cht a m he , Di. trict. 

51 
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VERTROU�ilTELI.JK • .. 
U9 No:C.24/52. � Datum:7.2.52. 

Onderwerp: Spoed-Kadervergadéring in het Districtskantoor der C.P.N. te Z,aan-
dam op Zaterdag 9 :l!'ebruari 1952. 

�---:7f'./.rl. f �,ë,t,;o v.; ,r..:,r , r� 1:1,-,� � 

��ontvangst bericht:7.2.52. t./.17 . 
d176uwbaarheid berichtgever :Betrouwbaar. 

-11r. Yy - � rra ,952 -Waardering bericht: Betrouwbaar. r,:.w, 
Medewerkende instanties:N.N. 
Tevens bericht gezonden aan:L.D.Zaandam(in af'schrif:t) /.JrLSJ-Ondernoimen actie:Geen. 

Van betrouwbare zijde werd inzage vers�t1�en�s:�ïj;;(''
gericht aan de Kaderleden van het District 2aanstreek der CPN, 
waarin opgenomen een oproep tot bijwoning van een Spoed-Kader
vergadering, die gehouden zal worden op Zaterdag 9 Februari a •. s
in het Districtskantoo:m der C.P.U. te Zaandam,vun 15.30 tot 17
uur. 
De vergadering is belegd in verband met de weigering van de 
Burgemeester der gemeente Amsterdam om aldaar op 24 Februari as
een "Februari-Stakin sherdenkin 11 te mogen houden 
In het i zonder worden a. e Kaderleden en urganisatiesecreta

·rissen dringend verzocht aanwezig te zijn. 

E INDE 
60421. 



Betrei't:.:::lpoedvergadering district CPN 
Î.1.r / 

Zaanstrt:.c..k( kader D/1.;.,? ;i.., 

No 

• 

t) <

VERTROUvEL 

OP KAART , 1 :J 
ACD/ 

In aansluiting op een mededeling,dat er in het districts-
kantoor van de CPN aan GG 1, icolo.asstraat lb op Zaterdag 9 

Februari 1952 van i5.3G tot 17.00 uur,een spoeo-���ervergade
ring door de CPN was uit6esci1rr.:;ven,is terzake een onderzoek 
ingesteld.Hieruit is gebleken,dat aan deze vGrgadering 30 
p ersonen, te weten,19 mannen en 11 vrom.en heboen deelgenomen.
üver het b:.:.sprokene is niets bekend gev.orden. 
Van e,_egenen dj_e aan de vergadering 1eelnamen zijn de volgende 
personen bekend: ( 

/V Jacobus Johannes van TONGEREN,geborE:.n tE: Liandvo0rt 17 
/ r Februari 1918, wonende te Ui tgt:e st �r-6emse ster ïüennestraat 19 

/ � Franz Heinricb, August v!AGENER, gt..bor en te Amsterdam, 2 7 
,... O ctober 1886, v.onende D.Doniastraat 9 3 te Zaan "c.m 

X. Dirk L ·ur·GA,ieboren te LJa.andé1.ID,8 November 1901,bootve�
,,., ker,wonende ... Z.weedseszaat 8 te Zaandam 
X 1/ Jan Dirk KARTEN,gel:Jbnen te: Zaundam,10 Ju ni 1915,sleep

.... bootkapitein(binnenvaart)wonende Pieter Latensteinst'raat 46
t e  Zaandam � i 

� 
Gerrit de RUIJTER,gebort:.n te Zaandam,13 December 1920,

machine-bankwerker,wonende �mm.JEg�ocxoc��dxixx� Parkstraat 62 
' t e  Zaandam . ,/ 

X Jacob(Id;es)B.AKKER,Ye;ebor-en te Li.: a.ndam,4 î.1ei 1908,ti.Ll.Lerman / wonende Amelànd 22 te Ze1andam 
r,..,.P· [ 1 

Arie. BAKl:.:ER,'geboren te Zt..andam, 22 Juli 1915, bankv erker, 
ot!• ...,,,,. · wonenae Kalf 1 76a �e LiL<andam 

)! · Fokke OLTHOF ygeboren te Hoogezand, 23 11-ei 1914-,metaalbe-
/ werker,vonende Hanenpad 52 te �aandam en diens echtbenote 

lfK. �J 1,vilhelmina Catharina Hendrica ROS80U(geboren te Tongelre 
2 8  Augustus 1915 en 

(k.�· 
. "" 

Gerardus IvIA.AS,geboren te 2.c:..andam 17 Augustus 1913,v.onende
waardemakersstraat 12 te Zaandam • 

De drie laatstgenoemden zijn slechts k rte tijd in de lo
kaliteit aanwezig geweest. 

Te 17 .00 uur verlj_ettón de bezoekers het gebouv,{ dru;,;J€lsgp,
wijze) .Er waren er toen onder hen die le....,ctuur bij zich hadden 
welke zij tijdens de vergddering klaarblijKelijK in ontvanest
hadden genomen. 

Zaanuam,11 .l!'ebruari 195.::. 



(. r.;tel L ,J f �LY-� � 
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No: C en H. 33/52. Datum: 21-2-52. 

Onderwerp:Districtsbestuursvergadering C.P.N. District ''Zaanstreek" 
Hern�nki�g F�bruari-Handtekeningenactie Protest tegen het verbod 

Staking. 6 ·
1::::!_ Á ,/r / �-n� I

771 tH, z, "-ïi.f'.r'/ tJ.r, vy 
Da·tum ontvangst bericht: 21-2-52. ACD/ uBetrouwbaarheid berichtgever:Betrouwbaar. 
Waardering bericht:Betrouwbaar. DAT:5'3 
Medewerkende instanties:N .N. PAR: 
Tevens bericht gezonden aan:ID Zaandam en Krommenie älsmede aan Gr.Cdt n.P te 

Assendeift,voorzover het ieder van hen in het bii-
7onder betreft.(Mondeling) 

Ondernomen actie:Hieromtrent wordt nader contact opgenomen met Chef ID te Zaan
dam. 

Van betrouwbare zijde werd inzage verstrekt in de ori-
ginele stukken betreffende: 

1. Een uitnodiging tot het bijwonen van een "�elangrijke·1 

Districtsbestuursvergadering van het bestuur van het
District "Zaanstreek" der C.P.N.,die gehouden zal wor
den op Zaterdag 23 Februari 1952 in het Districtskan
toor der C.P.N. aan de Nicolaasstraat lb te Zaandam.
Aanvang des namiddags te 3 uur en einde omstreeks 5 uur.
Op de opkomst der opgeroepenen wordt zeker gerekend.

2. Bekend werd,betreffende de te voeren actie in verband
met het protest tegen .het verbod der Herdenking Februari
staking,dat in de itdeling Assendelft Noord der C.P.N.,

c>, !onder leiding van �GRIN,wönende te Assendelrt,Saenre
damstraat No 17b, {lts��ndeU�1t·be!:end)door in totaal 10 
personen,op 19 Februari j.l.een handtekeningenactie is 
gehouden.Het resultaat bestond uit 117 handtekeningen 
terwijl voor de finantièle campagne een geldsbedrag van 
f. 21,55 werd verzameld. De actie wordt op Donderdag
21 Februari voortgezet in de avonduren.

·� Tijdens een in de gemeente Krommenie met hetzelfde doel
- gehouden actie,gevo�d onder leiding van A.BUIJS,wonen

�e te Krommenie,Vlusoh 7a,(Krommenie bekend)werden in
totaal 135 handtekeningen verzameld,waarvan er 126 kon
den worden ontcijferd.

E I N D E 
60421. 
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RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No. 4368 

Betr. : DISTRICT ZAANSTREEK DER C.P.N. 

Typ.: B. 

Uit goedingelichte bron ontvingen wij het volgende 
bericht: 

é Op 23 en 24 Februari 1952 werd in de Jonge Prins 
�\._ , te Wormerveer een vergadering gehouden van het District Zaan-

� V�
�

treek. In deze vergadering werd veel critiek uitgeoefend op de 
1� istrictsleiding. Uit het districtsbestuur werden gewipt:1 
Jo �J.VNIEUWENIWIS, A."GIERE en C. v.d.l)KOMMER. ___J 

• 
� 

_IG.L..A Hiervoor kwamen in de plaats:
,-\1,,ttMevr. G. � (tDhtgenote van Gerard MAAS), Mevr. �1IDIST en 

,ttMevr. Li�LAND. �c- Ook op '"Marcus PLOOYER was veel critiek. Het kwam 
zelfs tot een stemming voor de functie van politiek secretaris 

K.('l{K/ tussen Marcus LOOYER, G. DE fill:;l:TER en P. B�UWER�.,!�"4ti(.-4>� ·� 
Resultaat: 40, 1� en 17 stemmen. ...,.b • 

�,1 Het echtpaar P.�B_g;ES,-Rie' B,!JilES werd veel lof 
K/toegezwaaid. Op Kiesl� was ook de nodige critiek, wat .men

afwimpelde op zijn verdiensten die hij in de Zaanstreek zou 
hebben gehad met de boekverkoop voor Pegasus, iets wat onjuist 

'f.,/ is, want deze verdienste komt toe aan Joostv�ING • 

KB, 5 Maart 1952. 
_____ .. >< �--�-......-.f----, 

•



VERTROUWEL IJK . 

L.50/52. Datum: 8-3-52. 

Onderwerp:Taakverdeling 100 nieuwe leden O.P.N. District Zaanstreek. 
�eidersvergadering voor Kader Distr.Zaanstreek. 
Waarheidsconferentie te Zaandam. 
Kader C.P.N. Af'd.Koog aan de Zaan-Zaandijk. 

Extra scholingsmiddag te Zaandam. 
Landelijke stand werfcampagne nieuwe lezers

1
en leden Ned-u,s.s.R.op 

15-2-52. 6/;;/ _!:..!.{!;-;�� 
�/ <711.lL� us'·'lfL I P5·1ff,l./ 

�atum. ontvangst bericht:8-3-52. � 1 
Betrouwbaarheid berichtgever:Betrouwbaar. �.;fl f::..:!i. 

·'11 ....a9 lQ 2 J:lWaardering bericht:�etrouwbaar. iJi.4 jfjiJ 05.51 . ,.., 5 ',J 
Medewerkende instanties:N.N. 
Tevens bericht gezonden aan:Zie bericht. 
Ondernomen actie:Geen. 

vernomen: 

1. Naar thans blijkt is op de op en 17 Februari 1952 te Wor-
merveer gehouden Districtsconferentie van llet District "Zaan
streek"der C.P.N.een resolutie aangenomen waarbij is bepaald 
dat in het tijdvak lopende vanaf de venf'erentie tot aan de 
verkiezingen aan het District een taak is gesteld om 100 nieu 
we leden te winnen. Hiervan is de taakverdeling als volgt: 

Afdeling: Aantal Afdeling Aantal. 

Zaandam I 4 Liaandam VI 6 
Zaandam II 6 Zaandam VII 3 
Zaandam III 2 Zaandam VIII 3 
Zaandam IV 4 Zaandam IX 3 
�aandam V 7 Oostzaan 5 
Koog a. d. Zaan. 

z 
Uitgeest 3 

Zaandijk. Westzaan z. 2 

Wormerveer. 12 Westzaan N. 1 

Wormer 4 Jisp. 1 

Krommenie 12 �ijenkorf'. 1 

Assendelf't Z:. 3 erblif'a. 2 
Assendelft N. 2 Totaal 100. 

l
(Di t bericht zal mondeling worden doorgegeven aan ID te: 

Zaandam,Koog a/d Zaan,�aandijk,Krommenie,Westzaan,Assen
delft en Wormer.) 

2. Op Woensdag 5 Maart 1952 is in het Districtskantoo� der C.P.N
te Zaandam een vergadering gehouden van de leden der District
leiding der C.P.N. ••zaanstreek", waaraan o.m. werd deelgenoBen
door L.Hartland en P. de Vries uit Koog aan de Zaan.

}' Op deze avonden werden inleidingen gehouden door de navolgen-
of;,. de personen over de achter hun namen genoemde onderwerpen: 

't. " / P. de Vrie
�

"Vredeswerk 1
• 

tJN'I • -Pf ; G. de RuiJt 1 ttHet huisbezoek in de Verkiezingsaotie"
.,_f ;_t.; � .. 

11_ P.Breeuwe �"Plan voor actie rondom ons ontwerp Beginselpro-
J,' � ;� , · 

1 
gramma" 

'f� (Dit bericht zal mondeling worden doorgegeven aan ID Zaandam
� t,.- en Koog a,\.n de Zaan.) 

Q \� '} 
,-

0 . s "' \ lf, '1,to . 
l� 



• 

• 

VERTROUWELI JK . 

c.w.K.en L. 50/52. Datum: 8-3-52.
2.

3. Op Donderdag 13 Maart 1952,des avonds te 8 uur zal in 
oaf'e 1tDe nieuwe karseboomrt ,Dam 19 te Zaandam een verga
dering worden gehouden die is aangekondigd als een 11be
langr·i jke Waarheidsconf'eren tie".
Inleider op deze avond zal zijn Lou KONING uit Amsterdam
met het onderwerp: 11De betekenis van de Waarheid in de 
strijd voor nationale zelf'standigheid." 
Er wordt op gerekend dat de Afdelingsbesturen en ookdie 
kameraden die geen deel uitmaken van het bestuur,doch ac
tief werk voor de krant verrichten,aanwezig zullen zijn. 
Met nadr·uk wordt er verder op gewezen dat de ACTIEVE PAR
TIJLOZE WERKERS VOOR DE KRANT,van harte welko� zijn.� 

/ (Dit bericht zal worden doorgegeven aan ID Zaandam.)

_I" j� i 4.Uit een van het Districtsbestuur der C.P.N. "Zaanstreek" 

�.�,-� · 
af'komstig schrijven blijkt dat de navolgende c.P.N.-le-

("'• Il' den behoren tot het kader: 
·><lv,(�ep( lil. of J .Kelder; Gortarspad 12 Zaandijk. (vr.) 

1 ,·f· _ --�-.JRie Blees.· Dahliastraat 10 Koog aan de Zaan. (vr.)�/,),lr ,, · 1_,. , .. yJl.ena Hartland; Meidoornlaan 3 Zaandijk. 
� 1,-.,f' �r IPiet Hartland.· Meidoornlaan 3 Zaandijk. 

;,f� / ó .... v.\fP.de Vries." Lagedijk 18 Koog aan de Zaan. - Pc:> J.,r? -<o

JJ / 
° KP.Kaaijk.· Vioolstraat 47 Koog aan de aan. 

r . 0.)i-1�.Schef'f�r: Emmastraat 17 · •• ., ., ., /, (:. �. {+,,V-.Tolman.� .Bestevaerstrl5 •• •• , , ,_, 
é:J }, il:> )\ �-...J;(f P.Ponclman.Machinistenstraa t 3 5 Koog a/d. LiBan. 
-J ·'/,-. J .Hoveling: Kief'tstraat 7 Koog aan de Zaan. 

/ � 
. o.Groot; Schans 9 Zaandijk. 

Q'"':i<'l�} · -�c·.Tenty: Tuinstraat 12 Zaandijk. ,, 
-! ·µ. �·A·.�hepers.' Ezelspad 29 Zaandijk. 

_,,.,,,..-- �A).H.J .Beenen.' K.Marxstraat lB te �aandijk.
// 

-? · T·ot de dagelijkse leiding behoDmt o.a. 

/ 
"4'L.Hartland; Meidqornlaan 3 %aandijk. 

/ ·0p� (Dit bericht zal mondeling worden doorgegeven aan ID 
1�

1 Zaandijk en Koog aan de Zaan) 

5 Op Zaterdag 8 Maart 1952 vindt in het Districtskantoor 
I' t e  �aandam een EXTRA cursus plaats bestemd tot af'wer1ting 
V V van het 3e Leerboekje.Aanvang 15 uur. Einde 20 uur. 9,J Op de aanwezigheid der opgeroepenel'.wordt beslist gerekend.

� Ondertekend P.Breeuwer,zodat deze zeer waarschijnlijk \ 
1 

cursusleider i.s. Bericht verzonden aan: Kadercursi sten. 
IV' �'L- .{pit bericht is onverwijld doorgegeven aan ID Zaandam.) 
r�� � 

4 l 
6. Tenslotte werd inzage verstrekt in een lijst,volgens op

schrif't zijnde de LANDELIJKE 3.rAND IN DE WERFCAMPAGNE 
1951-1952 voor nieuwe leden en le7,ers vöor de venniging 
Nederlan� - u.s.s.R.op �ebruari 19� 
In de tw�de kolom is het punlenaantai:-vermeld dat tenmin
ste in de betref'f'ende af'delingen behaald moet worden om 
mede te dingen naar de hoofdprijzen. 

Een opsomming volgt op de volgende bladzijden.
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en L 50/52 

No 

l. 
2. 

3., 4. 
5� 
6·. 
7. 
8 •.

9. 
10. 
ll., 
12. 1
13. 1
14.,

15·.1· 
16. 
17 •. 
18. 1

19.1 20. 
21.1· 
2-2. 
23. 1 
24·. 1 
2 5. 126. 

�t 1 29.
1· 30. 

31. 
32. 
33. 
34. 
3 5. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
&9. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

;i5. 

VERTROUWELIJ K. 

Reeds behaal 
door. 

Te 

M.R. Laren (N-H} 
P.M. Leiden. 
A·. de H. Hilversum. 
D.K. Zutphen. 
P.N. Raastrioht. 
A.G. · 

1 
A' dam. 

A.S.=P Culemb org.
'l'h.Z :11 1, Heerlen. 
A.P� Nijmegen. 
K.v.·o·.�.::a. A,dam. 
E.D. idem 
M. W.--G. Schiedam. 
J.H. Emm.Compasc. 
K.F.

1 
Haarlem. 

o.v.d.S -o Velàen-N. 
J.P. A'dam. 
H.A. 1 Groningen. 
M. M. -1 A' dam. 
H. W. - S. . Idem. 
O�L. 1 Idem. 
J,P. , Enschede. 
E.s. 1 Purmerend. 
J_an· Deumers. 'I Koog a/d.Z.
D·.B·. ' A'dam. 
ir.s. · 1 Idem. 
c.J. 1 Idem.
F"D.-0 , 0 Ijmuiden. 
J .H. -M. 1 Oosterbeek. 
Ir. v.L. A' dam. 
J .L.. 

,
· Beverwijk.

J.Kaldenbach. K.a/d.Zaan.
N"P· • .,JJ. · •• 1 Houtigehage. 
J.z. - H. üaandam. 
J·.de J. ! Groningen.
J. B. 

,
· Den Haag.

A.B. Amsterdam. 
G. Oosterbaan.!

1

, Zaandijk. 
n.s�. Beverwijk. 
J·.v.M. 1 Utrecht. 
M.E.

! 
Amsterdam 

M.v.d.P. Purmerend. 
Soh. Zaandam. 
M.H.wj.F. Amsterdam 
G. de V. Rot.terdam 
J.K. · Texel.
P.v.B. Overschie.
B:.H·. Amsterdam
M·.B. -L.

1 
Idem.

A.Iliohan Wormerveer 
R. v.d.V.-�.

I 
Utrecht. 

W. B. -B. Amsterdam. 
M.B.- v.d.H. 1 �anda 
c. v .D. . Hal:f'weg. 
J. ten B. 1 Amsterdam 
J.R. jRot terdam 

üatum:8-3-52. 

punten Kolom 2. 

1139 
'275 1 227 
112 
lo4 
494. 

98 
93 
86 1 410 

404 
·167

1 54

1 53 
50 

238 
117 
173 
172 1164 

98 
30 
59 

147 
136 

1
135 
53 
26 

129 
51 
50 
24 
70 
67 

103 
101 

39 
39 
54 
86 
17 
49 
79 
78 
15 
29 
71 
68 
27 
41 
67 
39 
13 
64 
64 

. : . 1. , 

20. 
40 
40 
20 
20 

100 
20 
20 
29 

lOu 
100 

60 
20 
20 
20 

100 
60 

100 
100 
100 

60 
20 
40 

100 
100 
100 

40 
20 

100 
40 
40 
20 
60 
60 

100 
100 

40 
40 
60 

100 
20 
60 

100 
100 

20 
40 

100 
100 

40 
60 

lOU

60 
20 

100 
100.



VERTRO UWELI J K • 

O. W.K. en L. 50/52 Datum:8-3 ... 52. 
4. 

No: Reeds behaald Te Aantal Kolom 2. 
door punten • 

5 • L.- H. Amsterdam 1 100 

�é 
H.v.S. Huizen 12 20 
P.K. �eiden 23 40 

59 J.K. Bussem. 23 40 
60 R.V. Ijmuiden 23 40 
61 II-.P. Rotterdam. 56 100 
62 O.B. Amsterdam 55 100 
63 W.D. Gramsbergen 11 20 
64 A.v.D. liadhoevedorp 11 20 
65 C.M·. Zaandam 33 60 
66 G.P. Zandvoort. 11 20 

ti 
A.H. i.aandam 32 60 
J.L. Deventer. 21 40 

- 69 H.M. Groningen. 32 60 
70 N·. Zaandam 32 60 
71 N.de G. .u.eiloo. 10 20 
72 A.K. Half'weg 10 20 
73 A.s. Amsterdam 49 100 
74 J·.v.d.M. Idem 48 10g 
75 J.Y. Idem. 48 100 
76 A·.v.:z.. Rotter-dam 47 100 
77 K.E. Aalsmeer 9 20 
78 N·.v.d.G. Hilversum 18 40 

é6 
A·.R. Wormerveer 18 40 
J·.H. Amsterdam 44 100 

81 E.M. Idem 44 100 
82. R. Idem 43 100 
83 L.v.M. Idem 42 100 
84 J .B. Den Haa

� 
41 100 

85 A-.K. Oldeber op. 8 20 
86 D.K. Amsterda 40 100 
87 K.N. Stadskan

� 
8 20 

88 B. v.d.B. Amsterdam 38 100 
89 K.B. Wormervee 15 40 
JO A.E. Den Haag 38 100 
91 J.v.d.S. 13everwijk 15 40 
92 A.de H. Rotterdam 36 100 
93 W.G. Brunssum 7 20 
94 J.Metselaar. 0-Knollendam 7 20. 
95 G. M Egmond aan Zee. 7 20. 
96 W.M. Amsterdam 34 100. 
97 F.B·. Idem. 33 100. 
98 W.F. Rotterdam 32 100. 
99 F.O Amsterdam 32 100 

100 G.Sch. Den Haag 32 100 
101 �.z. Idem 31 100 
102 M.K. Rotterdam 30 100 
103 H.M. Den Haag 30 100 
104 H.s. Amsterdam 30 100 
105 J'. de L. Idem 29 100 
106 W.L. Idem 29 100 
107 A"s. Rotterdam 29 100 
108 W.v.B. Amsterdam 28 100 
109 J.K. Utrecht 17 60 
110 G.M. Groningen 17 60 



V E R 'r R O U W E LI.TK . 

o.w.K. en L. 50/52. Datum:8-3-52. 
5. 

No: Reeds behaald T"e Aantal Kolom 2. 
door punten. 

111 •. .r.s. Amsterdam 
�l 

100 
112 A.v.L Idem. 100 
113 e.v. Rotterdam 26 100 
114 O.v.V.-J. Amsterdam 26 100 
115 .r.o. Idem 25 100 
116 A.K. Idem 25 100 
11? M.M. Idem 25 100 
118 J .s. Idem 25 100 
119 F'·. V.H. Rotterdam 24 100 
120 A..H. Amsterdam 24 100 
121 C.K. Rotterdam 24 100 
122 B.M. Amsterdam 24 100 

• 123 F.�. Den Haag. 24 100 
124 E.V. Amsterdam 24 100 
125 J.B. Idem 23 100 
126 R.v.d. V. Idem 23 100 
127 B.H. Den Haag 21 100 
128 B. Rotterdam 20 100 
129 A.H. Amsterdam 20 100 
130 P.v.H. Hattum. 4 20 
131 H·.J·. - P. Oosterbeek. 4 20 
132 H.K. Eef'de 4 20 
133 F·.o. IJmuiden 8 40 
134 P.s. Zwijndrecht 4 20 
135 A.v. V. Huizen. 4 20 
136 J·.B. Amsterdam 19 100 
13? G·. ter H.-B Idem 19 100 
138 N.K. Idem 19 100 
139 D. v·.a. Idem 19 100 
140 M·.W·. Idem 19 100 
141 J.H. Zaandam 11 6n 

• 
142 e.v. Amsterdam 18 100 
143 J� v. Vlaardingen ? 40 
144 G.v.d.W. Leeuwarden ? 40 
145 J.v.d.B. Den Haag l? 100 
146 J.o·. Haarlem 10 60 

14! 

R.v.D Idem 10 60 
14 R.R. Amsterdam "J.? 100 
14 P.W. t:.aandam 10 60 
1� s.v.B. Rotterdam 16 100 
15'1 O.v.d.B. Den Haag 16 100 
152 W.v.d.B. Rotterdam 16 100 
153 G.M .. -H. Amsterdam 16 100 
154 J .M. Rotterdam 16 100 

0 155 T.V. Amsterdam 16 100 
156 H.W. Idem 16 100 
157 M.v.z. - B. Idem. 16 100 
158 J'.v.B. Rotterdam 15 100 
159 D.K. Amsterdam 15 100 
160 M. Den Haag 15 100 
161 R.M. - v.H. Amsterdam 15 100 
162 J.H. Den Haag. 15 100 
163 D.S. Leiden 6 40 
164 ij.T. Amsterdam 15 100 



• 

• 

VERTR OUWE L I J K • 

en L 50/52 
6. 

Datum: 8-3-52. 

No: Reeds behaald 
door 

165 e.v.

166 'r. V .-P. 
167 w.w.

168 A.Z.

169 H.D.-V.
170 v .

. 

171 J.Y. 
172 A·.B. 
173 J .G. 
174 Mew.de G. 
175 P.R. 
176 G.S.-
177 s.

178 de Be 
lé9 L·.B. 
1 0 J.v.Be
181 A.v.o.-w.

182 J.v.H.
183 B.ten H.
184 J.J. 
185 M.s-.

186 J·.& 
187 w.w"

188 E.B. 
189 F.Be

190 F.B. 
191 B.v.d.K.
192 Mw.B. 
193 E.B. 
194 H-.D. 

195 A..G •. 
196 J.v.G.
197 J. d·.H.
198 J.R. 
199 L.L.v.s.
200 J.M.
201 G.M.
202 W·.P. 
103 J .s.

204 A.s.

205 J.v.d.V.
206 G.de W.- G.

207 T.v.d.�. - s.

']e Aantal 
punten 

Badhoevedorp 3 
�utphen 3 
Amsterdam 15 
Rotterdam 15 
Amsterdam 14 
Idem 14 
Idem 14 
Idem 13 
Rotterdam 13 
Amsterdam 13 
�ommenie 5 
Koog a/d�L.aan 5 
Den Haag 13 
Rotterdam 12 
Amsterdam 12 
Zaandam 7 
Amsterdam 12 
Idem 12 
�Cidem 12 
Den Haag 12 
Amsterdam, 12 
Idem 12 
Idem 12 
Idem 11 
Rotterdam 11 
Den Haag 11 
Amsterdam 11 
Rotterdam l(l 
Hilversum 4 
Rotterdam 10 
Heerlen 2 
Leiden 4 
L.wijndr-echt 2 
Aalsmeer 2 
Amsterdam 10 
Aalsmeer 2 
Rotterdam 10 
Midêelburg 2 

Weesp. 2 
Zwijndrecht. 2 
Voorburg (d.Haag)l 0 
Koog a/d Zaan 4 
Den Haag 10 

207 deelnemers behaalden in totaal 8702 punten 
punten .12.1 overige deelnemers behaalden 121 

404 deelbemers behaalden in totaal 9439 punten 

Kolom 2 

20 
20 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

40 
40 

100 
100 
100 

60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

40 
100 

20 
40 

20 
20 

100 
20 

100 
20 
20 
20 

100 
40 

100 

Allen die nog geen 15 punten behaalden wekken wij op in de 
laatste 14 dagenvoor het afsluiten van de campagne hun uiter
ste best te doen het ontbrekende deel alsnog te halen.Men 
loot dan mee naar de derde prijs,bestaande uit een reis van 
3 weken naar de Sowjet-Unie.Op deze lijsten verantwoorden wij 
de punten aantallen tot 10. Alle anderen,die wel deelnemen 



VER'ï'ROUWELI.TK . 

en L. 50/52 Datum: 8-3-52 
7. 

maar op deze lijst niet voorkomen,hebben dus minder dan 10 
punten.Maak dus de 15 punten vol!U maakt ook een kans om 
de prijs te winnen. 

E I N D E • 

60421. 

r 
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DIENSTGEHEIM. 
Verbinding No.102. 
No.� �(). 17 Maart 1952. 
Onderwerp: Film.voorstelling op 8 Maar 1952, t'.Zrl.frl

te Kolhorn. �-� ..,-,-=-�1 7-+-'-
-M,.,s,'�

<. 

Datum van ontvangst bericht: 
B�trouwbaarheid berichtgever: 
Waarde�ing bericht: 

MD/'td 
D.; :'f�/\·:?.; 
PAR: Cl'

.. s-,,.,,...... 

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

b. 

Medewerkende instanties: 
Ondernomen acties= 

.. , -.-.-.-.-.-.-.-.-

Op zaterdag, 8 Maart 1952, werd in de zaal van 
de heer P.Pool, te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, de Rus
sische film, getiteld "De Jonge Garde" vertoond, uitgaande 
van de Waarheidsfilmdienst. 

De filmvoorstelling, die te 21.00 uur aanving, werd 
door ongeveer 70 personen bijgewoond, voor zover bekend al
len lid van de c.P.N. of althans sympathiek aan deze partij, 
en afkomstig uit de gemeen ten Barsingerhorn, Ninkel en Scha
gen. 

Alvorens de filmvoorstelling een aanvang nam werd een 
kort inleidingswoord gesproken door de yoor;,itter van de 
afdeling Kolhorn van de Qommunistische Kartij �ederland, g -
naamd Cornelis Hoep. 

Nadat .een gedeelte van de film was vertoorull, volgde 
een korte pauze, terwijl daarna het tweede gedeelte van de 
film wederom werd ingeleid met een korte inleiding door 

I}b._j deze inleidi wekte Hoep de · on eren o om toch 
vooral de mi i aire ienst te weigeren, 1 
voornoemde Hoep. 

Hi j wees hierbij op de verschrikkingen van de oorlog , 
zoals deze ook in de ver:'toonde film werden weergegeven, en 
zeide dat bewapening en daarna het ontketenen van een oor
log het hoofddoel was van de democratische landen. 

Vervolgens werd overgegaan tot de vertoning van het 
resterende gedeelte van de film. 

Bij de uitgang werd een collecte gehouden, waarvan de 
opbrengst, zoals door Hoep was aangekondigd, beste�d was 
voor de Waarheidsfilmdienst, �erwijl bovendien boekwerken 
werden aangeboden, handelende over het ontstaan en de ont-
wikkeling van het communisme in Rusland. .. 

De'filmavond, die te ongeveer 23.00 uur was geeindigd, 
had een rustig verloop. Opgemerkt zij dat de zaal van P. 
Pool plaats biedt aan ongeveer 350 personerr. 

tl< L 
De personalia van voornoemde Hoep luiden als volgt: 

/ J CORNELIS HBIIP, geboren te Callantsoog, 9 Mei 1903, gehuwd, • 
Nederlander, van beroep landarbeider, wonende te 
,Vestfriesedijk No.2. Betrokkene is voorzitter van de Af-
deling Kblhorn van de Communistische Partij Nederland

)tl ' r- ·'Einde. tt 

,. I /(} , (\D 17 Maart 1952. 
,/ �f�� //. 
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AAN HB ACD/ J}/7 1 y' ;

P . .l� 

No.: 

Betr.: :�EID CONFEru;NT
�� .47 ,..,., . c.. � ',.t

Typ.E. 

Op Zondag,16-3-52,werd van 10 tot 16 uur in 
hotel London te Alkmaar een conferentie van "De Waarheid" 
gehouden. 
Alle agenten waren aanwezig uit het district.CLERKX,wo
nende te Amsterdam,Churchilllaan 311 sprak daar. 
Uit deze vergadering kwam naar voren een algemeen verlie's 
aan lezers en het voeren van actie voor werving nieuwe 
lezers. 
Alkmaar zou de laatste 6 weken geen verlies te boeken 
hebben gehad,integendeel elke week twee nieuwe abonn��s 
hebben kunnen inschrijven. 

KB, 1.5, April 195� 

J :J met_K.13] 
� 



I.D. Hoorn. 

Betreft: 

.-overzi ....... '1 J 

0 

;,jn .. 
Op 1 Mei 1952 vanaf 20.30 uur tot omstreeks 24 uur d.a.v 

vond in het café van Th.Peijnenburg, gevestigd in �erceel 
Ni�uwland No. 8 te Hoorn een 1 Mei vergadering plaats van de 
c.r;.N., afdeling Hoo rn en omstreken.

' Aanwezig waren ongeveer 40 personen, terwijl de zaal ge
legenheid bood voo r ongeveer 150 bezoe kers. 

De zaal was versierd met leuzen als: "Meifeest is Vrede<> 
feest"; "Tegen hoger belasting" en"Tefen harder ·en langer wer. 
ken". 

I De vergadering werd geopend door: Johannes Cornelis Ant 
/ nius van Eiïck, ge boren te Oosterhout 5 ovember lqOl, grond

werker, wonende te Hoorn, Gedempte Appelhaven No. 68. Daarna 
X I werden d oor: Antonius Christiaan Kahlman, geboren te Nijmegen

13 December Î92'7, grondwerker, wonende te Hoorn, Grote Oost 
j No. 110 ; �lein.e, geboren te Hoorn 2 October 1929, smid , 

woriende te Hoorn, Mallegomsteeg l o. 5 en een zekere Rob van 
1 Rijn, wonende te Amsterdam enkele muziekstukjes ten beste ge

m. Na deze inleidïng kreeg de spreker: Wilhelmus Bernar-
>t) dus Jansz, geboren te Amsterdam 28 Maart 1907, wonende te Am

sterd.a.m, Keizersgracht No. 324 het woord. Deze begon zijn be
toog met een uiteen.zetting van de betekenis van de 1 Mei-dag 
als feestdag vo or de arbeidersklasse. 7olgens spreker werd de 
eerste }.Iei in vroegere jaren slechts do or enkele arbeiders ge 
vierà. Thans waren deze enkelingen uitgegroeid tot millioenen 
Hiervoor moest men hulde brengen aan Lenin en Stalin want dat 
waren de ma.lll.nen die hun levenlang hadden gevochten en het nu 
nog deden vo or de arbeidersklasse . Ook het No ord Koreaanse 
volk moest hulde worden gebracht op de Wijze waarop zij het 
kapitalisme van hun lijf wisten te houden, trots de atoomwa
penen en de bacteriologische oorlogs-voering. Voorts bracht 
hij hulde aan het Indonesische volk. Deze mensen konden ook 
thans,na ja ren lange tijd door een kolonistisch systeem te 

zijn uitgebait,l Mei vieren onder de rode vanen. Vervolgens 
bracht spreker zijn betoog op de binnenlandse politiek. Hier
bij deed hij enkele aanvallen op de Minister President Drees 
en de frac�tieleider van de R.K.V.P. Romme. a het militairis 
me te heb ben gehekeld vroeg hij de aanwezigen deel te nemen 
aan het zenden van een motie aan de �inister President in we1 
ke motie de eis zou moeten worden gesteld Piet van Staveren 
vrij te laten. Door handgeklap betuigde de verga dering haar 
instemming. Nadat bovengenoemd trio nog enige muziekstukjes 
ten gehore had gebracht ging de vergadering uiteen. De stem
ming was zeer rustig en er werd zeer matig geapplaudisseerd 

op het gesprokene. - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - -
___ n: :n�r:e_b:d�o:g_f:0

;
3�·{·�: = _ _ _ _ _ - - -

Hoo rn, 9 Mei 19 52. 

f 
/ 
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Bi41386

G· •. Overberg 

Aan de Heer 

.. 

�;;'y 
. :;;=-

/il� ;I 

ve r t r o u w  e 1 ijk

Naar·aanleiding van Uw verzoek, vervat in Uw
schrijven, V.D. 1.556/51, dd. 11.8.1951, moge ik 
U berichten, dat mij betreffende Go OVERBERG, geb� 
15.7.1918 te Onstwedde, nog geen inlichtingen heb
ben bereikt, waaruit kan worden afgeleid, dat be
trokkene destijds deel uitmaakte van het bes tuur 
van het C.P.No district Noord-Holland-Noord. 

Wel kan met vrij grote zekerheid aangenomen
worden,· dat bedoelde Overberg secretaris is van 
de c.P.N.-addeling Wieringen. 

,
< 1 

) HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze: 

Commissaris van Gemeentepolitie ) ,,il•}e 
• A L·K MAAR.·

.• 
1, 

.. ,. 
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·erbinding No.: Weekoverzicht•
O,J/.5'/,;1
lndfl.r\{erp: Verkiezingsbijeenkomst.

atum van ontvangst bericht
etrouwbaarheid berichtgever
aardering bericht

'!'evens bericht gezonden aan : a.�rocureur-Generaal fgd.Directeur van Poli
tie te Amsterdam. 

Medewerkende instanties
Ondernomen acties

Hiermede heb ilr de eer; Uhoogede.Lgestrenge te berichten,dat op 
19 Juni 1952,te 20.00 uur,in hoteJ_ "lJe .Gindeboom" te Den Burg, 
TexeL,een verkiezingsbijeenkomst werd gehouden,georganiseerd door de 
C.P.N. afdeling Texe.L,waar a.Ls spreker optrad het J_id van de Tweede
Kamer,Henk Gortzak.

Zaa.Lcapacitei� 75 
Aanta.L bezoekers 20 

De spreker,Gortzak,arriveerde pas eerst om plm.20.45 uur,hetgeen 
volgens hem kwam door een fout in het reisschema(bootverbinding) 

'.. lomstreeks 21.oo 1:1ur,werd de avond geopend door Jasper Ke�zer,geb. 
24. 5. 24(bekend)d1e later op de avond door Gort zak, 11voorz1 t"ter''werd 

L en 

genoemd.Keizer achtte het een groot voorrecht een tweede KamerJ_id 
a.Ls spreker te mogen begroeten en verwachtte dat het de bezoekers 
duidej_ijk zou worden dat Nederland gevaar J_oopt een .Amerikaanse pro 
vincie te worden.De avond werd door hem geopend aJ_s uitgaande van 
"Het bj_ok 11van Communi stti&eJ:i.e,6>ar4:jlozen 11• ________ ._ ______ ... ________ _ 

Door Gortzak werd vervolgens een rede gehouden van plm.1! uur. 
ook noemde hij meermalen 11.t1et blok van Communisten en part:ijlozen 11.Hij 
zeide dat de propaganda. in de andere partijen daarop neer komt ,dat 
het niet geeft welke partij men z'n stem uitbrengt,als het maar 
niet op de communisten is.Pamfletten enz.in de trant van:"wilt ge 
onderdrukking�emt dan op de communisten", worden in enorme oplagen 
en met kapitaal van de Europese afdeling van het Amerikaanse bu
reau vooir propaganda in Nederland verspreid. Ook de "burgerlijke" 
pers doet daar aan mee • .Ln hoofdzaak keerde Gortzak zich tegen het 
kapitalistisch Amerika,dat het op een oorloj aanstuurd.lJe bewape
ning van Europa,door Amerika moest gezien worden uit een oogpunt 
van:"Beter dat er een Europeaan sneuve.Ld dan Amerikaanse zonen 11.De 
bewapening gescht?:edt met Amerikaanse wapens en niet met b.v.Enge.L
se,die beter en goedkoper z:ijn.lJoor de hulp van Amerika aan Heder
J_and,begonnen met de Marshallhulp,is Nederland ondergeschikt aan 
Ameriira geworden.Van tthu.Lp 11 is ook geen sprake meer.--------------

Vervolgens keerde spreker zich tegen de Nederlandse regering. 
H� vroeg zich af wat er van terrecht gekomen was van de� leuzen 
van de vormge verkiezingen, als ,,Meer womngen,minder werklozen". un
danks een overvloed van bouwmateriaJ_en en geLd,€°och steeds stei
ging in het aantal werk.Loze bouwvakarbeiders.ungeveer 60 % van de 
begrotmng is bestemd voor defensie.Ook noemde Gortzak de saJ_aris 
verhoging van de ministers en schadeloosstelling van de Tweede Ka
merleden.over de z.g.Joekesgulden was langer gepraat voor die werd 
gegeven aan arbeiders.-----�-------------------------------------�

De tweede militaire actie in .indonesië was de communis;ten 
.kend!, voor zij werd uitgevoerd. De Heer Beel zeide echter voor de 

-radio-
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radi.o dat van actie geen sprake meer was.Kort , ierna echter volg• 
de toch een actie die vo.Lgens "Elseviérs vveekb.iad, 11langdurig en 
zorgvuldig was voorbereid.-----------------�-�-�-------�-�� 

Hierna vo.1gde een korte pauze,waarna ge.legenheid werd gegeve 
vragente stellen.Door 2 personen werd daarvan gebruik gemaa.Kt.--

Door Keizer werd daarop de avond gesloten,na Gortzak bedankt 
te hebben voor diens duidelijke redell" en wekte de aanwezigen op, op 
25 Juni. a.s. te stemmen op Gerben 1,iagena.àl:' .. --------------------

Ri.1\ Alsbezoeke:re waren aanwezig: . 
� J.i�ba 1ptepantschenko,geb. 21.1. 26(bekend)Dij�sen,Jacob,geb. 5. 6.14( be

./ kend}'Jantje Miedema,geb. 6.9.19,gehJnet J.Dijksen(bekend c.Jan .tien-
.VolA- .,.drik vap Bove:r;i.;g b.4.10 •. �2.(bekendJPieterne.lla van der wulp,geb. 

�17.3.26.(�ekend Gerrit Co��elis Vlas,geb.16.3.09(bekend�eter 
V.ias,�eb.13. 2.05.(bekend}"-l?etrus Gerardus van Heerwaarden,geb.18 • 

. 3.19.(bekend)J},.e.rrit,Grootenboer,geb.12.1.§5,(bekend)Maria,Sidonia 
"�itde Vos, geb. 6.-8. 85 te St. lüklaas( BO> geh. me"t · • :frootenboer. 

0��/ Als be.Langstellenden,niet Communistisch georiëieerd,waren 
aanwezig: 

-f J..ieendert Bruin,geb.20-2-34 te Texel,studerend,Ned.l::lerv.,wo-
iiende· te Deh Burg, Texel, \'/aalderstraat, pol. richting vermt>eaelijk 
C.l:i.U. ------.... ------------------------------ ·----------------

Jacob Vlaming,geb.11-10-27 te ïexel,letterzetter,Doopsgezind 
wonende te Den Burg,ïexel,Kogerstraat 7,pol. richting P.v.d.A. 

-f 
, Willem Boon,geb.24-1-30 te Texel,onderwijzer,geen kerk,wonen 

. de te Den Burg,Texel,Kog�rstraat 39,pol.richting P.v.d.A.--------
�I Jan Bakker,geb.1-8-32 te Texel,studerend,Doopsgezind,wonende 
'-�' te Texel. v

( 29, pol. richling V.V. D. -----------------------------
-1 Leendert. Nelus Brmek;man,geb.6-4-29 te s-Gra'venhage,landbou

wer,Ned.Herv.wonende te ·exel c.7 pol.richting vermoedelijk V.V.D 
-f Cornelis Teunï.s van·Lenten,geb.25-2-32 te Texel,studerend, 

Ned • .tierv. ,wonende te, Texel,.ti 19,pol.;r-ichting vermoedelijk P.v.d.A 
..-c-1 · Stjbrand �irk Ketjser,geb.12-4-97 te iexel,veehouder,geen kerk 

wonende te Den Burg,Texel,Suikerweg 10,pol.richting verm.V.V.D. 
-1 Pieter Jan Plaatsman,geb.25-4-26 te îexel,metselaar,Ned.Herv 

l
wonende te '.i.'exel,Oosterend,Peperstraat 4,pol.ricllting verm.P.v.d

- Verder wa� nog aanwezig A.J.J.van Lith,geb.18-8-84 te Aalten,art�
wonende te" Amsterdam.,rl.f.iddenweg 215, die als pension�ast in ho teil 
11De .Gi.ndeboom" logeerde.(pol.richting niet bekend. J------------
De stemming wàs rustig en flauw,terwijl de rede van Gortzak op 
rustige toon werd uitgesproken.Leuzen of versieringen waren niet 
in de zaal aangebracht.Aan de best�urstafel werd alleen �laats 
ge,nomen door eerdergenoemde J.Keizer,die ook de zaal had bespro
ken.Hierbij worden gevoegd een door de C.P.N. te Den Burg,Texel, 
verspreid verkiezingsmanifest,alsmede een daarin gevouwen uitno
diging tot bijwoning van de bijeenkomst.Beiden zijn vermoedelijk 
gedurende de nacht bijna huis aan huis in de brievenbus gedepox-
neerd.Niet bekend is door wie.-----------------------------------

" Einde 11 
Texel, 21 Juni 1952. 

d 
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· Vrede V,rijheid Werk · en �oningen 

Tu.t is de leuze waarmee de li:jst van Communisten en PA.rtij:toze.:'l 
de vcrkiezir.:.gen ir,.gaaE. To.t zij tet n:Let aJleen bij deze 101.lze 
z�;_]_l2n J.iJ.ten k,1.nt U üórcn op Ton1E.cdag 19 Juni a.s. ia Hotel 
woe J,i.,1deèioom't in Den Burg. 

H0t1"k ___ Gort:::.aJ: Lid vun de 11\vcede Karrcer zal op deze openbE1.r1;
i/er·K" sz1n,:;2bi j ,-:,enk0mst r.rpre1:en over het Verkiezings1irogram vm 
de Co:i'Tfllrn:..c:,ti·scbe Pa:i..'tij van Neder•J.;:ind. 

.Aanv::in:,;_ 8 __ unr. Ee.tre0 10 et. 

f!�!-op_ 2� __ ?!rLJ�Q_ t !��-1!:!.§�_§ 
GERBEN ïjl_:;.<;:8EA.�R 
==::::---= -==== ---

Debat_ vri _j_ •
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Er zijn thans in Nederland 140.000 
werklozen. 
De oorzaak van de werkloosheid is de 
bewapéning die de regering· Drees 
doorvoert! , , ... 

(kosten per jaar ruim 2 milliard gulden). 
' . 
r 

�- __,;:.. :s. 

,-........-,,�& 

,, . 

Door de bewapening: Weinig scholen, 
weinig nieuwe huizen, geen werk voor 
duizenden handen. 
300.000 woningzoekenden in 
·Nederland!
.... En lllinister Mansholt zei in Zwolle:

f 

"In D��emher van dit jaar zullen er
200.000 werklozen ziJn". .

--

0" Hoe moet de werkloosheid worden
bestreden?

· Door het terugbrengen der militaire
uitgaven. ·,
Dan komt er meer geld vrij voor
huizen, scholen en sanatoria, dan zullen
duizenden handen werk vinden.

Verder:
De grote ondernemers moeten betalén ..
Unilever verdiende in 1951 540 mil
Hoen gulden. Stork verdiende in 1951
bruto ·bijna 7 oollioen tegen 5 millioen
in 1950.
Er moet komen een gedwongen lening
ten bate van de woningbouw en ten ..
koste van de hoge winsten..



l\1eer werk is mogelijk door het Ult• 
voeren 'van een uitgebreid program 
van electrificatie op het platteland. De 
bouw van een waterleidingnet in die 
streken_ van N�derland waar dit nog 
niet bestaat verschaft vele handen 
werk. 

Slechts 1/ 6 van 'de opbrengst der 
wegenbelasting wordt aangewend voor 
de aanleg en het onderhoud van wegen. 
Het verbeteren. der bestaande, wegen 
en het zo nodig aanleggen van nieuwe 
wegen geeft werk aan velen en komt 
het wegverkeer ten goede. 

Tenslotte: 
, Doo!: het verlagen der prijzen van de 
verbruiksartikelen, k_an de bevolking 
meer kopen. Daardoor ontstaat meer 
werk voor de industrie, die deze :arti
keleri produceert. 
De prijzen kunnen worden verlaagd 
door vermindering van de indirecte · 
belasting, waaronder cle omzetbelasting.

De koopkracht stiigt, de werkloos
heid daalt! 

Om dit alles te verwezenlijken: 

Kiest op 25 Juni a.s. 
nummer I van lijst 6

WAGENAAR 
(Bloklijst. van communisten en partijlozen) 

• 
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