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ZEER GEillii.Hl 

.. Vr=rslag -oes1-ot en Y.:aderver�c.d.er\n::., va.n r,et District
'l'wé:r�te der c.J?.:;;· 09 d.d.17 Oct, 1946 9 gehouden in een 
zaàl t je van het Café 11 1)e Vluch te 11 acn de Oldenz:12,lstr. 
te EnEchedé. 

Als E::preker trad Of H.}3.0J:·.r0 9 cornm.weth, te EnEc�:1edé • 
.A.e.mvezig waren on0eveer 40 reLsonen. 

Een· onbekend ge"bleven leider van de ver;ader:Lng Of,ë,ï-· 
de deze te omPtreeks 20.30 uur en deelde mede 9 d�t in -
c:· tructie zou .,orcien 0egeven· over de problem::n van dezen 
tijd en de houding van de partj.j daarteben� ordat de bij� 
e e n�/-'komen func -cionarissen het gehoorde in de .s.fde "° li ng2 ü 
zou[�n u�.�dr�gen.Tevens zou gelegènheid tot discussie 
wordeh geeeven� 

-Vervol.s,:en� gaf hij he t woord ê.).;::. n den q:re ker van
den avond H.B o 0·.:'1f0. · · 

Sr,rekar Of�O begdr
i 

�et e:n overzicht te �even van 
de periode na de bevrij�ing-?st gehefl wae geen hoog -
stQand be�oog. 

· ' 
RusL:md w�s, rüà.üs Q'.rl0 9 E\erk Lï.it_ ó.en st rijd. te 

voorschijn ;ekomen en hüd er::n a.:nt :ü kleinen s taéÏien om 
zich verzameld, weH::e gehe\'.:l onde r ziJ '.1 invloed sta: n. 
Dit acht te sr.reker zeer ,<::,eluk ·is en van E_,root e beteE:kenLö.· 
temê�r o!llè.s.t de k2.pi tiüis tisc:ie staten verzwakt uit den 
strijd gekomen ware·n. Voor,�.l Eng2 lérnd had een flinke klr..p 
ge1tregen en wel o.,:.do ·:r het o:;,zeggen vr,.n de Leen-e n 
Pachtwet door de A�eri�0nen. 

Ook Cl economisch uebi2d zag spreker de groote 
.kracht van Ruel,-nd eD om:::.evin.:;. A:nerika trachtte zooveel 
moge lij:{. or. dit ge bi(;d. l'L.er belan:::;en- desnoods ten leaste 
va,n Ene.eland ... in EtJ.ro:·2:. uit te brE,j_ de n. 

In te kapitalietiscbe landen m2ken de trtJ.sts en de 
ca.rtels nog steEds de p:1l___'jj_ek uit.Hij noemde 5-n dit ver
bE-.nd� De St.e ll 9 en de l1J:-i-1_lirs e-n zei.1.l.dat toeko:nstige fa-· 

:briek vRn de vredeetein te Enschedé zou worden ;eveE tigd 
mE:: t .à.,ne:rikE:..:--.nech kepj_ t2.;:.l • 

. Dergeli ·j\e true ts ws.ren no2 ,;:10.cn:tig genoeg om een 
rerEoon als w[�llace 'iléll'l ü j n pl:'.,· té' te VE: rdringen� 

"';7ij möeteh rüe:t c1.,�nke.n 9 da:t 'N',0 lLEtce couu unie t is, 
e.ldus o.r10·. IJ2ze ro::rt zich hoc,fd:6:::.k·lijk j_n verbe.nd met 

de a.E .verkie�i.r...gen in A 11.ërika.Al "beoogt \'f;._i., . ..J. .. CE onze o-::
lnngen nie t 9 toch m::- ::ten ·-�·.Erte li ,.e fe tten door ons war-
den ui t;\2 btü t it 

0 

Ëen ui t zond.2ring 0}} ('.::: randf, t aten -van Rusland waE 
naE:.r de mé:ning ve.n ::::::1reker de stac,t Tsecbo-S:liowakije, 
wa::-.r :'let kP..I,i talisme ·no2, ,:-.;roo ten invloed he('ft , naar hij 
per<:oanli ik v.Jn "ka.me raden" uit dit land hr<:'\. v2rnomen. 

Sprekende over de· Indone sische kweetiG zei 0'2 �Z9 
d.::it het niet =,ing om Sjahrir of Soekarno, doch o:n }1et In
done!:'ische volk zelf.:H5-.i :nEmoreerde dEv,.r1)ij, dat dE C.P.N, 
het rsycholo.�isch ju�'c tC: :i:iome nt hs.d ac.ni:;e.::,even, we" ro;. 
e�_n·rrot u: tstr.1r:;..nz in AmEterda.m mo2st beginnen.Spreker 
ac:,.t":e het gelulC.i.'.:., dat niet allEEn com :,unisten hadden 

:: e e t a.::.kt 
.,.;.; ·-·--- ·- ·- --··
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ge':è.t:,,akt, Hij mE:rktE vo,::irtE op, dat stakine itlnhet alc;e-� 
meen �2n machtiG wa:en is 9 m2 r w2�rschuwde ervoor dit 
wapen nL:t te Vé> k tè .t,Ebruiken, di>r het r nders zijn .
kracht zou verl·ie:t;;en.� ·k- · . · 

t. TIE Erl::;slEc�P-L.} :Ïà:-i. · Incl:i.� was völge ns srre ke r ui tsL1·.
tend or ei*en belcngen- voornGmelijk dE economische� 
;ericht. 

De · wapern:.tilstand in : .. _ndië if: n.-<r zijn mer:::ri:i.rg ee.n 
vrucht van de in NEd�tland �evoerdP actie� 

De politiek v�n de hu�dige Re&eering behandelende, 
zei srrEk·:r, á.gt de ?arti'j �v,-:.n· den Aràeid de partij was 9

welke h.:ï.ervoor ,:s· .. n1=1.:rc}:<el:i. .:J\: .'..e:::teld mo.:2t worden c :fyl;st 
goedvinden ve2 het 12rtijbeet�Dr ven de P.v.d.A.,met 
mi..mE Vorrink 9 1oei: v-•. �n I'TatErs en ScLermerhorn, werd de 
Re0':: ·,r::.ns in sta. t (.:,'=::tEld h.::·.,-r belC: j_d. te. voeren" .Al dE: 
arbeidErE van de I.v.d.A.slL;:,en dit echter niGt, di:t 
blij\-.t w2l uit de houèl.ing 9 dJ.c door de Afdeeling HsngElo 
van de
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hif· j � t J • pr': .. �r ac .. · �:e e l.J e ip ge_ omen o ron s. .en 
aanvRl -0: de P.v.d�A.9o_dRt de Rrbeiier? vfia die partij 
in de goede richting werden 8Bdrongen. 

In zi;n b0too; besterdde E�re�er groote ��ndacht 
éF·n de CO!�rn.nt tTfä, wc . .-.rheiè. 11 .®e wervinesactie voor nieuv,c; 
abonnee'e had tot hed�n bli:kba�r niet het resultaat ge
had, dat �rv�n wa2 v2rw�cht0Dc resultatEn in Almflo wa
ren beter dan in Ensc�edé. 

Over hEt ze'.::.e:fl heërsctte er e2n 11 downsten1;1ing 11, 

w.;:;lkc srre1<:er wel m,::.-::nde te kunnen verkle.ren.J5fa 5 jaren 
ttrijd é'D 'Jovt:nc�icn den ver:ï1oêienden verkiezingsstrijd· 
�am automatisch c.:::n reactië .I)i t ondervonden de ke,pi ta
list0n er. de 11 re-.a.ctie: 11 ooki 

])et in En2chedé weini§. resultc.ten waren bereikt, 
weet errek2r hoofdz�\�lijk a8n het o�nieuw verscW.jnen 
van het dB.2,blé.d 11 Tubüntia", dat "De WParh2id" ]AO abon
néë 1s h�d ;ekost. 

Hij ·wektE de k::i.dErleden or; om, evenc.le voor den 
oorlo:., ::·lle krachten in k s·LL.,nr:sn, opdat het groote 

• waren 11 ])€ 'Vaarheid 11 geh-::el u�.t d:::: imfe.see zou .:·eraken ,. _ 
Er zijn Etrc'n�tl we r"de 1Vae..rheid" met vE:rlies moet 

werken.I)�ze 'verliezen kunnen worden beetreden door den 
grootte o�lrag in de groote steden �n in de industrie
centr.:i .... 

Verdfr nor.idigde hij 5 na ruim e.::n uu.r të hebb�n ge
sproken, de ��nwezisen u.it tot ee� diecu�·ie. 

HlEraan werd door 2�n 6-tal personen gevolg gege
ven 9 d:i.e betJ.rt\:'lings 2.::n korte toespra,:.k hiE:lden. 

D0 inhoud v�i dez� toespraken bestond hoofdzakelijk 
uit critiek t,a.v.andere IJA.rtijgenootèn, terwijl eigën 
vertiensten u.it�oeri� n�ar voren werden gebracht •

. Je.n ME:i.:J:S.rt 7 werd door een niet nad6r bek2nden 
sc1-m:C.INK verwet2n·� dat hij tC; lF.,ksch wRs.Tijdens de pro-
6age.nda-actie voor d� j.l.:;ehoi..1den f2:st2.vond in de zn.Scl 
ve.n Lip:,.inkhof zou- !-'Li,IJER n.l.gezegd heb:)en, dP.t hij te 

veel 
-.-..- -
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veel werk had"JVIei>':r antwoordde h:LEr lat er or:$ dat hij

dit ·ntet ::ne t genoeinde vrnorden f,<é::zegd had.Hij v,:rkle,::. rël.e

zich.bereid allen mogelijken tijd voor de rartij af te 

s t 2.2,n en hD,d h5.ervoc,r ruimschoots de gelegenheid g.ehe:,d,

toen hij noe; etl':-un trok�J),�,2:.r hl:j onl::,,ngs ecbkr weer ae.n

het werk mou:t,- kon hij onmog0li.1k cJ_ }1et. hem or15:;edragen

werk ver:i:ichtë n en 'had fü12,ro.rn orn asE 5_f. tent ie vc rzocht . 
S)ITENK va,n afde..:: 1.i ng IV 9 gaf Eê n tütvoerige oc

schouwing over zijn eigen propn:and�-activi t eit oij het 

1':erven VP.n a"bonnée 's OI 11 :0c ·:[cc·rheid 11 • Hij no2:n<Je hEt 

geklets over downstE:rrn:-.ng n;·-1,�.p gelul". 
Hi1 verhE'..,,·ld.e 9 dat h�.m wee::· o::ged:'.:'BEEn in .Almelo

aoo,nnée •s 1,s wsrvEn" D:::.r-:r .}n.n;:·,cko:rr:n ole::::..: ham" dat h:Lj 

2.llee.n op E'tcp motet u In 2 da.:oen 'TL�:::· het hem 2-,elulct dé·.:::r

25 nieuwe c.oonneé 's -�2 ·v,12rv2n: 11 ziea.P2.r rc.r t ij:i,enoo t en9 éÜ ·· 

dus S�11IENK "18 rne�;:,;,r V:/l
0 l drn i{

r n er . .,,-,.1- ''E'l'r,:;ote�ero" "'0'''•·•
, • 9 C.Á -- • J.-. -- . " (.,. .. .r.�.- \/-1 . ., lJ --· .J.;' 1...:::: u . VY --' 

den.Indien ik tE'. tw.::�, fü.:<:1.en riiet teru.c::r r-e:roeJ;C:n waE, d2.n 

had :Ut da:-r 100 nie,;;.we ·c=1Joné2 1 E. ,��c::kregen"Er moet he,:l hcrd

gewerkt worden, c.ndl':rs gruë�t ónze mooie kr2,nt na1:.r11 dl3-

oliksum.119 evEne.J.s 11HGt 1'sro-:·l" in A.lmelo ne,e.r 11 dë blj_k-

eu:n" gee;a,�n is." 
Een on·ockend. 3ebleven pers o c.>.n ;nf in St',.:1,r,ig

TwEnteche oJ alGct te kennen, dat het onc1erl int.::e "gelul en

, gecuwehou:r1
'1 niets o:,-levc.rdc, m:::.r:-tr d_2,t er s2ndracht-ig 

moesb worden gewcrLd, waD.r'bij men or, hem kon rekenen.

Een 2preker B.A.RDICK bes:rrnk eveneEns clen .g;e·:::s,a v::1;,.

ln.uwhd.d.HJ j sc:irer::: f den mind2r ,:,.oE dE.n ·:\ang ve.n zaken niE t

e:lecbts S,P"E lo.m-1h::dd toE._1 
doch wc2 vr-,n meé:nirig, da t ec:n te

gerinc;e onv,r.,ik'.ciing en· scholing v::�n de pe.r ti'j gC::noo--ten 

h::_Grin een rol speelde .Hij F,cht-�ë het de,2.rom r1:J,c.dz2.e.m"

d2.t r:,r.rtij(�eno.· t en, die, det:·.rvoor de no0dige capaci t eiten

bezitten, hun- co llega's ,n�erwijzen zouden, zoowel in 

· algemeen<:-- al:;_ in poL.ttè;.rn o.c:nwil' ,_\eling. 
BhlîJ.NSMA. bespr;:;k d;;; werkz,.:.'. :nhedsn in Glanerbrug.

I)e,e.r Vlfü:. hét re sul t �'.�.t· van 15 nic-:1J..we e.bonnee 1 8 02rei\:t, 

welk resu.l tE,:=:.t zc0r ,:suneti:; Vli.l.E te noe rt12n verg.::lelcen 'bij d6

e t ad EnschP.dée 
SCH,Ä3:1.FER werd docr .n,· r-dere ,::::i:c,rekere v12r i:1e t ep� dat

hij ztch i;en sunste vc.n het ex-partijli.d GK'"'s:.rnc;. had uit -

ge lnt2 n. 
Vooral Juul (J �g.J.) v2,n het Reve, die �ë n vlo.,m .1end

betoo? hield vàn on::eveer een half uur vtel S0EAF1i'ER hier

over �cherp aan� vaii hs t Rave erkende htt v�r�ij t v�n 

SC�1ÄF.J'EH 9 dat hij een ze2r ons:r,nps.thidrn uitL-ting ovEr

GI�.8.;3ING had 2,ed,i:),n dl \'121 in· het btjzönder 2.,e,nge..ändG de

Sp:L·nschs kwestie, zonder de z,: kwestie echter verder o,.s.n

te duicl.en.I-Iij zeide echter van zijn ui tl:';t ing .. Ei,t 2 n woord

téru::r te zull'ën nemen.· .. · ' -
..., 

Hl�-bracht Voorts n'.�r_r voren;' de:G er t:":.;dens de

discussi& te weinig �artij-politiek wErd gevosrd, ��t 

vol�.6ns hem 'bóven allës sing.Hij waarschuwde Er vonr om

�ich niet te laten intimideeren door de oms t andigh�dsn. 

In 'ec.e.::n �;eval r_noch-t JJ.cn VIE':k wordenp zoo"'.lE t.o.v. GE.r.SING-,
hard 
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hard 8le Ftchl mo:eten �ij �orden in d0n Etrijd.Eohte 
Ste.linnistEn en dé=: rbij dë Trotzkyist12n ;net m.2.n en rne,oht 
bE;strijden. 

E2ri zev�arlijk Trptzky-iste waE z.i.Sien 
pOS(CH), ex-lid van dE: pétrti;j' 6.n r:,cti.�f voor d2 Vrouwen-;-
be�eging. . 

Hij verteld& een ondcihoud vsn on�2vesr drie 
kwartier met Nico-l'tiD.8.Lh ts 11,,oben 2:ehad, waerbij le.atst··· 
geno,emàe hem ze.::r du;_d2lijk l.1.ecl laten weten 9 dat "De 
Wr-.r.1rh2id" onmo{�;:li;.k h&:,1.r w,lrk-:rs n:ic,r kon laten verdie� 
nen, dan_ :,;ij r'?.::dr, è.e.�d. 

:J2·-.rvc(n- v::, 0
- de f.:i.nanoie,c:lE toectand te pre cai::; 

Hie Ibi j l:.;: . lde hij·,:;,_ n 9 dat er twee be zorgere 
van de courent c:n soort ultimatu� hadden gesteld om 
me2r lOon/tun·ch.:::n i'Hco li/IOLJRE,R en hemg hErh:12.lden zj_j cli·� 
ult:unatum�· wn.a:ro: .. t_j_:j -V"'·'IJ. hEt REVE -ze bEhoorlijk de ka..�·.; 

' 
. 

had· u.i tgeveE=-gd� Hii zeide o.a.gezegd te heb'ben: 11 Ik zou • niet 2rc: ... g in jullie ::: choenE n wil l:::n stD.E�n als je in de 
Sovjet Unie wns, w�nt d� r 3ing je onherroepelijk teçen 
den mLwro

H Hij gaf t.b:i.dEliJk te kennen, dat dergëli-; ke 
· "sabotage" niet kon worden t:eduld.

Vc.n he:t rtEVE bewc:.:-rde e2n schrijven van h,:!"t 
:partijbE_s·ti,w.r te helJbEn ontv;,n2;0n 9 vn: rin werd v�rm8ld 9 

dat de reri::,dE v-:�n è:\ctie voor het ·servé:n vc.n �;bonné 's 
-�innenkort beeindied wae.Niettegen2te2nde hij voor itren��

partij-diEcipline weE, et8lde hij voor dat bevel niet
or tE vol _c�n 9 ;n.':·,, r onvermoeid doo::r te werken.

N2t :-�temverhe:E.i::ing dron!:_; hij allen op het hnrt 1 

dat de to-,1�omE't Rusl:=mèl v:2.s.Het parool moet verèl.er zijn:
De courGnt, de partij en de herdenking v2n de Rue�isohe
revolutie .Dè ze �ou :Ln "''· n sa1;ampvol le za .1 van Lir inkhof
t0 Ens cJ.1edé 'ïrnrde n herd,�cht.

·r<:11sloti:,, sprc=•.k Otto zijn .p8.rtijgenooten we·.:-r
toG.Hij _.ini� not c2ns L�i.tvoerit in or het geve.l GEi.SING.

� Hierbij d?�l�e hij mede dct hij ·van tevoren reeds·geweten 
had, dat JU;:îAFFER hiexmec Qi.· dE propp'2� zou 'komen.SMIENK •
had �em n.l.medegedeeld9 dát in Afde�lfng.IV tesd= over 
een En ander L,er·proken wc.s.Ht2ro:r volgden ecni2.e intèrrup-
t::_es 9 t.:fö,rj_n o ., ,: .• om bevvj_jsm[deriaEü werd geE'chreGuwd, 
Otto beloofde 9 d8.t 1-::et u·.t�-""zocht zou Worclen.:Z.I:Lj ::.childer
de G:SESI�W voort:::· ::.lE e:::n verrader, die nG·e.r het Vrije 
Vol�c en zelfs .;.1r:-·.r VOfiLlNK was geloopen 2-n ;ezegd had, 
dat hj_j genoec; van dé co1E1unisten kon vs rts llen, indien 
z2 iets wilden wetsn. 

Het e�-partijlid Sien BOS, ven de vrouwlnbewe_�-i 
gj_ng, noemde hj_j ook z22r ;0vr.arlijk.Ze .kwc..m -bt2 veE:l in con-, 
ta,"t met de :pé:.rtijcenooten en stond ook in v2rlJinding 
met Ameterd,::m,HEt i:ms vonrgeko;11en, dat zij kort na een 
beeloten bespreking door ��ni3e leden o� de hoogte wee �e-
steld vo.n het ber::prokGnè • 

. ·partijl:den 9 die zdoiets do�n, kunnen we niet
g_§_�JZui-_lf.§n �Zul.k� .. J-:.f_den kunnen -ook wel .: ls spion worden se

LN .B. �na. Tn"'k�nnic, gesteld te z5_jn :net het onder- pruil�_!;-- houd·--·· __ ,. ·



t 

,.' 
.. 

• 

• 

- 5 -

bruikt en de r,oll. tie inlichtEn.srr(:;k.er 1n.:::-.: nde 9 dat er in 
d6 toeko�Et me ::r contact :norst word12n z;ezooht mé t dE: ar
b,:: iden� in D:;ttschland.H5_Ervë�n �01ld2n de vruchten kun 
nen r;orden �eplukt f.ls d..: lrn:pi tr,lüdiEche invloedssfe,:r 
ds�,-�r groot zou wordsn. 

Hi;j ,,erhf'.::.lde vonrts, dat in eF.:n huis ac.n de Rio:�" 
tereweg te Enochedé vsn gemcentewefe de ��terleiding zou 
1NOrdcn <-if�-"'"'"lOt"'''.1· -:i; .; ond-crzors'r ,;•,,,-:·co 1:1 :o m rr·,,.:.1-::},c,n o"nt dl'+ '- .  l ... �. Cs -..J.1. 11.U--tj \...: ._ .•. \.. , .. .._ · .._t.:.1. ..:_:\ .• I..J t..: .\...._ 9 .Ll., ., 

huis "bewoond werd door 4 ,:;,::zi.'1.Den f:::n dr:.t zijn collec;a 9 r:1,�. 
wetho:J.d6r fiORSTli'..A.ï�� hiervoor o;'.;drr,.u;1t hE�à. L,E�,even9:.: .. :n.::�e -· 
zien d2ze gezinn2n een :::-c.:-..nzienli;k: schuld iladden.Syreku_ 
zei, dat hij o�dracht had GEGeven de waterleiding op 
zijn vEr,·.ntwo:n·cligg niet e,f te sluiten" 

Achter(.f wa� hem tEr oore 32komen, dat hem vcrwet�� 
was 9 dat tij o_Qrac�t zou hebh�n z[geven tot efsluitingr 

Hj_ ,1 verzocht ét.::.,,,rorn z�_j n p2-rtij s-e nc,Jten dringend 
voortaé.n cn'nid:-ieli · .'..: "bij hem tE komEn, indün zij :eruch
ten of w2,t dan ook over l"12m als wethouder vern.r",:Tlen •. 

O" lr h '"1 i�''"'' cc, c'' ,_; ,,r- ,--, " , •. , ""t nld h06' ±.t --� r re r·0 ld mo -,.-, l_.'.,,)..t, J.. t::: �1 .,C.;� .t-..... , ,' i._. ::_�.t:.: 1,.., V j -r:r C ,!\! t,:. • �I.:,; ( -.., 

lj_jk wr.ss dc:.-ti hij l"Jij 0elecenhi2id van het congres ven dE: 
Ned.Bond v,:::,n Ex-poli"tit.E,ke 0,ev.1ngcne.n J?rins B2rnard de hn_vi·. 
had 6e drul:t" 

o;.r}'J ac1 t-C te dit nj_et zoovE" 1 'bij ·z;ond.e_re .Htj 11:1erd 
er tenmi tJ f: ts niE t koud of W'.:..r� vnn E�ls hij die :Prins de· 
h[1,nd drukt(; e 

1 Ik �3d alleen onz2 Rctivitcit 'bi� het congree op 
het oog, 2.lduE 0:2.00, en bij 'b::,p<'i.::.ldë: 6Elcgenl1ecL,n :10(,t men 
zich we 1 e<::ns van 2,, n mask2r b2dit.·në ntt ( fü:�c: rmee ken:1e lijk 
'bedoelände, dnt het do&l da midde len heilist.) 

Vor:,r ëJ_t b�l.:.z1t2rijl{ -w2rk ·o:;,, dGn L1.:tctEn des vr:-.n hEt 
congres hr.ë_ �=öp:r.0lrér z,slfs ·11et vertre:k von hem en k11.rnerD. ·.d 
MOU1lER. nP..�:T Ams·::é:rdam9 W�!. ·r 2en pe.rtijbe&preldng z•u 
plc�ts v�.llt6n,uit�esteld. 

______ ..,._; ____ ,. .. ___ ,. ··---- · ---- .. _ ..... _ . ___ .,. ___ _

/ 
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�� Bt;t-��;� ���;�ä��g,�:�. , 
d.d. 17 Oct. 1946, ,ehouden in een
zaaltje van het Caf� 11De Vluchte n

aan de Oldenzaalsestraat te Enschede.

�reker�otto, con1io1. weth. te Enschede. 

Aanwezig�1��'tt. 40 personen. 
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R A P P O R T. 

Ondergetekenden, Nfarinus Berkouwer e Dirk Mos, beiden 
agent van politie le klasse te Ensc , tevens onbezoldigd 
rijksvèldwachter, hebben de ee elGestrenge het volgende te 
rapporteren omtrent opgem vergadering • 

Aangezien de aan 1gen bij genoemde vergadering - vermoe-
delijk 40, ·ge vrouwen - niet konden Horden �ezien, het
gesprokene n gere6eld kon worden verstaan en het maken van 
notitie' ie� mogelijk was, kan geen nauwkeurig verslag worden 
g 

Een onbekend gebleven leider van de vergadering opende deze 
te omstreeks 20. 30 uur en deelde mede, dat instructie zou 1.Yor
den gegeven over de problemen van deze�ijd en de houding van 
de partij daartegen, opdat de bijeengekomen functionarissen het 
gehoorde in de afdt.i.iTI.ci'en zouden uitdragen. Tevens zou gelegen
heid tot discussie worden &;egeven. 

Vervolgens gaf hij het woord aan den spreker van deNavond 
H.B.Otto. 

Spreker Otto begon met een overzicht te geven van de peri
ode na de bevrijding. Het geheel was - geen hoogstaand betoog.. 

Rusland was, aldus Otto, sterk uit df)vstrijd te voorschijn 
gekomen en had een amtal kleine staten om zich verzameld:, ·welke 
geheel onder zijn invloed staan. pit achtte spreker zeer geluk
kig en van zeer grote bete�enis� �emeer omdat de kapitalistische 
staten verzwakt uit d6ti strijd gekomen waren. Vooral Er3.€eland 
had een flinke klap gekregen en ·wel o.a. door het opzeggen van 
de Leen- en Pachtwet door de Amerikanen. 

Ook op economisch gebied zag spreker de gr�te kracht van. 
Rusland en om;eving. Amerika trachtu.zoveel mogelijk op dit ge
bied haar belangen - desnoods ten koste van Engeland - in Euro-
pa uit te breiden. 

'!.OAL/4,J, In de kapitalitische landen maken de trusts en de oaJ?t9'8 
nog steeds de politiek uit. Hij noemde in dit verband: De Shell, 

e..de Philips en zei dat toekomstige fabriek van de Vredestein te 
Enschede zou worden gevestigd met AlnerikaanseiÈapitaal.l

A� 

Den (eer Commissar· van Politie 

te 

ENS 
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Dergelijke trusts waren nog machtig .::;enoeg om een persoon
als Wallace van zijn plaats te verdringen. 

111Hij moeten niet denken, dat Wallace communist is, aldus Ott
D eze roert zich hoofdzal<:elijk in verband met de a.s. verkiezin -'E 
• • w 

in Amerika. Al beoogt Wallace onze bela�en niet, toch moeten de
gelijke feiten door ons worden uitgebuitV 

Een uitzondering op de randstaten van Rusland was naar de 
mening van spreker de staat Tsjecho Slowakije, waar het kapi tal :i,
me nog gr8tE:M invloed heeft, naar hij :persoonlijk van "kameraden 11 

uit dit land had vernomen. 
Sprekende over de Indonesische kwestie zei Otto, dat het 

niet ging om Sjahrir of Soekarno, doch om het Indonesische volk 
zelf. Hij memoreerde daarbij, dat de CPN het psychologisch juistE
moment had aangegeven�waarop een protest-staking in Amsterdam 
moest beginnen o Spreker achtte het gelukkig, dat niet alleen com
munisten hadden gestaakt. 

Hij merkte voorts op, dat staking in het algemeen een mach
tig wapen is, maar waarschuwde er voor dit wapen niet t_e_vg.a..'k:. te
&_e_pruiken, da� het.ro:iders zijn kra���9u verliezen. 

De Engelse politiek t.a.v. Indonesie-was volgens spreker 
uitsluitend op eigen belangen - voornrunelijk de economische 
richt. � ·· 

D .L • 1 t d . ..,. d �.. . 
. ' � . e wapensvi s an in ±fl onesie is naar z1Jn mening een

vrucht van de in Wederland gevoerp.e é\.ctie. 
De politiek van de huidige ,tegering behandelende, zei spre

ker, dat de Partij van de,..Arbeid de partij was, welke hiervoor 
aansprakelijk moEg, wordsn g esteld. Met goedvinden van het partij
bestuur van de P.v.d.A , met name Vorrink, Goes van Naters en 
Schermerhorn, werd de &ege\.ing in staat gesteld haar beleid te 
voeren.wAl de arbeiders van de P.v.d.A. slikke:Qdit echt er niet,
dit blijkt wel uit de houding, dme door de

�
fdëling Hengelo va:n 

" . ., 

de P.v.d.A. onlangs werd aangenomen. � /'J.....i; 

Spreker acht te het tijdstip gekomen to frontal� aanval op 
de P.v.d.A., opdat de arbeiders van die partij in de goede rich
ting werden gedrongen. 

In zijn betoog besteedde spreker gr8te,.aandacht aan de cou
rant "De Waarheid!:!. De wervingsactie voor nieuwfl_ e,.b_2nnee' s had 
tot heden blijkbaar ni et het resultaat gehad, �re er van ivas
verwacht. De resulta1:ën·1n....,.Aîm.èlo '

.
váre

.
r.i. b 

.. 
e

.
ter dan in Enschède • 

- "över het geheel heerS�fdO\'fil@.t�ITllJQ--ng; welke spreker wel 
meen"dtt.. te kunnen verklaren. Na 5 Jaren strijd en bovendien de,,ver
moeiendS)i ver ki ezingsstrij d kwam automatisch een reactie. Dit on
dervonden de kapitalisten en de rtreactie 11 ook. 

Dat in E-nschede weinig resultaten waren bereikt, weet spre
ker hoofdzakelijk aru1 het opnieuw verschijnen van het dagblad 
11Tubantîa", dat 11de Waarheid" 140 abonnee ' s had gekost. 

Hij wekte de kaderleden op om, evenals voor de-s..»orlog, alle
k:eachten in te spannen, opdat het gr�te wapen "De Waarheid" ge
heel uit de impasse zou geraken. 

Er zijn streken waar 11De Waarheid" met verlies moet werken.
Deze verliezen kunnen worden bestreden door d�gr8t(4oplaag in 
de gr<9te steden en in de industrie-centra. 

Verder n8digde hij, na ruim een uur te hebben gesproken, 
de aanw ezigen uit tot een discussie. 

Hieraan werd door een 6-tal personen 6evolg gegeven, die
beurtelings een korte toespraak hielden. . . . . 

De inhoud van deze toesuraken bestond hoofdzakeliJk uit cri
tiek t.a.v. and ere partijgenó'ten, terwijl eigen verdiensten uit-
voerig naar voren werden gebracht. 

Jan Meiri er werd d<j>?� e en niet nader bekende,, Schu�kink ver-
weten, dat hij te laks"?tvas. Tijdens de propaganda-actie VC??r de
j .1. gehouden feestavond in de zaal van Lippinkhof zou Me1J er 
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n.l. gezegd hebben, dat hij te veel werk had. Meijer antwoordde
hier later op, dat hij dit niet met genoemde woorden gezegd had.
Hij verklaarde zich bereid all�mogelijkehltijd voor de partij a:f
te staan en had hiervoor ruimschoots de gelegen,éheid J"ehaà� toen
hij nog steun trok. Daar hij onlangs echter weer aan het werk
moest

)
kon hij onmogelijk al het hem opgedragen werk verrichten

en had daarom om assistentie verzocht •
./ Smienk, van af'de°:l.ing IV, gaf' een uitvoerige beschouwing

_./over zijn eigen propa,ganda-activiteit bij het werven van abonnées
op "De Waarheid". Hij noemde het geklets over dovmstemming 11slap
gelul 11. 

Hij verhaalde, dat hem was opgedragen in Almelo abonn�e's
te werven. Daar aangekomen bleek hem, dat hij alleen op stap
moest. In 2 dagen was het hem gelukt daar 25 nieuwe abon·nee' s te
werven. ''Ziedaar partijgen�ten, aldus Smienk, als men maar wil
dan kan er wat gepresteerd worden. Indien ik na twee dagen niet
terug geroepen was, dan had ik daar 100 ni-euwe abonnee' s gekre
gen. Er moet heel hard gewerkt worden, anders gaat onze mooie
krant naar "de bliksem", evenals 11Het Parool" in Almelo tlaar"de
bliksem"gegaan is� L Een onbekend gebleven persoon gaf' in s���ig Twentsra.ialect
te kennen, dat het onderlinge "gelul en geouwehoer" niets ople
verde, maar dat er eendrachtig moest worden gewerkt, waarbij
men op hem kon rekenen.

/ 
Een spreker Hardick besprak eveneens d�geest van lauwheid.

Hij schree,éf' d�minder goed�o·ang van zaken niet slechts aan
lauwheid toe, doch was van me\iing, dat een te geringe ontwikke
ling en scholing van de partijgenéJten hierin een rol speelde.
Hij �chtte het daarom raadzaam, dat partijgen�ten, die daarvoor
de noai,ge capaciteiten bezitten, hun collega's onderwijzen zou
den, zm�el in algerne�e- als in politieke ontwikkeling�

Bruinsma besprak de werkzaamheden in Glanerbrug. Daar was
het resultaat van 15 nieuwe abonnee's bereikt, welk resultaat
zeer gunstig was te noemen vergeleken bij de stad Enschede.

Schäf'fer werd door meerdere sprekers verweten, dat hij zich
ten gunste van het ex-partijlid Geesîng had uitgelaten.

VoorafD. Juul (J.H.J.) van het Reve, die een vlammend betoog
hield van ongeveer een half uur viel Sch�ffer hierover scherp
aan. Van het Reve erkende het verwijt van Schäffer, dat hij een
zeer onsympathieke uitlating over;.o.,Geesing had gedaan en wel i:r_i 
het bijzonder aangaandè de Spaani:re kwestie, zonder deze kwestie
echter verder aan te duiden. Hij' zeide echter van zijn uitlating
geen woord terug te zullen nemen.

Hij bracht voorts naar voren, dat er tijdens de discussie
te weinig partij-politiek werd gevoerd, �at v?lgens hem bo�en . . 
alles ging. Hij waarschuwde er voor om zich niet te laten intimi
deren door�standigheden. In geen geval mocht men week worden,
zoals t.o.v. Geesing, hard als staal moesten zij worden in de-...
strijd. Echte Stalinisten en daarbij de Trotzkyisten met man en
macht bestrijden.

Een gevaarlijk Trotzky-iste was z.i. Sie!Dl Bos(ch), ex-lid
van de partij en actieÏ voqr de Vr9uwenbeweging.

Hij vertelde een onderhoud van ongeveer drie kwartier met
Nico Mouner te hebben gehad, waarbij laatstgenoemde hem zeer dui
delijk had laten weten, dat "De Waarheid" onmogelijk haar wer
kers meer kon laten verdienen, dan zij reeds deed.
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Daarvoor was de financiële toestand te precair. 
Hierbij haalde hiJ aan, dat er twee bezorgers van de courant 

een soort ultimatum hadden gesteld om meer loon. lî.B., na in ken
nis gesteld te zijn met het onderhoud tussen l'Tico Mourer en hern, 
herhaalden zij dit ultinatum, waarop hij - Van het Reve - ze be
hoorlijk de kast had uitgeveegd. Hij zeide o.a. gezegd te hebben: 
"Ik zou niet graag in jullie schoenen willen staan als je in de 
Sovjet Unie was, want daar ging je onherroepelijk teeen de"1rru.ur.tt 
Hij gad duidelijk te kennen, dat dergelijke usabotagerr niet kon 
worden geduld. 

Van het Reve beweerde een schrijven van het partijbestuur te 
hebben ontvangen, waarin werd vermeld, dat de periode van actie 
voor het werven van abonnee's binnenkort beëindigd was. Niettegen
staande hij voor strenge par.tij-discipline was, stelde hij voor 
dat bevel niet op te volgen, maar onvermoeid door te werken. 

Met stemverheffing drorghij allen op het hart, dat de toe
komst Rusland was. Het parool moet verder zijn: De courant, de par
tij en de herdenking van de Russische revolutie. ne·ze zou in een 
strunpvolle zaal van Lippinkhof te Enschede worden herdacht. 

Tenslotte sprak Ot to zijn partijgenó°ten weer toe. 
Hij ging nog eens uitvoerig in op het geval Geesing. Hierbij 

deelde hij mede, dat hij van tevoren reeds geweten had, dat Schäf
fer hiermee op de _JJropppen zou komen. Smienk had hem n.l. medeé,e
deeld, dat in Afd�ing IV reeds over een en ander gesproken was. 
Hierop volgden �nige interrupties, waarin o.a. om bevvij smateriaal 
werd geschreeuwd. otto beloofde, dat het u:i?gezocht zou worden. 

Hij schilderde Geesing voorts als een verrader, die naar het 
Vrije Volk en zelfs naar Vorrink was gelopen en gezegd had, dat hij 
genoeg van de communisten kon vertellen, indien ze iets wilden we
ten. 
. Het ex-partijlid Sien Bos,van de vrouwenbeweging, noemde hij 
ook zeer gevaarlijk. Ze kwam veel te veel in contact met de pantij
geno'-en en stond ook in verbinding met Amsterdam. Het was voorge
komen, dat zij kort na een besloten bespreking door�nige leden op 
de hoogte was gesteld van het besprokene. 

Partijleden, die zcf:i.ets doen, kunnen we niet gebruiken. Zulke 
leden kunnen ook wel als spi:n worden gebruikt en de politie in-
lichten. 

Spreker meende, dat er in de to�omst meer contact moest wor
den gezocht met de arbeiders in Duits�and. Hiervan zouden de vruch
ten kunnen worden geplukt als de kapitalistische invloedtssfeer 
daar groot zou worden. ,k. 

R Hij verhaalde voorts, dat in een huis aan d e  Richtersweg � 
Cwt.L.u.. hiep van gemeentewege de ·waterleiding zou worden afgesloten. Bij 

onderzoek was hem gebleken, dat dit huis bewoond werd door 4 gezin
nen en dat zijn collega, de wethouder HorstrLBn, hiervoor opdracht 
had gegeger.r, aangezien deze gezinnen een aanzienlijke schuld had
den. Spreker zei, dat hij opdracht had gegeven de waterleiding op 
zijn verantwoording niet af te sluiten. 

Achteraf was hem ter ore gekomen, dat hem verweten was, dat 
hij opdracht zou hebben gegeven tot afsluiting. 

Hij verzocht daarom zijn partijgenoten dringend voortaan nn
middellijk bij hem te komen, indien zij geruchten of wat dan ook 
over hem als wethouder vernamen. 

/ 

Ook was hem de vraag� gesteld, hoe het ter wereld mogelijk wa�, 
dat hij bij gelegenheid van het congres van de Ned.Bond van __ Ex-poli
tieke gevangenen Prins Bernard de hand had gearuKt. 



.. 

Otto achtte dit niet zoveel bijzonders. Hij werd er tenminste 
niet koud of warm van als hij die Prins de hand drukte. 

hik had alleen onze activiteit bij het congres op het oog, 
aldus Otto, en bij bepaalde gelegenheden moet men zich wel eens 
van een masker bedienen;Caaarmee kennelijk bedoelende, dat het 
doel de middelen heiligt.) 

Voor dit belangrijke werk op de1aatsti:f dag van het congres 
had spreker· zelfs het vertrek van hem en kameraad Mourer naar 
Amsterdam, waar een partijbespreking zou plaats vonden, ui tge
steld. 

_ s , rappo , e-
fo .?J'.Jp......,__ "dig zou worden beëindigd, hebben wij ons/verwijder , waardoor 

,,,/,....,..� het niet mogelijk is het slot van deze bijeenko te relateren. 

• 

• 

• 
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� De volgendE. pe1:.,sonalia zijn vermoedeli · van de in dit ver-
slag genoem de personen. 

·elo (O.), 27-11-1913, 
ede. 

co.), 7-4-1887, grondwer-

Johannes Gerhard Meijer, ceb. te 
chauffeur, won. Kottendijk 124 te Ens 

Johannes Smi enk, geb. te Henge 
ker, won. Timorstraat 27 te Ensch e • 

Pieter Bruinsma, geb. te B urn (Dld.), 24-8-1909, beton
werker, won. Tolstraat 35 te schede (Glanerbrug), cormnunis-
ti se h raadslid en secretaris an de Afdeling VII der CPN. 

Wilhelm Josef Schäffe (Willy) , geb. te Osnabrtlck (Dld.), 
12-8-1908, dakdekker, wo_ • Minkmaatstraat 60 te Enschede.

J.H.J. van het R 
tie in de gemeentera 

e, voorzitter va n d"e communistische frac
, toont zich steeds een 11giftig en gela-

den 11 spreker. 
De personali van de in het verslag genoemde Sien Bos ziön 

ons tot heden n nie t bekend. Naar deze zullen alsnog een onder 
zoek worden i ·esteld en bij eventueel gunstig resultaat worden 
gerapporteer �. 

e Enschede, 

De rapporteurs, 
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Op :Donderdagavond 24 Octooe1� 194-6, te 20. 00 uur werd d.oor1é C.P.P., afdeeling HenGelo (0), een ledenveTgaderin� gehouden 
(�) �

et Gehec;lonthoude:-ts koffiehuis aé'..n de ��ieuwc �Iark:t te Hen0elo

:De vergadering werd bezocht door ·circa 60 � ersonen voor' � lb' d ' ..l..  
� , he·c meerena.ee es·caan e uil, rn.2.nnen. :De enJc:-ee \Vd.G vrij. 

De sprelrnr van dien avond 9 genaamd Oï':20, wethouder te :'::nsch<ëo-
de 1 werd in�,seleid door één der leden v2u1. d.e afdeelL1.g der c .P. IJ. 
te Hen6elo ( 0). 

v 00rfü,,t dez.e spreker het v100·'.'d nam, ';;rerd doo:r 1)ar-ci j .:;en oot 
Folkerts op een citer het Russische volkslied en daarna een oot
gourrie van Russische etrijdliederen ten gehJore g�br�ch·c. r 

I)aarna nam Jartijge:t1.oot Otto het, ',roord 7 die z eide te zul-
len s�Jrelcen ove1� de pe,li ti eke e:1 econo1:1.ische- prc�üemen van dezen 
tj_ j d en het standpu;.ü vEn de C. :e. ::J. te zullen toelichten. 

otto verklaarJ.e d2,t hij dit onde:rvrerp slechts in vogel vlucht
•ou behandele:1. en dr-,.t meerdere lezin�;en in de toe:::onst zoud.en wor-

en gehouden. 
Qtto wekte de adnwezigen op om zoovecl mo�elijk deze �erga-

deringen bij te wonen en deelde mede dat hij kadervergaderingen 
in �nschede en }�lmelo hc..d gehouden, a.ie drukker be�ocht vr2.ren dcm
deze ver0adering. 

otto vertelde dat: hij in het concent:;.'.'atieko.mp Sachsenhausen 5 

alWé-',2,'.r circa alleen 18000 :Jussen warel;l in.::_�esloten, net vele Rus-
sische kameraden had gesprol-cen. ])eGgevruagd haa. Otto aan een jonge
Russische arbeië Ler verteld �oe de arbeider hier in Eolla:'lcl vrerlcte 1 
naI':leli jk voor een vastgesteld Si'"',laris, tervri j 1 c1.e c;roote v:i;'."lst in 
de �..;akken v2.n den fabrika::.1.t terecht kwarJ. 9 die ,lae.r eon goed leven 
van kon leiden. De Russische arbeider h2.d da2.::...·op te kennen gegeven
dat hij de menschen :.n ;Iolland clo:m vond en dat het in Rusland heeJ.
anders en beter voor de ar"bei der w2·.s. 

Verd�r vertelde Ctto dat J.usland machtiger \T:J,s gevw.r <J.en en 
dat ee Russische invloedsfeer zich had uitsobreid tot mesrlere om
liggende landen 1 zooal3 3stlandv Letland 9 Litauen, Poien. Ook 
vverd ï r an door Otto genoemd in verband met olieconèessies, die 

a.;ngeland en �'...morika daar hadden. Otto zeicle dat ook in Iré.m de 
-.ussisèhe invloedsfeer merk"baa:r was geworC.en en d0;t in de toekomst

aan :Engeland en Amerika geen ·olieconcessies 1:1eer gea.aa.n zouden 
vmrden. 

Als kapitalistische instellingen uerden genoemd: Shell maet-
�chappij, Philips en ook de Vredestein rijwielbanden fabriek, uel
ke l�itste fabriek in 1947 in Enschede det Amerikaansch kapita�l 
zal r,orden cebouwd, Otto zeide 1 dat dit hecü mooi leek voor ·;�n
sc�1ede, maz.::r in v1erkeli jkheid was het anders, daar de c;emac1kte 
winsten Holland niet ten ioede zullen komen, doch naar het buiten-
land zullen gaan. 

In yerbnnd met de S}1ell maatscl':c:..ppij noemde hij de naam Vail

Deterding en hij zeide dat het eenige goede wat Deterding had ge
daan, w2.s geyreef,t om dood te gaan. 

Betreffende Philips vertelde Otto - dit had dan reeds voor 
den laats�en oorlog plaats gevonden - dat dit bedrijf ook e9n ka
;Ji talistis che instelling was. 1.7anneer b.v. e 8n :.,:a.brilrn.nt oo�:: met 
J; 
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:.ict produceeren van gloeilampen be.:;o:n-,. dan stond Philips [.�l heel 
g'.1Ur: kla3r om Liet dien fabrike..nt ccm 1;rOces te beginnen, hetvrelk 
dan pla2,ts vond omdat die f2.brikant inbreuk zou hi:;"jlJeri i;ema2,kt op 
.'•.et octrooi..,.rccht van Philips. De reden was eet.ter dat eon concur-
1.'ont uit. den weg moest wo:;_�den geru-i

Ï

nd en 'het gevolg vcm dit proces
'..'·Joren m:,,s dan meestal dat of de kleine fabril;::ant. werd straatarm 
c -=:ngevolge van de hooge. kosten aan. een proèes verbonè.en o:f }ii j 
1c.-.T1,1ï1 met �hilips tot overeenstemmini- om geen ;t.ampea meer te produ
·.:.ceren. 

Voorts oe_fende Otto cri ti,-ek-,u�t, op de koloniale politiek van
:··ngeland en Amerika en bracht da2.rbij ook ,het I�1;::1�p.e9ische _,yraag.,...
utuk ter- sprake. . , . 

.. 

Otto vond hot logisch dat° de .bev:olkin:; vá:1. -Incl.oneciii) na de
cc-.�ütulatie van Japan zelf de leiding in handen J12�d genomen. In
c1 it ve:r�Jand maakte hij een vergelijkin.-; met het eerder dan het 
overige gedeelte van he-c moederland. bev:.i:-ijO.e zt1.iden

p \78.é:T ook de
\innenlandsche St:;.'ijdkr2,chten de mo;ffen· ha.:..den ontwapend en dus 
\:·�lf ook daad·;rcrkelijk c1e leidins in hs..nc1.on hadcJ.en genomen. 

Ook de houdinc; v2m Churchill ten opzichte v2,n de Sowjet Unie 
•v;erd gehekeld en üi dit -.,rerband werd door Otto de aandacht 0eves-

·:;igd op een verkle,Ting
p die de zoon van ·,-Ji jlcn president Roosevelt

··_n de Amerik2.c.nsche pers hacl afgelegd. en ,,1ao,rui t gebleken was dat 
�oosevelt aen andere politie�e koers zou heb'Jcn ce�ild dan de hui-
C.igP.. 

Jetreffende het in Joego-Slavië gevoeide prDces tegen Stepi
_,_1ac, zeide Otto, dr\t de katholieke geestelijlrhèiC. in dat land niet
�· ezelfde goede rol tij dèns _d.e ])ui tsche 'Jc-z·ettil1.g had 0espeeld als
\ier in Holland. In JOGGO-Slavi� is het gebeurd, d2t creestelijken 
.1un monnikspij. gingen verwisuelen tegen de wapenrok en dienst na- -
ï'ien bij de S. S. en later na 2.floo:p van den oorlog weder hun e;eest8-
li jJ: gewaad Wilden aan t:rekke�. 

· Finister Beel had aan de Partij van él.en Ar"bGid een steuni,i--
1aar en als die steunp:..laar zou val-len, è.an �ou het kabinet :Geel
ook instorten. 

Voorts zeide_ Otto, da·c hij nu. wel durfde te zog,:;en dat iii t-
l er een rn.oordenaár vras. Vroeger zou hij .dit niet cedurfd he:JlJen om-·
c'l.at hij dan mot de · 11 kapi:l;alistioche11 wetten in a2n:ro.king zou zijn 

,
�ekomen en wel omdat Hi·�ler toen een bevriend staatshoofd r�s. 
0 

�Ta aflooï_J ve,n zijn rede stelde hij de aam�rezj_gen in c:.e gele-
i.�en:.-:..eid om v.ra..:;en te stellen, waarV<--'Il door een vijftal personen
,-.,e1J:ruik vrnrd gemaakt. 
: OndGr mE;;er werd· de vr8,ag geGteld hoc Otto over Soe'::c.:rno 
l1acht. Otto antHoordde dat het er niet om ging . hoe llij over Soe1rnr-
.ïo dacht, doch dat hot er om ging hoe de be"'tolking v:.:m Ina.onesi�
,,"'TGr den toestand dacht. · 

])e kapper I:::oopmans uit Hengelo ( 0) zeide geen vrc,gen te wil
Lm .stellen, doel-:>. wilde even iets tegen de aanwezigen zeggen, waar
·.:) hij _zijn gal uitspuwde op het n�ar. zijn zeg6en ka

1
i·calist�sc�e 

· ·<;°blad nstriju.end Nederlandn omd2:c dat blad zoo anti-communJ.stisch
.':.,G. Ei j · spoorde de aamrnziien aan om inclie:1.1. ze' geaborr.1eerd waren
�'_) J.2..t blad, dit op te zegc;en. (appJ:aus).



- 3 ';".
Na de gestelde vragen beantwoord te hebben, vrerdon door 

partijgenoot Julsing eenige gedichten gedeclameerd, waaronder 
3011 gedicht uit 1'l'.'.tütatuli 11, getiteld: 11De laatste dagen van de 
?ollanders op Java 11 en er-m gedicht, ��eti teld nstc·,\:ers11 v;_:,n de 
lichteres n:em:-i�tte Roland:...Holst. Voorts werd een artikel uit 
een ooldatenlcrant, genaamd tt:De ::;:ijgor11 door Julsing voorgelezen. 
,:;:et bewu"ste arti};:el wa3 geschreven door 11 '.i..'z...:nte :i;:ee 11 en kY1am vooT 
in. het Oc·co'ber numrn.er en y,ms geschreven· door iemand., die vermoe-
delijk ·-an-ti�conrr1unis-�isc�1 is. 

Nadat tenslotte door partijgenoot Folkerts noB eenige lie-
deren waren gesp�eld OJ de citer v werd de vergadering te 23.00 
uur gesloten. 

ne "oijeenkomst hc.d 3en Tust:Lg verloop . 

•• 
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' 

. -

·'·
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Verslag hcrè.enk:l-ng v2.YJ. do Russische J.cvolut:.i.e door ·c1e c.?.�ii. 
11 J)e \7aarhoià. 11 te :dengclo ( O.) op 6 Hovombc:"r 1946. · 

Op Y.To�nsdag -� Nóvol'!lber 19_�6 hield ·do 2,fc;_e;oling Hengelo ( c.·, 
van d8 C.P.l�. _"De.1i,,\arh,cio. 11 t�_;:101:igelo (0.) oen hordonkingsbijec1i ..komst van: do Ru.ssischo .d.cvolu c10 i:ruhot 11Ei,··,cn C. n�)ouv·TII a n � 

( 
, ,',l'l 1...C .J:'2,,-:; .• 

toriest:;::-aat te Hengelo O.). 
:1.anwozig· waren ongovcor 250 personen. 
Als spreker t:rac1 Yl. v-an • :;:::tor uit r;indl:1ovo:r.i. op. 
Ji/c�owork?rs r�.rc�, �?;.1ans van Scila:kl.;,,: ( za�g< en Tak (pianist) , 
L.h.Juls1.ng uit Hengelo (0.), (cloclam2.tJ.0 1• 

�c afdeclingsvo·o:rzi Veer '; .... Koops opondo do bj_ j eenkomst on 
heette c"..c a2.nwczigon vmlkom. Voorts ma2.kta hi.j hen; uit to vooron 
:programme. bekend. 

-.a 
Allereerst bracht do pianist een a.e.ntal 11 strijdlioderonn to.:,: 

"W gehoor.e, Do voorzitter vcrzoc;1t dc�c HOdG to zinp;cn. Do zang w2.s . 
niet spontaan, vermoedelijk door de on:)ckonélhoid mot du tekst (lor 
li0dcron" J)c gosiJocldo "Intornationalo 11 word sta2.ndo door a.o aêmY,U·· 
zigon meagezongcn. . . 

· 
. 

Julsing ëteclnmoordü hi c:rop 11 Opst1..:ndo;_ingon11 van Eertrictto
}Jol2,na.-:aolst. · 

:r:irans vc:.n Gch2.:idc II do zingcmc1o zw:::n."vor:t i zoni vervolgens oc:�1_;_ .. 
go liodcron, rrRarm� J'ulsing hot gedicht 1 :To \'/Rpcn 11 doclamoordo. :ü j 
voegde hier nog aan toe, d.c,t dit eon stul-c nit VI'oegc.:r.Jn tijd was, 
doch dat hot ook thc:ms no{; tocpaseolijl: ·;,7a3 in vcrbancî. met "don J:;-::,,.. 
lonialon oorlog, die govoorèi 71,:::ird. 11 • -

]Ja de 1)3.UZO vo:r1r.1�oog ï/., V? .. n T.�1::tor uit E:i,ndhovon hot woord. 
�'lprcker oegon mé·� t:; 2,�;ggon, dc..t als iemand midden in don oorlot-" 
::.n slaap go vallen zou zi ,in 011 thans ·wc.kkor word 0:.1 dan in a.e nu'-' 
vorschijnonde couro.nton l_as, YB.t or over do· Sovjet Unie" geschreven 
Hord, hij waarschijnlijk zou ël.onkcn, dat niet d.o gcb.lliccrdon den 
oorlog hadden gcwonnon, doe> Hitler met Göb1rnls en zijn traws.nton 
had.d.cn gozegovicrcl. 0I; c1i t oogonblili: zou men a.c Sovjet Unie en het 

• Govj ot Vol'k do lauworon, di_c zo in don oorlog hc,dà.on 6c:oog s,t weor
vo,n hun 1100:fëton· nom.on. Bn::solsmd, J:.morika· on tal vr.·,::.1 andere landen,
hadden vooro.�1:stF.c.ndo rna1111q1, die voel hch'Jon coprostoc:-,:a. in don
oorl:og. V0lcn was thans do schi�ilr om hot l.u:rt gosl2.gon a.001� do si-
tuatio, ':7a2..rL1 wc thans vorkoorenj vo::volgdo v:;m B::tcr. Zij hao.c�on 
:0uitschland als oen gcvaarlijkoh concurrent beschouwd on Viitlor zou
niet zijn derde ri jl;: geheel Europa on o �1 ge:docl to van Azië omvat 
hobbono Hot r1ord daarom to vuur on to zwn::.rd be.stroelen. Do oude 
plannen mocst;,n 1w. ·,-,,:;01� op do oude voet voortgezet worö.on on wat
voor don oorlot� niot w2.s goluJd om do Govjot Unie in con bepaalde
hook to drukkon zon nu ook zolrnr niet· gol1.l}.":�r.on togen oon Sovj ot 
Unie die voC;l sterker uit élon oorlog w2.s gol:omcn, dan zij or was 
in g�gaan: Volgens spl1okor had hot fasci$mO in de 12,ndcn I1inland, 
Lctlc.nd, Li tmrnn, :'?ol(m 9 Joogo-Slavi� hoogtij covic1·d. :!)at Has 
voorbij. J)oze landon waren nu tot zclfst.:J..nc1i$� st_atc:..1. ��cgrooid, 
mot ce:n dom.ocratisch staatsbestel. In Frr>,nkr1Jk, B0lg1.t!l, Engol:u1d
on ook i:;.'l Ncc1.orland was do lin}:schc ontYJikkclint; vc:n hot volk ann
;.T:.o:11rnli jk vorsncld, ondanks dat do reactie 2.llo mogelijke mooi to 
zou doen haar oudo macht- to horrr.i.nncn. Vco:-tion dagon geleden l'u.-.,d
n de oude oorlogsnanieJr:t in het JJngolschc pc�rlomcnt de trom goro0J..·cl
om hot :�ngol,ë.<cho vol\: in konnis to stóllon met do pla:nnon v�,n do 
Sovjet Lîni o. 
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Herinnert U hoe. �)ui tschla.."1.d ért J: talië ;;,Jogingon deden om de wet-. 
tige Spaansche tagiering ten �al te bren�cn, - hierin lsg de vo0�. 

proef vai:i de� groeten slag - en hoe ( .. G. samen11verkcnc1e groe·Jcn de1�

demo era tisohr) landen toesnolden om do S)anjaarden te helpen. I�é�18,_ 

raden, in die �a;c�. �VE.'sren 11.cd; �teous d0z0l�don, die.: uit::ciepen� .,_t_'.,
les wJ.-� de SovJG c 'JllJ..C voor U c..oet ? doet zij OB.à.at zij·. °1)2.ng is vc1·:,_,_. 
den oorloga . 

î�en :Ziet nu, c1at de partij en bui ten cJ.e on:3�i er niöt rnee1� t t�-. 
genop kunnen� 

In 194Ç)-1945. w2.!"011 -�r 'tuoc gedac>1teri 7 die 0118 leidc1en in cl..,;
s·trijd n.l.: ' .. � .H ·• .. •• ., 

le. de vijandelijke ovcrheersching moes-c vo1�nietigd wo:rdon� · 
23. indien vüj onze vrijheid gekoc:':1t he;)°1Je11, moet2n ':'.'ij het l0er::�1

deze '.'vaara. te zijn, door de toesto.nden vs.n v0è:c 1940 nooit t,.:·
rug te laten keer;:;n en gmieGnschcppelijk a2,n een n::teuw Heélor
land te l)OlHVGn.

Wij zijn thans li/2 jaar verder en stellen de vra2.;:;: "1."T2,t is l1.1: 

vz.11 voor 1940 nic·� teruggekeerd 7 u On.s antwoord zou. .�;e:-1ak\:elijker • 
zijn, wa.."'llieer men ons de vra8,g zou. st::ülen� :,ws,.t is or v211 voor 
1940 wel teruggelrnJra.n. :Jan zoue.011 wij J.::unnen e.ntyroorden; "Voeècsc�.-· 
vornietic;ing, · want:ronYmn in c1e 1:icvolking, oen kloino groep loeft 
boven het normale en een grootd 5roop beneden het norflo.lo peil. Th� 
collaborateurs zouden uit ons middo11 vrnrcJ..eh verdreven. "·ïj stollen 
on.s de vTë1ag of het niet bete:.., vmro gev�mest :ï:J.S.'.J.er, 7.:I.3.K.I:�.er 
of colla::wrateu.r, dan :Llleg8..le werker te zijn go• ... ,Gest. BorstGence:,.ï_ .. 
do· -s.rorc1,m thans immers L'.1 alle o·..)zichten bcvoorro cht. 

H.oc komt het· 6.2.t. qc geld.en·; die i::.1 C.o vTi;jhcidGroes voor
kunst- en cül ttw"1°ddolci.nden� vredoropbouw enz. 'bcscJ.ükba2.r wel'CL'811 

.:csteld voor defe:nsio e::.1 ànël..e.ro oorlo;;sdoeleinden •narden gebruik·c 'i 
'.701 l1et tegenovoriSestelde · ·Nat in Rusland geschi'?d.t. Wij noemen 
slechts een voorbeoldg· In Rnsle.nd v10rctt 2f/2 maal zoove2l voor ln;--i: 1.'_'' • .

cu.l tuur en wed.erop bouw ui tgetrokL:on, 2J.s voor don oorlog t ter\ÜJJ. 
1c defensie en oorloes-c: .. i tgaven met 60 fa zijn verminde:c.�d • 

. In Rusland hcb:")en zo or ge511 tijd voor, mee te praten aver 
d.eE de:-cdcn rrnreldoorlog, zij go.a::i er ven ui tg Laat ons in vrede lG·· 

.ven en tracht zelf in vreQe.je eigen lot t� bepalen. 
Churc:trill spreekt van het gevaar van oen ë:.ord.en wereldoorlog • 

on de noodzakelijkheid orn e:m blok to vo:r-wen om ctoze to voorkomen, 
Hij bedoelt hiermedó .nátnurlijk een oorlog·togcn Rusland. 

. Hij reist de hilve wareld af om dezen oorlog te propageeren. 
In .Amerika werd een cCllli)agno dnt0.viklrnld Oill tef�cn de S. U. op te 
trekken. 1)2.t do })ui tsche technici 112.2.::..� Si :)eri� wo:cc":.e;n gesloopt on 
vc:rba:'lnen worden on hot Duitsche volk popelt en hi.crtege:o" protco
teert ••••• och, zij doet dc.t niet wan.neer eenzolfc'le aantal rn:.'..:1.r T::n
t;eland. gae.t, to:cwijl in Egy-pte de Dui t:.::che 1-;:rijgsgevangcnoE, vraar
ondcn· zich ook em'lige i:;:oo�e toch...'t'J..ici 'Jevinè.cm, gcoJ..�1...ükt vro:cc1on 
voor oorlo�sdoolcindcn. 

Indien flen in eigen lend de oorlogshitsers a�n·b�ndon legt, 
dan is het :mogclijlc den v:�edo .to behouclon tot in lengte van c1agenH , 

:I)e he:-..�cl..enJ.dae; Vrerd bGSlOtG:i.1 met Oenige VOOrd.rac.hten door 
J3.n Lcmairo, nm.ziek or.i. zang doo:t Jue;�onbo::g en Rob v2.n éleT Das. 
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Op:o.er�.:.:ing 011: 

l . h d d 
.J.. , • 

b" . k 
. , Re�rnning .1..0U en e me 1, a.o vo:r:i_gc lJGC:'.L 0121s·:;on, :propaganaa-· 

avontcn en�. kan de conclti_sio wo1·c1en go-crok\:on, c12, t de be langs to� -
ling sterk is achtoruitgogac.11 1 llotge::m ovonocns is t0 constatcEn·u:i:.•. 
uit c1.e toI'll/?;loop deT oplage v:"'.n ël_c Waa:;:heic�. VF.�11 2200 op 1600 cx01i1-

pL:t:ron. 
C-e en d.er vooraanstaande C .P .1'T. o:rs wc;s op dezo R.R. ho:cdon.

king aanwezig. 
:Sr Hord door twoo personen gecolportoord 2ot h.Jt fü,".rzistisch 

·Maandblad 11 .Poli tick en cul tuur 11 , mas..r or i7erd zoo cjOOd. als nictr-::i
verl;:ocht.

HGt aantal aanwezigen word gebchat op plm. 120 porsonen 1 tü:.--·
.,ti j 1 

·
de zac.l plaats 1Jood voo:..· 525 porsonc:r:i.
je bijoo:nicoL.1St hàè. oGn 01�delijk verloop. 

_____.._ ___ 

•
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GE H E I M. 

VERSL.A.G PF...ESTVERG.;J)EïUNG DER C .,.p .N. 11D'..C: \1.�i..HHEID"
OP 7 NOVE:MBER l 946 IH GEBOUW "IüJNST i!N G�}TOTtt 

.. -- .

KANitALSTR�tAT 2�_ T".Ji! . APELDOORN •.. 
.. . . Deze feestvergadering, die te 20: uur aanving ,-ierd 

bijgewoond door ongeveer 100 personen. 
De bijeenkonst wercl geopend door J dt.C�TON, 

voorzitter van de af'deeling Apeldoorn êter O "p-;.·N .- "J;)e · 
.. Waarheid". Hij heette al:Le aanwezigen op deze vergádering, 

die was belegd ter eere van het feit, dat negen en tvri.ntig 
jaar geleden in Rusland de Octoberrevolutie IJlàats had; 
wel,kom en gaf het woord aan den sprelrnr van dien ctvon9,, 
het bestuurslid J.AN BOl1R.TI:. 

Deze begon met 'ëë.n"iëort overzicht te. geven van c1.e 
wijze, waarop de October�evolutio in Rusland tot stand 
was gekoBen. Hierna br3.clit hij naar voren, dat de sovjet
Unie · thans een heel andel:'e plaats irmeeat dan ili dien 
tijd. Thans werkte zij volop nede aan den vrcê'te en ann 
den opbouw van de wereld, in tecenstelling n_et Cl1U1"chill, 
die . door spreker "een ocrrloe;sophi tse.r" werd gonoo:..:1d. 
Verder bracht hij de.revolutie in Duitschland na den 
oorlog 1914�1918 in herinnering on de greep van Troelstra 
naar den uacht in Nederland. Volgens spreker wo.s het 
Ghurchill's bodoelinc in dezen laatsten oorlog geweest 
om Duitschland en Rusland beide in het Oosten van Europa 
te laten doodbloet"len" Stalingrad was echter het keerpunt 
van den oor loc in EiJ.I'OP'.1 geworden en uit angst voor het 
oprukkende le5er VQn de S01rjet-l!nie -v,aren c.le overige 
geallieerden in NornRndië gal.and on niet te lo.at in 
Berlijn te konen. Deze or)Zet vms echter nislukt, vro.nt 
het wo.s oen Russische een0rzrnl

1 
een zoon vc.1n het Rusnische 

boerenvolk, die het eGrst in Berlijn nankvmn, In het 
vercle:cc gedeelte van zijn redo vrees s::;ireker er op, dat 
de arbeiclors in i'illerika. c.ls 1:.ûli tairen worden beschouwd 
en dat zij: zoo zij staken, als deserteurs worden aan
gem.ar�. :J:ne;eland no ende hij sc.rnD.den3.ar van zijn eigen 
kolonien. De overwi1L�ins van de sociaal-denocraton bij 
de verkiezingen in Berlijn, noende sprekGr zeer 'heè.enkolijlc. 
"De achter ons liggende jaren van ophitsinG in Duitsclllc,nd 
tegen hèt cor:1a-mnisno hebben llh,rbij hun invloed doen 
Belden", 'betoogde hij p Voorts word Koos Vorrink door zijn 
Engelschen partijgenoot Bevin naar Berlijn �estuurd on 
verkiezingspropaganda·te voeren, Spreker, de houding ván 
Koos Vorrink hekelend, zei dat deze zeker was vergeten, 
dat hij door de Russen bey1"ijd wa.s .. ''Vorrinlc heeft zich 
O]i>geworpen als vertegenwoorc'liger van de Wesfcrsche be
schaving en hij héeft dit geda::rn net hot gezicht naar 
het Oosten gewend, -doch uls hij inpl::ta.ts daarv3.n zijn 
gezicht naar het Westen had gekoerd, zou hij nol anders 
hebben gesproken". Spreker noonde in verbo.nd hiomede 
Francö-Sp2.nje, dat volgens hen door Engeland, not nar1e 
Bevin� wordt gosteu..i."ld. "Beel voert ons terug .p.aar den
slochtien tijd not zijn klei' brood onz.'\ zei spreker. 

Het 
-



Het ministerie Beei zou .weggestaakt nooten worden; na.ar 
ääü'8èzien er 5 ninisters van don l'artij.vnn den .Arbeid 
zijn, gaat dit niet ... Us volgens s:próker echter Vorrink 
net de cormunisten wilde sur.ienv,;erken

> 
zouden zij iedere 

regeering weg ku..nli.en staken. 
"Onze partij, zoo rie:p sprokor ui.t; :;..s oon st_rijd

baro partij geword.on net 10 zetels in de 'l1v0ode KruJ.er, 
.vertegonwöór&igühde e&ll' ho.lf' r:ûllioqn rnonsob:en. · Niet_ 
alleen in Noderlc.lld winnen wij, nac1r · over d.e goheolè 

- wereld." · · ·· · · · 

·' Hij zoi, · dat. 40�· vo.n h'.ét �nr:elsc:1c, v:;lk nchtèr. de
Sovjet-Unie staat. liet een "l.n11g "'leve do Sovjotu oe
eîndicde hij zijn i.'Gcle;. dio- onguveer eon hclf �ur du'.1rde� 

Hiernn worcl door de annwezicen do 11L1tornntîonslen 
gezoncen; 

Hot verdere ge deel te tran don rtvond word gevuld·
. door oen tooneolgezelsêhapjo van de o.f'deeline Rheden 

van de �.I-'oN.- 11De 1-!ao.rhoid•, en een strijlcjo. 

Het geheel hud oen rustig verloop o

-- ... --+-.. -� .... ------

•

• 
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Versla;·3 �Jijer011komst 0.11 .H. te f..lnelo, O} 3 i':over.,bor 194-6 -c,.�-·

c;eloconheid v2..:1 de he:cclenkJng Vé''.n c1e ?..u:-..;rüsc�'.J.G I:.evolutie. 
Op Zati3:C<".ar, 3 Novem1Jcr 194-6, èl.cs avonds to pln. 8.--·· uii.::-, 

'."rcrcl cl.oor c1o C.J?.N. afC .• Almelo e011 foostcüijl::c he:tc''.onking c':.:Jr Ru;·, .. 
• 1 l 1 

• h 1 • ., C • .;_• • 1 t 1 01sci10 Revo u·cJ.e ge_ ouc.on in c�e ,.JOOl.ó·cci·c ·c .:\ ;-1 0J.o. ]?'1'11. 300 por ..
so:nc:;.1 vro..1�,:.::;_1 a8JL"ozig •. 

�c :)lm� 8 • .;. ... uur -rior .. �. de bijoenkornut goo:;,Jend è.oor den voor.
zi ttor der O �p .lf i ufd� .,\lmolo, Jan :;don6, . vrae.:.;.�:i.n C.oso cl.o bcz0Gkc1·c 
verwGlkomél.c en na eon 1:ort lJropaca..Y1ëd.stisch woo:cc1 ovc1�cinci; tot hot 
i.ü trcikcn der prijzen, a2.11 do p:d j m0liru10.2.rs v.'"ln c".. J -:1:f.·�olonon vior 
wekolijkpcho wordractio vEm do k:c:::.nt :1Do }e,;::,i�JJ.oidll. 

'·· � · 

Door Jan T:cl.ons wo:..'<l d.on 1)iijs··;im.10.ars fü-:.nk c;orJr;..1,c}î.t voor cl.o 
�nooito, wull:e zij zic;:i voor d.o.k.r2J.1t h[�d(l.c:::1 :;otToos·c. Jo vier Yrckc_i .• 

�jl:schc actie voor hot da[.::)lad 1il)o ·?o..crhoièl 11 vra,s or.:n succes bonor
•cn, aan0qsicn 180 niouHo a"bC>1::;.1é 1 o 1 ',72,ron nEmé;c'û:r[..',c}1t. Bij den a:-.:a-, 
v2.ng der '\,'/orfacJcio 1,,7::.,.s rekening r;ohouc.1811 mot o ,n r3sultae.t ve.n 10/, 
dor tot.:.lo E�bonncmonton. ï_ï2,:;.1 de 1200 a:::iormé' s v;::-•.s c":.it c.l.us 120, zoo-
è.2.::t 60 abonné' s 'boven vo::cï1acl1ti11:; .zijn gc 0.:rom1cn. i�::,'. élo a::·.n·N0!üc_�oi1 
to ho�J�,on a�mgcspoorc1; �üuuvro e.bonni1 s to worvo:.1 voo1� 11no '·:!i::�n1·hcic1. 1: 
word de trJntornationi.üo·11 gozoncon; 

Eiorn;:•, worr'. het woo1�r.:1 v:.irL. >J:..ièi e.:."1.n f>.:m S:i_H'':Jrnr vc.n dczvn 
nvonà., Js1:;.1 ::-JOföC uit Amr,rcorfü:�:nü l{éi eb G-oschiodonis c1.or fürnsischo :Ju-· 
vcilutio -l;:J hcl)·oo:::1 wooI'G0gcvuJ.1 t vci1'tolr;dc S):C''.;J:Gr; 11 :Jo r·ovolu-tio 
rr.::·.r. c'.o goloiè.oli;j2-::o ont,.riklcolinfl;. win het cmu��nnis:m,J over e.o r,:c)hoo--
1 �. ,-7r,roJ :i 

T·10 ,-,o 0n·'-,··7i ·1·-l-cl 1- n,.... .•-.. ,,. c-:
1 

.. • ... ,, .. 1 � n 1r,· rii "r-,, .. 1 i c·1 ·'-r Yl ·,1 " .... ,_. ·"'I .. _,; , -... · .c. _.,. ·" - v,, •• _s.._,. - --0 Li.Lc.., -.. vv� �-·� •'-<è}.,- uc.,.c. •. ..:i l.i..: C 1 J:'02,C 1.,)." 

mot ello onccoor�oofdc midfalon togJn to houden, ovdat zij basJff��: 
dat hun kapi t2.lis·cischo ïilé:',e;h·\ï cl·3.u'1 z:=:.1 01.)ho1.,1.don. !-Iot :?.'.'ngolscho 0:1 
Am:ri}.:ac.nscho i:-;,1.:porié::,lir:lm) Fwt Churc):üll a2.n hot ;:1.oofcl,. t1:acb:ll op 
E�llo :,-,,.oboli;j:1_,.:o rJ�'niero:c,. het ?�t.,_p,--Jischo bol'.':or�.� to onc:.c:cmijncn. Di·c 
streven v.':1�1 Cb.1u·.chill on é:.o i.�ij:a:m is :n:Lot slcchtf; w:n don la2.tstc� 
-tijd, doch r,ras rocö.s zeer c1uidclijt:: i.:tn,i:'.r t() no:mon toen R�Glanc\ als
'bond.genoot mot I:ngelé:�nc en A::norE:a ·t::c::c do :fi tle�::--1)<Jnûon voc::i ton-

..J_ . V" U ,.,_.l - ..... .:tJ_ .lt. (.)..L , lJ�) V �Ü V- t.. o1 V,.'.J 1-) __._.,_,, • Ü \,.,1,.,.,.i..-.. V, '--_
., ... o-" h'or·.f'+ r,,,u,�01·'1· 11 r.i J'r· .---�00·1·i:<+o "'�'.�·":·t·,.r··1· c•c'h··, J"out r·on1°1 ,,r•!c ,�oor
'.) vo1'mood0:1 tc.·c 'de Ruooiccho on :i.· .. n::.tDcho legers olko.::,:c zouc:.cn v•.;r-
1,..,. , .. ,,..,,.,-.. )�l." C�,.., 1'm')OI�1.· ---11· �-·-on yr·J.1 clo OV"T'..7'.;J·d·, rno+ 1:,t,,..,l,,,nrl r:-·"'o·,., S c.,�>,11, "CoC".L� ., .·� .i: , , ,  u u  ·- <- ., " _,..,_ v " Ál ... .;, ,., ... c.)u u 

rekening mou:r bc�100:fc" ... :m t:; houden. �\llo ophi tco11d.o :rodo I o vc·.n Chu:..'
chill h:.,bb0n niet .L:u:,mon v,:::;:;"J.inè.cron

1 
.:1.:,·.t :8.usl2,nc'1. stor�::01: c,ls ooit 

t0 voron uit doz�n oorloG te voorschijn ia gekomen�. 
vorvolgcns pora. :::oos Vó::..'rirll;: ov=:Jr cl.en hok<:::l cche.::.1..J.a .• Als 

r=oos yorri:nk mot c1.o lo.:::-.:csto vr.;rl::ioz:'i..n,:;c:j_1 ij.1 Dui tschlc.nd., zich tn 
Bo�lijn bcvin�t, zou d�t �ijn om ook do �uitschors tc3on ao iusaan 
on t6 hitsen. �Indien Vo�rir� eet he� hoofd nasr hot Oosten g�kcor�, 
llêt hi �.)r hoc)f-'c ovor do voonroc:1torG W';n c!c; r.\.:fJtoli jko bosch2.vin[;, 
J ·t 1 • • - ·  1� d,, .. -,-,� ;, ... ,-, ·1··''1 on l-1·J·i-r,•1 r1,.,··-, ·"C' ·o .. ,,,'er,·r1'ni-:' ·pool _[',[:, - .:J.J. J 2,1.CJ.J. c;,.,_1 Itl(.,,,<.-,r Ofil ... J. C ,,·., '-.,,.. \.. �'-''�- <..,v.L .. .LL\..; t::, '-'• Ó �J '

<9.i 0 raot allo krncl1t è.o lcms v.:-,-y,1 Lèlolf Ui tlo:::.· c1.oorvoc:::·t, n.l. 11k�t-
, 1 • ' ., 1 } 1 ' • 

:'101111q:n inple,,•,ts v2.11 botor 11 on do bcHJ·ce; lov.:rn.=::niücc_on rn.1,.:�:c .J.o·c ou1-
ta11Lm0.. zcnclt11, z·Ji · r.1p:1oko1� ::m hij vo:cvol�doi 11Kooo Vor:;::·i:n.k :1.::.•,cl. bo
ter {;ocle,o.n n�"..c.r l�c:�'lijn to :tc:izon, om 0.c Rnsoon to bec'..cnt:011 voo::..� 
zijn 1)ov.;:·ijc1i:16 in ].1·)t k8JD.y, �c<..'.11 t,.:igcn hen to hiJczon11 •

j�vonocns l10kclcl.o spr. ;fel C.o poli·ao::;: vc 11 cl.ic Bonschon vc,n c.1u 
Ps.r·cij w·n clon Ai·boit, c1ic or 1100.0 achulL1i c; ac11 zi j:q. 1 c1n t hrJt hm1-
do.l�vordre.g mot Frz�nco-G:pc�nj o_ tot �:i-\;�··,nél. is sol;:omop" 



' 
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·' I1rnnco i::: in �3:èJc.nj o clo pl2J.-.,tsvnrv2.nc;or ven c'!.o 1�·0.zi' n, gotu:i-: ;·) è'.;:;
t:tlrijkc nr:coot�'.'..ti0c -,rc.n à_cm lc�;:1..tston tijcl.tl m-:;011,::0 :8ork.

":Jo mnsse. v2..n ho·:; soc:i.c·.list.:i.::rnhc volk k:J·Jrt zie> togen c�it 
o:pLomont.'.'.o :Gr..�zi-:..�:,gi-:J:.ü. Ool:: }3 1-:vin io hovic :_çOschrokb)n, toc':i OJ h:;·\ 
co:1.r;ros V,"':f'... -c�o 7;:J;:

°i)ont 1.m t,.O f'o :z;ijn buitcnlcmLl.sch:J poli·i:;iok é'.fkcur .. 
��c:.1, o:mc:,et zij t;,:;gon n,::n V,)�_'drr,\g m.oJ,:; JJ':.'t·.nco-Gpc"nj::: utcD/1.CJ.1. Dit c.1 .. 
J.cs hooft niots 1gorn.oon mot ,do ï!or::Jtorscho busc�:l[.Y'Tinó on is zonc:..cr
LlC ;l' o:,n if!1.!)0:Ci�Üi8-Ci8Cl'.. S °t:rovc.n :n2.o.r. c:o YvOroJ.0.hc:)J'S.Chapriij 11 • 

J�n �o--,1r br.clooJ· 171. -i·1 r•o�r\. mc·L. .:Jr' 1
1 '""1·'1f1,·rof7"'1 (J"'(•n on .J.o ;- .... \1r·1-r�;1 ,, . c � _, .!..�- , . .'-'._"-' i ,, " U � J s , , . L'.'-:' . 0 , , � \.� '-'., t ,,. ·�-- t: 'f'.,c b , . J:' lj . v, "··'··'"- '-'� , ,.c • 

1 tf'l'i\ ! , .... ,... \ ' l "' . • ·�r, . Il • lf,,'-' 1 � t 1 ) , , , ": '. t I " :r.cloè\croj_1, v,:mi• ·vnz0 '.i'D,.,T.'.1.sx·ui,· ·,�c ·v'ors.-.cc�'i:on. · , · · , . , . . . 
Hio:cn2. vrnrè, o :m c"e"nv:.::mg gomr.:v:Jrt ,tc/c 110-t:i. cr'..lJcë�rot-;:;ct'l.ool to v-::·.·: 

" • " 1 b -- -·- r:· ,, ··,·1 0·1 ,- ,... or 1· �" r:• · ·"' 01· 1 " .,_ 0"1"' o'--1 -, .. n '1.··1---. ,··1· 0'('"' "'"1---1� ·-1 • 
CLO [tVOllCL, .. 01.J

i.:°:>
'-'· ..... .l J:- ,!.J,.� _.u.c ... t:, :,;'' . . :ov .1 . .  l .L \.�\...: <..,,.',_ 1.·v�, L.., .... .0...1.. .: • .1J.t-,·,_ 1� .--

.1.. · k h..,..,,-,C:i J..• '""(YY\ tJ1g �on L �.., v � c_ c, �.J..!..• .- . . 
. 

:) o m.0 ë',cworl-:ors lü Jre"c:.::i rn:�ron � 
• J cmgom2., :ï.::lu"-Q.o:cist, ·.:·onond.o to Llmclo. � 

�en Jrü:ili::·:; or .. ()11 tÎ�::. ,· ·vro:ncndo t:; :\lmolo.: 
::1:2.rry 3:p�nnonburs, vl0ut:cl, ·,-,o:ncndo te �.luolo. 
70;)1"11.ocmdo Spr.mnonïJu:rg o-.f o.c.' .• v,:·,ricd;ios ül) hc-c ·::0161;, licc.1 

on do 11 Intorn:2ti1011alo;1• 

:-:-,c dD,noinc:;-·:x·.nc1. Vt'.11 Lo1c � ·:;ononc'lo te ..:�l:mclo. 
i'J�, 11 '" t ;·: "' 1)"'1"0·:� ." ,v'1 Ool+u·, .--:·.-,:..,cl- r'l 00.L"' ," on V'ê'c)r ,...; -s-+ ·,·., .T "1 ·-:don"' .".,, . ., .... _,, V•-•• C..11- V o·.-,'-• V ,,,_,J.. .,. ..... .,., .V • J.J- IJ uV .. ,. -. , "·· .. , �, 

\. .. .L..L L uv t:, � v .1.- L. Ju .....,__ .L _ l.'<.. ... (., _ ___ w u -·· , ... ..J.\1 •• ,10 'bi' J. c C·I" 1 '·0-·,1"'+ -:·or.•10+0··1 me,+ o ,11 p--0·1·J- ,. rn;1L.:·,·i '"t1· 0·01-1 ··1·on .. ..,,1 
m;J·,1r, 11"' hnt 1·11'r.;·•··1'" :::··:, 1·1o··a"o·'n b,...,l ""0"''(1 clo"u;·' r:'. ·101·�, .. ,:rc• ·"'11 :.,11-
.! .. - '--V-t,.) ...., l.._ '-.•-J.C...J .<.::}'-'.l .. ·•I. ,,<....:,,._ ,, ---· ... � •• _. \J,, IJ ....., ..,  ... _ 

.1...,.,. om '.r.·v.,:i:o - O•-n ,., t ' 'h1u�1 D ��� -; ·•;4-.'l'l r .. Cl!�·) , '-"u'•ll !';< chom o··c�l ,-,.,.,,,,, 0'.'1 l...,1,1·:, ,•,v, ,,� ·o uu v .. \.. vu , - �-- ,L·--u,i.Jv.. ...,i.:.J..r;: -4 v . u _ ··- . _c..J.:.1.1 . ..u. L...o..'..L...t" .. .,J..w.. ......... , 

C' .. :·.n c1..o :::'e,:rtij gosollonkon on t"n b:·.to ven c1o p:-:\:."'tijl;:e.s vcn·loot. 

/'. 

" 
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VerslP. van e:-� do·r cle C.P.N. op 12 NovE'Jlb':'r 
194� te

0

Ebschod,1geh6udeo bijeenkomst ter _elecenhe·� v&n 1� 
\�herdenking vn.n de RuE�ische revo]utie in 1917.�nw.on::,ev,45C•_tT', 

Te ometre ks 20.20 uur orende de Djetrictc-secretarie der 
C,P.N. J.H.J.v2.n hét Reve, met een korte j_nleidirtg de vE:r e,·�·"·,. 
rinz en heette den q.n.: ,(er H.GOI,TiAK.s- COill �Lrnü·tiech rE,•dsL.,; 
iit Ameterdam, welkom.A&n:ezien de rartijsecretarie Paul d� 
Groot wegens de bezrotin:sde�rtten in de Staten-Gener�nl v�r-· 
hiode rd we..e- om in En12cl'ledé te kO!îlEn, .zou H Q ;oR•J::lJ�K in dis n<:.' 
pl2; ts de ver:aderins toespreken. 

Van het Reve·kondi:de een zegelverkoo1 . n, die in de 
pauze zou worden :ehouden en wR·rvan de o�bren2st bestemd 
zou worden om de kosten te bestrijden vr,n de 3-dae..3s!'3he Pal'-· 
tijconferentie 2 _welke uEn het eind vRn de �B, nd November in 
Ameterdam zou worden cehouden, 

H.GO.fdZ1"K 6.·:f vervolgeni? een Y:er u:.tvoerj_0e beschouv,j __ t\_
over de oorz.:.lc:en en de totetc::.pdlto 1J.ing van de RL1·�, ische revo-· 
lutie.In deze beschouwing beh:nd�lde hij de ieriode �-naf 
het bn.'ind vs.n de Tsaren tot en met den 2.floori" VE,n den twee-· 
den wereld-oorlo- in 1945. 

In dit beto�g faf crrEker o.m.te keonen, d2t Lenin 9 overi-
2,ens een ze2r zé-..ch :c2rdi.::; · mun, steênh::,:rd kon zijn teg.::nover 
par tij-afvr.lligen en E lé:.r-1-'e p1;rt ij,:: E nmte n. S rre kE r wr.2"rs r;hum,.':. 
de &2.nwezigen thBnE ook nog voor der2,El .jkF. lieden en voerfü· 
de.ar1Ji.j .'.',.an, dat dE leden V/1..n de com·rmni�0 tj_Eche :partij, d:i.e 
vf-1.nd,...,.r"g donr de polj_tieke te_ nstcnèl.ers voor roode demé\?,oe;cn 
worden ui t.:=;ekreten, rnorgen indien z:ij zj_ch ve.n de .:.:artij a"!:-, , 
WCènden, inet _i:.:juieh het kamp v:.n de tecEm::t nders zullE:n wor" 
den binne:i_ehrald en dc..t deze ;:dvn.lli::5e)1 d.:-·n tolo �mE:n in ds.: 
rers kregen toe6ewez1:n om hLrn ontboE-zemingen over het cö:nnuni.<..' 
me wereldkundig te :ns.ke.ç.9 

Obk de Trotzky-ieten werden beftic becritiscerd en s,.re-, 
�er verhe:r� jkt� d2srbij·de fiJ�ur van Lenin, die 20 jaer 
tegeh deze �roep had cevochten�Sfreker vervol_dea 

"Na het overl ijden van Lenin kresen de politieke tegefr
etanders over de 2eheele wereld we2r illoed en dachten een einde 
te kunnen mRk1;:n nE'.n dE jonge Sov et-Rerubliek met het o.oé:l 
om de vroeg'ere kr-.pi;k.listische beL:·n2:en.weer in Ruslnnd te 
vestigen.Ty�eerend w2� het, dat voora�nstsande soci&listische 
figuren uit verschillende landen hien1 . ..-=.n hw-1 :a.edewerking ver
leenden.st�lin volgde echter ruEtig de kçers, die door zijn 
voorganser Lenin w2s uitcestir_eld. 

Im: àe rerioàe, d2t de h"es 1.i.tc.L.stircr-.e L.nden te kanpen 
hadden :,1et de zz;n. 11 crisis 11

9 bE[:;On de onge S0vjët-Re1-ubliek 
zijn eerste vruchten te plu·r'IE:n van den co 1

. l.ectieven le.nd
bouw, de indue: trie 2nz. 9 en gi.n� be t w::: 1 v.-.r:rtE :i;:e il VG.n dE: n 
e.rbeic�er omhoo:::,,S::.re.:er _nf volmondig toe 9 dat de Ru� 0 ische
arbeider :::en 'ze·."r moEiLijkan tijd e..chtEr den rug h2d, hetgeen
hij zelf tijdene zijn 3-jaric verblijf in RuEland had onder
vonden en WF,:· rv2.n ook 0 lc .. ,n.eraad" • Van het Reve kon ]etuigen,
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maar zei 9 dat de r,roduc ten 9 die het ls.nd opbracht, in de ee:t'.'2 -�-
plaats ten goede kwamen a;:;,n de arbeië:2rs. "Het ie dat=1.r niet '.3\h)· 

als bij on2 9 �aldue sfreker, dat men �oe(e t&bak, sigaren en�. 
uitvoert J?..aar Belgi� en d.20.rvoor Zuid-Amerikaé�nsche turf t?.: t,:'. 

:krijgt". Di 1i le.1:-:'.tste acbti;e c:1rek2r weJ niet zoo belane:ri.jk, r,-,,-.-., 
het gaf� z.i. e2n duidelijk b0:ld van de m2ntc.J.itei t :y,3)1 de h·, ;_t\·. 

ge lege"ering. 
"De Sovjet-Rep�bliek organiseerd: het roode leger,hetw�1\ 

in de me�ste l�nden niet hoog werd alm�eEl�gen� dssr ·de .Rusc�� 
i'.!l'ners hun bek:::nde z;enerc.;:.ls hc.dden doodgeschot1.=n, w2-.arfo __ J; nc1,,_·\ 1.ïwam, dan de meest e Rus0;en analphabett:n zoude:n zijn". -:--

!fonisch vervolzCe erreker 9 dat Frenkr�jk een Petain
had, En2è le nd Montcome ry 9 Am-2 rikn Eise nhou1Ner" en wij, w.:L j ;·,;1,,_i_. 

den_. overs.tè Musi::ert en =_2nere.b,l Snijders." · 
Militaire deekunélizen hr.:.dd.en verkla= rd, détt het met fü:'·. 

roode leger niet veel lrnn zijn, de.,r z2 re·0 c:F:. mosite hadden 
•met Finl&nd. Nederland capitule2rde ectt2r �� 5 d�een,B2lgi� �

na 18 dagen, Fre.n\rijk na 6 v::..::ken en bij Duinlcrkën ontkvmrn."·-'· 
•de F.n0elechen ternauw.::rnood Le.Il 22n volko�1c�n vernietigin:�,om"�,--·. 

Hitler hen ep&�rdi, betoogd2 Gortzak, 
"Hitler dacht d; rpm n,,�.t; RuslE:.nd e :n zacht kluifje te 

hebben en mE::nde in 6 v.':::k2n �aoE:!tou te kllnnen bezettcn,Dank z1. -, ti. 
hardheid van d2n Ru2Ef2chen soldRnt is het �chter 2nders ge1.��-· 
pen. Ook door df onafntestbare induEtrie@n in de Oeral en h�t 
.sroote vocdselovErschot in RueL.nd wi:u,::n de DuitschE horden y-_,--.· 
Mo-:--kou,Lenin.::;rgd 211 $t2.lin�;n:d g22tr::nd, 

1f!ij, CO!D.21uniE:t:n, l1e·J 1)::n é:.l tijd :::ewE;ten 9 dnt het zoo :w 1
• 

gaan en h2·.;,,,,n Et�- .:de 01 Hu':'lt:.nd vErtrouvrd, 
. 

· 
Thans blij:ct, dr.t bij l12t t:rechtetae,n van de iichté_y ..

vnllen, vele N.S.],.:i::rÊ de betë:�kenie V2�n Sid:ln _ _rad hebben ge , 
zien e.q. zich eindedien van hun b2v1e :_:ing he'i/,<,n t-:.fe;ewEnd. 

Nu �e oorlog beGindigd is, begint men echter van bepa��
de zij de o:r;niE uw d.::: ZE lfde t,nti-co·rn:'li nistische campagna te voc- ,· ,' 
welke wij voor de oorloJ ook t;eicsnc1 hebben, 

Bij monde vnr; B-:.::.1 kregen 'Ne t::: hoeren, dat d<ë comnunL 1...
de "zedelijk<: normen" miste:n. l\h: �n 9 2.ldue e:;_�reker; d.c.n kunnen ,,.,.... _ 
het bcdër meèt e�n von Kleff2m: en ê2D 3ë.:::l do(:n, dr-,n krijgen wc e
tenminete b-2.::ldE.:rig kleffj_e; brooè. 11 .(Gelc,ch) · 

Spreker b2eloot hé-t ë\.:I'StE gE:d\':,::lte vr"n zijn rede met 
nogma�ls dring�nd·o� -de bet��kenis v�n de Sovjet-Unie te wijze�� 

In de dc.[:r-o1 volg:.=nde r:au:2.c w'°rden z,egE:ls verkocht met 
het r-2:.ds vermcJ.,dë do(:l 2n wt::rd g2col:portEërd mEt .ANJV.-lectu:;r, 

Na dÉ r1-:uze spràk dE vo ,rzi tter ven h:=: t Réve d2 r,.�1.nv,e zi{',,' 
.eenige ogenbli't:{en toe 9 waarbij hij o.a. het R.K.Parochie blc.E:.r:.-
je "Omhoog" uit Utrecht [v.c ,nviel, Hij oite2rd:: eenisi: zinne:n U:Î.l 

_ een artikel in dit blod, wefiruit moest.blijken, dat de c.F.N, 
90000 culdi::.n uit Berl'ijn had ontvnngen. ·· · 

" Esnige jorg0re;. "enotneuzen 1i heddê.n hem :evr2.e,..:::d of zij 
niet _een gGdec::lte·vP.n dit 6eld konden krÎjg;n 9 dagr het A.N.J. ·;-. 
in financiele moeilijk:'.."1,?d:::n zat._ . 

Hij deEd deev:ege 22n bcroer-: . .02:' d2 gznwezigen om d_e col. l  .·. 
te welke �2n het eind �;n de ver:adering ten behoeve van het 
A.N.J.V. 'l!'JOU worden s2houd2n wel te v1illen gedenken, 11 want 9 ald·-1 °. 
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srreker, onze jeugd moet 2.::n kans h2b·Jen, 11 

· Vervol�ens :::_e.f hij hst "'110ord a,:.n Gortz8.k�
Gortz�k begon met eanize.ironieche ormerkingsn over de

genoe md0 90000 gti.1de n te ma Leen. 
�at twE2de 32dE:2lte ven zijn rede wne EEn resum� vena� 

E,,rtikelen,. w2lk:2 de 1;:·.-tst::: mr�nden in 1•ne '.'{P .... rh,�id11 w(rd.(n ,,,_ -
gchte�en eh Jeverde d�n ook ��en gezicjtspunten op. 

SprE::-�ende over dE Indoner.::·ische kT1v22tii':: von d :::: 0::r2kcr he:; 
or,mer:.-eElij:c; de.t d:ë: .li.n:_io-Aroeri!.:_,_. t!SChEn 1,2rE Et<:E:dË: vroeg2:::- �.'.. 
beter inlichtte, d�n de �ede�l2ndsch� Rese2rin� filit deed.E� 
werd den lar·.tsten tijd zo ve::::l ov·,;r wrct etc.l2n ·or\.".ijn" .·e::·--,-,_ ..
1•= fl mr; :·-r vol:.:•:: nc: c:, ,· 1··- '- kc= r ... br ,,1_· 1K. t'-' d •c R"° .... · ri· D' -- è. E n ct' ,::: l' ,_;;l Ï ··1 .• !. ... ç ' 1 C.,. .._, C �- .._ J • .... • .._ ._ C vt.. c.; , \... ic: ,:_ - •• ._. c . L:., \: ··- :. J,. 
e;ordijn t,a.v.de InclonEEisc".1€ kwEstiE. 

De ont 1r-.7ikkE:li.ri,: v2.o dEn to:::etr. nd in Inä.one::c::ie stelde; ,,, 
dE m22nin;-,. vri.n errek;;r d·: cOJ1.11unü:t2n !:.l.E2r ,,n rr1<::ë.r in hE::t r• 1

=

: 1. _; 1 
.S:i;:rËker zei voo.rts, r[/',t h:.j door net 1Ie Bc.tnljon van �-.,, '. 

7e Reg.Infar:teriE, ws·0rbiJ .Jin 1940 zelf hLcl .:_edJ.2nd 1 we"2 ui..1.·
c;enoodigd om n; ;· r IndoneeiE t;:; komen, ,1Ect dE 1)edoc.:ling 9 dc,t :· ... i· 

d2.t•.r d0 ooee n :::'è o: '= nd zoud2n v:;orde n 9 Vi:C lke u.i. tnoodj_glng door 
·· PITcker onm5_d(.elijk w:-1e r.: nvP"crd.

De Bata�fsche cour�nt advis��rdE Echter d2n m\litsirEn :1 
hun geld voor zo,)'n r0is van Go:rtzê:Jc nutti,;er t•:: b22tsfü:n 9 d';. ,_ 
het toch "boter ��n dE :�lG gEemE�rd nas » . Zij �adden miE:ch1�: 
e .. -.nv;:;n:c.è:lijk gedacht, dat Gortu1.k de ui tnoodie;ine ni� t zou :t:',.\!.-· 

v��rd:n en n� het tegenovergeetelde ble�k w�� men er blijkb. r 
huiverig voor& 

. Sprek2r vme. ervr' .. iJ. overtui.::d, dat h:Lj de toest, ndE.n ih ·:t> 
donEeië zou 2. ntrEfft:n, z00:.ls z2 in 11:rJe Wr<:.rh2 id" werd.=:n lk-
szhrevë n, want hun inli0htin52n wc:;,ren be trom;bc,r·.r En sfkom.::::· ·L :: 
van hun verbindingen in Indoneei@. 

Politieke teg�nEtrndere zeiden ov�r de reEultat2n d�r 
verkiezingen VF:n d"° omli.:_;,zend0 le.nden vr:n Ruslc.nd, de"t c:ezc ·ï,'.>·

klr·�rb--,.-.r· "<"P.r�n Offid�t d�' Ï' �ClJtrr ltUr·t C't'·len r,or"' i• ;nll ""7'- .... d . c..c·. c..:,� ... v, .. i. c: f '<· . ,.c :.:: .. -· •.:: .: . .-ic , .... c� --
�_.:, . 'J. :J v�� .. L .. � ....... 

werkt, m�·r erreker zou deze te:.=nst�nderè 01 de uit�la�en vn� 
de verkiezingen in B�l�ic Gn Frnn\rijk willen �1Jzen • 

v�orte wijdde errek2r zijn� nd�cht r�n dsn we:d2rolbouw 
in Rus land, en bracht rF; ··:r vor2n, dnt in 1950 hè t v1e 1 Vë.,'rt!'C'-
fe il v�n de Ruseiec�e crb2ider gelijk zou sta n met d�t in 1940, 
ter�ijl dit in 1955 driem�·l zoo hoog zou zijn.D� induetrie 
zou in ,3eli 1 kE ve�1..oudin-·c-R��ije:ün. •

.., . Sprekér zei t�Pct!1�d1tn-:r· - f!- co 1.:nunie:t;.:n ve.:zellsn v::-.n. de 
Sovjet-Unie zijn.Hetknlm; nie:t op a.:.n WF.t men z2Gt, m.,- r w�:t 
'nen doet, me:.:ndE hJ.j.Het do.::l va.-.:. de teg�nstandere wns r.lle2n 
om de me nscl1en te,x:;:.11 h2 t ,;2.ns tor me ndE: soci:: 1.lie me in !.1-:: t he,r nr�s 
tE jagen om op deze wijze een nie:c;.wen oorlgg te kunfä:n voorbe-
reiden. 

"RueL1.nd z2.l' echter ovsrel ofko'.Ilen voor de onderdrukte: vol· 
keren en zsl de eteunpil� r worden voör de internationele,ar -· 
beid�rsklesee en boven2l voor dG vFede."betoo�de hij. 

Sr,rck2r he::l,Jot met:" 1Yr.,nn-2er v:ij co·n!mnieten, bewonderin'::'. 
. heo· ,en v ·:or de Sovjet-Unie, d.J.n iE het d:.e.rom, omdc;t wij in h:·.· ,. 
l.belich.?..r�d zi1:n dEn vrede 9 de:: vr.' .. j11.Eid :.,in het eocio.lisme". 
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Van l'let �ve m:· kte vêrvols;enE nos ë "n5-ge o .:. mer'x.ingcn n·x ?:

e.rrnleiding vt:n het v;;;rE'l:::g in de Twentschë .Collront betreffe:11.-.',:
de begrootingsdebatien vnn de gem22nt� Enec�edé. 

·· 
Genoemd blr.,d hEd n.l. bew:2erd9 d.c:t_-1y(:thotJ.dEr Otte tegen 

een ontviérp ,;eEtemd hnd, hEtv1elk hij hs:d· moë:ten vGrdedi._;cn. 
Het betrof hier vr.n (c ree:;2-::ri.n�swege O;?Ged-rc._zen verhoG�-ti.�-· 

vn.n de schoolgêlfü:n, wc..r.r ,d,e C.P.N.tëgen h�d 2.E:ctemd. 
Ook hnd Otto volg�nE dit btad gezegd, �Gr er zoove�l bc��1-

nigd zot1 worden, hEtgêen niet in ovërs:,n2t-..::l;'.ning wns riiet de l''.l't

mt1nistische leuze: �ooce loonen, lr�� rrij�0rt. · 
VRn hst R�ve �ei, dnt d� w:ord2n v�n Ot� in dit blad be

·�no:t warsn �E�reegevên �n d�t Ott� inderd� d gezegd h�d, dn�
zoovEcl mogelijk bezuinigd zou 1rnrdcn; :11.e·r-.r nir;.0.er ten kost,,

• v2n de rrbëid:is.
!112t è·.:.C.G , •. _;oord vr·.n fü:nk ��-n ö..:n 2rre ker beEloot hij de t·l: ..a 

s:2nkomct 9 1iJE1:ce EEn z-.: :=:r rueti_, v2rloo: h;:'c h w 
Te o�str(2ks 23.15 uur �in�cn Ce 2�nwè�isen ruetig uitec�. 

D& m�ziekvere2ni3ing ExcslEior ver1��nde hnsr medewerkin� 
door voor de-n , {,nv f:ng der v2rt.r·.d2r-ing ,'èn tijdEns �-E .P�'tJ.ze e.tL;_c;t·
marschi::;n ten 3ëhoor.:: te:-: brE:ngen. 

Voordat vr.n het fö::Vi dé: ver_Edc:rin6 zoll 0 1 cnen 9 Sf(;:·lde ó. t :-, 
ze muziek verE·::nicing de · 11 1nt::rne:.tj_onr:l.::", -Vlf:lke dcor de �-;-_f

f

',"l· .•• 

zigen st��nde werd me:gczongen. 
Voorts .:,o.f een trio nn d2 p.�,uzE: c::ên twe2tal liEdjeE t2n 1

. i" .. ' ·
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GE HE I M. 
···-------�-

Verslag va.I?, ee,n op Donè1.eró.ag, 23 Januari 194?, des avonc:s 
te 8 uur, d.oor de Comi;iunistische Partij Neèerland afcLAlmeio, 
gehouden openbare Lenin-Herdenking, in cle Zaal van ëJ.e ::soc iö
tei t,:, gelegen aan de Grootestraat te Almelo. 

Als spreker fungeerde: Willem vah EX'I'Lt, geboren te p;r,�
sterdam, 3-10-1906, wonende te Eemnes. 

Aanwezig waren ruim 200 )ersonen. 
Te plm. 8.15 uur, werd· de vergadering goopcnèl. door den 

voorzitter van de C.P.N. afd.,· Almelo, Jan ELEN.S, reboren te 
:Miètwolda, 14-2--1896, ·wonende t0 Almelo·, d.io zei, dat hot ·bo·· 
stuur v� èî_e C .P .N. had. gemeenè. den sto:1:fd.ag 'ltgn Lenin, den 
stichter van het socialisme, niet zonder n10or mogen laten voor
bijgaan. 11Het werk van Lonin is van niet to onde:cschatten waa:c
de geweest voor clo werkenc1o T11assa. Lii jn stervun bracht twbe�r
lei stroomingen mee, n.l. rouw bij do u;rboià.onde 11assa on vrcug·
de bij de kal)italistcn. Ontzaggelijk grodt zijn c3"o VGrëliönstun, 
d.oor Lonin'· aan de arheiC.ende klasse b0we::zcn, ·10nlrnn we hierbij 
a.8.Il de jaren 1940-45, "toon zi.i practisch hot nationac:.l socia-.. 
lisnc è.cn nok liot8n brekon in Rusland. Doch l1é::C d0n oorlog vvil 
ook hot I�ussischo volle C.çn vrcd.o winnen. Bij oc · gchoudcm vruJ.cs
conforontics heeft Huslanö.s vertegunv.:oorèl.igüI' ö"it c'luidelijk uit
eon gezet, doch het blijkt dnt de imperialistische zijde zich 
vorze t tegen de bE'.! langon dor arbeidorsmassr • Hot staat dan ook 
onherroepelijk vast, dnt zij voor don vrcdo is en ook Stalin 
hoeft gezegd. alleen belang bij don vrcêLc ·c'-' hobbcn. Lenin è.c 
groote figuur. naas.t l�arx on Engels, v-.rillon 1.r'ii .5 herdenken als 
den stichter on st:rijcl.or voor hot socinlisme:;. 

· Vervolgens werden 1::rnn twc utal J.icc1c.rcn gezongcp door
Ciel v.d. HOEK c.r: Moj._ Greta POST, boiGon te Almelo woonnchtig. 

Hiorm,_ werd. door Jen EDLNS hut woord. v0nlccnc1 aan den 
Sl)relcor gcnnemcl W .• v ,t:K'l:GR. Dez& mon.1.órcorclo, hoo 23 j aLi.:r gclod.cn 
het ontstollen6. b(;richt kwrua uit hot plaats je Go:rkih, in a.c na
bi jheicl van Eoskou, .. cl.at Lsnin was gcstorvon,. r;Nict allocn in 
Rusland, doch ook vel-en buitün c1.e Hussischo grEJnzcn waren tor
neorgcslagcn, daar' zij con à.or groots to loiélc1·s had.den vor lo
rcn. H�t fGi t dat Lenins <lood in alle land.en v.ruró. bot:rourd, bc
wi j st o.ut hij ni0t a:!.loon voor 1:usland. bctoclconis hac'l, doch te·· 
vans ver btiitcn ha&r grenzen. Waarin.ligt dc�c grooto botc�ko-
nis v.an Lenin ? In hot vcrlcd8n kcnn8n vlij grootc :moc,stors, die 
door hun werk iets' äChtorlicton voor du EiGnscL�hJicl.. Ic(.ur land 
kent zijn stichters, doch daarboven stac:.:t Lenin. I{i j schio::,, nhit 

.alloon oen staat, maar tovons het recht voor don arbuidor. Het 
is è.o [�rooto internationale figuur van Lenin, waa.:cvan w"i j het 
recht voor den a.rbüidor danken. 

Afstammend van oun · goodo familie, krücg hij d.OOI' vool stu· .. 
di0 en hard ·workon, dczo grootc botu clrnnis voor de worlrnrs. Le
nin' s vader, een schooloj)zi-'cncr, was ook rcocl.s oen groot zvmc
ger en go noot daarbij zeer voel syiupathie, zood at hij hiervoor 

· in den adelstand _word verheven. Zijn gezin. loofde in wolstanc�
on zijn kindorcn waren ih staat d.e ï,_Üddolbare scholen to bozocb,n.
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Lenin zelfs studeerde in de Lechton aan de UniversitGit, Hier 
kw.1nen vóoral onzo jongeren, waarvan er te weinig in de zaal 
aan:iezig zijn, -een voorbeeld nonen aan Lenin. In alle vatlrnn 
haalde hij de hoogste cijfers, en hij word beloond met oen gou
den medaille, Er blod;: dat voor hom oen grootc loopbaan was 
weggelegd. 

Lenin studeerde Rechten, in hot grooto onrecht dut te 
menschen ;"YlfCl'O,· a,s.ngeétaan. Lenin wilo.c niet alJ.c0n Rechten st.�
doc.ron, maar ·ook hot ·noch t laten zogcvior.cn voor de massa. D-oor 
à.E"; zeer slechte or:1stanc1ighcdon .voor êèc wc.rke1's hao. zich toentor--
ti jél roods oen bowogi.0:g govormd.. Deze was .ontf-ltao.n cloordat de 
boeren on arboidors dom worden gehouden on financieel zwaLr wc1-
c1en belast, Do staats financH5n wcrG.un hoofdzakc-li jk opgebrG.cht •
door zware belastingen. Scholen bo'.trnclrnn en stud.coron was voor 
do booron on arbeiders lcinc:_oron riiot mog0lijlc; zij werden dool
bewust dom gehouden.� r�usland werd g0rogcord .c100r oen groojJjo 
intollectuolcn" Bij hot volle l:wam och tor 0.0 è.TuDg naar voren 0F1

aan het tsarisme te ontkomen. Als oonig midd.o�. gro:9011 zij fltJéff 

de ri1acht, om o.E,n dozo onrechtvaardige toostc:rnc1un cc.r.i. clndo to 
kunnen :malrnn. In hot gezin van Lenin vmron 2 zus tors en 1 b:i:·oer, 
die deel namen o.an à.ozE.: revolutie. Lenin I s bJ7ocr· j\_j_oxand.or 
8orrariof word gegropcn bij oen aanval op clen 'I1sao.r. Lenin zocht 
ns_ar de midcl.olon om as.n .dit tsarisme 0un oinc1u te mnk0n. Hier-
voor wendà.e hij zich tot Marx en Enguls, f.ic rcoëts in G.en strijC. 
voor- hot socialisme verbonden waren. Ruslanö.fs ::;>rolet&ri2at wan 
O]) weg na.il' clo vcrbr-oodoring l}1ct hot socialisnc. Lenin no.111 d.o 
woorden vun Karel M:arx, dat het socic.lismc v.roI',: t vsroouvdgd dooi 
do rn.o.ssa, tot lciddra&d. Toon in 1894 Lunin go:·:trrostcord werd, 
hooft hij te St .J:)otcrsburg reeds oon centrum von hot socüüisli�, 
gemaakt, omda_t hier de industrie govostigd was en mot d.c vcrhof-

•fing van hot :proletariaat van da&rui t 00n au1vc.ng gomaeJ{t kon 
vv0rden. Hier richtte hij (o oGrsto vu.k--voreE::nigingon op; socia-
· listischo groo})i'.m, in hot tst1ristischc Rusland. In 10D0 b:re;kon
als vrucht van zijn.arbeid in do bedrijven van St.�otorsbuxg
staldngon uit, gevolgd door stakingen van grootcn olilvnng in an
dere dool en van Fmslnnd. Dü :::ioli tio speurt i jvc1°ig, doch oorst
na 3 jEtar wordt Lenin in- St .Potc1�s·burg gccrq1cn, vvc"'.(:1.nrn. hij nLc.l'
Si bcrië wordt verbannen. Dacr vindt hij tijd orn zijn ·work voort
to ze ttcn cn a_c f nctoron v2n do ontuikkoling van het ko.pi talis
mo to bestudocrun. Hier ontdekt L(,nin dnt do verdrukte arbeiders
de doodgravers zijn van h8t kapi talismc. Nnë:·r üc guvengonis heeft
Lenin oen Ene.;olsch boclc over do v2kbew0gingcn me 0gónomcn, hctwuh:
hij vc.rto..e.lc1o en aan het tsGris:me ·opdroeg.

Na zijn vlucht uit Siberiö in 1900, was hot hu� duidelijk
wat he:;n to do0n stond 0n bos8ft0 hij, du.t Tffül� tot docltr8ffon(cr
maatrogrilon moost overgaan. Zijn politieke pertij st�ldc o�nigc.
punten op w0lko ook thans voor ons hun wni..,rd.c he bbcn bohouc1.on.
Lenin doorzag dat ullcon hot socialisme in stG4t zou zijn om te
ovorwinncn, inc1ion men do reserves vnn h0t kn_pita.lismc kon ver-
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vorzv,rakkcn. Wat zijn echter ö.ic rcsurvos v2.n hot kc�)italis:m.c ? 
Dat zijn die lagon van h0t volk, die door het k2<�9j_tulismc dom gu
houdan worden. Hiertoe behoorden do boeren, BifdcnstandcrB en 
8011 groot doel van ö.c intcllcctuolcn. In 1902 wcr( cig...,nli jk in 
het tsaristische Ruslana_ d.c c'br1;,iunistisoho partij gcborsn, In 
1905 bij de ocrsto revolutie ontving zij hour ocrstGn vuurdoop, 
die o.o · a2.nloiël.ing v1e,s tot öo tweede revolutie, van 1917. 

Er mag thans bow0crd worden, dat in Rusland do democratie 
vertrapt is, in de jm:0n 1905 tot 191? hcurochtc _in huslê.nö. 
een ancl0re ö.0mocrLtio. Icd.0r was vcrnlicht om te werken voor

zijn brood. Do Euss0n volgden. h_un ci�on clemocrntisch8 wcttErn, 
door henzelf samongosteld. Ik. geloof niet, 1:,.ldus spn:kcr, ó.e.t 
or veel te ver-tellen is yan ë.c 2c grooto rcvolut:ï.o in 191?. Het 
stnEp vast c;_,.;,t toun o::)-nicuw do groot0 .leid.or Lenin hiurvoor 
hulde r.�oct worden gcbr2�oht, 1üc,r wçrö. é..Lan o.c wereld getoond, 
wat men in eonhcid l:rn.n bon;ilccn. Voor è.8�1 oorlog hebben vd j in 
N0è.crlond nooit goed lrnnncn begrijpen wet vordrukldng en :plun
o.cr"ing bctcckcnon. '11ocn in 1921 do O})Stand we.s afgc loopon, vms 
oen toestand ontstaan nls in 1945 in NG{crland un was alles een 
grooto ravage en chaos, Lenin stelde o.l spoedig c1cn wod.oropbouvv 
in en zei, dat men elloon door ha:rt. wo:rlccn do rwcili jJcllccJon kon 
ovcrwinr:.cn. D0 arbeiders he bbcn zich hiervoor €;ogcvcr1; on hun 
vrije. �o.tcrél.ne; on 2-,ondag - o�gooffcrd, Ju(. t als r·GS ul to.r_, t ü&t in· 
192? hot hussischc vqlk kon zeggen, ü,at hun tc.,ilc was volbrncht. 
Hoo stuat' het echter no. 2 jc1e.r bevrijding in ons ló.nct ? ·1.r :c.,ijn 
wcdoro1)bouw J;ihmncn genoeg, d.och do ui tvooring lijkt -naa.r- ni sts. 
Na 2 jaar zijn practisch gcun erbcido.r-s-of hocrcn-woniQgon go� 
bouwèl., doch o_ll_c0n dancings, bios copcn, kcrl-::ûn en vi+ln 's • De· 
figuur ve.n Lenin hnd voor het Russische; volk bctcclçcnis tot ve,:r 
bui ten a.o grcnzon V8Il Il.uslo.nd. In Hollo.nd danl',.,ntotScn lcycn wij 
op oen afgrond vc.n 00n nieuwen oorlog, d.io men ons opdringt on 
wclkEl zien richt togen.hot volk van Indonesië" 

Lenin wocs rce:ds op d.o ontwiklrnling, wollrn zich in do kolo
ninlo lnno.on vol trok. Lc-nin· zag dr�,t do strijd zich tcg�,n het im
porinlismo richtte. Wij moeten 2lB arboió ers togen het lrnpcric -
ltsmo st-t.i-jd_on. Op grond da.:1rvc.n wist Lenin hun st'l'.'i jë op alle 
mogolij�o-wijzc te steunen. Ook de C.P.N. heeft dct g0d2nn, 
Do c.P.N · is de oenige J:ic.rtij vvc.Hcc voor den onrlog rocds do be-� 
lnngon vnn dch IncHër in het" ;i:iar lcmcnt he Gft bchctrtigd, Thcns · 
staun wij' voo1' ücn nieuwe moeilijkheid. De hco:i.cGn VE'..n· dG trusts, 
dç suiker, d.o rubber en d.o olie tra.chton hun rne.ch·t te hcrv'1ipncn, 
doch nic t dool' cig0n ins;;_>umüng, mné··.r door è'Lc vKrkcndc zoon0n 
bcic1Cl:Zijds togen clkc.çx_ O) te hitsen om de lc:i:c.cht v,;n hut kepi-· 
taiismc te herstellen. . 

Lenin heeft bns een andere weg gGwczcn, niGt allc�n iq 
woorden meur ook in c3.n.c1en. Het tsarisme vo.n Rusl2.nd· hcd ook 'zijn 
koloni�n, haar scholen en indust�io. Dtt alles is echter gowortcn 
oen bouwwerk Vûp. SOiilcnwcrking in volkomen begrip VOOI'. do WOdor
zi-jdschc bclnngon. Inc1iö werd cçhtcr o.l die jaren ui '\;gezogen •. 
Do kû}Ütalistcn merken, d.8.t wij in IndHJ zullen goed m�,ke,n, wc.t 
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zij vernield hebuon. Het moet mogelijk zijn de vriendschap-· 
pelijke banden, .welke gesmeed zi_jn,, te handhaven. Zij en 
wij zouden hier w�l bij varen�. Thans echter .sneuvel0n onzo 
zoo�on in Indonesië. De problemen voor Nederland zijn vele, 
doch ook,in deze zijn.do richtlijnen van Lenin voor ons van 
groote waard.e. Moeten· deze dan, ool-c hier worden toegepast ? , 
vrager.: wij ons af. Noen, dat niet. De"toestandon -in de ver
schillende staten loo:pen hemelE.:breecl ui toen, ·Er zijn echter· 

·. :m10.a_ele�- clie .pns kunnen brengen tot het socialisme· als de 
-�iti6naio gedachte. !k geloof, dat na dozen oorlog'hct soci

e.lisme gevorderd is. · Neem Polen, Tsj ccho-Slowuki je on ]frank
ri jk, waar de gtooto meerderheid op weg is naar het soci�

,lisme. Zien wij naar Italië waarbij in het ·congres van c;i.c 
Italiaansch8 socialistische :partij oen klóinon vleug el· is 

•··afgescheurd. om met do cbrnmuniston samen te werken. :Laat
Goes van Nators, van de Partij van den l'...rbo:;.( rustig vor
klarEm, dat dozo vleugel con homogene groep vormt vu.n uit
gcsproken democraten. Hij mag er ochs over denkon of do zs.
ken voor de P. v .<LA. 0r anders voorstaan. Ik g0loof, . d.at
het socialisme ook in Itali� marcheert. In Nederland is het
socialisme ongetwijfeld toegenomen, doch con remmende f[te-·
tor is, dat wij niet voldoende tot samenwerking 1:rnnnen ko
men, n.l. de eenheid. van het socio.listischc volk. Het is
eon feit, dat de eenheid in �edorland hoeft ontbroken, dit
is ëi.e oorzaak van de h3él.8ndo.agsche toostB11à_on. Wij behooron
den strijd voor de eenheid, op den voorgrond to plaatsen,
zooals in Polen,' dan hadden vdj dichter bij h_ct socialisme
gestaan.

Ik geloof, aldus spreker, dat hot nog niet to laat is,
om den strijd voor het soci.alismo feller te Goon lcvon. Dit,
bete ekcnt dat de sabotage va.".l den wederopbouw zal e incligon 
en het Nedorlan dscho volk geen ccmsuur o:pg0drongen zal vrnr- .,
don zoo als in deze vergadering. De hier in te zaal o.c"nwc,zi-
gc poli ti c zal dan naar é'.e  conccn tratiekampon vordwi jncn,
voor de door hen vorlcendo moëi.ewerking aan den S .D ••

Wij staan. thans 2can don vooro.vond ven hst Vr0d.osvor
drag mot Duitschland. Het momoranc'lum van Ntclorland vrangt
weinig 2.andacht voor het denaz'ifioo.tic vrc..agstuk. De zorg
voor de NcdcrlandschG expedi tours, hav.onspecialistcn on
o.nnd.oelhouders dor Nodorlandsche industrie, die voor den
oor log op crcdiet leverden, viaardoor Hitler zijn oor logs
inc1.ustrio heeft lrnnnen opbouwen, staat hier voorop. Dena
zificatie, dio zich ton toolstolt blijvende vcilighoid te
s?hcppcn, betookc_nt och tor dat do landj onh:ors en lrnl)i ta
l1ston op het sclü;tvot lrnm.on. Al dezo vrcagstukkon kunnen 
in Nodorle.nd worden opgelost, indien het volk ecnhdid be
tracht. Lenin heeft ons hierin veel g0leord 11

• 

Na :propaganda voor 11De Wao.rhoidn te hobb8n gcmc.o.kt en 
gewezen te hebb�& op &o ledenwerfactie, besloot hij zijn 

/ met aandacht uaRnoordo rode. 
Jan Edens sloot de vergadering mot een korto propa

ganda-rede. 
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Verslag van een op Donderdag 23 Jcn�nri 1947 d5e avonds 
om 8.-uur door ds:: C.I'.N. "De 1Va,::..rh0id fl -Afdc::ling J...l.nclo. 
gehouden o�enbar: L�nin-HErdenking in de z�;.l v2n de 
"Soci�tei t" [ .. é..n de Grootci= drc:t:t tE .ALn:::lo. Dij den E',n
vang der bijee-:nko11et bletëk 9 dé:',t de zo.r-·l ze.:r cmtig be -
zet WE'.f en cL:chtE ongevec:r 225 );:"(r'2onèn e.- WNEzig wc·.rcn. 

·TE om�tre(ke 8.15 �ur werd de v2rg�d2ring g:o�end
door den �fd�elinge-voorzittcr Jan Ldene 9 geb. te Mid�ol
de 9 14-2-1896 9 wonende te Almelo 9 die in c�n kort ofe -
ningewoord ondèr '.IlC::r üé.,r voreç br,::.e;l:t 9 c1o.t hEt beetm�r 
van de Afdecling Almelo d�r C�P.N,g2mJcnd had 9 den etcrf
dag v2n Lenin 9 wiens werk Biet tE ech2tten wncrde war 
gewe2et voor de 2rbèidend::: m2,Eea 9 nüt zonder rn.:::èr te mo
gen lé:'.tên vo:::,rbijg 0 ·.·n .;

Vervol;ess werden c:n t�eetcl lied2rcn gezongen door 
·c.v.d.Hoclc En Mej. G.Poet. 9 b2id211 ·�;oocr:chtig te ALnElo,
wutrna·WilL:-m v.Exter 9 C9b.tn AmGtercJ.cm 30.10.1906, wo -

1 nendE te EEmn<c:e een rede hield� Hij m<::.noru:.rde9 doe 23 
jaç.r g.::lEd2n dE ,,�e:ràd werd geechokt èoor hE.t ontetellEnèe: 
bericht uit het kleinê plaa�e Gork_th 9 in dE: nabijheid 
van MoEcou 9 dat Lënin vvaE geetorvenë Hij vervolgde :11et te 
zeggen: 

ilH2t feit 9 dat, het verccheid20 van dezen grooten .� .. 
etrijdel voor het Eocialisme 9 in all2 landen 0erd > be· -
treurd 9 lleweer:. zijn groot<;: 1Je::tec:kcnis 9 niet alleen voor 
Rnsland 9 maa.r ook voor étE laJ1den gelegC:n vër bui ten de 
grenzen van h2t groote RueEische Rijk". 

Voorts gaf hij ee:n uitêenzetting van de groote be
tê2lrenie van L::nin voor de a::".'bEide:nde .nasf"a� 

11 Iedër la.nd s zoo z2:ièk hij 9 kent zijn'::;tichters" 
Cromwell echi,:::i;i dEn EngE:lc::cbên Etaët 9 Wae-hington den A:,1e
rilm&n1::cl1en én 'Vi1.liê:m van O:::'ctnje 9 den N.::d2:rl2.ndecben. 
Doch ver boven 21 diê:ze figuren 1 et��t de fig�ur van Lenin, 
die niEt �lle2n e2n et�Et schiep 9 doch tevEnE een wereld, 
rijk opbowde, wa&rin·vo0r �Et ��ret in de geschiedenis 
recht g-:geven wc:rd aan dE werkërs. 

LEnin zelf etaillt ni�t �f ven een familiE uit de 
kringen der arbeidëre. Zijn vader wae echoolopzi2per 9 die 
iri dên 2dElet2.nd werd verheven 9 -t2ngevolce: V'Ji:·.c:rvc:::n Er 
een ze�e�e welstand in het ��zin he:rechte sn Lenin met 
zijn broers d2 gelegenheid iregen dè middclbar� school 
te bezo��cn 9 L2nin zelf stud2erde lnt2� E�n de univer�i
teit rechten 9 te midd(n van het grJ te onrecht, dat het 

, Ru��ische volk werd n�nged&2n, 
Lêrlin wilde �iet alleen Recht etudecren 9 ma, r ook 

het recht do�n doordringen tot de maE�uTbocren en arbei
ders- die dom gehouden �erden en zware b:laetingen mo(c
ten Oibrengen, Ongeveer 60 �rocent van alle bela2ting:n 
werd org..::brncht door l1e :ëi.ingë"n op d1e: wodka. 

Gel2id door de �6crden 2sn M2rx 9 dat het eocislie
me wordt verëu1wigd door de mE;ee·o.; .riclltte I;enin zich o:p 
de één v,or-dtng van ó. e m8.!';Ea. In 1902 Fcrd e::indclijk in 
het csaristische RuElend de co�muniEtieche :p�r�ij g�bo
ren 9 die in 1905 bij de e�rete revolutie haLr vu�rdoop 
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ontving. 
Aan ds harde studie en a�n de onvermoeibare etrijd v.,� 

de rechten der erb:ider� van Leninraldus eprekEr -kunnen 
voor1:.�l c1.:: jong-:r..::n ondér onE: 9 di: h2L·,:.e m2.rr é.tl te: W(:i
nig in dGz.: zr-: .. 1 é:.· nv;.:::zig zLjn, e.:n voorbc::-1 nëmen9

Uft de be:laagrijké leeeen gEtrot\en uit de .:rvaringcn 
bij de e�rete revolutie in 1905 9 ontetoad de etuwende 
kracht van hGt Berk..:::nde volk 9 di: de tweed: revolutie i� 

. 1917 dc..::,d· 'elagc·n. · 
· M,2n moge d�n- �ldus Epreker- heden ten dege schelden 

op RuE:lê,nd ,ën z<cggê:n de:.t c.ldcr.r d2 ·ct..:mocretic ontbrs::..ckt, •het Rue�iech.: volk l2cht om de democr�tie zoocle wij die 
hier kenn2n, Zij hebben hun eigEn d�mocraiische wett2n, 
die zij z:lf hebb_o o;geEteld. 

Toen in 1921 in g�h��l IluEland dé OfEtGnd WBE afgeloo-
pen, bevond hEt l::nd zich in d2n z..:::lfd.::n tOé:Etc.nd 2.lE e' Nederiand in 1945, 1-::nin et-2lè.'2 d<.è k,r2etiê van den wed.:r
opbouv, c.2.n dé orde 2n r:L:p hët volk toe� 11 :Dit kunn.:n v15.j 
ber..:::ikcn 9 mite g-ij alL:n m0d.2v:;.:::rltt 0n Uv1 hc;b.fü:n gebruikt" 
De Ru� = iechc nrbcidcr2 ga1cn zich e2n&tnchtig en g2hc.:::l 
e;n deze toak en offerdcrt hun vrije Zatcrd&g en zondag 
dar.rvoor op, net �le g�volg, dat in 1927 het Ru��iechc 
volk kon z:.gg.:,n: H Het iE voll-n·achtl" 

Hoc Et�.,-·t h2t ccbt2r n.::, tv;.::c ljt2..2,r n,-::. d.:: bevrijding, rr.ct 
den wedEropbotxw in onE Land? Planns2n tot wede:ropbouw zijn 
er voldo0ndE 9 doch v2n �� uitvoering komt nicte terecht� 
N� tn.:c jc2r zijn �r �r�ctiEch nog gc�n 2rbcidcrEwoningcn 
g,.:l:iouv1d 9 mn2.r wel dcncings, bioE·cop<::n 9 k2rlcn En villc, 1 2., 
Wij leven hier in Nedcrl�nd a�n ee r2nd v2n een nic�wcc 
oorlog 9 die .c:· •. n hEt i.\JedE::rl;:,,,ndeche volk wordt 01:gêdro.rngcr . • 

, en die zich richten zal en richt�n moet tcgln de vofkcr�n 
der jonge republiek Iodoncei�� 

'Jij Etn2-n thr.ne voJr c2n nicuv;2 moe:ilijh.:id, de ha·cr 
vcrn d.: truete, de olic-rtJ.bbe:r en 2uik2r:11::-.gnc.t2n, de ko:;_o-
niE:;le 8Chcrp::lijpcrE 9 doen th.::'.nE' ë�lL mogëlijk:: moi.:ite e hun. vro,2ga0 2 machtepor:;i tiee in Indi� të hcnlinne:11 9 door 
de jongE volkcr2n v.:::,n b2idc L:.ndcn tc:gcn elk:. r op te hi.�; .. 
scn 9 W.'.'' •. :-rdoor dE weg nr,.·r d.::: oude b:.pitalietiEchC:: sfë.:::r 
wederom gcffcnd �ordt. Tcgcno��r d�zc doden vnn geweld, 
kunnen Fij Elechte één vcry/ë.::::r Etellcn n.l.(.::nhcid. 

Deze .::_nhcid ie hct 9 di2 d� sabotcgc v�n d2n wederop
bouw kapot ko.n E·l.'.'.2,n. 'Jc.nnecr dë o.rbcidendc kl2.s2E vc.n 
Nedcrl2.nd de êi'..nheid vo.n d( bczctting, ook n.::. dE bevrij
ding hcd bewa2.rd, den had er begonnen kunnEp worden met 
dên wcrk.::lijk2n w.:d.:ro;�ouw v2n one lcnd. rtet ie c.:n 
echo.ndccl, d8t men o; 2.::n v2rg�dEring vsn eoci�liet2n 
o.mbt(:ne,n:n v,n _politie durft t;.; eturcn 9 die tijdenE' de: ÎL·· 

zetting h2ndlanger�di2neten voor den S.D. h�bb.::n verrictT
en dL: uit hoofd.:ar::::.rv.:,,n in E .n int-::rn,::.::ringEkr�mp h2.dd:.:n
moeten zi ttcn.

Ik geloof - �ldue eprcker --dat het nog niet te ln�t 
ie" �ll.:: dringend� vr�-.getuki.::n in Ncd:rl�nd kunnen war-

.. ,. ,...;.. t 
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den or,g1.:l0Et1 indL:n d-:: ::·rb-:..idcnèL kL:.cEc zich viodt in 
de ��nh2id, Het feit, dat di� =�n�cid tot nu toL ontbrr.�, 

1, ia de oorz·�k v2n d.::: hcd�nd�2gschc toGEt�ndcn� Wij b..:� 
hoeren d..: n strijd voor de: : c ntE id 9 op de: n voorgrond te 
plG�te..:n9 zoo�ls in Pol�n ie gcechied, dan zouden wij 
dichter bij het Eoci·liE�..: gcet:.2n hch�en, 

N2. propagand::::. voor hc:t d2.gblc,d 11 D,:: W2.:::�rhcid" en di:: 
nr'..nHc rving ven ni..: uwe L" den v0or dE C, P .N. ge: m::.:· kt k 
hC::l:J

°

u2n, bcr:loot Epr.::k.ë:r zijn dorn- d,..: :- ·:nwczige:n c,,,nfü'..cb
tig :.,'.:ngchoordc re:d.:::. 

D..: voorzitter sloot met ��n kort� to..:err��k de ver
gad:ring, 

----------··---------------

/ 
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Ik heb de eer, UEdelGestrenge bijga.and te doen 
toekomen enige uit seer betrouwbare bron ontvangen in
lichtingen omtrent een alhier op 19 Mei 1947 gehouden 

\beslote� ijeenkomst van plm. s _1_:��r:!���!;��� . 
• 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Java.straat 68,
-'s-G RAVEN HA GE. 
---- ---------
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Op 19 Mei 1947 w�rd op het plaatselijk bureau der C.P.N. 
te Enschede een.l15"ésloten 1v�rgadering gehouden van een klein 
aantal vrouwE;ln, organisatrices van de C.P.N.-kinderfeestvie
ring,op 1 Mei 1947. 

Op deze vergadèring was tevens aanwezig Jo11.an van der 
Kolk, gemeenterraadslid der C.P.N. te Enschedë en zeer wa�r
schijnlijk lid van het dagelijks bestuur der afdeling Enschede 
van deze partij. Gebleken is, dat hij regelmatig op dergelijke 
kleine bijeenkomsten van C.P.N.-leden, die meermalen in ge
noemd bureau worden gehouden, aanwezig is en dan waarschijn
lijk een toezichthoudende functie heeft. 

Voor de aanvang van de eigenlijke vergadering werd door 
eniE"e der aanwezige vrouwen de �derlandse Vrouwenbe1,E;ging 
ter sprake gebracht en werd door een vrouw de klacht geuit, 
a�t er'°�eze Beweging steeds maar werd vergaderd, doch dat er 
geen enkel resultaat van werd gezien. 

ijet gemeenteraadslid IJspeerd-Schukkink, ,dat ibi j de voor 
bereiding en met de viering van het 1 Mei-kinderfeest wc1s he
last met de leiding en dat, blijkens haar uitlatingen op deze 
vergadering;een vooraanstaanè lid van de Nederl.Vrouwenbewe
ging moet zijn, deelde mede, dat zij eni�ë"tijd geleden een 
open brief aan de min:Eter II er door gedonderd 11 had. Zij vertelde, 
dat bedoelde open brief 3 weken na het tijdstip van de verga
dering, waarop het besluit tot verzending van deze brief was 
genomen, nog steeds niet was verzonden geweest. Zij bekla�gde 
zich er over, dat er door de vrouwen steeds aan haar werd ge
vraagd, waru1eer nu eens daadwerkeli.jke actie zou worden ge
voerd en demonstraties zouden worden gehouden. 

Hierop intfil'umpeerde genoemde Johan van der Kolk, dat de 
Vrouwenbeweging momenteel nog veel te zwak was en dat het niet 
verantwoord was, openlijke actie te gaan voeren, zolang men 
niet verzekerd was van een behoorlijke kans van slagen. Hij 
vervolgde met: "Maar als jullie het standpunt van de partij 
niet kunren onderschrijven, dan ...... 11 ( ornîerstaanbaar). 

Een "li'!llB11eens ter vergadering aanwezige manspersoon, die 
zich met een opmerking aan de zijde der ontevreden vrouwen 
schaarde, werd door Van der Kolk terecht gewezen met het ge
zegde, dat hij wat voorzichtig moest zijn in zijn uitlatingen. 
Bovendien kreeg bedoeld persoon te horen, dat hij daarover van 
de partij eerstdaags wel meEr zou vernemen. 

Op het hierna volgende,meer officiêle gedeelte van de ver 
gadering, werd door de voorzitster (waarschijnlijk Mevr. IJs
peerd-Schukkink voornoemd) medegedeeld, dat in totaal f 2193.
voor het 1 Mei-kinderfeest was ingezameld, terwijl de uitgaven 
voor dit feest in totaal f 2110.- bedroegen. 

Enige der aanwezige vrouwen maaktenzich vrolijk over het 
feit, dat het totaalbedrag van f 266.-, vermeld op de collecte 
lijsten, die aan het politiebureau waren ingeleverd, wel de 
indruk moesten wekken, dB.t het met de C .P .N. slecht gesteld v.oo. 

Verder bleek, dat een 6-tal lijsten door de collectrices 
nog niet waren ingeleverd, terwijl het niet zeker was, dat de
ze blanco waren. Gen.oemde Van der Kolk mengde zich in de dis
cussie, die hierop volgde en deelde tenslotte mede, dat wcar
schijnlijk 11 binnenkort 11 nieuwe verkiezingen zouden worden ge
houden. Hij stelde voor, het batig saldo van het kinderfeest 
in het verkiezingsfonds te storten. h d 2g u · 1947 Ensc e e, flei •
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' Ik heb de eer UEdelGestrenge het volgende te berichten: 
Op Zaterdag 5 Juli 1947 werd een ]Le.sloten; bijeenkomst 

gehouden op het bureau der C.P.N. te Enschede, waar behalve 
vooraanstaande partijfunctionarissen uit Enschede ook aanwe
zig waren Jaap BRANDENBURG en Jan RAKE uit .Amsterdam. 

De aanleiding tot deze bijeenkomst was gelegen in het 
feit, dat door het Districtsbestuur der C.P.N. twee vooraan
staande funètionarissen werden geschorst en bij het hoofd
bestuur te Amsterdam voor royement werden voorgedragen. 

Het betreft hier de Enschedese gemeenteraadsleden Johan 
van der KOLK, geb. te Hengelo (O.), l+.4.1918, gehuwd eh vader 
van 2 kinderen, won. te En.schede, Velveweg 171 en Francina 
Antonia ROOS (roepnaam Rie), geb. te Zutphen, 10.6.1914, 
ongehuwd, won. te Enschede, Esdoornstraat 61, welke blijk
baar ·reeds enige tijd een verhouding.met elkaar hadden. 

Als reden voor hun schorsing werd aangegeven: het in 
discrediet brengen van de partij, zulks in strijd met de be
lofte, door hen bij de aanvaarding van hun functies afgelegd. 

De twee afgevaardigden uit Amsterdam wilden niets weten 
van een royement, doch wensten andere strafmaatregelen toe 
te passen •. 

Op Dinsdag 8 Juli 1947 werd opnieuw over deze kwestie 
een besloten bijeenkomst belegd, waarop waarschijnlijk het 
gehele Districtsbestuur der C.P.N., alsmede vorengenoemde 
Amsterdamse partijgenoten aanwezig waren. Deze laatsten wa
ren per auto, merk Ford, nummer GZ-58656, speciaal uit .Amster 
dam overgekomen. 

Over deze bijeenkomst, die werd gehouden op het plaat
selijk bureau van het dagblad 11 De Waarheid" aan re Gronause
straat te Enschede en die duurde van 20.- uur tot 23.45 uur, 
zijn geen bijzonderheden bekend geworden. waargenomen werd 
alleen, dat Jan Rake in hemdsmouwen een betoog hield en daar
bij geregeld met de vuist op_ tafel sloeg. 

Voorafgaande aan deze bijeenkomst, hielden genoemde Am
sterLammeBs een bespreking met enige Enschedese functionaris
sen der C.P.N., welke bespreking blijkbaar ten doel had de 
te verwachten sterke oppositie van deze functionarissen te
gen de mening van het Hoofdbestuur der partij omtrent deze 
kwestie, re�ds voor de offici�le bijeenkomst de kop ih te 
drukken. 

Jan Rake zei o.a., dat de twee geschorsten tot nu toe 
zeer veel voor de partij hadden gedaan en dat het niet o�
g.ing, om h�n voor deze ene fout met royement te straffen. 

�t Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
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De partij kon toch, door een andere vorm van straf toe te 
passen, trachten deze kwestie van de baan te krijgen. Daartoe 
was immers Rie Roos naar de parti_j_school te Amsterdam gezon
d.en, wad.r men gedurende de 3 maanden, die zij daar zou verblij 
ven, zou trachten haar het ver eerde van haar handelwijze dui
delijk te maken. Het pilan was verder geweest, om Van der Kolk 
een functie aan de courant te geven in Nijmegen. 

Johannes Gerhard MEIJER, geb. te Hengelo (O.), 27.11.1913, 
won. te Enschede, Kottendijk 124, gewoonlijk genaamd Jan MeijBr 
antwdrdde hierop, dat mèö in Amsterdam goed moest begrijpen, 
dat 7 communistische raadsleden te Enschede dreigden te zullen 
aftredèn, wanneer beide personen niet zouden worden geroyeerd. 
Ook waren er and�re partijgenoten, o.a. die zich met het ad
viesbureau der partij hadden belast, die dan ongetwijfeld hun 
werk er neer zouden smijten. Want door deze zack was de hele 
partij in-Enschede in opspraak gebracht. Onder partijleden 
werd reeds gezegd, dat het een grote "hoerentroep" was op het 
partijbureau. Daarom was het zaak dit "gezwel" zonder pardon 
uit de partij te verwijderen. Nadat Van der Kolk reeds was ge
waarschuwd over deze zaak, was hij' er toch mee doorgegaan en 
was hij op heterdaad betrapt door enige partijleden. Toen hij 
was geschorst, was hij naar Amsterdam gegaan, om daar werk te 
zoeken. Bovendien -was hij daar naar het partijbureau gegaan en 
had daar - aldus insinueerde Meijer - de partijleiding be1n-
vloeà. 

Jan Rake trok hiertegen fel van leer, zeggende, dat de 
partijleiding in deze zaak verheven was boven beïnvloeding. 
Men moest het belang van de partij boven alles_ stellen en hij 
was van mening, dat de maatregelen, die het Districtsbestuur 
w�lde treffen, niet verantwoord waren. Hij bezigde enige zeer 
platte uitdrukkingen, toen hij als zijn mening uitsprak, dat 
overal waar personen van beiderlei kunne geregeld samenwerkten, 
dergelijke dingen wel eens zouden plaats vinden. 

De partijgenoten uit Enschede stonden echter mp het 
punt, dat verdoezeling en ver-goelijking hier niet op hun 
waren en dat radicaal moest worden doorgepakt. 

Tijdens deze debatten werd geregeld met de vuist op tafei 
geslagen. Verder kwam tot uiting, dat men bevreesd·was, dat 
politieke tegenstanders van deze feiten kennis zouden krijgen 
en hiEruit politieke munt zouden slaan. 

Door een en ander werd de indruk gewekt, dat vele leiden
de partijgenoten te Enschede het verlies van Rie Roos zouden 

. betreuren, doch dat deze zaè,k voor hen een welkome gelegenheid 
is, om Van der Kolk van zijn vooraanstaande plaats weg te wer
ken. Van der Kolk was dagelijks'werkzaam op het plaatselijk 
bureau der partij .te Enschede en trad nog'-"3-11 autoritair op • 

. . , 
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Enige bijzonderheden omtrent een besloten bijeenkomst van 
de Afd.VI der C.P.N., Ard.Enschede, gehouden op Donderdag, 17 
Juli 1947. 

Aanwezig: naar schatting± 18 personen, w.o. twee H.B.-leden der 
C.P.N., t.w� Jan Haken en Eikenaar of Eikeman.

A._ Na.A-e-'opening door de v;oorz. '"1"'1::t t.f'Q VI deF c.P.W,, Af<h

J
i>*', / .,Il'' Ensç:RQÓ� werd het woord gegeven a83-/.Jfffi Haken uit :Lwsterdam, 

1,.(,1� die gedurende een uur een betoog hiela;-waarin hij een overzicht 
.1�· gaf ven de tot dusverre door de C.P.N. gevolgde politiek t.a.v. 

(/J)' """'� _.,,.! de Indonesische questie. 

(Jfovf'"'- · 
Over het algemeen deden zich in zijn betoog geen nmmuwe ge-

zichtspunten voor, met uitzondering van de volgende bekend gewor
den opmerkingen: 

De C.P.N. had in de jaren v66r de oorlog steeds gepropageerd 
"Indi� los van Nederland,nul", doch was thans van mening, dat In
donesi� met Nederland behoorde samen te werken op basis van ge-

4t lijkgerechtigdheid. 
De Republi"ek, die voor de keus stond; samenwerking met Ame

rika, Engeland of Nederland, had de laatste als partner gekozen, 
aangezien deze à"e( zwakste was. 

Over de door H.M.de Koningin op 7 December 1942 uitgesproken 
rede sprekend, zei hij, dat de reactionnairen deze rede als een 
11 vodjé 11 papier beschouwden. " Wat Willemientje heeft bedoeld 
laat ons koud", a.ldlÏl.s _ �, 11 dat wat ervan gemaakt wordt is van 
belang". � 

Ook de C.P.N. had de overeenkomst van Linggadjati toegejuich
en gesteund, omdat het politiek gezien van groot belang was om 
het conflict uit te stellen, ten einde de Republiek gelegenheid 
te geven zich te versterken en omdat tevens in die tijd in Indo
nesi� een goed links blok kon worden gevormd. Het instemmen met 
Linggadjé.t.ti was slechts een tactische zet geweest, die slachtof
fers voorkwam. "Wij communisten wisten wel dat Romme het zou win
nen, maar elke dag was winst!'. 

Thans had de Republiek zich acconrd verklaard met alle door 
de Nederlanders gestelde eisen, met uitzondering van die betref-

1t
fende de gemeenschappelijke genda�merie. Gelukkig had de Republi · �aar been stijf gehouden in deze zo belangrijke questie. Alle an
dere dingen krijgen ze mettertijd wel weer terug, aldus Ho.keft� 

In verband met de door de E. V .C. aan het N.V. V. gedane op- ·· 
roep, zei de spreker, dat het N.V.V. momenteel niet dacht aan een 
algemene werkstaking, maar de mogelijkheid hiervan niet uitsloot. 
Dit achtte spreker zeer belang:t:ijk. Dit standpunt van het N.V.V. 
zou in Regeringskringen bezorgdheid hebben gewekt. 

Voorts liet spreker uitkomen, dat de arbeiders in het alge
meen niet zo gauw warm zouden lopen bij een eventueel gewapend 
conflict in IndoneáiH�, doch zij zouden vllÏl.gger in beweging komen, 
wanneer het hun dir·ecte belangen ( loonsverhoging etc.) betrof. 
Spreker achtte het daarom van belang, dat de arbeiders mobiel 
werden gehouden om de z.g.n. loonstop te kunnen doorbreken. Dat 
T1.·1ente acties kern voeren was in het verleden wel gebleken, o.s..
te? gelegenheid van a-e bekende motie v a11 "Het Schut ter s"V eld". 

Het produstiea.pparaa.t was, volgens spreker, de achillespees 
van de Regering en op dit punt moest zij dus worden aangevallen. 
--
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In de partij waren stemmen opgegaan, om, bij de aanvang 
der vijandelijkheden in Indonesie, over te gaan tot een algemene 
Wt1rkstaking, maar de partijleden moesten er van doordrongen zijn,
dat dit het zwaarste wapen was, waarover zij konden beschikken 
en dat dit slechts kon worden gebruikt indien succes verzekerd 
was. Bij het streven na.ar een .algemene werkstaking zouden zij 
zich van de massa isoleren en dit was politiek niet juist, aan
gezien alles er op gericht diende te zijn om de massa achter 
zich �e krijgen. 

Een der aanwezigen merkte op, dat de kans groot was, dat 
enige bedrijven in Twenthe leeg zouden lopen, indien kekend zou
worden, dat de vijandelijkheden officieel waren begonnen. 

Hierop antwoordde spreker, dat dergelijke spontane ac�ies 
vanzelfsprekend door de. Communisten moesten worden gesteund, -
zo mogelijk geleid - doch er moest zorg voor worden gedragen, 
dat deze acties het karakter droegen van proteststakingen. Alle 
bijzonderheden in deze questie moesten steeds onmiddellijk door-
gegeven worden naar Amsterdam. 

Een a.lgemene werkstaking mocht niet eerder ui tbr eken, dan 
nadat het H.B. daartoe instructies zou geven. 

Volgens spreker zou een gewapende actie in Indonesi� door 
de superieure wapenen zeker succes hebben voor de Nederlanders, 
doch deze actie zou gevolgd worden door een querillastrijd, het
geen enorme kosten met zich mee zou brengen. Door de kosten zou
den de arbeiders geen sociale verbeteringen meer kunnen krijgen 
en dit zou leiden tot politieke winst voor de partij, daar die 
de arbeiders er stee.as weer op zou wijzen, dat deze ou:,rlog op 
hen werd verhaald. De perspectieven voor deze strijd waren voor
de C.P.N. gunstig, aldus spreker. 

In het slot van zijn betoog wees spreker er op, dat onmid
dellijk na het bekend worden van een gewapend optreden door de 
Nederlanders een gezamelijke bespreking met de E.V.C. en met 
personen, die in de bedrijven op sieutelposities zitten, zou 
moeten plaatsvinden en wees er rriet J:...lem op, om thans en voortaan
bij discussies over de Indonesische questie, de leiding te nemen
en er steeds op tewijzen, dat de C.P.N. het juiste standpunt 
had ingenomen. Dit laatste zou zeker kans van slagen hebben, 
indien de arbeiders bemerkten, dat zij de dupe we.ren van een
langdurige en kostbare oorlog. 

Een aanwezige vrouw maakte van de gelegenheid tot het stel
len van vragen gebruik, door op te merken, dat de E.v.c. biljet
ten had verspreid met de aankondiging, dat bij _een gewapend con
flict een algemene werkstaking zou uitbreken en dat dit niet 
overeenkwam met het door spreker gegeven advies. 

Spreker beantwoordde met een uitvoerige herhaling van zijn
reeds uiteengezette standpunt in deze. 

M dl {JUi.Af' Eon BQkore .P4'lhterhuis vroe-g: "Hoe moeten "onze" militairen 
Ï P handelen in Indonesi�, wanneer het daar vechten wordt?" 

� sureker._J"gaf bi erep-geen afdoend antwoord-�· gaf te kenner
dat deze militairen het dan zeer moeilijk zouden krijgen en dat 
overlopen naar de tegenpartij gevaarlijk zou zijn in verband met
het fanatisme der Indonesi�rs. 

�
l�.
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Onder toezending van bijgaand rapport, d.d. 22 Juli 1947, 

. 

No. R/58, betreffende een alhier op 21 Juli j.l. gehouden 

besloten verga6ering van C.P.N.-functionarissen, heb ik de 

eer UEdelG estrenge het volgende te berichten: 

In deze gemmente is het tot op heden - ook in de bedrij -.: 

ven - rustig. 

Slechts in één fabriek, de N.V. I.I. Rozendaals Import 

en Export Comp., waar ± 140 arbeiders werkzaam zijn en de fa

briekscommissie bestaat uit vijf personen, die allen lid der 

E.V.C. zijn, is op 21 Juli j.l. een motie aangenomen, waarin 

geprotesteerd wordt tegen de "oorlog11 in Indonesi�, doch 

waarin geen eisen ·worden gesteld. Deze motie werd de Re�ering 

toegezonden. 

Op laatst genoemde datum werd een_!!l�est, getiteld 

"Alarm", in enige fabrieken alhier verspreid. Bedoeld manifest 

was op Z ondag 20 Juli j.l. - voor het uitspreken van de rede 

.....,...�van de Minister Presid.Bllt - door Johann�G�rhard Meijer, 
� 

·· �

A A N: 

geb. te Hengelo, 27-11-1913, chauffeur, wohende te Enschede, 

Kottendijk 124, opgesteld en hiervan werden 2000 exemplaren 

gestencild. Eén exemplaar gaat hterbij. 

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68 
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Enige bekend geworden bijzonderheden omtrent een besloten 
bijeenkomst van de Afdelingen I t/m VI der C.P.N. te Enschede,
gehouden op Maandag 21 Juli 194-7. · 

_

Aanwezig: ± 20 à 25 functionarissen, w.o. enige vrouwen. 

De Comm. wethouder fl.B.Otto en zijn pg. Hendrik Lode (geb. 
17.12.13) zijn Zondag 20 Juli J.l. naar Amsterdam geweest, waar 
een vergadering van het partijbestuur werd gehouden. Hierv&n 
werd mededeling gedaan aan de afdelingen. 

Otto zei o.a.: 
"Deze gang van zaken is geen verrassing voor ons. Duizenden 

arbeiders, leden- van de P.v.d • .A., hebben dit niet verwacht. De 
P.v.d.A. wil de arbeiderskiasse ondergeschikt maken aan haax
reactionnaire politiek.

De leiders van de P.v.d.A. zijn volksbedriegers en als zo
danig moeten wij hen ontmaskeren. Dit moet niet geschieden in 
een scheldkanonnade, maar op overtuigende en vooral tactische 
wijze. Wij moeten die arbeiders de bewijzen brengen, dat de Re
gering hen bedriegt. Wat moeten wij daartoe doen? 

iUle partijgenoten moeten iedere dag en misschien ook 
vele nachten klaar staan voor de partij. 

Ons doel.moet zijn: de Regering verhinderen, haar 
uit te voeten. 

De Nederlandse moeders staan aan onze zijde. 
Wij moeten ons gehele propaganda-apparaat.in beweging 

gen. Daartoe moeten alle partijgenoten ingeschakeld worden. 
rn'oeten hen aanwijzen, welke taak zij hebben. De taak van de 
tijgenoten is, met de liE arbeiders dáarover spreken.� WJj roepen niet op tot een algemene werkstaking, want 
hieraan is de risico verbonden, dat vele arbeiders hieraan geen 
gevolg zullen geven. Hierdoor isoleren wij ons van de massa en 
dit mag niet gebeuren. 

vlij zitten aan de hefboom der geschiedenis en wij moeten 
de Nederlandse reactie de nek breken. 

Wij moeten solidair zijn met het Indonesische volk. §e 
beslissing moet hier in Nederland vallen door de vastberaden 
houding van de arbeiaers. 

1 ;,-- Het Indonesische volksleger zal tot het uiterste vechten. 
De kern er van wordt gevormd door de illegaliteit. Hun elan zal 
worden verhoogd door de steun van de Nederlandse arbeidersklasse 

Wat moeten wij nu doen? 
.Ue zaak is hier anders gesteld dan in Amsterdam. De partij 

heeft daar al eens bewezen in staat te zijn, de hele zaak rtplat" 
tej leggen. Hier kan dat niet zo gebeuren. Wij moeten de arbei-

1ders uiteenzetten: hoe de zaken staan; heh er op wijzen, dat 
deze Regering weigert onze lonen te verhogen, maar wel de·devie-

. zen gebrulkkt voor een leger, dat thans enige tientallen millioe-
1nen per dag zal kosten. De Regering zal nu wel gedwongen zijn,
aan de door de arbeiders gestelde eisen gevolg te geven. Wij 
moeten een reeks van acties ontketenen. Ook de vrouwen in bewe
ging brengen en vooral de transportarbeiders. 

-2-
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_V�e_r�w�a�c �h�t�e
....;;.

l�a�c �t=i�e�s (volgens Otto.) 
De beurzen zullen reageren op deze toestand. Nu reeds zal 

de Neder landse gulden gedaald zijn ter beur ze. Wanneer er in 
het buitenland berichten van stakingen komen, zal de gulden
koers nog verder dalen. 

Dat hangt van ons af I! 
Alles zal er op gezet moeten worden, om uiteindelijk de

bedrijven "nlat" te leggen. 
Er moet geweigerd worden om schepen te laden, die naar 

Indonesië zullen vertrekken. 
Wij moeten er vooral voor waken ons niet te isoleren van 

de massa. 
Tienduizenden N.V.V.-arbeiders zijn bereid tegen deze 

Regering te ageren. 
Er is geen "generaal-recept" te geven, hoe wij thans moe

ten handelen. Vandaag reeds is er in de fabriek Rozendaal door

de fabrieksc ommissie een protest verzonden. Zo moet 'het pro
testen regenen!! Een golf van acties moet er komen. 

Wanneer in de afdelingen blijkt, dat partijleden met prac
tische voorstellen komen, hoe thans het best te handelen, dan 
moeten deze doorgegeven worden. 

Wat�etreft wapens. 
Over deze kwestie is kortgeleden reeds gesproken. het 

A.N.J.V. werd hierbij genoemd. Deze dingen moeten wij niet 
doen. Wij zijn een volkomen legale partij en wij vechten legaal 
dat moeten wij niet vergeten. Er is door sommige partijgenoten 
ook gesproken over "onderduiken", wanneer dat nodig zou zijn. 

aft� 
it is fout. Wij werken legaal." 

; J .I-I.J. van het Reve zei ongeveer het volgende: 
11 De Regering heeft een· "verdomd" geraffineerd spel ge

speeld. Zij beschuldigde de Indonesische Republiek ervan, dat
deze alles deed om tijd te winnen. Dit was �i;t juist het oog
merk van de Regering hier. Zij wilde tijd winnen om een sterk 
leger op te bouwen. Er� is veel te leren uit het "gezwam", dat
voorkomt in de vele mani�festen en verklaringen, die thans 
worden afgelegd door de reactionnaire partijen. Daarin wordt 
gesprQken over liefde en nog eens liefde �oor het Indonesische
volk� Onze jongens, die eigenlijk nog maar "snotneuzen" zijn, 
worden in het vuur gestuurd. Waar men thans zijn oor ook te 
luisteren legt onder het volk, overal is men verontwaardigd 
over deze gang van zaken." 

. Van het Reve doet dan het voorstel, càt de Nederlandse ar
beidersklas.se op de avond van de bijeenkomst van de 2e Kamer 

op Woensdag a.s. haar woord zal doen horen in eèn grote meeting
Een zekere 11,e Jong vindt dit een goed voorstel. Hij herin

nert Jan Meijer er aan, dat hij die middag nog heeft gezegd, 
dat dit een mooie gelegenheid zou zijn om alle c ommunisten op 
te pakken. 

Een vrouw is van mening, dat het Nederlandse volk niet 
wakker is. Zij herinnert aan de spontane staking in Mei 1943,

.toen onze jongens in krijgsgevangenschap moesten. En nu, nu 
dit gebeurt, reageert de massa nauwelijks. 

Een andere spreker, die blijkbaar had gezegd, dat de "mo
tor" ontbrak, kreeg te horen, dat "wij - de partij" de motor 
moeten zijn, die de Nederlandse arbeider·sklasse in beweging 
brengt. 

Otto maakte de opmerking, dat de E.V.C. geen algemene werk
staking zou proclameren, zonder de partij daarin te kennen. 

-3-
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Jan Meijer (Johannes Gerhard Meijer, geb. 27.11.130 maakte 
de volgende opmerkingen: 

"Onze krant moet in de komende dagen de juiste berichten 
brengen. Wij moeten niet spreken van "politioneel" optreden, 
maar de zaak bij de ware namen en spreken over "oorlog". 

, Er zijn 140 extra couranten gekomen uit Meppel ter ver-
spreiding. 

Wij moeten een broep doen op de vrouwen in de partij. Uit 
elke afdrlj_ng 2 à 3 om op Donderdagmorgen a.s. te colporteren 
met een extra editie van onze courant. 

· Wij zullen voor de te houden meeting op Woensdagavond
400 à 500 grote pamflètten laten drukken, die door de partijge
noten, die deze ontvangen, nog dezelfde avond moeten worden aan
gebracht.• 11 

Hierop zei Otto: 
"De partijgenoten moeten niet denken, dat de te houden mee

ting alle moeilijkheden op:Ialt. Wij moeten in de bedrijven aan
knopen bij-de bestaande problemen en dat zijn in de eerste plaats 
de loon-problmmen. Daa.rover is ontevredenheid. Du.armee vangen 
wij aan in ons gesprek met de arbeiders. Het is niet zo belang
rijk of de algemene werkstaking een paar dagen vroeger of lat·er 
komt. Wij moeten eerst de. massa achter ons hebben. ,lanneer er 
oproepen van de E.V.C. komen, zullen wij als partijgenoten deze 
steunen en actie daarvoor voeren. Indien slechts .de helft van 
het aantal op de bedrijven wegloopt, heeft dit al grote propa
gandistische waarde. Bóvendien werkt thans het weer mee, vooral 
op jonge mensen heeft dit invloed. 
x Met een Christelijke arbeider moeten wij ons gesprek natuur
lijk heel anders inkleden, dan met een N.V.V.-man. 

Ik doe een bj_jzonder beroep in deze op de oude partijgeno
ten.11 

Hierna vertrokken de meeste afdelingsleden en bleef slechts 
een klein groepje acht�r. 

De inhoud van de pamfletten en eventueel te drukken strooi
biljetten werd besproken. 

Jan Meijer zei; dat op de meeting niet openlijk gezegd moet 
ï.·JOrden: "Staken", maar: "thans is het woord aan de werkers, of 
iets dergelijks". 

H.H.J.v.h.Reve zei:" Niet te lang spreken, dan lopen de men
sen weg". 

Otto klaagde over geringe activiteit in de partij door de 
leden. 

Hij maakte aan het adres van Jan Meijer de opmerking, dat 
diens ïtme.nif est" vah heden zeer slBcht was gesteld en enige zeer 
hinderlijke taalfouten bevatte. Men moest er aan denken, dat· de· 
tegenstanders dit ook aangrijpen zouden als bestrijdingsmiddel. 

"Dit zijn weliswaL.r uiterlijke dingen, maar ook daar mag 
niets a::..n mankeren". 

Jan Meijer kreeg de raad, wat meer te lezen, wat hem reeds 
vaker is gezegd. In den vervolge _moet iets dergelijks door enige 

_ lpar�ijgenote�, die de Nederlandse taal voldoende machtig zijn,
. woraen nagezien. 

Jt:�·�1 Otto s:elde verder voor, dat door oude vertrouwde partijgeno-

�� 
ten bij sommige partijgenoten huiszoeking moest worden verricht

� 10m te controleren of zij inderdaad geen wapens in huis hebben en
dus de orders van de partij opvolgen. "Wij moeten er van ver ze-
kerd zijn, dat er niets verkeerds kan gebeuren". 

In dit verband noemde Otto: Aldenkamp Jr. en Gerrit (G�ert) 
van der Kolk. 
.._ _____ _ -4-
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Men was voorts zeer ontevreden-over wethouder Timmerman te 
Almelo, omdat men hem nooit thuis kon treffen. 

Om tactische redenen wilde Otto niet, da.t zijn voornaam 
Heinricht op de aankondigingsbiljetten voor de te houden meeting 
zal worden vermeld. 

De mogelijkheid, dat er geen toestemming zal worden ver
leend tot het houden van de meeting, werd niet verworpen. 

Er moest een door Otto en J.H.J.v.h.Reve ondertekend schrij 
ven verzonden :worden aan de Twense Bank ( ?? ) , waarin werd ver
zocht, het geblokkeerde tegoed van de parttj te Enschede over te 
boeken naar de Middenstandbank te AmsterdB.rn. 

Gedurende de vergadering werd een t·wwetal personen van 
omstreeks 25 jaar "gepost" aan de enige ingang van de localiteit, 
waarin werd vergaderi. 

Dit "posten"geschiedde eveneens bij een localiteit, wl!arin 
K�� de E.V.C. alhier een besloten vergadering k±eld. 

Enschede, 22 Juli 1947 • 



- ��-''!j. -'�\-- t·_· /. ," ... �i;\\ l_k: · __ -:_,
...... '-). t . .1 --: _. 11·· 

1: :r. ,..... • }�- t ,:�� � �� .... �,zï�J:;;··t· ,:, �: · .. 
8
�ri_�� t �,; �-�1 ,\I;�

.,,.··;,� �--f;:,�'�· -·� ·,._ 
.. .... .-..,.� 1,. : ·� --

..... , ... ,:::;:: ... �.:;,·.��:;; •. �,,,•-• Ul'ffNt' 1,q,:�••••t9� .. •'o\•��•t•••1o�;,,�-:� ... l' -·----- ---ft 

WIJ tticlMN m�s TOT. VïE.RKÊrÎT TVVEMXE. -- .
Een e1�nati� woord tot de werkera van, •Twente.Ook voor die bedrijfen waar 
nog geen bedrijfskrant verscheen. Waarom Alai·m? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Om dat door de politiek van de Neder�dse Regering,het bestaan van 
feheel werkent..Nederland 1n·gevaar wordt gebracht.De toestand in Indiê 

is in hoge má.te alarmerend.Met bliksem snelheid volgen de gebeurtenissen 
elkaar op.De berichten der persagentuchappen,dienan nog slechts om de ver
warring t� vergroten.Ons volk vertrouwd te maken met het begrip oorlog. 
(Zr wordt b13 devoorliohting van de .t1egering stead-s gewezfi:n,dat alle· achulc: 
licht bi� de Republ1ek.)Onder allerlo1 voorwendaels,en benamingen tracht 
men een oorlog aan nmaelijk temaken,en noomt het politioneeloptreden. 
Als ot de naaza de :tei ten kan lo,gunen! In beide gevall.on zijn e:r slaohtof'f er 
te butreuren.Men d�nko �leegtu aa.n hetoptrden op Celebe� 1 waar duizen�en 
Indi ers zijn afgl{)maakt .Deze "l;abe��n;f.seen, heett de lied erlandse Regering' 
toe gegeven!Hoo zo dit nofiDlen VQr&nd� aan da taiten nieto.Het doet ons 
denken•,aa.n wat nog zoo vers in ona gohe�en .li!Ü).t.ALLA HI�LER.! ! ! f l 
Reeds vóor s.n�nige dèg�ll zo& lut.4,e hit,�ou. het oevel "tot algemeen politio-

•neel optreden gegevon wo�denfD�n. �g stolt hot eene ultimatum. na het ande
�e troepen ga.an reeda J uitgo.ruet J'iWt i&nks to� den aanval over.
(Raeds ba.t"eikten ona. bel'iclltt.ln van ei-ote verliez\)n aen lfodcrlandse zijde,
men snruekt raeda over zevenho�dûl'd dooden en P-ewondan •
.... ............ -.... - .................. ..... .............. ............... . -� ... ·-- ·-·- .--.- ..... .... ... .... ..... . - .-.
Aan da eerlijk� bewu.sto a.rhe�ders ut�llen wij de vraag,is dat ·11ngadjati
eon,twe�gt drie?'ltt geut zalf tnnRr antwoord makker�!

. Van geel of goód.e. trouw is rliot.u m.t::�r té bespeuren.liet onderhandelen 
dient nog slechiis om voor wunde�ls voor gew-apond optredon te acheppen. 
Hier toont zich de reactie in haar wax•(-j: gedaanta,men verlangt van da Rèpu
bliek dt.i vop.edige onderv,e�ing aan hot Nederlands gezagt oenzi jdige terug
trelcld.ng ven haar 1.1-!-·oepen,J.ogor1D8 va11 Ifederlandse soldaten op haar gobied 
De Republie-k he-ott zich bereid varlda�t haar troapen terug te trekken, 
mits de Nederlanders het vertrouwen heruteJ,..1.en. 
Wij hebben de ovartuiging,wat de Ropubliek ook toegeeftter gazQQbt_ zal 
worden naar oen middel om de strijd te doen ontbre.nden.om op nieuw tot de
:2!!:��.!�.!�2�-Y�!t!!f-l!�t�,�:!':!!!�J�-����:!�.�?-��!�-!S�!�!.-. 
-Wat dat betekent.daar willen wij els arbGiders die da kastanjes uit het
vuur moeten halen,en in niets gekenj_ worden{SPREKEN).
Er staan aan lfoderlun<l,se zijde, te.ohtigduizand soldaten klaar om ingezet

"bie wordenJ{Uerend�uls jonge knapen,die de kinderschoenen amper ontgroeit 
zijn).De raaotia echroomt niet,hot koetbaa.'.rste bezit van onze N�tie,die 
voorda opöouw vnn ono land riiet gemist kunnen worden to offeren. 
�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.�.-.-·-· 
not lijkt ons good,nog even de gebeurtenisijen,van de nog zoo kort achter 
ons liggende oorloga jaren ta memoreren.Velen menen dat enkel Hitler de 
-oorzaak is geweest,van de enorme slachting.In feite was het groot ke.pitaa.l
de drijfveer van allea!Nu allen duidelijk is,waartoe deze menschen elaaoht·
geleidt heeft,Beroept men zich op alle mogelijke argumenten die he� aan .ne�elijk moeten maken dat men de�e toestand niet gewild hèeft.
De gruwelen in de Duitse kam.pen zil wisten het niet.Nu �iet men dat heel
J.tJropa,gebukt gaat onder desmarten van dien•oorlog.Waar vo-0r niet alleen.
denazies,maa.r het internationa.al groot kapitaal verantwoordelijk gesteld
dient te worden.En thans ijtaa� het zelfde groot kapitaal gereed,terwijl 
de arbeiders klasse in het algemeen nog gebukt gaat,onder het leed van 4o-
45,opnieuw de oorlog ontketenon,en de wereld in vuur en vlam zetten!

z.o.z.
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Vc.n uit ons le.nd '.,:; [ü th:i.ns cle: oorlogs faklu::l wor,: h,n e.f.:,ngesto lrnn . En zull1;n 
wi j OV\ ,".!.' e.rlk.Jlo rn:N1-u1c� 1:;n ,  OI; j ::U'IJll Z vèi;gcn dr�t h\.:'bb :.;.r! V/t.,, Lti t; t gl:lwilL1? 
Neen, duiz0nömcal 110 ori .D0 \I ;;.;rkcrs V.J.n H0durJ.e.:nd will en g1; on oorlog . Onzo
b ani er ongoncht goloof  of  p oliti 0� is de 'ban{ �r vun den vrodo .  ' 
Wi j will ,.::!!1 lat 6r ni 1:.d; �; ugg)n  ·iii j h,;obci:1 b.ût 1:i �!t  60wild , wi j  willen ths:ns 
mot ·i:ül,J onu t 1.:1.1- d.i iJWJt0  stc�and ,.:, mi d,d. ,üu:n · ,r-Jr:lüfülói·0n d1.:{t· · h0t z o o  ver komt . 
Vre ciiJ , VJ.?ó cl ia tfrt i'l,()g t h.ms vrudû d�:i.t· Ü;' .ons · do c:l . Tubkke:c s vr:�n . Twe

.
nte , 1 i1 h1:.: el

Ned!9rl:md , 1iîî aJt di,.=: gesegd�_D v�ut ieüeli jk,:.: no:r·mcn ; cm Yiae.rd0n ·  b0pslBn 'wat e:r 
gáat g0bu u.1'e::;n ,  n1.;u:r, d0  i.1 ,;: iel v:�n ·-:rn1"k\;F.Ld · ·1':°(a c !. :;:.:lc-1n-l do ·'. t · }Jï.:n· de  dt::ur di cht . 
ûns l�nd: opbouw �:i:1 , . .;-.;;1._i. i::;cJ.ukkii;,� . j ong{; Vi' •.) Jh,; y:t v1_.;lvsr=:.rt ï:, het wat1 ons 

· lS;id  t 
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1.m ni �1t '-' 0 .n. o or:J.og· Jr ,Jt' h,::·t :1 ;,: . r\r· VJ . .'i jl .. ,.;::_d :-.n,r�lt}": i:;nrJ. "' Indi 8 .  . · .
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' Wi 'j h..:bb,i.::h. "th:.:..n.0 " i:::!� i> r..:,'i:";; ,,:: c,t. (;, '{Ó:.{ ' t ;.: - .t).r·o0J; ,J t1 ·v<rrho.uding VöJi " ons la.ild , ho·G 
··. iB <l!--) �v:.::::r·houdin_g du_;� t1•u ·)J:i_<';n �r··.n '(":_.,;. _ _  R�pu'!\/.i ·;Jk . -Vri.n 0 0 troU�)par ,� - zi jd 0 "worüt 
. gGmeI:d. d,J.t. t10 :.-�e· 1 c;'1"n�_Q}l�:�t .. •  �pr;(.1.on ·. ·op, _t1iF:�l1ör{çl 0rd,1Jüi ;?._.,�:ndrcrD.n , \•1à,ü· . ve,.f!- de gov0 c:ht ::: 
v.f.::1cu-do· rii i . .:'-li kv.n· _':ior cl ·�.ä L::t) C:-; ' :.lcJ}D·� f\ütv{( -t; _;J:) · oi1 i;·i'è1:rr.. ,; vUt de houdinfi d'or 
N eèl\:;:chrn:ds ';.; trQi.;1"jn : oj/·.C i.::'.l ·'::l) �-;i'., ;a.r.c.'. ·plW · . . fo.l. ':i_ck:nd ·:-:. j_ ji_1 , spr0ken voo.r: . c'L.; .-: .
Inl&ndu q  .tro \iJ:>,):i'J. 00-rL ::"i1Jj.c'L,i,?,- j}�o'·_t;,,·U.1f.)7t.i.t.- {;Ggc1.,ixJ, 1J ,or op · CoJ. ebûB? . 
Do o;r H�dorl:1wl1.0 . o_i'±ï ci ,:;r.01_1. ·,1 ,)rd ·?JJ . dv · z .(P'û;E; ?JJ;a.ni...:'.r, >:il;.; in do . ergste . 
p 0ri od'� v:1!1 b.0t lTitl -;i1•h:·1.nüi t'.t.t�i!i:J , 0.1.i.;i-z �r\d -J11 �01ï:.:i çhuldige munLl �hun op b •.,H;:Jt · 
achtig,� ·wi j z i�. do od ·g,JrH�-�·t:)-_çl • . . . -· . ·� .. · · · : • : , . ; -� _- . � , . . . . . . ·: .. • 

.
.All.., vr0do .11, -..:-v,md:.i yol'1\ :.rri;.,·t�' v:;.1 >.1,,;)-::1'10 11.L d·:·J · .w0_i.� c:;l..Q sjiI' Qk..,n h;i çr· hl.dl, e.fschuw 
over uit . op · c.h� �;'"'lfr.:k_ i_r.,·1.ni u1· v1ó1;:-..:\ " ov,;r: " 'ëi.� 1i�i;: h:�nélcling ·g0sp.r.okciq aJ,:s .to en . 
p. e  f0i tün . b ci-: \rnd v1:.::rd ,J.:1 u:j.. t . :·C:k' k:.:.l!llh11î' .i·,\. DJ1-i-t �,chl'..:.nd � · · . ·· · · · . · 
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Wi j moB.t"011 · onc1 0r oo  . ..:: .m rüfrn � ((::î:lï ih- · f. i  jd·. _Y,:t.�-C ri:i, etic:· füü:1 boide . . ·zi jiltm ·�.rio;:.r.·mo
v,..::r-li oz0n ::.u.lJ..�ri' ·word. ,m frfl 1:Jû�n . • :pat. , ,�ült,;'. _:pr· o9:;i.l.çti :.) midd ,�lG�1 in- dien·s�v?.n 
hct lcc<:.:1' zull1..m · woï:û,m g0rdrç.ul , c:n :d1;1,i; cr.n ·de't, L!hf>G::f:�0 ·;-Vc.n do  w0rk0nde 
bGvollc:Lrrg' nog_ mir!de:c . a::mJ8.cht �ml · woi-e:�d!1 baöt 00d ; éÜB da.�  tot �nog t�-� hc:;:t · 
g0ve..l - -i :.:i e�··.rv ,; t;st· , Wi j tü�· i:ir�.Ji.J ,.;rq yü.11-1:.'n _w:.:;,nn1.;J:r ons volk . i/,it.s f:'li sdaan 
wordt , d. 001.� ·onvaéh,rlu.nds 0 ,31 �::Cfü;rJ..t ,.,r:.;éi.;,�t . c1e,n ·pok : k·urt (, w0t·t �n. w·orêlJ.i) _g.ema2.kt 
rrt.::t d,-.; ::; .,. mis d.e.rli&.:;rB . Dac:,r voo:i;·. Hó 1:J-t .;; _: .wi j 01Ïó (.:.l.'.t11:.:tig lL.n- ?.deü , 0ü i�r:;ns gozi rn' 
optr�dori ó Dü ka.111\)I'luden hc,b1:pi\. t ,:::lq,ya,fi 8cl'1 ' 0\, ,1:

!
:'2.c.:ht ·i'\ikr t:gen , om v(öGnsdag 

t ê vergu,l,:;::r:�r� , in . v .c:.1··beJ.11i · °r'1<:t rhf ·"t o . .J ,3 t ''-"'-;1 ,. in . �Iruli b .  · · .  
, YL.e"i· in ,un b,31 ::.:.a�s..L·Qik-�., vö_;r�YJ.· .. u·i ilg · .. zal · ·;:ûr,hn g,.;g,;_v�n.Dit zal bet ek0nd'.n . 
d Rt [�_En,1old. :ni •;_t IrL ::;;r- . · c;us·l !.fl:t Zft3.,_ kuo.nuri \yo:càuri ui tg\;;voü.rd ,pndür " h0t motr. · . . . 
vc;i;i1 rust \3:"i o.rd J . 1;i·t i;aJ:· · b ,;t1:,k·sJ:fün - crnrlog � t ..;,ü bdw 0v,/ Vëén . d !3 kolonie.l'G · · 
r eecti ,:: • In ��)l ::1.3.'G8 d,�t d , ; :�; · :  ;twu 0 vo-:+kl;jJ:· ,,ri . o·r . vo ,..,t' v ... n,, . v1·i e nd:,r nh,i:p luv'i.:m 
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Er i r:.: . � ,; tJJl g.�1ci .om' clb 1·,�,.fo :ls ste,nd_r�u.rd tu V,.:Chü('S;:m.Loons Vt ,rhoging 01un·*:<.,_'.l. : 
Maar dit fiVOfftuu.1' . ,èl:,;t. ' 1,i,:l tl9.op\; .. o_y ·.u 0n. j , ,:rl sn lr�ngè" �lo8ûige \'i or,:s{; eling , di-e

. ons volk br,;n5t .:,:.:n · d .l-11 ,e�,:: .�L -V�:n · dun ::::f'gr u11.d ,c1t�é.�r , worden .milli oon.en bestut-d ; 
Ons wordt niuto g-..;VJ.· ·.'.:.:.Jet ,, i J noc·Jn -:-�lJ.. .·; ';l J b:t J,.,J.2.e b0tah:n .  Ve.n :d2'.'& dat 
wi j ons tot  u W(.H111. 011 . 'di j h .:t{b ...!U . ds:· 11Lo i'f-.. .m 11.Lt z -::> o  ··h: !.::l ull,J-nd :c; ·verdrev0n . 
En i s  d.0 l0s di 0 ili j  _hi <:c T�it tro:d<.:.:i-:t' _ n1.1. r: o o  ·d,1t wi j , 1;1,.-:l t d ..; . z �üfdc midd elon
otri j ihn1 dat no oit . l.ls.m hou,lt o_.r.w ov'1,;r ,;ü ·· bui -i-: , , :--, . bv�1...,,ly,,n buit ende bedqven . 
En hi (;J' li cht 01.i,.� ,J  k:r.·1�,cht·Q· V{;i j will0,n . v, . :rk,,:n -- :�.n j8 d11b ovw v�,'..n on� . land , 
maar d,J produ'c·lïi0  voor o r1s ·Vol.k ·" .. � rr" 1li c;t voor o ol'lO[!: s dovL:ind".m • G0btmrt dat
N c..l d2.n i s  }10t w o ord : •.:: . :t oá.:.: / . . . :· . 1 

E�1 d.D.t antw obrü: k;·u1 . ?1i J '\tj t,Ji jf  L'.f,  achtig zi ·jn . \'/i j wilLm v:i:· r:;:ch ) , .rn zull0n  
:.tll cl J  rru1�1.r d .�.:,}l ool; ��:t L1 ÖO.·._; ll or: \. ! Gr1. O Oll ]� o,�.; "G r:..: J"Gi OJ:: 1,� 0111·�11 , 
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AAN: 

Ik heb de eer, UEdelGestrenge het volgende te berichten: 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat alhier op Vrijdag, 

18 Juli 1947, een besloten biJeenkomst is gehouden door een 
--

40-tal functionarissen-oer C.P.No , vermoedelijk afkomstig uit

diverse plaatsen in Twenthe. 

Up deze bijeenkomst maakten de huidige situatie hier te 

lande en de door de C.P.N. te volgen gedragslijn onderwerpen 

van bespreking uit. 

Gezegd werd o.a., dat, wanneer de politie klappen zmu 

uitdelen (aan de C.P.N.), deze voor elke klap, die werd gegeven, 

twintig klappen terug zou krijgen. 

Verder bleek uit de gevoerde discussies, dat het plan be

staat om Enschede tot het centrum van het verzet in Twenthe te 

maken. Althans werd gezegd, dat zonodig de "kameraden" uit Hen

/ gelo �O.) en Almelo naa; Enschede zouden moeten komen, om in 

deze plaats zo sterk mogelijk te staan. Men zou in dat geval 

steeds in_groepen van 10 tot 20 man optreden. 

ttet Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastrao.t 68 

te 

's-G RAVEN HA G E. 
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. Bijgaand n,.oge ik Uuie EKcellent;: .. o net vel'slag e.al'ioied.en van· 
con in t&n àc� g�te gemeenten in fl\�ento gehouden, besloten.bijeen
komst van de o.P .x • Op deze vergadel"ing -;a::i�n ongeveer _ fpo�sonen 
a.an,.--ezig, :vaaronder 2 leden van het Pa�tijbestv:ur van de Ct1l?.1\fo · 

JM,n w.n à.e pJL..71Pf;ijbestuurdera heeft ite redovoei� ui·Ggc-
sp1�kcno 

Hoe�iel deze ve:"- -r..{ ';}�:tng reeds op .17-'l-194'1, dus voor· de 
. aanvang van. hot pol:. t:· � c :pt:r.eden in Indonesit! werd gehouden, mecn.êî.e 
:..!-c <1.e :'.:.flhoud van voldoen.;_, belang te zijn, om deze te �:er kennis te 
bra gen. 

Ee·t Hoord ve.n de 
aEl�'rRrü,E VEnIGEEIDSDIENS�. . "'

namens deze: 
Zijne �ooJ.J.cnt:te c.e 
�"'·" .dste:i:-:President · 
t� •s-GRAVElfil!AGE. 
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Onderwerp: 
-

Vertoning lichtbee lden 
op bij eenk:om.sten c.F:.N. 

Ter voldoening aan Uw hierbo�en aan
gehaald schrijven, heb ik de eer UHoogEdelGestren
ge hiernevens een terzake dienend rapp ort te doen 
toekomen, ·aan de inhoud waarvan ik mij refereer. 
Mede gelieve U hierbij aan tBeffen een daarop b&-
trekk1ng hebbend cour·anten�knipsel en bro�hure. 
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In de u-.... i.ct...î.f]ID11 v-an 19 ,· e:;_:)teraber l 9L:-7 we:...·d :'.)e:...� advertentie 
bcl:cnd c;e;.na2.l:t da·� o:::;> Dinsdac 23 Ge}?tc�:11Je:c 19):.7 des avonds 
'Ge acht uur iir1 het gebeur, v0,n 11 :U::: ·.;;J.<.:.:.lIGID I te z,.-rolle een 
ont1;rik:�elings2.vond : et lichtbeelden zou 1ïo:cc"i.or1 ce:�onclcn. 

De lezing zou uordon gegeven door Van .ru:.:,r:;.r::L uit '1'1:rel
lo .Tot "iet bijwonen van à.ezc avond werden ui tgenodicd de 
.ia,,,rl1eiclslczcrs, leden v-an de ::.?artij, 1Jclangstellenclen en 
S�npat:doerenden.------------------------------------------

Ondergetekenden ·. ilheli ms IIendri::us Bra.:�î3 en Aaldert 
S:i�TLL_{, lJoiden 1.è.judant van :?oli tie clc::c c;e: !eente Zvïolle en 
tevens onbezoJ.di.r.:;d 1·ijksvclfö7ac�1te1·, .. 1eb1Jen deze avond bij7 

eewoond en rap?ortepen b9leefd het navolgende:------------
.1\.anvrezig \'!aren li� lJers onen, wa&.ronder 5 vrocrvren .In het 

zaaltje is pl2.o..ts voor l!-5 }}ersonen .. )m 21.15 uas cle lezing 
geoindigd.------------------------------------------------

:Dedoelde Van JV:3T.JL,die ons onbekend is,vrerd aance
kondigd de lezing te houden, 1;72.-a·rnà" iliJ c irect :'1et uoo1·d 
nru1"Eij las de o� schrift gestelde rede voor. �ij spra� 
over de leer vo..n Karl IJ!LT-G .. , wel:re leer zoals hij zeide door
het Cm.1l!unisue in al zijn zui vor:10id ·.nw overc;eno:1en t zuH:s 
in tegenstelling .1et de :?artij van de i•.rbeid 1 die deze leer
verlooc.:.1end had.liet ·1ms vooral L:i.1:JHH, die deze leer in toe
pass L:10 had gebracht, Y!aarna fi::>'.i'_Lifi, die een grote beuonde
rins _1ad voor Lenin, de leer had overo;on011en en verclei· in 
toepassing had 6ebracht .Dat deze leer ;:;oe6" uas, is na de 
eerste oorlog gebleken .. :.::en heeft Rusland uitgelachen en 

beschL1:pt : et zijn vijf jaren:plan, doch het is gelJleken dat 
de zienswijze goed ccweest is.Voo1�a1 is dit duidelij;c ce
blel::en na het be eindigen van de laatste oorlog, vraa:dn 
Rusland de zwacu·ste klappen heeft gekree;en"H.usland heeft
volgens spreker zeven en een half 1rlllioen soldaten en 
vijftien nillioen 1:mr13ers verloren.Trots dit is Rusland 
�iet îJeste uit deze oorlog te voorschijn getreden .In alle
andere ove:...··winncnde landen is het de c;rootste chaos, ter-:
v.rijl hiervan in Rusland geen sprake is ,- danlc zij de toepas
sing van de leer van 1''.: • .'.J.t:(.Gezegd werd dat de l">artij scho
lingscursussen hield, o·ndat in de afgelopen oorloc veel c;e
schoold personeel ·vms 0;11.gekomen en dat dit vreer aangevuld 
diende te uo1·de11"Tevens noesten de leden van de ?artij zo
danic ontwikkeld narden, dat :1en in cçes:'?relclcen, die overal 
plaats vind:n,de teGenstanders van replie� �an dienen.-----

�iierna 1.:rerclen..een :B'erie lantaarnplaatjes vertoond,allen 
betrekking hebbeEè..e op :1et leven van 12:lTIH, zoals gezecd 
werd.:-�n ziet LElUU dan van2�f zijn pri11e jeucd tot ziin 
dood.:�n ziet hem in het ouderlij� cezin als kind,in het 
illegale verk tijdens de vorige oorlog,in ballingschap in 

Gezisn:zwolle, i4/9/'4'J3ibe1·ie,als stakingsleider enz. J3ij___,zonderheden deden zich 
De Commissaris van niet voor.------------------------·---------------------------
Poli ':aar van door ons OlJ afgelegde a11bts eed is ODCG' länkt en 

c;ctelce nd dit ra;,; port te ;;,ro
�

le
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Terzake 11eve.1stbönd onderwerp heb ik, JO.i:ln.lvl }.S Vii.N 
S'..i:P .... "..h2:bJ:i, agent vsn ,Politie oer gen.eeritt: l.,.,_,VLlJ.:Bh, àe eer 
U};uelgestrenge beleefd het vol6ende te rappJrtere: ... : 

m: C::t::rtoe beko,:1eu o_paracht l1eb ik een lezing r:iEt licht 
betJ.àen b1je_;ewoona, v.elte te Lh.V.L:;Jji.Jït, in het i:,E'Jouw 11 het 
noeklluis", op 25 Septt:r11t.,er 1947 werd 6eüouàen, uite:';a1;:nde 
n-:in de çlfdelü,g LEVb1/.L.til-. van de 0.P.h. "Le vrna rl1eid 11 • Te om 
streeks 20.20 uur ving ue iezin6 aan; éi.am,ezig warehl 1� toe
hooraers, btj een zaalc&J&CLteit van 43. De spreker, zekere 

�_.cJ,_J:/ihL, van beroep ouoervnjzer, wonende te '.l.'1/,..c.,1.J.uû, _;emeente 
Vvul.ST, belicntte het leven en \. erKt1: v&n 1.t..,Il. en besc .. reef 
dier.s ërnnàeel ir. de l.u"'siscile rev0lutie. Hij noe ...... àe de bete
Lenis VE'n .r...11..."R.:i.i iL.J:UC en dier,s vrienä l:;J:-.!G-1:1;:,, die de grond
slagen hadden gelegd voor de social c..stische �1ereldbeschou
wing VE,n LEïüli en beschreef de verhouding Vc,r: èe laetste tot 
STALilf. Tjjdens deze rede Kwam de i.;ederlaudse staatkunde 
slechts z Jd eliLbs ter sp ra _e. 

Na een korte pauze werden een twintigtel lichtbeelden 
vertoond, all€ het leven van LElül� betreffende. Op bijna alle 
plaê-:ltjes was àe vroegere l.ussisclle leider te zien, meestal 
ir.. gezelsch2p van L..1..Gih, Gvh:éc.I er, zelfs .1hû1J'.i.',JV • ...._( ___ ..,,, r-·"'· f,�. •• Hierne werd het woord --:1=voerd door FKbLERil( hE�.:,:P..Ih.

"") J. L, / VBL:'..,ER�., .:;eboren te ::..,BVBHTEit, 27-4-1897, ven beroep lüeer-
� v maker, wonende te LEVE1CTER, Spaarpotstraat 16. Hij deelde 

mede) aat deze avond de inleiding was voor de deze winter te 
houden scholingscursussen. Hjj wekte de aanwezigen op,zich te 
melden voor zo'n scholingscursus, daar het van het hoogste 
belang was dat de C.P.1'. "De Waarheid" beschikken kon over 
een goed onderlegd kaoer, hetwelk zich thuis voelde in het 
wetenschap_pel:iji socialisme van 1/Ji,.PJ,.. In LEThlt.L'BH zou, even-

1 

als in de omringende Kleinere plaatsen, een scholingscursus 
gegeven worden, welke bestond in een °Qasi_s.-cur:..sus, ger1oemd 
h.la-sse.h. en een voortgezette cursus, e;er:.oernd klas.seB. Nadat me�
deze beide Klassen d0orlopen hed, vo..1.gde een selectiecursus.
Laarna kon men een maend uaar de kadercursus te L.i,..Iiliii. Le
partij ver ,;oedde aan de deelm.emers daarvoor een 1.1e,anà loon.
S 2reLer was .QQK naer die kaderschool geweest en had daar
rustig kunne 11 :::tud ere L ir. €en prachtige omgev ing_,ván .net j.r.1-

t erna at . .ti.llerle i st &.nd en nsa hij daEr aar16etroff en, zoals
een vrouwelijKe dokt er, een wetnouà er uit U-hü1\ü·G-2-'--, en een
voudige vrouwen en matrnen uit de 2.rbèiderde stend. Spreker

hau het riart_;jburee.u bezichtigd, Wb0r zich, beha1.ve de K2nto
re :. en de v; er "�.:L r:1er vi::n u-=...�,.J.wl, • •. .1"Crl.Lr;.s.l., een 'o i bl iothe e k be
v 011d, vsn v:&uruit óe draL:e�1 :i.1et li:: .• é. ir 0li.,gen voor de scho
linGscursussen. Le 1J&rti� hu:: een _prachti0e wisseh:erKir.g be-
èacht, welke ver,,;_re6er.. v erd doordat zelfs de eenvoudigste 

.t..an de heer 
Cof.1.fllissaris van �olitie, 
te D EVErJTl.R. 
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c:r'.,eider, terugko�.srèe verl C1e h.aè""rc1,rfuE, tet t2sk kree0 d� 
pluttsel��e functionarissen V8n de �art�, ha2as�eden en -.�t
houders, O)nieuv: te scholen, zodat deze 0eheel '1 bij 11 bleven. 
Uit LEV1:.'.h'.Ll.:L had tot nu toe slechts een zeveLt�i.l l�den de 
k2derctÏlrsus t<:: �J,L�. 6evolgd. fü:-aat s,_)re1�er nog,uaé::ls Let be
leng van de scholiL6scursusser voor de colporte6e e.d. hec 
be '.:,preken, _:;inge u de 8Emwe zi__;e n te 01.ceveer 2�. 2..1 uur rust j_g 
uiteen. 

Het 3eüee1 nad eer rusti� verloop en droe� �eer het ke
rukt er Vé..n ePn II or.:d er-ons-je 11 , want b(rc ieder a er senv:e z ic.::e 
persor.en plR2.tste 0edureLàe de vertoi.ir ... � VC:L de llichtbeelc.er. 
Oi.)r.1erkiugen en .�reeg Vé..n .. ..,,L'.l.1ï_j_,, voren0e.1Jer�1.,, 6elebenueid 
iets te verteilen nu:::· u.1-.Leid_._116 VE.L 1.et vertootlde. Hierbi.J 
bleek tevens dat 1 ..•. d�.,'l: .LJ 1n 1935 een studiere.:..E L.aer IT�.:;_,1-_ ... � 
hw· gemaakt. _Ooit de J:ÜePrrimKer .h.L'.l:Oi,:;::J.!.�-- ...;ebo1 er; te 
L.JVl' .. :'.l.'l:h, 8-6-1916, \1,me .... de te L.;_'f..__ .... 'J.'.L:., :Uë Lt;e :..cc:.:.dstr�0at no. 
166a, een LEre._;e1.a .scverteerc.er ir, 11et clL. _, blao 11 De �,aé:.rheiè", 
vrn s 5 2 nw e z ig e n 'U:. s v e 1 e ne. l e r.. a e. n he t v, oord . 

\1aarvé .• door rmj is op�e,:i&akt, geter,enë en gesloter.., ;J! ort , te LL V'L;,�r.R , 26 be pte ,,oer 1947.

�· 

Gezien en doorgezonden aari': 
de Heer Procureur Generaial, fgd.Directeur van Politie 

Bovenbeekstraat 21 te Arnhem. 
de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 te •s Gravenhage. 

Deventer, 29 'September 1947. 
De Commis ar}s van Politie, 
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No. R/66. 

• 

Verslag van de op Woensdag 8 October 1947 te Enschede gehou
den Districtsbestuursvergadering der C.P.N. 

Aam,,ezig: ± 8_personen, o.c.. 2 uit Hengelo (0.), het comniu
ft l nistisch raadslid W. P. Game uit Losser en lLB. Otto, communistisch
1 wethouder te Enschede. 

·:! .P .Game is sedert 1 October 1947 niet meer werkzaam bij de
P.R.A. te Enschede en heeft tot op heden geen nieuwe werkkring. 

Men verwachtte blijkbaar ook enige bestuursleden uit Almelo, 
doch deze bramen niet ter plaatse. · 

H.B.Otto had tijdens de gehouden discussies een doorslagge
vende stem en zijn voorstellen werden meestal aä.nvaard. 

hen begon te omstreeks 20 uur de besprekingen. 
--Allereerst werden enige brieven van het partijbestuur voorge

lezen. 
- In de eerste brief werd verzocht in de afdelingen levensmid-

1 delen te verzamelen voor de cursisten a8n de Kaderschool te Laren. 
Vooral de jongere kaderleden zouden niet genoeg heboen aan de le
vensmiddelen, die verkrijgbo.ar zijn op de normale distributiebon
nen. 

Besloten werd, dit verzoek in de afdelingen aan de orde te 
stellen. 

- De tweede brief bevatte een opdraGht om propaganda te voeren
en wel ten minste één openbare vergaéèring te houden, die in .het · 
teken van de "revolutie" zou staan. 

aangezien men reeds besloten had op 30 en 31 October 1947 
een filmvoorstelling te geven en men hoopte, door veel propaganda 
te maken, het publiek hiervoor in grote,igetale te trekken, vreesde 
men in de VErgadering, dat men er niet in zou slagen om op korte 
termijn dadrna op een openbare vergadering v�el publiek te trekken 

Besloten werd dc..arom, dat men· het partijbestuur zou verzoek.en 
om op 30 en 31 October a.s. bedoelde propaganda te mogen m�ken. 

- Vervolgens werd een schrijven voorgelezen, vermoedelijk van
een comnunistisch gemeenteraadslid uit Hengelo (O.), waarin deze 
verzocht voorlopig vrijgesteld. te worden van vierkzaci.mheden voor de 
partij, omdat hij op medisch advies rust moest houden. Op adres
sant v1erè enige cri tiek geleverd en er l'erd o.a. te kennen gege
ven, dat de partij door zo'n mentaliteit "naar de bliksem" zou 
gaan. Men besliste, dat betrokkene zijn verzoek nog nader zou moe
ten toelichten. 

- Uit de hierna voorgelezen brief van·het partijbestuur bleek,
dat men aandacht moest schenken aan- en propaganda moest voeren 
op het P.latte land. 

Hen was algemeen van mening, dat de omstandigheden hiervoor 
wel zeer gunstig.waren, gezien het feit, dat de boeren ontevreden 
zijn en de politxek van :1inister Mä.nsholt overal weerstand onder
vindt, doch het zou zeer moeilijk zijn om met de boeren in contact 
te komen. 

Besloten werd binnenkort hiervoor enige voorbereidende verga
deringen te houden, waarin dit probleem - de totstandkoming van 
het contact met de boeren - zou worden besproken. 

-2-
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- Bij de bespreking van de obligatie-leni'ng -i�erd medegedeeld,
do.t alle r1 formulieren" waren uitgereikt, doch inmiddels nog niet 
waren teruggekomen. 

Te Glanerbrug zou men f 100.--, in afdeling V f175.--(?) en 
afdeling VI f 120.-- hebben ver�a.meld. 

De nieuwe, door het partijbestuur uitgeschr·even obligatie
lening lag het Districtsbestuur blijkbav.r nog el z1-1a_,r op de maag. 
Het partijbestuur zou n.l. Enschede voor f 4000.--(?) hebben aan
geslagen ·en men zou hier waarschijnlijk slechts kans zien ±f 1000. 
in te zamelen. 

Een aanwezige uit Hengelo.(O) stelde voor desnoods een klei
ne �ift te accepteren, indien het minimum bedrag voor de lening 
te hoog werd geacht. 

Otto achtte het nodig alle partijgenoten voor deze zaak te 
mobiliseren. 

- Tenslotte werd gedurende ruim een uur gediscussieerd over de
al dan niet toelating van een _drietal personen, die tot de zomer 
1946 lid waren geweest en voor ongeveer een half jaar hadden ver
zocht weer lid te mogen worden. 

Het betrof hier de volgende personen: 
1. VDDUW BUSciCHERS (of BUSY-.Eb), nog niet nader bekend;
2. Eisina BOS-HUIZING, (Sien Bos), geb. te Emmen, 29.10.1905,

won. te Enschede, Timorstraat 27, hoofdbestuurslid der Nederl.
Vrouwenbeweging;

3. (Vermoedelijk) FRZDERIK FRITS LORJé, geb. te Amsterdam, 8.11 .99
arbeider, won. te Enschede, Van Riebeekstra.at .1.55, vroeger:
anarchist, anti-militairist, secretaris van 11Het Vrije Toneel",
lid E. V .C., werkzaam op de textielfabriek I. I'.Rozendaal te En
schede, alwaar hij lid is van de fabriekscommissie.

Genoemde personen zijn in de verkiezingsperiode 1946 met 
12-tal andere leden uit de partij getreden, in verband met de
tie Hendrikus Johannes Geesing, geb. 29.5.1904, die tegen hun zin
geen candidaat was gesteld.

Uit de zeer uitvoerige discussie bleek, dat men zonder meer 
niet als lid van de partij kan worden ingeschreven en dat men 

\eerst moet tonen een ijverig werker voor de partij te zijn door de
in de proeftijd gegeven opdrachten (b.v. colportage) stipt uit te 
voeren. 

Er werden in de vergadering enige rapporten van afdeling VI, 
betreffende de gedragingen van genoemde personen voorgelezen. 

Vrouw Busschers had aan de opdrachten, die haar het laatste 
halfjaar waren gegeven, voldagn; 

Met Sien Bos was dit niet het geval en zij_ betoonde zich 
steeè.s pro-Geesing, terwijl Lorjé evenmin aan de eisen had voldaan. 

Sien Bos weet het niet uitvoeren van de beperkte opdrachten, 
die men haar had gegeven, aan het feit, dat zij voor de Ned. Vrou
wenbeweging veel werk moest verrichten. 

Lorjé had als excuus aangevoerd, dat hij studerende was voor 
het middenstandsdiploma. 

Een voorgelezen rapport van de vermoedelijk uit 3 personen 
bestaande Controlecom..missie (waarin o.a. een inwoner van Hengelo(O) 
en Johannes Smienk, geb. te Hengelo (O), 7.4.1887, v/h won. Timor
stra<'ct 27, sedert 6.10.1947: Lonneker·weg 26 te Enschede, zitting 
zouden hebben) hield het voorstel in om genoemde personen een kans 
te geven en hen ingaande 1 Januari 1948 als adspirant-lid in te 
schrijven. 

Joh. Smienk zou zich in de Controlecom_ issie vó6 r Sien Bos 
hebben geuit (blijkba.ar, omdat hij tot 6.10.·1947 bij haar inwonend 
was). 

Genoemd voorstel zou echter in strijd met de statuten zijn. 

-3-
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3. 

Een aani.wzige uit rlengelo (0.) gaf te kennen, dat men bedoG 
de Dersonen z.i. wel moest toehi.ten, a_.ngezien men hen als lid d 
partij vel onder controle zou hebben en aJ.s niet-lid niet. 

Otto kenschetste 8ien Bos en Lorjé als partij-vijandig, voo 
al omdat zij nog steeds v6ór Geesing zouden zijn. 

Geesing behoorde z.i. tot de oppositie in de E.V.C. en WctS

een groot gevaar als propaganda.leider der afdeling Enschede. Hij 
drong er met klem op aan, dät de partijgenoten in de E.V.C. een 
opetl oog voor dat gevaar zouden hebben en er voor zouden zorgen, 
dät de invloed van Geesing zou verminderen. 

Een ander aanwezige stelde voor, Geesing· als propagandaleidE 
in de E.V.C. verantwoordelijk te stellen, indien er "iets niet 
goed II was gegaan, opdat men hem dan kon "drukken". 

Tenslotte helde men over naar het standpunt van Otto, dat 
het Districts-secretariaat genoemde 3 personen afzonderlijk zou 
ontbieden en hun zou mededelen, dat zij een kaBs zouden krijgen 

\ 

om lid te 1,.1orden onder de voorwaarden, dat zij, b.v. gedurende het 
komende halfjaar, zonder lid te zijn, zouden bewijzen voor de par 
tij te willen werken, beloofden zich disciplinair te zullen ge
dragen en alle contact met Geesing te zullen verbreken. 

De vergadering werd te 22.30 u r gesloten. 
Na afloop bespraken enige aan�ezig�n de eventuele financiêle 

steun aan de plaatselijke afdeling van het A.N.J.V., doch Otto 
verzette zich tegen deze verlening van steun. Hen moest volgens 
hem de jonge garde tot strijd aanzetten en leren in deze zoveel 
mogelijk haax eigen boontjes te doppen. 

Ieder der aanwezigen deponeerde voor zijn vertrek een geld
stuk in het partijbusje. 

Enschede, 9 October 1947.
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Hie·,·b.:.J .1eb ik ée e3r h't w;.vo..L_.:,:=::;-.de te î 
.. is te bren..;en:

l .E:'J -

0 ::)onc.:er,:D_; 2j C�toler 1'47, 1erd ir,, de' ::Lcw•
'uur__;zoé,l var1 !lf'G C,,_'{-rl:"'.3t'1.L..I''-"Ilt 1 t /'}1'0P.rtelld&_L te r _re-
10 e�n ver ·aè.er·iu · ·· 11c.1èeL Vc�n t:e 'lfu12lin � .1rr-:=:10 ter 
_;.I.l,. ":îe-.'aarneiè" -;;, 'c�rir. ... 1':i s.trl;;'ker o;,:rrd het lid 
v:,ri c...e ': ·1eec1'2 ..S·ctmel' c e.;• ,t""'ten-'::Pner83.l, }erten :� · J:c. ,,. r.

::eze 01,r-,1.'_c,r.� ver __:.:-,àer-ir _; wecc te 2C .15 Ul,r 0oor 
het Cür"I.:l.T1istisch _; �rr.eenter·-=i.8.èSlic" ;rén ;1red<.:rÜ .:::L,..,ls
tic.éill :.0.rt.r..:n, _·i:;bor r. 8 :'.:iec-: ::..�r l�Cl te �ut.Len, v·.,..,
teroEJ:' cli_;;rer.r1ai<"er, erende I>,,;3c:11str9. t no.32 ü: 
.1,r:.elc,_·E-o_ end. 

:r!. zi�· irl.::.2.ceLd 10crc z�.:.ce C1;;1,,� e.��t "::er"....':!n 
t'--·tu.ér �ou :::�.·E.ten ove.r ne+, 1"J..V"-' 'rts_ l-:J.n ê'er :.r .1·. 

en d.:it er.,.ele • .,_•sor.en, ?.O,Jel :: • • .:· •• 1.rti:...:eEoten E,.Ls 
.Jctr·ti.' .LO�tfl ie l,:J ZOt..è :m r _ ··-tell.en over r.1-1r1 erv?.r:;- ·,,,. 
ê � _;""ë aar: ti: de. s Iiet o! 1 :=, -.Je; terr1ter 1s +'7 t-2 1 .,-r,r::v� r -
Lé�e �e11cuC:::en '.; •. ·., .cor.�·res. 

1�é.irtrr�n L,è :i.;.te no_; eer. o" uerkin::; over eer o:reni_·
Il(.id die nij r1c; .. a _;eh&d rLet er:m \1et.1ouder i:-, de o� ;21 
Cctoter 1�47 te �� Eolo ....:�hocfeL �e �ent�r�ddsvert�de
rir:.-..·. hij br&c1J.t c.,� rl ij r:__3.r ,,oren dRt hij r.:iet SPrte
__:en \i&s c r,c,ei1iJ1'.neden, èe ,.:ereerite 'J..,etre�!'ené'e, f'lAt 
eer, ,Je.., .. uL,èer te le.:..,r�ken èloci. d9.F.rov-r :llec�_t.., in het 
o ent l r te �u_lr::.!" rPèeneren ·--1•1 \::,.;i<=>Yi ·5_i een , e ·r:i;,-
:;;;tc,r eer \/ct.S '\J :. eü<. birr:.enAc rners- _:'P"T() ...... C. �: 

-

hierna voe.�P Pen viertal_ �rsonen, el� :ef�reDde 
or._:evcer 10 r,.inuveu, .1et woord, nu.r.eliJr .. • 
,!e rrheodurus :� UPÏtS V«n der· c-..;i,eele, .. _'<:>boren 5 •' �trt 
18\6 te c,neek, vo.r:. leroe_, s-;nil(er, onen:1e ,.,.ocst ,1·1.ri 
-EoL ·.ronC.:�é.l.si:.1·a,t r,o.103 te f.',.l!i!Rlo, , ··ie een 0ve"zid1 t
._;&f' Véln _;enoerr.,: �cor.orli.3;t1 cor1 ... )1 ':!3 c"er -:;,:;-,;,·.; èeze
s" 1·eh.Gr .rc1..3 l :::,rt.:'..J lcos.
g� 'é:_èért <T&:.nr,es :r�ar1.:1irk, _·e·ror,11:. îPi l,lC te -tA.''

-1, �lo, Ver. L·erOe!-, 8J'!1t. .... 1...r r• (r.c."' :;- .,� • 
.
,• !Of:f;'J.C�e 'T"""'iezer-

.3tl'c-ta.t no.39 te ,lmc!O l 11:; te . ':.cnnen _:-f c>it èo ':;.7 ••• 
over or ,10lc0e�1c e ::1ac�iozenóti�d ue::.;: .. i "-te. 
}§.. •. er.orihld tî'red.2.L·ü,.s, ...:·eto2er.. 2" �eco'"'.i er 19cc te 
sf:.l!".o, V0.n ... èroe_ v/8\Er, vvo::-.enrlP te, lr'::.!.O �r.. (f:: I.in,.:i e

dtrc u.t no.16 die de text,iel" ositie van ons land en r· ie 
v&n ':;.'3eci10-)lovaki�e' :.r. rak ... ;oL deze is ... ,P,rtiiloos. 
±§.. Jan Hendrik JL.a.1,1ri.ers, _.:<-;borPn 24 ·'.-:,..9.rt 1 "'�7 te ..,t2è 
.11, . .,,;::lo, ' or.ende "olk,;tr0i t Lo .10 te •,,l;r.�lo, liC èer 

.:: • .: ..... óie eve ec:-,3 11et �z.ciovr rl_:..:;tul< 1.·1n.·u:.. .,,·-,�e er c:e 
c.i.ar:.v ézi_:e:� 0.,, ,el te .Lié: t:': \turé"en V'1L èe •! �re_ .:._;ir._: 
'1ctc. io erAend FE:'è er land. 
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Hierna werd het woord gegeven -,.1.n de C.P._J. 
fractie-leider v2 n de 2e Ka.me r der ata tE'·n- G...:: nc rei,, 1 
Gerben Wagenaar. 

Hij deelde mede niet over het C.P.N.Welvaa.rts
plan te zullen spreke n omdat hierover reeds ui tvoe� 
rig was geschreven in het dagblad "De W1::'.l'rheid11 en 
omdat er in de zaAl ook bdekjes te kri�gen waren over 
di ·t yJla,n. 

Wel zou hij een overzicht geven van de omstL.n
digheden die tot het onstellen van dit plan hadden ge
leid. 

Hij behandelde achtereenvolgens de Economische-, 
de Buitenlandse-, de I r.:di sche- en de loon en prijs
politiek der Hederlandse regering en gaf da;::.rop zijn 
politieke visie. 

De po si tie v':.n de voeding en de wederopbouw ·wer
den door hem ui tvoP.rig be sproken terwijl hij voorts 
enige 0}1merki ngen maakte over de reeds tot stand 6e
komen Grondwetswijziging. 

'.Vageru:vu becritiseerde het bPleid der 11 Regering 
Beel° en hekelde fel het standpunt van de Partij Vë.n 
de Arb9id vooral wat 1)8treft de Indiscbe lrnestie. 

Zijn critiek op het regeringsbeleid was over het 
algemeen geFJatigd. Hierbij kan no� worde'1 orgemerkt -
dc;t deze spreker sar�enwerking propaget!rde rr:et alle 
sta ten c3.och in de eerste plaats m" t de Sovje t- Unie
Tsecho- Slowakej_ je, :-w.ngezien deze landen net 6r<1.an 
kunnen leveren wat ons volk zo zeer nodig heeft. 

Ten slatte me ende Wage naar dat bij het same nste 1-
le n van de huidige regering niet voldoende rekening 
was gehouden met de rechten vc,,n de C .P.N. 

De redevoering v .. �r-. Gerbé:n Wa5?naar was blijk
baar bestemd voor het minder ootwikkelde deel van de 
bevolking. Spreker oogste enkele malen geringe bijval 
van à..e zijde van het publiek. 

De bel.on,.,Ltelling van het publiek voor z1Jn woor
den moet matig genoemd wordet1. Verschillende personen 
verlieten de w, 11 reeds geruime n ti ,jd voor dat de re
de van Wagey,aa.r ten einde was. 

:De oorzc.á.k hi�rvc..n moet mede gezocht worden in 
de cri tiek die de spreker aan het adres vn.n de Pnrti j 
van de Arbeid richtte, en ook in het feit dat het ge
sprokene, behoudens enkele opwekkende pa. ss:".�e s, saai 
was. Aanwezig waren ongeveer 300 bezoPk'Hs terwi.il de 
zaal plaats bood aan 700 personen. 

Aan het einde van de rede van \'Iegena.r,.r werd nog 
gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen v�Rr
van door een drie tal bezoekers gebruik werd gpr ar..l<:t, 

Voor de ae.nvang der vergadering werden in de zaal 
1)oekjes, inhoudende een beschrijving van het C.P. ,J. 
We J..vaartsp J..an ve rko ch t en bonnetjes 6, f. 0. 10, ten ba. te 
van pri n ei :9ië le dien st-weigera2,r s, aangeboden. Hiervoor 
toonden slechts enkelen belangstelling. 

l'Ja afloop werd bij de ui tge.ng van de zaal ge co 1-
lec teerd. De opbrengst van deze col lecte was bestemd 
voor dekking van de kosten ve,n deze vergadering. 

De vergadering, die te circa 22.30 uur door Hart
man, voornoemd werd ge sla ten, had een rustig verloop. 

Byzonderheden deden zich niet voor.· 

Almelo, 24 October 1947. 

:.et .Ioo._·u c.er ; L, tseli� :' L �ic "h._;enê ienst: 
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�iENTE-POLI1IE LEVEN1ER. 
No: a7yt .
Onderwerp: 
"Openbare bijeenkomsten van de 
C.P.N. "De '::aarheid11 , gehouden
te DEVENTBR, op 13 en 14 Lecember

R A P P O R T. 

Terzake nevenstaand onderwerp heb ik, JOh.A.NNES VAN STR.A.i,.
TEN, hoofdegent van politie Uwer administratie, de eer UEdel
gestrenge beleefd het volgende te repporteren: 

Na daartoe bekomen opdracht heb ik twee openbare bijeen
komsten bijgewoond, welke door de C.P.N. "De Waarheid", afd. 

9i 
LEVENCi.:ER, aliüer werden georganiseerd en-gehouden werden in 
gebouw "Help U Zelven", op 13 en 14 December 1947. Beide b:ij-

1 door het gezelschap BhEKVOORT-PRINS, met de r�vv.e "Doe mee". OYaenkomsten vingen �e 20.00 uur aan. Medewerking wero verleend 

! 

e leden vau dit gezelschap zjjn aan de C.V.L" b_ekend door het 

'
dezerzjjdse schrijven van 17-4-1947, no.928 C.I.Aferder trad de 
jodelzan eres OLGA ooUSTbRS afkomstig ûit7�0bbELO, op •

. e b""eenkomst van 'ecember 1947 werd door ongeveer 550 per 
sonen ezoc zaa cap&ci ei persoben). Deze bijeenkomst 

d werd geopend door de wet houd er M.h.RINUl:i LITZ:E:1, geboren te 
PLEVENîER, 3-7-1914, voorzitter van de afd.LEVEN�E� dar C.?.N. 

"Le Waarheid11
, wonende te LEVEhTER, Bloemstraat 101. Na de 

t 2anwezigen walk.o�!l te hebben geheten gaf hij het woord aan CHRIS
SMIIJ.1

, hoofdredacteur van "Voorwaarts", wonende te A1\iIS'.L11fü1AM. 
:Deze hield een gematigde rede, waariJQ. hjj het regeringsbeleid 
ten opzichte van verscheidene zaken afkeurde. lij wees er op, 
dat deze b�eenkomst een propagandisti�ch karakter droeg ed 
drong er.bij de aanwezigen op aan meer werk voor de partij te 
verzetten. Nadat het gezelschap BREKVOORT-PhINS en de zangeres 
OLGA l11UE/L'ERS een ged ee 1 te van hun programma badd en af gewerkt, 
werd pauze gehouden. In deze pauze werö nog even het woord ge� 

' r f voerd door JAN Büfil<._, bij de C.V.L. welbekend. Hij hield een rede 
ten bate van de tweede obligatielening voor een eigen dagblad 
bedrijf, waarbij hjj "Het Vrije Volk" van het verspreiden van leu 
gens, over het verl0op van de actie, beschuldigde. "Wanneer met 

( Kerstmis het art· ·congres ehouden wordt, 11 aldus EORK" 11 zal

t 

d , in van Neder Bnd @en bedrag van één· 
millioen gulden bjjeengebraoht �- ...:pre,rer zag 1er1n een 
bl]Jk van het vertrouwen, dat de arbeiders in de C.P.N.-stel
len. In de pauze werd en door BORK aan het publiek insc1irjjvi 
biljetten voor de lening éangeboden. Nadat ook het tweede deel 

• van het programma was Bfgewerkt verscheen op het toneel .aNT0-
1 NIB ?OELIJER, geborer1 te liEVEN'.tER, 8-6-1916, van beroep kleer

ma.,.e r, wonende te LEVJ:<lliJTER, Lange Zand straat 166a, die meqe-
d eeld e 

I 
dat er-een"geeni1i1eerd11 bal zou volgen. Te 0.30 uur ging 

men inaerdaad ovtr tot net lwuden van een bal, waarbij muziK.ale 
medewerking werd verleend door een orkestje, o.l.v. BRE�VuORT 
Jr·

--
�����������������-. 

l . D_e b:ijeen�omst o 14 _Lec�mber 1c.;4 werc �O.iJ6?ä door HEN-
1 LhIK KOB ,.; , È.;e oren te LBEUV:ARLEN, 1-2-1924, van beroep plaat-

selijk agent van "De \, ear.neid 11, ViOnend e te LEWl"'lLR, · Lange Bis
schopstraat 5. fü.j deed zulks met slechts enkele woorden en gaf 
het woord aan DI'.J:Z:t;L, eerèer§;enoe@d • .Lü.ZEL deelde mede 1 dat 
C1.ili..LS SfvilT verhinderd WE:s een toespraaK te nouden. SMIT, die 

f!d> Aan de Hee±-

} 
aanwezig was op het Lais·tr·fqtscongres..) genouden voor de IJssel 
streek op 14 December 1947 in net 11HoekJ:miE, 11 te DBVE1� 1J:hR, was 
des middags door een telE::gram van liet .r1oofdèestuur onmiddellij.1! 

L 
Commissaris van Politie, 
te LEVElir'.l.'ER. 



IL 

"' lnaar Amsterdflm teruggeroepen. DITZEL deelde mede,dat het con-. 
gres door 80 personen was bezocht, die elk een afdeling ver
tegenwoordigd en. LITZEL besprak voorriamelijk het Rode-Kruis
rapport over de verzorging van de politieke gevangenen tijdens 
de oorlog, door de Nederlandse regering. Hij beschreef de toe
standen in de Duitse concentratiekamoen en deelde mede dat de - I 

toenmalige regering teKort was geschoten in de verzending van 
pakketten ban àe l'Jederlandse gEVängenen. Volgens het bedoelde 
rapport zou de reger·ing toen een gebrek hebben getoond aan 
durf, moed en initiatief. "Maar Jiezelfde mensen zitten nu nog 
op dezelfde pl&ats!" riep spreker uit. Le behandeling van de 
Indonesische Kwestüi deed van dezelfde gebreken, als in het 
Rode-hruis-rapport genoemd, blijken. Bij de eerstkomende verkie 
zingen zou blijken hoe de arbeiders van Nederland op een en an 
der reageerden. Hij wekte hen o:p hun stem te geven aan de Com
munistische part:iJ, voor de ze partij propE:gande te maken onder 
de kameraden in de bedrijven en de obligatielening voor hEt 
eigen dagtlad te steunen. De pauze werd bij deze bijeenkomst 
aangekom.digd door P01LDER, eerdergenoemd. Verder had deze bjj
eenkomst hetzelfde verloop als de eerste, doch het aantal be
zoekers bleef iets Ol"lóer _ de b..onëLe_rd. Op be id e avond en werden 
enige liederen 'tër=:·-gtnore gebrácht

::a-

door het zangkoor 11:Ce Vrij-

' heid11
, onder leiding va11 1UibERT. WATEPMULLlfü, geboren te DEVEN

TER, 11-9-1879, van beroep schilder, wonende te DEVElfi.ER, Te
baksstrast 21. Verder werd op beide btjeenkomsten door de aan-
wezigen staande de "Interm1tionale 11 gezongen, met beeeleiding 
van het or1rnstje, o.l.v. BREKVOORT-jr. 

Naar de menino ven mij, rapporteur in van het reper-
toire van he oezelsche · K cT-PRINS meer ro a a a--1J.J.t 
den van e reóevoerin en van de diverse s rekers. Vooral de 
"Gespro en rie , over het Indonesische geschil handelende, 
Oogstte veel applaus. 

Beide bijeenkomsten haoden een ordeltj.K verloop. 
Waarvan door mij is opgemaakt, getekend en gesloten, dit 

,,/_
rapport, te LEVENTER, 15 December 1947.

�jii..., _,,,Y 
VJ-· 

Gezien en doorgezonden aan: 

De Heer Hoofd van de Centrale Veiligheids
dienst, 

Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 

De Heer Procureur-Generaal,fgd.Directeur 
van Politie 

te 
ARNHEM. 

Deventer, 19 December 1947. 
De Commissaris van Politie, 

L� 
(J.Bokma.) 
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f. y_. D. Vriezenveen, 20 Januari 1948. 
Br.No.1j/-48-Gcheim. 

BUREAU 

s Volgn•. 1 
Onderwerp:" Signalering C. P. N. e'rs 

te .tlengelo( 0). 
,Z !> -1- ··1t9 �-��_!.948 ' 

V 

J 

,/ 

V 

/ 

j 

Hiermede heb ik de eer U 
leefd het volgende te berichten. 

Hoogli.;d1J.À�����

In verband met bijgevoegde advertentie uit de 
nengelose Courant, waarin de openbare bijeenkomst wordt 
aangekondigd van de C.P.N. op Woensdag, 21 Januari 1948, 
heb ik de eer U.H.�.G. onderstaand de personalia te doen 
toekomen van de personen, die zich belast hebben met de 
voor..,rerkoop van toegangskaarten. 

J. 

J{I/ j STRUIWIGH, Hendrik" geb.21-10-1898 te G-roningen, machinist
N.S., wonende Deurni�erweg 49 P. te HengelolO). 

,IJ fLEUNING, Petrus, geb. 21-10-1902 te .J.)ellingwolde, grond
� werker, Nederlander, Hervormde Godsdienst, wonende her

I 
ni.nJ:r..hofstraat 18 te Hengelo(O). 

fMEINSMA, Auke Jan, geb.20-3-1912 te Emmen, arbeider �uur
stoffenfabriek, g�en kerkgenootschap, Nederlander, wonende 
Rembrandtstraat 36. 

!(v IBARTELINK, Arend Jan, geb. �-1-1902 te Hengelo(O), van be-
roep ijzerdraaier machinefabriek Dikkers te .uengelo, geen 
Kerkgenootschap,� Madoerastraat 43 te hengelo(ü). 
BIJKEHK, Jan Hendrik, geb. 6-6-1899 te Losser, van beroep 
rangeerder bij de machinefabriek van Stork te Hengelo(O), 
geen kergenootschap, wo.a.e.nde 0ophiastraat 6 te �engelo(ü). 

1 :.MBUTSTBGE, Bernard, geb.26-11-1892 te .nengelo(O), sjouwerm 
machinefabriek van St�rk te uengelo(ü), geen kerkgenootscha 
wonende Wilderinksstraat 24a te ilengelo(C). 
KOOPS, Willem, geb. 17-2-1910 te Ede, van beroep schilder, 
Ned. Herv.Godsdienst, wonende Sterkerstraat 14 te nengelo(O 
Van WIJK, Johannes, geb.29-10-1902 te Ro�terdam, e�ectri
cien bij de P.T.T., geen kerkgenootscJ1ap, Industriestraat

J 
166 te .1. .. engelo( 0). 

VN
1 

1 KEEP, Johanna, geb. 24-1-1907 te Sleen, zonder beroep, gods 
dienst Ned .• Hervorrod, ongehuwd, wonende Ziekenhuisstraat 17 

, i te uengelo( 0). 
NV Il Van NiVillDEN, Albertus, geb. 2-6-1902 te Hilversum, magazijn 

bediende machinefabriek Stork, geen kerkgenootschap, wonend 
Enschedesestraat 202 te Hengelo(O). 

I 
���NXWNXÈl:S�xgNJ&.2�*i-*-X� 

,/ttlV J. NIJ:MEIJER, Hendrik Jan, geb.25-8-1879 te M.arkel�, rijwiel-, fi • handelaar, geen kerkgenootschap, wonende Anthon1usstraat 47 
te Hengelo( O). 
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Onderwerp: Lenin-herdenking 
te Hen6elo(O). 

e 

• 

Op ,ioensdag, 21 Januari 1948, te 2J.OO uur, werd door de 
C,P.N. De 1faarheid ) afdeling Hengelo(G) een "Lenin-herden
king' gehouden in de grote zaal van het 11 Eigen Gebouw aan de 
PastotiestrBat alhier. 

±110 !100 1'10 
Aanwezig: ongeveer 225 personen (m�nnen,vrouwen en kinderen) 
zaalcapaciteit: ongeveer 450 personen. 

rl7J 1/Ju
&prekers: viillem KOOPS, geboren te Ede, 17 Februari 1910, wo-

.,/ �]//.: nende alhier Sterkerstraat no.14, voorzitter va� 

� 
de C.P,;N. ,afd. Iiengelo(O) en 

J(,t/ ' 
Henk GORTZ.i.K, wonena.e te .msterdam. 

lv1edewerkers: Het uit 10 man bestaande Hengelose .Soba t-Bnsem-
,/ lÁ

1
. � ble met Indonesische en Russische muziek en 

V !l:B:.. GRAMBERG uit J...ms terdam, Dec lama. trice. 
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Onderwerp: 11 De betekenis van Lenin in onze tijd: 

Tegen de achtergrond van het podium hing een levensgroot 
portret van Lenin,alsmede op rood-wit en blauwe banen de leu
ze "Strijd voor het nationale welvaartsplan voor nationale 
zelfstandigheid.Vereniging van alle nationale en democrati
sche krachten 11 • 

De zaal was versierd met de partij-vlag, de beeltenissen 
van Stalin,Engels en Karl Marx en verschillende spandoeken 
waarop de leuzen voorkwamen: "Leve het socialisme", nonze jon
gens naar huis 11 , "Verdiep je kennis van het Marxisme-Lenin.is
me en 11 Eenheid van Communisten en socialisten". 

De bijeenkomst werd om 20.1.5 uur door ,f.Koops geopend, die 
de aanwezigen welkom heette en lle t programma van die avond 
mededeelde.Hierna bracht bovengenoemd Ensemble Indonesische 
en Russische liederen ten gehore en droeg v{ya Grt..mberg een 
gedicht voor over Amsterdam en 11• an het rode leger1'. 

Na de hierop gehouden pauze declameerde Jya Gramberg 11Rus
s ische moeder0 en vervolgens nam H.Gortzak het woord. 

Vandaag, aldus spreker,herdenkem millioenen,niet alleen in 
Rusland maar ook in andere landen,de dood en het leven van 
een groot man.Die man was Lenin.Een man die geen gemakkelijke 
jeugd heeft gehad.Een r:1.an die op zijn 17e jaar reeds deel nam 
in de socialistische leer,om het werk van zijn vader voort 
te zetten.Niet alleen tot de jeugd,maar ook tot de Russische 
arbeiders richtte Lenin zich,om de weg te vinden een ander 
Rusla.nd op te bouwen.Deze weg was moeilijk,doch Lenin was de 
man,bezield met de gedachte,om alle volkeren in de wereld de 
weg te leren wa&rin een betere maatschappij gevonden kon wor
den. 

Lenin was de commuaist die later de nsovjet-Unie" zou stic 
ten.Hij was de man die leerde uit de grote Duitse klassieken, 
de Franse Revolutie en de Engelse Industriële Revolutie om te 
komen tot een wereld van Vrijheid,Gelijkheid en BroederschAp. 

Lenin leerde uit de geschriften van 1V1arx en Engels de we
tenschap van een nieuwe socialistische maatschappij.Een maat-
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schappij waerin vrijheid heerst, maar niet een vrijheid zoa ls 
wij die thans kennen.Een vrijheid, om bij de woorden van lllinis
ter :rv.anshol t te blijven, om de margarine aan de armen te geven 
en de roomboter aan d.e rijken.Niet de vrijheid om s3natoriums 
op te richten en in fabrieken besmettelijke ziekten te kweken , 
doch de vrijheid van die mensen, die in 1905 met een kleine 
groep een stormloop ondernamen om in Petersburg Odessa en an
dere steden de rode vlag te hijsen.De mensen die kwamen om het 
Russische volk nieuu leven in te bla.zen. 

Lenin leerde uit de nederlaag van 1905 dat een sterke partij 
nodig was. Een p..9.rtij die de Russische bevolking bezielen moest 
en een geschikte tijd uit moest zoeken om aan te vallen. 

Toen Lenin,na zijn vlucht, over Duitsland in Rusland terug 
kwam, riep het volk · 1Lenin heeft Rusland verraden 11, "Lenin is 
een Duitse spion", "Lenèn is het Russische volk onwaardig'', doch 
deze bewering,dat Lenin Rusland niet lief zou hebben,was vals. 

de herdenken voorts het jaar 1917, aldus spreker,toen de 
Russische communistische partij uit de arbeiders en boeren aan 
de macht kwam als een machtig volk van/vrije volken.Een volk 
waar geen politiële maatregelen worden toegepast,maar een volk 
dat in vrijheid leeft. 

daarom heeft de dood van deze grote man ook hier voor ons 
zo'n grote betekenis? Omdat in Lenin belichaamd is wat commu
nist-zijn betekent.het communisme dat nooit gebru ikt wordt om 
het volk een rad voor de ogen te draaien,doch het communisme, 
ongeacht de leer van Stalin,Iv1arx en Engels, uit onze eigen gro
te nationale geschiedenis. 

dij verlangen niet naar de vrijheid die de partij van de 
vrijheid ons voorstaat, of de vrijheid van de partij van de ar
beid ,die goed vond dat militairen werden uitgezonden n1:;ar Indo
nesië en dat militair geweld, genaamd politiëel optreden,werd 
gebruikt.dij verlangen niet naar de veroveringen die Spoor en 
van Mook behaald hebben,ten koste van het bloed van onze jon
gens. 

Sprekende over Indonesië, hekelde spreker het Katholieke- da& 
blad waarin foto's voorkwamen van jongens die werden uitgezon
den naar Indonesië.Jongens met lachende gezichten.Jongens,al
dus dit blad,die niet bij moeders 2appot bleven, doch hun toe
komst te_gemoet gingen.Doch jongens die terug_komen,opgesloten 
in de "Grote Beer 11 ,jongens geschopt in ziekenbarakken zonder 
armen en benen en jongens die zich schamen naar Nederland te
rug te komen, laar wordt niet over gesproken. 

Dan komt Hare Koninklijke Hoogheid aan boord en spreekt met 
de soldaten .Zij hoort de muziek die bij aankomst gespeeld wordt 
en ziet alleen de witte lakens.Maar de volgende dag worden ze 
uitgela den met gezichten die vertrokken zijn van pijn.Opgeslo
ten in ziekenauto's, omdat ze krankzinnig zijn, worden 2e weg
gebracht en de ergste zieken worden in houten bakken,met zeil 
overdekt,van boord gehesen.Ook de pers is bij deze terugkomst 
aanwezig en foto's worden gemaakt.Doch dan zwijgen de andere 
bladen en is het alleen De daarheid die deze foto's publiceert. 
Dat is het wa. t wij bij Lenin leerden, 11 De ,1/aarheid 11 en "Eerlijk 
zijn". ifij, communisten, zi·jn de enigen die het Nederlandse volk 
vrij ,n� de ogen durven zien. 

In 1940, aldus spreker,kwamen de Duitsers ons land bezetten. 
In die dagen werd opnieuw aan ons land gevraagd goed en bloed

te geven. dij wilden vrij zijn en niet de kant van hi tler en 
Mussert.üns volk werd toen op de proef gesteld en velen kozen 
de kant van Hitler en Mussert,maar de communisten zijn van Mei 
1940 af trouw gebleven aan de woorden in het �vilhelmus geschre
ven "Den Vaderland Getrouwe''. 



/zegd heeft 

3. 

In verband hiermede hekelde spreker het beleid van de Nederla 
se Regering voor-tijdens en na de Duitse bezetting,toen er vo 
gens hem Christelijk l:i.istoris'en en l.:inister-Presidenten waren 
die het rad van de staat in handen hielden.Toen 9-f> warenecde lE 
den van de Nederlandse Hegering die hun leven in veiligheid si 
den door ons land te verlaten. Toen waren er ook die heimwee k�I 
gen naar Lissa.bon trokken en daardoor niet alleen onze Koningj 
mae � ook ons land verrieden. En toen vvaren er ook, zoe ls Colijn" 
die ge/: ",vet, opstand op de zeven .i?rovinciën,gooi er een bom 
Toen waren er in de Partij van de 1"rbeid die zo slecht gezui v� 
waren,dat ze in de tweede kamer terecht kwamen. 

�oiets is in onze partij niet gebeurd,aldus spreker.Toen de 
Duitsers ons land binnen vielen,dook onze partij onder en reed 
in 1J.ei 1940 kregen de communistische functionnarissen hun op
drachten om verzet te plegen.Zo zijn het,gedurende de bezettin 
steeds de communisten geweest die het initiatief namen en deel 
namen aan het verzet.In de gehele geschiedenis,ook na de bezet 
ting,is bij de commmnisten geen enkel feit aen te mer�en. 

Om ook weer vandaag de waarheid te zeggen,willen wij een og 
blik spreken over het beleid van äe Nederlandse Regering ten 
aqnzien van de loon-en prijspolitiek en de plannen tot hulpver
lening aan de getroffen landen van Europa,met de gevolgen daer· 
aan verbonden voor Nederland. 

li.ls arbeiders naar huis gestuurd worden met een lae g loon, 
als de Nederlandse vrouwen met dat loon niet rond kunnen komen, 
vinden ze niet erg.Maar daar tegenover staat dat de winsten va 
de N.V. en fabrikanten steeds groter worden.�en meelfabriek 
maakte het vorig jaar een winst van l} millioen gulden.Een loo 
van 36 gulden voor een arbeider,op die fabriek werkzaam,vinden 
ze genoeg.danneer dan uit dergelijke toestanden relletjes voor1 
vloeien beweert men,dat het de schuld van de communisten is. 

( Zo zien wij weer kameraden,dat wij thans nog in een tijd le·
ven die niet deugt.Een tijd,waarin Minister 11ansholt beweert 
dat roomboter wel goed voor ons is,maar margarine beter.Een tiJ 
waarin de salarissen van de Kamerleden van 5 op 6 duizend gulde 
wordt gebracht,omdat hun vrouwen met honderd gulden per week 
niet rond kunnen komen.�aar een tijd,waarin een arbeider met 3 
gulden naar huis wordt gestuurd. 

in in deze tijd hebben velen het oog gericht op Amerika.Het 
land dat ons de helpende hand zal bieden met appelen en tabak. 
Straks krijgen de baby's nog sigaretten en kunnen wij alle da
gen appelmoes eten.Onze eigen boomgaarden zullen dan verrotten. 
Het vor:ge jaar fabriceerde een fabriek in Nederland duizenden 
stofzuigers.Dit acntal was te groot en moest met meer dan de 
helft verminderd worden. Dat is het wat ..merika wil. Invloed uit
oef enen op onze industrie en fabrisken in Nederland bouwen met 
Amerikaans kapitaal. 

Is ons land dan zo arm,a ldus spreker, dat wij die hulp van 
.Amerika nodig hebben.Dan zeggen wij communisten 11neen".De Nede1 
landse arbeider heeft no de bevrijding getoond W"3t hij kan en 
de Nedbrlandse arbeider kan het nog, zonder hulp van anderen. 1iij 
hebben onze landbouw,onze kolen,onze fabrieken en onze scheeps
bouw die ons in staat zullen stellen,het zonder hulp van ..merik 
te doen. 

Llan zijn er in Oost-Europa ook nog millioenen die bereid zij 
om met ons samen te werken.Het is onze plicht het oog te richte 
op het Oosten,omdat niet alleen de kapitalisten het goede krij
gen,maar ook de arbeiders.Dat is het,wat wij op de sterfdag van 
Lenin herdenken.Dat wij met onze partij in een land zullen le
ven,om er een beter vaderland van te maken,aldus besloot Gort
zak zijn rede. 
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bij de uitgang werd een collecte gehouden ten b&te van het 
verkiezingsfonds. 

De bijeenkomst, die een rustig verloop had, werd te om-
1 streks 23.0J uur gesloten.De toehoorders, die vrijwel allen 
/ uit communisten bestonden,volgden zowel muziek als spreker aan 

dachtig,doch uitten zich slechts in roetig appl8us. 
Voor deze bijeenkomst waren toegangsbewijzen à .50 cent ver
krijgbaar a�n de volgende adressen: 

le. Hendrik STRTJIWICH, geboren te Groningen 21 vctober 1898,wonen
de alhier,Deurningerweg 49P.Lid van de c.P.N. en GemeenteraAds 
lid. 

2e. Petrus L�'UNING, geboren te Bel lingwolde,2.5 óctober 1902,wonen
de alhier,./erninkhofstraet 18.Lid c.P.N. en .i..;;.v.c. 

3e . ./ �uke Jan METhSM.-.., geboren te Emmen, 2o Meart 1912, wonende al
hier ,Rembrand tstraa t 36.Lid van de c.P.N. 

1 4e • ., ·1.rend Jan B"RTELINK, geboren te Hengelo(0),.5 Januari 1902,wo
nende Me.doerastraat 43 alhier.Lid van de C.P.N. 

5e. vJan hendrik BIJKERK, geboren te Losser,6 Juni 1899,wonende so
phias_traat 6 alhier.Lid C.P.N. en bezorger van De ,{aR.rheid. 

6e. vBernard MJ�1.JTSTEGE, geboren te Hengelo( O), 26 November 1892, wo
/nende Jilderinkstraat 24a alhier.Lid c.P.N. 

7e. ,villem KOOPS ( zie sprekers) Gemeenteraadslid. 
Se. 1./Johannes � !J'ITJK, geboren te/lu�g�imi�i,29 October 1902,wonen 

de I ndustriestraat 166 alhier.Lid C.P.N. en Gemeenteraadslid. 
9e. [,/Johanna KEEP, geboren te Sleen (Dr.),24 Januari 1907,wonenáe 

Ziekenhuisstraat 17 alhier (Lid van de C.P.N.) en haar broer 
lOe. :/Lambertus KEEP, geboren te Sleen, 23 Januari 1904, wonende Zie

kenhuisstraat 17 alhier.Lid van de c.P.N. en E.V.c. 
lle.vi.lbertus van N ... 4.RDEN, geboren te Hilversum, 2 Juni 1902,wonen

de Enschedesestraat 202 alhier.Lid van de c.P.N. en E.v.a. 

1 2e.P,Gerrit �an KRA.BBE, geboren te Hengelo(O),l ,.ugustus 1897,wonen 
de Berfloweg 7 al�ier.Lid van de C.P. N.

13e.VHendrik Jan NIJMEIJER, geboren te Tu;.arkelo,2.5 .ugustus 1879,wo
nende nthoniusstraat 47 alhier.Lid van de C.P.N. 

Nog niet gemelde communisten die deze bijeenkomst bezochten: 
le)/ Cornelis Hendrikus van DOORN, geboren. te Rotterdam, 13 ,ugustus 

/1917, wonende Oelerweg 90 alhier.Lid C.P.N. en R. 1f.N. 
2e. Johannes Gijsbertus !!.!! ZANTEN, geboren te dijk bij Duurstede, 

20 September 1888,wonende Sloetsweg 210 alhier.Lid van de 
�.P.N. en E.v.c.

3e. Hendrikus Johannes van DUIJN, geboren te Haarlem,27 :Mei 1892, 
wonende alhier Meeuwënweg 31.Lid C.P.N. 

Verzonden op 26 Januari 1948 aan het 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te s-G RAVEN HA GE. 

In afschrift aan de Procureur-Generaal, 
fgd.Directeu.r van Politie te� R N HE M. 
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Ik heb de eer Uedelgestrenge hierbij 
te doen toekomen een rapport over enige 
bekend geworden bijzonderheden omtrent een 
alhier op 7 Febr.jelo gehouden.Q��loten 
Districtsbestuursvergadering der C.P.N. 

De IoD.'s in Twenthe zullen dezerzijds 
met de voor hen belangrijke bijzonderheden 
uit dit rapport in kennis worden gesteld. 

De Commissaris van Politie, 

-------·--

• 

AAN: • 

den Heer Hoofd v.d. Centrale Veil.igh�idsdienst, 

te 

........... � .. s. � .GRAY ENHA.G E .•...................... 
Javastraat 68. 

• 
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•
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No: R.82. 

Op Zaterdag 7 Februari 1948 werd te Enschede een vergadering 
gehouden van het nieuw-gekozen bestuur van het District Twenthe 
d 

..... - -er C. P .]i. 
Van deze vergadering zijn uit zeer betrouwbare bron de volgende 

inlichtingen verkregen: 

Joop jeiwes hield een inleiding, waarbij hij o.a. het volgende 
memoreerde: 

Op de kortgeleden gehouden partijconferentie had het secreta
riaat een bespreking gehad, waarbij hF,j-.o.a. naar voren kwam, dat 
er organen geschapen dienden te worden, welke de hun opgelegde taak 
naar behoren zouden vervullen. 

Degene, die een opdracht ontving, was verplicht deze stipt uit 
te voeren en daarna verslag uit te brengen • 

Voorheen was het mogelijk in naam een bepaalde functie te be-
kleden, terwijl er in de praktijk weinig van terecht kwam. Zo was 
het maar al te dikwijls voorgekomen, dat een partijgenoot functies 
werden opgedragen, terwijl de lopende werkzaamheden op enkele perso
nen (secretariaat) neerkwamen, die daardoor overbelast waren. Tot 

l zijn spijt moest hij in dit verband o�_I_)artijgenoot Ot:t.g noemen, 
• d1e er zfèh over beklaagd had, dat het zeer moeilijk was alle hem

opgedragen werkzaamheden te verrichten, vooral gezien zijn zeer
drukke werkzaamheden als wethouder. 

Hij noemde de toestand in het district niet rooskleurig en
daarom was het zaak, dat alle functionarissen over een behoorlijke
dosis doorzettingsvermogen beschikten en de lopende werkzaamheden 
niet door enkele partijgenoten lieten verrichten. 

De laatst gehouden districtsconferentie had grote tekortkomin:
gen van dê partijfun�tionarissen gedemonstreerd, waarbij Teiwes
speciaal de met de obligatielening behaalde resultaten als voorbeeld
noemde. 

De partij had Twenthe op f 17000.- begroot voor deze lening� maar na enige maanden werken was men niet verder gekomen dan f 2]QQ;: 
Vorige week was hier een partijgenoot uit Amsterqam geweest, � 

die het gepresteerd had om in 2 dagen f ,500.- bij elkaar te brengen 
Volgende week komt die partijgenoot weer in Twenthe werken en 

Twiwes foei er van overtuigd te zijn, dat hij het voor dit district 
beoogde bedrag zou voltekend krijgen. 

Veertien dagen geleden stond Twenthe op de 16e ijlaats. 
Er waren voor de partij geweldige perspectieven. 

7 
Hij noemde daarbij de"Comité's van actie voor het Nationale 

Welvaartsplan"(?), waarvoor o.a. in BoekeloTde voorbereidingen 
getroffen zouden zijn. In Glanerorug zolTaen o.a. in dit comité 5

!
1 

partijlozen, waarvan 1 onderwijzer, zitting hebben. 
Bij de staking op de fabriek Oosterveld te Enschede was niet, 

zoals gewoonlijk een stakingscomité, maar een "Comité van Actie" op-· 
gericht door de stakende arbeiders, bestaande uit 3 E.V.C.ers, 3
N.V.V.ers, 2 partijlozen en 1 Katholiek.
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Teiwes herha&lde, dat er geweldige perspectieven voor de partij 
waren. O.a. op het gebied van de jeugd.( 

/ Jeugd. ...... ._ ........ _ ... a.ct. · " " 

;...,..L>-� 

De partij had zich in het verleden daar te weinig om bekommerd.
1°.:;..� Sedert enige maanden werd er meer aandacht aan besteed. Deze actie
.S-'i. yiel samEi!! met de landelijke actie van het A.N. J. V. Het disiric_j 

��� had zelfs momenteel �e leidigg bij de ledenwervingjvoor het A.N.J.V. 
� · Vooral onder de w�r.ken�e jeugd moesten leden worden gewonnen. Zo 
��./ o.a. thans pi,:j--d"e stakende jeugdige arbeiders van de fabriek Oester
�-, veld te Enschede. De jeugd moest worden ondersteund en van meet af 

aan-worden opgevoed in progressieve zin, zoals de communisten dit 
- wilden.

Vergaderingenbezoek. 
Het bezoek van partijvergaderingen liet veel te wensen overo Op 

papier klopte de organisatie ervan wel, maar er was geen regelmatige 
controle op. Er waren tal van perspectieven voor de partij als men 
zich voor de volle 100 % zou geven • 

Nieuwe organisatievorm. 
In het verleden bestond de dagelijkse leiding van de partij in 

het district uit 13 personen, die iedere week vergaderden. Hij, Tei
wes, was persoonlijk op 2 van deze vergaderingen geweest en daar 
waren slechts 6 partijgenoten aanwezig geweest. Verschillende fac
toren waren er oorzaak van, dat diverse partijgenoten, die hun dage
lijkse werkzacimheden hadden, hun partijwerk niet naar behoren konden. 
vervulllen. Hierdoor werd echter de ontwikkeling van de partij ge
remd. 

Daarom_stelde hi" een nieull,.e org_ànis.at.ie"!L.OXJILVO.Ql: • 
. .!.- Als°15ëzoldigd partijbestuurder in het district Twenthe: 

JOHANNES HENDRIK TEIWES, geb. te Amsterdam, 4.6.1911, wonende te 
Enschede, Ypkemeulestraat 85; alg_em.ê.ê._Q_§_ecretarJ.s; 

+ JACOB BRUNING, geb. te Stad-Vollenhove, 26.7.1914, won. te Enschede,
Esdoornstraat 61: ox�nisatLetsecretlil'.Ls.;
HENDRIK BöNHKE, geb. te Enschede, 4.4.1912, won. te Enschede, Kui-

7- persdijk 187: 2e secretarj_s (zwager v. H.B.Otto);3ik�� tNNIE TEIWES (nadere gegevens nog niet bekend, niet ingeschreven

t&Bl��
iier): partijsecretaress...§.. 

Y � !- Niet-bezoldigde Darti.ibestuurders in het district Twenthe: 

) 

GROB, won. te Enschede (identiteit nog niet met zekerheid vastge
steld, meerdere personen van die naam bij de I.D. bekend.): werkzaam 
heden in de bedrj.jye.o..; 

1 WILHELM ALEXANDER REGENSPURG, geb. te Enschede, 11.7.1915, won. te 
Enschede, Rijksweg 264: p.r.9�agan�eider; 

�De volgende partijgenoten werden door Teiwes voorgesteld als 
hoofden van bepaalde diensten: 

,. J HEINRICH BERNARD OTTO, geb. te Rheine (Dld.), 6.1.1907, won. te En
schede, B.w.ter Kuilestraat 166: raadswerk; 

1/ JOHAN F .CHRISTIAAN HARTMAN, geb. te Zutphen, 8.12.1901 , won. te�
�_melo� Bosstraat 32: werkzaamheden op het 2latteland; 

t1î'ERMANN MARTIN BAAJRS, geb. te Rheine (Dld.), 26.10.1918, won. te 
Enschede, Dr. P.v.Hoekstraat 30: scholing; 

1 JAN LOS, geb. te. Gronau (Dld.), 21 .5:-fV1T, won. te Enschede, Lede
boerstraat 8: jeugdwerä; 

, 1 GERRIT van der POST, geb. te Eschendorf (Dld.), 6.J.1698, �on. te 
Enschede, Kottendijk 33: functie onbekeng gebleven. 

Deze wijze van organisatie had het voordeel, dat indien het 
dagelijks bestuur�over een bepaalde materie, b.v. : scholing, beter 
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ingelicht wenste te worden, zij alleen Baars behoefde uit te nodigen 
om te verschijnen. 

::!,... Teiwes noemde verder enkele personen, met wie het dagelijks be
u� stuur voE;.JJ.n�ou houden en wel: 
r.rv · Van de E.V .c.: FRITS LEUSHUIS, won. te Almelo, voorzitter Landelijke 

Bedrijfsgroep Iüeäïng- en Textielnijverheid; 
'X fl,Van R.W.N.: Van den BERG, won. te Enschede (vermoedelijk);

/'J (Opm.I.D.: identiteit niet met zekerheid bekend, in admi-

. \ 
nistratie komen meerdere Van de Berg' s voor.) 

.1 
Van Nederland-U.S.B.R.: LEPPINK, vermoedelijk HENDRIK KAREL LEPPINK, 

r geb. te Lonneker, 18.2.1924, won. te Enschede, Begoniastraat 54.

Deze personen zouden niet als hoofden van dienst in de partij 
functionneren. 

Enkele pa:etijgenoten werden gEW,oemd, die niet zozeer door hun 
dagelijkse werkzaamheden waren geb&äen, zodat zij een deel van hun 

• 
partijwerkzaamheden overdag konden behandelen. Dit was b.v. het ge
val met Los, Hartman en Otto. 

Iedere 4 of 6 weken zal aan het secretariaat verslag worden 
uitgebracht over de verrichte werkzaamheden. 

Deze nieuwe organisatie van het partijwerk zal betere resulta
ten afwerpen voor de partij. 

Hierna kregen de aanwezige partijgenoten de gelegenheid hun 
mening over deze voorstellen uit te spreken. 

Als eerste sureker voerde Hartman het woord. Hij keurde de nieu 
we organisatie goèd. Wel meende hij de nadruk te moeten leggen op 
het feit, dat zijn partijwerk op i�{ platteland zoveel tijd vergde,
dat zijn dagelijks werk (sigarenz _ ") daarvan groot nadeel dreigde 
te ondervinden. Hij opperde de mogelijkheid, om hem voor zijn partij 
werk enige dagen per week te honoreren. 

Beppink als volgende spreker vond de aanwijzing van Annie Teiwe. 
voor het vrouwenwerk een zwak punt, daar laatstgenoemde op de dis
trictsconferentie te kennen had gegeven, niet veel "puf" te hebben 
in dit werk. Hij achtte Dientje Schukkink (Gerritdina Jacoba IJS-

..;.__. PEERD-SCHUKKINK, geb. te Enschede, 18.9.1913, won. Burg.Jacobstr.36 
te Enschede) een serieuze candidate voor deze functie • 

.-. Otto gaf als zijn mening te kennen, dat hij wat huiverig was 
om deze organisatievorm zonder meer goed te keuren. Volgens hem 
werd in het voorstel van partijgenoot Teiwes een scheiding gemaakt 
tussen de bezoldigde functiona�issen en de 2 overige functionarissen 
Grob en Regenspurg. Hij vreesde, dat het vo Tstel van partijgenoot 
Teiwes op dit punt tot misverstand zou leiden en hij gaf als zijn 
mening te kennen, dat zeer zeker de 2 laatstgenoemde partijgenoten 
ook tot het dagelijks bestuur moesten horen. 

In zijn repliek zei Teiwes o.m., dat z.i. Annie Teiwes de 
meest geschikte persoon is voor deze functie. Dientje Schukkink, 
voorgesteld door partijgenoot Leppink had wel ervaring op sociaal 
terrein, doch niet op·het gebied van vrouwenorganisatie. Bovendien 
zou de hiervoor te benoemen functionaris zekere talenten moeten be
zitten, een inleiding kunnen houden, de stuwkracht zijn in alle 
Twentse plaatsen, leiding kunnen geven aan een aantal vrouwen, in 
elke plaats door haar uit te kiezen. 

Door Bönhke als 2e secretaris in het dagàijks bestuur te be
noemen, bé§'t'ond voor deze de gelegenheid een deel van zijn taak 
als districtspenningmeester overdag te regelen • 

. /1'1-I / 

, 
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Volge Teiwes moet dê'"secretaris van de politieke controle-
l commissie: GAME (Wilhelmus Petrus Game, geb. te Breda, 26.2.1903, 

won. te Losser, OvercfinkëI 22-0T tOt alle besprekingen aan het secre-

A
riaat toegang hebben. Wilde hij zijn funciè goed vervullen, dan 
u hij met de overige leden van deze politieke controlecommissie 
.a. werden genoemd REE en TIMMERMAN) de plicht hebben, zoveel moge 

lijk aan alle vergaderingen deel te nemen om te controleren of de 
politieke lijn van de partij wordt gevolgd en of de genomen besluite1
ten uitvoer worden gelegd. 

(Opmerking: Met REE wordt waarschijnlijk bedoeld: Willem Arend 
Ree, geb. te Hengelo ( o.), 15.2.1908, won. te Enschede, Ohmstraat 16 
Timmerman ,;1-s waarschijnlijk WlilOnachtig te Almelo.) 

In antwoord op de opmerkingen van partijgenoot Otto zei Teiwes 
o.a., dat hij in zijn voorstel mogelijk niet duidelijk genoeg was
geweest, doch dat het hierop neerkwam, dat de 3 secretarissen en de 
secretaresse van het secretariaat plus Regenspurg en Grob tezamen 
de dagelijkse leiding van het district zouden vormen. 

Bij iedere belangritke gebeurtenis moest volgens Teiwes onmid-
1 dellijk het secr�ta�iaat bijeenkomen. 

De�à_ggelijkse Îeidi_!!g'van het district moest volgens hem in 
ieder gtval iedere Zateraagmiddag bijeenkomen en dan voor iedere par 
tijgenoot te bereiken zijn, terwijl tevens de gebeurtenissen van de 
afgelopen week zouden moeten worden besproken. 

Eventueel was het dan mogelijk om de hoofden van bepaalde dien
sten op deze bijeenkomsten uit te nodigen om hun werkzaamheden met,-. 

r f\ f J ' 
hen te bespreken. 

P� • In antwoord op de opmerking van partijgenoot Hartman zei Teiwes 
� f o.a., dat diens voorstel in de toekomst zeer zeker te overwegen was,

doch dat het noodzakelijk was, eerst resultaten te kunnen tonen, 
� 

I 
vooraleer de part_ij daarvoor geld kon uittrekken. Als voorbeeld stel 

"" � /..-\ de Teiwes partijgenIDot VOLKERS, die 2 jaar op die wijze gewerkt had 
(Y, �· zonder vergoeding en die eerst kortgeleden, buiten de vergoeding voo 

"°'. reiskosten, gedurende 3 dagen per week een vergoeding ontving voor 
�� e knecht, die zijn bedrijfje gaande hield. 

:a
De taak van Hartman, genaamd: plattelandswerk, was door partij-

. w, genoot Teiwes zelf 2 jaar lang voor de partij vervuld. Teiwes wees 

r ..... � .... -H(À,�.

,-.Vt1, .. ,,..,....

e�, dat vele kleine boertjes tevens fabrieksabbeider zijn • ..-1'.!2 
In Vroomshoop b.v. zal op de 21e (Februari?) een filmavond (?) 

van het Comité voor Nationale Welvaart worden gehouden. Eveneens in 
Vriezenveense WiJ_k e_g. __.Boekelo is dit al geregeld. r'f" .... f/cllc"'d••v-"'. 

Partijgenoot· Frits Hartman zal ook Wierden en NiJverda,J., waar 
re�eds- contactpunten zijn, moeten bezoeken, om een dergelijke avond 

e organiseren. 
Teiwes maakte verd:er hier de algemene opmerking, dat, zo men 

· in zijn taak als verantwoordelijk functionaris wilde slagen, men
zich voor 100 % zou moeten geven. 

Partijgenoot Otto had volgens Teiwes b.v. tot taak, de vergade
ringen van de C.P.N.-fracties in alle plaatsen in het district te 
bezoeken. Hij moest o.a. behulpzacm zijn bij het opstellen van stuk
ken. Hij zou deze veelomvattende taak alléén niet naar behoren kun
nen volbrengen en moest daartoe in overleg met het secretariaat eni
ge partijgenoten aantrekken en die instrueren. 
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Ditzelfde was ook van toepassing op partijgenoot Hartman en op 
alle andere hoofden van bepaalde diensten. Zij moesten een soort 
bureau vormen en bepaalde partijgenoten, waarvoor zij verantwoor
�elijk waren, aantrekken. Het moest niet meer voorkomen, dat partij
genoot Bruning urenlang aan de stenc�lmachine stond. Andere partij
genoten moesten dit werk doen. 

(.)1),

2 

�eI!._S.RUr$ (Willie) moest circa 7 partijgenoten aantrekken, 
��-�· die hij moest instrueren voor het werk in de afdelingen en de wij-
.F' ken. 

In het algemeen moesten ook buiten Enschede verru:i.twoordelijke 
partijgenoten worden gevonden, die met de secretarissen moesten 
samenwerken. 

Volgens Teiwes was het onjuist,al deze partijgenoten in het 
bestuur te betrekken. Van een bestuur moet niet een soort vergaar
bak van allerlei baantjesmensen worden gemaakt. 

De functionarissen moesten volgens Teiwes goed beseffen, dat, 
wat er in Joego Slavi� was gebeurd, in de toekomst eveneens hier 
zou gebeuren. 

De functionarissen van nu zouden de bestuurders van de  staat 
van morgen zijn. '- Tenslotte maakte Teiwe� er de aanwezigen op attent, dat men 
als leidend kader van de partij de plicht had een voorbeeld voor 
anderen te zijn. Op vergaderingen b.v. diende men op tijd te ver
schijnen. 

Brunin�, vervolgens het woord verkrijgend, merkte op, dat men 
(voor de scholing bekwame mensen nodig had. In Almelo was reeds een 
zscholingsbureau met enige opgeleide mensen. In Enschede werkte dit 

nog niet. 
--

Het grootste vraagstuk in de partij was volgens Bruning, dat 
van de  organisatie� 

Hij wees er op, dat b.v. partijgenoten-arbeiders, werkzaam in 
vitale bedrijven, op een oproep van de partij hadden te verschijnen. 
In de toekomst zouden culturele avonden voor bedrijfsarbeiders wor
den gegeven. 

Volgens Bruning zag men in deze kapitalistische maatschappij, 
dat vele keuterboeren met een groot gezin op fabrieken werken. Zo 
waren o.a. in Enschede op de grotte bedrijven vele arbeiders van 
het boerenland afkomstig. De boeren moeten worden "geproletariseerd'� 

Dientje Schukkink merkte op, dat zij blij was, dat nu einde
lijk iemana belast was me-'f het-"vrouwenwerk" in de partij. 

Otto hield een vrij lange uiteenzetting over zijn drukke werk
zaamheden en over het feit, dat b.v. zijn vrouw nooit de gelegen
heid kreeg aan het partijwerk deel te nemen. Hij vond het practi
scher de Zaterdagmiddag vrij te houdBn. 

Enkele aanwezigen waren het met hem eens. 
In zijn beantwoording van de sprekers zei Teiwes o.a., dat 

hij de bezwaren, aangebracht tegen het ver��eren op Zaterdagmiddag, 
niet steekhoudend vond. Uit Almelo, of b.v�roomshoop� zouden de 
partijgenoten beter des zaterdagsmiddags na,ar Enschede kunnen komen 
dan 's-avonds. 

De scholing achtte hij zeer belangrijk. Baars moest beseffen, 
dat het zijn taak was, het kader van de partij te kweken. Hij moest 
de partijgenoten rijp maken voor alle functies. Alle partijgenoten, 
werkzaam in een orgaan van de partij, werden er in geschoold om 
leidend werkzaam te kunnen zijn. Zij vormden het reserveleger aan 

, ..
. kader. In Almelo verliep de scholing volgens Teiwes zeer goed. 

il"' Een oude partijgenoot had daar de leiding. 
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Bijbuei.nd ra::;i ,ort �erd ontva.vico11 vun de Inl. Off. 
2e =-il. Cre est te ,rnhen en nerd door de":e ir c..fsc'11·L�t 
aunseboden aan de I.D. �>J.·nb.eu. Door een 1J.isverst---:.--id 
blijkt Uw ve1·bindi "1.f è'..i t ri:.:.=1port niet ;;..<'in U te hebben 
doorgezonden, L. ver:: ..... nd ,..,:i.o.!Tlede il: 'G t'1.ans ::i.lsn�::: een 
e:::en:9l&ar doe toe!:o'ten. 

:Je ir.h0tid van. het rup:::iort is afk =isti.:; van ee .. 
rechts seoriè3nteerd e:;c-illec;:s.al, aun ro.=1riorteur coed be
kend uit de ille.::;aliteit e�. c1 JOr deso· voll�o,·:en 1:>etr("\uï'
baar geac1,t • .Jericl1..tgever, die het ces";r·ek ;)ersoonlijk 
afluisterà.e, in het kort notecrQa en nader11l;:JJ.d ui tr,erkte, 
't"enst onbekend te blijven. 

�i.ange;:;ien de �-::...hl'J.e Yc.n cle inhoud vo lkoc '.en c;..f
han.'..-eli j ': i"' .,.,.a de betr1u17baa:r•1eiè. V.'.::l'. de bron, is 1)e
doelc"ce 1.:.11. Off. è.ir:i 1:....J.11gaande-n--;-;=,-el!ns s:1eci�u.l nnc"i.er
vrau.'.:';d. Ik meen, nu dit o::1derb.ouc1, zo·1è.e>r Y·Je: :risico te 
mo[;en .::..::..·menen, cl.:..t d.e ')rc-n i:16.erè.aad goed is. 

Indirect l:i...n Jo7.e eve�,,�el --·orde�1 �..,etoetst d..:-or na 
te è:::.an of de 11&1en der Franse en '=le1c:i"che Conn. l::ü�n·e 
interdaad ':lo:..r 1011 en of er i!'derüa.ad in ',:est-Dui tslanè. 
een fi[1.tUr vun de naar.1 TJJ.nann voor'.mr ,t. Ik noce ,ull:s 
echter ceheel G.u.n u ove'.:'16.ten.· ·'el ,....ordt er dezerzi: à.s 
:prijs op�estL.lè. t.z.t. v c.ll1 · ' te :1oge11 ver'l1emen -16H:: re
sul ta_.t 1;,..... onder zoel� 1:J.eeft o1.igeleveréi. 

Tenslotte neen ik, aannemende dat het ra1):9ort 
juist 'S, �at het voor de ha�d li,t, dat der�elij�e hije�. 
::::r.:-:sten "iet op zichze:..f zullen stuc.1.'1, à.och op ve1·sc',ei
de"le :;_:ilaatse·1 in den ld.Ilc:e, vol:::ens hetze�.fu.e rece 't, zul
len :::ijn ge11�uden. 

t 

De Lui t..,_1ant-I:01onel, 



VERSLAG van een .-·edeelte der r,,e �eir.:e ver ·2.derini_: der c.p.N. ,c;ehoudan 
in de nacht van Dinsda, • .' op Woensda •· 9- 0 !(aar te Overdinkel 
by I,.EULENBROEK in de verboden zone aan de c;rens. 

Verr:;.oedelyk aarnrnzit;.; 7 à 8 personen. Geluisterd v�m pl. r.-. 12 uur 
tot pl.r:;.� uur. 

Een spreker is aan 't woord.Sedert hoe lanc,onbekend. 
Zyn rede had de volGende inhoud: 

Na onze laatste besprekint;,is er wel zo het een en ander !,;ebeurd. 
Alles wyst er op,dat onze tec;enstanders een zo krachtiE,; :mogelyk 
front willen r;uan vormen. 
Van onze kant is het daaron noodzakelyk,ons no5 hechter aaneen te 
sluiten en de uiterste activiteit te ontplooien,waarnanst we ons 
eventueel de �rootste opofferin�en noeten "etroosten. 
Tevens zullen we d.e ,rootst mo,,·elyke e;ehei:mhoudine; moeten betrach
ten,da�r wy in onze gelederen �een spionnen kunnen gebruiken. 
De tactHr.k,welke wy tot nae; toe �evolcd hebben,is,op enkele uit
zonderin_;en nR, juist €,;€bleken" 

• 
.Geheime verr;aderincen rioi.;;en nooit, steeds op dezelfde plaats .:.,;ehou
den rorden. Slechts enkelen z,ullen hier nu r:.ee op de hooc.;te zyn 
en deze zullen door �iddel van boodschappers het tydstip van te 
voren bekend naken. 
Vle beschi1rken over vodoende contacten in binnen en buitenland,oo 
deze bijeenkomsten te doen slac;en. Echter noet ik allen op het hart 
drukken,niemand te vertrouwen,daar reeds raeer dan eens ceconstateerd 
is,dat in onze beweging foute elenenten geslopen zyn. 
We zullen hier noc; niets aan doen,doch de tyd is aanstaande dat we 
zonder pardon ook deze nenschen zullen liquideren. Onze lessen heb
ben we ook in de bezettin� geleerd. 
Het heeft ons geleerd,hard te raceten zyn voor ons zelf,oaar no� har
der voor onze te0enstanders. 
Ik heb i;·eoe end jullie hier te laten roepen, oudat de tyd van handelen 
niet ver oeer af is. De toestand in Lidden-Europa is reeds goed 

X! te noenen. Tori;liatti ? in Italië heeft uiti.;ebreide instructies ont
vanGen. Zo nodig,moet hier een bur�eroorlog door�evoerd worden. 

'j, h Lafori;:;ne ? en B@.rtien ? zullen oede in Frankryk de leiding nenen, 
dae,r hier de t;rote stakin� weer bee;innen z2.1, terwyl in Bele;ië 

·,
,.)(u Fonte ine ? en Joris sen ? zich er m.ee belRsten. 

fl )( •Wat Nederland betreft, zal de le idin...; berusten by Paul de GROOT, ter
xv t •wyl JAN HAKEN,WOUDSTRA en WATERMAN zich uet de rest ber.1oeien. 

"� In de eerste ple,c,ts is jullie taak zoveel nogelyk van onze te::;en
standers c;eY1aar te ,1orden en vooral nat betreft hun organisaties, 
vde daar de leidende functie in bekleden, over hoeveel r;ienschen ze 
beschikken en of er eventueel bewapenint; aa.nwezi&; is. 
Van de zyde der Regerine; behoeven we praktisch niets te vrezen,d2,ar 
a_eze geen steun kan verschaffen. Bovendien zyn we hen een slag voor. 
Het lec;er richt tei:en ons niets uit en wat het politie-apparaat be
treft,daar behoeven we ons geen zorgen over te maken. 
Het enieste waar we rekenin� mee Noeten houden,is de onder,rondse 
activiteit van verschillende oude verzets&roepen. 
Heel wat naraen zyn reeds i:;erecistreerd,doch we moeten van elke plaats 
van betekenis hun eventueele orcanisaties weten en welke personen 
hier een rol in spelen of zullen kunnen spelen. 
Ik hoef niet no&naals te ze6t;en, i7U t er op het spel stv.at, dit is reeds 
uitvoeri� op onze vori�e bijeenlconst naar voren cebracht. We hebben 
niet te vr.:;,i..;en lrunnen He slae;en, neen, rre zullen sla_;en. 
We weten,dat achter ons de e;rootste macht ter wereld staat en dat 
niet a11een,we zien overal ontevredenheid over de bestaande toestan
den. Deze ontevredenheid moeten we uitbuiten en de mensen wyzen op 
ons Nationaal Welvaartsplan. 
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Onze propac;anda noet noc.; intensiever c;evoerd worden. Onze mensen 
roeten ook nog meer doordrongen vrorden van hun taak, Als ny straks,wat 
vry verwachten, ook in Nederland aan de nacht komen, zullen we klae.r 
Moeten staan. De inzet lrnn nooit te hoos zyn. Anderen hebben ons 
een voorbeeld ger;even en zy zyn c;eslaac;d. Het door de kapi tal is ten 
zozeer cevreesde yzeren gordyn wordt steeds verhaneen. Doch dit is voor 
hen een lykkleed,waardoor ze in al hun naaktheid bedekt worden. 
Want naakt zullen wy hen uitkleden voor het tribunaal der echte de
mocratie, Daarom noeten wy hard zyn,medogenloos en zonder pardon, 
Want ook de kapitalist klemt zich tot het 1aatst toe vast aan het 
voor hem zo machtige Amerika en hy zal,als een laatste poginc; zyn geld 
willen geven om anderen nog voor hem te laten vechten, 
Mogelyk zal hy,zoals de Katholieken thans reeds doen,de Protestanten 
op laten hitsen door hun Predikanten. Doch ook de beurt van de gees
telykheid komt,want zy gebruiken de godsdienst om de massa rustig te 
houden. Zy willen de ontwikkeling der democratie belemmeren. 
De vrije geest in den mens doden, Daarom is deze �odsdienst opium voor 
het volk en kan geen plaats innemen in de opvoedin� van onze jeugd. 
Onze plannen zyn klaar en zullerull uitc;evoerd worden, zodra de tyd 
�an handelen aanbreekt. 
Als laatste instructie geef ik jullie Bee:Weest in de nabije maanden 
op alle e;ebeurlykhea_en voorbereid, teest niet te overhaust en volgt 
nauwkeuric de instructies van de aancewezen leiders en als het nodic; 
is,sla toe,�aa.r sla hard,dodelyk hard, 
De spreker so11t dan diverse o;roepen op,r,e,u.r de nodiGe aandacht aan beil
steed :roet worden en waarover, zo mocelyk dac.;elyks,rapporten r:oeten 
binnenkomen. 
De met name c;enoer,de c;roepen zyn: 
Rykseenheid, - Volksvreerbaarheid - B. V .L. (welke weer opc;ericht wordt) 
Nationaal Reveil - Katholieke Studentenvereeniging (well{e een neer
baar l{orps wil vormen), 

Als hoofd der voornaarste r;roer,nn vrnrdt Prins Bernhard genoemd, VTelke 
als vroecere cormn.andant der B.s.wellicht een beroep op de g;oede leden 
daarvan zal doen, 
Opge!'l.erkt v1ordt noe,dat wet men zich met andersdenkenden d,w,z,niet 
communistische dienstweigeraars,liefst niet meer bemoeien moet"daar 
op den duur deze jongelui niet alleen lastig,doch ook gevaarlyk vror-
den. Dit brengt allerlei onaaneenaamb.eden voor partymenschen mee. 
Het nut van zulk een onderduiken is dan ook niet zo heel eroot. 
Wel zal gelet moeten worden op het belang van stakingen en dat onte
vredenheid onder de arbeiders direct ter kennis moet worden gebracht 
van de betrokken personen. 
Dit ailes is koren op onze verkiezingsmolen. 
Bovendien krygen we er de vrind mee in de zeilen. 
Door een der aanvïezit,;en wordt de vraag gesteld of' er m.oe;elyk in Twente 
namen en ge�evens bekend zyn van personen,welke zich beziel( houden 
r:tet het werk voor een der genoe1"1de organisaties. Spreker antwoordt, 
dat een nieuwe en aanvullende lyst,een dezer da�en afgegeven zal worden. 
Een ander vraae;t,hoe of het net de contacten in West-Duitschland ms ?. 

--t1 Spr,zegt dat Ulmann ? zich met de or�anisatie daar belast. 
De nedewerkers zyn reeds aangewezen. 
De haard van verzet zal ook in het Roergebied verder uitcebreid worden. 
Ook in de Russische zone worden alle maatregelen genomen. 
Hun hele i[arshall-plan zal echter de opmars der vrije volken niet 
tec;en kunnen houden. Vrijheid wordt aet c;een geld gekoc:qt,of betaald, 
doch uitsluitend door persoonlyke opofferingen en tot doe opofferingen 
'?yn wy bereid, 
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BIJLAGE I. 

// 

Verslag van een gedeelte der geheime vergadering der C.P.N. 
gehouden in de nacht van Dinsdag op Woensdag 9-10 Maart 
te Overdinkel bij MEULENBROEK in de verboden zone aan 
de grens. 

Vermoedelijk aanwezig 7 à 8 personen.Geluisterd van plm. 
12 uur tot plm.2 uur. 

Een spreker is aan het woord.Sedert hoe lang, onbekend. 
Zijn rede had de volgende inhoud: 

Na onze laatste bespreking,is er wel zo het een en ander gebeurd. 
Alles wijst er op,dat onze tegenstanders een zo krachtig mogelijk 
front willen gaan vormen. 
Van onze kant is het daarom noodzakelijk , ons nog hechter aaneen 
te sluiten en de uiterste activiteit te ontplooien,waarnaast we 
ons eventueel de grootste opofferingen moeten getroosten. 
Tevens zullen we de grootst mogelijke geheimhouding moeten betrach
ten,daar wij in onze gelederen geen spionnen kunnen gebruiken. 
De tactiek,welke wij tot nog toe gevolgd hebben,is, op enkele 
uitzonderingen na, juist gebleken. 
Geheime vergaderingen mogen nooit steeds op dezelfde plaats ge
houden worden.Slechts enkelen zullen hier nu mee op de hoogte 
zijn en deze zullen door middel van boodschappers het tijdstip van 
te voren bekend maken. 
We beschikken over voldoende contacten in binnen en buitenland,om 
deze bijeenkomsten te doen slagen.Echter moet ik allen op het hart 
drukken, niemand te vertrouwen daar reeds meer dan eens geconsta
teerd is, dat in onze beweging foute elementen geslopen zijn. 
We zullen hier nog niets aan doen,doch de tijd is aanstaande dat 
we zonder pardon deze mensen zullen li�uideren.Onze lessen 
hebben we ook in de bezetting geleerd. 
Het heeft ons geleerd,hard te moeten zijn voor ons zelf,maar 
nog harder voor onze tegenstanders • 
Ik heb gemeend jullie hier te laten roepen,omdat de tijd van 
handelen niet ver meer af is. 
De toestand in Midden-Europa i s  reeds goed te noemen. 
Togliatti? in Italie heeft uitgebreide instructies ontvangen. 
Zo nodig moet hier een burgeroorlog doorgevoerd worden. 
Laforgne? en Bartien ? zullen mede in Frankrijk de leiding nemen, 
daar hier de grote staking weer beginnen zal,terwijl in Belgi� 
Fonteine? en Jorissen? zich er mee belasten. 
Wat Nederland betreft zal de leiding berusten bij Paul de Groot, 
terwijl Jan Haken,Woudstra en Waterman? zich met de rest be
moeien. 
In de eerste plaats is jullie taak zoveel mogelijk van onze tegen
standers gewaar te worden en vooral wat betreft hun organisaties, 
wie daar een leidende functie bekleden,over hoeveel mensen ze 
beschikken en of er eventueel bewapening aanW"-..ftZig is. 
Van de zijde der Regering behoeven we practisch niets te vrezen, 
daar deze geen steun kan verschaffen.Bovendien zijn we hen een slag 
voor. 
Het leger richt tegen ons niets uit en wat het politie-apparaat 
betreft,daar behoeven we ons geen zorgen over te maken. 

- 2 -
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Het enige waar we rekening mee moeten houden is de ondergrondse 
activiteit van verschillende oude verzetsgroepen. 
Heel wat namen zijn reeds geregistreerd, doch we moeten van elke 
plaats van betekenis hun eventuele organisaties weten en welke 
personen hier een rol in spelen of zullen kunnen spelen. 
Ik hoef niet nogmaals te zeggen,wat er op het spel staat,dit 
is reeds uitvoerig op onze vorige bijeenkomst naar voren gebracht 
We hebben niet te vragen kunnen we slagen,neen, we zullen slagen. 
We weten,dat achter ons de grootste macht ter wereld staat en 
dat niet alleen,we zien overal ontevredenheid over de bestaande 
toestanden. 
Deze ontevredenheid moeten we uitbuiten en de mensen wijzen op 
ons Nationaal Welvaartsplan. Onze propaganda moet nog mntensiever 
gevoerd worden.Onze mensen moeten ook nog meer doordrongen worden 
van hun taak. Als wij straks,wat wij verwachten,ook in Nederland 
aan de macht komen, zullen we klaar moeten staan.De inzet kan 
nooit te hoog zijn.Anderen hebben ons een voorbeeld gegeven en 
zij zijn geslaagd.Het door de kapitalisten zozeer gevreesde ijze
ren gordijn wordt steeds verhangen.Do�h dit is voor hen een lijk
kleed,waardoor ze in al hun naaktheid bedekt worden.Want naakt 
zullen wij hen uitkleden voor het tribunaal der echte democratie. 
Daarom moeten we hard zijn,medogenloos en zonder pardon.Want 
ook de kapitalist klemt zich vast tot het laatst toe aan het voor 
hem zo machtige Amerika en hij zal als een laatste poging,zijn 
geld willen geven om anderen nog voor hen te laten vechten. 
Mogelijk zal hij,zoals de Katholieken thans reeds doen,de Pro
testanten op laten hitsen door hun.predikanten.Doch ook de beurt 
van de geestelijkheid komt,want zij gebruiken de Godsdienst om 
de massa rustig te houden. Zij willen de ontwikkeling der democra
tie belemmeren. De vrije geest in de mens doden. Daarom is deze 
Godsdienst opium voo·r het volk en kan geen plaats innemen in de 
opvoeding van onze jeugd. 
Onze plannen zijn klaar en zullen uitgevoerd worden,zodra de tijd 
van handelen aanbreekt. 
Als laatste instructie geef ik jullie mee: Weest in de nabije 
maanden op alle gebeurtelijkheden voorbereid.Weest niet te over
haast en volgt nauwkeurig de instructies van de aangewezen leiders 
en als het nodig is, sla toe,maar sla hard,dodelijk hard. 

De spreker somt dan diverse groepen op,waar de nodige aandacht 
aan besteed moet worden en waarover, zo mogelijk dagelijks,rappor
ten moeten binnenkomen. 
De met name gehoemde groepen zijn: 

Rijkseenheid. 
Volksweerbaarheid. 
B.V.L.,welke �eer opgericht wordt.
Nationaal Reveil.
Katholieke Studentenver. ,welke een w eerbaar corps wil

vormen. 
Als hoofd der voornaamste groepen wordt Prins Bernhard genoemd, 
welke als vroegere commandant der B.S. wellicht een beroep op de 
goede leden daarvan zal doen. 
Opgemerkt wordt nog,dat men zich met andersdenlcenden d.w.z. 
niet communistische dienstweigeraars,liefst niet meer bemoeien 
moet,daar op den duur deze jongelui niet alleen lastig,doch ook 
gevaarlijk worden. 
Dit brengt allerlei onaangenaamheden voor partijmensen mee. 
Het nut van zulk een onderduiken ms dan ook niet zo heel groot. 

- " -
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Wel zal gelet moeten worden op het belang van stakingen en dat 
ontevredenheid onder de arbeiderslter kennis moet worden gebracht 
van de betrokken personen. 
Dit alles is koren op à onze verkiezingsmolen. 
Bovendien krijgen we er de wind mee in de zeilen. 
Door een der aanwezigen werd de vraag gesteld of er mogelijk in 
Twente namen en gegevens bekend zijn van personen,welke zich 
bezighouden met het werk voor een der genoemde organisaties. 
Spr.antwoordt,dat een nieuwe en aanvullende lijst een dezer dagen 
afgegeven zal worden. 
Een ander vraagt,hoe of het met de contacten in West-Duitsland 
is. 
Spr.zegt dat Ulmann? zich met de O'.'ganisatie daar belast. 
De medewerkers zijn reeds aangewezen. 
De haard van verzet zal ook in het Roergebied verder uitgebreid 
worden. Ook in de Russische zone worden alle maatregelen genomen. 
Hun hele Marshall-plan zal echter de opmars der vrije volken niet 
tegen kunnen houden. Vrijheid wordt met geen geld gekocht of be
taald, doch uitsluitend door persoonlijke opofferingen en tot die 
opofferingen zijn wij bereid. 

ldirect 
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Dè 11ame11 flerb �GeJ.L:ifJcr1e en Frar1se oc:->r.1r;1uï1istif:;erJe leiders 
kon1en Ooao voo1� j_11 i1e·t 1-1:a.:..1·;>ort -'��ico .!.'1r. r.'12, betref"fenc1e een 
vergade1�ing ·te Bri1ssel op 27 er1 28 Juli J_9,i6 e H:terin ·v1clr<lt 
oolt gf.�11.oemd een ze!cei�e UL�:IEN �1i t ICe1�1len. 

,A. )"' ... "t"\O n"!..,.:l A • .. ::., t,.. • l t C . ,,. T "P()"\"Jp•n t"l_·l t A .t � 
·,�

! 
t.} viï'.i.1.tt.t-� 1S .1a.er1·v1.CK me "'

o!v·!e�J •-· ..r .. � tA. 1118 liel:'Ctam, l._ e-

J.ao·tet:tr va.11 t�pertacv"e •

De· identi �tei t ''1a1:1. 1..r.llT;;RI�J1l�Il \�Jerd r1oc� nie"c ·va(�ttgeE�te1·�1. · 

Vol3e11a C III heefi; de :rru. Off. te Arïlhem afso;:irift van 
het 1".}apport i�ehalve aa.11, ID Ar,1bem ook ,ioorgegeven aan de Mar. 
c1ie li'ë.m oehulpzaa.m ·v1as ge11vf�est in <.le v·erboden zOne aan de 
grens o De Inl. Off. 1,iilcle· zijt). beric.,htgever ni,et noemen tt:;gen 
C III. 

• 

• 

Aa�n :priebeek gevrê1agd PJeête te {j.eJ"en he·tgeen l1era 'beltend 
or11tre11t tJI1IlIA.t�1,r 11.i t !:Cetl"leu. 
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CFTING�N1JI!!NST TE HE:NG"�LO ( 0) • 

ID. 43/48. ({ l?" G � .., 

Onr'!.erwerp: 
Verslag, vergadering V'ln 
·\fdeling Hengelo ( O), OD 

1948.

de C. P. J.

25 1, t 'lrt 
-suREW � _30MR� 0

tyv, ">· iJ t. ' wft/ - . 
Op Donderdag 25 Maart 1948, te 20. Ö'llÏÎr,-;0rrl in het 

11 ,;_;igen Gebouw" aan de Pastoriestraat No: 33 alhier, een openbare 
vergadering gehour'ien dool" de C.P.N. '\.fdeling Hengelo {O). 

/\.anv1ezig waren 
Zaalcapaciteit 

Spreker: J /\. N 
Tweede Kamer. 

ongeveer� personen, waaronder 13 vrouwen. 
600 personen. 

- HAK 2: N, Partijbestuurder der C.P.N. en Lid

Onderwerp: "De Waarheid over Tsj echoslovrnkij e". 
All�_en een re_po.rter van het dagb-lad 11DeJJa9.rheid" 
de-'ring aanwézig. 

� ie;f,.,;,_.,,_4:::-Jn de zaa.l waren spandoeken opgehangen in de rood-wit-blauwe kleu
"v7i' 'lt, • 

ren, met de opschriften: 11Vrijheid 11 - 11Vreden- 11 0pbouw 11 • 

• 
� 

Te omstreeks 2ö • .J.-5"uur, we1"'d de ve�.gadering geopend .door partij ge 
�j'noot, Jan Brouwer, gebore

.
n te Amsterdam, 22 Augustus 1906, wonend 

l1f) • __ .---: te Hengel.e ()) Industries �p.as_ t No: 176. Hij richtte tot de aanv1e-
-,-...- zig�éen welkomstwoox,:1 ·en gaf daarop het woord a'ln de sp-reker 

� �.,}:ie avond, Jan Haken. 
-�"4� �O� begon zijn rede met het voorlezen van een citaat uit het

dagblad het nvrije Volk 11 , waarin zou staan, q.at de grootste bllÎln
der van Hitler geweest was, dat hij de barriere in het oosten ver 
nietigd had. Niet dus het bombardement van Rotterdam, niet de 
tienduizenden slachtoffers in de concentratielrnmpen en de gaska
mers van :\.usvritz, niet rle zes millioen 1\--u.ssische 1o1en QD ie slag 
velden in het oosten, maar de vernietiging v�n �e barriere in �et 
oosten is r'!.e grootste blunder van Fitler, riep s1)reker uit. T)qt 
mogen wij arbeiders niet misverstaan en hierdoor zien we dus vveer 

(J.,� • .J··"·'·�-- _goed uit welke hoek de wind waaid.
l'V'7" � Hierna ging spreker over tot zijn onderwerp van de avond, nne 

·-'-aarheid over Tsjechoslowakije 11
• 

·i.1at is er nu feitelijk in Tsjechoslowakije gebeurd en wat is er 
aan de 20ste Februari 1948a vooraf gegaan, zo vroeg spreker de 

� 
1 verg�dering. Laat ik trachten U een kort overzicht hiervan te ge-

--�.O� ven.VNa de bevrijding van Tsjechoslowakije is daar een regering
�»1"" gevormd waar alle partijen zitting in had1en en �us een, wat men 

noemt, democratische regering. oij de gehouden verkiezi�gen a;t=:;:::1,,1;

werd de communistische partij daar met 3Lri van het stemmenaantal 
de grootste en sterkste partij. Toen de regering gevormd werd en 
haar taak was begonnen, beloofde zij aan de arbeiders, dat er ge
streefd zou worden na�r een belangrijke verbetering in de levens
standaard voor de arbeider. Deze belofte is door de sterke commu-
nistische partij in Tsjechoslowakije gestand gerla,:,,n, in teg�9,.�tel 
ling met de belofte van de regering hier, die alles beloofdl� 
niets tot stand brengt. (Applaus).VTn het begin van het jaqr 1948, 
kon de communistische Minister van Binnenlandse Zaken daar aan de 
arbeiders bekend maken, dat de lonen met 10% verhoogd en 
de prijzen met �0% verlaagd waren. Toen de regering in Tsjechoslo 
wakije haar taak begon, werd direct bepaald, dat alle berlrijven 
boven de 500 man personeel genationaliseerd werden. 1·1at een heel 
goed. besluit is geweest. Kort voor de maand Februari 1948, vrerd )'.) 
bekend, dat de regering aldaar plannen overwoog, om�.eze richti..ng 
nog een stap verr'!.er te gaan en ook alle berJ:rijven boven "le 50 man 
personeel te nationaliseren. Dit nu was natuurlijk l.'lng niet 11.'iqr 

··--O�� zin van 1e reactiorlaire partij en�e) zich schran. T)e
� eigenlijke oorzaak van het conflict in de regering aldaar was ech 

ter nog een andere. De Minister van Binnenlandse Zaken wilde een 



zes-of zevental hoge politie-cornriiss�rissen ontslaan, om"iat deze 
g0en gevolg wensten te geven atn de hen gegeven bevelen. Toen wil 
de blijkb·1ar de reactionaire partij in Tsjechoslowakije dezelf"ie 
streek uithalen, welke reeds in Frankrijk en Italië gelukt was, 
om-d.oor en bloc af te treden,- de communisten te dwingen hun recht 
vaardige plannen op te geven. Gottwald week echter geen streep va. 
zijn plaats en toen hem het ontslag van de niet-communistische Ui 
nisters aangeboden werdm zei hij glashard: 11 Jullie ontslag worrlt 
2angenomen en denkt niet, dat er iets door veranderen zal, want 

.. MP.� wij stellen geen prijs meer op jullieu. (Applaus).VToen was het 
Vw,r ogenblik gekomen waarop de arbeidersbeweging in Tsjechoslowakije 

de zaak in handen nam. Gottwald kwam spoedig met een geheel nieuvrn 
regering, waarin lang niet alle I:Iinisters communisten waren, wat 
hij toch gemakkeliJk had kunnen doen. Onder de lei�ing van Gott
i.vald staat thans de" regering aldaar op "'en zodanig pe±l, wa-a:r
W:>Q,� de rechten van de democratische arbeiders verzekerd zijn. 

�.. �n wat is er nu verder gebeurdl We hebben kunnen zien, dat alle 
·�· groot grondbezitters daar van hun grondbezit af zijn en dat alle

grond boven de 50 Hectaren geli,jkelijk onder de boeren verdeeld 
is. Is dat wat bijzonders?��{ wilde, dat wij_hier in \fedifland 
ook reed13 zover waren. Ook met de bedrijven -z.� nu kor��� .. ge
maakt_; eJ1i zijn alle eeè::eijven genationaliseerd, .:Wa.1rvä'n .. '11..k eveneen

•
v-�, dat wij hier in Hengelo (0) zover waren en nat mijnheer 
stork aan rle deur v�-1.n zijn fabriek s tonrl en rle 9.rbe i "lers er in. 
( '\pplaus). 1···9.1.r l.rnt ze er rekening mee hour1en, ook: hier komt het 
zover en dan zullen wij gezamenlijk ·ais democratische arbeir'!.ers 

,� o...-
de vruchten van ons werken plukl{en. 

7 �· é!.n wie zijn er nu in Tsjechoslowakije het meest in opstand nie 
zijn het nu, 1ie ixx� het hardste schreeuwe�, rlat de democratie 
en de vrijheid aldaar vermoord i,�en wordt./ Het zijn juist zij, 
die daarover moesten zwijgen. Zijn het niet die grote grondbezit
ters-en dat zijn gee�n boeren hoor-dat zijn de katholieke hoog
waardigheidsbekleders 11Jdaar, die tv-- $amen meer dan vij fhonderà
duizeng. Fectaren aan grond bezaten en lang niet de slechtste stuk 
ken. �en was er zelfs bij, die alleen voor zich zelf 100.000 Hec
taren in bezit had. Nu wij kunnen daar kort over zijn; dat zij 

rdaar nu af zijn� is goed en dat juich ik toe. Ik ontzeg eenieder 
1 het recht critiek uit te oefenen op de Tsjechoslowaakse arbeiders, 

die thans hun rechten verkregen hebben. C"alleen spijt het mij, dat 
het hier in Nederland nog niet zover is,-maar reken er op, ook 

r,tl"' nier komt het zover. (Luid applaus) .WHierna stapte spreker van dit 

• 1/ � 
onderwerp af en behandelde hij het--iViarshallnlap. Dit werd op de 

• bekende wij ze door hem aangevallen êri bec:lhiti�erd. Niets hebben 
wij v"n dit plan te verwachten, dan volkomen knechtschap aan l\.me-
rika. Dachten jullie soms, dat de Amerikaanse bankiers ineens 
voor sinterklaas gingen spelen of philantropie beoefenen/ Stel je 
maar niets voor. Als het Marshaàlplan er door komt, weet dan wel, 
dat wij slechts een heel klein gedeelte in gelrl zullen ontvangen 
en de rest in goederen, die we voor het grootste gedeelte niet no
dig heboen. Zelfs is het zo, dat rle arbeiders in groten getale 
juist door het Marshallplan werkloos zul 1-en vror"en, omrla t Amerika 
ons zal decreteren wat wij bij hen moeten kopen en wqt wij zullen 
mogen fabriceren. Hij besloot zijn rede met een opwe 1

<:king"te blij
ven strijrlen voor de echte democratie en zich vast aaneen te slui-

t� O� ten voor de grote strijd die komen gaat. 
�ui',,� · -m.erna werd een pauze gehouden van 15 minuten, gedurende welke

tijd gelegenhei"l werd gegeven zich op te,a;even voor debat. 
ryrie personen gaven zich hiervoor op en een schriftelijke vraqg 
wern gesteld. 
Toen d8*&.ii'Oe!' hot dab&it aa:i;i.ge.me.lA.& p�,e.a gelegenheid kregen hun 
woord te doen, bleek, da-t d.èze go@CQ. .öaJ? do�--e-pTetceT -a-an-ge-�ld.e 
:si.o�el.den wilde.n...b.e..s..t:c.i.j..den � b1�, nat zij van mening wa
ren, dat spreker niet rluidelijk genoeg geweest was ten aanzien va 
de �edoeli..Dg van het Marshallplan. Twee àezer spreke�s vroegen de mening van Haken, of er bij het tot stand lrnmen van het Marshal 1-

pla!!_ 



plan aar onze regering geen �anwijzingen zouden gegeven zijn ten 
aanzien v1n onze politie-sterkte en het leger. De derde persoon 
sprak er zijn verwondering over uit, 1at spreker gebeel niet ge-

�L... 
snroken had over de dood van Jan Masarijk. 

�
,- Hierna nam Jan Haken weer het woord en verkla:1.rde, dat hij de me

ning van de vragenstellers volkomen deelde en dat hij er van over 
tuigd was, dat onze regering richtlijnen ontvangen had van '\merika 
ten a3.nzien van ons leger en politiemacht. Het is zoals 11 Parooln 
schi->ijft, riep spreker uit,

.,
• ,at Amerika ons de wapens levert, 

'.!ngeland de instructeurs en dan zullen wij de soldaten leveren • 
.• �.,� ""Over de dood van Jan Masarijk sprak Haken naqr aanleiding van de 
IV"� opmerking, dat Masarijk wel eens door de reaction"aire beneging, 

of mogelijk wel door de 3ngelse Geheime Politie vermoord kon zijn 
als volgt: üs J\1:.asarijk zelfmoord heeft gepleegd, en dat is nog J

een open vr1ag, waar ons de geschiedenis later pas antwoord op zal 
kunnen geven, dan zijn zij d'l.--1.raan schu11ie-, iie �·asarijk na de 
crinis i.· Tsjechoslowald,je vel"vole:rf heb"ben r.1et 1,,.m ver11ijten en 
geringschatting. i'.1asarij1c was geen arbei":l.ersjong;:in, ,,":tnt ,'!ie irun
nen 0an 13rgelijke behandeling beter verdragen, om�at zij do�r het 
leven gehard zijn. Dat hij dus tot zelfmoord gekomen ltan zijn, is 
niet onmogelijk, hoewel ik mR.t de mening van vragensteller ook wel 

dl. deel, dat hij vermoor� is •
• � 7"De schriftelijke vraag hield in hoe het cot1m1unisme tegenover de 

Christelijke Godsdienst zou staan. Hierop antwoorcl/l.e spreker, dat 
het communisme elke Godsdienst geheel vrij liet, zo zij zich op 
geestelijk terrein bewoog, maar dat het comrrnnisme niet _g;ou n_1l.J_r1en 
r-:.at \:el.1:e C-oc'l.r•-".ienst ook, zicb zou mengen in politieke en staats-
aangelegenheden,:.; rt� _ <:. 
Te omst1"eeks 23 .15 uur, w,Q,@,, de vergaderLng gee-in:El-igd-e-ri:· we-rel- -d�e 

_ ges.J..0-ten 4.o"r Jan mouwe1'.' voornoemd>. LM � i.- ..,_ • -:; 

Twee der vragenstellers zijn onbekend gebleven. "::en is bekend en 
'is gena"lmd: Hendrikus Johannes van Duijn, geboren te Haarlem 27 

tl� Mei 1892, van 5eroep techni1ëüs, wonende ·te Hengelo (0) Meeuwenweg 
� / Ho: 31. Fij is lt_d van de C .P .N. De onbel{ende vragenstellers ble

ken gezien hun uitlatingen ook wel communistisch te zijn. 
�an de uitgang van de za�l werd gecollecteerd voor het verkiezings
fonds. De opbren[.,st is onbekend gebleven, verschillende personen
verlieten echter de zaal, zonder iets voor voren genoemd doel te 
betalen. De vergadering, welke bijna uitsluitend door corm;1unisten
werd bezocht, had een rustig verloop. Hel bracht de spreker zo nu
en dan tijiens zijn rede enige geestdrift te weeg.

•
Voor deze vergadering was veel publiciteit gegeven, door adverten
ties in de dagbladen en een huis aan huis verspreiding van een pam
flet, waarvan een exempl3.ar hiernevens ga<:1.t.

Op 26 Maart·J.948, toegezo:id.en a1n het 
ro:)fi van de Centrale Veiligheids,lienst 
te 's-G RA V 1 H H \ G l. 

In qfschrift aan: 

De Procureur Generaal fgd. Directeur van 
Politie te AR N F � M. 
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Hierne rens moge ik U ... 1er hxcellenti� een verol21g aanbieden 
van eon onlanqs in Twente gehouden verr,adering van de Communis
tis·che Partij Uederland. 

Aan Zi;jne Excellentie 
de Minister-President 
te 
•s-G RAVEN Il AGE.------------·-

/ 

Het Hoofd van de 
Cl�NTHA n; V L ILIG HE IDS D IBN'J T 

11: 
namens deze:

<Î• G. Crabbendam 



VoJ.� e.g vrul een eind !ru: t 1 14t' in T,1ent �eho den ver de
rin, v n do Co:.:l!, uru.s·ticche J?artij Uederl :nd, 
Spreker: Te.n :IA .p, ,eb. 1 3 .1') .. 1312 te Pinster oldo, lid v n 
hot partijl)ó< '.f;uur <.le;i.� c. . r., ::.10. Vt: n de T ,e ... de r oer a.cr S-'u.11 n
Gene�"" �. 
Aa:n.vozig.i 175 personen. 
On<1er1e p: "'D� d1nrhe::.d ov r- Ta'ec10-Slo1'kijo''• 
In fie ze.al W'l.I' m spandoek.en o ,,:e an"! n in de rood- ·· t-blau:ve 
kleur n� met d .... opschriften: 11VriJhûid t1-•1vredc 11 - 11 01>bou 1° .

n ken hc "'On z jn :r- ,de met het voo'.."..'le.:.cn van een cita t. uit het 
tlat,blud ho , 1.Vrije Volk", r1 :-"in zou staan. c at de grootste b .... 1.m
èier vnn Hitler r;c-.eest wnz, tl t hi. do bu.rr .. tr,., in h.t oos"';en 
v .miet• rd a<l. Uiet du.s h;"' bo borde iont v n Rotterda.n, niet do 
t,icnc.uizondcn slnchtof it.r i.. do conc ntratiek ... n en e �s �""
me ... s v ·1 Are itz, niet dA z ',J .ï...t.l:f.oe:i Ru.s�. i Je c dl)dcn op c.k: 
velden in het Oost •n, mn!J,l'.' �o vcr;.i.ieti ing v, n do ba.r1:ièrc in 
Oost 1.1 1 s dè {TI'Ooi.s�,c blu.:n.dor v11,n l i tl.er, riep spr"ker uit. 
mo en nij rboider� niet misver.tn n en hierdo r zien 'o d:w 
ff.H,r 1toed, uit rel�c hook de ·rind waait. 
!il erna ""inrt· apr l'er ov_ r to·� zi · n onder erp van de "vond: 11 

\Vaar· c id over Tsjec o Slo ,. ,ijo". 
Wat is er nu fPit-li·jlc in Tsjec:l o Slo a.kijo r;óbeurd ,en mt is er 
aan. t: . 2ot;te P.ebrt1.ari 1 ()40 voornf' "'On:n.an, zo vr e spr eer de 
?v'erp., c..er.inp;. J.A-2t. ik tr· c ten , oen l Grt over..-,ie:t hiorv n te

m:1. de bovriidî.n1,· vnn 'icjcc\.1Q s� ... uk:1..\E� is do.n.r c.n r rcrtng r;e
vnrzid, m.:irr t r"e pa:rti i n î.it1.:in > in l1adc.er. on dus c n, ia.t nen 
no ... ,t e Jn t moc:r"·t..:.scho r ., )l"ir. • Dij de �ihoHd n ,.,- .r1äo!l;ino-cn 
mrd ce �o 1.;1unistizche partij de.1:..r ,.. 34 f VH.n het o ·on eno.ental 
de grootstE' en st(•. •kstE? parti;j. ;i;onn è'le r0gorin,'{ p;àvornél era. 
en han:r taalt .r's begon.mm, beloof e ... ij tv"n de erb id rs, dat er 
cstree d "'OU rw;cde"1 naar et1n hc:.\.an�ijke _verbeterin. in d . le

vensstm1d rd vo r tl• arbeiders. , ze b .lofte is door (.. � sterl·, 
oommunL.,.,isohe partij in Tsjecho .Slo nki,je r:�:i.l,,ltand r;cda n, in 
te enstc"' lil� met de belo;t v n de Rc,..ering hi.er, die alles b -
loof'd b.oe...,t en niet:.: t t ..Jtand ln:-en" (JippJ.aus). 
In het be-in van het jP>a.r 1948 kon de ·1n:stcr vau Binnenland.se 
Zaken d� r El.'t.il d •i arbe idcn:� be Lond ma.ken, ël. � t de lonen . iet 1 O %
verhoo ,d nn <le prijzen met 2 · � verlaagd mi�cn. Toon de rep,e�'.'ing 
in Tsjcc o S1o Pki.ie haar ta k bon:on, \'erü direct bcp• ald, ib.t 
alle beà1·i,jven bov .n de :.,00. :lBn pe� ... onec.l P"tmat.:.o,nalinèe_·d 1llcrden. 
Wat een heel goed bob-luit i� ,cwc ... t. or or de uaa•,8 l!"ebru-
ari 1948 ... :-il bekend, dat de r,, r; .r ln , ·ü< · ,1' p annnn ovc1 .... 100 � om 
irt dez 1'ic �tin� fü)B een st· :? verc o·r ·'t,o en 00k ,alle be<.1rij
Vim .>oven d� :,0 ma.n pe" sonee1 te na:l;i :;n:..11.�seren. Dit nu · t; ne
tu...trlijk lan� tüet na" r de &in w. n de rcact;ioru !'lire paxtij en 
d0;1e zette .üoh .nc·11rap. 
De cir::;..n tJ r.e oor.;�a. V,!;:ln .let con'i'l i .. ct in de re�ri.!.l · p,lda.ur 
war; e-cbter nor, een andere. De 111:h ster van linnet:l1"'1m1sc ·· Zal"en 
1ilde eon z ,5·· of i'H}VE'n l 1 ho o pol:. tie-commiss riss n ont J.n" n,

omc1at de ,e fY' en èvolg v .n· tv. to gàV· n e ri de hen ge-even lm
velen" Toen ildo blij :baPr de re ctionnaire par ij .n T;.,j c• o-

- S owo.kije
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Slo "'1 ijc dezel te streek u t ",,.l n, 1011 c reeds in �lr 
Itali ,:,:ol�û{t ias, om - oor ,n b oc .f te tro en - d -
t m te d, rn,:,-,n 1un r c'1tv r, i,.. 1, o.nncm op te g,..v 1. not .,:,e1 d 
1e 1. o olri:;01· een s1,.:.. eep v· n 4.Î • jn plaats �n toen !1e l et ontsl'"

van de niet-con. ,u.nist .Lche in· store aun ab�dun -nerd, z i hij 
�lashi ·ra· ",Tulli·J ontslf' g ' rdt aru:ig nc on on ûonkt niet, d .; er 
ie vS d or v r nder ,n zal, 1Lo..nt rrij steJ.:ten �oen prijs zaeer op 
ju11ie", (.tip )1 tts) .. 

Toen 
Tsjcc o Slo ,tl ije de zaak in hand n nam. Gottr-m . . k 
met een �ch 1 nieuYe rer,G�in,, 
com unistcn 1aren, 1at hij toch c at olijk h 
Onder de leid ng V?n G:.>t .!- ,ald staat t ans de e ,erin,,. el1o.ar op 
een ,vdanig peil" da:41 de roch el.1 vnn de �e noc:ratiuche arbeidero 
ve:·z�kcrd zijn. 
1ià1 r;at io or nu ver(for rebeu:rd? • o hebben kun.1·10n zien, dat al�e 
._c•oot r:rondbezittera danx· v .n hun g:r·::mdbozi t. af' zijn en d t alle 
gr.ond boV('ll de 50 Heci;ar •n :'\"elijkeliJk o 1der <le bo ... ..:.en verdeeld 
ia. !;; dat wat byzonders? Ik :1ilde. c1nt wij iel' in edorla.nd 
O"}k rec<ls zove1· va1�en" Ook met de edrijven zijn nu l::.orte metten 
["e · akt; .::ij zijn alle gan,.,:tionalis. ,.rel. Dat rv rt ,/On,. t il,{ cv n
ee:ns, d 'lij hier in Hep.f!el.O ( 0) zover w ren en clat nijnh .er 
Stork aan de deur van �;i,in fr,brie stond en de a""'beidèrs er in. 
(Ap L.u.c). Maar laat ze er r·hn.tin.o; mçe hottd'1n, oolc hier kot het 
zo'Ver en <1an :a�lle:n ·ij {"'.eze nJ�ijl· a.ls demoür'l tlrrnhe arbcidero 
de vruc' ton v n ons werken plukkcn11

En ·ie zi in er n11 in Tsjecho Sl(r,101::t�je het mt-cst in- op .... tt.t,..nd? lie 
zijn hot nu, dte hot hards· c Gcl,reeu: .en, dat de de ocr'1t-�c en 
c1e \Tri(1 e a nlclaar vemoord �ijn 011 orden? Het zi,jn .:uist zij, 
die d, rove ' mo.:H,ten m1ij e·en... ij.it 1�et niet c11e "'root ttrondbe
zitt�1 - on d· t. Gijn o n  b·orvn h�or - dat zijn de mtholie'e 
hoo me.ràif"1Cidsbe1,lode:rs dl:: 1� di" samen meer dan vi 'h nterd-
d -i..z�nd n: ctar n a. n g:co·1d 'beza·1: n en lnng niet de sl ;e:htstc stu.1�
ken" ll�n :ias .1" z lfs bii, èJ.o a.le_n vwr .&lc',..,,,l.c 100.0')0 c
tar n in bezit 'md. �u wij kunnen drwr l::ort over zij1; dot z1:j 
daar r.m a :.,�i.jn is oed en �,è)t ju1c1

1 il::_ toe. Il ont � ,'t eon i d ,r 
het rP.oht crltiek uit te oef'e .. ,n op 'e r-

1ejcû o Slo.·-1aa1�ee aJ..·bci
ders, {U.c than.a. hun r eb.ten vorkrep ;n hebben. Alloon upi;jt het. 
mij, dat het .iel' in Ufsde :-la.nd noCT niet zovor is, naar r-Jc n er 
O.Pt O?k hl ;r 01:1t l,et .zover ( Luid e. }'1a.uu). 
Hierna s npte opr ker vt .. n dit onder erp ai' en bona.nd."' cl hij het 
IJar""hallplan. Dit ie1·d· op ,1e b_,kendc ti'jze door hen a n ev l!en 
en bccrit .. ocerd. Ui0to hebb�n d.j v n dit plan tn v n7 chtcn, 
dan voL· en J·n chtsc a,> a111 .A.':'ler·�.ka. Da.chtf n ju.llic soms, dat 
de 11be:r::tkaanse bankiers ine n voor L:lnterkla.as gi.."I 1'en cpelcn 
op 1 1ila11tro .c beoefenen? Stnl je aar nie · s voor. Als het 
Marshallplan er d or \.o t, w ·ot don 'el, <.1o'*: á:i slA!hts een 
heol kle1n a :deel te in f"'Oléi .zullen ont;vang.Jn en de :rc..,t in tt ,e<le-' 
ren, die e voor het groot�tc e;edcel te niet YDdi hebben. Zcl'fs 
is het "'o, dat de a:?:beidHrs in groten ge ale juic"i.: dor iet 
. .1ars i allplan ,erkloos zu..l� en worden, o. dat Ame:cika om; znl dccrc
te:t·en, wat wij bij hen moeten kopen en '.'lat 'lij zu.1.-cn !logen fa.
hrlccren" Hij bcsloo·L zijn r.c(1e mot een opwek· inr:, t'1 bl · jven 
stri.jdon voor de cci�t,e democratie en zich v· ut aaneen .;cc sluiten 
voo1" a.e . rote strijd, io kooon r,ant. 

Hierna. 
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' 
Hierna 7 "rd een )a1 ,..e don v. n 1 j min ten, g .dt,1,r ndc olke 
tijd ole .n l id wer fT' �<Jv n ic l o :> "'., eve11 v:-> r dobe,t. D 1.e 
pe sonen � v n zich hi n"voor op ..., JÓ:n s ri'r.1. li · k rr c , er 
gestel. . 
Toen dvze r;.aler._ nh .i.t kr�: · n n wo re. te cl.at .. n.J 
van - nin : mren àat sprok .r n1 e duid lij � o.;1 ,,.c,,e t 
ten arn3io vr::m de bedo�11·1 r n 1 e· �rshnllpl"n. TJ�e vrl)nr••en 
de non· . van "'aken, er bij het tot st0nd k!1 en van te, c1 r
shallplon arm on.·-.rn ;t · >rin ,...e n o.a.n ijz:.nrrun .. �ouden �ep:ev n zijn 
ten o.nn�:a�.11 vr-n oru � pol" tie-s· !T' te an het _e · r. re erdo r
soon , • ,i:: er .;ijn v ... r onder n ove:r ·.t, dat spre ·er goheol niet 
es ..... ·o ·en had ove de o-od van Jan o.aarijk. 

lli .:-n · na� Jn l llal:en wce:r.· he.., voord en v rlC::.o ·lI'de, dat hij de 
me. in;:; vr n do vr J"Ç •nnte� lór vo11�omen deelde en dat hij er ven 
overtu ·.{;d W"C 11 d" t. on.;e Recr rlng ric ttlijnen onty n · n ha· v n 
Amerika t n aanzien van oris lo "e�\.' en poli t5.e.m.·1cht. Het in zoa1o 
upa;rool 11 se rij:f-t, r.1-,p a _rclwr u:·t, dat At,cr1rm cms de wapJna 
lever;, n e- nnd de instr cteura on dan mJ.llon ij de soldaten 
lever.n. 

Over c e dood v r.1. Jan ..Jo.sar L,}k spr l He .on na.ar • r....:u-uin'"' vnn 
cl Ou ,k::.u ing, d t . fJari,ji 'tol eens d;Jór de re�ctiom ire be o
�' o... o --lijk wel door do Bn.ri;eleo C"t-0hei o J?oli tie ver oord
kon ijn alt:: 'i.TOl•,st: 11 Jlls · Jar· 'k .-,cl:Cmooro l1 c.ft e::_> ec�d, en 
dt.t is n � cHm ovon vi�· n�t wao.r ons de :;aülleidcnia late):- paa 
ant rnorc1 o-p .... �il lru:nncn ecven, dan .zi;Jn ..,ij' da ra.an tchul ig" ic 
ttasarij;. n.n do crisis in Taje-ch !5!-c,weJ;-J.je Y'i:1:r.vol rd. �cb1 ...:r.1 net 
lm:n ver ·.,j ten en µ;er· n'"C1/ r)ttin 1• • fJ.S' :rljk ·�1as geen arbcidcr;.,
jon en, ,ant d:tc kun.11 .11 e-n der eli,ike behanael.1.nr; eter ,rcr
dra,.,.en, o .. idat zij door he·t leven � ::.nrcl zi�Jn, Dat hij du.a tot 
z9lfmoo:r.d p;èl om"ln kan ·üjh, ·s n,et or..rno ·eli-jk-, hoe 1 

1 il� de 
oen ·.111;" i.ran vr r:en� ... eller O"'k ; ,l de •1, de t hij v, rmoora is. 

De schrL� c•l ·. ;}k vra hic� d in ho, llet c.o u.niam.o teg 'nover de 
Cb:riot li.. · ke "odsdienot i�Ot" D aan. Hie "O, ant ,oorélde oprekEr, 
dat het C)n un·or1a r.illre fl'O<Sd.,c n°t r'..accl vr1.· liet, ,50 ::;ij ... ich 
op ,. .s eliJ � ter1·ein bn,.oor;r r de.t het co, ·:1.m1isme nie·.; ·mu 
dttlden, d · t elke i··odsc1ie.nct o >Je, :ic'1 zou nen ·� .n m po, i ti 'k en 
sta .. " aangel�r· uheden. 
Te omstrueks 23"15 u· r 'H.1!rd no ver ... àei·i:nr � • (1.o i..cn. 
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3 0 APR 1948 

' 

Onderwerp: openbare vergadering 
van de C .P .N., afd .Hengelo ( O). 

• 

• 

Op Maandag 19 April 1948, te 20.00 uur, werd in het 
11Eigen Gebouw" aan de Pastoriestraat No.23 alhier een openbare 
vergadering gehouden van de O.P.N., afdeling Hengelo(O). 

Aanwezig: �ersonen { 13 vrouwen en 52 mannen) 

l / l;:::::::;:;:�e:

n

:::::� :o:::·::

e

::e, 17 Februari 1910, wo-
�. nende te Hengelo(O), Sterkerstraat 14; 

1 

· ,��Hendrik Koopman, geboren te Stad-Delden 23 Meart
o( :.--/� �- 1888, wonende te Hengelo(O), Abelenstra.at 64. 

? 
· Onderwerp: "Hebben wij onze plicht tegenover de be-

1volking verzaakt ? 11; 

�-Hendrik Herder, geboren te Ooststellingwerf 2} Mei 

/ 
;IJ}""r 1892, wonende te Hengelo(O), Berfloweg 105. 

" Onderwerp: "Hebben wij onze tae.k niet versta.an ?"; 
..J.. 1 , · Hendrik Struiwich, geboren te Groningen 21 October ' 

. -•� 1898, wonende te Hengelo(O), Deurningerstraat 49p. 
"v�- Onderwerp: "Ons antwoord aan de P.v.d.Arbeid "; 

Een onbekende spreker, vermoedelijk genaamd Martje 
Flaar, lid van de gemeenteraad te ..iilllsterdam, wonende 
te Amsterdam. 

Deze vergadering werd belegd naar aanleiding van de op 7
April 1948 alhier gehouden vergadering van de gemeenteraad, op 
welke vergadering de voorzitters van de fractie der P.v.d.A. en 
der K.v.P. een verklaring aflegden,over de houding van hun frao 
ties t�n 9�ziohte van de c.P.N. en hare vertegenwoordigers. 

{tKoÓp§.)voornoemd, yoorzitter van de c.P.N.,afdeling Hengelo 
(0), opende te omstreeks ao.15 uur de vergadering.Ri�neette ....... 
de aanwezigen welkom en betoonde zijn spijt over de geringe op
komst 

Volgens spreker was het noodzakelijk gebleken deze vergade
ring te houden,omdat de plaatselijke pers praotisoh niets had 
opgenomen van hetgeen door de leden van de communistisote frac
tie in de vergadering van de gemeenteraad, op 7 April 1948, was 
gezegd.Hij gaf vervolgens te kennen dat de verklaringen, door d 
leden van de communistische �ractie in de gemeenteraad alhier 
afgelegd, op deze vergadering woordelijk zouden worden herhaald. 
Spreker las daarop zijn verklaring voor, welke als volgt luidt: 

11 Naar aanleiding van de motie die hier is ingediend door de 
fractieleider van de P.v.d.A. wil ik nog gaarne het een en an
der naar voren brengen. 

De gemeenteraad die zoals zij hier is vertegenwoordigd, is 
op een democratische wijze door het volk gekozen en ook onze 
fractie is door deze tot stand gekomen, die door ruim 4000 kie
zers is vertegenwoordigd. 

Het college dat door de Raad is gekozen, is eveneens op demo 
cratische wijze gebeurd.Door deze motie van de P.v.d.A., die is 
aangepapt met de zwartste reactie van de K.v.P.,wil deze de de
mocratische rechten de nek omdraaien.Want als wij het raadsver
slag nazien van de eerste raadsvergadering, dan zien wij daar 
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nog die mooie woorden staan die gesproken zijn door de P.v.d.A. 
omdat zij democraten wilden zijn en de democra.tie wilden hand
haven.En deze zelfde democraten die nu op bevel van die parasie-

!ten va.n Wallstreet en �iashington handelen, zijn nu .de vijanden 
)geworden van de democratie als gevolg van het plan Marshall.

Deze Marshall socialisten stellen nu geen vertrouwen meer in 
onze partij en wethouders d0or de democratische gebeurtenissen 
die hebben plaats gevonden in Tsjecho .Slowakije waar de democra
tie juist de reactie een stap is voor geweest. 

Door deze aanval op onze partij heeft de P.v.d.A. een open
lijke aanval ingezet op de democratie en de arbeidende klasse 
zelve.De communisten hebben in de jaren getoond en bewezen dat 
zij de voorvechters waren en op de bres stonden voor de belangen 
van de arbeidende klasse, wat als gevolg is geweest dat duizen
den ja honderd duizenden Nederlanders zijn stem heeft uitgebrach 
op de commuaistische partij. Op een vergadering van de P.v.d.A. 
waar Evert Vermeer heeft gesproken,vertelde deze dat dit perma
nent ontevredenen waren en deels aanhangers van het communisme. 
Maar met de nieuwe verkiezingen zullen dit duizenden meer zijn 
die ontevreden zijn door de funeste politiek van de P.v.d.A. en 
K.v.P. En is dit dan soms de reden dat de uitslag van de P.v.d.A 
met de verkiezingen in 1946 zo teleurstellend is geweest.Want 
er waren maar weinig bewonderaars voor de strijd van de kopstuk
ken van de P.v.d.A. tegen het Hitler regiem. En na de vlucht 
van Vorrink naar Ijmuiden is dat er niet beter op geworden.En 
wat die ontevredenen betreft, dan spreken wij geen geheim als 
wij zeggen dat die met duizenden zijn toegenomen, juist door die 
funeste politiek van de P.v.d.A. en K.v.P. Steeds meer en meer 
Nederlanders worden ontevreden en zij zijn het die streven naar 
een socialistische regering.En daarvoor kunnen zij niet terecht 
in de P.v.d.A. aandeelhouders, maar horen zij thuis bij de par
tij van de arbeidende klasse, de communistische partij. 

Ook is op een raadsvergadering hier een vierde wethouder ge
kozen en wel de Heer Wes, die toch ook 51Ulx&t1DI. de steun nodig 
bad van onze fractie, daar er hier anders een wethouder had ge
zeten van de reactie waaraan de P.v.d.A. haar sanctie niet had 
kunnen geven.Maar het zal de P.v.d.A. niet in het hoofd komen 
om moties in te dienen waarbij zij het vertrouwen opzeggen in de 
anti revolutionnaire wethouders, omdat zij het zijn die hun po

litiek steunen en uitvoeren,dat zien wij aan het avontuur in In
donesii.Zij zijn de schuldigen die het mogelijk hebben gemaakt 
dat onze jongens worden uitgezonden om daar in het geweer te ko
mea tegen een volk wat voor zijn eigen vrijheid strijdt.Zij, va 
de P.v.d.A. zijn het geweest die dat artikel 192 hebben goedge
keurd.Maar wat voor maatregelen of onze tegenstanders ook nemen, 
nu of later, de communisten zullen het blijven die het werkende 
volk de weg zullen aanwijzen voor een betere toekomst en wel
vaart en vrede, waar de demooratie zal zegevieren. tt 

-�
�Koonm�� die hierop het woord nam, sprak als volgt: 
�voor mij en mijn partijgenoten duidelijk dat na de het 
ze en verdachtmaking in de pers, radio en diverse gemeenteraden 
hier in het lana tegen de communisten, ook Hengelo(O) van een 
dergelijke tone�ivoorstelling niet verschoond zou blijven.Ik zou 

, zeggén,de geschiedenis herhaalt zich. vlas h et niet pr�cies zo !;a 
de vorige oorlog? Ik heb daar al eens eerder op gezinspeeld in 
deze Raad.Werden de arbeiders ook toen niet tal van beloften ge
daan? Betere sociale verzorging, kortere werktijden, meer soci
ale rechtvaardigheid, billijke verzorging voor ouden van dagen, 
betere huisvesting enz. enz. 

Toen Troelstra zag en ook wist dat daar niets van terecht zou 
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komen, heeft hij een ogenblik met de slavenketens gerammeld en 
heel de reactieonnaire kliek kwam in opstand.De hetze was toen
�recies als nu, alleen met dit verschil, dat het toen de s.n�.P
was die het ontgelden moest en het toen alleen de Nederiandse 
��2Jtalistën waren met zijn nandlangers die deze cá$agne op li�t 
touw zetten terwijl het thans, nu de strijd ve�J. $.eller is en 
bet in verval geraakte kapitalistische stelsel_zich h�as�niet 
meer op de been kan houden, de gehele internationa�e k�italis
t._en kl_i_e_k onder aanvoering van de Wallstreet dictators een zo 
grote en machtige actie tegen de steeds sterker wordende erbei�e 
dersklasse op touw zetten, dat zelfs de hier zich noemende volge 
ling van Troelstra zich doelbewust in dienst gesteld hebben van 
deze kliek, die thans zelfs de kastanjes uit het vuur moeten ha
len. 

Wat hebben de communisten dan eigenlijk gedaan? De communis
ten zijn niet tevreden met beloften.Zij willen deze beloften ook 
uitgevoerd zien en zetten daarvoor, als het mogelijk is, ook de 
massa in bewegingJAl de beloften die tijdens de oorlog en ook 
direct na de vrede aan de arbeiders zijn gedaan, kan en wil het 
kapitalisme niet uitvoeren want daarvoor zijn grondige maatschap 
pelijke en economische veranderingen nodig in deze wereld en dat 
wil de reactionnaire kliek niet.Het tot ondergang gedoemde kapi
talisme werpt zich thans op als de redder der democratie.Doch 
heeft die ooit onder hen bestaan ?.Denk maar eens a�n de neger 
vervolging in Amerika en de slechte sociale verzorging voor de 
minst bedeelden in dit kapitalistische land en aan de koloniale 
onderdrukking wn Engeland, Hollend enz. enz@het soms in 
strijd met de democratie als de communisten vechten voor recht
vaardige verdeling van de rijkdommen van deze aarde, voor mede
zegginschap in de bedrijven, voor een zorgelose oude dag, voor 
de werkers betere bewoning, voor nationalisatie van de Banken en 
groot-grondbezit, enz. enz. ?.En zijn deze dingen dan niet door 
de regering die in Londen zat en de regering direot na de vrede 
beloofd?.Nu de communisten het niet alleen bij beloften Wil la
ten, doch deze beloften ook wil zien ingelost, zijn ze volgens 
de Wallstreet dictators en hun handlangers minderwaardige burge l geworden en beginnen deze heren er spijt van te krijgen dat ze
na de oorlog de nazie 1 s en niet  de communisten in de gevangenis 

1 
hebben gebracht.Men erw· t unisten dat ZJLQ!lrust in de 
bedrijven brengen, maar s het onrust verwekken, als wij zien 
dat de �rmen s�eeds arme en de rijken steeds rijker worden? 
Hoe kan men verwachten dat een arbeider liefde voor zijn werk 
moet toben, als al het werken hem nog arn,er maakt en hij 's a
vonds na een ingespannen dagtaak ook nog de klachten van zijn 
vrouw moet horen over het steeds duurder wordende levenspeil. 

1Men klaagt ove
�
r de weinige werklust der arbeiders in de bouwbe

drijven, maar oe kan men van deze mensen werklust verlangen 
als ze zelf vaa in een krot wonen en voor hun zware arbeid vaak 
niet voldmende verdienen om hun huisgezin behoorli� te onder
houden en zelfs een behoorlijke woning te bewonen.(l§}het soms 
in strijd met de democratie als wij protesteren dat nog tal van 
kapitalisten en de meergegoede klasse nog in veel te gro�e wo-

, ningen en villa's zitten en de werkende massa in krotten? Komen 
hier in Hengelo(O) nog niet tal van krepeergevallen voor om ma�r 
niet te spreken van die gevallen waar grote kinderen en mensen 
van beiderlei kunne in een vertrek, zelfs in één bed moeten sla
pen en op zolders hokken, terwijl de mensen van betere klasse 
alle mogelijke moeite doen om inwoning te voorkomen en de inwo
nin5 tot nu toe weer het meest drukt in de kleidere huizen.En 
.deze betere klasse beroept zich er ook nog op tot de beste va-
derlanders te behoren. 
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�het soms in strijd met de democratie als wij de werkende massa
op al deze dingen wijzen en met hen willen proberen niet alleen 
het bij beloften van de regering te laten,maar ook daadwerkelijk 
deze beloften zien ingelost? 

En omdat wij de werkende massa daarvoor in het gareel willen 
brengen, zijn wij de belagers der democratie en moeten de oommuni
ten op het zondaarsbankje zitten. 

Het is begrijpelijk dat de internationale kapitalistenklasse 
zich daartegen teweer stelt, doch daar ook de zich noemende Parti
van de Arbeid, wat eens de volgelingen van Troelstra waren, zich 
daarvoor lenen en juist voor deze v�llstreet dictators de kastan
jes uit het vuur moeten halen, is meer dan schandelijk en direct 
een verraad aan de arbeidersklasse.Ik moet hier dan ook ten sterk
ste protesteren tegen de motie die hier hedenavond is ingediend. 
Waar hebben wij in strijd gehandeld, hier in de Raad of daar bui
ten of in enige commissie waarin wij zitting hebben, tegen de re
gelen der democratie? Ik tart de heren van de.P.v.d.A. dit aan te
tonen. 

Ik zou hen echter willen aanraden eens even op te passen. vveten
deze heren wel dat het uniformverbod thans nog van kracht is en 
dat het dragen van een rode tulp op 1 Mei zelfs nu nog verboden 
is bij de wet, al wordt deze thans niet meer uitgevoerd.De tijden
kunnen echter vere.nderen en mocht de tijd eens komen dat ook zij 
in de oppositie worden gedrongen, wat nog niet tot het onmogelij
ke behoort, dan kan het kwaad dat zij thans ontketenen, zich te
gen hen zelf keren. 

Wij zullen ons aan hun aotie niet storen en de werkende massa
voorlichten omdat eenmaal ook voor deze klasse de zon zal schij
nen". 

Vervolgens kreeg G'rdwhet woord, die zeide: 
tt Een verklaring of motie zoals hier hedenavond door de frao

tievoorzi tter ven de P.v.d.A. is afgelegd ten aanzien van de 
c.P.N. was, gezmen de houding van deze partij de lautste maanden,
te verwachten.En deze houd::tng is m.i. w§r te verklaren en is weer
een gevolg van ite-t door hen gevoerde politiek der laatste jaren. 

Toen na de bezetting de P.v.d.A. en K.v.P. het regeringsbeleid
op zich namen, werd door d�ze partijen beloofd om de armoede, 
wàarin'we deor de bezetting waren geraakt, eerlijk te verdelen, 
onze wederopbouw met kracht ter hand te nemen, de woningbouw te
bevorêeren en de bestaande woningruimte te verdelen, om althans
de grote nood op het gebied van huisvesting te-boven te komen. 

Ik memoreer maar enkele van de vele� welke zijn ge
daan. En wat is tot dusver het-1:.e.suJ taat? 

De P.v.d.A. en K.v.P. hebben het mQgelijk gemaakt en er aan 
medegewerkt om onze jongens na.al\..!__ndonetlë 'te sturen als militair
Met hun toestemming is daarna de koîorïlale oorlog gevoerd, die 
we hier politiële actie mochten noemen.Zij zijn mede-verantwoor
delijk voor de massa-moorden op C;lebes, de meer dan gemene be-

/
handeling van de Indonesische gevangenen, gezien de dodentrein 
op Ja"{.a.Afles was erger dan wat we tijdens de bezetting van de 
Duitsers nebben meegemaakt. _ 

En hoe staat het met de �deropbo� van Nederland.In onze to
taal verwoeste binnenstad is ook nog geen enkel pand weer opge-
bouwd.Zelfs met de deftinitieve bestrating en riolering hiervan, 
wat toch de eerste werkzaamheden moeten zijn, is nog geen begin 
gemaakt.Zo is het niet alleen in Hengelo(O), maar in het gehele 
land.Op enkele grote kantoren en bankgebouwen na, waar schijnbaar
wel geld voor is, wordt '"ër-practiscnniets gebouwd. 

Ook met de aanbouw van nieuwe woningen is het droevig gesteld.
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Het aantal tot dusver hier in Hengelo{O) gebouwde woningen is 
zelfs niet voldoende,9m in de huisvesting van de normale bevol
kingsaanwas te voorzien en zelfs deze aantallen moeten nog be
langrijk worden ingekrompen.Ook kan ik hier nog mededelen dat er 
volgens dwingen� voorschrift van deze regering goedkoper en klei 
nere woningen gebouwd moeten worden. 

Dit alles betekent, dat de ellende van samenwonen en alles 
wat daarmede verband houdt, niet afneemt maar thans, 3 jaar na · 
onze bevrijding, nog toeneemt.Voor kleine verbeteringen van wo
ningen mag op advies van de wederopbouw veelal geen materialen 
worden verstrekt, maar voor verfraaiing en uitbreidiJ:!.g van he't_ 
�stel Hotel, wat meer dan honderd duizend gulden kost, kwam 
buiten het gemeentebestuur om wel rechtstreeks uit Den Haag de 
toestemming.Onze zwaar beschadigde ULO schooi aan de Oldenzaalse 
straat is ook volgens deskundig advies van gemeentewerken, niet 
meer voor goed te repareren en is dan ook niet veel meer dan 
een bouwval.Het schoolgebouw waar het gymnasium in is gehuisvest 
was reeds voor de oorlog als zodanig af gekeurd. dat er thans na 
de bezetting en de bombardementen van is overgebleven, is als 
schoolgebouw totaal onvoldoende.De huisvesting van onze bewaar
en speelschool van de binnenstad is zo slecht en onhygienÎSC1

1 

dat onze schoolarts het bijna niet verantwoord acht, daar de kin 
deren te laten heengaan. 

Ik stel er prijs op te verklaren, dat dit geen aanval is op 
het gemeentebestuur, waarvaa ik zelf ook medeverantwoordelijk 
ben, ma�r dat ook aan handen en voeten gebonden is aen het be
leid van deze regering.Maar om dit alles te verbeteren en te �er 
nieuwen is althans voorlopig geen geld en dus geen materialen 
van deze, zich nog wel vooruitstrevend; noemende regering te 
verwachten.Deze regerint, die de millioenen ,welke op alle moge
lijke en m.i. minder fraaie manier uit de belastingen verkregen 
gelden besteed om zo mogelijk weer in Indonesië het koloniale 
systeem te herstellen ten bate van de aandeelhouders van de pe� 
troleum; rubber-en tinmaatschappijen, of hoe ze verder ook mogen 
heten. 

Thans slaan we volgens onze P.v.d.A. Minister van financiën 
voor een financiëel bankroet en krijgen we de hulp van het rijke 
kapitalistische Amerika, die daaraan natuurlijk ook hunne kapi
talistische en imperialistische voorwaarden verbinden.De verkla
ring hier vanavond in deze vergadering gesteld, is hier al een 
sober begin van.Het spreekt vanzelf dat we zulks naast ons neer 
leggen en ook vanaf heden datgene zullen doen en die propaga.nda 
zullen maken om te trachten deze wereld bewoonbaarder te maken 
dan ze thans is en om het kapitalistische systeem te vervangen 
voor een socialistisch, om aan de steeds snellere en grotere 
perioden van werkloosheid, orisis en ellende, met een bijna wis
kundige zekerheid van een derde wereldoorlog en mensenslachting, 
die dan natuu"""r1."rJïê weer veel verschrikkefïJker zal zijn dan de 
voorgaande, te voorkomen. 

Het uitgesproken wantrouwen aan het adres van de comm.unisti-
1 sche functionnarissen leggen wij bij ons neer, omdat we hier al
l leen inzien de politieke rel op hoog bevel van .amerika in ruil 
•11 voor de dollars welke we straks met een flinke rente, in welke 
l vormen d&n ook, zullen moeten terugbetalen.Indien er zakelijk�

bezwaren zijn van de voorzitter of de raad tegen mijn beleia 
en optl'eden als wethoudAr, zal ik die gaarne vernemen en ben na
tuurlijk genegen=n1er�ver, op welke plaats ook, rekening en ver
antwoording ar te leggen. 

DiD,vergadering is datgenen wat doQr_mij in de Raad in eerste 
instantie op de verklaring van de P.v.d.A. is geantwoord." 
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De rede van H.Struiwioh luidde als volgt: 
.;$.ej I , -" Ook onze gemeenteraad wordt vereerd met een verlj:laring zoals . 

afgelegd door de fractievoorzitter van de P.v.d.A.,hetgeen bij mij
fractie geen enkele verwondering wekt, daar dit een onderdeel is 

f 
van de voor te ,nemen meer reaotionnaire koers van de.z·e, regering. 

Nf-f":. &, - Hoewel deze verklaring formeel gerioht is tegen de leden onzer
partij in de oommissies en� wethouder in het oollege, is zij in
werkelijkheid gericht tegenële democratie en de strijdende�a�bei
dersklasse. BIJ-· panisohe angst/ die ... 2i:s: Ja�e :ts "è4egenen heeft• mees
ter gemaakt,/we1ka a*M:-;jd gewend zijn geweest te �raeiteren en 
te leven op kosten van de arbeidersklasse. n, �nneer zij zien,
dat de democratische kraohten in de gehele wereld en ook in ons 
eigen land en stad.toenemen en dat deze arbeidersklasse niet �1-" 4C,I • 

1-ewen genoegen neemt met mooie leuzen en holle frazen maar inder-
daad inlossing verlangt van gedane beloften, dat het afgelopen 
zal zijn met hun bevoorrecht en gemakkel ijk leventje.Daarom de 
aantasting va�e demooratie, met l�tgevolg e.ea uiteindelijke 

ÁbA�J' 
vernietiging rvan en de komst van een nieuw fascisme. 

,,� 6' • -Maar ook deze heren weten dat de arbeidersklasse van Nederland 

e 

/ in 

'�Áe'A�]_ 
�-,--�·

en eek kiep in aea��:liöto-) er niet aan denkt�j weer opnieuw een ja
renlange onderdrukkin� van een Qieuw fascisme te dulden en dat de
ze arbeidersklasse die partij volgê)f, die consequent de laat� 
resten van het fascisme wil vernietigen en &�o�tie,.,w�it
breiden, o�tot o het economische gebiedje& ���aar wiJ. 

�
o.

het recht , zoals een�J�_All_Fransman het 
zei, � ijken en armen, beiden hobbMR. het re� onder de bru
gen van de Seine te slapen, waarbij het/werkelijkheid zo is, dat 
de armen en wel en de rijken/nooit behoeven te slapen.tin deze 
partij is de communistische partij, die dagelijks op de bres 
staat voor de belangen vó11\.de werkende bevolking van onze fabrie
ken, van onze gemeentewerklieden en-ambtenaren, voor de kleine 
neringdoenden en de middenstand, kleine boeren en intellectuelen.

--Waarom moeten de leden van deze partij geweerd worden? Omdat bij
een meer reaotionnaire koers der regering,deze mensen leiding zul
len geven aan het toenemende verzet van de gehele werkende bevol
king, tegen de bankroetierspolitiek van deze regering.Daarom moe
ten de oommunisten uit de openbare funoties weggedrukt worden, om-

, dat deze heren vrezen, een bekend worden van hun gemene arbeiders
vijandige politiek aan de arbeiders, boereû en middenstanders, om 
dat zij angst hebben voor het oordeel van het volk. 

Ik kan niet nalaten om deze vertoning te bestempelen als mis
dadig .. __,geméén en arbeidsvijandig.Wat is tooh het geval met d�z��verklar1ng en met welke achtergrond wordt ziJ in de Raad �ge�
<Hi,e&d-?. Ten eerste moet deze verklaring dienen om de werkende be
volking, kleine middenstand en kleine boereg.van de af&ilopen 3 
jaren regeringspolitiek <ä!' te ).eiclê'.tb van eigen onmacht 4;va t bracht
in die jaren de regering-Boel in samenwerking met de P.v.d.A.? 
Zij bracht armoede, belastingverhoging, loonsverlaging, textiel-
nood en woninggebrek, met nog daarbijC�nàe het kostbare on
tuur in Indonesiij, waa�ele van onze jongens hun bloed vo.O:ll.!.v.jfoi!li

�b--,,l� . .-èa,,.De honderdduizenden werkers in Nederland gaan aan de hand van r,,,,1/---
de praktijk na wat hebben wij in de afgelopen drie jaar na de be 
vrijding in onze kllr#IJ.kast gekregen, wat in onze keuken, wat in 
onze magen, wat op onze vloer en voor onze ram.en en wat in ons 
loonzakje? Wij worden nog steeds geregeerd met de "broodkaart" en 
11puntenkaert", die de artikelen vaak onbetaalbaar me.ken.Prijsver
hoging van de meest dagelijkse levensmiddelen, een huurverhoging 
en verhoogde omzetbelasting 'fs in t.J zicht.Door de verhoogde ko
lenprijs zijn de gas-en electrioitei�·tarieven met ongeveer 20 i
verhoogd.Noch de anti-duurte-oongressen van het N.v.v.,nooh het 
gejammer van de K,A.B. over vooruitstrevende sociaal-eoonomisohe 
politiek van de regering, welke politiek de Katholieke regerings-
partij zelve onmogelijk maakt, kunnen de werkers meer bedriegen

misleiden. 
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JIA61110. -Daarom anti-communistische stemming-makerij, die de werkers
--,,-· zogenaamd oe=aan�,&e,� moet afl�iden van de afbraakpolitiek der 

regering-Beel. Daarom mijne heren, is het zo diep treuri�dat 
een partij, die zich vooruitstrevend en socialistisch nmemt, 
deze verklaring tegen� partij niet alleen indient, maaD 
daarmede in één slag haar jasje keert en beschouwi kan worden 
als de waakhond van de reactie zowel nationaal als internatio
naal, en de werkers in Nederland/in de tijd voor het socialis
me/ten prooi geeft aan het moderne slavenstelsel, gegrondvest 
op de leer van de Wallstreet�dictators. zóver is deze partij 
van Troelstra gezonken, dat zij nu voorgoed in dit landj��� 
strijdende arbeidersklasse(i'aer een socialist"fscn Nederl�e 
rug toekeert. De toekomst )zal aan""tonen,noe .misdadi"g dit is ge
weest. Maar de mensheid, die strijden wil voor vrede, onafhan-
kelijkheid, zelf'besohikkingsrecht en tegen uitbuiting en over
heersing zal uit deze lessen haar lering trekken.G'eze aanval 
op onze partij is nog maar het begin van de Truman-doctrine 
ofJ.;,l?/allstreet-fasoisme. Men staat nu op het hellend vlak en zal 
steeds dieper met het ondergaande kapitalisme zinken. Op bevel 
van vfashington, op bevel van Truman en Mars:&hall, de Wall,treet
gangsters en bandieten, zijn overal in de wereld de vijfde-co
lonnes van het .1UI1erikaense dollar-fascisme precies op dezelfde 
àatum in de aanval gegaan. Drie dagen na het besluit uit Wash
ington, hetwelk aan Engeland door werd gegeven en waar men de 
maatregelen tegen de communisten prompt opvolgde, kwam twee da
gen daarna de fractie-leider van de P.v.d.�. hiermede in de 
'IWeede Kamerv;:De lakeien van de vvallstreet-bandieten waren goed 
bij de tijd.r'i oit is een woord�itvän protes1)tegen de in• 
terventie in 'Griekenland, !talie, China of Indonesië. Dat vin
den de ridders van de droeve figuur niet belangrijk, máar wel�,-� 
als verdedigers van het grootwkapitaal, die slechts hun eigen l 
welvaart op het oog hebben. Daar hebben deze ridders wel een o
pen oog voor. Zij hebben zioh ontmaskerd als voorstanders 
het peil van voor de oorlog. Naar werkloosheid, werkverschaf
fing, naar rechteloosheid der werkers& �t is.het streven van 
de Nederlandse Marshall�vazallen. Oorlogbases in Europa, spion
nage-centra in Europa, vernietiging der volksdemocratie, tegen 
de Sovjet-Unie, tegen Oost-Europa, dht zijn de doelstellingen 
der dollar-fascisten en zij vwnden hierin Nederlandse mensen 
als Romme, Vorrink, Thomasse�Faber, Steinmetz en vele anderen 
als hun beste dienstknechten-t.Jle communisten moeten geweerd 
worden uit alle commissies. Mijn partij-genoot en voorzitter 
der partij, Gerben dagenaar, 'IWeede Kamer-lid, moest uit de 
buitenlandse commissies worden geweerd, omdat men daar �en 
potkijkers of tegenstanders der Truman-politiek meer kan dulden. 
Het destelijk �o�oet geheime oorlogsvoorpereidingen treffen, 
om�edelfevende volkerën met atoombomm�n' te vernietigenfJ 
die zich niet aan de willekeur van uitbuiting en rechteloosheid 
der trus� en cartels wil�onderwerpen. Daarom de leuze van: Er 
uit met die communisten! Grotere smaad kan de P.v.d,A. de� ar
beidersklasse niet aan doen. Progrom-stemmingen worden door de 

· K.V.P. en K.A.B, uitgewerkt tegen de strijdende arbeidersklasse
\\ die met hun loon niet kunnen rondkomen./!5e democratie, die over
/ al in de wereld aan invloed naar een socialistisch staatsbe-

stel wint, wil men met leugen en laster bestrijden. �bels 
probeerde dat ook, maar hij kwam bij het Nederlandse werkel!llJie 
volk van een koude kermis thuis. De K.V.P. en P.v.d.A. en de 
verdere aanhang, zij staan bui ten de s trijdendt=· arbeidersklasse, 
Zij nemen besl uiten, politiek en economisch, die door de massa 
niet word"1 gedragen. Het zijn de leiders1 die deze politieke om
mezwaai doorvacoereruµ maar de arbeidersklasse blijft waakzaam.. 
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�6.-Het kapitalisme is verzwakt en vermolmd op haar grondvesten. 
De K. V .P.- en P. v .d .A.-heelmees ters denken deze stinkende en

rotte wonden van het ondergaande kapitalisme t� genezen, 
�ze te zalven en met haar onder één deken te gaan liggen, 
maar zi�zullen niet all�en ook worden aangetast, nee mijne

r.AA.ut' heren, zult .... er mede ten onder g3.an./Ïiet ka.pi talis.tische 
""'1""' ()� stelsel is gedoemd te verdwijnen, hoewel zij niet zomaar van 

haar bevoorrechte positie afstand zal doen, Zij zal proberen� 
om de opkomende arbe idersklasse met geweld, terreur chantage 
de weg te versperren. Daarmede komt zo duidelijk aan het licht 
wat deze _y�rklaring en de aanval op de democratie beoogt; 
iaarmed�<ae misdadigheid en arbeiders�vijandigheid van een 
zich noemende de.I!Wcratisché-socialistisohe partij ten voeten 

F �.t,c!l. muit getekend.r;lat is dan toch de .zo omstreden democratie? 
Ik voel mij geroepen hierover enige woorden te� zeggen • 

.,Democratie''komt van de Griekse woorden demos en cratius, het
geen betekent volk en regering. Het is dus ec.n regering van 
het volk. Kan men bij de huidige samenstelling� onzer rege
ring en de bezetting der departementen spreken van een rege
ring van het volk? Ik wil deze regering en de maatregelen 

t9 dezer regering in vogelvlucht even de revue laten passeren. 
/Vl-f ""· -In de binnenlandse politiek gaat de economische curatele ge

paard aan de politieke. Men is daar in ons lang� eds lang mee 
bezig. Immers het zal U tooh allen bekend zij5� @'!!©be br--

J/a..�;,.,.� v:l� Engelse en Amerikaanse trusts en bankenl'hebben 
op de binnenlandse politieke en ecomomisahe toestand, hetw 
geen door de Marshall-hulp nog zal toenemen. Immers de vier 
reuzen��ndernemingen in ons land,.-, Phmlips, de AKU, de Ko
ninklijke Petroleum en de Unilever zijn hoofdzakelijk in .Ame
rikaanse en Engelse handen. Zij hebben�door hun verbindingen 
met het Nederlandse groot-kapitaal en de Nederlandse banken

J reeds doorslaggevenàe invloed op het regeringsbeleid. Alleen 
al de persoonlijke verbindingen van deze trusts met het 

c� t,, staatsapparaat spreken boekdelen.Do vinden wij bij minister 
Drees,op het departement van sociale zaken�als directeur van 
de arbeid, Dr. de Vetter, oud-directeur voor persobeelszaken 
van Philipä. Op het departement van Financien bij minister 
Lieftinck vinden wij als Thesaurier-Generaal, Dr. Treep, 
oud-procuratie-houder van Philipà. Op het Ministerie van Ver
keer heeft minister Vos, als secretaris-generaal, Dr. Tromp• 
een commissaris van Philips en een goede vriend van de direc -
tie van àe K.L.M. Ing. den Hollander, directeur van de NS, 
komt uit de Unilever voort- Aan het ministerie van Landbouw 
en Voedselvoorziening staat bij minister Mansholt Dr. Patijn 
aan het hoofd, behorende tot de bekende Unilever-familie. 
Op het Ministerie van Economische Zaken vinden wij als direc
teur-generaal, Dr. van Truijen, uitgeleend door de ..AK.tJr. Kort
geleden ging de secretaris-generaal Dr. Jeuin van dit departe
ment over naar een der hoogste functies van de Unilever, ter
wijl een andere hoge functidharis �Tûrtxnxax, Dr. Kohn
stam, naar Philips verhuisde. De belangrijkste post wordt 
op dit Ministerie door Dr. Hirschfeld bekleed, commissaris 
van de Rotterdamse Bank, groot-vriend van de Vereinigte Stahl
werke {thans onder .imerikaanse leiding), een man die tijdens 
de gehele bezetting als de rechterhand van Seys-Inquart op
trad. Op het Ministerie van Overzese Gebedsdelen wemelt het 
van vrienden van de Indische ondernemers. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft als zijn vertegenwoordiger bij de 
UNO Mr. van Kleffens, ex-secretaris van de Kon-Shell en 
schoonzoon van een der directeuren van de ..t\merikaanse Stan
dard 011 ay. Wanneer wij dit nagaan, dan kunnen wij àe,griS� 
� de hedendaagse gev�•�de regeringspolitiek en de aanvaar-
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aanvaarding van de Marsbal�� doel is bv. de loon
stop met zoveel hardnekkigheid gehandhaafd, terwijl de prijzen 
blijven stijgen? Om.dat dit in het belang is van de grote trustsJ 
de export-industrieën bij uitnemendheid en van het Engelse en 
.Ämerikaanse groot�kapitaal, dit er achter staat.· Daardoor momt 
het, dat zelfsVde onvolledige cijfers van het Bureau voor de 
statistiek het inkomen van bedrijfsarbeiders sleohts met 691o 
tegenover 1939 is gestegen, terwijl de prijs van het levens
onderhoud met l001o is gestegen. Zelrs de onvolledige statistie
ken wijzen uit,dat de massa van de arbeiders en kantoorbedienden 
van het lagere Rijks- en Gemeentepersoneel en van daarmede ge
lijkstaande bevolkingsgroeP.en, meer uitgeeft dan zij inkomsten 
heeft. Het �erken.de volk leert zijn laatste reserves op. Het 
kan slechts in het leven blijven, en hoe dan nog, met behulp 
van de ,oo millioen regeringssubsidies op de prijzen, door de 
kinderbijslag en het Consumenten-crediet, die bijna geheel door 
de belastingbetaler moeten worden opgebracht. 

'-'l/at is de uitwerking van het regeringsbeleid in Amerikaan
se stijl voor de neringdmenden, kleinhandelaars en winkeliers 
geweest? De ��geriJ;!B heeft voor hen de omzetbelasting van 2 op 
;i gebracht�� zijfniet op de verbruiker megea verhalen. Men 
eist van hen,da t zij tot vrijwillige prijsverlagingen z.e�6:en 
overgaan, terwijl de grote massa van de winkelstand reeds thans 
aan de grond zit, als gevolg van het inkrimpende gebruik • .Grat 
is de uitwerking van deze loon- en prijspolitiek in Amerikaanse 
stijl voor landbouwers en tuinders? Om de loonstop te kunnen 
handhaven worden de prijzen voor hun producten kunstmatig laag
gehouden en kunnen zij alleen maar rondkomen door steun van Re
geringswe_ger dat wil zeggen�a�wéér gelden

1
die door de belasting

betalers/v1orden opgebracht� Het gevolg is
1

dat bij een steekproef 
op 444 landbouwbedrijvenJdoor het Landbouw-Economisoh�-Institiut 
genoBnBnJbleek, dat vele klei� boeren een lager inkomen hebben 
dan dat van een landarbeider.J!l)e belangrijkste finanoiè1.e maatre
gelen, die minister Lieftinck het afgelopen jaar genomen heeft, 
waren de verlaging van de vennootschapsbelasting, een gedeelte
lijke verlaging en opheffing van de vermogensbelasting en de in
voering van onbelaste reserveringen. Dit betekent bij elkaar een 
vermindering va� »wJtEJs de staatsinkomsten� 120 millioen gul
den per jaar. 

Zo is men begonnen, j.�ederland tot een land vol ontbering 
voor de werkers te maken en tot een paradijs voor de .Amerikaanse 
financiers en hun medewerkers. vfan t in schrille tegenstelling 
tot het armoe-leven van de grote massa van ons volk , staan de 
hoge winsten door het groot-kapitaal gemaakt. over 1946 bedree� 
gen d e  wins·t em. alleen al van de bedrijven die in NV-vorm werken-

-en dan nog voor zover uit de boekhouding blijkt;-1.200 millioen 
gulden. In 1947 werden vreugdekreten gehoord over dividenden 
van 20 tot 301o, die met het oog ·op de dividenden-stop, zwart 
werden uitgekeerd.ffn, reaotionnaire kringen broedde men reeds 
lang op maatregelen�het beperken van de politieke vrijheid. 
De verklar ing in de,-<l'aad � is er een gevolg van. 
Waarom ? Omdat zij, die Nederland aan een nieuw- vriendje aan 
het uitleveren zijn� daarbij op de onwrikbare tegenstand van 
onze partij als oonsequente leidster van de arbeidersklasse zal 
stuiten. vfaarom roepen zij, die als kwartiermakers van het dol
lark6p.i taal in ons land optreden, alles in het geweer om zioh 
op onze partij te storten? Omdat onze partij, omdat de partij 
van Jan Postma, van Lou Jansen, van Jan van Gilse, de partij 
van de Februari-staking en om dichter bij huis te blijven, de 
partij van de vier gefusilleerde kameraden van Hazemeyer-Signaal,
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de Communistische Partij van Nederlan�de /nige nationale partij 
in ons land is • 

.i,r..1�.ltJ Zij die de orders van Truman en Marshall ten uitvoer leg-· r,--;-- · 

gen, zij die Amerikaanse sla�enwetten wensen in te voeren, zij 
die de arbeidersklasse morsdood willen ma.ken, zij die··de democra
tie om ha1s willen brengen, heffen in navolging van Hitler en 
G�bbels de leuze van het anti-communisme en anti-Marxisme aan. 
Maar de geschiedenis heeft bewezen dat anti-communistisch slechts 
een ander woord is voor anti-democratischle en anti-Nederlands. 
�vij houden onze ogen goed op.en voor de plannen van onze vijanden. 
�vij weten nu eenmaal, dat een kat in het nauw r�re sprongen doet. 
Maar wij zijn er ook van overtuigt, dat zij hun rekening buièen 
de waard maken. Be Nederlandse arbeidersklasse heeft tientallen 
jaren moeten vechten voor baar democratische rechten, voor vrijg 

Lmenings- heid vanL�ui ting, voor vrij heid van vereniging.., van ver
gadering en staking. Zij heeft zich deze rechten zelfs niet door 
Seijs�Inquart en Rauter laten ontnemen. Zij heeft haar rechten 
heroverd en zal deze tegen a1ke nie�Ne aanslag veràedigen.{mk 

e f'M-,�uf p, ben van mening, dat ik duidelijk ben geweest in mijn uiteenzet-

e 

,_,..,, tingJdat wij hier niet kunnen spreken van een werjelijke rege
ring van het �olk. Vandaar de haat en àe hetze tegen de commu
nisten,wanneer zij op de bres staan voor een werkelijke rege
ring van het volk, waar het voor het volk een vreugde zal zijn 

�nder te dienen� te leven. Daarom moeten de vommunisten geweérd 
worden, omdat zîj alleen sleeàw, het zijn�die streven naar een 
maatschapp ij waar het leven waard zal zijn geleefd te worden, 
voor de gehele bevolking en waar ieder geve naar zijn bekwaam
heid

1 
en krijgs naar zijn behoeften; waar ét de grond- en pro

duotiemiddelen in handen zullen zijn van enkelingen, maar in 
handen van het gehele volk. Ik wil besluiten met de verzekering 
uit te spreken dat de krachten van de democratie het zullen win
nen, van de krachten van de ondergang en de reactieJtot heil van 
de wereld, ons land�adsbevolking. 

� 
, 

....... 

Na de ierop gehouden pauze deelde �v.Koops mede, dat de die 
x_, 1 strictsse etaris J. Teiwis, die zou spreken over 11 vfaarom deze ver 
j,-, klaring" iet was verschenen.In de plaats hiervoor zou spreken, 
-1 ��L aa.;:., gemeenteraadslid te Amsterdam, die toevallig op de
� ze vergadering aanwezig was. 

�,<t;"'JM.Flaar, hierop het woord nemende, schetste de toestanden waarin
�� de arbeidende klasse en het werkende volk voor 1940 leefde en gaf 

een overzicht van de tijdens de bezetting gevoerde strijd tegen 
het nationaal socialisme, waarin de Nederlandse communisten, vol
gens spreker, voor een Nederlandse zaak hadden gestreden.Spreker 
hekelde voorts de Partij van de Arbeid en de pers over de thans 
gevoerde anti-communistische campagne,Hij gaf hierover te kennen 
dat de communisten zich tijdens de bezetting niet verdiept had
den in de propagande van Göbels en zich thans ook niet zouden 
verdiepen, in wat men nu de communisten aandoet. 

Men verwijt de communisten dat zij hun orders van Moskou ont
vangen, doch wat voor nut zou het hebben indien wij moskou zouden 
vragen, wat te doen tegen het uitzenden van onze jongens naar In
donesië, wat te doen tegen het beleid van onze regering ten aan
zien van de loon en prijspolitiek, tegen de perszuivering en befc 
rechting en tegen de millioenen die voor Indonesié worden uitge
geven. 



ll. 

Spreker gaf over het Marshall plan te kennen, dat men het Neder
landse volk tracht wijs te maken, dat St.Nicolaas hier op bezoek
komt, doch dat in werkelijkheid de roe voor de Nederlandse ar
beiders is bestemd.Nederland zal uitsluitend afgewerkte produc
ten van Amerika ontvangen, zoals oude schepen en staal.De goede 
producten zullen in Amerika worden gebruikt om nieuwe schepen 
te bouwen, waarmede Amerika straks de wereldzeeën ze.l beheersen 
en waardoor onze handel en welvaart de kop in zal worden gedrukt
Volgens spreker kon het Nederlandse volk alleen uit het moeras 
worden geholpen door het door de communisten naar voren gebrach
te ttWelvaartaplantt .Op samenwerking met de vfesterse Sta ten bes to 
geen bezwaar, doch men diende baas te blijven in zijn eigen lan 

Spreker sprak vervolgens zijn voldoening uit over Tsjecho
Slowakije, waar het Volksfront,met volledige instemming van de 
arbeidende klasse en zonder bloedvergieten de macht in handen 
had genomen. 

Rusland was, ondanks grote verliezen, gesterkt uit de strijd
te voorschijn gekomen en thans het enige land waar welvaart 
heerst.Volgens spreker diende men dan ook het oog gericht te
den op het Oosten. 

Met een beroep op de toehoorders, om zich te abonneren op 

nDe Waarheidn en lid te worden van de c.P.N.,besloot spreker
rede. 

Van de hierop geboden gelegenheid tot discussie en het steli
len van vragen, werd door geen der aanwezigen gebruik gemaakt. 

De vergadering, die uitsluitend door communisten werd be
zocht en een rustig verloop had, werd te omstreeks 22.30 uur 
door J.Koops gesloten. 

Aan de uitgang van de zaal werd een collecte gehouden voor
het verkiezingsfonds. 

De vergadering werd aangekondigd door een pamflet, hetwelk 
huis a�n huis werd verspreid.Een exemplaar van dit pamflet gaat
hierbij. 

Op 26 .... pril 1948 verzonden aan het Hoofd
van de Centrale Veiligheidsdienst te 
's-G R A V E N H A G E. 

I,afschrift aan de Procureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie te 
ARNHEM, 
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In de gemeenteraadszitting van Woensdag 7 April j.l. kwarn cle 
fractievoorzitter van de zogenaamde linkse P. v. d. A. met een 

" verklaring, waarin"' werd gezegd t dat deze partij er niet meer aan 
kan meewerken om có1nmunisten in openbare ft,ncties te ver

·. kiezen gezien de ontwikkeling in Tsjecho,-JSlowakije.

• 

• 
• . Het zal U uit de· krantenverslagen zijn opgevallen, dat zij met 

.. deze verklaring luide bijval oogsten bij de rech�tse partijen.
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In een ·helder betoog toonde de fractievoorzitter van onze partij 
?an, hoe het in werkelijkheid gesteld· is met de detno
crati� in ons land, door een overzicht te g�ven van de 3 jaar 
regeringsbeleid van de zicl1 nqemend.e vooruitstrevende regering . 
Hij liet duidelijk uitkomen, dat het niet het volk is hetwelk 
regeert, doch dat,in de n1inisteries in werkelijkheid door de ' vertegenwoordige(s van de met het Amerikaanse en Engelse
financiers-kapitaal verbonden grote trusts, zoals de A.K.ll., 

. Philips, Upilever en Koninklijke Shell het zijn, vvaar(1oor de lakens " 
-

1
, worden uitgedeeld. Duidelijk is dit b.v. gebleken, dat er van de 

uitspraak van de eerste Ministerpret,,ident Schermerhorn,
waarvan wij mogen aannemen dat zij. eerlijk gemeend was, 
gelijkeilike verdeling van de armoede, niets is terecht
gekomen, maar dat het zo is, dat de arn1en steeds armer en " 

, rijken steeds rijker worden. 
Het zal niet mogelijk �ijn alles wat door onze leden in de raad 
gezegd werd hier neer te schrijven. Wij hebben ·ecl1ter gemeend 
het gesprokene U ook niet te mogen onthouden, vooral daar <ie 
plaatselijke pers bi.ervan practisch· niets heeft opgenomen, en 
roepen U daarom op in grote getale de vergadering te bezoeken, 

. waar door onze . gemeenteraadsleden ___ in openbare �uncties een 
,� woordelijk versl·ag zal worden gegeven van· hetgeen door hen in 
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de raad werd geze_gd. ., . " .
• ., , • 0 ' 

qaarom op MAANDAG: 19. APR·IL A.S . 
• 

• 

• 

• 

. · haar de . 
• 

1n massa 

• 

• 

• 
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• 
• waar zullen spreken : · • . · 

• 

• 

.. : 

Onze· fractievooczitte'r H. Strruiwigh : YOns antwoord aan de P. v�. d. A:, · 
� ' 

Oriz� wethouder H. Her-der: Hebben wij · onze taak ni�t Vi�rstaan? 
� . - . 

. . 
\.,: . .. 

· Ons lid · van de woningcommissie Ho Koopman : 

" 

· · · Hebben wij on�e plicht fçgenover de bevollcing verzaakt? 
t 

' - . ' . 

on.ze J)istrictssecretaris ·J. Teiwes: Waarom deze verklaring? 
. 
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• Aanvang 8 uur: Zaal open 7.30 uuff. T-oegangs-prijs 20 et. 
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· Gelegenheid tot discussie en het stellen va11 ".rragen. . \
• 
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Voorverkoop aan de bekende adressen. 
' . 
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Het Stadssecretariaat · -
' t "\. 

C. P. N. ,,De Waarheid .
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Hiermede mop-e ik U•,er Excullentie een versla� a:·nbieden
van c1rie toûop:r:-aken, p;ehouden op een C. 'P. N .-protEH,-'.;vergadering
in �1ente. 

Aan Zijne Excellentie
de t:Iinio,-t;er-Preaident
.te 
'o-GnA VEN HA GE. 

• 

Het Hoofd van de 
CENT ... tALE VEILICHIEIDSDIEi'TST 

-rnamens deze l

J. G-. Crabbendam •



Vercüt'.g v n drie toespraken 115.jd no '1 • •  N.-proteatw� ·, de .ing 
in Tiente. 

H�t c·.r.u.-rao.do· id H. KOOE:A.:. be o.ndelde de�1nog:•!Jcti>ben'wi;j onze 
plicht tegc 1over de bevoHdng .r0rzaak:t? 11 

Hij zeide, de "toneelvoorstLlling" - zoaln .hi,j de mo,;ie noeI1de -
ook in deze c eonten el te hebben verwacht. 
Hij trok e n  vergelijking met de toe�tand na de oorlog.1914-1Ji8.
Oolt t pn 1 ren <le arbeiders talrijke beJ often geels.an. Toen TR mL
STRA h, d c�ien, dat er vt n die halo �"'11en niets erocht lmamt had 
hij een ot;onblik met de olo..venketencn l!cr. ru eld en he 1 de renction-

· naire kl.j_ek , s t en in opst nd r,ekomen. zo ga..0 t het ook nu. met
dit erschil p de.t ho·t indertijd d(, S. D A., • w s, die het oest
ontpelden. Ook i.., de strijd nu veel :feller: 1et in vcr.vrll ·er . Ido
kapi tal stische tels 1 kan zich hnPs'l:i niet meer op de beo.n hou.den,
zodat nu niet alleen de Nederlnnd ... e , maar <1,c gehele internation·•lo

· kapi ta..lintiGch) -·liek onder ,a.nnvoering van de Wallotreet-dict..,tors
o .n: zo grote en ma.chti ""E.· açtie te ;,en de arbció.e:r skl sse op tou.w
�et, d! t ... rnlfc �i 1, diè zlch de volrel:tnp:t>n Y n Troclo "'iirr noe :1on;
zich \7elba 'us.t in dienst v n deze '-liek hot en gesteld.

KOOP .• AN stolde ue if'raa.g, wat de co uniston dan ei,o:enlijk pc-ecl an 
hebben. In zijn anti.7oord ging h · j or V9.n uit, ciat de con uni. ten 
de t;edo.ne beloften ui tizevo rd willen zion. Ma r alle reeds tijdcno 
en onmiddellijk n de oor og sedcne beloften kan e:n 711 het kapi
t: lisme n et uitvoeren, omd0t d m.:·voor w·onµi'l'e nr .... t c '"'ppclij e 
en econo Urnhe veranderi11n-en zo,1.à.en nodiP-; zi;jn, die de reoction
no.ire kliek beslii3t rtict wil. 
Het tot onderpnne; P,edocmàe kapitr·�io "e v,erpt zj.ch t!-lnns op ls de 
redder der do ocritie. Maar - zo vrool! s reker - heeft do.e ooit 
ondór hen .boo·.:;. a.n? 'Denk maar een"' rian de ne,..ervervol ing in An.ori
ka on do olcchte nociale verJOr"ing in dat kapitaliatioc c land 
en d n de "'Oloni le onderd14Ukk.i.ng door ".'.hlP,elnnd, IIoll0 nd, enz" 

Vr �enderr•ijc betoo("de KOOP \l: verder: Is hot soms in strijd "e· .. de 
demo cl' tie alo de com.. 4unistcn vochten voor rcchtvaard i.ge ver e"' ing 
van (te, ri jkdoomen dezer !"aarde, voor r.1ectezer,r-;i�r-ncha.p in de be rij
ven, voor een zorg:üoze m"de de.e� voor betere woningl.ocst rtc1.cn 
voor de werkers, voor nationalisatie van br-n'rnn en root-r.-ronä'bezi t? 
En zijn e�e di 1.r;en c1e;n n:tet (hnr de Re._ eri.J1g, cl.ie in Jonden z t 
en door de Re erin/'' vón dir- et nn de bevrijfing beloo _(1? 

Nu de co unis en deze be� of en willen zien inrelost, bo<'l'innen de 
,allstreet-dictntorr.; en hun h ndl· ngers er opijt v � · e krijl'l'cn, 
dat ze na de orlog de nazi's en n:.tet cle com::mnioten in de r11v .... n
enis he ben "!ezet. 

KOü.P.'JAU vcrvol de: !ion ver1ijt de co . uninten, dat r;e om.:-ust in de 
bedrijven br0nA'(:n, ma<·r is het onrust ve1: ekkon, dat . iJ ?.ien t dat 
de armen ntoeà ... armer en c1o r.i.jk,m ote .(18 rij1er woz·den? Is h .... it 
ooms in s riju met de democrt!tie als Vfij er tegen protesteren-; 
öa.t tl g t 1 van kapi t listen en nenscn vnn de oeer ger;ocdo JC: ... aoLe 
nog in veol te grote villa' a en woninr-en zitten, dat hic:i. .. in o 1 ;e
gemee te nog tul Vfffi "r, .. repeorgcvaJ Ion" voorkomen en dat de in o
nin , eer het eest drukt in de klei 1e huizen, ter, ijl öc oensen 
vnn üe be"'" e:ro klaose a. lc o�nlijl c Cl"'l �1 te d.:>en, om in· ·oning te 
voorko en. !::: het oomn tn striJ d met· le :le:i�cratie, �la ij. de 
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·rn:i;konde rnas a op al deze din ..,.en "ÇJijzen en 1aet hen tillen rn·oberen,
de rel,'; .rinr;zbe·, often ook inf!e=:..oot te krijgon?
1aar omdat vij dat doen, zijn. ;ij de nbelacr :ra van de democre.,tie 11• 

Spreb r achtte het bogrijpe:i;jk, dat do internationale ka.pi tal:i.s
tiscno klnoLo zich tegen dat nlles towcer stelt, maar'dat, eens de 
volgelinn;en van Troolctra, in de D.v.d.Ao z"ch da.a1'"'Voor lenen "':n 
juist voor de�e Wallntreet-dictators de kastanjes uit het vuur 
halen, a.cht"to hij meer dan schandelijk �en een direct verraad aan 
de arbeidersklasse. 

KOOP�AN verbond hieraan een prcteat te�en dB motie in de ·gemeente
raad 'en tr-1rtte de heren van de :P. Y.d. A aan te tonen, a�t de commu 
nisten in de raad, of a��rbuiten of in enige conmisaie tegen de 
regels- van de democi:r::"'tie zou.den hebben gehanaeld. 

De·volRQndc apreker, de cbr.u.-wethou.der n. HBRDER, momoreorde 
eveneeno de talrijke, z.i.. onvervulde regeringspeloften. 
Bi·j de bes_prckin.g van de !ndoneatsche l&testie eewaagclo hij van de 
masa oorden op Celebes en de dodcntrein op Java, en r:wrkte daar
bij, op, dat alles er er was dnit wat Yie tijdenc de bezetting -vari de 
Dultsers hebben. neegemaakt. 

HERDER richtte ten aanzien v.c n d weèle:>o:pbouw I:djn cr:1.tiek o.m. op 
het feit, dat er blijkbaar wel geld en nat,eria:. l vmren voor de 
bouw van gro·te l·antor.en en bànke;ebo11won; in .A:rru:;terdar:1 bijv. werd 
bui ten het p;o een-te bestuur om, wel reeb.tstreel;:.;, uit Den Haag. toe
st-emtd.ng verleend voor de veri'ra.11-iing en uitb:r.:'ddinr, .ven het Am
stel- wtel, ·-mt meer dan honderdd lizend ruldeIL zou kosteno 

De rede VEJ.ll TI. STR;JI,tICH lLiidde als volr:t: 
noo1c onze -"'emoenfèräaêl -,rordt vereerd net een verl<lar::!.n1s zoals af
geler;d door :e fractievoorzitteT VBn de P"v.d"A., hetgeen bij mijn 
fractie g"en en.�e1c ve onderin!'!" wekt, da r dit een on<lerdeel io 
van de "',te�r re ... c"'.;ion;mire koe:rs v n do re!!;ertng.

IIoc'Nel dezo verklaring formeel gericht is t�P.'en de leden onzer 
partij in do com-,lissies en de wetho11de:E' in het college, is zij in 
werkelijkheid gericht terr�n de d·;moc:i:atie en de strijdende arbei
deroltlnose. Een panioche angst he ft zich oeester �qma2kt van , 11,n, 
à.ie steeds gewend zijn gcvrneot to �araoi teren en te leven op kos
ten vrm de arbeidersklasze. Wanneer zij �ien, dat de democraitlcc'-ie 
krac1-. 'tcn in de gc�1ele ereld en �ok · n 0110 eigen ·1and 0n stad; 
toen-_ en en. dat deze arbcü1ersklasoe geen genoegen neemt oet moo'ie 
leilzcn en. holle frazen alleen, mo.ar inderdaad inloEcrning verlrmgt 
van gedane beloften, do.n r:eten zij" dat het af 50lopen zal zijn 
met hun bevoorrecht en q-cmakkelijk leventje. Da::rom de aantasting 
van de aomocr?,tie � met als gevolg ,1e u..L teindeli;jke vernietiging 
daarvan en de komst van e�n nieu·v J-'a3ciamc" 

Maa.r ook deze heren we�;en dat de arhe i.derskla ee van Nederland 
er niet aan do.�1 �, weer· opnieuw een. jarenlan �e onderdrukking van 
een niourie fnsciem.pe te dliii.lden ::m d�t deze arbeidersklasoe die 
partij volgt, die.> con:Jc'-luent de l u:.,este ,resten van het faacisme 
wil -J'ernicti ;,en en dé domocttatle nil ui tbre5.den, ook tot op het 
econo s�he �bied; een partij die neer ,nil den alleen het recht 

- zoals -



- 3 -

zoalG eens een Fransman het .zei. nanelijk aat rijken en ar 1en, 
berden het r·1cht hebben· onder dé hru.g;-en van de Seino to olapen, 
waarbij het in werkelijkheic1 zo is i dat de arm�n or .iel en de 
rijken er nooit beh0even te slapen" 

En deze portij is de comrmniotische partij, die dagelijks op de 
bres et� t voor èe be· angcn ven, <.1.e 1er :entte bevàJdng van onze 
fabrieken, van onze ,emennte rnrklieden en .... ambtenaren, voor de 
'.tleine nerin ao�nfü,n en de middcnstartd, kleine boeren en intell0c
tuelen. 

Waaro moe· .. en de leden van deze par·Gij e rnerd worden? Omdat bij 
een :meer ren.ctionnaire koers der re,,.e!"ing, deze mensen leiding 
zullen geven a ·1 het 1';0°ner!)0nde v rzet van de ,'ehele \"lertende . 
bevolking, ter,-..n de bnnkroetierc.politiel<; y.1:in deze re{;ertng. Daarom 
moett�n" de com:".l.un:!.sten u:Lt éle, opnnhr,i.re functies ·rnp,r;ed11ukt �,orden, 
o=dat deze 'heren vrezen f een bekend worden van hun eenene arbei
dersvijandige politiek aan de arheiders, boeren en �iddcnstandore 
omdat zi;j nngst hebben voor het oordeel van het volk. 

Ik kan niet nnJaten om deze vertonding te bestempelen alL mia'adig, 
gemeen en arbeidsvijandig. w t is -toch het geval net deze verlcle-
r �ng en raet wellre achtergrond oréi t zi.j in de R·· ad ,e bracht? Ten 
eernte neet deze verklaring dienen om de� werkende bevolking, kleine 
middenstand en 1-::leine boeren af te leiclen van de af .... �lop3n 3 jaren 
re{;eringupolitiek van ,eigen on acht. 

Wat bracht � n dié jaren de rege:r.inr;-Bcel in san1enwerldnr, met àe 
:P.v.d.A.'? Zi'j bracht armoede, bolas·::;ingverhoging, loonove:r.J.a ing, 
text'iolno d en 'roninggebrck, me-', nog dt:v rbij � het kostbare avon
tuur in IndoncnH!, wa.nrvoo:r.- vele v m onze ,; onO'ens hun bloed gnven. 

De honderüd i.zenden wers:ers in lTedcrland r;aan aan de h.end van do 
praktijk na: vat heb1)en wij in de af�c:.'J .--n drie jaar na. de bevrij
ding in onze ltlerenka.at 1ekregon, wat. in onze keu.ken, , mt in onze 
mn,f"en, !Jl8't op onze vloer en voor onze r<:> 1en on vmt in ons",loonzak
je? Wij worden nog oteeds ;oregocrd met de ''broodltanrt 11 en "pu.nten
ktilartn die de artiltolen vaak onbetaalbaar maken. P:d.jsverhoging 
ve.n de meest , �.gel ijkse levensmiddelen, een hnur-\Terhor:ing en ver
hoo de omzetbelasting tn zicht. D:ior de verhoorrde kolenprijs zljn · 
de ·ga.s- en electriciteits-ta!'iovcn net on�eveer 20 % verhoogd. 
Noch· de o.ntiéàun.r1;àcon<Tessen V< n het N "V.V.� noch iet ttejamr.1cr 
van de K.A.B. o.:er vooruitst!'evendc sociar.tl-econo"'licche politiek 
van de 1·ogerin ,, welke politiek de K.atholie1:e regeringspartij zelve 
onno .,.el"i.jk maakt, kunnen de wei"kern meer bedriegen en misleiden. 

Daarom antj_-co:J.munistische s-l-;erlI:ling-..,""la1:er3.j, die cle aandacht van 
a.e ·n<:?r1:erf1 j.o �ena•,vo.d moet flciden van dr� afbrnakpoli tiek <1e-:"'
re ering-Beel. Daarîrn mijn heren, is het zo diep treurig, -àat een
pa!rtij, die zi("h voórui tntreve.nd en socialistisch noemt,· deze
verklaring tegen onze parti.j niet alleen indi<.,nt, m.o.o..r daarmede
in één slag haar jasje keeJ:·t en bcschow:,td kan .. 'orden als de waak
hond va.n de reactie zo -el na.tiono.nl ""ls irI.ternationaal, -en ,�e
werkers in Nederland, in de tijd voor het o>Jcialisme,ten prooi
_geoft an het moderne olavenstelsel, gegrondvest op de leer van
de 7allotr9et-aict'"'tors. Zover in deze partij van Troel�tra ge
zonken, dat zij nu voorgoed in dit landje de voor een· oocinlio-
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tisch Mederland s��rijc1ende arbcidersklaoce 6:e rug toekeert. De 
toekons ... G zal aantonen, hoe Disdaàir; d:tt is geweest. Ma"'r ae mens
heid, die strijden wil voor vrede, onafhankelijkheid, zalfbeochil:
kinfl'Grecllt en tellen _ui tbui-t;ing en overheersing znl uit deze lesoen 
hn.ar lering trekken. 

Deze aanval o:p onze partij io nog maar het berrin van de Trunan
àoctrine of het lallstreet-fa.sc.:sme. Men sta.at nu op het hellend 
vlak en zal steeda di ·per met het ondergaande kapi ta.lis1;1e zinken. 
Op bevel van Wushington, o:p bevel van Truman en .tarahall, de · all
street-gangsters en bandieten, zijn overal in de .1ereld de vijfde 
colonnen van het Amerikarinae dollar-fa.se� sme precies op dezelfde 
dat1un in de v.anvAl gegaan. Driê dagen na. het beiüui t uit \7ashing
ton, hetwelk aan Engeland door werd ge --;even on w�rnr men de maat
regelen tegen de coro"aunist.en prompt O)VOlgdB, kwam tm�e dagen 
daarm de fractie-leider van de P" v.d. A. hiermede in de TNeede 
Ka.tier. :Oe lakeien van de Wo.llstreet-r�"ldieten •m:ren goed bij de 
tijd, 

Nooit is een uoord van protest creui t terren cle interventie in 
Oriek.enlnnd, ItaliM, China of Indonesië. ·nat vinden de riddero 
van de droeve figuur niet belangrijk, maar rel treden zij op alo 
verdedi r;ero van hçt groot-kapitaal, die slee: t·, hun ei ,...en ·1elV'aart 
op het oog hebben. Do.ar hebben deze riddeT... -,�1 een open oog voor, 
Zij hebben zich ontmaskerd aln 'f(}orstandoro van het peil van voor 
de oo:rlog. naar 'i'?erkloonhnid� 1erbror::;chaff ing, naar �,,!lltelooolH3id 
der werlcers: dat is het C:ltreven van de Nederlandse l'Jarshall-vaza.1-
len. Oorlog'3bo�.,.eo in Europa., spionne.ge-centra in Europa., vernieti
<"i'.ing der volh3deoocratie, te rrcn de Sovjet-i·rlie, te rren Oont-Europa, 
dat zijn de doelstellinP,:en der do11or-faecis J�en en zij Y'i.nden 
hierin Nederlc.ndoe nenson ale.. Ro me� Vor1.�ink, Thomaoa.en, Fn.ber, 
Steiru:ietz en vele.anderen als hun beste dienstknechten. 

De co-::1rnuni:Jton noeten ge\-Jeerd worden uit alle comt1issies. Mijn 
partij-rwnoot en voor";i tter d 1r partij, Gcrhen1 r-TAGE iAH1, Tv1ee�e 
:Co:mer-lid, moet uit de buitenlandce comnissies ,orden geweerd, 
o dat raen da r geen J,JOtkijkers of tE:igenstander s der Tru.oan-poli
tiek meer l<.an dulden. llet Westeli.jk bloc moet geheine oorlor;s
V1Jórbereidin,r,en tre Zfen, om met' atoombommen de vredelio1ronde vol
keren te vernietigen, die zich niet aan de willekeur vannuitbuiting
en reclrteloosheid à.er truots en cartels vlillen onderwerpen. l)aarom
de l8uza van� Er uit oet die com..�uni3ten. Grotere smaad kan de
:P. v.d. A. de a r')eider- 1kla:..se n:tet UfUl doon. ··�rogrom-s·tem.ningen
worden door de x.v.P. en K.A.B. uitgeV1erkt tegen a.e atrijdcnde
arbeidersldasne, die met hun loon niet kunnen I'Ondkomen.

De democratie, di e overe..1 in de werelJ aan invloed naar een socia
liatioch staatsbestel wint, wi l men met leu�en en laster bestrij
den. ('r(5bbels probeerde dat ook, mna:r. hij k·nam bij het Nederlandse 
werkende volk van een koude kermis thu:ts. De K.V.:!?. en 1'.v.d.A. en 
de verder ac.nhang, zij-staan buiten de strijd0nde arbeidersk1a Pe, 

'Zij nerien besluiten, politiek en economisch, die door de.masoa. 
niet worden gedragen" Het zijn de leiders, die deze politieke· 
ommezwani doorvoeren, maar de arbeidersk1aase blijft waakzaam. 

Het kaP.: tali8ne is verz .akt en verr.101.md op haar rondvesten. 
De K.V.P� en �.v.d. A.- heelr,1eesters nenken deze stinkende en 
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rotte wonc1en van het ondcrgo.;i11e1c h:>:pi tnlio'ne te genezen, door ze 
te Zfllven en net h-'.lnJ? onder ó 'n deten te ga�n ligr;en, tiaar zij 
zullen ni-�t alleen ook v1orden a8.nfl'etast, nee mijne heren, zij 
zullf>n r mede ten onfü.r �a�n. 

Het 1;api talietieche stelsel is ,edoo 1!d te Yerdwijmm, :100·,el zij 
niet zo maar van haar bevoorrechte po�itie a�stand zal doen. Zij 
zal proberen, c1e opkomt,nde ariHJider ... k:ascc mat · cweld, terreur en 
chantage dn we.r;- te veroperren. Daarmed, l_omt zo duidelijk aan het. 
licht, at deze verklaring en de aa.1v.c: op de dero.ocra;�ie beo oogt. 
Ds.a.ro.ede ?rijn ook de mi�dadirr'1eid en arbeiders-Yi janèlL,,.hcid van een 
z.ich noemè.nde de!tlocra.tisch-socia11c_ti:..,che partij ten voeten uit 
getekend. 

Wnt is dan ·';och de zo omctred,en democratie? Ik voel mij p:eroepen 
hierover enige. wc.orden te zeg ,en .• 11 nemocratie 1

· komt vn.11 de Griekse 
woorden de"10':' en cratiua, hetgeen betekent· volk: en regering. net 
ia due een _ rJgering van het volk. Kan men bij de huidige oo.men-

tellin" onzor re,ering en de bezetting der departeoenten opreken 
van een regering van het volk? Ik v;il deze regeTin� on de ma tre
i;elen dezer regering in vogelvlucht even de re�1 •• e .laten passeren. 

In de binnenlandse politielc gaat de econonieche c�u:atele .-epaard 
a:m da politieke, ... Ue!J. im daar in one land reeds lang m<1e bezig. 
!1nmerfJ .het zul iJ toch allen beleend gijn; dat de Engeles en Ameri
kat YJ.oe truatl!.l een grote invloed hebben op de binnenlandse politieke
en econo .;.oche toe t0nd, hetp;0en door è!c ·.1aruha.ll-11Ulp nog zal
toene'!"ien. Immers de vier reuzen-i:niàerner.lingen in on.a land, Philip�,
de A.K.u., de Koninklijl::o Petroleum en de Unilever zijn .hoofdzake
lijk in Ameril{.aanae en Tint�else handen. Zij hebben, door hun ver
bindingen ne.J.; het ilederlanc1c groot-kapitaal en de Ueder:e.ndse ban
ken, fee;do doornlap,geve11de invloed op het re �eJ in,"'sheleid. Alleen
,ü de per::ioon1ijke verbipdinP'en van de��e trusts met het ataata
a·ppara.t t spreken boel:delen.

·io vinc1en ij bij rninisLer Drees, op het depa:rte:1ont vnn SociaJ.e
Zaken, als directnur van de arhcid, Dr. de Vetter, ona dirEJcteur
voor pcr,.,onoE?lf3zaken van "')hili;.c s. Op het de;,arte Jent van li'innncH!n,
0ij minister 'Iiioftinck vi,1clen .ij t.üs Thesn1 rier-Genoraal, Dr.
Treep, ou.d-procuratieho tde.r 1a:..1 .,.,hilips. Op het �1ini.sterie ,,an
Verkeer heoft minieter Vos, alo secreta.ris- ,onore.al, Dr. Tromp,
een 0omMissaris van J?hilips en een gocfü3 vriend van do directie
van de K. I.1,. Inr:. den Hollander, directeur ,ran de 1'!. s. komt uit
de i"n'ilever- voo:ct. Aan het :.:Iirü:3'cerie va.,'1 Landbouw en Voedsel
voorziening stae.t bij minister 1.:ansho:t Dr. Patijn aan het hoofd,
behorende tot de be\endo filnileve:x.�-familio. Op het Ministerie v -n
Econo isehe Zaken vinden wij als ciirt;cteur- er1eraal, Dr. van
Trui jen, uitgeleend door de A. K. :r. Kort�oleden p.:ing de secre-barül
goneranl Dr. Kuin van dit· departe ent over naar een der hoorrste
functie3 van û.e Unilevcr, ter:1ijl een andere hoge funct.:..cmaris,
Dr. KohnBtaE, naar Philips veth·üsde. De belangrijknte post wordt
op dit llinioterie door Dr. Hir&chfeld bekleed, com9issari: van
de Rotterdamao Bank:, groot-vriend van de Vereini�te Stp;:l.rnrke
(thans onder Amel'ikaanae lcièling), een man die tijdena de gehele
bezetting ala de rechterllnnd. ·um, Goys-Inq_uart 01>trad. Op het Mi
nisterie van Overze9e Gebledsfüüen wemelt het van vrienden van de

, Indie.che onderner:iars. Het Ministerie van Bui te�landae Zaken heeft 
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al(':! z1Jn vertegenwoordi r::r bij de tJ.N. o. LTr. vr-n lUefîErno" ex
secretarü1 -;-ran de Kon. Shell en ed10 ,nzoon van een der ch1�ec:uc,-i
!'On yt=n de A 1,riko.a.nse Standard O.i.l Cy. ;7amwcr ,ij dit na.gami, 
dan kun.nen ij d9 hedend ... a1;"e rcgering..,politiek: en de aanvaar
ding van de n1arshall-hu.lp beter begrijpen. 

-[et welk d'oel is bijv. c1e loon..,top nwt zoveel hardnekkitr.1.eid e,,e
handhaafd, ter ijl ae prijzen blijvC:m s L.J.jgen? O. da1� dit in het 
belan,� is van de @:rote tusts, ae cxport-induatrleé:!n bij uitna .. _wnc1-
ueid en van het En-•e1se en va1:4 ,10t Amerikaanae kapitaal, dat e1� 

achter s tae.t. Daa:i:ëJ.oor Jrn_:1t het, gat �elf J vol ens de onvolledige 
cljfe1·0 van h.rt Bm: eau voor de S · a tistiek het inkom(.;n ve.n 1:)edrijfs
arbei de.r ..... nlec�11ts met 59 % to ---s10,mr î13'J is po te en, ter •i�il de 
p:rijo VE.11 het lcv-ensonderhoud met· 10) ';' is ge:::.:teR"cn. Jelfa de 
onvolle<li �(j sto.tü;tieken .dj.-.en uit, dat àe uaoaa van do arboiderB 
en ka.'1·hoorbed.;.enden ·1an het la�'JJ:e fü"jl·:1- en G-o .1cen.t.ffporcrnneel en 
van claarme( e geli,jk ... �aandc bov-olkj_ngsg�oe_pm1, L'lE..er ·Uitgeeft dan 
zij ink:nuaton hooft. 'l'{et werkende volk teert zi,in laa't:rte reservee 
op. Ue-'; kan ol ,otL in ltlven blijven, 0::1 hoe dan ri.og, met behulp 
van de 500 .1:1ill · Jen re !?;eringBfmboidie..; op de pri,i ,mu, Joor de 
k:tnderbij slag en hot co:1su. ontencrediet, die bijna geheel door do 
l)elactingbeJ;ale�c moet worden O) cbracht. 

\'lat .i.s de ui t,rnrl,'.ing van uct r .gerin -:.Sbeleid in Amerike.anse s;ij l 
voor de ne:ringdoenci.en, kleinli.andelaai·- en winkelioru g<.rueest? 
De •er;e;cing heef-·; voor hen de omrrntbelaot;ing vun 2 op 3 5� gebracht 
en zij mol"ûU dit niet op de 1re:r;·britik'n:> vHrhalen. Hen c1.st vnn hen, 
dat zij -�o·t vr:Ljwill;i,ge p-riJ averlnGinr,ren ov-ergaan, ter ijl de grote 
massa van de ,. irncelsta. .. "ld reeds tllana aan do grond .t..i t, al5 -cvolg 
van het inla-·i pende gebru.ik. 

Wat is ae ui t·-,erl::ing van deze loon- 011 prijspoli tick it1 k:iei·iko.anoe 
s-1-ijl voor landbouwers en tu ·nueru?· 01:t de loonstop te Jrunnen hand
haven worden de prijzen voor hun producten kunntma'tig laag gehou
den en unnc•1 zij alle,111 maar ron<1kopcn û.oor steun van rep:erings
wege; fü .• t 1il zep;ren: alweer golden, �uo door de bel�ingbeta� era 
tioèten Horden op "ebrach.t. Hot revolg io, da� ).;.,j een steekproef op 
444 l�ndbouwbedri"iven, door '1.et ·:ancJ.bouw t:onoroisd1 In:Jtituut ge
nomen hloek, dat vele }üè:lne boeren een lr 11er inkomen hebben dan 
dat van oen 1 ndurbeider. 

De bela 1grijkste financicle 'CUlatrep.;:'.):..�n, die min ster Lieftinck 
het af ve 1 i1)en je,m:- ren omen heeft, ,'laren de verlafrinc en ophef ring 
v:,m de ver w Bn ,l>elc.t:Jting en de invoering- van ontelau e reser\i-e-
r nO'zn. Dit b�tekent bi.j .. ,lrtea:r een verminderi.np, van de st�ato
inkori1sten not 120 oil1ioen gulden per jec.r. 

Zo i3 men be ,,_;ortnen Uederlana to�� een land vol ontbering voor de 
werker te 11aken en tot 'een paradijs voor de Amerikaan�e fin.a.n
ciers en 11.,n medfü,101.�1wrs. \tant in n !hrL.:::.e t gflrn.,·;;elling tot het 
arniof•-lcyen: van de grote masca ·van one volk, sta.an de ho .e dnrsten 
door het groot-ka pi •,.,aal ";onaakt. 0ver 1 J46 bedroegen a.e wini3ten 
alleen al va.n de ,bedrijven die in N. V .. -vorm vrnrken - en dan nog 
V.:)Or zover het uit d-e bockhou.ding blijkt - 1 .200 millioon gulden. 
In 1947 -11erden vreugdekreten :ehoord over dividenden van ?.O tot 
}O %, die, met het oog op de fö.v ·.demîcn-:stop, zwo.rt r1c1�den uit
gclrnerd. 

- In -
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In reactioflnaire kringen broedde uen reBdc lanç.- op maatr� ,,.elen tot 
het b0pcrke11 vr.in de palit,ioke Vl'ijheic1. j)e -verkl""ring in, de -emeen
ters.ad is er een gevolr; van. Waarom? Omdat zij, �ie Nederland e.an 
een n ·.eu ve vriendje aan het ui tlevcren zijn, danrhij op de on ..rrik
hare tegem3trma van onze partij a.l.J consccmente lej.dste:r· van de 
nrlJeiderslüasoc za.l stui tEn1 o :aarom roepen v.ij, die als lrnarti.cr
makcrs v·�n · het dollark.api taal in ons land o·ptrede:n, · alles in het
ge ·rner om zich op onze par.10ij te otorten? Omdat onze partij, om
dat de partij van Jan :Poot-na, .,.nn Lou Jansen, ve.n Jan v n Gil.se,
de partij van c1e Feb:i.."U.O.ri-ste.king en om dichter bij h,•i� te bli;Jven
de partij . v-·' n de vier p-efuuilleercle ka 'l :radon van He.zeme�1er- Sig
naal, de Co i.: un:L:.tiscr1e :Partij van Mederland, de Jnige nationale
·partij in ons land is.

Zij 1 dle c1e ord�rs vnn·Tr1.ma11 en!ûars11all ten uitvoer leg"'en, zij
ai� de Amorika.8.nse slaven rntton ,,encen in te voeren� zij die· de
arbe;i.der.skla.ZL'rn r.i.o:r.sdood willen maken !) sij ·die de democratie om.
hale d1len b:ren..o·cm, hef.fen in nevolging van Bi:tlcr en �-rjbhels
de len�rnn van h �t anti-communisme en anti- Iarxisme aan. 'l:aar do' '
f�enchiedenis llcoft be�Ye:1en da1.1 anti-co� 1un1 'ti�:Jc 1 .., echts een mier
woord ia voor anti--de:nocrat · r c:t.1. en o.nti-H0derland ... " <ij hou.den ofö;e
ög1n aoed open voar de pla?L."len van on.rn v.i.jnnden. ,,ij wet-,n nü" een
maf.ü, ( at een ·?at in h t nam, ra:ce spron•�tm doet. ·.raar �lij ..:.:ijn
er o_,k y,n ov-er'!;t.ir:d, dat zij hun rekening .buiten de wanrd·"'laksn.
De Uederl md$(, arbeidtn·&1cla...,.,e ht...;ft tientallen jaren moeten voch
t t�n voor hei ar democra:tiscl!O i•cc�1 ten, voor vrij' .ei van :monintts-
ui ting, ·voo1"' vrijheid van vereni-:·ing l' van verf._':,�Hl-erin� en ot�kingo
Zij l ceft zich deze rechten ze:i._ s :p.l..ot d 101· Seijoa-Inquart en
Rauter laten ontnemen" Zij heeft ha.L.1 re cl ten· herovE'n:d en· z2l de:4e
tegen elke n1cm7e aanslag vcrdedigeno

Ik ben vun nening, fü,t ik a.duigelijk ben geweest in n1Jn ui tee11-
zetting, dat \!ij hier. niet kunnen sp:-.:·eken o;run een mrkc1ijke re
gering van het volk. Vandaar de ha,t en de hJtze te �en de commu
nisten, wnnns.er zij oi de broe staan voor. een werkelijke rep:ering

. van het volk, vn er het voor het volk een vreu,,·ae zal zijn, fümr
ondcr te dienen on te leven. Da."rom moE:ten cle communioten geweerd 
worden, o:ndat zij alleen het zijn, dïe st111even naar een maatschap: :t}j 
waar het lev-en waard zal zijn geleefd te v1orden, yoor de gehele 

. bevolking en Waf r ieder r-e•rn ·nanr zijn bekwaamheid, en l'.rijge 
naar zijn behoeften; wa:.. r :tmt de grond- en produ.ctiemia.delen in 
handen zul:en zijn van enkelinPen, maar in hemden van het r,ehele 
volk. Ik wil be�luiten met de ver.:;ekering uit te spreken dat de 
krach�;en van de democratie het zullen ·-linnen v::i:p. de kr chten van 
de onderi;;:a.ng èn de reactie, tot heil van de wer.Jld, ons land en 
onz·e staclobevolking. 



No: "IJ/1948. Geheim/Persoonl.i,jk. 

Aan de Heer Procureur-Generaal, fgd. Directeur va.� Politie, 
Bovenbeekstraat 21, te Ar n h e m. 

In afschrift aan het Hoofd van de Centrale Vciligheidsd.tenst, 
Javastraat 68, te 1 s-G r a v e n h@ ge. 

Onderwer:e_: Oummunistischc filmvoorstelling. 

Naar aanleiding van een bij mij ingekomen rapport,heb ik de eer 

UEdelGrootAchtbare het volgénde te berichten. 

Op �foenadag 12 Ji!ei 1948 werd met toestennning van de Heer Burgemees 

ter der (�eente den Ham,in hotel "Koekoek" te Vroonwhoop,de Communis

tische film n Dê Belofte " vertom:ld.Voor de voorstelling werd met een 

auto waarop een luidspreker was bevestigd,door Vroomshoop gereden en 

werd vooral in dê arbeidersbuurten veel propaganda voor de film. gemaakt. 

Omstreeks 20.30 uur die avond,werd begonnen met het vertonen van de 

film.In de zaal van genoemd hotel,welke een capaciteit heeft voor 220 

personen,waren ongeveer 39 bezoekers aanwezig. 

� 
� _ Voor de aanvang van-;- .film sprak William Hendrik Zan d ma. n,ge-

� boren 30 April 19� to Ambt-C>mmen,vermoedelijk handelareiziger,wonende 

te Vroomshoop E.191 een kort openingswoord.Jiij sprak zijn teleurstel

ling uit. over de zeer geringe opkomst en vroeg wrder de aanwezigen" 

vooral goede aandacht aan deze i'ila te wijden da.ar deze zwaar was om te 

begrij)en. 

Tijdens de voorstelling kwamen er_nog negen�bezoekers de zaal bin

ne:n,terwijl nadat de film een hall UUP gedraaid had een tiental perso

nen de voorstelling verlieten.Het was een Russische film die ged�aaid 

werd,die beelden vertoonde van de belegering van Stalingrad en tevens 

hoe het Russische volle de belofte van trouw aflegde -woor Stalin.Op het 

doek werden telkens de beelden van Lenin en St&lin vertoond. 

In de pauze heett een onbekend gebleven persoon de film toegelicht 

en zeide,dat er ontzettend veel verschil was tussen de Amerikaanse,En

gelse en Russilche films.Eerstgenoemde landen draa.id�n altijd films waP.r 

b.v. een misdaad bij werd gepleegd en dat ten laatste de misdadiger

door de politie werd gearresteerd of een liefdesdrama,doch al deze films 

hadden een tendenv. dat de rechten en de plaats der vrouw niet werden 



erkend en de beidersa zijnd het verkend deel der natie, achteruit 

:erden g zet. Niet de Russische films-h:J.erin i,rerden de arbeiders door. 

dé .iilui op een hoger pa�l gebr�o�t,mede h:le:t'door wa.s de film II De

Belofte o een zware film. 

Omstreeks 22.30 uur de -voorstelling -die een �eer ordelijk 
' . 

en ru�tig verloop had- cf'gelopen en · rd r niet meer ges ·roken. 

/ �-De Dist�ioteecmmandant der ?ijkspolitie» 

. //(j ·, I { / 
.M.Walpoott. 
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Onderwerp: feestavond CPN� 

• 

Enschede, 

' 

• 

. 

, · 16 · JU l 494 
'. y 1 ,· 1 

«,:as•rl!!� --..c.i��--91,· '• +, ·!';Mr •; ·- .. ,:; .._,. .. .,,... • 

i 
A

r"'i , - . lU/ J1t11//;r ,

Ik heb de eer, Uedelgestrenge hierbij te doen toe
komen een verslag van een alhier op 12 Juni j.l. gehouden 
feestavond der CPN. 

• 

• • 

AAN: Het Hoofd van de teentrale Veiligheidsdienst, 
'r! 

Javastraat 68, 

's- GRAVENHAGE. 

•
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Nr. R 103. 

e 

/V E R SLAG van een openbare feestavond der CPN, op 
Zaterdag, 12 Juni 1948 gehouden in "Ons Huis" te Enschède. 

\aanwezig:± 400 personen, w.o. 2 militairen in uniform. 

/� 'l�XI sprekers: (vermoedelijk) Hendrik Jan van het REVE, geb. te 
vr Lonneker, 26-9-12, timmerman, won. _te Enschede, 

Broekheurner11,eg 166 ;�8-;; 4:1."1Jbf,/�b&.-3·1V�r

/Johannes Hendrik TEI1ils, geb. 4-6-11, alg.secr.
der CPN in distr. Twentlür;· 
Hendrik BONHKE, geb. 4-4-12, 2e secr. en penning
ll.1§§..§t&:r ,del QP in distr. Twenthe; 

. BIJKERK, ANJV-er uï't ��hede . 

. f?v Vl. medewerkenden:°!�,.,.,._, · · i\ • Frans NIENHUYS, conferencier, radio-artist; 
o/1�/ Cor van VEEN, accordeonnist uit het radio-orkest 

van Jan Vogel; 

1-lu.�,1: )(1
Lidy ROST, cabaretière; 

. · Dansorkest "The Joliy Jokers" uit :B.,nschede; 
!J .... (:fè-15!:.._ S CPN-zangkoor "Morgenrood" uit Enschede (± 40 

V\-J'l,
i,..iW\. crfktvt. l zangers en zangeressen) o .1. v. Jan LANDSTRL�''ll'-

. Cr7
'-q.

�� 
In de zaal ·waren spandoeken aangebracht met de volgende '>-:).._ __ 
opschriften: 
"Eenheid tegen dollardemocratie", 
"De troepen terug", 
"Geen kazernes maa.r scholen", 
"Rood is troe�", 
"Samenwerking met Indonesia op voet van gelijkheid en 

1 vrijwilligheidJ-'. 
Ter weerszijden van het podium waren portretten van Gerben 
WAGENAAR en Paul de GROOT geplaatst. 
Er vond een verloting plaats van in hoofdzaak huishoudelijke 
artikelen, die - volgens "De Waarheid 11

- door 200 Enschedese
winkeliers ter beschikking waren gesteld. Deze verloting 
bracht f 400,- op.(1600 loten à f0,25).

De feestavond werd met een kort woord geopend door (vermoe
delij� Van het REVE, vorengenoemd, een ongehuwde broer van 
de bekende Julius Herman Johan van het REVE, geb. 2�-12-97. 
Hij zei dat er reden was om feest te vieren, want dat dit 
feest een inleiding was van het grote feest van de overwin
ning van dè werkende stand bij de a.s. verkiezingen. 

�.;,,..
�

In het optreden van Frans NIENHUYS en zijn medewerkers kwam 
,�-t\>-U• geen politieke tendenz tot uiting. Wel betitelde Nienhmys 

de aanwezigen nu en dan met 11 kameraden 11• 

In de pauze werd getracbt, donateurs te winnen voor de zang
vereniging ".Morgenrood". 

TEIWES hield een korte propagandistische toespraak. Hij zei, 
er zeker van te zijn, dat de communistische partij bij de 
fa.s. verkiezingen zou winnen. Rood was reeds troef in diver
se landen in Oost-Europa. Hij voorspelde, dat binnen 10 jaar 
het merendeel van de Nederlanders op de communistische partij llzou stemmen. Bep;:lalde gedeelten van ons land telden nu reeds
een groot aantal partijgenoten, b.v. Amsterdam, Glanerbrug 
en vooral Groningen. -2-
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Hij hekelde een gezegde, dat docr "Koosje Vorrink en z1Jn 
rotgenoot Romme11 zou zijn gebezigd, n.l. dat de CPN zou 
worden vernietigd. 
Hij ried deze 11 vernietigers1t , vooral 11 Koosje" c:.un, om, 
wanneer de CPN uiteindelijk volledig zou zegevieren, te 
zorgen, dat zij niet weer te laat aan de pier waren om ons 
land te verlaten.(applaus) 
In AI,lsterdam 1-,erd nu reeds gezegd: "Stem niet op de partij 
van de pier, maa.r op de rode vier I 11 

1 
Een aantal partijleiders was thans voor de rechte· om u1· atin en 1n 1 edaan in verband met 

._!.,.il za en 1n ndonesië. Welke straf de rechters ook aan deze 
fllW� part1Jgenotem mochten opleggen, het Nederlandse werkende 

1 volk zou hen in ieder geval vrij spreken. Wanneer eens het 
werkende volk zelf zou kunnen recht spreken, zouden deze 
heren réchters een vernietigend vonnis over zich horen uit
snreken. 

' Hij noemde enige strijders van de communistische partij in 
�nschede uit vroeger tijd en zei, dat degenen, die nu de 
leiding hadden, aan hen een voorbeeld moesten nemen en eveh 
onvermoeid als zij moesten werken voor de partij. 
Hitler had eens, zegevierend voor Moskou staande, gezegd, 
dat de hakenkruisvlag van het Kremlin zou 11..aaien. Dit gebeur,
rl.e nooit, doch wel woei thans de vlag met hamer en sikkel 
in Berlijn. (applaus). 
Hendrik B�NHKE deelde mede, in .Amsterdam te zijn geweest 
en te kunnen vertellen dat Gerben F.AGENA.AR aan de beterende 
hand was en wèl zou spreken op het Wadrheids-zomerfeest te 
Enschede. Hij stelde voor, hem een telegram uit deze verga
dering te zenden.(applaus). 
Hij verzocht een ieder, die iets kon missen, geld in de 
verkiezingskas te storten. Ook in de bedrijven moesten 
inzamelingen plaats vinden. 
Een jonge ANJV-er uit Enschede, gena;:,md: BIJKER.K (lnadere 
gegevens onbekend) las vervolgens enige regels voor, waar
van de inhoud erop neerkaw.m, dat Ratio KOSTER moest worden 
vrijgelaten. (applaus). 
De feestavond werd - na 0.30 uur - onder leiding van het 
dansorkest 11 The Jolly Jokers" met een bal besloten. 

Nader is bekend geworden, dat de volledige personalia van 

\ 
vorengenoemde dirigent v8n het zangkoor "Morgenrood11 luiden: 

J 
t ;iJ;an LANDSTRA, geb. 20-1- 0 te Franeker, muziekl.ei-aa.J::.., won. 

te Enschede, R1n ove nstraat 2 • Zijn hm1elijk met .Jant j.,t:i

o�..tt.-..�t.. DAfliMINK bleef kinderloos. Hij is tot op heden op politiek 
�op gebied i� geen enkel opzicht op de voorgrond getreden. Hij 

-r.:·- ..,. � 
woont sinds 1907 te Enschede en is dirigent van di rnrs� 

k� · andere zangkoren, die zich niet op politiek gebied bewegen,
o.a. van een Fries zangkoor te Enschede.
ónder applaus van de aanwezlgen werd hem op �eze avond door
TEIWES dank gebracht voor de prestaties, die het koor reeds
wist te leveren, nadat het eerst enige maanden geleden werd
opgericht.

Enschede, 15 Juni 1948.
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Enschede, 1 8 Juni. "''l"'Jl.i-&; 

Onderwerp: organisatie-Waarheidszomerfeest. 
2 4 JU�! E,48 

Ik heb de eer, Uedelgestrenge het volgende te be
richten: 

Uit betrouwbare bron werd vernomen: 
1e.dat door het district IJsselstreek der CPN een aar.vra&g 

werd gedaan voor het per vliegtuig uitstrooien van pam
fletten boven enkele�CPN-districten in het Oosl;en des 

� 
lands, zulks in verband met het op Zondag, 27 Juni a.s. 

---�� 
te houden Waarheids-zomerfeest te Enschede. Deze aanvraag
zou aan "de min:i3ter" zijn gedaan door een niet nader ge
noemde maatschappij.en zou zijn afgewe�en. 

2e.dat door het district Twenthe een afschrift van de begro
ting voor dit Waarheids-zomerfeest zou worden gezonden 
aan de overige deelnemende distric§en. Het district IJssel-

-, streek beklaagde zich op 16 Juni j .1. bij monde van St.
1 HENDRIKS, L.Bisschopstraat 5, Deventer, erover, nog steeds 

deze begroting niet te hebben ontvangen. 

� i 3e.dat vorengenoemde St,HENDRIKS op 17 Juni 1 48 aanw. EIKEL.
î BOOM, Wiggenstr.J te Arnhem, - in aansluiting. op een des

'S'ërreffend onderhoud - een schriftelijk bericht zond, 
waarin hij àeze ervan in kennis stelde, dat door het dis
trict IJsselstreek der CPN 1000 flesjes limonade konden 
worden betrokken van de fa.STERKEN en S.ADELAER te Deventer.
Deze flessen zouden op Zondag, 27 Juni a.s. in de bussen 
van Deventer worden medegenomen naar Enschede. 

AAN: het Hoofd van de Cehtrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

's - G R A V E N H A G E. 
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No. R 108. 
l ,.

Onderwerp: verslag kadervergadBring C.P.N. 
..,/c;.;,, 

� � .

.. 

, , 
:./' 

Ik heb de eer Uedelgest enge hierbij te doen toekomen 
een uit betrouwbare bron verkregen verslag van een besloten 
vergadering van kader+eden der C.P.N. in het district Twenthe, 
gehouden op 17 Juli 1948 te Enschede , van welke bijeenkomst 
U reeds enkele bijzonderheden werden bericht in het maand
rapport No. R 107, dd. 2-8-48, onder punt 2b. 

Enschede, 5 Augustus 1948. 

vJ. 

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68 

te 

s-GRAVENHAGE. 
"Il I J 9 3 17 n 7 Il I a 

' 

• 

, 



G EHE IM. 

No. R 108. 

-�

J. TEIWES. \) I

• 

VERSLAG van de beslote� Kad�vergadering van het district 
Twenthe der C.P.'N., ge:fiëtréfë"n op Zaterdag17 Juli 1948 te 
Enschede. 

De voorzitter van de vergadering,nwaar ruim 100 kader
leden van de C.P.N. aanwezig waren, meeae de verkiezingsneder 
laag van zijn partij te moeten wijten aan de hetze van het 
Amerikaanse kapitalisme, die in Nederland onder leiding van 
de P.v.d.A. is gevoerd. 

Er zal klaarheid binnen de partij moeten komen, zo zei 
spr., de zelfcritiek, die ieder bij zich draagt, zal moeten 
worden geuit. Spr. beloofde, dat ieder zich vrij zou kunnen 
uitspreken. Op deze vergadering zal moeten blijken, of de 
C.P.N. een revolutionnaire dan wel een parlementaire partij
is.

De secretaris van het district Twenthe, Joop Teiwes, 
achtte de 8 zetels, die de C.P.N. heeft overgehouden val:'ï 
bijzondere waarde. Er heeft een versc-huiving naar rechts 
plaats gehad, hetgeen niet betekent, dat de reactie nu kan 
doen en laten wat zij wil. Wij hebben wel stem.�en verloren, 
maar er zijn nog altijd 400.000 mensen in Nderland trouw 
gebleven aan onze beginselen. Een kwart van Amsterdam is 
bereid de strijd te voeren tegen de Amerikaanse overheersing. 
Een tiende van Enschede is bereid zich direct opnieuw in de 
illegaliteit te begeven. 

Oorzaken nederlaag. 
Bij het opsporen van de oorzaken van de nederlaag, 

stelde spr, vast dat de C.P.N. in 1940 practisch van meet af 
aan gestreden heeft tegen het nationaal socialisme en voor 
de nationale onafhankelijkheid. De Waarheid was het grootste 
illegale orgaan. In de  loop der jaren zijn door zo nog enkele 
bladen bijgekomen, vertelde spr., maar De Wa.arheid was het 
richtsnoer voor het Nederlandse volk. De partij heeft daardoor 
in die tijd grote invloed verkregen, vooral ook omdat de 
reactie niet in staat bleek, direct na de bevrijding in het 
geweer te komen, In verbahd hiermede, aldus spr., hadden wij 
vast gerekend op een zete+.!P .. de __ re�er.:i,_n_g.

Ommekeer. 
Na 1946 is er een stelselmatige hetze tegen de C.P.N. 

gevoerd, die mede door gebeurtenissen in het buitenland een 
ommekeer in het gehele Nederlandse volk hebben teweeg gebracht 
Wij zijn niet in staat geweest, aldus spr., die ommekeer 
tegen te houden. Enkele gebeurtenissen hebben ons in een zeer 
lastige positie gebracht. 

Indonesi�. 
De C.P.N. hee ·t in eerste instantie het accoo/rd van 

Linggadjati ondersteund. Maar de heren Romme· ten Van der Goes 
van Naters hebben met allerlei kunstgrepen het accoord om 
zeep gebr�cht. Het accoord is daardoor geworden tot een onder
drukkin gsapparaat voor de bourgoisie en daarom stemden wij 
in 2e instantie tegen. Dit tegenstemmen heeft de partij geen 
goed gedaan. Het stichtte verwarring. 
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Spr. verklaarde, dat de O.P.N. bij het begin van de poli
tionele actie teve�geefs heeft geprobeerd een lichte graad 
van burgeroorlog te organiseren. 

De invloed van de communis 
n ones a s  ijgt. De O.B.S.I. het Indonesische vak-
, a leidingvvan commun s en. D t heeft ten 

gevo ge, a sa o age a en e er georganiseerd kunnen worden· 
-en de partisa�enstrijd op ho er lan ebracht kan worden.
BiJ een even ue e ern euw e opmars zal een partisanens rijd
zonder pardon worden gevoerd. Niets zal dan ontkomen aan de
politiek der verschroeide aarde. Geen thee-, koffie-, of
rubberplantage zal dan overeind blijven.

Dan is ook onze dag gekomen, aldus spr. De C.P.N. zal de
strijd in Indonesië steunen door het uitlokken en provoceren
van stakingen. De Indonesische politiek heeft ons nu echter
stemmen gekost, concludeerde de heer Teiwes.

Plan Mar shall •
Spr. stelde vast, dat de C.P.N. heeft gefaald bij haar

anti-propaganda tegen het Marshall-plan. Wij konden niet met
feiten aantonen, dat het p�.án voor de volkshuishouding van
Nederland verkeerd was en ook daardoor hebben wij stemmen ver
loren.

Kwestie Vorrink.
Over de publicaties in De Waarheid tegen K.Vorrink,

voorzitter van de P.V.D.A., verklaarde Teiwes, dat men tot
deze publicaties was overgegaan, nadat men te weten was geko
men, dat de brochure "Wat deed Koos Vorrink?" op de pers stond
Om de demagogie van deze brochure tegen te gaan.

Maar, zo zei de heer Teiwes, ook als deze brochure niet
zou zijn verschenen, zouden ril!!� wij tot publicatie zijn
overgegaan.

De· groep Vorrink stond reeds voor de oorlog in dienst van
de Intelligen�Service en het groot-kapitaal. Zo goed als
Mussert in dienst stond van het Duitse kapitalisme, stond
Vorrink in dienst van het Engelse kapitalisme. In dit verband

w sprak de heer Teiwes dan ook over "Koos Mussert" •
. � · Alle leiders van de P. v .d .A. staan in dienst van het 
·' uitenlandse kapitaal. De P.v.d.t. is één der grootste steun-

1.�U'
l pilaren van het kapitalisme en�et opkomend Rooms Katholmeke 

iNll:1:, fascisme. Ieder, die in dienst treedt van het kapitaal, zullen 
Qf)U 1 wij aan de kaak stellen, aldus spr. De P.v.d.A. is het onder

' drukkingsapparaat van het socialisme en de democratie. De 
publicaties tegen Vorrink hebben ons geen stemmen gekost, con
cludeerdtspr. Alle wapenen, die wij kunnen verantwoorden tegen 
over de werkers van Nederland, zullen we gebruiken in de 
strijd tegen het kapitalisme. 

Duitsland. 
De geallieerden stellen momenteel pogingen in het werk 

om in Duitsland een semi�fascistisch bewind te stichten. Nu 
de Sowjets daar tegenover stelling nemen, st�at de hele wereld 
op zijn achterste benen. Kapitulatie in Berlijn zou betekenen, 
dat het kapitalisme de overwinning zou behalen. De les van 
Berlijn moet voor de Nederlandse communisten duidelijk zijn: 
geen intimidatie i& in staat ons van onze activiteit te weer
houden. De kwestie Berlijn zal eindigen in een overwinning 
voor de Sowjets. 
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Tsecho-Slowakije. 
De omwenteling in Tsecho-Slowakije heeft de waarde bewezen 

van de communistische tactiek van het bezetten van belangrijke 
posten.(H.oewel wij in Tsecho-Slowakije de grootste partij waren 

_moesten we op een gegeven moment de parlementaire banen v/erla
JJ. ten. Het slagen van de revolutie was het regelrechte gevolg
f- ,.. van de buitenpatlementi:txe ac.t.i..e. der arbeiders, die gewapend er

� � ll j
j hand gebouwen en fabrieken in bezit namen. 

1' · 
Nu bleek plots voor iedereen, dat ook de C. P. N. in 

( een revolutionnai�e µartij is.� dat heeft ons stemmen gekost, 
van diegenen, ook binnen de partij, die nog geloofden aan de 
parlementaire weg. 

Er bestaat in de partij dus een gevaar voor vervlakking. 
Bij alles wat wij doen hebben wij bij de grote massa te rade 
te gaan. In uiterste instantie beslist het proletariaat. 

Binnen 10 jaar, zo verklaarde de heer Teiwes, zullen wij 
ook in Nederland de macht in handen hebben. 

Joego-Slavi�. 
{ Toen spr. het over Joego-Slavië had, sprak hij zo zacht, 

dat een klein deel van zijn rede onhoorbaar werd.�it duurde 
achter nog geen 5 minuten.) 

In Joego-Slavi� waren spionnen doorgedrongen tot in de 
diplomatieke kringen, aldus spr. Zelfs in de hoogste kringen 
van de communistische partij zaten spionnen van het Amerikaanse 
kapitaal. Zelfs tot in de leiding. Amerika kreeg daardoor vaste 
voet in Oost-Europa. 

Tito bleek niet te bwegen terug te keren op de weg en 
moest er daarom uit. Wij weten nog niet precies, wat er is 

ebeurd, maar dit staat vast: Tito is als socialistisch leider 
erloren. 

( 
c In Nederl@d doen zich dezelfde symptomen van spionna.ge 
voor, maar niet in ernstige vorm. Men is er wel op uit verwar
ring te stichten binnen de partij. 

Terugkomend op de strijd in de oorlog, zei spr., dat de 
c.p.n. van de eerste dag af strijd had gevoerd tegen Duitsland, 
maar daarnaast ook tegen het Engelse en Amerikaanse kapitalisme 
als veroorzakers van die oorlog. 

Tito beschouwde spreker als een kleinburgerlijke �ationa
list. Ttto is nu een �eunpunt van het imperialisme in een ge

ied, waar dit reeds verslagen was. 
Bij de stichting van een volksfront mag de partij nooit 

in de rest ondergaan. De partij in zo'n front steeds de leidend 
factor blijven. Wij zijn tegen elke oorlog, aldus,spr., maar 

en dient goed te beseffen, èlit wij een bevrijdingsoorlog 
hiervan uitdrukkeli k uitsluiten. · 

Enschede, 4 Augustus 1948. 
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Ik heb de eer Uedelgestrenge ·hierbij te do en toekomen 
een verslag van een alhier op Dinsdag 26 October jolo gehou
den �orte besloten vergadering van het Bedrijfsbureau der 
C.P.N. 
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No. R 113. 

Onderwerp: besloten vergadering 
Bedrijfsbureau der C.�.N. 
in het District Twenthe. 

• 

Uit G_eir betrouwhare�werden de volgende gegevens 

l 
bekend van e op Dinsdag ctober 1948 te Enschede plaats 
gehad hebbende besloten vergadering van het Bedrijfsbureau 
der C.1 .N. in het district Twenthe: 

,. / Aanwezig: 5 à 6 personen, w.o.: Johannes Hendrik TEIPES/ 
�eb. 4-6-11), Hermann Martin BA.ARS (26-10-18), Simon KORPER 

v'\i (25-9-07) en vermoedelijk T.KOOMEN (bedoeld in toegezonden 
/ rapport R 110, dd. 4-10-48). 

De bijeenkomst stond kennelijk onder supervisie van Teiwes 
De overige aanwezigen bespraken onderling enige onderwerpen, 
betrekking hebbende op voorvallen in Enschedese bedrijven, 
waaraan door Teiwes nagenoeg niet werd deelgenomen. 

Nadat dit enige tijd had geduurd, nam Teiwes het \>,oord, 
kwalificeerde.hetgeen door Baars, de laatste spreker, naar 
voren was gebracht als "gezwam in de r-µ.imte11 en gaf hierna 
onder meer in de volgende bewoordingen zijn zienswijze en in
structies: 

J.HTr:1w�s11N,� .... : "Wij moeten in de bedrijven ·werken en wel bedrijf voor 

dp 
bedrijf. Alle mogelijke gegevens moeten door ons verzameld 

- 3aL� worden. Dê"" partijgenoten in een bedrijf moeten inlichtingen 
à,;�8.1�Ö8"..v . geven over tekortkomingen in dat bectrijf, zoals kleine of 

} 1 P.i:!f.°" 
grotere veranderingen in de werkti.iden, veranderingen in mate-

-. 

- ffYl-X/\.. ctaaJ gebruik qf nieu1-1 te gebruiken materiad.l. 
-

l 
\ 

\ 
��

lAiWi·i... 

Het meest bewuste deel van de arbeiders moeten wij orga
niseren, want binnen afzienb�re tijd zijn er loonsverlagingen 
te verwachten, terwijl een verhoogde productie zal worden ge
vraa.gd. 

In de textielbedrijven laten de arbeiders zich vangen 
door de fabrieksbazen, die allerlei middelen bedenken om de 
productie te verhogen. De "rbeiders l9pen daar in. Alle fabrie
ken schaffen nieuwe machines aan en nagenoeg alle bedrijven 
worden uitgebreid. Dit wijst echter.niet op een komende hoog
conjunctuur, doch op een crisis die nadert. 

Op het ogenblik hebben wij geen grote concurrenten op het 
gebied van de textielproductie. 

. In België tekent de naderende crisis zich nu reeds af. 
Het ac.tntal werlillozen is dacir reeds gestegen tot ruim 130 .000 •. 
De Belgische fabrikanten gaan nu hun installaties vernieuwen, 
evenals dit in Enschede b.v. het geval is met de grote kantoen
spinnerij 11 Bamshoeve 11 , waar nieuwe machines zijn aángekomen 
uit Tsjecho-Slowakije.· 

Wij moeten erop rekenen, dat er pogingen zullen worden 
ondernomen, de bestaande lonen te drukken. 

Onze taak is nu: het formeren van een macht, die zich 
daartegen kan verzetten, als dat nodig is. Wij moeten zorgen, 
een halt te kunnen toeroepen aan de ·plannen Vc.,r 1�et groot
kc1pitaal. 

- 2 -
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Dus: wij moeten ons organiseren, wij moeten over deze kwes
tie schrijven in onze bedrijfscouranten. 

Als de BENELUX volledig in werking treèdt, zullen de moei
lijkheden in de textielbedrijven groter worden. 

De drie Benelux-landen beschikken ieder over een hoogoven
bedrijf. Dat in Nederland is later tot ontwik�eling gekomen, is 

IA.itJcz.b��fmoderner en kan goedkoper produceren. Marschall heeft nu Belgi� 
�ctio.lJJ'.Ien Lux-6'mburg bevolen hoogovens te bouwen • 
.J De Belgische textiel industrie zit nu al met duizenden werke-

lozen. Binnen afzienbare tijd zullen de Belgische fabrieken meer, 
gemoderniseerd zijn dan de onze, want de modèrnisering gaat daar 
in sneller tempo. Op de duur zijn wij dus in het nadeel. 

Wij moeten voorlichten, organisrèn en leiding geven aan het 
verzet, dat gaat komen. In de discussies in de bedrijven moeten 
wij onze inzichten uitdragen. In snel tempo moeten wij kernen 
in de bedrijven organiseren. Het tempo totnogtbe was veel te lang� 
zaam. Wij hebben drie maanden nodig gehr,d om één groot bedrijf 
voor ons te organiseren in Enschede. Wij moeten kameraden uit 
verschillende bedrijven tegelijk bijeentoepen, doch dit bedrijf 
voor bedrijf doen." ; J

o "e.OJ � Volgens bekomen inlichtirgen had de bezoldigde bestuurder 
Of� T1bij de E.V.C.-Textiel, genaamd Frederik STEENBERGEN (10-5-16),

�,/:}. j. 1 eveneens op vorenbedoelde vergadering:.. aanwezig moeten zijn. Deze 
was echter verhinderd, 

Enschede, 30 October 1948. 
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No. R 115. 

VERSLAG van de openbare herdenkinsbijeenkomst der· Russische 
Revolutie, gehouden op Zondag 7 November 1948, in de zaal van 
"Ons Huis" aan de Oldenzaalsestraat te Enschede, belégd door de 

1c.P.N., afd. Enschede. 1 / 

\ Aanwezig:± 500 personen (zaalcap. 750). 

�c-l. Sprekers: Johan LORJé, geb. 26-3-17, voorzitter der verg.
J. H. TET "ES, get. 4-6-11 • 

Medewerkenden: C.P.N.-zangvereniging "Morgenrood"; 
O"'t . ak,� ccabaretgroep "De ivaarheidn ;

�lff'"'tz:::: Barendansgroep 11 De rappe klomp".

Te omstreeks 20 uur werd de avond geopend met een declamatie, 
uitgevoerd door een groep van 16 personen van de Waarh.1d-cabaret
groep, getiteld: 11 Het nieuwe sproo'kjen . Bedoelde personen hadden 
zich op het podium opgesteld, waarbij ieder van hen een vlag droeg. 
Bij deze declamatie, inhoudende "verheerlijking vcJ.n het Russische 
volk", werd het gesprokene vertolkt door genoemde Lorjé, die als 
leider van de cabaretgroep is aan te merken, alsmede door Joanne 
Barbara Teiwes-Bertel.sman, ·geb •. 22 .1.10. Aan het einde dezer decla
matie, v,,1erd de verheerlijking van het Russische volk •P één per
soon - Stalin - overgebracht, terwijl op dit moment een groot por
tret van hem, aangebracht op de achterwand van het podium door ver 
wj..jdering van een daarvoor aangebracht gordijn, zichtbaar werd. 

Bedeelde declamatie ging uiteindelijk ·ov-er in het door de 
zangvereniging "Morgenrood", voor het publiek onzichtbaar opgesteld 
achter tiet podium, gezongen 1 e couplet van 11 De Internationale" .• 

Vérvolgens werd door de zangvereniging "Morgenrood" een drie-
tal liederen ten gehore gebracht. 

\ 
Hierna kondigde Loijé met enkele �oorden deá. spreker J.H.TEI-

WES aan. 
Teiwes gaf in zijn rede, welke ongeveer 1 uur duurde, een otJe 

zicht van het ontstaen·der Russische revolutie en van de ontwikke
ling van de Sovjet-Unie daarna. 

Gedurende zijn betoog madkte spreker enkele vergelijkingen, 
o.a. de volgende. 
De wederopbouw in Rusland was direct met kracht ad.ngepakt en er 
was daar ä.l veel tot stand gebracht. De in de gehele wereld beken
de stad Stalingrad; destijds geheel verwpest, was thans opnieuw 
verrezen en één van de modernste steden der wereld geworden. 

Daarentegen zien wij hier, dat op de begroting van wederop
bouw f 180.000.000 is bezuinigd, aldus sprek_er, W·.li..-..rbij het excuus 
van de regering, dat Nederland veel geleden heeft van de oorlog 
slechts gedeeltelijk opgaat, waht als er één land veel van de oor
log geleden heeft, dan i� dit wel de Sovjet-Unie. 

\ 

De Ware oorzaak is een andere, n.l. deze, dat de oorlogsbe-
groting In de -S.U. slechts 17� bedraagt van het nationale inkomen, 
terwijl daaraan in Neder],and 40% wordt besteed. In het "vredelie-

lvende" Amerika werd,volgens spreker, 75% van.het nationale inkomen 
aan de bewapening besteed. · 

VervolgeÉ.s vergeleek spr. de ontwikkeling in Indonesiê met 
die in Korea, hetwelk in de loop der geschiedenis een speelbal 
was geweest van de imperialisten in Jä.pan en China,. Hier had de 
S.U. orde op zaken gesteld, waarna dit land, met een op democra
tische ,á j ze gekozen regering, de volledige vrijheid kreeg. 
De toestand in Indones!rn cri tiseerde hij b.p de geb,éruikelijke wij
ze, daarbij de nadruk leggende op de geruchten omtrent het fusil
leren der vooraanstaande leden van de Communistische partij aldadr 
met name: Alla.min Prawiresodirdjo; Setyadjet Soegondo; Dr. Amir 

'
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Sjarif.edin en Moeso. 
Hierna gaf hij een overzicht •ver CF ni-t te stuiten groei 

van de "socialistisch<' partijen, wa:crbij hij wees op de stëeds 
groter 1, ordende kracht van het communisme en de steeds groter wor
dende successen in China, waar de c•mmunistische troepen, ondanks 
de financiele steun en het verstrekken van de m9dernste wapenen 
van Amerik-:1. aan China, het ene succes na. het andere boekte.?1 

Over de ve·elal opgeworpen vraag, of er door de gespannen toe-· 
stand in Berlijn een gewapend conflict tussen Amerika en Rusland 
zou kunnen ontstè;a.n, verkonigde spreker, dat StaTu:in kortelings 
gesproken h,d en opgemeé'rkt had, dat er geen oorlog zou komen. 

In dit verband v1ijd e hij uit over de oorlogszuchtige politiek 
van Amerika en Engeland, waarbij hij o.a. beweerde, dat bij de lau.t 
ste conferentie in Moskou overeenstemming was bereikt, hetgeen na
dJen in Parijs werd ontkend. 

Aan het einde van zijn betoog haalde hij de door de regering 
aängekondigde loonsverhogingen aan, wa�rbij hij opmerkte, dat de 
C.P.N. daarbij hetzelfde standpunt innrun als de E.V.c., zijnde
de enigste bond die niet meedeed in het koor van 11 Uniegezang t'.

Aan de 3e o'bligatielening van"De Waarheid" ontbrak nog een 
lutt�le / 300.000 en spr. kon in dit verband mededelen, dat het 
district Twenthe reeds 51% van zijn taak had volbracht, waarvoor 
hij de werkers hartelijk dank bracht. Hij kondigde aan, dat er in 
de pauze gecollecteerd zou v•orden voor deze lening. 

Ten slotte merk'te hij op, dat het communisme zou zegevieren, 
wac.1rvoor echter eenheid en bewustheid van eigen kracht noodzakelijk 

\ Wd!'en. 

Vervolgens werd door· de voorzitter een 20-tal perso,é'nen op het 

\
podium geroepen, 1.,elke zich bij de 3e obligatielening h

_
adden onder

scheiden, waardoor zij in J.anmerking kwamen voor het z.g. "bouwac-
tie-speld .ie" der C.P.N. .· 

� Tei�es reikte deze speldjes uit in zijn functie v.àn hoofdbe-
stuurslid, in opdracht v.1n dit bestuur • .,."' 0 .s

� 1 "i y Bij de onderscheidenen bevonden zich o.m:
9 ·'" � • H.B.OTTO, geb. 6.1.07; H.BbNffKÉ, gFb. 4.4.12; JS.LEUNGE, geb. 19.8. 

(Jf.JtdJvt
_ 
-� ,.....-1 1 22, ,,Johanna Zin_-i. DEKKER-COELINGH, geb. te HengelD(O), 29.3. r12, 

·; �(\')) 
7 1 wonende te Enschede, NoordhoekHegtstr. 56; Heinrich van den BERG, 

�"\' · geb.te Gronau(Dl), 7.3.90, electriciën, wonende Enschêde, Eekrnant-
\ ......-1-straat 99 en Berendina Johanna EGBERINK, geb.te Nordhorn(Dl), 9. 

1' 12. 98, 1ed. van H.Hogenkamp, confectiehaaister, wonende te Enschede
-Helenastradt 29.

Otto bedankte namens de onderscheidenen em zei ervan overtuigd
te zijn, dat Twenthe ook in staat zou zijn om de overige 49% van
zijn ta�k te ve�vullen, waartoe hij allen tot activiteit adnspoor�
de.

Door Lorjé werd.in zijn functie als districtsbestuurder, nà
mens dit bestuur, aan Teiwes een speldje uitgereikt, waarbij hij
mededeelde, dat deze Dinsdag, j.l. in Almelo kans gezien had/ 1000
voor de obligatielening binnen te krijgen.(Applaus)

Vervolgens werd een pauze gehouden. 
Na de pauze deelde de �oorz. mede, dat er stemmen waren opge

gaan om een tweetal telegrammen aan de regering te sturen met het 
doel te protesteren tegen èn opheldèring te eisen over de geruch
ten omtrent de vermoording van de meest voora�nstBande leiders van 
het Indonesische volk. 

De t�ksten van beide telegrarnmen werden door hem voorgelezen 
en op zijn vraag of de aanwezigen met de inhoud do.arvan accoord 

1 gingen, klonk van enkele zi jden_Jifil). matig 11_j_a11 geroe_.2_.
In deze telegrammen werd het aantal Ci.anwe"2i..gen.2.Q,,Q .,genoemd. 

- Voorts deelde hij mede, dat de collecte voor de 3e obligatie-
lening J 148,- had opgebracht.(Applaus)

Hierna volgde het optreden �an een 14-jarig meisje als acc·or
deonniste, waarvan de naam tot op hed,en nog niet bekend geworden 
is. 
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Zij speelde en zong enige populaire liedjes. 
Nadien volgde het optreden van de boerendansgroep "De 

rappe· klomp", bestaande uit u n 10-tal d1:;mes, welke groep een 
dr�etal dansen uitvoerde. De dansen werden aangekondigd door 

.\D.W.SCHOUHINK-GOREL, geb.te Enschede ? 2.2.1900, die deel uit
maakt� vJn deze groep. 

Te ongeveer 23.30 uur kondigde Lorjé aan, dat het prognamma 
enigszins bekort werd met het oog op het bal. 

Met de opwekking om zich a.1n te sluiten bij het zangkoor 
"Morgenrood" en �e Waärheidfcabaretgroep sloot h�2 vervolgens 
de bijeenkomsto 

Tegen de achterwand van het podium hing een groot portr�t 
van STALIN. 

Aan weerszijden van het podium prijkten de beeltenissen van 
Karl Marx en Lenin. 

Boven het podium was d.ë:.ngebracht de spreuk:"Eenheid tegen 
dollardictatuur" • .  

In de zaal hingen de volgende leuzen verspreid: 
11 Vre,e"; 
QJ Opbouw"; 
"Ontwanening"; 
ïlVrede en Brood"; 
"De Wdc..1.rheid onder eigen dak".,

Enschede, 9 November 1948. 
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Onderwerp: CPN te Enschede. 1 

• 

Ik heb de eer, Uedelgestrenge te berichten, dat de volgende
bijzonderheden over de CPN te Enschede uit betrouwbare bron zijn
vernomen: 

1. Obligatielening 1948.
Op 9-11-48 werd onder voorzitterschap van de 2e secr. en 

distr.penningm.·Hendrik BONLKE, geb. 4-4-12, .een vergadering ge
houden van secretarissen en penningmeesters van de onderafdeling.e'l1.
der CPN in �nschede. Van de ca. 15 personen,die op deze bijeen
komst ·werden verwacht, waren er ca. 8 aanwezig. Bönhke deed mede
deling van een besluit van het districts-secretariaat, dat be-_ 
helsde dat in den vervolge door de afdelingsfunctionarissen, die 
daarmee waren belast, éénmaal per week de gelden moesten vrorden 
ingeleverd, die ten behoeve van de obligatielening in de ifdelin
gen waren ingezameld. Zo zij niet terstond deze gelden konden 
af dra.gen, - b.v. in het geval èat een inschrijver 25 cent of 50 
cent per week op zijn inschrijving wenste af te betalen - zo 
moesten in ieder geval de inschrijvingsformulieren bij hem, Bönhk�
woroen ingeleverd, zodat althaas éénmaal per week een· overzicht 
kon worden verkregen van de stand van zaken iddeze. 

Bönhke noemde het resultabt, dat totnogtóe was bereilrt niet 
ongunstig, daar reeds 51% van het gestelde bedrag in dit district
zou zijn bijeengebrctcht. 

2. Financiële toestand.
Op vorengenoemde vergadering werd door Bönhke de financiêle 

positie van het district Twenthe der CPN aangeduid aïs: niet roos-
kleurig7 Ui zijn desbe re �enae ui eenz , 
. is c th.'3.ns een schuld van F .6000,= heeft. Dit werd als 
11 zeer vertrouwelj,jk11 aan de afdelingsfunctionarissen medegedeeld.
Als voorna1mste "-Gorza�n hiervan noemde Bönhke: Het Wearhei d s-
zomerf eest 1948 te � e dat uitlie op een financiële strop,
en e na e 1 saldo van de verkiez n en-

Hij deelde verder mede dat als gevolg hiervan partijgenoot 
Hermann Martin B1-1..nft8, geb. 26-10-18, die sedert enige tijd _als 
bezoldigd districtsbestuurder Ferkzaam was, als zodanig per 1 De
ceriber 1948 zou worden ontslagen. Verder moesten alle functiona-
rissen zoveel mogelijk bezuinigen op het besteden van reisgelden.

· Bönhke drong erop a�n, ten spoedigste afrekening te doen 
van de opbrengst van de op 7-11-48 gehouden verloting(bij gele
genheid van de herdenking van de Russische revolutie). Van de op
brengst van ieder lot(25· cent) moest 20 cent worden afgedragen 
aan de districts-penningmeester. 

111
� 3. Registratie van partijgenoten.

� 7...··� ,,v1 
Op vorenbedoelde vergadering droeg Bönhke de aanwezige func-

o.'/J ,-4 3 tionarissen op, spoed te zetten achter de registratie in de bedrij-

0-�-//'10 ven. Hij zette daarbij uiteen dat het- de bedoeling was; nauwkeu-

� eP�- rig te weten in welke bedri.iven de p.artijgenoten werkz"'::im zijn. 

�- �1_:f" ·· b 
Verder drong hij aan op bespoedreging van de "herregistratie" 

�,� 
ï{:_an partijgenoten in de afdelingen. 

)'2. �� 4. KRITIEK. 
1 Eén der onderafdelings-secretarissen, &anwezig op deze zelf-
de vergadering1.�as van meni�g.dat er aan de.openba�e vergaderin
gen van de part1J veel te weinig ruchtbu�rhe11.w�rd geg�ven. Ee�. 
simpele advertent_ie in "De ,vaarheid" achtte h1J ontoereikend. HlJ 
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wilde een manifest-onder de massa doen verspreiden. 
Verder leverde deze zelfde spreker kritiek op de methode, 

dat b.v. aan hem kortgeleden 240 exèmplaren van een extra editie
van "De \i,aarheid" waren gezonden, waarmee moest \·JOrden gecolpor
teerd. Hij verklaarde, met grote moeite 60 exemplaren te zijn 
kwijtgeraakt, terwijl de overige niet via.ren verkocht. Op deze 
wijze bezorgde de partij zich zelf stroppen. Men diende z.i. 
vooraf opgaaf te vragen van het geschatte aantal benodigde exem
plaren. Evenzo_ 1.•.erden hem vaak een veel te groot aantal nummers
van "Voorwaarts" gezonden. � 

Verschillende aanwezigen dienden hem van repliek, verkla
rende, het niet met hem eens te zijn. 6ij harden de resterende 
exemplaren van "De Waärheid" en "Voorwac..rts11 steeds huis aan 
huis bezorgd, terwijl de afdelingskas deze onkosten moest dragen., 

�.iz',,Functionarissen; 

�vuwr.u.u�t·RoB, Ludwig Heinrich, geb, 20-7-15 te Nordhorn(Dld), Nederlande�
- lectrisch lasser, wonende te Enschede, Lauresstra.at 4 3, is de 

an.die in het district Twenthe der CPN belast is met de leiding
· an he� Bedrij�ureau d�r CPR.lDit bureau houdt t�ans eens per 
week vergadering. Uver een dezYr laatste bijeenkomsten werd U 
bericht in rapport d.113

2 
dd. 30-10-48. 

Gebleken is thans, d'ät in dit laatste ra�port abusievelijk Hermarr:
�tin Bi Afü:>, geb. 26-10-18, als aanwezige werd vermeld. Dit 

-

moest zijn vorengenoemde L.H.GROB, over welke persoon reeds eni
ge malen bijzonderheden werden gemeld. Hieraan kan thans worden 
toegevoegd: CPN-affiche bij de verkiezingen in 1948; v.ierkzadm 
op de Katoenspinnerij Bamshoeve te Enschede;- zeer actief commu
nist. De I.D. Jnschede beschikt over een foto van hem.

()!1,,d� J KASPERS, Alle, geb. 12-8-09 te Onstwedde, grondwerker, wonende 
�\et te Znschede, Begonlastraat 48, voor de oorlog vooraccnstaand commu

� nist, is th�ns secretaris van ondera�deling IV der CPN te Lil-

"'/�- schede(buurtschap Laares). Op een lijst van communisten, date-
/ rend uit de bezettingstijd, stond hij vermeld als: dom, actief 

-�-' � 
communist. Hij is lid der EVC en had bij de verkiezing in 1948 . 

fq � een CPN-pamflet aan zijn woning aangebracht. (��.:
9

��§) �
is .2629, dd.

van TELLINGEN, Hendrikus Hermanus, geb. 15-10-19, te Emmen, ma
chinist, wonende te Enschede Violenstriat 41, w&s reeds geruime 
tijd een actief werker voor de CPN. Hij zou tha.ns de functie van
propagandaleider in de onderafdeling IV der CPN te Enschede 
(buurtschap Laares) vervullen. Door zijn handelingen zou hij de
belangen van de partij schaden • 

. YJ.OPPENBORG, Antonius Hendrikus, geb o 4-9-20 te L:Jnsched.e ,. tex
tielarbeider, wonende-te �nschede, Lindestraat 62, werd tijdens
de verkiezingsactie in 1948 des nachts aa.ngehouden met CPN-pam
fletten. Thans is hij penningmeester van de onderafdeling Ivan
de CPN te Bnschede.(buurtschap Pathmos).

JIPHOOhN, Herman, geb. 19-1-91 te Enschede, betonvlechter, wonen
de te Enschede Schreursweg 44, gaf in 1948 gelegenheid tot het 

a.ln,. �
1

� houden van bestuursvergaderingen van de onder�fdeling der CPN te
-.r:. li.- Enschede.
(/1� WMM., 1 . . /"1.,, "' x' J KOOMBN, T., journalist van "De ,.·aarheid", kor�gele9en 1:1-it Leeu� i�� warden tls zodclnig overgeplc..1. 0 tst naar Bnscheae(vo1.led1ge perso-

-""'� tf. nali,. alhier niet. �ekend; verzoeke bericht) ne��� zeer actief 
t.�--� y- deel a0.n het part1Jwerk. Beken werd o.a. dat lj.lJ opdracht kreeg
�Ä.O �\.1 om op 10-11-48 de 1� scholing" te Glanerbrug te verzorgen. Ook

�j.\-}.?.· 
scI:rijft_ hij artikelen ����-�=-�=�rijf scouranten der CPN._ � 

"tJ , Enschede, 10 November
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Ik heb de eer, Uedelgestrenge hierbij een verslag te doen 
toekomen van een lg�sloten bijeenkomst tvan het kader der CBN uit 
het district Twenthe, gehouden te Enschede op Zondag, 19 Decem
ber 1948. 

De jongste resolutie van het CPN- Partijbestuur, gepubli -
ceerd in De Waarheid van 17 en 18 December 1948, vormde de voor
naamste leidraad bij àeze besprekingen. 

De bijeenkomst stond, naar de woorden van de algemeen dis -

\(
').( trictssecretaris TEIWES, in het teken van de critiek en de zelf -

�critiek. 

Op duidelijke wijze blijkt uit dit verslag, dat in dit dis 
trict de leidende figuren uit de EVC en de NVB ondergeschikt zijn 
aan de leiding van de CPN. 

' 
Bij deze leiding is genoemde TEIWES de dominerende figuur,

wiens woord, naar ook uit andere gegevens is gebleken, wet is. 
Overigens moge ik n��t.�e inhoud van het verslag verwijzen. 
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steeds meer van de zonen van het Neêerlandse volk zouden 
naa.r Indonesi� worden gestuurd en ons volk zou steeds meer 1.<1or
den uitgeperst. De C.P. moest zich van zijn belangrijke ta k 
bev·ust zijn. 

/ 
7-Iet NVV drFef neélr het fascisme. De leiders ervan hadden

hun eigen mensen niet meer in de hand. 
De kapitalisten ''é'ren zich a . .n het voorber:h.ièen voor de 

strijd tegen de krachten van socialisme en democratie. In China
konden zij het, ondanks de nl!lerika:..nse hulp, reeè s niet meer 
bol 1,,er ken. 

:;:r moest scherp stelling worden genomen tegeq_het pessimis
,. me. van verschillende partijgenoten. Van ,.,a.c:.r k-:am rli t pessimis

me? De oorza.ak moest worden gezocht in een gebrek aan vertrou
wen. 

Een scherp onderzoek moest plaats vinden naar jonge partij
genoten, die gebrek aan vertrouwen demonstreerden en die in de
partij waren ge1nfil treerd. 

De partij moest worden samengesmolten om de partijleiding. 
Stuk voor stuk moesten de partijgenoten een voorbeeld zijn voor
de anderen • 

Vooral t1-7ee leuzen moest men mee 1.rerken:
Door loonsverhoging na�r een beter levenspeil; 
Een einde aan de oorlog in Indonesië en de troepen terug.

Het contact zoeken met de linkse elementen in de P.v.d • .A.
was reformisme. 

De partijgenoten in de bedrijven en in de EVC waren de bes
te werkers voor de partij. 

In de Enschedese gemeenteraa.d was de eis van de 1'TVB voor 
f.2,50 toeslag door de partij ondersteund. De tegenstanders 

� hadden da"'rbij getracht de arbeidersklasse een slag in de nek
te geven. De partijgenoten in de raad haëden gevochten! 

De strijd van de partij moest ·worden verbonden aan de 
strijd van de arbeiders in de fabrieken en werkpla-�.tsen. 

De leiding van de P.v.d. �· �as een stoottroep voor de be
langen van de imperialisten. De partij moest a�ntonen dat het 
(deze leiding) viezerik en �aren. 

Agenten van de P. v':' d. 1-1.. waren in de partij ge1nfil treerd.
Het vas zaak veel te ubliceren over de S.lJ •• / Am de ar

beiders moest de muni ie in anc;en gegeven worden voor de strijd
.1 tegen dergelijke pogingen van de reactie. Dat zou het doel van 

de partij naderbij brengen. 
De nationale zelfstandigheid van een volk ·was alleen ge

v1aarborgd door zich te richten op het socialisme en de democra
tie. .J. het andere was geou�hoer en geklets, Biat hierop neer
kt-1am: de arbeiders ondergeschikt te maken ac..,n ëe belangen van 
het groot-kapitaal en de imperialisten. 

De beste raad die ac..n de partijgenoten kon v'orden gegeven,
was: studeren. Men moest zich allereerst goed oriënteren op de 
socialistischè beginselen. Op de centraJe çur�us van de partij
�leek vaak, hoe groot het �ebrek bieraan wa�. In de eerste 
pla�ts moest dus gezorgd �orden voor socialistische lectuur. 
In de komende tijd moest alle a ndacht worden besteed aë.n de 
ont1Jikkeling van de partijgenoten.rLaksheid was uit den boze.

elf s bij leidende partijgenoten b,a.m dat echter voor. Deze 
artijgenoten behoorden niet op hun vooraanstaande pla'-.tsen. 

1 enin had gezegd, dat de arbeider desnoods de dood niet moesi
schuv1en om zijn taak te volvoeren. 

In de krant moest openlijk afkeuring v, orden uitgesproken 
over de partijgenoten,· die niet verschenen v,aren op deze be
langrijke bijeenkomst. Het volk had daar recht op. ,ülerlei 

'uitvluchten hadden deze lakse partijgenoten steeds bij de hand. 

I 
R • .srnds n..!d..moesUQe.Q_ bekeken worg.en

,.. 
1-1ie strak.s m..�.oe de leiding 

over ons lana 02 zich zouden nemen. - ...., 
-�-
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� Jacob BRUNING, geb. 26-7-14, organisatie-secretaris van 
�p:jj. het dageliJks bestuur van het district Tv 1enthe, hield vervol

' 1 gens een inleiding, 1'a.vrin hij voornamelijk de tekortkomingen 
\6� van de partij op verscrillende gebieden aanwees en diverse 
/ districts-functiona.rissen ,,,ees op hun fouten. 

Hij onderstreepte het grote belang van �at hij noemde de 
"nevenorganisaties11 der partij: FVB, EVC, &NJV en R1lN, en acht
teliet van het grootste belang, dat de partijgenoten in deze 
orge.nisaties 11.un plicht deden en de partijlijn volgden. 

Het was bedroevend, èat er van de ruim 30 functionarissen 
in het district - de politieke controlecom.rüssie inbegrepen -
niet meer dan 15 op deze bijeenkomst aenwezig i,1aren. 

Op het laatst gehouden congres van de EVC te .unscheàe was 
/Od x:· door LEUSJ:,'1JI.j een zeer goede inleiding gehouden, war,rvan echter 
D� ' nadien door een ontactische vragensteller de kracht enigszins·
� was verloren gegaan. 

� f1fet één der meest vooraansta .nde functionarissen der EVC 

gesteld in dit opzicht. (Nadien bleek, dat hier vierd bedoeld: 
f Augustinus ,lALET1 geb. 4-5-93 �. Deze had zelfs enige leden van

de dagelijlfse leiding van het district gesommeerd zijn bureau 
1 te verlaten en gedreigd de politie te waarschuwen, zo zij daar
\ aan niet voldeden. Hij vroeg openlijk, vaar om de partij zich 
l met bepaalde zeken bemoeide. Bet was z. cik, dat deze partijge-

� 
noot, die bovendien overigens niets voor de partij deed, uit de 

.� partij werd ver�ijderd. 
k ,., '- In Almelo was de partij verdeeld in t1,1ee kampen, die el-

'rl1�' '!'i
,;,· kaar soms verweten, niet genoeg voor de partij te doen. "Sen

1\.� .�a.\ dergelijke onenigheid moest funest 1:rerken. Ook met de NVB 1, as 
�'1 bet daar niet goed gesteld. 
\l .. � In het algemeen kon worden gezegd, dat verschillende par-

tijfunctionarissen de hun gestelde taak slecht hadden vervuld, 
of zelfs bepaalde opdrachten in het geheel niet hadden uitge
voerd. 

Reeds thans moest 1, orden nagegaan, : ie in a,mmerking kwa
f men, om in Januari a .• s. in het nieuve districtsbestuur te ,,,or-

den gekozen. �en kon meer bereiken met 10 actieve partijgenoten, 
1 dan met }.Q_J?_artijgenoten, die h?..:t Perk aan anaeren overlieten. 

1'. 
De districts-propagandaleider was eveneens in ziJn taak

:tekort escb ten. Dit moest veranderen •
, e oli ti controlecommissie van het district 1:•as ver 

beneden de maat geblev • - oral de secretaris van deze commis
,,,, sie ( = 1tJilhelmus Petrus G ,NE

z.. 
geb. 26-2-03) - die toch uitermate 

belangrijk werk had te verrichten - ,,,as schromelijk tekort ge
schoten in zijn taak. Dit kon niet getolereerd �orden. 

KameréL.è schap vas een belangrijke factor in het v1erk voor 
� de partij. 'danneer die ontbrak, konden de resultaten niet goed

zijn. Men zag dit b.v. in ,'.lmelo. 
In de NVB in Almelo wa.ren partijgenoten, die de afdeling 

Enschede verwijten deden en meenden dat partijgenoten uit in
h schede werden voorgetrokken, b.u. bij afvadrdigingen naar het 

buitenland. 
De 1

1 nevenorgm1.isaties11 waren zeer belangrijk voor het par
tijwerk. Zij vormden een middel om tot massa-acties te komen. 
Men moest steeds zorgen door middel van partijgenoten in die 
organisaties "een vinger in de pap te hebben" of de leiding 
ervan in handen te hebben. (matig a.pplaus) 

x__f

l

Hermina BOSCH-.I �NNINK, geb. 18-10-03, was van mening, dat, nu 
, b � 

de zonen van het Nederlandse volk door de kapitalisten �erden 
VINt-�- gebruikt om hun belangen na te streven en onze bruine broecers 

10�')..\ 
te vermoorden, de arbeiders in de bedrijven het ,,erk moesten 

:;_::....--- neerleg.gen.(krachtig applaus) 
-4-
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T. KOOMEN, journalist van De Waarheid te C.::nscheél e, besprak het
Oedri.1± swerk van de partij in dit district /(bij ontstentenis
van Lud,,1ig Heinrich GROB, geb. 20-7-15; die door een ongeval
verhinderd ,,ias).

k 
Bet w8S noodzckelijk dat de partijgenoten de kameraden op 

erantwoordelijke posten in de bedrijven, zoals de kernen, meer 
teunden. 

j :Je van de zijde ve.n de fabrikanten veelal grif gesteunde 
1 fabrieksclubs(inleider bedoelde 1112arschijnlijk sportverenigin

gen, toneelverenigingen, etc.) moesten zeer zeker als een ge
vaar voor het nartij,,,erk in de bedrijven v'orden gezien, daar 
dit èe arqeiders afhield van hun strijd. 1:en moest trachten, deze 
clubs dienstbaar te meken abn de belangen van de p�rtij. Zo mo
gelijk moesten partijgenoten de leiding hiervan in handen zien 
te krijgen. 

( Ten spoedigste dienden in de bedrijven de bedrijfsgroenen 
van de partij te worden gevormd. Deze hadden een controleren4è 
taak over de artii enoten in de bedri'ven en in de b · ·�s

erne.lla. 
Mf>t veel meer spt,ed dan tot nu toe het geval 1,,as, moest 

ac'n de partij v1orden opgegeven, in. 1,,elke bedrijven de partij
genoten 1,1erkzaam t··aren .I-

De onverzoenlijke strijd voor een beter levenspeil moest
worden gevoerd door de actie voor hogere lonen, zoals inleider
Teiwes reeds had gezegd.

/..... 
Aa.n de samenstelling van een bedrijfsjeugd.courant werö ,. 

bara ge,,•erkt.' 
In Bnschede 11erden sinds kort 7 bedrijfscouranten uitge-

geven. In de laatste tijd �aren a -r 3 nieu1•e verschenen. 
In 1-.lmelo zou binnenkort de eerste(?) bedrijfscourant ver

schijnen. In ijfillg.elo ,,,erd getracht voor de metaalarbeiders een 
dergelijk bla0 samen te stellen. 

1 

In De Jaar heid moesten veel meer berichten komen 1,1aarin 
de verkeerde toestanden en maatregelen in de bearijven ,·erden 
belicht.(matig applaus) 

i· TEIJ�S, vervolgens het v'oord verkrijgende, sprak in het 
kort over de mogelijke acties, die gevoerd zouden moeten wor
den, na het bekend worden van de troepenacties in Inqonesiä. 
Het 1,1as nog niet bekend, welke acties ëfoor de partij zouden 
worden ingezet, doch men moest erop rekenen, dat er een protest
staking van 1 dag kwa.m en dat een extra editie van De .J..,_o.rheid 
zou verschijnen, die moest v1orden verspreid ( Indien de nartij
genoten in de komende nacht uit bed werden gehaald, moesten zij 
klaar staen om hun taak voor ce partij te vervullen. Zij moes
ten dan tonen, dac-.d1,·erkelijk iets voor de partij over te hebben 
en niet aankomen met smoesjes over: zo en zo laat moet ik op 
mijn 1-1erk zijn. lij moesten permanent gegevens inzenden over 
het verlopen van de acties ao.n het disjrictsbureau, dat èa:::1.rtoe 
doorlopend zou bezet zijn. 

Het vias rnogelijk, dat sommige 
ties hun baantje zouden verliezen, 
zijn om toch al het mogeliöke voor 
te doen.(applaus) 

partijgenoten door deze a.c
maar dit mocht geen bezwaar 
de belangen van de partij 

',, 'l,,
'}.. � tr. P. GAME, geb. 26-2-03, secretaris van de afd. Overdinkel der

\.�/ CPN, gemeenteraadslid van Losser en secretaris van de politie-

\) 
· ke controlec?1:1711issie, oordeelde dat het ge1;,enst was om in een

� 
\ 

bepaqld bedrlJf te Enschede, dat herhaalde malen wegens mis
s!�-nden in De '-lao.rheid v.1as gesignaleerd en dat ook op deze
biJeenkomst Heer ter sprake was gekomen, onmiddellijk een be
drijfsafdeli� van de partij te vormen.(katoenspinnerij Bams
fioeve) 

-5-
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Hen moest niet alles tegelijk 1•
1illen doen in dit onzicht, doch 

ean sprekende gevallen voorrang verlenen. 
De actie, gevoerd in de laatste ra .dszittin� van nschede, 

. werd door hem toegeju�ht. �en dergelijke actie moest vanaf de 
publiel-ce tribune 1_.,orden ondersteund. Bij zou het op prijs stel-

Li
en, in den vervolge bericht daarvan te krijgen, om dan met een 
iental partijgenoten uit Overdinkel naar Lnschede te komen.

Boe scherper Ce reactie werd in zijn uitingen, hoe beter het de 
art ij ging./ 

Op de politieke controlecommissie en speciaql op zijn per
soon was scherpe cri tiek geuit è oor inleider Bruning. 'iem "as 
verv1eten eens gezegd te hebben, voor een bepaeld uerk geen tijd 
te hebben, aangezien hij moest colporterBn met loo Voorwaartsen. 
- preker achtte het zeer belangrijk v•erk, de lectuur van de :par
tij onder de arbeiders te brengen, vooral onder de oven 1egend
katholieke bevolking van Overdinkel. ·.Janne er één partijgenoot
dit alleen moest opknapuen, duurde èi t veel te lang. Thans 1;-ras
hierin verbetering gekomen, doordat een partijgenoot,die uit
dienst ,.,as teruggekomen ,meehielp.

In Overdinkel ,,?as de enveloppenactie een groot succes ge
•.;orden. Bij deze actie ki.· am men in gesprek met de arbeiders en 
dit 1· as juist ge1-1enst • .:,ommige partijgenoten · aren bij deze en 
dergelijke acties veel te slap gei·'eest. Overdir1kel haè zijn 
téiak volbracht i. z. de 11 De Je.arheid onder dak 11 -actie. Iedere 
partijgenoot moest de hem oDgedra_gen t2.a.k uitvoeren en gevallen, 
zo�.ls in sommige af,é'r' eling-en in Ensc11.ede waren gesignaleerd, 
mochten niet voorYomen.(krachtig applaus 

1 Gerri tdina Jacoba IJS • .) _;,::;RD-.SC•-TUKKINK, geb. 18-9-13, raadslid te 

}
Ehschede, verdedigde op heftige 1djze het beleid van de commu
nistische fractie in de la·itste gemeenteraadsvergadering te 
Enschede, betreffende hE. t E,dres van de NVB aéJ.n de Rac..d met de 
eis van f.2,50 tmeslag/ Van de zijde van de rvB te ;J..11elo en 
T-7engelo ,,as het ver, i,jt gekomen, dat de communistische ra,:..èsle-
den èoor deze tactiek velen tegen zich in het harnas joegen. 

/
Zij oordeelde, dat re partij elke gelegenheid moest a�ngrijpen, 
om de massa duidelijk te maken, dat het juist de partij v·as� 
die voor de belangen van het werkende volk opkHr--m . 

",Jij zijn gekozen om de belangen ve.n de a.rbeiders te verr 
dedigen en niet om onze mond te houden, ,.,anneer i.·rij 0 ,orden 22.nge 
vallen. :ij zullen. ctie op actie moeten voeren, om onze jongens 
uit Indonesië terug te krijgen", aldus sprtekster. 

::::ie vrow-1en in ""nscheöe via.ren zeer èruk ge1>eest om de grote 
vergadering, die de volgenè e dag (20-12-4-8) door de I\lvB 1- 1as be
legd te :::Jnschede, tot een succes te maken. Zij ver1" achtte van 
alle partijgenoten, èat zij deze vergadering zouäen bezoeken 
en dat ook de leden van de nevenorganisaties hierop niet zouden 
ontbreken, zodat men tot een massale betoging zou kunnen komen. 
Zij beval de raedsfracties te Vengelo en Á-ûmelo ac n, in de raa.d 
te handelen Pls Enschede deed. Dit had reeds veel eerder moeten 
geschieè_d'en. (krachtig applaus) 

� p J f LJ:oçi.nna Barbara Maria TELvES-BK.TELSMAiç, geb. 22-1-10, echtge
;,.-� ��va.n genoemde Teiwes, secretar:ssse van t.e_t c'..ê:,gelijlrs be-

�·:��· stuur van de CPN in het district T�enthe, tevens�elaSt met het
� nv·rouvenwer�' voor de, partiJ":1 sprak over moeilijkheden in de 

NVB, voor al te Almelo. ï,1en :fr'ád daar de neiging, zichzelf beter 
te achten dan de"-ärd. Enschede. Men leverde cri tiek op het zen

.S th.�\ den van de afgevaardigde :e_gsch-,,.iennink naar Hongarije. Honend
\O""./"' was daarover gezegd: "Natuurlijk '\,reer één uit r�nschede"II', ter
,' ,,,ijl deze partijgenote notabene door de EVC 1;,as af gevaerdigd. 

Men verloor in PJ.melo de partijlijn uit het oog en maa.kte zich 
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op grove ,dj ze schuldig .eien reformisme. In dit verband èrone; 
spreekster aan op schorsing van een c�antal partijgenoten in 1J.
melo. 

B:et , ·as schandalig, ma�r Ha "'r, dat in de NVB juist de niet
partijgenoten meestal veel harder ,,,erkten dan de partijgenoten. 
Deze laatsten hadden vaak allerlei smoesjes, meestal over het 
gezin en drukke ,,,erkzae.mheden. 

De aam,ezige mannen wekte zij op, hun vrouyen 2an te spo
ren, de grote vergadering van de r�VB te Enschede te bezoeken. 
(applaus) 

1 De voorzitter der vergadermng Bl:'.mhke, brak daar op Pen lans voor
de �leine middenstanders, die het momenteel zeer slecht hadcen. 
Hij leverde zelfs critiek op het �erk van de al�emeen secreta-
ris(Teiwes) in die geest, dat Teiwes zich herhaalde malen had 
bezig gehouden met 1··erk van het districtsbedrijfsburea,u, werk, 
dat eigenlijk door de daarvoor e .... nge,,,ezen partijgenoten moest 
"orden geda"'n. i'"en moest zorgen, dat de algemeen secretaris, 
die door de partij als instructeur in T1,1enthe v1as geplaa.tst, 
zich niet had in te laten met ondergeschikt 1·erk. 

tfEen onbekende spreker uit Hengelo(O)(Wiering?) wees met nadruk 
op een tweetal gedeelten uit de partijbrief uit De w .. arheid 
van 18 en l9 December 1948. 

De in deze - door spreker voorgelezen - gedeël.....,ten gestelde 
taken moest men ook inderdaad met alle middelen nastreven. Als 
districtsbestuur diende men de nieuwe, door de partij gestelde 
taken, terdege te bestuderen. 

rpreker gaf gaarne toe, dat er vele fouten waren gemaakt 
door verschillende functionarissen. Ook hijzelf vas da.ar aan 
schuldig en hij onderschreef de op hem uitgebrachte critiek. 

De lefaers van de f.v.d. u waren het met hart en ziel eens 
met de KVP en stemden er mee in, dat onze jongens in Indonesi� 
werden gebruikt voor de belangen van de imperialisten. 

Toch wö.ren er in de KVP ook nog 1·el enige eerlijke mensen, 
die het niet in alles eens waren met de top. De motie uit Ber
gen op Zoom toonde dit wel aan. 

Betreffende het ·werk van de partijgenoten in de gemeente
read herinner� spreker eraan, dat indertijd op een vergadering 
van het districtsbestuur was bepaald, dat partijgenoot Otto 
uit :2nschede regelmatig met de communistische fracties in het 
district besprekingen zou l1).ouden om de juiste tactiek te bepa
len en eenzelfde gedragslijn te volgen.(1as bepacild op de dis
trictsbestuursvergadering in Jan. •4e, wé"arbij Otto met het rad.d� 
werk werd belast). Dit was niet gebeurd. 

Er was door inleider Teiwes het een en ander gezegd over 
partijgenoot Walet uit Hengelo. Voor spreker �as deze �alet 
eigenlijk gPen partijgenoot. Men zag hem nooit op partijverga
deringen en hij deed nergens aan mee. Het zou echter niet zo 
gemakkelijk gaan, hem uit te schakelen, daar hij een kring om 
zich heen had gevormd. 

De inleiding van de organisatie-secretaris(Bruning) vond 
spreker een en al pessimisme. Hij kon zich niet voorstellen, 
dat het met de partij in dit district !6 slecht gesteld was, 
in vergelijking met andere districten. Men diende echter z.i. 
niet stil te blijtrnn staan bij het ac1ntájzen van de tekortko
mingen, doch voor alles de 't·'egen aan §e geven, hoe in de toe
komst diende te ,-,orden gewerkt. (matig applaus) 

Een onbekende spreker uit Almelo HB.S van mening, dat inleider 
1 Bruning het wel 1-1at te scherp had gesteld, toen hij sprak over 
'J Almelo, dat in twee kampen zou zijn gescheiden. Zo erg Fas het 
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z.i. zeker niet. De onenigheden in de boezem van de partij al
daar v·aren terug te voeren op persoonlijke b- estiPs, die enige
voora�nstaande partijgenoten met elkaar hadden.
c.ureker heeft echter Pel critiek op de afdeling Almelo.

la.t betreft de veelbesproken raö.èsvergadering te Ehschede, 
was de afc eling t1lmelo het aanvankelijk niet eens met de door 
de Enschedese partijgenoten gevoerde gedragslijn. Thans was 
spreker echter van mening dat deze ,.,,el juist was geweest. Ook 
in p.J.melo zouden de tegenstanders in de raad bij de eerstvol
gende zitting "uit hun tent worden gelokt", zodat deze zich 
zouden moeten uitspreken voor of tegen het ,,;erkende volk. t appl.) 

lli
lius Herman Johannes van het REVE, geb.29-12-97, fractievoor
tter van de comm. partij in de l!:nschedese gemeenterac,..d, wees 
op, dat er veel critiek was gebracht op diverse functionaris
n. Men moest echter goed bedenken dat deze critiek niet per

soonlijk was, doch alleen �erd gegeven om de Partij vooruit te 
b !!€Il.

De fout van velen was, dat zij los van de arbeiders stond 
Ook waren de meeste uartijgenoten veel te ,,,einig zelf stan

dig. Vaak ,aren zij te lui om zich sterker te maken in de strijd 
door zelf scholing, die II zeer, zeer, zeer noodzakelijk" vJas. 

Men moest zijn ogen gericht houden op het Oosten, anders 
men onherroepelijk in de positie van de Tito's. 
De leuze van de NVB :"De troepen terug", moest verder uit

dragen worden. 
I:r was teveel reformisme in de Partij in de vorm van: 11 dj 

hebben een bestuur gekozen en dat knapt de zaak vel op. 11 Net 
het gevolg dat enkele partijgenoten over- en overbelast waren. 

De verdediging van het beleid van öe Enschedese ra�dsfrac
tie zou door spreker uitgebreid gevoerd ,;.•orden op de openbare 
vergadering van de I�B op 20-12-4B. :peciaal de do�hem in de 
Raad gebezlbgde uitdrukking :"Dit is de .zweep van l'roelstra, die 
door de communisten gehanteerd. wordt, om de Pvd 4.. te geselen 11

, 

(waarover spreker blijkbaar was aangevallen) zou hij dan verde-
digen. (matig apolaus). 

Een onbekende vrouw uit Almelo, blijkb.aar een vooraanstaande 
figuur uit de NVB-.J..melo, trachtte de beschuldigingen te weer
lego-en, die aan het adres van deze afdeling waren geuit. lij 
meende dat hier sprake 1,,,as van een misverstand. 

/ Carel 'lillem ASSINK,I geb .26-11-95, luit Enschede, lid van de 
bondsraad van de ,,;.T .:;K (bedrijfsbond van de ],JC) ,I oordeelde dat 
er veel gerechtvaarêigde critiek vas geuit op de ZVC. Juist 
uartijgenoten schitterden op vergadàEingen va-1'). de vakbeweging 

/ vaah door af ezigheid. �ij deed een beroen op deze districts
vergadering om de partijgenoten op te ,·ekken, regeléffiitig deze 
vergaderingen te bezoeken. �ssink zei te spreken als lid van het 
J:teC:.rijfsb11ré�m van ..Q.e_ Partij in dit district. 

( 
�

�:i · herinner·· e eraan, c3 at Wal et uit Hengelo een "!lan ,,,as 
a e oude NAS-be• eging en een 'l'rotzkist.:_et dergelijke vijan
en van de arbeidersklasse moest men geen �arden hebben/ 

'-...-.: Lupers van het JTv had in Enschede gesproken en enige par-
tijgenoten had en �et hem gedebatteerd. :upers had echter gedaan 
of zijn neus bloedde en de argumenten niet beantwoord. Het ver
slag in De ·aarheid had dit lang niet genoeg laten uitkomen. 

1at betreft het beèrijfsv,erk van de Partij: de adressen 
" van de partijgenoten op de bedrijven ;.ierden verzameld. :üi t ging 

echter veel te traag. 
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In de eerste plaats was nodig: scholing_;van de partijgeno
ten. Ook oude rotten in de vakbev'eging en de partijstrijd 
moesten nog leren. 

preker had kortgeleden een inleiding opgesteld. Deze was
sifgekeurd. Fij had toen op een Zaterdag van l+ tot 1 uur zitten
denken, hoe het dan viel moest. (applaus). · 

Een onbekende spEeker uit HengelO(O) noemde het onwaar, dat 
het gebeurde in de Enschedese Raad door de Partij in Hengelo 
1··erd af gekeurd. 

De leiding van de Pvd ... was zeer fout te noemen. 'I'och v1as. 
hij van mening, dat ondeT de J?vd /\..-ers nog goed�·1illende element er: 
schuilden. 

Een onbekende vrom;,1 sprak nog eens over de NVB en de t&ak van 
de Partij in de bedrijven. 

�1 (vermoedelijk) HOLTKAMP uit .amelo, die 11• als jongstE?e spreker 
').� · en als voorzitter van het .nNJV te ,J.melo 11 het 1,1oord vorde, ver

yo'.'.>% kondigde o.m. als zijn mening, dat de jeugd v'erd kapot gemaakt 
� � door pers, radio en bioscoop, die verkeerde voorlichting gaffen 

) over Indones1�. (a,ulaus). 

é} ),( f (vermoedelijk) Je BOER uit Nijverdal gaf enige voorbeelden van 

\ ' 
de moeilijkheden en de tegem,,erking, waarnide men te kampen had 

. in een plaats als Nijverdal met een overwegend rechtse bevolkin§ 
. , Het 1,,as o.m. gebeurd, dat een postbmde De vlaarheid voor een 

partijgenoot in de bus deponeerde bij ee tegenover hem wonende 
pastoor, die h�t blad door zijn dienstmeid bij de partijgenoot 
liet bezorgen, 1,,aardoor natuurlijk iedereen dit ·11ist. 

Spreker declameerde een - vermoedelijk eigen - gedicht, 
dat een krachtig applaus uitlokte. 

�en onbekende spreker, vermoedelijk uit J.melo, die beschaafd 
sprak, achtte de strijd tegen het reformisme, door inleider 
Bruning gesignaleerd, zeer belangrijk. De critiek van Bruning, 
ook op spreker slaande, vond hij zeer juist. lijn moem.lijke 
huiselijke omstandigheden achtte hij geen voldoende excuus daar
voor. Bij had graag gezien dat hem door de partijgenoten meer 
hulp 1,,erd verleend bij zijn taak. Speciaal had hem de hulp van 

� f Gerrit van der POST ( = geb. 6-3-98, vion. te Enschede) ontbroken 
bij de oprichting van de Technische Brie:ade. (matig applaus). 
(Deze spreker is vermoedelijk van beroep schilèer). 

�en onbekende spreker met een li�ht Duits accent voerde 

Een onbekende spreker, die zeer sterk 11 broui·.1end 11 sprak, meende, 
dat men niet alleen diende na te streven de leuze: "Breng De 

À Waarheid onder dak", maar dat öök: 11Breng De Waarheid onder de 

1 
massa" niet moest 1,orden vergeten. Spreker 1·1as zeer sterk tegen 

,. het ploegem,erk in de fabrieken, ·1.1ant door meer te produceren 
kregen de kapitalisten de kans, om oorlog te voeren met hun meer 
dere vinsten. ( matig applaus). 

Voorzitter Bt>NEKE deed vervolgens voorlezing van een m.Qtie, die 
zou 1·1orden gezonden aan de 1',, eede Kamer en a&.n èe minister-pre
sident en die betrekking had op de hernieuwde politionele actie 
in Indonesi�. Hierin werd de eis gesteld, dat de troepen onmid
dellijk zouden 11orden teruggeroepen. De vergadering gaf door een 
krachtig a,pplaus zijn tnstemming hiermee te kennen. 
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.( TEitlES hield daarna een nagenoeg H2 uur durende rede 01aarin 
hij het besprokene de revue liet passeren en op- en aanmerkin
gen daarover plaatste. 

;,

.., Deze bijeenkomst hac gestaan in het teken van het�ritisc.b. 
onderzoek. Onvallend v'as, dat slechts één spreker-van de in to
ta'al 23 - meende dat de op hem uitgebrachte cri tiek niet bil
lijk 1"1as.,_ :Er was opbou-1,1end e crj_ tieh. geleverd, zonder aanzien des 
persoons. Dit vas juist. De grote zwakte van de rVB was geble-
ken. De partijgenoten in de EVB in .Ailimelo moesten niet eigen
gereid zijn. 

Het was meer dan erg en het getuigde van een ver1,,erpelijke 
zelfgenoegzame houding, 1,,anneer een partijgenoot de mening 
verkondigde dat in zijn afdeling precies de partijlijn wa.s 
gevolgd. 

Een partijgenoot, fabrieksbaas bij de fa.Van Heek te 
"I:nschede, had eenzelfde foutieve houding aé.ngenomen, door te 
vetklaren, dat hij geen shholing meer behoefde, 1-1ant dat men 
hem niets meer kon leren. 

3r wc.,S een II gezonde, harmonische discu ssie tr gevoerd, zon
, der wanklanken en de lijn voor de strijd in de toekomst �as 

vastges �e grote en algemene fout was: te �einig scholing. 
n de nevenorga11isaties van de Pe.rtij moesten de reformis

ische e�men�ten eveneens met kracht worden bestreden. Deze 
zeer, laakbare reformistische tendenzen moesten aan de kaak 
worden gesteld. 

Voor de eerste maal vas in een bijeenkomst van het dis
trictskader o:Jenlifk gnftiek geoefend op het districts-secre
tariaat. Deze cri tiek uas juist ge,,,eest en werd dan ook niet 
teruggenezen. Twenthe 1,,,as .0an de andere afdelingen in den 
lande vaak ten voorbeeld gesteld. 

lolang de scholing niet beter verzorgd was, zouden er 
steeds fouten worden �emaakt. 

JJe vraag, door éen der Jii?rti jgenoten opgev1orpen, of de 
.,,.. leus van productieverhoging- nog '9el zin had, was zeer zeker 
� waard, terdege bezien te worden. Vagelijk was een actie voor 

langzamer v1erken niet af te keuren. 
,-- Voortgezette nationalisatie van bedrijven zou momenteel 

J �leen maar de financiering van de porlog bevorderen. 
}artijgenoot dillem GM1E had de aan zijn adres gerichte 

critiek 11illen afvimpelen met een mooi verhaaltje over colpor
r tage. Hij v1ist echter zelf drommels goed dat hij in zijn taak 

was Jekort geschotem. Zijn taak vas buitenge�oon belangrijk en 
colprtage/aan andere partijgenoten FOrden overgelaten. 

In het bedrijf Rozendaal te ...:;nschede, w ar een aanval 
·verd gedaan or/een oud recht van de arbeiders, namelijk dat zij
de halve vrije dag voor Kerstmis uitbetaald kregen, ,,,aren de

{ 
partijgenoten tekort geschoten. Afgesproken was, dat op dit be-

0 drijf een manifest zou worden verspreid. Dit gebeurde echter 
nog steeds niet. Alsnog moest dit geschieden. Dergelijlm partij 
genoten, die hun plicht verzaakten, we.ren een gevaar voor de 
Pa tij en het 1.·1as zaak, de: ze gevaren te liquideren. 

< Partijgenoten, die, evenals '1/ALET, een arbeidsvijandige 
houding aannamen, moesten onherroe9elijk uit de Partij 1o1orden 
verwijderd. Dit gold ook voor cle nevenorganisaties. Daarbij 
moest men zich niet laten leiden door sentimenten. 1r moest 

é.. consequent �estreden worden e.nièdere afwijki_ng _!IlOest_ui�_g_eroeid 
'J �-· In ae Partij moest alleen het beste aeel van het Neder-

1.@ldse volk worden georganiseerd. 
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Zr moest een massale volksbev·eging komen en de Partij 
est die organiseren. De twee eisen van ae Partij: 11 loons
rhogingll en "troepen terugn moesten daarbij als leidraad 
enen. 

In A.lmelo en Bengelo ,.,as een sterke reformistische in
slag gesignaleerd. Dit was een voedingsbodem voor het fascis
me. Ook het individualisme vierde in deze plaatsen hoogtij. 

31k stuk strijd, hoe klein ook, ondermijnde de krachten 
van het kapitalisme. 

11\ite hebben ons in het verlElden veel te veel door het 
kleinburgerlijk parlementair fatsoen in de maling laten nemen'� 
meende Teiwes, hiermee kennelijk doelende op de ver1-1ijten, 
gericht aan de Enschedese communistische raadsfractie. 

hassa-actie WclS nog steeds noodzakelijk. 
Sommige partijgenoten hadden de laatste tijd erop gei,,e
dat Paul de GROOT eens in het openbaar had gezegd, dat 

1 communisten wel degelijk de plicht hadden om, als zij deel 
/uitmaakten van bepaalde ooenbare lichamen, ambtelijke gehei

men te bewaren. Paul de Groot had echter moeilijk mets anders 
kunnen zeggen in het bijzijn van journalsiten van Trouvr en 

t Vrije Volk, daar dit onmiddellijk als propaganda tegen 
.t>artij zou zijn gebruikt. 11 Dat dank je de drommel, hij 

n moeilijk a.nders ! 11 aldus Teb,es. 
1<.f Aan het adres van partijgenoot K.A.SPERS (;:;; Alle KASPERS, 

geb.12-8-09) zei.�eiwes, dat hij een beste kerel was, maar 
dat hij er soms rare ideeën op na hield. Het was niet al tijd 
venstandig om manifest en te verspreiden, waarvan Kaspers, 

/ naar steeds ,,,eer bleek, een groot voorstander 11:as. Eerst 
moest er een bepa�lde gebeurtenis zijn, waaraan een actie kon 
worden vastgeknoopt. 

Einde van de bijeenkomst. 
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Ik heb-de eer, Uedelgestrenge hierbij te doen 
toekomen een verslag van een besloten conferentie van 
districts- en kaderleden der CPN in het district 
T"\rJenthe, gehuud.en op Zondag, 10 April 1949. 

Een pamflet, als bedoeld in dit verslag, werd op 
12-4-49 alhier verspreid. �en exemplaar ervan wordt
hierbij gevoegd.

1 Een afschrift van dit verslag wordt dezerzijds 
i aan de overige verbindingen in Twenthe ter inz�ge

verstrekt. 
· 

-------· 

v\l 

•



' 

e 

., 

' 

I
V ERS LAG van een b�s�otE3,,P conferentie van 
districtsbestuur en -kader der,Çornmunistische Partij 
Nederland in het district Twenthe, gehouden te 
Enschede op Zondag, 10 April 1�49. 

laanwezig: ca. 35 personen, w.o. enige vrouwen;" 
duur : 10.00 uur tot 16.00 uur; 

1 onderwerp: de komende gemeenteraadsverkiezingen;
stemming : rustig. 

De conferentie stond onder voorzitterschap van Hendrik 
öNHKE, (geb.4-4-12), districtspenningmeester;. Hij deelde 

mede dat J.H. TEI�ES, - die door een volgende spreker werd 
aangeduid als: politiek secretaris - door ernstige ziekte 
,;as ver inde d r evenals L dwi eiri..rich GROB (geb. 20-7-15), 

�· die te Utrecht in een zielfuhuis zou verblijven. 

�� 
Deze conferentie zou staan in het teken van de komende 

gemeenteraadsverkieaingen. 
. 

� 
- ui'

enaam-van het �agelijks bestuur van het district
/M.�·� ./J,;,.;/,J protesteerde Bönhke ertegen, dat een groot aantal leden van 

de dagelijkse leiding der afdelingen niet aanwezig was. 
Hoewel Teiwes zijn referaat niet kon houden, zou men 

toch niet bij de pakken neerzitten. Ook het jonge kader van 
l.u.,.�L 

-� /de partij moest deze verkiezingsactie kunnen leiden. In
lï"·�� tlr"

J
f 

( Teiwes' plaats zou Jacob BRUNING (geb. 26-7-1 l+
.
), organisatie

tb q o � secretaris van het district, een politieke inleiding houden, 
terwijl Jaap van den Berg (zeer waarschijnlijk identiek aan: 

�,,.;., f.�'(h-Iermann Jacob BERG, geb.J0-8-14), zou spreken over het on-
derwerp propaganda. , 

Nadat Bönhke had medegedeeld dat een aàntal Enschedese 
ge'lleenteraadsleden afwezig was wegens het houden van een 
fractievergadering, liet hij de Internationale zingen. 

'BRUNING zei in zijn inleiding o.m. het volgende:
"Op de in de laatste tijd gehouden vergaderingen is de poli-
tieke situatie reeds lang en breed besproken. Op enkele pun
ten daarvan zal ik terugkomen. Wij moeteh ons de vraag stel
len: 11 ·welke actie, welke politiek is de beste, die wij thans
moeten voeren ? 11 

- Het .' .. tlantisch Pact zal een oorlogsuact zijn. Verschillend
verklaringen, in de la&.tste tijd afgelegd door vooratanders
van dit pact, wijzen erop, dat het een aanvalspact is en
geen vredespact. De werkelijke democratische krachten in all
landen begrijpen dit. Steeds meer wordt van alle politieke
richtingen het Vredescongres in Parijs gesteund.
- D� betekenis van de komende gemeenteraadsverkiezing groeit
uit boven die van een plaatselijke verkiezing. In plaatsen,
waar voor de CPN geen candidaten werden gesteld, gaven wij
in het verleden wel �ns de raad, op de PvdA te stemmen, daar
deze stemmen in ieder geval de progressieve krachten zouden
versterken. ·�j moeten thans aan de massa duidelijk maken,
dat er maar één partij is, die werkelijk socialistische
politiek voert. .ls alle vredeskrachten worden sarnengevat,
zal deze verkiezingsactie succes hebben.
- �r is kortgeleden meegedeeld, hoeveel personen zich hebben
aangemeld voor Steun 1.tJettig Gezag. Het is echter bekend,
äat thans meer bedankjes binnenkomen, dan nieuwe aanmeldin
gen.
- Vol vertrouwen kunnen wij deze verkiezingsactie ingaan.
nij moeten ons echter hoeden voor overschatting van onze
krachten.
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1.,Taë1.r actief gewerkt v•ordt, kunnen we zeer zeker winst behalen. 
In Frankrijk bv. gaan de sociaal democraten met sprongen ach
teruit. 1 ·ij dienen ervoor te zorgen, dat hier het verlies van 
de sociaàl democraten niet naar rechts g�at. Uit het congres 
van de PvdA kunnen we afleiden, dat deze partij bang is, ge
weldige verliezen te lijden. Zij moeten teveel toegeven aan 
de· zg. coalitie. De politiek van de PvdA leidt naar corpora
tisme. Dit is een mooi ·woord voor fascisme. -v..;e zien dit o.a. 
in het doorvoeren van de PBO. Hierdoor zal de strijd van de 
arbeiders voor verbetering van hun levenspeil veel moeilijker 
worden •• 

Herbewapening kan niet anders dan tot een nieuwe oorlog 
leiden. Dit is steeds in de geschiedenis gebleken. Dit moeten 
wij het volk duidelijk maken. Wanneer wij erin slagen, de 
vredeskrachten te winnen, dan zal deze verkiezing voor ons 
met succes verlopen.
- De verkiezingsstrijd moet met de meeste felheid worden ge
voerd. Dit geeft winst, hetgeen we o.a. in Frankrijk hebben 
kunnen zien.) 
- De propaganda-leiders uit de afdelingen zijn belangrijke
figuren. Velen zijn hier niet aanwezig. Hoe kunnen zij dan 
straks hun taak naar behoren verric�ten !? 
- Wanneer we bij de verkiezingen straks wel enige winst hebben
behaald, maar we hebben het idee:" het had nog beter gekund 11, 

dan hebben we onze taak niet në.,är behoren vervuld. 
[;"De strijd moet fel zijn. De PvdA en de KVP kunnen niet met
hun oude leuzen komen, zoals "Gezond gezin, gezond volk", enz. 
Zij zullen ieder ander middel moeten aangrijpen. Zij zullen 
dit o.a .• doen door scheldkanonnades. Alle vuilspuiter ij kun-
nen we hun met gelijke munt betalen. Zij zullen ons 11 terreur rr 

verwijten. Wij kunnen hen met hetzelfde werwijt terugslaan. 
Daarvoor hebben wij de bewijzen� 
- Het hoofddoel van deze conferentie is discussie. Alle moge
lijkheden moeten wij samen bespreken. 1"ij moeten overleggen, 
hoe wij aan geld komen voor deze acties, etc. 

· - Een beroep wordt gedaan op het kader. ·wij moeten alles in
het ·werk stellen om de vredeskrachten te bundelen. Zoveel mo-

t. gelijk partijgenoten, desnoods ook niet-partijgenoten -sympa
. ()\1}� thiserenden - moeten meehelpen. Hij moeten in de aanval ! 

\ Y' 0 r Dit is immers de beste verdediging. Wij beschikken over goed
materiaal, zodat de strijd goed gevoerd kan worden. 
Onze overwinning is de beste waarborg voor de vrede."(applaus) 

/BERG bracht o.m. het volgende naar voren: 
"Het gaat erom, hier de practische bijzonderheden voor onze 
actie te bespreken. Is deze actie al ingezet? Ja, feitelijk 
zitten we er al middenin. Er zijn reeds een paar kadervergade
ringen geweest, waarop de toestand is besproken. Pau..l. do& Groot 
sprak op een openbare vergadering te Enschede. De voorberei
dingen voor filmvertoningen en voor de 1 Mei-actie zijn reeds 
getroffen. Verkiezingsbrochure� zijn samengesteld voor Twenthe. 
Er komt een verkiezingsfilm en sprekers. 
- afdelin� V•te Enschede(= buurtschap Lindenhof) heeft zeer 
actieg gewerkt bij de colportage en kan ten voorbeeld gesteld
worden. 
- Op het bureau van de partij in de Willemstraat (Enschede) 
lig�en manifesten van de Landelijke Leiding klaar voor versprei 
ding. De affiches zijn zeer goed van kwaliteit : dun papiet. 
Nog deze week verschijnt de 11 vrede-S.COJ.1rant 11 , waarmee a.s. zà
terdag zal worden gecolporteerd (=16-4-49) . . �\ ·-Üf.oe moeten wij propaganda maken ? De te�enstanders laten 
ons niet veel ruimte. De radio is voor ons taboe. Aan de hand 
van de in binnen- en buitenland opgedane ervaringen, moeten 
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wij vaststellen, hoe op de beste wijze propaganda kan worden 
gemaakt. De beste propaganda is steeds de mondelinge. 
Een vo<5beeld h-unnen we nemen aan Hoogezand-Sa:9pemeer, waar 
in deze, ongeveer 14 km lange gemeente, een werkgroep werd 
gevormd en goede rsultaten werden bereikt. In vier weken tijds 
werden zes openbare vergaderingen gehouden. Buurtvergaderingen 
werden gehouden. Men beschikte over een geluidswagen. Ook de 
EVC werkte mee, door aan de vooravond van de verkiezingen een 
openbare vergadering te houden en uiteen te zetten, wie vrien
den en wie vijanden der arbeidersklasse waren. Natuurlijk 
moet in iedere plaats wfurden gewerkt naar gelang van de plaat
selijke omstandig1ttien. 
- Gestencilde manifesten moeten worden uitgegeven. Er moet 
worden gewerkt met couranten, waarin foto's van qe slechte 
woningtoestanden en uitspraken van de PvdA-figuren. 
In Enschede moeten wij speciaal belichten de behandeling in 
:de gemeenteraad van ons voorstel van f 2.50 duurtetoeslag. De 
schunnige uitspraak van Bijker (=PvdA-fractieleider) over 
"teveel roken, teveel snoepen en drinken" moet worden aange
haald. 
- Door de krachtige aanval onzerzijds moest de PvdA in Hooge
zand-Sappemeer in de verdediging. IJlings werd Schermerhorn 
ontboden als spreker. Slechts 125 personen bezochten zijn 
vergadering, terwijl de CPN, tegelijkertijd vergaderende,500 
personen bijeenbracht. 
- Er komen drie grote landelijke manifesten. Het eerste is al 
in Enschede aanwezig. Er zullen affiches - grotere en kleinere; 

brochures en kleine lijstnummers worden verspreid. 
- Ook de 1 Mei-viering moet in het teken van de verkiezingen
staan en wel in het teken van de vrede. 
- Een geldactie zal worden gevoerd. 
- Zangvereniging en toneelgroep moeten niet op het appèl ont-
breken. l- In Enschede zullen± 35 buurtmeetings worden gehouden. In
Hengelo(O) ± 12. ----
- De dfdeling Goor schittert o:p deze vergadering doo� afwezig
heid. 
- Er moet minstens iedere week een manifest worden verspreid.
Vooral in de bedrijven moeten we werken.·� moeten scherp 
reagB�en op de aantijgingen van de tegenstanders. Ons laatste 
manifest moet op een zodanig tijdstip worden uitgegeven, dat 
zij geen gelegenheid meer krijgen, erop te reageren. 
In de kleinere plaatsen moet ook met geluidswagens worden ge
werkt. 
- Dit alles kost veel geld. Bij voorgaande verkiezingen hadden
wij tot de laatste dag geldzorgen. Dit moet nu anders. Op 1 
Juni moet de geldactie geslaagd zijn. Daarna kunnen we alle 
aandacht besteden aan de overige acties. Wat betreft de 
thans reeds te voeren actie, staan wij in Twenthe ten a chter 
bij andere districten. 1!) (applaus). 

Pauze. ± 45 min. 

Voor de hierna volgende discussie gaven zich 16 sprekers op. 
Pls eerste trad op: 

� •. Heinrich Bernard iT\t (geb.6-1-07) wethouder te Enschede. 
Hij wilde enkele politieke aspecten, waarvan de partijgenoten 
(in den vervolge aan te duiden met:pgn.) gped doordrongen 
moesten zijn, nader belichten. Hij zei o.m.: 
11 In de vorige verkiezingscamDagne is soms - en met name in 
Enschede -, voorgesteld dat wij met de PvdA samen een meerder
heid zouden vormen en samen zouden werken. 
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db zo werd het ook aan de massa voorgesteld. Thans zeggen WlJ:

f'/J.f): "De PvdA. is de reactie, de ergste oorlogsaanstichter ! 11 De 
Pvd� nam de leiding bij de reactionnaire politiek van samen
werking met de Ver.Staten. Zie de reis van Vorrink naar Oslo. 
ï!:lke stem, die nu op de PvdA wordt uitgebracht, is een stem 
voor de oorlog en tegen de vrede. Hiervan moeten de pgn. goed 

� doorèrongen zijn . 
.Jt-- ---=--ïiet congres van de PvdA. De gemeentesecretaris van Enschéde 

is naar dit congres ge�pnden, om de ingeko_men voorstellen en 
amendementen te zeven en te ziften. De Indonesische politiek 
is een blok aan het been van de PvdA in de komende verkiezings
actie. 
- De viering van de 1e Mei vindt door de PvdA plaats op 2 Mei.
Nog een klein stapje verder en het vindt plaats on 30 April:
koninginnedag ! Ds Buskes, c.s. bepalen dit in de PvdA. Hier
over is in deze partij groeiende ontevredenheid. Dus: dat
leeft ook hier in Twenthe. In Enschede zullen de rode PvdA-ers
in de Laa.res-buurt daar zeker niets voor voelen. Dit moeten
wij aangrijpen. Op het PvdA-congres kwam ook tot uiting, dat
de f 1 .- duurtetoeslag te weinig is.
- Pg. Van de Berg (=verm.Berg) heeft gezegd dat we nu al midden
in de verkiezingsactie staan. Verleden jaar waren er enkele
pgn., die er niets voor voelden, een verkiezingsbiljet voor
de ramen te hangen. tit werkt echter psychologisch veel beter
op de massa, dan deze biljetten op een muur aan te brengen.

· Ook is men vorig jaa.r te laat begonnen met het aanbrengen van
deze biljetten. De rooms-katholieken zijn er nu al mee bezig,
om de lijsten klaar te maken, w2ar zij stE.:aks een biljet kun
nen aanbrengen. -De PvdA had het vorig jaar in één dag in de
gehele stad de biljetten hangen. •:ij hadden toen daarmee een
achte�stand. Dit moet nu reeds voorbereid worden.
Een pamflet voor de ramen is een demonstratie voor de vrede en
tegen de pprlog.
Het is ontactisch, zonder dit aan de bewoner te vragen, een
biljet aan te brengen.

�

e vrouwelijke pgn., die i.v.m. de 1 Mei-viering alle pgn. 
bezoeken, kunnen meteen de gegevens hiervoor verzamelen. Dege
nen, die weigeren, kunnen worden opgegeven aan het bestuur, 

aarna zij kunnen i.varden bezocht. 
Op het adviesbureau van de partij komen vaak sympathiserenden. 
Hun namen en adressen zijn bekend. Ook bij deze mensen kan 
men wellicht een affiche plaatsen. Voor dit alles moet een 
plan worden uitgewerkt. 
- Het optreden in de raad door onze fractie moet aan de arbei
ders duidelijk gemaakt worden door middel van de krant.
- De rol van de EVC bij de verkiezingsactie in Hoogezand-Sappe
meer werd genoemd. Onze pgn. in de EVC hebben een zeer belang
rijke taak. Het is jammer dat hier niet meer functionarissen

"'van de EVCaa.ç.wezig zijn. Hun optreden is van groot belang.
Wat de tegenstanders over de EVC· zeggen, is van weinig belang.
Wél, dat de arbeiders zeggen, dat de EVC een organisatie is,
die dicht bij de C 1N staat. De pgn. in de EVC moeten dus, 
zonder over de CPN te spreken, dezelfde eisen als de partij 
naa,r voren breggen, ook door middel van pamfletten. 
- E..§.n extra manifest voor PvdA- leden lijkt mij een goed idee 11 

· (applaus) 
Hendrik Jan ALDENKAMP (geb.10-1-95) raadslid te 
stelde o.m. voor, adressen te �erzamelen van in 
blijvende militairen of binnenkort op te roepen 
aan deze adressen extra aandacht te besteden.· 

Enschede, 
Indonesië ver
mllitairen, om 
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- De kaderleden moesten actief z1Jn. De verkiezingstijd beteken
de: 24 uur per dag voor de �artij. Men diende zich van nu af 
tot het einde van de verkiezingstijd ied0re ontspanning te ont-
zeggen. (apnlaus) 

(vermoedelijk) Gerrit Hermanus Gerhardus LAMMERS (geb.22-11-13) 
uit Enschede, gaf enkele financi1He bijzonderheden. De begrotdmg
voor het district in verband met de verkiezingsactie beliep 
f 10.00C.- Hiervoor moest eerst 30% worden afgedragen voor fi
.ïiärrciering van de landelijke actie. Overigens moesten de afdelin
gen hun eigen onkosten bestrijden. �preker gaf toe, dat dit be
drag vrij hoog was. 
- Hij dt.ë.Làe mede, dat"de financiële commissie" op 12-4-49 
zou vergaderen en dat niet alleen de penningmeesters der afde
lingen, doch het v.olledig bestuur op die bijeenkomst aanwezig 
zou moeten zijn. 
- Hij verontschuldigde Frederik STEENBERGEN (geb.10-.$-16, lid 
van het hoofdbestuur van de ATEK) voor diens afwezigheid op deze
conferentie, daa.r Steenbergen voor de landelijke leiding van de 
EVC in Tilburg verbleef. 
- In de loo-p van zijn betoog zei spreker: 11 �:Jij zijn niet allen 
doordrongen van de ernst van de situatie. Als wij niet in staat
zullen blijken, de voorgestelde acties voor de volle 100% te 
doen slagen, dan zijn wij stuk voor stuk mede-verantwoordelijk 
voor het steunen van de reactie, waarop dit practisch neerkomen
zal. Ieder moet in zijn afdeling het ·:hier besproke.n:e uitdragen.
Ieder genot, iedere ontspanning moetan wij ons ontzeggen." 

'lfHermina BOSCH - WENNINK (geb.18-10-03) uit inschede, verklaarde 
dat ook zonder de aanwezigheid van Teiwes de voorgestelde acties
natu�rlijk konden en moesten worden uitgevoerd. Zij stelde voor, 
dat de conferentie peryhoofd 10 et. zou offeren, om Teiwes bloe
men te sturen met een begeleidend briefje. 
- De afwezige pgn. moesten met nadruk op hun fout worden gewezen
- Som·nige pgn. hadden over deze conferentie gezegd: "Alweer op 
Zondag ! 11 en waren niet verschenen. 
- Spreekster wees op de slotrede van �.foudenberg op het congres
van de PvdA, waar hij mededeelde, een aantal brieven te hebben 
bntvangen, waaruit een zeker heimwee sprak naar voorbije toestan
den. Zij meende dat deze briefschrijvers inzagen dat de PvdA 
op de verkeerde weg was. 
- Een zwager van spreekster, oud �DAP-er en lange tijd vurig
PvdA-er, had haar gezegd, bedankt te hebben als lid van deze 
laatste partij, omdat hij het niet eens was met de politiek van
de partij t.o.v. het Atlantisch Pact. Hij meende dat de PvdA 
beter zou doen, in oppositie te gaan. 
- Zij meende dat het goed zou zijn, in alle bedrijven een peti
tionnemertsa.ctie voor de vrede op touw te zetten. 

{
- In het bedrijf, waár zij werkzaam :was, had zij persoonlijk
bedrijfscouranten van dè partij verspreid. 

De RUITER of:De RUYTER (vermoedelijk afkomstig uit Enschede; 
nadere gegevens onbekend) deelde mede dat door RWN, nu genaamd 
ABC, op 16-4-49 een feestavond zou worden gehouden te Enschede.

�,.JL- � p.Jj. •(c arel Jillem ASSINK (geb. 26-10-95) u1 t Enschede wijdde eIÎl.ige 
��·�-- · woorden aan de bestrijding van het reformisme in eigen rijen. 

- !lillem Drees had voor de radio staan stotteren als een kleine
jongen: hij kon de regeringspolitiek in Indonesië niet verde
digen. In een kritiek stadium had de PvdA de arbeidersklasse in
zijn strijd in de steek gelaten.De PvdA en het NVV waren reac
tionnaire machten, die aanstuurden op een derde wereldoorlog. 
Spreker had reeds oD een 1::;IJC-vergadering, de vorige dag gehouden,
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gezegd, dat �ûPERS, die v.roe er een anti-militairist was, nu 
vooraan stond als reactionnair. Spreker citeerde uit een boek
je van het NVV uit 1926, wat Kupers op de Haagse Vredesconfe
rentie in dat jao.r had gezegd. Kupers was nu vergeten, dat hij
toen had uitgeroepen: 11 Als onze machtige arm het w:ill, staat 
heel het raderwerJk: stil ! 11 De leiders van het NVV waren bru
taal geworden. De arbeid:e:rs werd nu wijs gemaakt, dat er een 
derde lo�nronde zou komen. Dit was acin spreker gebleken in 
het bedrijf waar hij werkte. 
- Spreker stelde voor, een plaat te laten samenstellen, voor
stellende: Kupers; achter deze een kapitalist; op de grond 
een aantal arbeiders met een speen in de mond; onderschrift: 
"Kupers tegen de kapitalist, op dringende toon: 1111 Suiker, veel 
suiker ! 1111 

- 1rJat betreft de afwezigheid van vele kaderleden, meende Assink
dat een protest alleen niet genoeg was. Men diende hierin de
weg van Lenin en Stal0in te volgen en hen ter verantwoording
te roepen. Op het kader moest men kunnen bouwen, voora� in 
de komende tijd.(applaus) 
- Spreker had juist deze morgen een pg. ontmoet, die zei, niet
op deze conferentie te kunnen komen, daar hij 30 km moest 
trtipuelen". Dit was schandalig. Al deze dingen, zoals sport, 

oneel, etc., werden door de reactie gebruikt als middel om 
e arbeiders zoet te houden. Op de fabrieken bleek dat ook 
elkens weer. 

- De leden van de partij hadden tot taak om met alle middelen
file partij te verdedigen. Er moest klare wijn geschonken worden 
en men moest weten wat men aan elkaar had. 
- Op 16-4-49 zou spreker reeds vroeg des morgens met de
"vredescourant" stêl.fln te colporteren. 
- Sp:eker wilde tenslotte de aandacht vestigen op pg. GROB (in 
de aanhef van dit verslag genoemd), die een zeer hárd werkende
pg. was. Hij stelde voor, deze pg. een schrijven namens de 
conferentie te sturen. 

Wilhelmus Petrus GAME (geb.26-2-03) uit Overdinkel, meende 
dat de opkomst op deze conferentie nog zeer goed te noemen was 
in vergelijking met een jaarvergadering van de KAB te Losser, 
waar een spreker zijn teleurstelling daarover moest uitspreken

{- Game onderschreef de woorden van pg. Assink, betreffen�
het ter verantwoording roepen van de afwezige kaderleden. 
- Vervolgens deelde hij mede, welke verkiezingsacties te
Losser en Overdinkel zouden worden gevoerd. Aan B. en �v. van
Losser was een schrijven gericht, teneinde toestem1ing te 
verkrijgen voor het houden van een openlucht-meeting en het 
gebruik van een geluidswagen. Bij voorbaat wist men echjer x
reeds, dat dit zou worden afgewezen.
- Aan een sympathiserend zakenman had Game gevraagd, van tri
plex z.g. schablonen te maken, die door middel van scharnieren 
opvouwbaar waren en dus gemakkelijk onder de kleren konden 
1orden verborgen. Hij stelde dit ten voorbeeld aan de afdelin

gen. 
-

1!rat betreft het opplakken van verkiezingsbiljetten, zei hij,
dat hij zelfs bij een bepaeld zakenman in Overdinkel, die hij 
met name noemde en betitelde als11 de grootste reactionnair van 
Overdinkel", biljetten zou aanbrengen. Hij was ervan overtuigd,
dat deze persoon niet het "lef" had, ze te verwijderen. 
- Hij stelde verder voor, dat enige districts-bestuursleden
vrijgesteld zouden worden, om voor·tdurend de werkzaamheden 
in de afdelingen te controleren. 
- Het volgende beval hij aan als opschrift voor een pamflet:
11 Wilt ge oorlog? stemt dan PvdA öf KVP; 

Vilt ge vrede? stemt dan CPN." -7-
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- Inmiddels was besloten, aan Teiwes bloemen, en aan Grob een
telegram te zenden.

1w1fn,�IAlbert ten DONKELAAR (geb.1-7-95) uit Enschede sloot zich even
,7"

v

""::'.--Ó�{.eens aan bij de vorige sprekers, wat betreft de tegen de afwe-
� ;6 zige pgn. te nemen maatregelen. Hij zei o.a., prouaganda-leider

in afdeling II(= buurtschap De Toekomst) te imschede te zijn. 
Hij zou de secretaris van zijn Efdeling, die geen �richt van 
verhindering bleek te hebben gezonden, hierover ernstig onder
houden. 

Onbekend gebleven spreker uit Almelo zei o.m.: 
11 Als er gevaren dreigen en het volk ziet dit, dan doet het 
al het mogelijke, om dit gevaar af te wenden. Thans moeten wij 
alle krachten insnannen om het volk duidelijk te maken, dat 
opnieuw oorlogsgevaar dreigt. 
- Veertien dagen geleden kregen viij opdracht van de partij, de
propaganda-actie in te zetten. Verschillende pgn. aijn ·echter
zeer laks. Een vooraanstaand ug. in Almelo (nota bene wethouder)
had geen tijd voor deze conferentie, want hij moest o.a. zijn
hond kammen !"(Dit slaat op Frederikus TIMMERMAN,geb.25-8-20).
- Over de acties in Almelo kon spreker nog biet veel bijzonder
heden vertellen. Er was een kjezers-camrnissje in het leven ge
roepen, die samen met h�t afdelingsbestuur zou beraadslagen
over hetgeen kon worden gedaan. Berekend was, dat in Almelo
± 1000.- zou zi ·n.
- Aan het grootste deel van de arbeidersklasse was het thans
vrij gemakkelijk duidelijk te maken, dat de communistischè par
tij de enige socialistische was.
- �nkele pgn.aagen de belangrijkheid van de verkiezingsactie
nog niet in.
- Spreker zette uiteen, wat naar zijn mening de betekenis was
van het door pg. Otto gebezigde gezegde, dat de Indonesische
politiek een blok aan het been van de PvdA was.
- Hij was het ermee eens, dat men zich thans iedere vorm van
ontspanning diende. te ontzeggen.
- Sommige pgn. waren belust op sensatie. Vooral dezen moest men
gebr'Auiken voor het pa)J.kken en schilderen.
- Wat betreft het voorstel van Game, om vrijgestelden aan te
wijzen, meende spreker, dat iedere afdeling dit voor zichaelf
moest uitmaken. Het idee achtte hij zeer goed.

. p.b. I ff). 
SCHEPERS uit Borne (nadere gegevens onbekend), stelde voor, dat 
de CPN in iedere plaats met een lijst zou uitkomen, ook in de 
kleinere. In ieder geval zouden dan de stemmen, hierop uitge
bracht, onthouden zijn aan de PvdA. 
- In Borne zou men door zaalafdrijving, etc., trachten, de CPN
zo weinig mogelijk gelegenheid te geven tot het maken van pro
paganda.
- up een vorige conferentie had Teiwes naar voren gebracht dat
het gewens.t was, in Borne een z.g. lHoklij st samen te stellen
met het doel, het grote stemmenoverschot op de lijst van de CPN
bij vorige verkiezingen, nu te h-unnen omzetten in zetelwinst.
Spreker keurde dit af. Hij wilde niet samemierken met elementen,
die in de bezetting vrijwillig bij de NSKY gingen en die nu
op deze lijst zouden worden geplaatst en reeds hadden getracht,
spreker opzij te schuiven. Spreker was er reeds in geslaagd,
enige personen van deze lijst af te voeren. Het resultaclt was,
dat "ze" nu met smoesjes kwamen, dat de candidatenlijst niet
eerlijk was samengesteld.

1'_ \ f Jannes HOL'I'KAMP (geb.30-12-29) uit Almelo was kennelijk lid
.,..+ . 
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, �.- van het ANJV. Bij deelde mede dat Bakker uit Overdinkel (= <fp/l,iJJ,t Hendrik BAKl'.ER, geb.28-1-26, won. te Losser, u.158) door het 
�e., t..NJV in Twenthe z.ou worden af_gevaardigd naar het · 'ereldvredes-

_l:..,t, congres te Parijs. Teruggekeerd, zou Bakker zijn ervaringen 
,J��U! op diverse bijeenkomsten kunnen uitdragen. Dit zou een goede 

md.� 8 stimulans zijn. Bakker ·was tevens de enigste j eugdcandidaat 
IAtYJ!; van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in geheel Twen�
� the. 

- Als jeugd diende men duidelijk te weten, hoe de werkwijze 
van de AJC was. 
- Voor jeugd en partij wáren grote successen mogelijk. 
- �n Hilversum waren enige jeugdige kameraden gearresteerd. 
- De leden van het A.�JV wilden vrij-uit met militairen kunnen
praten, zonder de kans te lopen, gearresteerd te worden. 

Voorzitter B�NHKE herinnerde vervolgens aan de uitspraak van
Stalin: "Van het kader hangt alles af ". Hij was het E!ens met 
Assink, dat er strenge maatregelen meosten worden geno�en tegen
de afwezige kaderleden. 

' 

- Als partij in Twenthe had men tot nu toe alleen maar gepraat 
enr:og niets positiefs in de verkiezingsactie gedaan. Dit was 
een tekortkoming. 
- Vooral op de bedrijven moest met de arbeiders gesproken 
worden en acties worden ontketend. Deze strijd verscherpte zich
iedere dag. 
- De zaak van de vrede moest mét andersdenkenden samen worden 

\ aangevat. 
- Geld en nog eens geld was nodig. Het bedrag van f 10.000.
leek veel, doch wanneer iedere CPN-stemmer: een kleinigheid bij
droeg, kwam het gemakkelijk bijeen. Tal van verkiezingsbusjes 
waren nog niet geplaatst. De verkiezingslijsten waren reeds 
iri de afdelingen. Enkelen hadden hierop reeds meer dan f 40.
ingezameld. 
- EVC, RFN, iU"\JJll en NVB moesten meehelpen voor de zaak van de
vrede. 
- Aan de zaak van de kleine middenstanders moest meer aandacht
worden besteed. 
- In Enschede waren twee muziekkorpsen bereid gevnnden om bij 
de 1 Mei-viering van de partij mee te werken. 
- Op �emelvaartsdag moesten fietstochten worden georganiseerd.

�P.b. 1 
v- o.l). "�o

[Johan F.Chr. HARTMAN (geb.8-�2-01) uit Almelo verklaarde, enige
tijd geleden opdracht van de partij te Freo en ontvangen, om met
mensen van de PvdA te gaan praten. Dit was geschied in een aan
tal bijeenks.2sten, waäraan ook bestuursleden van de PvdA hadden
deelgenomen�Hem was gebleken, dat er in de PvdA grote onte
vredenheid heerste en dat duidelijk werd aangevoeld, dat de 
toe,stand van na de eerste wereldoorlog weer terugkeerde. Op 
een nieuwe bijeenkomst, waarbij ook Teiwes aanwezig zou zijn,
verschenen de PvdA-ers niet:;:) 
- Bij deze gesprekken kwamen deze lieden van de PvdA steeds 
met dezelfde argumenten aandragen: dictatuur, ijzeren gordijn 
en oorlog, die door de S.Unie zou worden voorbereid. 
- De angst voor oorlog zat er, volgens spreker, bij alle measen
al ·weer in. Ook bij de pgn. Naar sprekers mening was het niet 
juist, te zeggen: " \Jat wil j.e, oorlog of vrede ? 11 Zijns in
ziens moest meer de nadruk gelegd worden op de economische 
strijd. 
- De collecte die op deze conferentie was gehouden, kon hij 
eigenlijk niet goedkeuren. Er waren namelijk verschillende �gn.,
die deze conferentie niet konden bezoeken, omdat zij het reis
geld niet van het huishoudgeld konden afnemen. 

-9-
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- Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen diende men vooral
toestanden uit het afgelopen jaar te belichten.

\

- Spreker was voor de EVC opgetreden, o.a. te Hardenberg. De
EVC diende te beseffen, dat als hun mensen op een bloklijst wer
den geplaatst in kleinere gemeenten, dit stimulerend zou werken
op de kiezers.

lLANSINK (nadere gegevens onbekend) meende, dat men zich teveel 
afvroeg : 11Wat denkt de PvdA 9n Het had weinig zin om uitspraken 
uit vroeger tijd aan te halen, zoals Assink had gedaan. Hij 
riep uit: "Onze vijand, dat is het kapitalisme. Dit moeten wij 
bestrijden, overalen in elke vorm. Doen wij dit niet, dan bren
gen wij reformisme. De sociaal-democratie in 1924 en de PvdA in 
1949 zijn in wezen hetzelfde. Beide willen zij langs evolution
naire weg tot het socialisme komen." 

1- Er moest door de partij vooral onder de politiek- daklozen
lworden gewerkt.

/

- De tegenstanders spraken zo graag over: persoonlijke vrijheid.
11 De persoon kan niet vrij zijn, zo lang de massa zucht onder
het kapitalisme, 11 ardus spreker. De persoonlijke belangen �oes
ten ondergeschikt worden gemaakt aan die van de massa. 
- De partij was bij de vorige verkiezingen in stemmenaantal
teruggelopen, omdat er niet actief genoeg was gewerkt.
- Wanneer men niet op de partijvergadering verscheen, was dit
een verwaarlozing van zijn taak.
- De ecomomisRhe strijd was de onderbouw van de politieke strijd
Spreker haalde in dit verband een uitspraak van de Engelsman
Owen aan.
- De leiding van de PvdA was niEt belangrijk, maar wél : dat een
eensgezinde arbeidersklasse pal stond in de strijd tegen het
kapitalisme.

� c,p�vermoedelijk) Roelof je MEULENBROEK-KLIJNSMA ( geb .24-1-07)
drong erop aan, dat de mannen hun vrouwen zouden aansporen, ac
tief deel te nemen aan de verschilleruîe acties. 

Hendrik LODE (geb.17-12-13) van afdeling .;IV te Enschede(= buurt
schap Laa.res) onderstreepte de woorden van Assink. 
- Zijn afdeling was met het oog op de verkiezingsactie in drie
wijken verdeeld. Een lid van het bestuur moest zorgen voor
een schilder, voor kalk, etc •• Het door Game geopperde idee
van het maken van schablonen, leek hem zeer goed. Zou het dis
trictsbestuur hiervoor niet kunnen'.zor.-gen? Men kon deze gemak-
kelijk onder zijn jas of in een koffertje vervoeren.

" 

��-,,(vermoedelijk) Hendrika Johanna HENGEVELD-HENGEVELD(geb.3-5-17, 
· echtgenote van Hendrik HENGEVELD, geb.25-7-01) verklaarde, dat

het afsluiten van het Atlantisch Pact betekende, dat er nog
meer ellende 2ou komen. De vrede stond op het spel. Jro.ereen
wilde niets liever dan vrede.
- De vrouwen hadden bij de vorige verkiezingen f 2000.- ingeza
meld. De mannen dienden de vrouwen aan te sporen, ook ditmaal
actief mede te werken.
- Zij constateerde, dat weer geen enkele vrouw uit Almelo op
deze conferentie aanwezig was.

MJiiulo .... ,hif Hendrik HERDER (geb. 23-5-92) wethouder te Heng.elo(O) heide, te
v"v�:�i,...r�· kunnen instemmen met hetgeen door voorgaande sprekers was ge-
C 
f � � zegd over de leuze II Oorlog of Vrede". Dit was inderd&ad één van· v,. de belangrijkste leuzen. 

- Het Atlantisch Pact betekende oorlog. De lezers van De Waarheid
was dit nu wel duidelijk. De grote massa zag dit echter nog
niet in. Zeker 90% van de pers vettelde het zijn lezers juist
andersom. _10-
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- Het gesproken woord vormde onget�ijfeld de beste propaganda.
- Het Atlantisch Pact was een pact van kani talistische landen.
Sommige kapij;alisten hadden de volgende leus wel eens uitgespro 

. km: "Liever oorlog dan crisis • 11 

- De vergaderingen van de partij werden de laatste tijd slecht
bezocht. Op deze conferentie verscheen zelfs het kader niet.
De vergadering te Enschede met Paul de Groot als spreker, had 
niet eens een volle zaal getrokkem, hoewel uit geheel Twenthe
pgn. met autobussen naar Enschede waren gekomen. "Wi.i moeten
onze onmacht niet demonstreren aan de tegenstander,," aldus
spreker.
- In Hengelo(O) moest men bij de verkiezingsactie aansluiten
bij hetgeen in de gemeentera�d was gezegd. De burgerlijke pers
had daarover ook geschreven. 

Voorzitter BöNHKE deelde mede, een dank-schrijven van Teiwes 
voor de ontvangen attentie te hebben ontbangen. 
Hermina BOSCH-WENNINK, vorengenoemd, deelde mede, dat de aan· 
Teiwes gezonden azalea f 3.25 kad gekost en dat het overige 
ingezamelde geld in het verkiezingsfonds zou worden gestort. 

Martinus KOOMEN (geb. 9-8-22), t!aarheid-journalist te Enschede, 
legde de nadruk op de noodzaak van het voeren van actie in 
de bedrijven. Als sympathiebetuiging zouden bij de opening van 
het '1ereldvredescongres te Parijs alle bedrijven gedurende 
t·wee minuten moeten stil liggen. Getracht zou 1,1orden, dit te 
verwezenlijken. De eerstvolgende bedrijfscourant zou in het 
teken van de 1 Mei-viering staan.Ook zouden er extra bedrijfs
couranten verschijnen voor de verkiezingen. 

ALBERS (nadere gegevens onbekend,vermoedelijk uit Enschede) 
. �ad opgemerkt, dat verschillende afdelingen in het geheel niet 

. �'trt f 1,,,aren vertegenwoordigd op deze conferentie. Hij drong erop 

IJ.Il hf"': ,,,.-�. aan? dat dit " tot in de finessesn onder de ogen zou worden_ � �z, eo. 
- ·.·anneer partijleden niet genegen waren, een pamflet achter
het raam va n hun woning aan te brengen, diende op ernstige
wijze met hen gesproken te worden.

Louwrens Jacobus Reinier WIERING (geb. 22-6-15) uig Hengelo 
liet eveneens een ernstig protest horen in verband met de af
wezigheid van vele pgn. op deze conferentie. Hij had zelfs ge
constateerd, dat som 1igen er na de middagpauze "tussen uit 
geknepen11 1.-.1aren. Lit waren pgn. uit Er schede. (applaus) 
- Na�r zijn mening zou de arbeidersklasse zich afvragen, wat
de door hen in de raad geko

7
en vertegenwoordigers in het afge

lopen jaar eigenlijk hadden-gedaan. Daarom moest er z.i. ver
slag worden uitgebracht aan de kiezers, over het door de raads
fractie gevoerde beleid. Daarbij zou men duidelijk moeten
laten uitkomen, welk een vijandige rol de andere partijen had
den gespeeld.
- De slagader van het kapitalisme klopte in de bedrijven. Daar
om moesten voor het gehele district gedrukte bedrijfscourantèn
worden uitgegeven, met enige �agina's over algemene onderwerpen
en een slotpagina over de toestand in het betreffende bedrijf.
- Het houden van debatvergaderingen kon zeer goede resultaten
afwerpen. In een pleats in Friesland had Berend Blokzijl daar
bij een grootse ovatie in ontvangst kunnen nemen. 
- Bij het houden van openbare vergaderingen diende men te zor
gen, dat er steeds gevulde aal en waren. Vooralnáar kleinere
plaatsen, althans plaatsen, die weinig pgn. telden, dienden
de grotere plaatsen autobussen met pgn. te zenden , wanneer
vergaderingen werden gehouden. 1 -1 -
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Dit zou de pgn. in die kleinere plaatsen stimuleren en een goede 
indruk maken op de buitenwereld. 
- Er was in het district veel te weinig gedaan aan dè voorberei
ding van het Wereldvredescongres. In het be(rijf, waar spreker
werkzaa.m 1,1as, had men deze aangelegenheid tot een onderwerp van
bespreking in de fabriekskern gemaakt. Aanvankelijk wilde men
er niet veel van weten. E'en EVC-er (niét-pg.) legde daarna aan
de kathol:iàcen en l'fV1J'-ers uit die kern een lijst voor van initi-
atiefnemers, welke lijst op verzoek van spreker door Strtijn
uit Amsterdam met bekwame spoed was ougezonden. Het resultaat
was, dat de kern besloot, een afgevaardigde te zenden.
- Naö.r sprekers mening dienden alle pgn. een raambiljet van de
partij op te hangen. :Janneer sommigen mochten weigeren, dan

. ? moest hun de overtuiging worden bijgebracht, dat zij ander 1,ierk 
.�·voor de partij moesten doen. Men moest dergelijke pgn. niet af-

� stoten. 
JJlll<JI., - De strijd voor de vrede in het gehele gewest kon met veel meer

energie gevoerd worden. Vooraanstaande pgn. moesten gaan praten
met intellectuelen, opdat dezen ook een symnathiebetuiging stuur
den. In wezen vormden deze sympathiebetuigingen een veroordeling
van het Atlahtisch Pact.

)Inleider BRUNING gaf daarna enige aanwijzingen en opmerkingen/naar aanleiding van hetgeen door de discussianten '&il.as gezegd.-/ 
- In de afdelingen �on, rekening gehouden worden met de gemaakte
opmerkingen. 

� 

- Pg.OTTO had de kwestie van een overwogen samenwerking met de
PvdA in 1946 niet geheel juist voorgesteld. Spreker gaf zijn
visie hierop.
- Het had weinig zin op KUPER,c.s. te schelden. Veel beter kon
me ten met PvdA-ers en r
- De aanval was zeer ze er de beste propaganda.· f\- In het algemeen toonden de pgn. bitter weinig initiatief en

ó, fj IJ.. 1
wachtten zij maar af, wat het districtsbestuur deed. Dit was fout ' · � De initiatieven moesten juist uit de afdelingen voortkomen. Van 
onder op moest de. strijd worden georganiseerd. 
- De partij beschikte niet over kapitaal, doch moest het hebben
van de werkkracht van zijn leden. Om iets te bereiken, moest er
"geknokt" en "gesappeld" wordan. Wanneer een pg. financi�el niet
kon meehelpen, dan moest hij op andere wijze worden ingezet. De
moed om voor de partij op stap te gaan, ontbrak nog maar al te
vaak. In Twenthe waren genoeg mogelijkheden voor de partij.
- De vredesactie moest vooral in de bedrijven worden gevoerd.
Vooral in Enschede, Hengelo en Almelo moest een technische ploeg
worden gevormd voor het maken van propaganda. In de afdelingen
moest rre n zelf actief zijn.
- Pg.SCHEPERS uit Borne diende goed te begrijpen, d at de bedoe
ling van de samenstelling van e en z.g. bloklijst was: het ver
krijgen van meer invloed. Wanneer een EVC-er of iemand anders
zich op deze lijst wilde laten plaatsen, dan moest men dit doen.
Er was in· het algemeen te weinig aandacht besteed aan de mogelij
heid tot het vormen van een bloklijst. o�

v�. U1.t•..>.1 l·1/.1rW wat betreft het geval-Borne meende BRUNING, dat iOZEMA (?) toch
nog wel invloed had in die plaats en dus wel op aie lijst hoorde. 

�1-"Er zou nog nader overlegd worden, of Van der VELDE (?) en anderen 
er op konden blijven. 

( 
- Wanneer men er in zou slagen om b.v. in Goor een oud-SDAP-er
op de C.P.N.-lijst te plaatsen, zou dit ongetwijfeld goede re
sultaten afwerpen.
- BRJNING onderschreef wat de sprekers HOLTKAMP en BöNHKE
gezegd, respectievelijk over de jeugd en de middens�and.

- 12 -
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- Aan het ädres van HARTMAN zei BRUNING, dat naar zijn mening 
het oorlogsgevaar dichter voor� deur stond, dan wel werd ge
dacht. 

t 
Met nadruk zei spreker:"De reactie heeft inderdaad liever 

orgen oorlog, dan overmagen!" 
De openbare discussie-vergaderingen waren naur zijn mening 

zeer toe te juichen. 
- Hetgeen WIERING had voorgesteld over het verspreiden van ge
drukte bedrijfsc01..1l'anten, was zeer zeker aan te bevelen. E:erst

/ diende d&.artoe echter het benodigde geld aanwezig te zijn.
Vn 

-

De vredesactie moest krachtig worden gesteund. Zoveel moge
��W lijk mensen moesten worden afgevaardigd naar Parijs. Indien de 
� benodigde deviezen hiervoor niet te verkrijgen waren, moesten 

deze afgevaardigden een bijeenkomst in ons land organiseren. 
- Alles diende in het werk gesteld te worden, om het kader te
mobiliseren.

fVonFzitter BONHKE, een slotwoord sprekend, deelde de aanwezigen 
mede, dat in de Willemstraat te Enschede (districtsbureau-CPN) 
het aanwezige verkiezingsmateriaal in ontvangst kon worden 
genomen. 
- Afdelingen, die meenden, zelfstandig hun verkiezingspropagan
da te kunnen voeren, waren daarin geheel vrij. Alleen moesten 
zij 30% aan spreker afdragen, hetgeen bestemd was voor de lande 

J (,) 'f\' 

J 
lijke actie. 

� VAi

-

Spreker meende, dat het in zekere zin goed was, dat de poli-
Z_·16.1J1 -ltieke secretaris TEIFES niet aanwezig had kunnen zijn, daar hij

i./)11"'- 1
tot zijn vreugde had gezien, dat jongere pgn. nu ook hun mond

1 hadden open gedaan. 
- Hij spoorde tenslotte de aanwezigen aan, aan de reactie een

� 
kli:r,i.kend antwoord te geven en besloot met: "Vertrouwend in eigen
kracht, naar de overwinring!"

I 

� kf rit /)J� J,. vn/,.7 - - - - - - - - - - -



Verdedigt de Vrede! 
' 

Weg met het Atlantische oorlogs-pact ! . 

Nederlandse mannen en vrouwen, 
Het is op een ernstig tijdstip, dat wij het woord tot u willen richten. 
De regering-Drees heeft zich bij het Atlantische Pact aangesloten, het militair verbond onder lei
ding van Amerika en Groot-Brittannië, dat op de aanvalsoorlog tegen de Sovjet-Unie in de
nabije toekomst is gericht! 
Bij de bekendmaking van dit Pact heeft de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken 
Acheson verklaard, dat een incident over de luchtbrug te Berlijn reeds aanleiding kan zijn om 
deze oorlog te doen uitbreken. 

Beseft gij wat dit betekent?. 
Dit betekent dat ons volk onverhoeds in een misdadige derde wereldoorlog kan worden meege·
sleept, wanneer dit in de kraam van de Amerikaanse en Britse militaristen te pas komt! 

Weest op Uw hoede·! 
De oorlogswolf hult zich in het schaapsvel; de propagandisten van Amerika verklaren om strijd 
dat zij slechts "vredelievende bedoelingen" hebben. 
Dit is w weerzinwekkend dat het vooraanstaande lid van de P.v.d.A. Prof. W. Banning zich ge
drongen zag te verklaren: ,,dat de leiding der- Westerse wereld, de socialisten incluis, de vredes-
ideologie ongeschokt hanteert ter voorbereiding van 't oorlogs-bedrijf." (Tijd en Taak, 26 Maart j.l.) ____ ,..I['"" De propagandisten van Amerika beweren, dat het Pact noodzakelijk zou zijn oin Nederland tegen 
de "Russische agressie te verdedigen". 
Maar het is bekend dat de Sovjet-Unie Nederland niet bedreigt en nooit heeft bedreigd. In
tegendeel. De Sovjet-Unie heeft het leeuwenaandeel van de offers gebracht om Hitler te verslaan 
en daarmèe om Nederland van de Duitse Nazi's te bevrijden!
De Sovjet-Unie is een socialistisch land. Zij heeft nooit enig vredelievend volk· be-oorloogd en zal 
dit ook nooit doen. 
Zij heeft hiervan opnieuw het bewijs geleverd door haar herhaalde voorstellen, die steeds van 
kracht blijven, om de bewapening internationaal met één derde te verminderen en de atoom-pom 
als wapen te verbieden. 
Zij heeft hiervan het bewijs geleverd door haar bereidheid tot yreedzame internationale samen
werking en het aanb_gd van Stalin om met Truman door overleg alle geschillen uit de wereld 
te helpen. 

Maar de Amerikaanse imperialisteo en hun 
knechten willen geen vrede, doch oorlog! 

Het in staat van ontbinding verkerende kapitalisme gaat een -0ntzettende crisis tegemoet.'In Ame
rika, Italië, Frankrijk, West-Duitsland, België en ook Nederland telt men alweer de.werklozen met 
millioenen. 
In het aangezicht van de crisis treden de kapitalisten van deze landen in het voetspoor van Hitler 
en zijn bereid zich hals-over-kop in de oorlogs-catastrophe te storten om hun winsten veilig te 
stellen ten koste van het bloed en 'de tranen der volkeren. 

Nederlanders, dat nooit Wij willen geen oorlog! 
DE GROTE MEERDERHEID-VAN ONS VOLK IS NIET BEREID TE VECHTEN EN TE STER
VEN VOOR DE AMERIKAANSE LUCHTBRUG IN BERLIJN OF DE AMERIKAANSE KAPI
TAALS-BELANGEN IN HET ROER-GEBIED Off IN AZIË ! 

Nederlandse mannen en vrouwen, 
· Reeds zijn duizenden militairen en burgers · in Indonesië gevallen en verminkt voor belangen,
dfe geen Nederlandse maar Amerika�nse belangen zijn.



In de breedste kringen van ons volk heerst rouw en onrust, om de dodenlijsten en de onzekerheid 
omtrent het lot van man of zoon, die door de regering-Drees reeds bijna drie jaren tot oorlogs
dienst in de tropen werden gedwongen, in een bloedige en onrechtvaardige strijd tegen het voor 
zijn· vrijheid strijdende Indonesische volk. Het Atlantische Pact wil de koloniale oorlog in Indo
nesië echter nog verder uitbreiden. Het stelt de Nederlandse troepen ter beschikking van Ame
rika in geheel Azië ! 
Het Atla�tische Pact versche1,1rt het Handvest van de Verenigde Naties, waarvoor, de volkeren 
in de Tweede wereldoorlog gevochten hebben, in de hoop dat .het de laatste oorlog zou zijn. 
Het brengt ons volk aan de zijde van de oorlogs-misdadiger Krupp, de Portugese fascist Salazar 
en straks ook Franco, in de oorlog tegen de helden van ·Stalingrad! Maar de regering-Drees, ge
heel afhankelijk van Amerika, tekerit dit Pact, zonder daartoe door het volk gemachtigd te zijn, 
steunende op een meerderheid in de Kamers, die onder geheel andere omstandigheden verkozen 
zijn. 

Deze ondertekening kan voor U geen waarde hebben! 

Het Nederlandse Volk moet opnieuw de gelegenheid krijgen 1Jch ui·t te spreken. 
Daartoe moeten de Kamers ontbonden· worden en nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven! 
Het Atlantische Pact brengt verhoging van de niilitaire uatgaven" die reeds bijna de helft van 
de Rijksbegroting opslokken, met nieuwe h.mderdtallen millioenen gulnens. 
Reeds is de uitbreiding van dt. jaarlijkse H.chtingen voor leger en vloot met 10.000 man aange
kondigd. 
,Vliegvelden en havens worden in ons land als militaire basis aan Amerika ter beschikking ge
steld. Industrieën worden voor oorlogsproductie omgebouwd. 
Ons land wordt tot een militair bruggehoofd van Amerika tegen de Sovjet-Unie en de volksdemo- . 
cratische landen van Oost-Europa gemaakt! 
En dat terwijl er _geen geld is om in het tekort vàn 400.000 woningen te voorzien1 En dat terwijl 
er geen .cent gegeven wordt c,m het dalende lev�nspeil van arbeiders en overheic1.spersonee1 
tegem <ie toenemende duurle te 'beschermen! 

De oorlog kan en .moet v·ermeden worden! 

Zonder het vo1k kan geen oorlog worden ge�oerd. De Nedeclandse arbeidei:skfasse zal nooit of 
te nimmer een aanval op de Sovjet-Unie of enig ander vredelievend land ondersteunen! 
De krachten -die de vrede willen zijn thans sterk genoeg om een herhaling van het avo:ntUIIJ1!' v:aa 
Hitler door Amerika doeltreffend ie verhimderen. 

Zij vormen een macb± van millioenen en ,aanh� hoofd staan :de commUDJist-en. .in .de gehele w-e 
reld, 'bereid om tot het uiterste tegen de· oorlogs-stokers te strijden, zoals zij tegen H1Her g,estt,ed� 

hebben. 

Veren.igt U voor de vrede! 
Wat rook 1,1w politieke (!)f godsdieEStige ov.ertuig:img rij, DE VREDE GAltT BO:VENAL ! 
ERKENT HET ATLANTISCHE O_O.RLOGSPACT NIET.! EIST NIEUWE VERKIEZINGEN l 
STRIJDT TEGEN DE REWA.PENING EN UITBREIDING VAN DE WEERMACHT TEN 'BE
HOEVE VAN AMERIKA EN ANDERE VREEMDE MOGENDHEDEN ! 
AANVAAIIDT GEEN BEVELEN VAN VREEMDE GENERAALS! 
ER UIT MET HEN, EN MET ALLEN DIE ONS VOLK ALS HUN KANONNENVOER NAAR 
DE SLAGVELDEN WILLEN_ STUREN! 
STOPT DE .KOLONIALE OORLOG IN INDONESffl '! 
DE TROEPEN TERUG EN GEEN TROEPEN OF OORLOGSTUIG ERHEEN ! 
EIST HOGERE LONEN EN LAGERE MILITAIRE UITGAVEN l 
EIST DAT ER HUIZEN GEBOUWD WORDEN EN GEEN TANKS OF OORLOGSSCHEPEN! 
VRIENDEN VAN DE VREDE, VERENIGT U TEGEN DE 00.RLOG! 

DE COMMUNISTISCHE PARTIJ V ÀN NEDERLAND (DE WAARHEID�� 
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Onderwerp: a.s. verkiezingen; 
bloklijst te Borne. 
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P,1R: 
-

b" 

ten: 
Ik heb de eer, LJedelgestrenge het volgende te berich

In aansluiting op hetgeen in mijn rapport No. R 136, 
rtd. 14--4-49, handelemde otrer een districtsconferentie deF 
UPN, werd gezegd over het opstellen van een z.g. bloklijst 
te Borne, kunnen thans een aantal bijzonderheden worden 
vermeld, verkregen uit correspondentie van de secretaris 
van deze kiesvereniging met het districts-secretariaat 
der CPN te Enschede. Bedoelde bijzonderheden zijn vermeld 
op bijlage I dezes. 

Uit deze correspondentie bleek, dat slechts door 2 
van de candidaten, genoemd aan het einde van bijlage I, ee 

.Y. biografie t.b.v. het district s-secretariaat der f/N werd
� verstrekt, n.l. door J.S-Mfepers en H.v.d.Velderl f::fHendrik

, Ivan der VELDEN, geb.5-4-01 te Borne, textielarbeider, wo
nende te Borne, De Ruijterstraat 5). De biografie van 

I'" Van der Velden wordt in afschrift als bijlagehII hier bijg 
� ·voegd.
�f { Het feit, dat J.Schepers zijn biografie had gesteld 
J\ ·'"'! op papier met gedrukt hoofd van het dagblad "De Waarheid",

"Olf""' duidt mogelijk op een optreden als correspondent voor dit 
l blad. 

Van de overige m.annelijke·candidaten werd slechts een 
foto ingezonden met een korte aantekening, zoals a�ngegeven 
achter hun namen op bij.lage I. ,.., _,11 d 3./lf

/ 

Van de candidaten H.v.d.Velden, J.P'at, A.Bosma en 
, .Ä J .L.Hilbrink wordt hierbij een afdruk van de door hen ver

strekte foto's overgelegd. 

De ID van de heer districts-comrnandant der rijkspoli-
te te Almelo zal dezerzijds met de inhoud van dit schrij-

1 � 
l�-· 

'
ven in kennis worden gesteld, met het verzoek, de persona
lia van de candidaten en eventueel nader bekend geworden 
bijzonderheden aan U te berichten. 

w 



.LOH.Nt. 
_.,, __ _

liet _prograwma ·whc..r.aan de Kiesverenipging ( Blot:-vorifiinf�J voor de a.s.
Jemeenterua.<isverkiezing wcnscht deel te nemen. 

1 .aanschai'f'ir E, vun bouwlllaterialen voor arbeiderswoningen e, vorder·inL
van g..cote huizen.. vnel.le bevorderin6 e;ewenscnt. 

2e .L.erzienint: van de 1.onen van het l1e1Ih.en1,,,pu.csoneel. 
je. l'egen huu..r�erhol;1.ni5• 
4e .. ,edezet:genschap van het Gemccntepensorieel bij het beheer en beleid

van de Gemeentebedrijven enz. 
5c. Verno6i!'!g van steun voor ouden van daze1 en arn.lastiger.. 
6e. 'inanciele hulp û.aJl in rooeil1 jkheden ve rlu:rende klelne rnidrienstanders 

en kleine boeren. 
7c, Verbeteri_ng van de Volksgczoudhei<l. door kr1�chtige bestrijdL c vnr 

de _ • .B. �-. Jy stem&tische doorlichtine; Yan de e:ehele bcvolkiI,t:. l<"et 
- verstrekken van verstorKende 1.n.iddelen en h1up t..o.n diegenen uit de 

werkende bevo.Lking, die d,.urvoor in uanJLerkir:g komen. 0p ruime schaal
uit.zending van kinderen n.:;..o.r herste.1.J,.ine;soor ien en vn.cantickolonies. 
i._evordcr .ng van speel tuinen voor kinderen, füet onderste,1riné'.: van 
Gem"entcwege. ,,nelle bevorderine; vun stro.ter:, wegen en riolerir,c e 

8.Devordering vun Openbaar Onderwijs. 
9e. osteloze ff.elk, er strekking op <te lagerè scholen. î' osteloxc tnndheel

kundif"e verzorging voor de jeugrl.. 
lee. ,3ubsidies voor r.ul t·,1rele instelline;en en verlap;inf'· van vc rrnakclijks

heidbe;i..asting. 

I' 

LIJ8T van candidaten voor de z.g. blokli. st, Wlw.rlllee de (,}'IJ te .1:>0rne, 
i., 

, tezu«.en iliet andere uiterst links georienteerdon, ui-t.ko.wt voor de vc.c
n• l kiezinr;en van 22 Juni a.s. Deze ope;u.ul" dateert vun l) u..ei '49: 

tJ · \ .±· J. 0chepers; 2• h.hisinl-Turksma;
,� · \ \ f" ll. v.d. Veld.en; b ,v J .1.hilbrink; 

l· Jlx1iloncm:x; J .Pat; 1_.v A • .achterberg-ülàersmu. 

\ 

1•'<� .a.Bosma; 

K. ,lozema, die oorspronkelijk ook OJ) deze lijst voorl�wan., bedankte,
evenals nog een persoon. In hun plhutsen werden vrouv,en opgesteld, 
w,.urvan werd getuigd: " •.. zij zijn vooruitstrevend en komen op voor
de oelan8tm van cie arbeidersklal-jsé". 

ll\f,�.De secretaris van de Kiesvereniginr·-Bloklijst, J .l'at, 'richelwet;_ 2� . f.t3orne, heeft, nadat bt sprekingen hadden plë"a· s gevonden met de .1e1d1.ng
van het district Twen the der CPN, ,rar elk cle r. nan<liélcitEm ee:c bioe;raf'ic
met foto moeten opzenden 1...an het districts-secretario.at. :ie ze foto / 
zou volgens de CPN bestemd zijn voor de verkiezingBkrant.. 

iJ.0chefers is sinds 1933 lid vun de CPr."!'.ls lid vo.r1 a.e r;ementeraun: 
1
J.L.Hi brink is vanaf de oprichting lid van de h:VÇ er. sinds 1946 l.id

van de CPN. 
Il.v.d.Velden was tot 1948 lid vru� de }vd.A.Thuns partijloos.Verklaart., 

:.!iich als socialist niet te ·unnen neerlee;0en bij de poli
tiek van d_e l'vdA. 

, A.bosrofl. is één Vc..n de opric.nter.s van .de 1..t,VC ir:. .clor·ne e:i;. voor�i 1, te.t var, 
de afdeline; bouvrvalcken de1; 1<.:VC. 

J .l'at 1 s vana.f oprichting lid van,le 1<.,VC en bestuurslid o.fdelint.: ,,.et aal 
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Ik heb de ee1� Uedelgest1�eng·e 11.ierbij te doen t0eJome11:�e en 
verslag van de all1.ie:c1 OlJ Dinsèag 8 I\Jovember j .J�• gel1.ouden open-

bare vergadering van de C.P.N. 
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VERSLAG van de op Dinsdag 8 November 1949 te Enschede 
gehouden openbare vergadering, belegd door de C.P.N., afde

ling Enschede, ter herdenking van de November-revolutie 1917. 

Aanwezig:- plm. 300 personen. 

Zaalcap.:- 400 personen. 
Entree: f 0.75 per persoon. 

Stemming: enthousiast. 

Sprekers:- Hendrik BÖNHKE, 4-4-12, voorz. der verg. 
Jan HAKEN, 13-10-12; 

Johannes Hendrik 'E::l;·.�s, 4-6-11� 

Elisabeth CAPELLE, 13-1-28. 
r1ïe dewerkenden :- Zangkoor -,ïfüörgenroo-d" , o .1. v.

geb. 20-1-90. 

"De dvraze zangers" ( 2 personen) ; 
Wymp je GRA]VIBERG-HOGENBR nm:, 16-3-1. L�, de -

l t . ,,, 1 ; c ama rice. '-<>';' �, ,..,. 

De bijeenkomst werd geopend do or BÖ:NHI<E. 

Nadat het zangkoor "Morgenrood" endlge nummers had ge
zongen en de aanwe3,igen staande de Internationale hadden 

gezongen, sprak de spreker van deze avond, Jan HAKEN, zijn 
rede uit. 

De vraag of de communisten uiteindelijk de algehele over

winning zullen behalen, behoefde volgens spreker niet meer 
gesteld te worden. Wanneer men een blik over de vTereld liet 

gaan, dan zou men voldoende bewijzen kunnen vinden, om deze 
vraag bevestigend te kunnen beantvvo orden • .Aleen de vraag 

wanneer de communisten zullen overwinnen, had nog recht van 
bestaan, doch niet lang meer. 

"Binnen voor ons afzienbare tijd z]Jn ·wij aan de macht", 
aldus Jan HA.KEN. 

Tegenover de bewering van de anti-communistische laste
raars, dat u in de Sovjet Unie na de revolutie van 1917 

geen menselijke vrijhetden en waardfieden voor de individuelen 
bestonden, wilde Sl)reker de volgendë feiten s tellen: 

In .Amsterdam met zijn zogenaamd socialistische burge

meester zou maandelijlrn f 19.= per persoon voor de ouden van 

dagen in een zeker tehuis worden ui tgetrok_::en, terwijl Va;

ruige bloedhonden van de politie, die o.a. afgericht worden 
- 2 -
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om staaksters te lijf te gpan, maandelijks f 26.� per hond zou 
worden uitgetrol(ken. 

11 Is dat menselijke vraard.ï:peid en vr:iijheid?", vroeg spreker. 
Een burgemeester in één van de grootste plaatsen van Ne

derland, die een ernstig misdrijf had gepleegd, uerd in een 

sanatorium verpleegd, in plaats van in een gevangenis gezet. 
Spreker vroeg: 11 Zijn dat menseliJ'ke rechten en waardigheden'? 

In de Sovjet Unie zouden deze rotte plekken worden uitge

sneden. 
In Ensch8de werden 3 arbeiders, die opkwamen vo or de be

langen v an enige stakende mede-arbeidsters, ontslagen door 

E. ter 1.'UILE. In de Sov� jet Unie zouden zich volgens spreker
geen "Ter Kuile'srr bevinden.

Ower de devaluatie, de Indonesische kwestie en de R.T.C. 
sprekendeJ bracht hij geen nieuwe gezichtspunten naar voren, 

hoewel hij dikwijls door zijn scherpe ironie de lachlust van 
de aanwezigen opwekte. 

Aan het slot van zijn betoog wekte bJj op tot eenheid, 

om de vrede te bewaren. Hij bracht hierbij hulde aan de "helden 

van Schoonhoven" en hekelde het optreden tegen een aantal 

militairen, die met morele wapens, zoals de bedreiging met 

kerkerstraffen, naar de boot waren gesleeyt. 

Indien het tot een oorlog zou komen, wat spreker niet 
hoopte, dan zou geen schuilplaats ter wereld te vinden zijn 

,.t� v oor de kapitalistische oorlogsophi tsers. rrHangen zullen ze", 

f>t-f� uJll;J.ieJ spreker met stemverheffing.

f/!':'/�
,..J

':j/, · GeduJ?ende zijn rede werd spreker herhaaldelijk door applaus

....... r onderbrol-:en. 

Na de pauze traden de hiervoren genoemde medewerkers 

beurtelings op en oogstten hierbij veel succes. 

TEr.�s, de politiek secretaris v an het district Twen the 
der c.P.N., sprak tot slot een propagandistisch woord voor het 

dagblad "De Waarheid". Hij uitte felle critiek tegen leden van 

het Katholiek J"ongerenverbond, die tijdens de onlangs in Ensche

de gehouden winkelweek diverse zals::enlieden zodanig hadden 

bewerkt met bedreigingen, dat zjj geen advertenites in "De Waar
heid11 hadd.en dltr�ven plaatsen en de reeds toegezegde adverten
ties hadden ingetroklcen. 

- 3
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Spreker riep vervolgens zijn rrpartijgenotenrr Jan Hendrik
SPEEK, geb. 28-11-02, en Theodorus Antonius Alphons BORlf, 
geb. 11-12-24, op het podium en bracht hen hulde voor het 

dat zij respectievelijk 11 en 10 abonnees op "De Waarheidtt had

den ge-worven. 
SPEEK ontving hiervoor een horloge, terwijl BORN een twee

tal boeken �erd aangeboden. 

Tijdens het amusementsprogramma collecteerden 2 staalcsters 

,J... / ) 
\
van E. ter KUILE, n.l. E.CAPELLE voornoemd en Christina __ _

:) �
{ 

geb. 22-4-17 te Enschede, respectieveliJk voorzitster en pen

�� .�
1
. ningmeesteresse van het stakingscomité, met steuniijsten in de

� zaal. 

\ Voordat BÖNHKE de vergadering sloot bracht E.CAPELLE de 
aanwezigen dank voor de f 22.� die waren ontvangen. 

Bij de uitgang werd een collecte gehouden ten behoeve van 

het P.P.P.-fonds, welke collecte door TE:ffiES was aanbevolen. 

In de zaal waren spandoeken met de leuzen "Ivïet de Sovjet
Unie voor de vrede", 11 Steunt on werft voor De Waarheia:n en 
11Vrijheid11 opgehangen. Op het podium waren tv.ree massale foto's 

van Lenin en Stalin, alsmede een tleinere foto van Karl r.'Iarx 

geplaatst. 

Voor de aanvang van de ve::·gadering werd gecolporteerd 

met het A.N.J .v .-orgaan "Eentt , het orgaan 11 Fi.ir dauerhaften

Frieden, fiirVolksdemokratie11
, dà. ,. 21-10-49 (waarvan één exem

plaar ann á.e heer P. is overhandigd) en oudere comL...unistische 

brochures. 

? - -
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GEHEIM 
Verbi]lding: no . Lt-6. 
No.1+618. 
Onderwerp: Openbare vergadering van de 

C.P.N., afdeling Deventer.
- _t::_ ·_ - � _., . _}_ - - - - - - - - - - - - - -

Datum van ontvangst bericht: / IR\ --

dBetrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. J� · � _ A_ / 1' 'I r;J) 
Waardering bericht: zeer betrouwbaar. , - · 
Tevens bericht gezonden aan: dhr.Procureur Generaal fgd.Directeur v.Politie 

te Arnhem. Medewerkende instanties: 
Ondernomen actie: 

e 

e 

Ik heb de eer U te berichten dat door de afdeling Deven
ter van de C.P.N. ("De Waarheid"), op Vrijdag, 18 November 1949,in 
het gebouw "Het Hoekhuis", aan de Brink alhier, een openbare ver
gadering werd gehouden, welke bezocht werd door ongeveer 4-0 perso
nen, bij een zaalcapaciteit van ongeveer 60 zitplaatsen. De verga-
dering, welke als revolutie-herdenking was aangekondigd, was voor 

) J iedereen vrij toegankelijk. Sprekers waren: Marinus DITZEL, gebore 
l te Deventer, 3-7-1914, winkelbediende, wonende alhier, Bloemstraat 

� no.77 en Gerardus MAAS, geboren te Zaandam, 17-8-1913, leider van 
de communistische fractie in de Zaandamse gemeenteraad, wonende te 
Zaandam. Medewerkers waren: een A.N.J.V.-toneelgroen o.l.v. Andri 

hLf'' Yî HENDRIKS, geboren te Deventer, 2-10-1924, auto-monteur, wonende al 

pl)!, 
1 t hier, Dapperstraat 17; Daniel POELDER, geboren te Deventer, 26-5'-

1921, musicus, wonende alhier, Bellendonkplein 14 (viool); Petrus 
X-t POELDER, geboren te Deventer, 17-2-1884, dansonderwijzer, wonende 

X\alhier, Parallelweg 23 (piano); Johanna Catharina DRECKSCHMIDT�
SMIT, geboren te Amsterdam, 19-11-·1902, wonen�e te Arnhem (piano)

X' \ en zekere heer. MEEBERG of MEEUWBERG, eveneens wonende te Arnhem.De 
beide laatsten werden voorgesteld als het Arnhemse duo, leden van 
de C.P.N. De bijeenkomst werd geopend door DITZEL, die opmerkte da 
de bijeenkomst een bont karakter z�u dragen, doch dat het accent 
gelegd moest worden op de herdenking van de revolutie, welke 32 
jaar geleden in Rusland plaats vond. Nadat het 0Arnhemse duo" eni
ge muziekstukken van goed gehalte ten gehore had gebracht, arri
veerde MAAS, die terstond het woord kreeg en een langdurige rede
voering hield, waarin hij de toestanden in de Sovjet-Unie schetste, 
deze vergeleek met die in Nederland en de U.S.A. en vervolgens op 
de gebruikelijke wijze sprak over Indonesië en de R.T.C. Uitvoerig 
lichtte hij de communistische overwinning in China toe, waarin hij 
een steeds sterker worden van de vredesmachten zag. Z-1.jn rede 
bracht geen nieuwe gezichtspunten naar voren. Onmiddellijk na het 
uitspreken van zijn rede vertrok hij, naar men mededeelde naar Am
sterdam. Hierna werd gepauzeerd. Na het weder optreden van het 
Arnhems duo sprak DITZEL over de te voeren propaganda voor het b 
"De Waarheid" en hij wekte de aanwezigen op elke Zaterdag een uur 
te colporteeen met dat blad, teneinde de brede massa met de inhoud 
ervan bekend te maken. Op zijn initiatief werd terstond een colle 
te onder de aanwezigen gehouden voor het "P.P.P.-fonds", welke
schatting niet meer dan/ 10.- opbracht. Vervolgens speelde de 
A .N .J. V. -groep een tweetal korte toneelstukj e·s met een politieke 
inslag, getiteld "Het opstel" en "De vreemdelin.g", kort toegelicht 
door HENDRIKS. Na het optreden van het ensemble POELDER sloot DIT
ZEL te 23.15' uur de bijeenkomst en zongen de aanwezigen staande de 
"Internationale". De bijeenkomst had een ordeli� verloop, er 
heerste een geanimeerde stemming en de sprekers, �erwierven een 
krachtig applaus.-------------------------------------------------

EINDE. 

l.' 
r 



. oin<Ung: No .46. 

No.1880 

Onderwerp: Vergaderingen in de open 
lucht,van de C.P.N., 
afdeling Deventer. 

· - - - .. - -

Da turn: 2.8. ""'"'" 1 1 n C'Q. 
OP KAART . · j �- ..:v_ 

�Ac_o,_,,_. _ _ _ _ _  t_;C4D�/M���I Datum van ontvangst bericht: 
{?;t?il'J Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 

Waardering bericht:zeer betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:dhr. Procureur Generaal fgd:lDirecteur van Poli tie

Ondernomen actie: 
te Arnhem. 

Medewerkende instanties: 

Ik heb de eer U te berichten,dat door de af
deling Deventer van de C.P.N.een propaganda-actie is gevoerd 
voor de verkiezing van de Provinciale Staten,waarbij te De
venter tie� vergaderingen in de open lucht werden gehouden. 

1 Hierbij tr�n als sprekers op: Martinus POTHOVEN,geboren te 
Apeldoorn op 2 April 1924,van beroep kantoorbediende,wonende 

.t te Deventer IJsselstraat 10; Helena Reina Edelina VELLEMAN, 
geboren te Wieringen op 6 Februari 1901,echtgenote van C.J. 

ij I Rijpma,wonende te Deventer Cartesiusstraat 23; Tjalle JAGER, 
geboren te Steenwijkerwold op 7 December 191�,van beroep 

.1 metselaar,wonende te Deventer Vechtstraat 23; Marinus DITZE� 
geboren te Deventer op 3 Juli 1914,inspecteur van een levens, 
verzekeringsmaatschappij,wonende te Deventer Bloemstraat 77; 

PflEddy NIEUWENHUIS,wonende te Zutphen,lid van het districts
bestuur der C.P.N. en een C.P.N.-lid uit Vorden,genaamd iHra'1' 

� t HUISMAN. De vergaderingen vonden plaats op 17, 18, 19, 24 en 
25 April 1950,dus twee vergaderingen per avond. Het gespro
ken woord werd door middel van een microfoon met luidspreker 
versterkt,waarbij gebruik werd gemaakt van een luxe-auto,ge-

,..,. l kenmerkt M-75756. Bij onderzoek is gebleken,dat bedoeld let
..,. 1 ter en nummer werd afgegeven aan A.BROIJL,wonende te Gorssel,

Groenestraat O 56.-------·----------------------------------
De 1e vergadering,in de Sloetstraat alhier,werd bij.,..,ge-

woond door ongeveer 20 volwassenen en een groot aantal kin
deren. Er heerste een lauwe,weinig geinteresseerde,stemming 
en er werd slechts door een vijftal personen na de redevoe
ringen geapplaudisseerd. Mevrouw RIJPMA-VELLEMAN,ingeleid 
door POTHOVEN,toonde eerst op vage wijze de plaats van de 
Provinciale Staten ten opzichte van gemeenteraad en regering 
aan en omschreef in het kort waarom volgens ha� mening een 
sterke vertegenwoordiging van de c.P.N.in de Prvinciale Sta
ten van belang was. Zij beschuldigde de regering van oorlogs
politiek en het verwekken van een oorlogspsychose,waarbij 
zij als bewijs van haar beweringen de conferenties te 's-Gra, 
venhage van de generaals der landen,aangesloten bij het At
lantisch Pact, en de wapenleveranties aan de Europese landen 
aanvoerde. Zij legde de nadruk op de vredeswil van de arbei
dende klasse,welke wil slechts door de C.P.N. zou worden uit, 
gedragen,zodat men,als men de vrede wil,zijn stem op de 
C.P.N.behoort uit te brengen. De volgende spreker,JAGER,con
stateerde,dat de werkeloosheid in ons land hand over hand
toeneemt en noemde cijfers betreffende de werkeloosheid in 
de u.s.A. Hij bracht de werkeloosheid in de Westerse landen
in verband met het Marshall-plan. Beide sprekers doorspekten
hun redevoeringen met de bekende communistische frasen.-----

De 2e vergadeting,in de Adelaarstraat alhieriwerd bijge
woond door ongeveer 75 volwassenen en aan aanta kinderen •. 
De stemming was gelijk aan die van de vorige vergadering.Er 
werd niet geapplaudisseerd. Dezelfde spre�ers voerden het

/woord en roerden in enigszins andere bewooringen dezelfd� 
thema's aan.------------�---------------------
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De 3e vergadering,aan het Muggeplein alhier,werd door onge
veer 25 personen bijgewoondo De sprekers,T.JAGER en M.POTHOVEN, 
voerden het woord over dezelfde onderwerpen als op vergadering 
no.1. Geen applaus.---·----------------------------------------

D e  4e vergadering werd gehouden aan het G.ter Borchplein al
hier. Ongeveer 60 toehoorders,verder alles zoals bij vergade� 
ring no.3.-----------�-----�---�-------�-------�---�-----------

De 5e vergadering,in,de R anderstraat alhier,werd door onge-
veer 75 personen bijgewoond. Geen applaus,weinig interesse. N a  
aankondiging door POTHOVEN gaf mevrouw RIJPMA-VELLEMAN een kor� 
te omschrijving van de door de regering gevolgde oorlogspoli
tiek,welke tot uiting komt in de wapenleveranties en in het 
feit,dat er geen geld beschikbaar is vbor de bouw van scholen, 
zwembaden,enz. De door de regering gevoerde politiek zou vol
gens spreekster verlaging van de1.evensstandaard en alghele ar
moede van de werkende klasse ten gevolge hebben. Zij wees op de 
vredelievende politiek van de u.s.s.R. en verklaarde,dat men, 
door te stemmen op de lijst van de com�unisten en partijlozen 
steun zou geven aan een werkelijke vredespolitiek. NIEUWENHUIS, 
hierna het woord voerende,richtte in zijn rede een aanval op 
de P.v.doA. en haar bestuurders. De regering en de P.v.d.A. 
noemden de C.P.Node partij�welke de chaos wil. Volgens deze 
heren is het chaos wanneer de arbeider een beter loon krijgt, 
wanneer men de vrede wil bewaren,enz. De communisten daarente
gen vinden het chaos wanneer er werkeloosheid heerst en het 
kostelijk voedsel,zoals groenten,bij hopen op de mestvaalt 
wordt geworpen. 6ok spreker zag in de u.s.s.R. een bolwerk 
voor de vrede,en zei: "N oem mij een land,dat sinds de revolu
tie in de SowJet-Unie door deze U nie van ware Socialisten van 
de daad is aangevallen". Spreker meende,dat men op deze vraag 
geen land kon opnoemen. Ook hij eindigde met de aanbeveling 
van de lijst van comnunisten en partijlozeno------------------

Op de 6e vergadering,in de 2e Kruisstraat alhier,waren onge
veer 35 personen aanwezig. Geen applaus,weinig geinteresseerde 
stemming. Hier was de eerste spreker Jaap HUISMAN,die werd aan• 
gekondigd als een Christen,die tot het communisme was gekomen. 
Inleider was wederom M.POTHOVEN. HUISMAN bracht het niet ver
der dan enige onsamenhangende,slecht verstaanbare woorden,waar• 
mede hij tot uiting bracht,dat hij ondanks het advies van zijn 
predikant tot de C.P.N .was toegetreden en dat het hem daarbij 
uitstekend beviel. NIEUWENHUIS hield hierna eenzelfde rede
voering als bij vergadering no.5.-----------------------------

De 7e vergadering werd gehouden aan het Hoornwerkplein al
hier. Aanwezig waren ongeveer 35 toehoorders. De stemming was 
lauw,geen applaus.--------------------------------------------

De 8e vergadering werd gehouden aan het Bellendonkpletn al
hier. Aanwezig waren ongeveer 50 toehoorders,de stemming was 
lauw,geen applaus. Op beide vergaderingen voerde NIEUWENHUIS, 
na inleiding door M.POTHOVEN,het woord. Zijn redevoeringen 
hadden dezelfde inhoud als op de 5e vergadering.--------------

De 9e vergaderin&L,werd bijgewoond door ong�veer 2 personen,
allen partijgenoten. Enige buurtbewoners,(3 a 4 personen)kwa
men aan de deur van hun woning. De stemming was matig,geen ap
plaus. T .JAGER,ingeleid door M.POTHOVEN ,viel de K.V.P.en de 
P.v.d.A. aan en trok een vergelijking tussen de kapitalistisch:
politiek van voor 1940 en die van na 1945. Volgens hem bracht
de kapitalistische politiek van tegenwoordig dezelfde conse
quenties als voor 1940 n.l.werkeloosheid,armoede,voedselver
nietiging,enz. Verder gaf hij de bekende communistische visie
weer op het Atlantisch Pact en de uitwerking daarvan.--------

De 10e vergader&ng werd gehouden aan de Spaarpotstraat al
hier. Een tiental personen hoorde hier met matige interesse 
(�én hunner applaudisseerde) de rede van T.JAGER aan,welke 
nagenoeg gelijkluidend was aan die van de vorige vergadering. 
Hier werd hij ingeleid door M.DITZEL,die ook nog een korte na-



beschouwing gaf en de toehoorders opwekte om de strijd 
van de communisten,welke zwaar,doch g<bed was,te steunen 
door hun stem op deze partij uit te brengen.-------------

Tijdens de vergaderingen werd dikwijls gecolporteerd 
met ''Verenigd Verzet'' en met ''De Vvaarheid1

' .Beide bladen 
vonden een zeer geringe a:ftrek.-------------------------

Wanordelijkheden deden zich gedurende de vergaderin-
gen niet voor.--�----------�-------------------------�---

--�--- -
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Vol�ens een ontvangen mededeling we.cd 111 een open
lucht-verkiezingsvergade.ring, die te Deventor door de 
c.::- .l'-r. werd gehouden o.a. het woord gevoerd door zekere 
Jaap BUI SM ti � wonende t G Vorden. 1fot gesproken woord werd 
door middel van een microfoon met luidspreker versterkt, 
waarbij gebruik werd gemaakt van een luxe-auto gekenmerkt 
! -75756, welke zou toebehoren aan A... BR0\1..., Groenestraat
D,56 te norssel�

11� moge U verzoeken mij in kennis te willen doen 
stellen met de personalia, politieke antecedenten en 
verder van belang zijnde gegevens betreffende beide voor
noemde personen. 

ID:T HOOFD VA-r..r Dtl! 
namens deze: 

r 

DlfNST 

'I: C · rabben.Lmt 

De Heer Distriotscomimndant 
der Rijkspolitie 
te 
APELDOORN. 



VERBINDING No. 50ç 

No o 1073. 

Onder�.,erp: 1 

f_ê)p
t

·K:�A�
rviei-viering-CPr�. _Acó/ 't· 

- 9 
.. , �' 

1-
-

. •· · :t ( ME tl950\ •• 

Q 
• 

1. tYa&l.'qpq ,..,., fLCII - ,; 
• L IS bJ i.4 --. "' I• _..""

tP�çaf' 

Ik heb de eer, Uedelgestrenge hierbij een ver
slag te doen toekomen van de viering van de 1e Mei 
195'qdoor de CPN in deze gemeente. 

Ter gelegenheid van deze dag was aan de CPN ver
gunning verleend tot het houden van een optocht en 
een openlucht-bijeenkomsto Deze hadden een ordelijk 
verloop. 

w 
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VERS LAG 
van de 1 Mei - viering van de CPN te Enschede, op 1-��-1950. 
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Het "Enschedese 1 Mei-Comi t&", dat de viering voor ereidde, 
was blijkens een uitgegeven pamflet alsvolgt samen esteld: 

'1' t{,I 7',t r,Jo�ter VEEHY,LIET (19-7-18);
.
Hendrikus Gerhardus BIJK�K 

\'Y V -:<.• (ffi-:t-0-23); Hendrik Jan ALDEN_KAMP (10-1-95); Gerritdina Jacob 
\ t-zf- ?iIJSPEERD-Schukkink (18-9-13); Annigje B�NHKE-Bolleman (19-4-

Kf 1•-17); Teunis STUIVENBERG (30-8-16); Roelof ter HQRST (25-7-1] 
r- A - Jan BARELD$ ( 16-8-08), alsmede een zelk:ere S .HUISKES en een .

, zekere K. �ENDRIKS, van welke personen de personalia nog niet 
konden wor�en vastgesteld. . 

! , Lflrl (" 
1 • Herdenking. op begraafplaats. 

Te 7.00. uur trok een stoet van ca.50 personen vanaf het 
verzamelpunt voor het plaatselijk EVC-bureau naar de graven 
van een tweetal in de laatste oorlog omgekomen vommunisten. 

Op de lJegraafpla.ats was het aantal deelnemers aan de 
herdenking aangegroeid tot ca. 80 personen. Nadat een zeer. 
kort woord was gesproken door Hendrik Jan ALDENKAiv1P(10-1-95), 
zong het CPN-zangkoor "Morgenrood" enige liederen. evenals 
bij deze herdenking ,in voorgaande jaren, werd door spreker 
de belofte afgelegd/�de geest van de in de strijd tegen het 
fascisme gevallen makkers voort te werken voor de bevrijding 
van de arbeidersklasse. Het geheel had een zeer ordelijk 
verloop. 

2. Kinderfeest.
• Door het ANJV ·was enige tijd tevoren vergunning gevraagd

en verkregen voor het houden van een collecte ten behoeve van
dit feest. In de vergunning was o.m. de beperkende bepaling
opgenomen, dat slechts bij leden, sympathiserenden en CPN-ers
mocht worden gecollecteerd. Medegedeeld werd, dat de NVB haar
medewerking verleende bij de organisatie van dit feest.

Te 13.00 uur werd in optocht, voorafgegaan door een
praalwiagen, waarop een Mei-koningin en de leuzen "Vrede en
Brood" en "Leve de eerste Mei", vanuit het stadscentrum naar
een •zaal gemarcheerd. De plaa.tselijke kopstukken van de CPN
waren allen a.anwezig bij deze optocht. Ca. 150 kinderen
hieraan deel. In de zaal werd o.m. een film gedraaid en
versnaperingen uitgedeeld. In "De Waarheid" van 18-4-50 wer
den een aantal adressen voor aanmelding tot deelneming aan

J dit feest vermeld. Op deze adressen wonen de volgend e perso-
nem: v / bQ o 

(LIPPINKHOF -{ 1 Jan BARELDS ( 16-8-08); Frederik Harmen/ê 17-1-18); Jacbb V
T 11,.,f � BRUNING (26-7-14); Hendrikus VOORS ( 19-1-07); Gerri tdina Ja-

�, coba IJSPEERD-Schukkink ( 18-9-13 )·; Klaas Johann dLJONG 
XI� (26-5-14);�Albert ten DONKE�� AR (1-7-95); Hendr�1k. �NGEVELD 

1 XI (25-7-01 ) ; Christi�a n GTE..."Rh JIS · ( 13-1-98); Jan se . INK
)<.. x_ 14-1-31); Hendrik Ja ALDEN 1P (10-1-95); 1Ul K,f..ERSli'Jt'!, 

IJ 
// · (J' -8-090; 

� i.._2- -1,or'!;, 11000. 
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(12-8-09); �Jillem Arend REE (15-2-08); Elisabeth CAPEELE 
) f (13-1-28); Johanna Geertruida 1.,vüOLD�IK-Amelink (18-5-04); 
...... Gerard WISSELO (9-2-02); Hendrik BöNMl<E (4-4-12) Franz Hein-
Jrich HUISKES (12-4-07); Jan Hendrik SPEEK (28-11-02); E.V.C.

bureau. Voorts een tweetal adressen die tot op heden bij de 
I.D. niet bekend waren. Naar de bewoners hiervan zal een on
derzoek worden ingesteld. Het resultaat hiervan zal te zijner
tijd worden bericht.

IO ;. Optocht en Meeting. 
In de avonduren werd een optocht gehouden wc.araan 178 

personen deelnamen, waarbij niet inbegrepen het muziekkorps 
"Kunst naar Kracht" uit Glanerbrug. Hieronder bevonden zich 
ca. 15 deelnemers uit Losser/Overdinkel. 

Er werd een drietal praalwagens meetevoerd, voorstellende 
a. de Mei-koningin; opschriften als bij punt 2; kinderfeest;
b. de aankomst van wapenen en munitie per schip. Een figuur,
voorstellende Uncle Sam, bood speelgoed aan aan enige kinde
ren, terwijl hij een atoombom achter zijn rug hield. Een jonge
vrouw (Elisabeth CAPELLE, geb. 13-1-28) wees dit speelgoed va
de hand; opsch:C'iften: "Vrede en Brood'�, "Wij geven onze kinde
ren nooit voor een derde wereldoorlog", 11 Op naar de tweede 5%'J
c. een ANJV-kampeergroep; Opschriften: "Wij eisen drie weken
vacant ie."

Opgemerkt werden in de stoet groepen van de NVB en van 
het ANJV. 

Overigens werden in de stoet diverse leuzen meegevoerd, 
welke gedurende de laatste tijd op vergederingen werden ge
bruikt. 

Aan het hoofd liepen 6 personen, die 2 aan 2 respectie
velijk rode, "iitte en blauwe vlaggen droegen. 

Na de tocht door een gedeelte van de stad, werd de stoet 
op het terrein v2n de meeting ontbonden waarna de eigenlijke 
meeting direct een aanvang nam. 

Aanwezig maximaal 1000 personen, waaronder vele nieuwsgie
rigen. 

Sprekers vJouter VEENVLIET (19-7-18), voorzitter. 
Fred SCHOONENBERG, lid 1e kamer. 
Hendrik Jan A.LDENKAMP ( 10-1-95) . 

Medewerkendeiuziekvereniging "Kunst naar Kracht�
angvereniging "Morgenrood" onder leiding 

Johannes Hendrikus ALINK (12-3-16). 

Veenvliet sprak een kort openingswoord. Op zijn verzoek 
werd begonnen met het zingen van rie Internatioanale. 

Fred Schoonenberg sprak een rede uit van ongeveer een 
uur. Hieruit zij het volgende vermeld: 

De 1 Mei-viering vond plaats door millioenen over de ge
hele wereld. Ook de Vorfinks etc. deden eraan mee. Voor dit 
soort lieden was het echter niet een viering voor en met de 
"arbeiers", maar met de bedoeling om het kapitalisme te steu
nen en dus de brandkasten van de heren kapitalisten te vullen. 
Dit bleek wel het allerduidelijkste uit het feit dat Vorrink, 
tegelijk met Van Lienden van het NVV en een A.R.-man en ander 
vertegenwoordigers van de kapitalistische partijen, tot ridde 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw ,,,as geslagen. Zo ook Jonk 
heer van der Goes Van Naters, die trouwens al van adel was. 
Hieruit bleek toch wel zonneklaar dat deze heren, die zich 
arbeidersvertegenwoordigers noemden, aan de zijde van de 
bourgeoisie stonden. 

- 3- - In -
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In de P.v.d.A. werd veel gesproken over het "vruchtdra
gende" radiodebat met een VVD-er.' 

De ridders zaten thans wel hoog te paard, doch het "ware 
socialisme zou binnen niet al te lange tijd zegevieren en met 
dergelijke lieden afrekenen en hen maken tot ridders te voet. 
Spreker gebruikte termen als 11vernietigen11 , vermorzelen" en 
"vergruizelen" van deze tegenstanders. 

Er waren op die avond in Enschede twee optochten gehouden, 
n.l. van de P.v.dA. en deze van de CPN. Het moest z6 zijn, dat
deze groepen samen marcheerden, samen pal stonden voor hun be
langen, samen d e  heren kapitalisten in Nederland een halt toe
riepen.

De textielarbeiders van Enschede moesten in de bedrijven 
als één man, als EVC-er, NV�-er en gelovige op de bres staan 
in de strijd tegen de aankomende verslechteringen. Dat die ko
men zouden, was zeker! 

11 Over de hoofden heen van U allen", aldus spreker, "richt 
ik mij tot de k?.meraden van de P.v.d.A., - want wij beschouwen 
U nog steeds als onze kameraden - en ik vraag U: "Ziet gij dan 
nu nog niet, waarheen Uw leiders U voeren ? 11 

De minister Joris in 't VELD, de man van de huizenbouw, wa 
pas teruggekeerd uit Amerika. Hij had daar zijn orders ontvan
gen, om inplaats van huizen binnenkort bunkers te gaan bou,ven. 

SCHOKKING had zijn oorlogsbegroting maar weer ingetrokken 
om een nieuwe te kunnen maken. 

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren de 
kosten van het levensonderhoud sinds de devaluatie met 10% ge
stegen. Steunend op de gegevens van de Nederlandse huismoeders 
- en wie zouden het beter weten? - kon men tot de conclusie
komen, dat dit 15% moest zijn.

HOLTROP van de Ne-derlandse Bank, d:iede laatste devaluatie 
had voorspeld, had kortgeleden te kennen gegeven dat een nieuwe 
devaluatie niet uitgesloten was. En ongetwijfeld zou hij, even
als de eerste maal, ook thans gelijk grijgen. 

Al deze dingen hadden de Vorrinks bewa2rd tot na de ver
kiezingen. 

Het was bekend geworden dat in een geheime zitting van de 
Noorse regering was besloten om aan Amerika te vragen, asje
blieft geen ?Orlogsmateriaal te sturen, zulks in verband met de 
financi�le tóesnand van het land. 

Al deze II zegeningen" bracht het Marshall-plan • 
Er wa:s gesproken over "wegvagen" van de communisten. DREFS 

had gezegd dat in een land, waar werkelijk vrije verkiezingen 
werden gehouden, de communisten werden weggevaagd. Hoe dan nu 
in Nederland bij de laatste verkiezingen? Bovefndien waren 
deze verkiezingeh niet vrij geweest ! Immers: aan de andere 
partijen stonden alle middelen ter beschikking om een intense 
hetze-campagne tegen de CPN te voeren. Daarin waren zij alle 
één! Door hun radio, hun pers, hun broodroof zonodig, voerden 
zij hun anti-CPN propaganda. 

De CPN en met haar de "arbeiers" en de kleine middenstand 
hadden echter de toekomst in hun hand. 

De Truman-knechten zeiden dat het nodig was, WEft-Europa te 
bewapenen om een aanvalsoorlog van Rusland te kunnen weerstaan. 
Als Rusland inderdaad van plan was, West-Europa aan te vallen, 
zou het dit reeds hebben gedaan, nu · ·est-Europa zo zwak was. 
En bovendien: de Amerikanen voelden zich immers zo veilig met 
hun atoombom! Een paar bommetjes hier en daar en het gehele 
Russische gevaar zou immers bezworen zijn 1 Daarom was het duid 
lijk, dat dez9 wapenen dienden voor een aanvalsoorlog. 

Had men er van gehoord dat een Russisch vliegtuig vele 
kilometers op Amerikaans grondgebied was binnengevlogen of had 
een Amerikaans §Oestel het grondgebied van Sovjet-Letland ge
schonden? 



' �· 

• 

-4-
DXENSTGEHEli.M. 

was het Rusland, dat tfest-Duitsland opnieuw wilde bewape
nen? Dat met behulp van de Ruhr-magnaten, die eens Hitler in 
het zadel hielpen, nu een nieuwe Deutsche ii,Jehrmacht wilde. s
opbouwen 9 �i/as het Rusland, dat op Malakka de vrijheidsstrijder 
met tanks onderdtukte of dat Nederland bevel gaf, de koloniale 
oorlog in Indonesi� te voeren? Voormalige nazi-leiders als 
GUDERIAN e.a., die dank zij Amerika de strop ontliepen, zouden 
een nieuwe SS en Gestapo opbouwen. Met deze fascisten nu, wil
den de Vorrinks en hun rotgenoten verbroedering I 

. Rusland was zeer zeker niet agressief. De arbeidsproduc
tiviteit was daar reeds enorm veel hoger dan voor de oorlog. 
Reeds drie keer had daar een prijsverlaging kunnen plaats vin
den, waardoor o.a. in de eE:.rste viet maanden van dit jaar de 
prijzen met 25% 1-rnren gedaald. In Maart 195C i,,a.s in dat land 
de schoenenverkoop in vergelijking met Februari 19�0 verdub
beld. 

Spreker somde verder gedurende minstens een kwartier de 
vele voordelen van het Sovjet-regiem voor het Russische volk 
op en besloot zijn rede met: 11 Leve de eerste Mei! Leve het 
socialisme ! 11 

Het zangkoor 11Morgenrood11 bracht hierna enige nummers 
ten gehore. 

ALDENKAJvlP herinnerde aan de 1 Hei-viering in 1940, toen 
o.a. pgt.Louis de VISSER er nog aan kon deelnemen. Dit was
vlak voor de wereldoorlog. 'rha.ns maakten de kapitalisten zich
op, een nieuwe wereldoorlog te ontketenen. De vredeskrachten
moesten dit met alle hun ten diensiB staéllde middelen verhin
deren. Spreker wekte de aanwezigen op, aan de te houden collec
te naar vermogen bij te dragen.

V�ENVLIET sprak een kort slotwoord. 

In nne Waarheidn van 2-5-50 werd een kort ver slag gegeven 
van deze ontocht en deze meeting. Het blad presteerde het, 
te spreken van :"een stoet van Y-000 betogers", die door Ensche 
de zou zijn getrokken na.ar het t:errein van de meeting. 

Zoals hiervoor vermeld, bedroeg dit aantal ten hoogste 
200, terwijl op en rondom het terrein van de meeting maxima.a.l 
1000 personen aanwezig ,,,a.ren. 

w.
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Antw. op : Uw schrijven d.d. 23 Mei 1950, no.84835, I�ilenstgeheim. :· ;·��Nf-·1950 .
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In antwoord op Uw hierboven aangehaald schrijven e
Jà-e�L-��-:a.a-lu�� ÖP KÁMT op het gestelde, onder "TWELLO, gemeente Voorstn op 1 

' • j
ACD/ .,; - de van mijn schrijven d.d. 30 April 1950, no.1600.b., met als on
OAT:� u derwèrp "Verkiezingspropaganda", moge ik U berichten dat bij onder
·PAR:. zoek het volgende is gebleken. 
1......-..---• Zoals ik reeds in mijn hierboven aangehaald schrijven berichtte, 

werd op 22 April j.l. in de gemeente Voorst door G.v.d.Vegt, geb. 
15-10-12, verkiezingspropaganda gemaakt, waarbij het gesproken
woord door middel van een microfoon met luidspreker verstrekt,werd
weergegeven en welke voorwerpen waren geplaatst op een luxe auto
voorzien van het kenteken M-75756, afgegeven aan A.BROYL, wonende
te Gorssel, Groenestraat G.56.

Deze is genaamd Antonij BROIJL, geboren te Warnsveld 6 Februari 
1891, van beroep auto-handelaar, wonende te Gorssel, Groenestraat 
G.56. Broijl voornoemd exploiteert te Gorssel een taxi-bedrijf en
is eigenaar en houder van een vierwielig motorrijtuig, voorzien
van het kenteken M-75756. Zowel op politiek als crimineel gebied
staat hij te Gorssel gunstig bekend. Hij is Ned. Herv. en een on
regelmatig kerkganger� Zeer vermoedelijk is hij de politieke rich
ting van de Partij van de Arbeid toegedaan.

Voorwat betreft het gebruiken van zijn auto voor communistische 
verkiezingspropaganda het volgende. 

· Op 20 April j.l. werd door hem per auto een politieambtenaar ver
voerd van Gorssel naar Deventer en terug. Toen ze in Deventer re
den, had Broijl opgemerkt: "Kijk, daar rijdt mijn auto met een com
munist aan het stuur. Deze auto heb ik verhuurd aan Regterschot �
uit Twello, doch nu ik merk dat hij hem onder-verhuurt, wil ik de
auto onverwijld terug hebben."
Na de verkiezing, toen bedoelde politieambtenaar wederom naar De

venter moest worden vervoerd (het betrof hier een ambtenaar die
voor onderzoek naar het ziekenhuis te Deventer moest worden ver
voerd) had deze gevraagd hoe of het met bedoelde auto was afgelo
pen, waarop Broijl ongeveer als volgt bad verklaard:
t1rk had bedoelde auto voor zes weken verhuurd aan Regterschot uit
tiTwello. Toen ik had gezien dat een communist uit Zutphen met mijn
"auto te Deventer reed, heb ik Regterschot onverv,ijld medegedeeld
udat ik mijn auto terug wilde hebben, omdat ik niet wenste da.t hij
"die onververhuurde aan een communist. Regterschot had daarop te
"kennen gegeven dat "verhuur - verhuur irwas en hij de auto niet
"eerder terug zou bezorgen dan in de avond van 26 April (na afloop
"van de verkiezingen).
"Inderdaad, zo vervolgde Broijl, kwam in da late avond van 26 Apr·
11een mij van aanzien bekende comnunist uit Zutphen met mijn auto
11 aan mijn woning. Daar het inmiddels reeds zo laat was geworden
''dat de autobussen niet meer liepen,. zo verzocht bedoelde commu
nnist hem naar zijn woning in Zutphen te brengen. Dit heb ik, zo
"deelde Broijl mede, gedaan en ik heb hem in de Halve Maanstraat
''op no. 50 afgezet, waarbij bedoelde communist mededeelde dat ik
"de rekening voor dit ritje maar moest indienen bij Koning in Eef-
11de. 11 Tot zover de mededeling van Broijl. 

De hier genoemde Koning is de bij Uw dienst wel bekende H.F.Koni
geb. 27-11-1917, wonende te Eefde, gemeente ijorssel.
De onbekende communist, die de hier bedoelde geluidswagen beeft

bestuurd en die door Broijl in de avond van 26 April j.l. van Gors
/is sel naar zijn woning te Zutphen� vervoerd, is genaamd Karel

Justinus BAMMENS, geboren te Hotterdam, 9 September 1913, van be
..) roep schilder, ongehuwd, wonende te Zutphen, Halve Maanstraat 50.

Omtrent hem is bij de betreffende Dienst te Zutphen bekend dat 
hij geabonneerd is op het communistisch dagblad "De WAARHEID" en 
een vrij geregeld bezoeker is van de door de c._P.N. te :.C.utphen be-

P.gde VAr adP.r n A daar trad hi · als chauffeur o toen met 
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behulp van de hiervoren bedoelde auto M-75756 te Zutphen in de 
maand April j.l. verkiezingspropaganda werd gemaakt. Zeer vermoeà 
delijk was hij ook chauffeur van bedoelde geluidswagen, toen daar 
mede te Deventer en in de gemeente Voorst verkiezingspropaganda 
is gemaakt. 

Regterschot uit Twello, die bedoelde auto van Broijl heeft ge
huurd, is genaamd Lammert Jan REGTERSCHOT, geboren te Deventer 14 
April 1904, van beroep garagehouder, wonende te Twello, Hijks
straatweg J.426, gemeente Voorst. 

Omtrent hem is reeds gerapporteerd bij mijn schrijven van 24 Ju
ni 1949, onder no. 916, Geheim, als antwoord op Uw schrijven d.d. 
11 Mei 1949, no. Dis. R.4879, Zeer Geheim. 
Bij het ingestelde onderzoek, neergelegd in aangehaald schrijven 

is gebleken dat bij de in 1949 gehouden verkiezingen voor gemeent 
raadsleden, in de gemeente Voorst en Zutphen gebruik is gemaakt 
van een geluidswagen (personenauto) voorzien van het kenteken,het 
welk aan Regterschot voornoemd was afgegeven. 

Hieruit blijkt dus dat hij niet alle°n in het jaar 1949, doch ook 
in het-jaar 1950 de C.P.N. behulpzaam is geweest bij het maken 
van verkiezingspropaganda, door het verstrekken van een auto waar 
op een geluidsinstallatiewts gemonteerd. 
Regterschot voornoemd is gehuwd met Egberdina SCHOLTEN, geboren 

te Voorst 28 Mei 1903. Uit dit huwelijk is é�n kind geboren, t.w. 
Willemina Hendrika Gerritje HEGTERSCHOT, geboren te Voorst 14 
Maart 1931, inwonende bij haar ouders te Twello, J.426. 

De in Uw aangehaald schrijven bedoelde Jaap HUISMAN, wonende te 
Vorden, is genaamd Nicolaas HUISMAN, geboren te Upsterland 29 Ja
nuari 1894, van beroep huisknecht-chauffeur, wonende te Vorden, 
Zutphenseweg A.187. Omtrent hem is laatstelijk gerapporteerd bij 
mijn schrijven van 15 Juni 1949, onder no. 982, Geheim, naar aan
leiding van het feit dat hij in De WAARHEID van 10 Juni 1949 een 
ingezonden stuk met zijn foto deed opnemen, onder het hoofd "Een 
christen kiest C.P.N.". 

Huisman voornoemd is gehuwd met Hermina HUISSOON, geboren 16 Au
gustus 1910 te �utphen. Uit dit huwelijk zijn de volgende kindere 
geboren. 
1. Jetze Leendert Nicolaas Huisman, geb. te Vorden 31 Juli 1929;
2. Anne Mia Huisman, geboren te Vorden 11 Mei 1933;
3. Leni Huisman, geboren te Vorden 18 Juli 1934;
4. Jenneken Huisman, geboren te Vorden 15 Juni 1936 en
5. Elisabeth Huisman, geboren te Vorden 2 September 1937.

T.a.v. van de zoon Jetze Leendert Nicolaas Huisman, voornoemd,
kan het volgende worden medegedeeld. 

Deze jongen is d.d. 2 Maart 1949 als dpl. soldaat opgeroepen in 
militaire dienst en hij is ingedeeld bij het Hegiment Uitrustings
troepen te Amersfoort, alwaar hij momenteel de rang van korporaal 
bekleedt. Hij zou gaarne onderofficier worden, doch hij vermeent· 
dat dit voor hem uitgesloten moet worden geacht, omdat zijn vader 
communist is. Naar aanleiding daarvan komt het meermalen tot een 
woordentwist tussen hem en zijn vader. 
Huisman is momenteel als bosopzichter werkzaam op het landgoed 

11 Het Enserrbk 11 tl! Vorden. Hoogstwaarschijnlijk behoort dit land
goed tot een onverdeelde boede 1 van de fam. van Lenn:tp en van was
senaar. Huisman was v.h. chauffeur bij de fam. van Lenn.fp. 

Wijlen Jhr. van .t.iennip was Ned. Gezant te Denemarken en woonach
tig te Kopenhagen en is op 1� April 1950 te Vorden begraven. 

Het is bekend dat Mevr. van Lennfp aan Huisman per brief heeft xE 
verzocht om naar Kopenhagen te komen, tot het regelen van de ver
zending van de inboedel van Kopenhagen naar Vorden. In verband met 
de eventuele afgifte van een paspoort aan Huisman, vermeen ik het 
vorenstaande te Uwer kennis te moeten brengen. 

Zoals ik reeds in mijn brief, in de aanhef van dit schrijven aan
gehaald, berichtte, is de geluidswagen M-75756 op Zaterdag 22 Apri 
1950 te Voorst aangesloten geweest op het lichtnet van het pand 
"Voorst A.14311 , bewoond door de wed. Velthuis-Lippinkhof. 



Deze is genaamd Lena LIPPI1'.,TKHO�, geboren te .Meppel 16 Juni 19C4, 
wed. van •N. Veldhuis, wonende te Voorst, Rijksweg A.134. 
Wijlen Y. Veldhuis werd als communist tijdens de bezetting door de 

Duitsers gearresteerd en overleed te Hamburg d.d. 6 November 1942. 
Voornoemde wed. moet ook als corrununiste worden aangemerkt. Toen 

zij enkele maanden geleden van gemeentewege uit haar woning werd 
gezet, plaatste zij demonstratief een in lijst geplaatst portret 
van STALIN voor haar woning tegen een boom en wel zodanig dat een 
ieder die beeltenis kon aanschouwen. 

H::ar oudste zoon, genaamd tVlademir VELDHUIS, geboren 10 September 
1928 te Brummen, van beroep loodgieter, inwonende bij zijn moeder 
voornoemd, begeleidde de geluidswagen van hun woning naar het adre 
Enkweg B.172 te Voorst, bewoond door J.Hissink, waarover reeds in 
mijn meeraangehaald schrijven is gerapporteerd. 

n Apeldoorn, 8 Juni;l950.

r" �}' 
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Naar aé,nleiding van het telefuisch bericht, dat op 
Donderdagavond 14 Sept. j.l. van Uw dienst werd ontvangen, 
heb ik de eer U het vol�ende te berichten: 

Voor zover kon wo:::'den waargeno 1en, waren op e;enoe:nde 
avond op het districtsbureau van de C.P.1';. 5 à 6 personen 
accm'.'ezig, doch de indruk werd verkre�en, dat hier niet 
sprake .Jas van e' n vergs.dering. Er ko2.1 eerder wo .• :der1 
eesproken van het gaé:..n en ko;rien van een ac.ntal voorac.cn
staende C.P.P.-leden. Een en ander duidde op een iets 
grotere , cti vi tei t dan gev1oonlijk het geval is. 

Uit de a.�,n.wezigheid voor het C.P.lL-bureau van een 
bepa�ld �otorrijwiel werd dezerzijds afieleid, dat de 
bekende _.ü,uelose co:-rL'!lU�ist Johan F.Chr.H..ll"ZT:tAN (8-12-01) 
enice tijd op dit bureau t=t?..nwezig was. 

Voorts werd geconstateerd, dat op het :2-: V.C.-bureau 
te :Cnschede ongeveer een 7-tal personen enige tijd aan
wezig was, hetgeen eveneens duidde op een grotere activi
teit dan normaLl het geval pleegt te zijn. 

Te Hengelo werden e;een bijzonderheden waargenomen, 
terwijl volgens de I.D.-Al!llelo op het Waarheid-bureau 
aldaar eveneens enige activiteit viel waar te nemen. 

Tot op heden werden eeen inlichtingen ontvancen 
over vergaderacti vi tei t op andere plaatsen dan de eenoernde, 

J 
terwijl oratrent de onderwer_pen waarover glé sproken zou 
kunnen zijn op de mogelijk gehouden bijee.rürnmst(en) evenmin 
6egevens bekend werden. 

------� 
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VERSLAG van de 11 aoae Dinsdag" te Enschede op
19 September 1950. 

Des mo:egens werd op het H.J. van Heeknlein, '6lwaar 
markt gehouden werd, door een 7-tal personen - meest dage
lijkse werkers op het CPN- en EVC-bureau - handtekeningen 
verzameld voor de vredesoproep van Stockholm en het orgaan
"Vrede" in massa verspreid. 

Des avonds v1erd van 19.30 tot 21 .30 uur een openlucht
meeting en een demonstratie gehouden;) 

Door middel van een artikel in "De Waarheid" dd.16-9-50,
werden alle "bewuste arbeiders, mannen, vrouwen en jongeren" 
uit geheel het Oosten van Nederland, opgeroepen op het Krim
plein te Enschede, "het rode hart van Oostelijk Nederland", 
aanwezig te zijn • 

[:Aanwezig: ± 300 personen. 
) 

�eelnemers optocht: 165 persone� 

Sprekers: Smewert GEUGJES, geb. 14-7-26 te Zaandam, voorzit
ter der meeting; 
Gerardus MAAS, geb. 17-8-13 te Zaandam, CPN-ge
meenteraadslid te z�andam; 
Maria Elisabeth LIPS-ODINOT, geb. 4-5-08 te Wijk
bij Duurstede, wonende te Hilversum. 

Gerard Maas, die na een kort openingswoord vans. Geug
jes, de aanwezigeh; ± 1 uur toesprak, begon met critiek uit 
te brengen op de inhoud van de troonrede, die op de middag 
van deze dag was gehouden. 

Het grootste gedeelte van 's-lands financien wend op
hoog bevel van Washington besteed voor oorlogsdoeleinden 
ten koste van de arbeiders en dus, na spreker aannam, ook 
van alle aa.nwezigen. Hij besloot zijn felle critiek met de 
woorden: "Afbraak en nog eens afbraak, aldus kenschetsen we 
de troonrede" ;J 

Spreker wees op het verschil in behandeling van de vre
dessoldaat Piet van E'taveren en de moordenaá.r 1.;e sterling. 
Voorts ging hij zeer uitvoerig� in op de oorlog in Korea. 
Hij vergeleek de gang van zaken aldaar met de Spaanse bur
geroorlog. Personen als Kupers waren steunpilaren van het 
fascisme, dat probeerde via de Koreaanse kwestie een derde
wereldoorlog te doen ontbranden. Aan de eovjet Unie, die 
tegenover alle provocaties kalm bleef, was het te danken, 
dat er nog vrede was. 

In Amerika heerste er onder de kapitalisten een pani
sche angst voor de hun bedreigende ondergang. Dat zij thans
nog geen gebruik van de atoombom maakten was te danken aan 
de actie van de machtige vredesstrijders, die niet zouden 
aarzelen de gebruikers van de atoombom als oorlogsmisdadi
gers aan te merken en te behandelen. Dit leo.tste zou anders 
gebeuren dan het met de nazi-misdadigers was gedaan. 

Spreker twijfelde er niet aan dat de macht van de "oor
logsbrandstokers" spoedig ineen zou storten';] 

...__ -

Tijdens zijn rede werd spreker één maal onderbroken
door een matig applaus. 

-Hierna.!,,
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Hierna riep Geugjes de aam1ezigen op, zich op te stellen 
voor de demonstrctieve optocht. Aan deze oproep gaven 165 
personen gehoor. Zij maakten onder het zingen van strijd-
liederen, w.o. enige malen 11 De Internationale", een rondgang 
door de stad� 

n de stoet, voorafgegaan door 2 personen die een rode 
vlag droegen, werden borden met de volgende opschriften 
meegevoerd: 
Voor onmiddellijke uitbetaling van de 2e 5% aan allen; 
Jeugd eist 5%;
Jeugd eist verbod atoombom; 
Jeugd wil vrede; 
Handen af van Korea; 
Geen vrijwilligers voor Korea; 
Vrede, Vrijheid, Welvaart; 

f Voor onmiddellijke prijzenstop; 
Geen dood, maar brood; 
Eist vernietiging van de atoombom en 
Vriendschap onder de volkeren • 

Teruggekomen op het Krimplein, ,.rerd het v·ocrd gegeven 
aan Rie Lips, die de aanwezigen, thans bestaande uit max.200 
personen, korte tijd toesprak. 

In een kort en fel betoog hekelde ook zij de inhoud 
v n de troonred_i;} waarvan zij enkele zinnen ei teerde. 

Zij veronderstelde, dat de Nederlandse vrouwen meer 
belangstelling zouden hebben voor een loonsverhoging dan 
voor het toilet. vá.nt"de-Koningin, dat nauwkeurig was beschre
ven door een reportster van de radio-omroep. 

Spreekster vroeg zich verontwaardigd af, hoe er vol eer
bied kon worden gesproken over de vrijwilligers voor Korea. 
Zij achtte het een schande en viaarsif:hm,,de er de moeders voor, 

·dat de Nederlandse jongens naar Vest-Duitsland zouden worden
gezonden en da;-r onder co.'.llID.ando van nazi-generactls zouden
v 1orden gesteld.

In de troonrede was gesproken over de aë:ndacht die zou
worden besteed arn de Kunst en "etenschappen. Spreekster
eiste een andere en betere kunst dan de huidige. Zij haalde
hierbij het voorbeeld aan van de recente opvoering van het
radiohoorspel over de luchtbrug van Berl:i ,jn, welk hoorspel
naar haar mening droop van het anti-communisme. Van een
der�elijke Amerikaanse kunst, door haar "humbug" genoemd,
·walg�zij.

Zij verheerlijkte de SO'wjet Unie, die een voorbeeld gaf, 
hoe de vrede te bewaren �ds. 

Hartstochtelijk wekte zij allen op, te werken voor de 
vredesoproep van Stockholm. 

Tot besluit drong zij er bij de vrouwen en meisjes op 
aan, mee te vechten met hun mannen indien deze in een staking� 
actie waren betrokken, opdat niet gezegd kon worden, dat de 
vi ·anden van de stakers zich in de keukens thuis bevo12�!9 

S.Geugjes kondigde bij het sluiten van de meeting aan,
dat er zou worden gecollecteerd t.b.v. van de vredesbeweging.
Dit collecteren had 1-1einig re sul të.v t, omdat de meesten zich
onmiddellijk verwijderden.

- Het Rode -
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Het 11 Rode Dinsdag comi té 11 dat)oor deze dag waJ- gevormd 

bestond uit de volgende personen: 
Hendrik Jan ALDENKAMP, geb. 10-1-95; 

v- t Johanna Geertruida. Wt.OLDRIK-AMELINK, geb. 18-5-04; 
Siewert GEUGJES, geb. 14-7-26 en 
Teunis STUIVENBERG, geb. 30-8-16. 

Tijdens de meeting werd gecolporteerd met de brochures 
"Handen af van Korea" en "Korea strijdt" en met het orgaan 
"Vrede". 

Voorts werd geconstateerd, dat enn uit Deventer afkom
stige autobus tijdens de meeting arriveerde. De± 25 inzit
tenden, meest jeugdige personen, vermoedelijk afkomstig uit 
Deventer en Almelo,sch�drden zich bij de a�nwezigen. De auto
bus h&d een capaciteit van ongeveer �O personen. 

Het ac,ngekondigde zangkoor 11 De Ste(im der Werkers" uit 
Almelo is niet verschenen. 

Geertje van der MOLEN (20-3-19), die in "De Waarheid" 
van 20-9-50 een verslag van de mePting en de demonstratie 
gaf, schatte het mntal aanwezigen op ongeveer 1500 en meldde 
dat het aa.ntal demonstranten 1000 bedroeg. 

21 September 1950. 



Demonstreert op de Rode Dinsdag 

. Werkers van Twente en Ilse/streek 
Dinsdag 19 September a.s. zal door de regering d� millioenen-nota aan de 

Tweede Kamer worden overhandigd. Zij zal de nieuwe rekening van de 

verdere oorlogsvoorbereiding zijn, die door het werkende volk moet wor

den betaald. 
De derde Dinsdag in September staat bij het volk bekend als de Rode 

Dinsdag. De arbeiders geven � die dag antwoo'rd aan de regering en 

demonstreren voor hun eisen voor vrede en brood. 

luist nul 
De Amerikaanse groot-kapitalisten eisen van de regering-Drees, dat op
nie� honderden millioenen g:.tldens -aan de oorlogsvoorbereiding worden 

uitgegeven. Daarom vliegen de prijzen de hoogte in, is de huurverhoging 

afgekondigd en staan belasting-verhogingen voor de deur. Tegelijkertijd -

· is de diensttijd verlengd, komen de jongens, die reeds waren afgezwaaid,

weer onder de wapens en worden Nederlandse soldaten, op bevel van

Washington, naar de sl�gvelden van Korea gestuurd.

Om deze politiek van oorlog en oorlogsvoorbereiding te kunnen betalen,

hadden regering .en Unie-besturen besloten, de lonen niet te verhogen on

danks de drastische prijsverhogingen.

Str1j4 bracht succes! 
Het zijn de stakers van Ro_tterdam, Amsterdam en andere steden geweest, 
die de regering &"edwongen hebben een tweede 5% loonsverhoging toe te

staan, ook al is de ondernemers de pap in de mond gegeven om de uitbe

taling te saboteren. Het feit echter, dat de regering probeert haar sociale 
gezicht te redden, bewijst dat de arbeidersklasse in staat is successen te 
behalen en door nieuwe strijd de ondernemers kan dwingen de loonsver

hoging uit te keren aan iedereen. 
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Geen dood, maar bro.od ! 
Maakt daarom van de Rode Dinsdag een massale demonstratie tegen de 
nieuwe millioenen-nota, die geen brood, maar dood betekent. '' 
Geeft de regering het juiste antwoord! 
EIST DE STOPZETTTING VAN DE OORLOG EN OORLOGSVOOR
BEREIDING, VERMINDERING VAN DE BEWAPENING, WAARDOOR 
DE PRIJZEN VERLAAGD KUNNEN WORDEN. 
TWEEDE 5% OP DE WERKELIJK VERDIENDE LONEN OP DE 
MINIMUM-BASIS VAN 4 CENT VERHOGING PER UUR, OVERAL 
EN VOOR IEDEREEN. 
EIST VERHOGING VOOR ALLE OUDEN VAN DAGEN, VOOR DE 
GEPENSIONNEERDEN, VOOR ALLEN, DIE SOCIALE UITKERIN
GEr ONTVANGEN. 

Demonstreert voor vrede, -vrijheid en brood 
op de Rode Dinsdag, 19 September a.s. 

Wij roepen U op: komt naar de 

GROTE OPENLUCHTMEETING 
georganiseerd door het Rode Dinsdagcomité van Twente en 
!Jselstreek in Enschede op het Krimplein.

Sprekers zijn: GERARD MAAS 
( Gemeenteraadslid Zaandam) 

RIE LIPS-Ot>INOT 
(Hoofdbestuurster NVB) 
Nadat Gerard Maas heeft gesproken vindt een grootse meeting plaats, 
waarin de werkers van Twente en IJselstreek demonstreren voor hun eisen. 
Daarna spreekt Rie Lips-Odinot; 
Verder het optreden van Zangkoren uit Enschede en Alnielo. 
Aanvang 7.30 uur precies. Einde ongeveer 9.15 uur. 

l(OMT ALLEN! 

11 JA , HET RODE DINSDAG COMITé 
' •IYl\ C/i'f •17'ifu E.:,.Aldeajgl.m,,R,. T. Stuyvenberg +- // 330 � ,6.1� • �' I Mevr. Böhnke-Bollema+ �amp -t- cf'70 • f/i §". Ceutpes i • Veenyliet -" ,' .? 2 3 {

, 
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d'a D ·_.....F. HarÎnan + Mevr. Wooldrik-\ ·11d).�S-
• Áf/Jr/ Mevr. lJspeerd-Schukking Mevr. L. Rijpma /

I • '· Ó1'(1 � � -. 
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RAPPORT /, )NQW1K AAN: 
Van BSV:I 

BSV-no. : '/ '/y 
Bij lagen:9 3411 

Bezocht :Gem.Pol. Enschede 
26-10-50 Betreft=cornité� 11 Rode Dins-

de.g" 

OAT:JO_/.ç. 

Rei:r ·. 
!AR: /f!:Y .-

s;2!..-------------.

15 NOV.�. 

_Q�---
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA, 

aan: B/III 

aan: 

aan: 

waarna terugzending aan BSV,en wel: 
voor rapporten, ter kennisneming van 
eventuele verdere actie; 
voor nota's, ter afwerking. 

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

Copieën in: OD 672 - Enschede 

-========================-=============-====--=---------------·--
-

Bij mijn bezoek aldaar bleek mij dat er in het ma.and.rapport 
van September 1950 r.eeds aanvullende ge6evens aan de B.V.D. zijn 
toegezonden. Doch ook deze bleken .niet compleet. Een naam kwam er 
not:; niet o�) voor� Met Hartman en Voskamp 1-rnrden bedoeld: 

Johan Frederik Christiaan Hartman, geb. g-12-01 te Zutphen 
wonende Boschstraat 32 te Almelo en 

, ,a Jan 'Hlle,n ··1 os:<;:a.a"J, web: 7-6-91 te Almi=üo , ... wonende Ni euwstr. 

,V,
ir 30 te .a.lmelo. 

[��- tv*"
De vier perssnen genoemd in het maandrap,ort vormden hst 

(.A!' �,, 

organisatie-comite voor de meetiEg in Enschede, terwijl de per-

vv· y , sonen genoemd in het pamflet het s treekcomi té vormen. 

%P. • , 

Ik heb de samensteller van de maandrapporten (Mos was niet 
aanwezig) het verzoek laten overbrengen om voortaan duidelijker 

�"4
en meer volledig te rapporteren en ook te willen aangeven als nog 

/" aanv�}f.ende gegevens zijn te wachten. 

.• . w:.. 

�� 
·• Sen bezoe,< ""''' "1.-,elo ie nu overbodig geworden.

P( _r-v-"'� 2s-10--50. 

ph ,i,át,, 

tlf.1(. -Il" .. �
' / 



RAPPORT·/ lffl?Ar ÜN: HB 

Van BSV: I 

BSV-no . L{ '-{ ( • • 
(l?

Bijlagen: 93411'

Bezocht:Gem.Pol.Enschede 
31-10-50 Betreft: Comité II Rode Dins-

dag" • aanvulling op BSV i./!:( " -

• / c.(

.ç.7. /J,.;: (:, 
1 � NOV. 1950 

fÁt)o .. 1.j. 
-·� 

PAR: ,?>� A(Lif J/µ'C:t)/ 
Reg�-----�------:.. _CDn&. __ ,_-'!_ _______ _ 
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,

aan: B/III 
aan: 
aan: 7- ,,- ��IC-

waarna t�rugzending aan BSV,en wel: 
voor rapporten, ter kennisne ming van 
eventuele verdere actie; 
voor nota's, ter afwerking. 

--------------------------�--------

Copieën in: OD 672 - Enschede 

--=-===-===--=====-======--=-----==-===========-�=======�--=----= 

Ik had nog een gesprek met Mos naar aanleiding van mijn bezoek 
van a_-e vorige week over bovengenoemd onderwerp. Mos was toen niet 
aanwezig. 

]"os deelde mij mede 
1 

dat hij nimmer een pamflet had_ ge zien en 
nog minder wis� welke namen er onder stonden. Ook nu nog had hij 
het pamflet niet gezien. Ze �aren de eerste keer al blij, dat zij 
vier namen tè pakken hadden en waren er later, �·.zoals uit het vol
geride maandrapport blijkt, nog meer aan de weet gekomen. 

Ik heb geantwoord dat de fout dan wel bij mij zou lig0en, 
want dat ik de mening verkeerde dat het pamflet ons ook door 
Enschede was toegezonden, maar dat ik de ID Enschede bij de B.V.D. 
zou rehabiliteren. 
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/we 

.._p�,_� &.� �� or. J?ór.f' 
Ik heb de eer U het navolgende te berichten: 

Middels een betrouwbaar contact werd mij bericht, dat op Donder
dag 15 Februari 1951, te 20.00 uur, een besloten vergadering zou 
plaats/van de C.P.N., in het gebouw van de. "Cosa" aan de Markt 
wo.2 alhier. Door het dagblad 11 De Waarheid" was de zaal voor deze 
vergadering besproken. Verwacht werd dat ongeveer 200 personen 
aan deze vergadering zouden deelnemen. 
Ons werd een gelegenheid geboden deze vergadering te beluisteren. 
Toen de vergadering zou beginnen bleek ons, dat het hier een Ka
der vergadering van de C.P.N. betrof, welke uitsluitend toeganke-
lijk was voor uitgenodigde personen. Aan de ingang van de zaal 
hadden zich twee personen opgesteld, die de uitnodigingskaarten 
controleerden en niemand toelieten, die niet in het bezit was van 
een uitnodiging. Geconstateerd werd, dat een communist, die wel 
in het bezit was van een lidmaatschapsboekje van de C.P.N., doch 
geen uitnodiging had ontvangen, werd terug gestuurd. Tevens bleek 
dat ieder die toegang kreeg een stempel in zijn lidmaatschaps
boekje kreeg. De vergadering die bezocht werd door ongeveer ]30 
personen, Xlllnl][ stond onder leiding van de bekende communist, 
Hendrik Jan Aldenkamp� geboren te Enschede, 10 Januari 1895, wo
nende te Enschede, Papaverstraat No. 77.
Als spreker op deze vergadering was aanwezig: Saul de Groot, ge
boren te i\msterdam, 17 Januari 1910, algemeen secretaris van de 
C.I'.1,r.
De aanwezigen bestonden voor ongeveer de helft uit mannen en de
helft vrouwen. In de vergadering heerste een opgewekte stemming.
te omstreeks 20.15 uur, werd de vergadering geopend door voornoem
de Aldenkamp, die in het kort mededeelde, dat deze vergadering
een kernvergadering was en dat hier niet gesproken zou worden
over de duurte, niet over de bouwvakstaking maar over het alles
overheersende probleem van de Duitse Herbewapening. Voorts deelde
hij mede, dat de algemene secretaris Paul de Groot het woord zou
voeren en verzocht de grootst mogelijkeaandacht voor deze belan�
rijke bespreking. Voorts deelde hij mede, dat de Groot ongeveer
een uur zou spreken, waarna een zeer korte pauze gehouden zou
worden, onder welke pauze gelegenheid was zich op te geven voor
discus$..ie.
Hierna nam De Groot het woord en sprak de navolgende rede uit:
"Het is van veel belang, dat zowel mannen als vrouwen en de jonge
renl en de jongeren) vooral weten waarvoor wij in deze tijd staan.
Dat is de strijd tegen de derde wereldoorlog en het voorkomen van

, een oorlog in Europa. De eerste kant van de medaille is de strijd 
tegen de Duitse herbewapening Drn:, de strijd tegen de heroprichti. 
van het nazileger, De tweede kant van de medaille is, de strijä 
tegen de bewapening van ons eigen land. De Amerikanen zijn reeds 
op het oorlogspad, hetwelk in Ki:n1rea is aangevangen. Zij stellen 
alles in het werk om dat gebied uit te breiden en een oorlog in 
t'est Europa te ontketenen. Wat dat betekent'weten wij alle, daar
voor ligt de voorbije oorlog ons nog te vers in het geheugen. En 
dan te bedenken, dat de volgende oorlog nog veel en veel gruwe
lijker zal zijn, waarvan/nu reeds een voorproefje zien in Korea 
waar de verschrikkelijke luchtbombardementen op de burgerbevol
king schier dagelijks werk zijn. Mao Arthur heeft echter zijn 
monä reeds voorbijgepraat. Hij verveelde zich en heeft daarom 
voet gezet op 6hinees grondgebied en daarbij rondbazuind dat de 

\.__ 
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oorlog in Korea reeds gewonnen was.Dit was slechts propaganda, 
want voor Amerika is slechts een weg, n. L een 3e Wereldoorlog 
te ontketenen.In Korea zijn ze daarmede begonnen, met de bedoe
ling deze uit te breidentOok in West-Europa willen zij een Ko
reaans avontJi2ur, waarmed e zij reeds zijn begonnen om Duitsland 
te herbewapenen. Aldus kamaraden de strijd om de Duitse herbewape 
ning te verhinderen, beteken& het voorkomen van een oorlog in 
Europa. Partijgenoten, de mensen moeten begrijpen, dat een oorlog, 
ook vreiselijk is zonder de atoombom. Ivlac Arthur was al van de 
overwinning in Korea zeker, maar laat ik U dit zeggen partijgeno
ten, wij hebben de berichten ontvangen uit betrouwbare bronnen, 
dat de algehele vernietiging van de Amerikaanse legers in Korea 
aanstaande is. Onze Nederlandse, of zo wij ze nog Nederlandse 
zouden kunnen noemen, ik bedoel� de zogenaamde Nederlandse Vrij
willigers, hebben daar een voorproefje van gehad. De vrijwilli
gers worden door de Amerikanen gebruikt om hun aftocht· te dekken 
en zij worden opgeofferd aan de Amerikaanse belangen. Wat zien we 
verder nog in Korea partijgenoten, we zien daar de concentratie
kampen waarin hetzelfde gebeurt wat Hitler deed in de Duitse con
centratiekampen. Daar in Korea worden de mensen met duizenden bij 
een gebracht en door middel van electrische draden vermoord. 
Truman heeft in zijn Nieuwjaarsrede Eisenhower gemachtigd om het
zelfde in Europa te doen, wat 11/iac Arthur in Korea doet. Eisen
hower heeft dan ook reeds Europa bezocht met de bedoeling herop
rïchting van een nazi leger. Wij zijn echter de nazi nog niet ver 
geten en op 25 Februari a.s. zullen we dat in grote getale laten 
zien. Wij willen geen herhaling van datgene wat ons reeds eerder 
is overkomen. Doch niet� alleen wij, maar naast ons alle volkeren 
die door Hitler geknecht zijn geweest. Ten eerste de Sovjet Unie, 
die reeds in nota's bekend heeft gemaakt, dat Duitse herbewape
ning onmogelijk is. Dan is er een Roemenie, Polen, en al de ander 
staten die onder het nazi bewind hebben geleden. Ook zij zullen 
nooit dulden, dat datgene terug keert, waaronder zij zo gruwe
lijk te lijden hebben gehad" 
Dan kan ik zeggen kameraden, dat onze partij in dest Duitsland 

f 
reeds een millioen leden telt en dat die alle tegen de herbewape
ning zijn en daar tegen metterdaad strijden. Er wordt wel geschol 
den op ons, dat àn Oost Duitsland een Volkspolitie is en dat geef 
ik volmondig toe, maar dat is geen leger en ook niet als leger
macht bedoeld. Stalin heeft het overduidelijk gezegd partijgeno-
ten, zonder een bewapend Duitsland kan er in Europa geen oorlog 
gevoerd worden. Adenauwer km:edr±xgRx� is gedwongen geworden alle 
maneuvres te maken om een bespreking met Oost Duitse president 
Grotewláol niet te doen plaats vinden en is daar wonderwel in ge
slaagd. De dest Duitse bevolking is tegen Duitse herbewapening. 
Onze taak is nu als communistische partij, ons deel te leveren 
tegen de herbewapening van West Duitsland. Iedereen kan zien wat 
er met een Duits leger zou gebeuren. Ze zouden naar het oosten 
kunnen oprukken. Jii tler deed dat ook met 240 di vis$ies en dan nog 
wel zijn beste tropen die hij had, doch ze zijn verslagen.Als zij 
nu weer naar het Oosten zouden oprukken, zouden ze nog veel vlug
ger tot pulp verslagen wordè.n, die verzekering kan ik U wel geven 
(HilRariteit in de zaal als teken van instemming). We hebben alle 
de voorstelîingen in �en Haag wel gevolgd. Ten eerste het bezoek 
van Eisenhower en daarna het verdwij/nen van het F..abinet Drees. 
Drees heeft voor het aftreden van het Kabinet in de Y-..amer nog wel 
voor het forum gestaan en zich op de borst geslagen, verklarende, 
dat ons land met de millitairisering ten achter was, precies zo
als zijn baas Eisenhower het wilde hebben. Na:Xffl[:txxgXQlw:iq:mu�xJGCN 
llm:xxx.aàll.:.irnHxxla!Dfsx Dan zien we nog het heengaan, nee weg sturen, 

\ 

van Generaal Kruls. De Duitse herbewapening en de herbewapening 
van Nederland betekend, dat onze jongens in militair pak in de 
Duitse Vrnermacht worden opgenomen en onder bevel komen -;:_e staan 
van de Duitse Nazi Generaals. Daarom moeten wij onmiddeY..ijk stri· 
leveren tegen de  Duitse herbewapening en de verdere militairise�� 

ring 
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ring van ons land. Door deze millitairisering loopt de woning
bouw en de verdere economische toestand in ons land gevaa.r. 
Partijgenoten het congres van de P.V.D.A. wat was dat een arbem
derscongres? Nou ik ben zo vrij het in twijfel te trekken. Op dat 
congres zag je geen arbeiders. Om op het congres van de P.v.d.A. 
te komen moet je minstens wethouder en liefst minister zijn of 
op zijn allerminst ambtenaar. Dit in tegenstelling met onze con
gressen, wat werkelijk arbeiders�congressen zijn en de arbeiders 
mee :::ian de bestuurstafel zitten. In onze strijd moeten we echter 
ons wenden tot de grote massa van de P.v.d.A. en moeten wij die 
zien als medestrijders want het is niet zo, dat de grote massa 
afkerig tegenover ons en ons programma staat, dat is het bestuur 
van de P.v.d.A •. 

1

ïij hebben ook nog een open brief aan het con9 
gres van de P.v.d.A. gezonden, waar door ons nimmer antwoord op 
werd verkregen. De brief was gewoon ter kennisneming aangenomen� 
Hoe was het mo[elijk, dat vroeger zo lang de S.D.A.P. heeft kmm
nen bestaan, nu dat kwam door de kolonisatie. Nu is dat weg. De 
partijpolitiek van de P.v.d.A. kennen we, en ik wil dit zeggen 
partijgenoten, De P.v.d.A. is nog stompzinniger dan de S.D.A.P. 
ooit was en ook veel inhoudslozer dan de S.D.A.P •• Revolutie ken
nen we niet in Nederland. De laatste revolutie die hier geweest 
is was onder Willem de Zwijger voor zover ik weet. Het bangt ge
heel af van de leden van de P.v.d.A., wanneer die in onze gelede
ren komen, dat wij dan het heft in banden kunnen nemen. 
Het is in deze tijd heel makkelijk om mensen te winnen voor de 
ondertekening tegen de herbewapening. Alles moet hierin een zijn, 

,Wij O.P.N.ers en E.V.O.ers en ook N.V.V.ers moeten daarvoor strij
den. Strijd daarvoor overal waar je bent, in de fabriek, op je 
kantoor, op de werkplaats overal waar je, je stem kunt laten gel-
den. 
Dan ga ik nu over om enige ernstige woorden tot het kader van 

' Twente te richten. Twente in het algemeen heeft zeer onvoldoende 
gewerkt in de strijd voor de ondertekening van het protest tegen 
fiet gebruik van de atoombom. Ook de colportage met de Vredes
krant liet veel te wensen over en was teleurstellend. Ook de be
d]':l,j:f_sgr9epen voor zover die hier al bestaan, vooral die in dê
textiel, werken zeer onvoldoende. Dit in tegenstelling met de 
bedrijfsgroepen in "De Metaal 11 welke wel goed werk deden, maar 
toch nog niets hadden ber"eikt. Ik weet wel partijgenoten, dat de 
strijd moeilijk is en dat van alle kanten en richtingen getracht 
wordt ons te onderdrukken, maar dat moet niet leiden tot verslap
ping van actie, nee juist deze t��enstand moet ons sterken en wa
penen en overzaagt voort strijden, Zo is thans ook weer een Kies
wet in wording, welke ten doel heeft ons buiten de Kamer te hou
den.j Er is een Steunt Wettig Gezag opgericht, ook natuurlijk weer 
gericht tegen ons. Vorrink heeft op het P.v.d.A. aongres gezegd 
dat zij daar alle lid van moesten worden, maar daar zie ik nog 
niet veel van komen, W,aar ja Vorrink alleen is al lid en de rest 
zullen we maar afwachten. (Applaus). Straks krijgen we weer een 
anti communistische actie, maar die hebben we al zo veel gebad en 
bereikt hebben ze nog nooit wat.{ZeÎcer Partijgenoten, wij hebben 
verliezen geleden, ons ledenaantal liep terug, wij verloren ze
tels in het parlement, maar thans is het zo, wij gr9eien weer, 
towel in het aantal leden, als in het aantal abonnees op "De Waar 
heid 11Jin de indust-rie groeit de E.V.C. en ook dat geeft voldoe-

. ning. Onze macht in de kernbesturen groeit en dat stemt tot vreug 
de. Al met al ziet U, dat onze partij rustig voort kan gaan en 
dat uiteindelijk de zege aan ons zal zijn. Ook internationaal 
groeit het communisme en weldra zal onze eindoverwinning daar 
zijn. Spoort aan tot actie, treed de mensen tegemoet, niet als 
een verslagen hond, maar ga naar de mensen van de P.v.d.A. naar 
de Katholieken en naar Christelijken en zeg hun dat de wereld van 

1 nu kapot is en er niets te bereiken valt. Deze wereld moet veran
derd worden. Ik geef toe dat de C.P.N. nog wel slagen zal krijgen
ja zelfs grote säagen, maar laat U dit niet teleurstelJen. 

' Strijd verder voor de vrede en tegen bewapening. 11 
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Na de rede van De GDoot, werd een korte pauze gehouden en mochten 
de aanwezigen een cigaret roken, want tijdens de rede van de Groot 
was het roken niet toegestaan. Na de pauze maalcte de voorzitter 
Aldenkamp bekend, dat zich zes personen opgegeven hadden voor de
discmssie en vroeg of er soms nog meer waren, waarop zich nog vijf 
personen opgaven. 
Hierop werd het woord gegeven aan de eerste discusS9Ji:t; waarvan de 
naam ons onbekend bleef, De sprak ongeveer het navolgende: 

11 Wanneer kameraad De Groot spreekt over de zwakte in de Partij in
11Twente, dan is dit juist en niet onverklaarbaar. Eerste oorzaak 

ç: 
was, dat onze functionarissen niet geschikt en niet goed waren, 
dat is nu echter beter en geeft hoop voor de toekomst. Dat ons wer 
in de textiel nog onvoldoende is te noemen en dat we in de textiel 
geen vaste voet hebben is onze schuld. Er heerst nog steeds geen 
eenheid en dat kan veranderen, als er door ons hard aan gewerkt 
wordt. De eenheid moeten we kunnen bereiken en als dat eenmaal een 
feit is, dan is onze overwinning nabij. Ik dring dan ook aan op de 
.grootst mogelijke actie in de bedrijfsgroepen en met name in de ZR 
textielindustrie." , 
Hierna sp2ak Ger.rf:Lt '�;hóen, hoofdbestuurder in de E.V.C. als 2e 

/l.;iscussant. Hij zei het ongeveer het navolgende: 
·11 Zoals wij hier nu staan, kunnen wij constateren, dat het verzet 
in de Bouwvakken heel groot en sterk is. Op alle bouwwerken is het 
verzet aanwezi_,e; maar op vele plaatsen is ook de eenheid niet be
reikt, waarom�sultaten nog uitblijven. Op een bouwwerk alhier, 
het in aanbouw zijnde ziekenhuis onder de firma Woudstra uit Arn
hem, hebben de arbeiders hun verzet doen blijken door tot sj;9ke_p. 
ov�r tE;l ggan. In het bouwvak is het niet bereiken van de gewenste 
eenheid voor een groot gedeelte te wijten aan de tactiek van de 
aannemers, die de tactiek van verdeeldheid zaaien hier in Twente 
heel goed verstaan. Op het ene bouwwerk wel loonsverlaging en op 
een ander bouwwerk, soms onder dezelfde aannemer geen loonsverla
ging. Pieruit moet natuu rlijk verdeeldheid volgen en het niet in 
masse op trekken tegen de maatregelen van de aannemers. Ik moet 
dan ook mede delen, dat de arbeiders van V/oudstra vandaag besloten 
hebben morgen het werk weer te hervatten, omdat de mannen voelden 
dat zij alleen in de strijd bleven staan en mede omdat mij geble
ken is, dat onder de stakingsleiders Trotzkisten waren, die eerst 
de zaak onder veel tamtam op touw hielpen zetten en in de strijä 
achter de rug van hun kameraden hun zaak,en hun strijd kapot maak
ten. De voorzitter van het stakingscomit�, die op de vergadering 

gaf 
grote lust 
staken, 

an van Zaterdag 1.1. te Almelo gehouden/en waar tot staken werd be
tatsloten, heeft door zijn slappe houding deze nederlaag mogelijk ge-

maakt en zullen wij deze nederlaag moeten incasseren. Voor derge
lijke personen zullen we in de toekomst moeten waken en we zullen 
er voor moeten zorgen, dat die aan onze strijd geen afbr�k meer 
kunnen doen. In de loop van de volgende week zullen er in verschil 
lende plaatsen in Twente weer vergaderingen worden gehouden, waar 
wij verder zullen beraadslagen op welke wijze wij de strijd moeten
voeren en welke acties er moeten worden ondernomen. Kameraden we 
moeten verder strijden tot ons doel is bereikt en met inzet van 
ons alleen is dat te verwezmlijken. 11 

3e,onbekende discus�ant:
Kameraden het onderwerp van kameraad De Groot van deze avond is 
de actie tegen de Duitse herbewapening. Hierin staan we sterk en 
hebben wij ook nog de volle steun van onze kameraden in West Duits 
land. Vele van hen die thans hier in de industrie in Twente werk
zaam spreek ik meermalen en zij zijn net zo hard tegen de Duitse 
herbewapening als wij zelf/ Onze taak in deze actie moet zijn het 
contact zoeken met alle, die ons standpunt in de Duitse herbewape
ning delen en ons werk moet zich niet verliezen in bijvoorbeeld 
het leuzen kalken op de straten. Wij moeten op ons werk strijden, 
in de fabriek waar je werkt, in de buurt waar je woont en overal
waar je stem vernomen wordt en je invloed kan doen gelden. 
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Verbindt je actie voor de herbewapening door tegelijkertijd te 
spreken over de loonsvehoging, dat laait de strijdlust van de ar
beiders ontegenzeggelijk weer op en krijgt men een breder front. 
Meer wil ik er voor het ogenbliij niet van zeggen." 

4e discussant: 
Het is juist zoals partijgenoot De Groot ons hedenavond uiteenge-

11 zet heeft over de strijd tegen de Duitse herbewapening, alleen zou 
ik er dit nog aan toe willen voegen. Wij moeten het zo zien, dat 
de Duitse herbewapening als geheel behoort in het Westerse Blok 
of Atlantisch Pact, zoals dat ook wel genoenmd wordt. Ook de herbe 
wapening van Net Nederlandse leger is daarvan een onderdeel. En 
zoals het plan nu gemaakt wordt om te kom en tot een internationaal 
leger hier in het westen, dan krijgen we het straks zo, dat onze 
jongens onder commando staan van de Duitse Nazi Generaals. Eein 
voornaam punt van actie voor ons is het bewerken van de Katholieke 
Ik weet het wel Katholieken zitten zeer vast aan hun geloofsleer 
en zullen niet gemakkelijk gewonnen kunnen worden voor onze actie 1s 
Maar dan wijs ik naar de landen in Oost Europa waar de bevolking 
bijna in zijn geheel Katholiek is en dat daar toch onze strijd 
reeds gewonnen is. Dus dan moet dat hier ook bereikt kunnen worden 
en of wij dat zullen bereiken ligt aan ons kameraden. De katholäe
ken zullen straks toch ook de slagen van de werkloosheid te voelen 
krijgen en dan zijn zij toch oo k door die werkloosheid onze kame
raden. Ik stel me van deze actie veel voor en meen ze dan ook te 
moeten aan be velen. 11 

5e. discussaiirp :L.J .H.IVi. van Turnhout te Enschede: 
Ylat partijgenoot De Groot over de vredesbeweging hier in Twènte 
heeft gezegd in zijn rede kan ik in zijn geheel niet onderschrij
ven. De Vredesactie is hier niet dood. In de Partij heerst een on
derschatting van het werk van de Vredesactie. Persoonlijk heb ik 
hier in Twente 1300 Vredescouranten verspr�id. Wel is het zo, dat 
hier in Twente te weinig Vredesactie corrubte 1 s zijn en dat er van 
die, die er wel zijn te weinig kracht uitgaat. Ik verzoek dan,ook 
de aanwezigen krachtig:1 mede te werken met de bestaande comi te I s 
en daar waar er nu nog geen zijn tot oprichting over te gaan. 
In Hengelo (0) is het niet in orde met de Vredesactie. Colportage 
met de Vredescourant vind niet plaats. Zulks in tegenstelling met 
, , , , 

een buurt in Enschede, het Pathmos, waar een persoon, in drie kwar 
tier tijds 75 vredescouranten verkocht. 
Wat betreft de strijd en actie tegen de herbewapening van Duits
land, is in Twenthe verkeerd gehandeld. Vlij hadden ons ten doel ge 
steld eerst vooraanstaande mensen te bezoeken om htm mening te ver 
krijgen tegen de Duitse herbewapening. Hierbij werd door ons geen 
enkele actie gevoerd tot het verkrijgen van handtekeningen tegen 
de Duitse herbewapening. Dit is een fout van ons geweest. Wij had� 
den moeten beginnen met handtekeningen verzamelen, zoals in tal 
v�n andere plaatsen wel gebeurd is. Wat wij wilden was eerst comi
te's vormen en daarna met de handtekening verzameling beginnen. 
Volgende w·eek zal onze actie aaders ingesteld worden en te Ensched 
zu1len beginnen direct na een aldaar belegde vergadering. We zulle 
de strijd voortzetten met alle kracht en middelen die ons ten diens 
te staan .• 11 

6e discu..::san,"ttrekt zich terug, daar het onderwerp, dat hij wilde 
bespreken reeds door een der voorgangers behandeld is. 

7e discussantt is een vrouw, naam onbekend, die zo zacht spreekt, 
dat zij niet verstaan kan worden, niet alleen door ons maar ook 
door de personen die achter in de zaal zaten en harder riepen, ech 
ter zonder resultaat. 

Se discussartt:onbekend persoon. 
Deze persoon sprak als zijn mening uit, dat er veel te weinig ge
daan wordt tegen de herbewapening van West Duitsland. Hij zag gaar 
na wat meer actie. Laten we toch strijden tegen de herbewapening. 11 
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9e discusm.nt, een onbekende persoon uit Almelo: 
1.l Partijgenoten de strijd tegen de herbewapening van West Duitsland 

wordt te Almelo met kracht gevoerd. Aanstaande Ifaandag worden in 
Almelo manifesten verspreid tegen de Duitse herbewapening en zal 
de strijd met onverm:!'derde kracht worden voortgezet. 11 

10e discussanttrekt zich terug, daar het punt wat hij wilde bespre 
ken door een voorganger reeds besproken is. 

11 e discuss:mt, onbekend persoon. 
Wat partijgenoot De Groot zegt over de onvoldoende werkkracht van 
de Partij in Twente is juist. De oorzaak hiervan is gelegen in het 
tekortschieten van ons alle Voornamelijk wat betreft het uittrek
ken van bepàalde personen uit de Partij voor het vervullen van ta
ken die uitgevoerd moeten worden. Het is niet zo, dat voor deze 
gestelde taken geen mensen gevonden kunnen worden. Nee de strijd
wil bij onze partijgenoten is zker wel aanwezig en dat kunnen we 
vaak constateren bij huisbezoek bij partijgenoten als men met hen 
over deze zaken spreekt. Vele zouden gaarde werk in de partij ver
richten, maar daar er niemand is, die hen daartoe roept of hen 
daartoe aanzet, blijft deze strijdwil ongebruikt tot schade van 
de partij in Twente. Dat het anders kan blijkt wel uit de Obliga
tie-lening, die in verschillende afdelingen in Twente reeds volge
boekt is. Als dus hier en dan nog wel op finantieel gebied, reeds 
zo een grote medewerking en strijdwil geconstateerd moet worden, 
dan is het toch zeker dat voor de andere taken gemakkelijk mensen 
aangetrokken kunnen worden. Mijn mening is, dat slechts de strijd
wil aangewakkerd behoort te worden en dat we dan een grootse acti
viteit in Twente kunnen verkrijgen." 

Tijdens een rede van een der discus�n werd voorts nog medege
deeld, dat de Afdeling 6 van de Partij in Twente (Enschede) de 
wisselvaan gewonnen had, doordat deze afdeling veel meer had ge
presteerd dan de haar opgelegde taak voorschreef. De prestatie 
sloeg in hoofdzaak op de actie "De lviaand van de Pers" en de "Vre
desactie 11•

Na-dat de discussaritenuitgesproken waren gaf De Groot nog een kort 
antwoord en zei hij ongeveer het navolgende: 
'' Verscbillende sprekers hebben heel goed instructies gegeven, wel 
ke door/zullen worden overgedragen aan het Partijbestuur ter ver
dere uitwerking. 
Wat een der sprekers betoogde, dat het te kort aan activiteit ge
weten moest worden aan slechte functionarissen, kan ik dit op zeg
gen, ik hoop dat er nu goede I·unctionarissen zullen zijn, maar de 
tijd zal het leren en leert wel anders. Als de functionarissen zo 
goed waren, dan hadden we hier allang een sowjet Staat gehad en 
daar zijn we nog niet aan toe. 
Verder sprak De Groot nog even over de zuiveringen in de Partij, 
hoewel dit niet ter sprake gekomen was. De Groot zette uiteen, dat 
steeds door een zuivering in de partij een partijnoodzaak en bela 
was en dat men dit niet tragisch diende op te vatten en met angst 
zijn zuivering diende af te wachten. Zo is het niet kameraden. 
Als er slechte elementen onder onze partijleiders of partijleden 
zijn, dan hebben wij de moed deze uit onze rijen te stoten, iets 
wat de andere partijen nog nimmer hebben durven opbrengen. 
Dan partijgenoten dit druk ik U op het hart, de P.v.d.A. is de 
grootste hinderpaal voor ons en dan bedoel ik dat zo, dat de lei
ding in de P.v.d.A. onze grootste hinderpaal is. De leden niet, 
dat zijn per slot van zaken onze kameraden en die horen bij ons, 
onze taak is hen onder de P.v.d.A. leiding weg te halen en hen in 
onze rijen te scharen, dat is ons werk en dat moet ons doel zijn. 11 

Hierna sprak voorzitter Aldenkamp een kort dankwoord aan De Groot 
en al de aanwezige kaderleden en steiqe v9or een mQt�e te �enden
aan de Minister van Justitie voor vr1Jlat1ng van �iet van ü�averen 
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met welk voornemen ieder instemde en waarna hij de motie voorlas 
waarvan de inhoud in niets afweek van de zovele motie's die reeds 
met hetzelfde doel zijn verzonden. 
De zaal was versierd met twee spandoeken, welke tot opschrift had
den: "Eist Vermietiging van de Atoombom", "Voor een duurzame Vrede 
tussen de Volkeren" .. Het doek was van een rode kleur met gele op-

- schriften •
. LJI- Van de aanwezigen werden de navolgende personen herkend als zijn-

.• � de inwoners uan Hengelo (0):
d)P'v · _' .. ;Eerrnan Johan ASSINK, geboren te Hengelo (O), 8 Dec. 1889

1 

UJ·� 1Arend Jan Bartelink, geboren te Hengelo (O), 2 Januari 1902, 
�. · ,Johanna Hendrika Muller, geboren te Hengelo (O), 5 Januari 1904, 

#Aafje van Buiten, geb. te Ooststellingwerf, 12 Juni 1896, 

• 

IAntje Heidstra, ge boren te Haarlem, 19 Mei 1919, 
........ ,Antonia Berendina ter Horst, geboren te Hengelo (0) 5 Maart 1886, 

"..>-'Bastiaan Moog, geboren te Ridderkerk, 13 .November 1893, 
�IAlbertus van Naarden, geboren te Hilversum, 2 Juni 1902, 

>r Hendrik Struiwigh, geboren te Groningen, 21 October 1898, 
><•Marinus Johannes Arnoldus Warmelink, geb. Hengelo (0) 29 Oct. 
_,(f Iamberta Bosman, geboren te Deventer, 29 Januari 1905 • 
\ rit de gemeente "Enschede, werden de navolgende personen herkend, 
,. î.îendrik ,Jan Aldenka!!!E, geboren te Enschede, 10 Januari 1895. 

�• Johan Lorje, geboren te Enschede, 26 Maart 1917. 
J lambertus Joannes Henricus lVJaria Van Turnhout, geboren te \1oensel 

25 Juni 1918. ,. , _r, •� 

Gerrit Schoen, nadere personalia onbekend, hoofdbestuurder van de 
· E.V.C, verblijvende te Enschede.
l Deze �choen had voor de E. V .C. de leiding bij de bouwvakstaking
. Hengelo (0) in de week van 12 tot 17 Februari 1951. 
Voorts zij opgemerkt dat de kaderleden afkomstig ·waren uit alle 
plaatsen van het C.P.II, district Twente. 
Te omstreeks 23.00 uur was de vergadering ten einde en verlieten 
de aanwezigen de zaal. Tijdens het oprui�en van do spandoeken 
spraken verschillende personen nog met Paul de Groot, waaronder 
ook de Hengelo 1 ers Assink en Warmelink. 

Einden.. 

�Op 19 Februari 1951, toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te ' s- G R .A V E N H A G E • 
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DIENSTGEHEIM 

No. 3276. 

VERSLAG van de op Dinsdag 18 September 1951 te 
Enschede gehouden openluchtmeeting en demonstratie, 
voorbereid door het Twents 18 September-comité. 

Door middel van ren aantal aankondigingen in 
"De Waarheid", een oproep tijdens een op 17-9-51 
gehouden Waarheid-filmavond en een in sommige 
gedeelte�van de gemeente Enschede verspreid pamflet 
(zie bijl.!) werd bekendheid aan de meeting gegeven. 

Aanwezig: ± 250 personen, terwijl het aantal deel
nemers aan de demonstratieve optocht met 
1euzen, vlaggen en fakkels 160 personen 
(mannen, vrouwen en kinderen) bedroeg. 

Sprekers: Teunis STUIVENBERG (30-8-16), ATEK-bestuur
der, voorz. Twentse 18 Sept.-comité; 
Hendrik Jan ALDENKAMP (10-1-95), CPN
gemeenteraadslid; 
Berend BLOKZIJL, landelijk voorz. v.d.EVC. 

Medewerkers: Zangveren."Morgenrood" uit Enschede en 
"De Stem der Werkers" uit Almelo, alsmede 
de Schalmeienkapel "Morgenrood" uit En
schede. 

Te omstreeks 19.45 uur op:ende STUIVENBERG de meeting 
met een kort welkomstwoord, waarna een 20-tal aanwezige 

, leden van bovengenoemde zangverenigingen o.l.v. van
)< .. 1 Jan LA.NDSTRA (20-1-90) enige strijdliederen zong. 

lu,DENKAMP schetste in het kort de betekenis van de 
1Be September sedert enige tientallen jaren. Hij wekte 
alle aanwezigen op, mede te demonstreren onder de boven 
het podium aangebrachte leuzen: Vootjde vrede; voor de 
natie; voor de grondwet • 

Hij deed een beroep op de aanwezigen om geldelijke 
steun te verlenen aan de stakende bouwvakarbeiders in het 
Westen des lands. "Ik we�t, huismoeders, dat Uw inkomen 
wekelijks minder wordt. In de bezetting hebben we honger 
geleden omdat de Duitsers ons niet meer te eten gaven. 
Laten we nu een beetje honger lijden om de wouwvakarbei
ders in hun strijd te steunen�' aldus ALDENKAMP. 

Voorafgegaan door de Schalmeienkapel maakte een 
stoet van 160 personen een rondgang door de binnenstad van 
Enschede onder het zingen van strijdliederen. In de stset 
werden spandoeken medegevoerd, vermeldende de volgende 
leuzen: Voor/de vrede; voor de natie; voor de grondwet; 
vrede; voor 10% loonsverhoging; tegen werkloosheid en 
langer werken; werk voor allen; jeugd eist vrede; voor 
gelukkige toekomst voor onze kinderen; vriendschap en 
vrede tussen de volkeren; voor een vredespact tussen de 
Grote Vijf. 

- Op het Krimplein -
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Op het 1�implein teruggekomen, bracht de Schalmeienkapel
de Marseillaise ten gehore. 

Berend BLOKZIJL hield hierna een rede van ongeveer een 
half uur. 

De twee staatsdocumenten, n.l. de troonrede en de millioe
nennota, hoe vaag en in hoe fraaie volzinnen ook opgesteld, 
bewezen duidelijk, dat Nederland de weg naar èen nieuwe oorlog 
dreigde op te gaan. Op bevel van Amerika en in samenwerking 
met de 11 Hi tler-horden 11 van West-Duitsland, Adenauer c.s., die 
hij vergeleek Syngman Rhee, werden we naar het fascisme, een 
oorlog en de honger geleid. 

Het werd tijd om de regering in Den Haag duidelijk te 
maken, dat er een samenwerking tussen alle volkeren moest ont
staan_en er gezamenlijk voor de vrede moest worden gewerkt. 

De optimisten in Nederland moesten niet denken, dat wan
neer Amerika een oorlog ontketende met de Sovjet Unie, die 
oorlog ergens in het Oosten of in Duitsland zou worden uitge
vochten. Ook ons land zou dan opnieuw het toneel worden van 
oorlog, ellende en vernieling • 

In de troonrede werd wel hulde gebracht aan de Korea-vrij
willigers. Eir werd echter met geen woord gesproken over de 
1 millioen Zuidkoreanen, die gedood waren en de 8 millioen 
Zuidkoreanen, die gewond waren, noch over de totaal vernie
tigde steden en dorpen in Korea. 

Ook werd met geen enkel woord gerept, welke stappen de 
r-egering dacht te nemen ter hervatting van de vredesonderhan
delingen aan de 38e breedtegraad • 

Wel geld voor 5 tot de tanden bewapende divisies, voor 
24 eskaders vliegtuigen van verschillend type en voor het 
waanzinnig opvoeren van de sterkte van de marine, doch geen 
geld voor de tmenduizenden in 1950 onvoltooid gebleven huizen, 
terwijl evenmin in 1951 het toegezegde aantal woningen zou 
worden gebouwd. 

De "zegeningen" van het Marshall-plan hadden tot gevolg, 
dat de levensstandaard in Nederland met 13% was gedaald. 

Hij bracht hulde aan de bouwvakarbeiders, die s;aakten 
bij het Hoogovenbedrijf, terwijl hij zich enthousiast uitlmet 
over de s:imdaire houding van een duizendtal Amsterdamse bouw
vakarbeiders, die hadden gedemonstreerd, door de politie waren 
uiteengeslagen, doch desondanks tot op het stadhuis waren 
doorgedrongen en hun eisen hadden kenbaar gemaakt. 

Tenslotte richtte hij zich tot de�eden van de P.v.d.A. 
en wekte hen op tot samenwerking, daar alleen door samen
werking van sociaal-democraten, confessionelen en communisten 
voor een duurzame vrede kon worden gewerkt. 

�e rede van BLOKZIJL werd enige malen door een applaus 
onderbroken. De stemming was belangstellend, niettegenstaande 
de regenval bij de aanvang en het slot van de meeting veel 
afbreuk deed�aan het welslagen daarvan. 

Op het terrein werd gecolporteerd met de �Ç-Gids enwrd 
gecollecteerd voor de  stakende bouwvakarbeiders. 

- Blijkens het -
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Blijkens het hierbij �evoegde pamflet hadden in het 
Twentse 18 September-comite o.a. zitting: 

Uit En.schede: 
-> xt F.LIPPINKBOF = Frederik Harmen LIPPINKHOF (17-1-18); 

A i> ..,,.1 T.STUIVENBERG = Teunis STUIVENBERG (30-8-16);
v,f\1 -- A.BARELDS = Albert BARELDS (4-8-33); 

� G.v.d.POST = Gerrit van der POST (6-3-98); 
� X1 J .WOOLDRIK = Johanna Geertruida, WOOLDRIK-Amelink ( 18-5-04); 

X! T. van DIELEN= verm. Diderik van DIELEN (27-11-10);
Y J.SCHURINK = Jan SCHURINK (14-1-31); 

, ,-!. H.ALDENKAMP = 11endrik Jan ALDENKAMP (10-1-95) en 
x1 J.BARELDS = Jan BARELDS (16-8-08). 

Uit Hengelo: 
H.DIKKEN = Hilligje Jantje Gerritje DIKKEN (4-3-32);
G.FRAl'JKE = Gerhardus Johannes FRANKE (22-12-24)en
J.BARTELINK = Johanna Hermanna B.ARTELING (3-1-25) •

Uit Almelo: 
D.HAMMINK;
B.de JONG;
T.v.VEEN.

Uit GOOR:
...-- $ D. VELING. -

Uit Overdinkel (gem.Losser): 
X J W. GAME = Wilhelmus Petrus GAME (26-2-03). 

Dezerzijds is tevergeefs gezocht naar de middenstanders, 
de kunstenaars en de intellectuelen, die volgens het hierbij 
gevoegde pamflet zouden zijn vertegenwoordigd in het 18 Sep
tember-comité. 

ue bestuursfuncties in het cnmité waren als volgt 
verdeàd: T.STUIVENBERG voorz.; H.J.G.DIKKEN secr. en 
F .LIPPINKHOF penningmeester. ,r , 

Het leeuwenaandeel in de gehele voorbereiding ha\
,
· 

T .STUIVENBERG, daarbij geinstrueerd door Pieter GNIRRB 11� de\
algemeen secretaris in het district Twenthe der C.P.N., die· 
naast hem. aan de kop van de demonstratie liep.

.J/ 
- - - - - 20 September 1951.
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:-� 5 SEP. 1951

�)LMl . \."'''\' ,-1ao6t1 
Weekover� t 0 �.:,,,-�-r

IL heb de eer u�a�l�estreLGe het vol�ende te be�icL�uJ 
Op Zondag 16 Septerrber 1�51 werc1 in het bioscooi)

thcater 11 Varossieau11
, alhier, aoor de i7aarheidfil::1dienst 

filu. vertoond getiteld "Ler:te in Sav.:en11 et als extra de 

kleurenfilm "�po1°troe�" 
Door Bernardus de J o ng, �oboren 16 Februari 1911 

te } ·bt-Hardenber6, vc.L beroe.i:) .;1�oud rnr' er en wor enrie I·lan
ta.nenstraat no. 2G te Ali.:.elo, vrnrë:en <'ie aanwezi0en ::..et een 

kort woord, Haar in hij deze o.t. bouwende landbomail..1 als een 
stuk waarheid uit Husland betitelde, vrel'.o geheten, 

.ciierna we:cdcin de beide bove1..06noe. de 1.Ll .• :.ve1toond • 
De voorstelling verlie�, z eer ordelijk en bij zonderhe

den deden zich niet voor. 
Voor deze filr.. bestond een Lati�e belan;::sstelling en 

on�eveer 225 pe?sonen vulden de zaal, onderandcre �aren de 
vol 0enéle personen aanwezig; 

..>(l Henê!.rike.:rus � e .l.i.l me 1 t s, 5eboren 11-Septecfoer 
1907 te Boru�r, , an bexoe� textiel rbeider an woneLCe Tuin
straat no. )0 te Almelo; (controle) 

hen::.rikus = .. t ï'/ 0 (... -- 6 n, geboren 2 �ececber 191� te 

A,.,..bt-Hardenberi;;, van beroep textielarbeider en wonende 

dijk no. 8 te Ál B:o; 
Geert v;- o 1 t e r s; beboren 18 Noveuber 19-11 te 

Stad-Alr elo, van beroep toxtielarbeider en !Onende Bodden
straat no. LJ.Q te .,·,.1...i.elo; 

XI Charles Louis B o u c ·r 6eboren 19 October 190) te 
.ll.llbt-Al elo, van beroe.i;.> :.Catoens1Ji1Jner en 1,,ronende Rappe1�sweg 
no. 32 te 41.slo; 

-,'. I Jan Y.@ der V e e n, 6eboren 24 Juli '!�27 te 
Ooststellingwerf, van beroep textielarbeider en wonende aan 
boord van de 11Volhardin6 IP1 te Al elo; 

)(l Alle _.Y.§.& der V e e n, geboren 27 Mei 1902 te 
Ooststellingwerf, van beroep textielarbeider en won6l:de aan 
boord van de nvolharding rr

n te Alnelo; 

xl Jan _s c ho v e r s, geboren 20 Septeuber 1s,07 te 
Ar�bt-Alr elo, van beroep schilder (textielfabriek) en wonende 
Lijsterstraat no. 9 te Aluelo; 

..<"I i.ieter Gerhardus du :· 1 e s s i s, gebo1·en 26 Deceo 
ber 1926 te Ber,gh (Gld), van bc.roe1. fcbrie· sarbeider en wo
nende �ilandstraat no. 39 te Al�elo; 

- ::..:z ::1IK -
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l--L"n�,r-ik M o e 1 a r ct, .;eboren 24 Januari 1901 te 
Tubbergen, van b�roep textislanbeider en wonende �oslenstraat 

no. 21. te Almelo; 
: Hendrik fu o e l  a r  d, geboren 17 Maart 1928 te 

AlL.elo, van beroep timner:.1an en wonende Doelenstraa t no. 21  

te Almelo; 
Herr�n k e 1 i s, geboren 6 Januari 1917 te Ede (Gld) 

van beroep textielarbeider en wonende Olmstraat no. 9 te 

Almelo; 

1 Arnoldus K o r t, geboren 24 Januari 1902 te Odoorn 
van beroep .cionteur (Geoeente Lichtbedrijven) en wonende 

Rietstraat no. 229 te Almelo; 

r-' Gerrit Ki e r  s, geboren 23 Juni 1931 te ::::::l!lr..1en, van 
beroep fabrieksarbeider en wonende :?arallelweg no. 198 te 

ilr.-�elo; 
Hendrikus .Johannes J a n s s e n, geboren 11 October 

1928 te Al�elo, ?an beroep textielarbeider en wonenfe Iris

straat no. 19 te Almelo; 

x.l Jannes de J age r, geboren 22 Augustus 1914 te 

�I 

Alcelo, zonder beroep en vronende Grotcstraat no. 197/a te 

Aluelo; 
Jantje Id e m  a, geboren 30 Juni 1923 te Ooststel-

lin�1erf, van beroep confectienaaister en ffonende 

LO. 14 te Aluelo; 

x_J Jenny H a ...i r1 i n k, geboren 17 lTovewber '1S'15 te 
Alw.elo, zonder beroep en wo,;_-enae Haven rz. no. 125 te .d.loelo; 

'<I Jan ;,; d e n s, geboren 14 Eebruari 1896 te I1:�idwolda, 

. t 't 

van beroep t;:>roJ...dwer..e1 er_ wonende Vissedij ·- no. 35/c te Alr..:e
lo; 

Be�nardus Tobias D a m e r, geboren 2) �uri 1�29 te 
Wierden, van beroep te�tielarbeider en wonenGe ElzenstraPt 
no. 1L te Al�elo; 

Jan Cob.elis � D a e 1, gebo:cen 3 0uLi 1916 te 
Almelo, van beroe1 fabrieksarbeider en wonende S�.iIJ.astraat 
no. 24 te Al�elo; 

îTilhel.!ll Johannes B o 1 k e n s t e i,i n, geboren 
11 lts.art 12S'.3 te Iiur ster (,.,), vau beroe1J straten..::a1--er( _ser:.::.ecr.te 
en warande 0otnarsw sestra3t �o. 243 te �lnelo; 

Gerrit B e n n i n ·c, 3ebore11 8 A_pril 1904 te Stad
Alw.elo, va1� beroep ad._inistrateur ( z) eL woDsnde Zuide1 stroe-t 
no. 26 te Almelo; 

.Jant[F.e B e e k o a n, geboren 27 Se1,teJ::J.ber 1915 te 
Al ·elo, var: beroep op_)EJrr.::i.a.r. en wonende St • .Josephstraat no. 24 
te Al, .s:o; 
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GiJsbcrt B e ek n a  n, geboren 2J J&nua:ri 1916 te 
... 11:lelo, van beroep te:c:razzore:c� er en wonende ::.ito.Iose:i_,hst:i.·J:.t 
110. 24 te Al elo;

Johan Ohristo�hus A 1 b e r s e n, geboren 6 J·nuari 
1921 te Wierdbn, van beroep magazijnbedieLde en wonende Oot
u:1:;.·sur_sestraat 1100 190 te Al elo; 

�l Con1elis A 1 b e r s, óeboren 9 Juni 1892 te den :r , , 

va beroep nB.aic:1achine-cmnteur en uor:ende Oot ... te.rsur-sestraat 

no. 147 te Al elo; 

xf ,'iller. A b  b i n,, 0eboren 20 .. .!'ebruu:ri 1S30 te AL el 

xl 

van beroe� perser(confecti�) en wonende �oulinkdwarsstraat 
no. 4 te AlLelo en 

. 

Gerr i tdina U i t s l .....ê....._Z., geboreD 11 .l!'ebruar i 1909 
Almelo, huis- en echtgenote var, Hendrik Iloelard en wonende 

Doelenstraat no. 21 te Al�eloa 

3ij de uitgang der zo1i werd �ecollecteer�, teneinde 
de onl osten van dit filL:..tou.rnee te ::.unnen éle�LLello 

21 Septenber 1951, 
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Hier;:Jij �1ob L 
te be r ic 11. ten. 

In v�r.,9.Ld ..u.et de oJ..'> :Jinsdag, 1ö Septe.J1be1° 1:J'.)1 te 
Enschede genoucten dem"11stratie 1 iïerc.!en op M�o.nda0 , 17 ::5ep

teruber 1?]1 uan c1e .._.,oorten der 0:rootste J:>.l'"!E:t"'e.LiJ. e be

drijven �a�rlJtten uitgegeven. 
- ----.;.an deze de.wonst:cat ie we:.. d uit deze 0emee.t.te door

de vo.L 0e.t.de �brsonen aeel�enomen: 

I 
0

1)
1_. 

tJ _ .t3e1•nardus äe J o n ,;,, 6eboren 16 .1. ebruuri 1911 
te A.L.bt-Ha:cc er"burg, van oe.:c Je...-, 0rondwb':c·:e:c en wons irie 
�lantanöLStraat no. 28 te Almelo; 

?<1\f ,i,n I 1rhij s ™ der V e e L.; c,ebo:cen 16 April 19.51 te 

Oost stelJ.il:gwerf, van beroep te..:tie:::.arbeide:r e:c. wor:ende 
aan boord van de "VolnardiL.g II11 te Almelo; 

IJ" � .. 0Lurik Îu.. O e 
11.:-7 l a r d, 5eboren 24 .::-c,nuari 1:,01 te 

Tubbt:..r0en, van be:coep v;ever en "ronende Doelenstraat no.21 

te .ö.lrnelo; 

"I V!lffo GE.rritdir..a Ui t s 1 a .b, 6eboren 11 ..t''ebruari 1�09
te A..:.îi.Jt-Alw.e:.o; :.uis- en ec,1t0v1.0tc var Hen ::ib.. î.�oelurd 

en wonende ...Joelenstraat .uO. 21 te ALne_._o; 
)(IPl> 4f"t I-Ien<lri.K I.� o e 1 a :i.: a, 0Gboren 17 • .:aart 1�"'2E. te 

V Alwelo 1 van beroefi tiflli �0,rn:i.an en woLE-Hoe .Joelenstraat 

>\ \, 

te Al!Ilelo; 
Gerrit s t e ,� e h -"-�-"'--=;.....;;u

;;.......:
1_· ____ s, óeboren 11 November 

te Ambt -Al::ne: o 1 'T all ·oeros:::, textiel 1rbe1�er en woDende 

C.Huygensstr��t no. 21 te Almelo en

Gerritdina H a �  mi L �, �eboren 16 Februqri 
rJncr ue Lerelst::aat no. 

18 te .álITielo" 
. .::en a.,_sc.:.uii:'t vai.. genoe .... ue 1iaJJi.flette11 wordt bij dit 

ra�ro�t 0evoegd. 



Oproep 
aan de Twentse bèvolking 

Op 18 September a.s., de Derde Dinsdag van deze maand, zal zoals ieder 
jaar, de Staten-Generaal opnieuw worden geopend. Deze gebeurtenis, waar
bij de regering in de Troonrede haar program aan het volk bekend maakt, . 
was voor de arbeidersbeweging in het verleden aanleiding om op die dag, 
de "Rode Dinsdag", haar eisen aan de regering door middel van manifes
taties voor te leggen. 
Het lijdt geen twijfel, dat de Troonrede van dit jaar niet veel goeds voor de 
Nederlandse bevolking zal inhouden. 
De steeds verdergaande belastingverhogingen, de stijging der prijzen zul

len,· als de plannen van de regering werkelijkheid worden, zich verder 
doorzetten. 

De waanzinnige bewapeningswedloop van de landen van het 
Atlantisch Pact drukt in steeds grotere mate als een loden 
last op ons volksbestaan. Reeds heeft de werkloosheid haar 
intrede gedaan in de textiel- en andere industrieën. 
Ons land is door de politiek der regering in een steeds afhan
kelijker positie geraakt ten opzichte van de Verenigde Staten. 
Ons leger staat onder bevel van Amerikaanse generaals. In 
Eindhoven sloegen Engelse politietroepen op onze soldaten en 
burgers in. 
Een Staatscommissie legde de regering een aantal voorstellen 
voor, die ten doel hebben onze Grondwet te veranderen en deze 
op fascistische leest te schoeien. 
Het is daarom, dat wij U oproepen, voortbouwende op de tradi
ties van het verleden, om op 18 September tegen deze politiek 
· te demonstreren.

Wij, het Twentse 18de September-Comité, bestaande uit vertegenwoordi
gers van de werk�nde bevolking en middenstand, kunstenaars en intellec
tuelen, wij allen roepen U op om op de 18de September naar Enschede te
komen om op het Krimplein getuigenis af te leggen van Uw wil om ons
land voor een nieuwe oorlog te behoeden, voor de zelfstandigheid van onze
natie, voor de verdediging van de Grondwet.
Arbeiders, middenstanders, werkers vari Twente,
Demonstreert op de 18de Septemtcr :î..951 onder de volgende leuzen:

·Voor de· Vrede - Voor JO pCt loonsverhoging!

" 

Zegt tot de regering: 

Weg met de kolenprijsverhoging en de steeds verdergaande belasting
verhogingen! 
Weg met de voortdurende prijsstijgingen! 
Stop met de nieuwe dreigende huurverhoging! 



Stop met het waanzinnige opvoeren van de bewapenmg. 
StoP, met de P,lannen om onze Grondwet te verkrachten! 

Wij willen werk en een menswaardig bestaan! 
W�j willen vrede e.n vriendschap met alle volkeren! 
W�j willen een Vredespact van de Grote Vijf! 
Wij willen een vrij en zelfstandig Nederland! 
Wij willen handhaving van de Grondwet! 

Demonstreert daarom op 18 September 

Enschede· 
; 

lll 

Half acht: 

Korte Manifestatie 
Krimplein, Enschede 

Spr_eker: R BLOKZIJL'

,C. f 1 •( 1 

,J{ ....,, 
....._, )(1 xi .><,

>(! x, ).(1 

XI ,r1 ;,d ><I 

1::leL5traat 21 

rtsst:caat 36 
J.Scnröde:r;

Half negen: 

Grootse Fakkeloptocht 
VANAF KRIMPLEIN MET MUZIEK EN LEUZEN 

De demonstratie wordt om ongeveer half tien op het Krimplein 
ontbonden 

Medewerking van de Twentse schalmeienkapel "Morgenrood". 

Arbeiderszangkoor "Stem der Werkers
" 

- Almelo

Arbeiderszangkoor "Morgenrood
" 

- Enschede

Het 18 September-Comité 1951,
waarin o.a. zitting hebben: F. Lippinkhof, Enschede; H. Dikken, Hengelo; T. �� berg, Glanerbrug; D. Harnrnink, Ahnelo; G. F�ke, Hengelo; D� Ve.!!!!.i,:::: Goor; ..J .A. Barelds, Enschede; B. de Jong, Almelo; W. Game, Overdinkel; G. v. 4. Post, En- A. llt</� sc;hede; J. Bartelink, Hengelo; J. Wooldrik, Enschede; T. van Veen, Almelo; T. van /t,,U Dielen, Enschede; J. Schurink, Enschede; H. Aldenkamp, Enschede; J, Barelds, /( .J. !Jh� Enschede, $,t,Jt,�/H.J Meldt u voor deelname en ·reisgelegenheid bij: Enschede: Oldenzaalsestr. 80; Hengel�: /_ Madoerastraat 34; Almelo: Doelenstr. 21, Lindestr. 9, Irlsstr. 36, Vinkenstr. 25. )'h� �f·Route demonstratie: half negen vanaf Krimplein, Alsteedsestr., Kalanderstr., Olden-zaalsestr., Molenstr., Hengelosestr., C. F. Klaarstr., Van Heekplein, Schoolstr., Diezer- 1k f t' • atr., Krimplein, einde ongeveer hal!tien. 

/ / tJ1 f Z 3
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RAPPORT VAN KB 
,\AN HB BIII 

No.: .3880. 

f.2 \ JAN 1952 ·
r;>' --

Betr.: ABONNE vi/ERFCAMPAGNE VOOR 11DE WAARHEID" TtE J.::NECHEDE. 
Typ. D. 

Op Vrijdag 21 December 1951, te ongeveer 20.- uur 
werd in zaal Engels, gevestigd aan de Laareschstraat te En
schede, door de C.P.N. afd. Enschede, een feestavond gehou
den. Deze feestavond werd gehouden voor de medewerkers aan 
de colportage en aanwerfcampagne van het dggblad "De ·/Iaar
heid". Deze avond kan worden aangemerkt als de sluitingsa
vond van deze campagne, die werd aangekondigd op het gehou
den Zomerfeest 1951 te Amsterdam. 

, De bijeenkomst werd na een korte inleiding geopend 
X l door Mej. Jet Broekman, naar schatting oud 40 jaren, vermoe

delijk bestuurslid van de C.P.N. afd. Enschede. Spr. memo
reerde dat deze avond werd gehouden op de verjaardag van ka
meraad Stalin.Een en ander was volgens haar zuiver toeval· • 

Vervolgens vroeg zij verontschuldiging, dat de ballet
groep van het A.N.J.V. te Enschede 11Dynam.o", door ziekte van 
de leidster Mevr. Jo Gnirp en drie me isjesleden niet kon op
treden. Eveneens zou dit een geduchte handicap zijn voor de 
guitaarband uDe vrolijke trekkers!!, waarvan Mevr. J.Gnirp en 
de .3 voernbedoelde meisjes deel uitmaken. 

Voorts vroeg spr. de meeste clementie voor de "Schal
meien Kapel", daar deze kapel de ze avond zeer gedupeerd v,.rerd 
door het ontbreken van 3 leden, die door ploegenwerk ver
hinderd waren. 

Na de bijeenkomst voor geopend te hebben verklaard, 
werd door een zekere Mej. J .Hamm.ink te Almelo piano-muziek 
gemaakt. Afwisselend werden strijdliederen gespeeld en dans
muziek, waarop door de aanwezigen werd gedanst. De uitgevoerde 
strijdliederen werden door de aanwffi..gen niet meegezongen. 

Hierna werd door Jan Schurink te �nschede,(bestuurs
lid A.N.J.V. en werkzaam A.T •. E.K., Oldenzaalsestraat 80 te 
Enschede) het optreden aangekomdigd van de 11Schalmeien Kapel n.

àls eerste nummer voerden zij de nrnterna tionale 11 uit, die 
op verzoek van Jan Schurink staande door de aanwezigen werd 
meegezongen. 

·Daarna volgàe het optreden van tapdanser ' 1Tiemo 11
• 

Deze persoon is identiek aàn Tiemo Tuionkhorst, lid van het 
A.N.J.V. te Enschede. 

Vervolgens werd een schetsje opgevoerd onder de titel: 
. Janus Kinkel uit Lutjewinkel.Deze schets werd uitgevoerd door 

X\Jan Barelds, JooQ_jiuisman en Rein Pieters, allen leden van het 
A.N.J.V. te Enschea:ë. 

Door Piet Gnirp scholingsleider der C.P.N. te Znsche
de, werd hierna het doel van deze lJ.i:j e0nköïilst ui te enge zet. De 
bedoeling van deze avond is, aldus spr., om de mensen die we
ken bezig zijn geweest met het colporteren en aanwinnen van 
nieuwe abonne 's van "De ïNaarheid.", een ontspanningsavond aan 
te bieden.Daarom moest deze avond afwijken van de andere bij
eenkom.sten die gewoonlijk worden gehouden.Dus hebben wij ge
meend deze avond in het kader van "ontspanning" te moeten hou
den en daarom wil ik ook mijn rede niet te lang maken.Alleen 
het volgende moet me nog van het hart. 



• 

• 

2. 

Minister Drees heeft hedenmiddag in de Kamer een uiteen
zetting gegeven over het verbod voor Rijksambtenaren om georga� 
niseerd te zijn in diverse communistische organisaties.Drees 
heeft dit verbod gemotiveerd met het gevaar voor spionnage in 
de verschillende Rijksinstellingen.Deze veronderstelling is be
lachelijk volgens spr •• Denkt de Minister nu heus, dat we tegen 
de arbeiders die in de E.V.C. zijn georganiseerd zullen zeggen: 
uKameraad verklap jij nu maar eens hoeveel garen Van Heek in 
voorraad heeft en hoeveel stukken katoen er per dag worden afge
leverd en hoeveel machines er in de fabriek staan". 

Neen, aldus spr., wij vechten openlijk voor een betere 
tijd en wij bestrijden de kapitalisten niet met hun eigen mid
delen.Spr. deed het voorstel om twee moties naar de regering te 
zenden. Eén als protest tegen het ambtenarenverbod en de ander 
voor dl invrijheidstelling van Piet van Staveren. 

Q.1ot slot wekte spr. de aanwezigen op zich niet tevreden te 
stellen met de resultaten van de afgelopen campagne. Enschede had 

\ l de taalr om 80 nieuwe abonne 's op het dagblad "De Wali?rheid 11 aan 
�-� te werven, doch het heeft zijn taak niet geheel volbracht.In to

�)
i:> taal werden 76 nieuwe abonne's aangebracht. Ook na de sluiting van 

de campagne moet het aanwinnen van nieuwe abonne's worden door-
gezet� 

/De twee uitgeloofde boeken bestemd voor diegenen die,,.. het 
grootste aantal en on één na het grootste aantal nieuwe abonne's_ 
hebben gemaakt, zijn gewonnen door twee werklozen. 
Zij konden wegens afwezigheid de boeken niet in ontvangst nemen. 
De hierna gehouden pauze werd gevuld met dansen en een tombola. 
Na de pauze werd een kleurenfilm vertoond, over Tsjecho Slowa
kije op politiek en economisch gebied en over de sportprestaties 
aldaar. 

De bijeenkomst werd te circa 24.- uur gesloten. 
Tot de aanwezigen behoorden o.a.: 

Jet Broekman, vermoedelijk bestuurslid der C.P.N. afd.Enschede. 
i Piet Gnirp, scholingsleider der C.P.N. afd. Enschede. 

i(Jan Bchurink, bestuurslid A.N.J.V. en werkzaam Atek te Enschede. 
� ? De vader vah vorengenoemde Jan Schurink. 

· (\ 1 Jan Barelds, lid A.N. J. V. te Enschede •
Joop Huisman, lid A.N.J.V. te �nschede. 

v..·. Rein Pieters en zijn zuster Antje·, beiden lid van het 'LN.J.V. 
te ..:Enschede. 

\ Tiemo rnonkhorst, lid A.N. J. V. te .J:nschede. 
X Teunis 3tuivenberg en eerr dochter van hem, bestuurslid E.V.C. 

te Enschede. 
,,,.. f Tiny Rui ter, wonende te Glanerbrug, werkzaam bij de Atek, Olden-

zaalsestr. 80, Emschede. 
>< Henk Bakker, wonende te Overdinkel.Lid A.N.J.V. 
� t Henk Moelard, Do3lenstraat 21, Almelo. 
�l Lambert Timmerije, Bornsestraat te Almelo • 

. Y: tJ.Hammink, Haven N.Z. te Almelo. 
- f\r.-- X�Jan van der Veen, Eschstraat te Almelo. 

t_vt::.:.f�ke van der Veen - 77einreder, B;schstraat te Almelo. (echtg.J.v.d. · ·  ' Veen) 
x_!x Teunis Oost en echtgenote te Almelo. 

KB, 18 Januari l 952J QEEN ACTIE zonder CVZï"le,.;; h)et K.B. 
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DA i = '· 3 , JAN �si JC{P..-.R: 
' 

No.: 4016 - -=-.:.�. R.t'.Y91
Betr.: REVOLUTIE-HERDENKING DER C .F .N. TE l(LM!f.LO •1 

Typ. D. 

Onderstaande personen waren o.a. aanwezig op de Re
volutie-herdenking der C.P.N. te Almelo, welke werd gehouden 
op 15 November 1951, in de zaal van Hotel "De Poort van Kleef�' 

/) Hendrik Moelard,_ geboren 24-1-01 te Tubbergen, van beroep 
wever, wonende Doelenstraat 21 te Almelo. 

Y,fGerritdina Hammink, geboren 16-2-35 te Almelo, van beroep 
naaister, wonende Merelstraat 18 te Almelo • 

. jThijs van der Veen, geboren 16-4-31 te Ooststellingwerf, van 
beroep textielzrbeider, wonende aan boord 
van de Volharding II te Almelo. 

X-j Hendrikus NÖpken, geboren 2-12-15 te Ambt Hardenberg, van be
roep hoofdbestuurder A.T.E.K., wonende Maar
diJk 8 te Almelo. 

l'I 1/ 
� faria Tekla Schever geboren 20-1-11 te Vlagtwedde, huis- en 

1.,r, · echtgenote van s.Krol, wonende ,Vondestraat 

f/(71Sake Krol, t/ 

X ( Bernardus de 

7 te Alme,lo. 
geboren 1-1-04 te Emmen, van beroep metse
laar, wonende Wonde straat 7 te Almelo. 

Jong, geboren 16-2-11 te Ambt Hardenberg, van 
beroep grondwerker, wonende Platanenstraat 
28 te Almelo. 

X J Jansje Huisman, geboren 12-2-11 te Zwolle, huis- en echtge
note van A.Schovers, wonende Lindestraat 9 
te Almelo. 

'1- l Adolf Schovers, geboren 10-7-12 te Almelo, van beroep tex
tielarbeider, wonende Lindestraat 9 te Alme
lo. 

!Wim Abbink, geboren 20-2-30 te Almelo, van beroep perser, 
l wonende Poulinkdwarsstraat 4 te Almelo. 
/Frederika Hekman,geboren 25-12-27 te Almelo, huis- en echt

genote van B.T.Damer, wonende Elzenstraat 18 
te Almelo. 

Frederikus Hekman(geboren 7-11-08 te Almelo, van beroep we
ver, wopende Elzenstraat 18 te Almelo. 

--�--..._�-���-M_a_r_t=e-n_s,Vgeboren 27-9-09 te Emmen, huis- en 
echtgenote van J.Krol, wonende Irisstraat 39 
te Almelo. 
geboren 4-1-05 te Ooststellingwerf van be
roep grondwerker, wonende Irisstraat 39 te 

�lmelo. 
Lammert Timmer1je,� geboren 4-3-30 te Almelo, van beroep bank-

\ werker, wonende Bornsestraat 303 te .1-Umelo. 
X Janr1es Holtkamp, geboren 30-12-29 te Vriezenveen, van beroep 

textielarbeider, wonende Gravenstraat 55 te 
Almelo. 

X Geert Lindeman, geboren 9-5-03 te Emmen, van beroep grond-
v werker, vmnende Haven N. Z. 139 te Almelo. 
/'-, Aaltje Vrielink, geboren 14-12-01 te Almelo, huis- en echtge

note van J.F.Ch.Hartman, wonende Bosstraat 32 
te Almelo. 
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Johan Frederik Christiaan Hartman, geboren_S-12-01 te Zutphen,
van beroep sigarenmaker, wonende Bos

X. Jan Willem Voskamp, 

1 /Teunis Oost, 

-; f Jan Oost, 

Gerritdina Uitslag, 

%, , Hendrik Moelard, 

//. , Jan Van der Veen, { 
1 

\ 
Hieke ·.Veinreder, ./ 

·, Albert Rammink, /

straat 32 te Almelo. 
geboren 7-6-91 te Almelo, van beroep 
koopman, wonende Nieuwstraa t 30 te Al
melo. 
geboren 24-11-32 te Wieringen, van be
roep naaister, wonende Irisstraat 39 
te· Almelo. 
geboren 19-7-13 te Emmen, van beroep 
textielarbeider, wonende Esstraat 37 te
Almelo. 
geboren 26-6-21 te Emmen, van beroep 
grondwerker, wonende Sluis z.z. 127 te
Almelo. 
geooren 11-2-09 te Almelo, huis- en echt
genote van H.Moelard, wonende Doelen
straat 21 te Almelo. 
geboren 17-3-28 te Almelo, van beroep
timmerman, ongehuwd, wonende Doelen
straat 21 te Almelo. 
geboren 24-7-27 te Ooststellingwerf, van
beroep lederbewerker, wonende Esstraat 
35 te Almelo. 
geboren �-7�32 te Almelo, huis- en echt
genote van J�v.d.Veen, wonende Esstraat 
35 te Almelo. 

1 geboren 8-6-32 te Almelo, wonende .Me
relstraat 18 te Almelo. 

J.fr, '-::> Gerrit Jan Hammink, / geboren 2-10-29 te Almelo, wonende Me
relstraát 18 te Almelo. 

_, /,!( -V Gerritdina Wilhelmina Kolthof,{geboren 12-2-02 te Almelo, hurs-
en echtgenote van D.Hammink, wonende 

' Aleidus .Moelard, / 

Gerrit Jan Pruim, � 

Merelstraat 18 te Almelo. 
geboren 1-12-33 te Almelo, van beroep
smià-banl�verker, wonende Doelenstraat
21 te Almelo. 
geboren 10-1-23 te Wildervank, van be
roep grondwerker, wonende Achtzaligheden
7 te Almelo. 

Maria Theresia Grosse Wiegert, \/geboren 27-10-88 te Harle Dld.,
weduwe van H.F.Slaghuis, wonende Riet -
straat 185 te Almelo. 

Hem1y Uhlenberg, / \/ 

Derkj e Uhle_nberg, y
Geertje van de Molen, 

KB, 29 Januari 1952 

geboren 28-7-37 te Almelo, zonder be
roep, wonende Willemsgang 7 te Almelo.
geboren 1-8-01 te Den Ram, zonder be-
roep, wonende Willemsgang 7 te Almelo.
verslaggeefster van het dagblad "De 
Waar he id" te Enschede. 

QEEN AC.TfE zonder overîeg r.')et K.B,

11...----=· �,,,..,.. ..... · ·-·n::r...z:..i:�-���.,zz-��� 
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Districtsconferentie 
van de CPN. 

tJ{ IL/·, g Mflî 195{1
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r Ai.CD/ /JJ 
VERTROUWELIJK·-----...,........, ----

r" 

/ 
. I
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In aansluiting op miJn schrijven no. 4128 , dd. 
3-3-1952, doe ik U hierbij toekomen een afschrift van
een verslag over de op 1 Maart jl. te Enschede gehouden
Districts-Conferentie van de C.P.N., opgemaakt door
een lid van het N.v.v., dat kans heeft gezien deze
conferentie bij te won�n, door met een groep deelnemers
tegelijk naar binnen te komen.

Bedoelde persoon zou dit geheel op eigen initiatief 
hebben gedaan. Hij heeft het verslag in handen van het 
plaatselijk bestuur van de A.B.T.K.1'De Eendracht" ge
steld. 

Het aantal deelnemexs aan de conferentie is door 
deze rapporteur te hoog geschat, terwijl hij zich 
heeft beperkt tot het vermelden van de rede van de 
algemeen-secretaris P.GNIB.REP. 

'Vl. 
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AFSCHRIFT 

Verslag van de Districtsvergadering afd. Twente van de CPN 
op 1-3-52 te Enschede-
Als eerste en voornaamste spreker voor deze vergadering van 
ca. 100 mensen, wo. 7 vrouwen trad op partijgenoot GNIRRE�, 
commandant district Twente a_er CPN. 
Het begin van zijn rede was, zoals gebruikelijk een aanklacht 
tegen de diverse regeringen Drees, die volgens spreker, het 
arme Nederland rechtstreeks in handen van de Kapitalisten van 
Wallstreet dreven. Dat de gevolgen niet uit bleven bleek wel 
uit het feit, dat ons land nu wel ongeveer 250.000 werklozen 
telde . Desondanks was echter de scholenbouw stmpgezet, hoewel 
de scholen overbevolkt waren. 
Ook de aanleg van nieuwe wegen had de aandacht van spreker. 
Deze aanleg had alleen plaats, wanneer de kapitalisten ( d.w.z 
de fabrikanten) er van profiteerden. 
Na dit algemene gedeelte kwam spreker meer op het terrein van 
partij en vakbeweging zelf. 
Allereerst werd vastgesteld de mogelijkheid van massaverzet 
van de arbeiders tegen het beleid van de huidige regering. 
Als bewijs gold de staking van de DUW-arbeiders van Ootmarsum, 
die, hoewel tezamen met l'Nil-ers en CNV-ers gevoerd, toch in 
feite een gevolg was van de communistische activiteit. 
Hierna ging spreker over, tot een onderwerp, dat vooral voor 
Twente van belang was, nl. de slapte in de textiel. 
Na enkele schimpscheuten op de regering, die deze chaos had 
verwekt, bracht spreker de wanhoopsuitverkopen van de afgelo
pen maanden in herinnering, die het gevolg waren van een sterk 
verminderde koopkracht van de arbeiders massa. 
�evens noemde spreker de toenemende rationalisatie in de be
drijven, waardoor de arbeiders weer uitgebuit werden, als in 
vroeger tijd. 
Over de vooruitzichten in de textiel was pgt.GNIF..REP uitermate 
pessimistisch gestemd, evenals zijn hoofdbestuur , dat reeds 
in September van het vorige jaar deze werkloosheid had zien 
aankomen, terwijl de kapite.listiscr..e organisaties nog de slaap 
des gerusten sliepen. 
Het nu volgende gedeelte van de rede betrof in het bijzonder 
de activiteit van de partij en aangesloten organisaties, ten
einde van de heersende toestand op economisch en politiek 
terrein een zo goed mogelijk gebruik te maken. 
Vooropgesteld werd, dat de resultaten, die door de partij be
haald waren, in geen verhouding stonden tot de mogelijkheden. 
Als voornaamste oorzaak van dit falen noemde commandant Gnirrep 
het gebrek aan initiatief van de partijgenoten, die teveel 
werken in eigen kleine kring. Met nadruk riep spreker uit: 
"Het komt er op aan, dat de CPN de leiding heeft bij het verzet 
dat momenteel groeiende is." 
Als een zeer belangrijk pu..'Ylt noemde spreker het "werken" der 
partijgenoten in de bonafide vakorganisaties en bovendien 
noemde hij de grote propagandistische waarde van "De Waarheid" 
Vervolgens werden de resultaten besproken van de verschillende 
opgezette acties zoals : 

Handtekeningactie voor de vrede 
Tegen de herbewapening van Duitsland. 
Tegen vrijlating oorlogsmisdadigers. 
Voor verbetering riolering, wegenbouw 

(actie a.d.J3roekheurnerweg) 
In strijd brengen van de werklozen 

voor werk. 
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Ook in Enschede actie. Opgemerkt werd, dat NVV-er in het 
werklozencomité zat en artikeltje schreef in het werklo
zenkrantje. 
"Deze toenemende werkloosheid werkt ontmaskerend op de 
huidige regering� aldus riep GNIRREP uit, terwijl hij eraan 
toe voegde , dat vooral de oorlogsophitser en superfascist 
RowJne nu aan de lcaak werd gesteld. 
Reeds in September 1951 werd door h� CPN- hoofdbestuur aan 
de verschillende afdelingen bericht, dat de mogelijkheid 
tot samenwerking met de andere partijen steeds gunstiger 
asp.ecten bood. 
"Naar onze stem wordt geluisterd 11 riep kameraad GNIB.REP uit 
en beweest het door te vertellen van de grote interesse 
die de arbeiders tonen bij het uitreiken van propaganda
lectuur aan de poorten van de fabrieken. 
Hierna opnieuw de woorden dat de EVC en de afd. der partij 
in gebreke bleven. Opnieuw dus een beschuldiging van de 
partijgenoten, want, volgens spreker lag de schvJ_d alleen 
bij de cornmunisten zelf. 
"Zoek meer contact met de P.v.d.A.mensen en NVV-ers en 
discusseer met hen en vooral ook: Bezoek afgetreden be
stuursleden en gemee�teraadsleden va1L�deze organisaties en 
tracht hen te overtuigen, dat onze richtlijnen de juiste 
zijn, want juist nu, in deze tijd, hrerst er grote twijfel 
bij het gros der leden der vijandige organisaties". 
Vandaar bijv., dat de Jonge Kerk, een prot.chr.ueugdorgani-
satie om d±scussie vraagt met de CPN. 
"Dit zegt genoeg, nietwaar ?" aldus GNIRREP, "vele anders
denkenden luisteren naar de CPN. Zij hopen hier de oplos
sing te vinden voor de huidige moeilijlcheden" 
Breng de arbeiders in Nationaal verzet en zorg dat de kern 
vormen, maar"onder leiding van de CPN. 
lViet zekerheid kan ge zegel worden, dat een oorlog voorkomen 
kan worden, wanneer hier samengewerkt wordt met de landen 
van het anti-oorloghlok. 
Hierna wederom de opmerking, dat de slechte vorderingen der 
partijlnaan de on.11adenkendheid der leden te wijten was. In 
April zal een streekconferentie worden gehouden in Twente. 
Voortdurend moet gevochten worden voor de uitbreiding van 
onze beweging. Wel is het bezoek aan onze vergaderingen en 
scholingswerk gestegen. 
Wat betreft de a.s. verkiezingen het volgende: 
11Wij treden de verkiezingen met vertrouwen tegemoet in 
samenwerking met de partijlozen," riep Gnirrip uit. 
"Onze actievoor soldijverhoging zal het aanzien der Partij 
vergroten. ... .... 
Bovendien zal het plan om de �ederlandse arine op te heffen 
en in het Atlantisch grootverband op te nëmen een anti-Ame
rikaanse stemming kweken, waarvan wij de vruchten zullen 
plukken. 
Vervolgens sprak GNirrep:"Doe een beroep bij de soldaten en 
officieren op de oude leuzen, die hen nog vertrouwd in de 
oren klinken, om ze te winnen voor onze idealen, alhoewel 
wij van onze kant die leuzen als volkomen onjuist beschouwett 

"De kracht van onze beweging schuilt in de verbinding met 
de massa". 

Met deze woorden besloot commandant GNIRREP zijn rede. 
Wat de volgende sprekers betreft, zij behandelden of 
financiële verslagen of herhealden wat GNIR...11.EP had gezegd. 
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C.P.N. in Twenthe

Uit betrouwbare bron werden de vol....;ende, eni.:-;szins 
losse .:::;e....,svens verkre.::;·en ontrent de op l en 2 l\Iaart jl. 
�e!1ouden ::Jistrictsconf8rE:·::_tie van de CPN i.i.1 Tv1enthe • '-' 

Het ee:.."'ste Ger"eslte va .. :.. ël.eze co"1.ferentie vrnra. op 
l Ivfaén"'t van l5.30 uur tot l9.198 uur te Enschede ge:1oud.en. 
Het tweede gedeelte von� plaats op 2 Maart te He��elo. 

Per afd.elinc; waren pl11. 5 � 6 leden af ....;evaardi0d, ter
wijl �.ovi:;11c.�ien een ...;e::..·LL6 acutal partijlozen sct_:cifteli�k 
v,a1,e.,. uit...;e:r..oCigd. 

:De af�evaardi�d.en waren daags te vo:'en schriftelijk 
met plaats en tijd.stip van sa ..... enko.rJ.st, a1s�t1ede de a�e_;_1da 
i!l :::ennis ...;estsld. Deze .,:.eC/ deli:.10e:1 werden ve1"'zo:..:den in
bla_1co witte envelo..:-1.i.:ien, ac;.:_ de e.c,�terzijd.e voorzien van 
het c..:;esc:..:;."'sve::1 ao.res � ,lille-:straat 7 te Enschede, het 
partij'-' t:bouw vs:..:.. de CPl.. 

Bli�::ens de ui t::.odi3inGen aan de af'-' .:. vaardi5de::.1 werd 
deze districtsco.::1fc,é __ -cie aan.;e" e1,kt als een Verkiezings
c onfere:c,tie. 

De ae.n de af...;evaardi.:_;de!1 0ezo.�den cil,culaires luia.den: 
11 VerkiezinusconfGre_;_1tie 1 en 2 liiaa�ct 1952 • 

. ti.an è.e .Afgevaardi.::_;den. 

Eet hoof(p1.mt der koL'lende D.Confercntie zal i:1 het 
bijzo._&er gaan ovGr het ver�iezi��spro�ra� va_ o�ze partij 
ey-� over cl& vo:r, .. in.; van een 1satio.:._aal :Gen.:.,ieià.sfror_t. 

:De taak va ...... d.€-Z8 ·:n·ief is ka;i1eraà.en., de [:;rote beteke
n:.s 8.ELL. te d11id_....,:'1. è�ie de ,la 1'°1heia_ in de st1li�è. kar.1. e11 111oet 
ve:::.'vulle_ •. 

Op de pe.rtijbestum:·szitJc:..ng vai-i Se.i:Jte :...,c_ jl. zette 
P.::;t. P. de Groot uiteen, dat de twee voornaa 1cte zaken 
van o:1ze partij besta&.n. uit de st::i jd voo:. onze Nationale 
zelfsta�-�di._;he id • 

Pgt. Verhey e;af i.11 à.e vol.;ei1ö.e punten de taak va::.1 ö.e 
k:.,2 _t namrkeuri0 ac.:':.. • 

:Je eiser.. for"111le:.,e� wa �-l�voor eest:-:. l dei':. ël.:..ent te wor
den, massa colporta7;e met ds b�treffende l:ra: .. t. 

Vrij a'"Luse1"'cn ,in de bu ::::. t of in r:et becli-·ijf waa11voor 
ee.r1. bepaäld arti1cel handGlQ • 

Op deze manier li..., t 02.1ze 11:Te,:--.:.Jc onê'.f::� de massa, de 
zro __ dsla6 waarop de ps.rtij ao,_iissies kan vo:."'men, die de
massa aanvocre�. 

:ï;nit,e tijd 
0

eleden schreef onze �a.r! .. t een artikel 
over de zeer slechte wonlncen aan de Prins �ernhardstraat 
te .r ... lm.elo. l1Iet à.e:;,e 1<.-rant we11d hier .::,ecolporteerd, waar
na door de be\1oners een c omm.issie werd gevormd. In de tot 
nu toe eevoerde e..ctie zeven nieuwe aboneés. 

Er wordt ondertussen door het coJLJ.i te� uit de Pri:�s 
:Bernhardstraat contact o_pc:enorJ.en met de bevrnners uit de 
Javastraat, waar eveneens de huizen ernstig ve:r"vaarloosd 
staan. Hierdoor zal de actie verbreed. worden en aan kracht 
winnen. Zo kan de krant ertoe ::nedev:e:::'ken de eenheid van de 
arbeide:::-sklasse te verwezelijken en het Nat .�ed1eio.sfront 
mee helpe::.1 tot stand komen. 

- Ke.meraden -
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Ka.neraden, voor jullie ve11à.ere i.1.1fo:.:maties doen wij hier
bij de stand omtrent de verkiezin__;staak der afde].ingel.1 voor 
onze kranto Hieruit blijkt, dat we onze colportaGetaak e;oed 
ve::.1vullen. 

Kom naar de conf 1·cntie met het vaste voornemen ook onze 
''faarheid ernstig te bediscussieren en vooral breng suggesties 
en voorstellen mee om ons werk voor de .lG.1ant te versterken. 

Zoals beke:::1d, worden ook a_10.ersdeY.kenden en partijlozen 
toecelaten op de a.s. conferentie 1en21tct 1 52. 

De in.lei 3 :..n6 staat in h"'t te::eri vafl de forIJ.ering van het 
Iifat.:!enheiG.sfront e:.'1 de a.s. ve1·k:::..ezin.3 der 2e Ka2.1er. In de 

/ 
vdjzingen en ervarine;en in de strijd voor verwezelijking van
het �enheidsfront.

r a.iscussie zal het vooral gaan 01n positieve wooi·stellen, aan-

/ :Boven5.ien voor b1·oodnodi:;e verkiezinc;scampagne. 11 

Va::i de te Enschede op 1 Maart 5ehoude21 vercadering werd 
het vol,;e1-ide bekend uit de hiervoren ;Jeo.oelde, niet .s;eheel 
ingewijä.e bron. 

-

J 

J� 
, Js. fl' 

Bij de in�ang controlserde een viertal personen, wa�r
onder L.J.H.ll'I.van TU.fU7HOlJ'T, de bin.."l1.enko:.uenden, die allen 
hun partijboekje of, ind:::..en zij parti�loos waren, hun specialE 
uitnodiging moesten tonen. :Bijna iedere bezoeker toonde een 
partijboekje. 

Eé:1 persoon, die blijkbaar .:;een uitnodicing kon tonen, 
werd in de zarl na�elopen door Van TURNHOUT, die hem vroeg 
of hij een uitnodicing had ontvaL6en. Nadat bedoelde persoon 
dit ontkende en zich bekc1d hed cemaakt, zei Van TURNH01JT, 

• 

• 

... 

dat hij bij II de dier:JEt" zou informeren of betrokkene kon 
blijveno Hij v-..coeg M.KOOTuJEN, die zeide, dat het in orde was • 

1 Aanwezig: plm. 50 personen (zaalcap. 100 ) . 
Dè voorzitter H. J .ALD::afü:..IvïP opende de bijeenkoust o Ter

wijl er noc enig c;eroezemoes in de zaal was, deelde hij :n.et 
zijn onduidelijke stem de sa.,te_istelli.r:6 van het presidium , 

lde ca.n.didaten- en de mandatenco�,1..lissie mede. V_§n verJ;ciez.ir..g 
v�as �us e;_een s12rake. De voor.:_::;estelden werden zonder commen
taar geacc8pieerd en waren keri21elijk reeds te vo11enop a.e 
hoo�te met hun benoe�ing. 

� Het presidium bestond o.a. uit de volgende personen: 
jH o?. �DZIOO�P ,

F.H.LJ.PPINKHOF, 
Pieter GHD.P...ZP en 

t.,..,_. van der VEER - van Bui ten. 
Voorts zat Frits Reuter uit hmsterdam bij het presidium.

aan tafel. - �,,.. 

Je mandaten com.�issie zou uit de volgende personen 
-- -

be.staan 
� JJ:i,,.,; !�. �GT�HUIS ,
,,_. ,.,. v'- H:'"tonE en

pi''.& 
. 33.UINZNB:::::::lG, vermoecielijk wonende te • .;.lmel o of He::..1-uelo. 

Voor H.KOOPUL->.N uit He::1.;elo, 6.ie ;ve
'-'

e�1.s ziekte afwezig 
was, werd een ander, niet bekend persoon benoe,:1ci. 

De algel11ee:..-1-secretaris P.GNI:'33P hielJ_ een toespraak 
waarin hij o.m. zei, dat de afdelingen te weinig actief waren 
geweest en dat het districtsbestuur hier ool{ schuldi.; aan 

1 was. 
- De vol6ende dag -
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De voluende dag zou in Hen.:.;elo eer.. nieuw districts-be
st1.ru.r worden cekozen. 

Eij critiseerde in het bijzonder de afielinc::; ::engelo. 
De afà.eli.::1

0 
A.lselo daa::contezen werd te�1 voo:r1Jeeld t,esteld, 

mede orJ.à.at in deze afdelL1g rec;clmatig buu.rtve::.�gaderinzen 
werd.e.:.: 0e:"üouden. 

Het leè ental van de partij was iE:ts ver. ,ee:.."o.c d, ter
wijl het b8zoek op à.e leéJ.e:-.:.verz2.," erine;en ook iets beter was 
:..,ev10rà.en. 

( 
Betreffende een actie over de soldij van ds militairen 

zei Gi'TIR"..EP, dat eei1 dercelijke actie goed was. So..1.J.ic;en 

1 
waren va.1.1 :a.e.r�i.r..'-" 

c;eweest, dat dit c;een .e;eschikt tel."l"ein was, 
doch z.i. zou hierdoor het contact met de militairen bevor
derd worden. Hij beweerde, dat er ree s contact besto.::...d met 
"een kapitein" e.:.1 re.et "iemand van de .... 2.rine". / 

Onder cl8 ·werklozen van :.nschede was een .;roeiend verzet 
wae.r te nE;;nen. Te1·echt was de res.ctionnaire kliek bang voor 
de ;,1er�üoze11. 

"Indien men vei�nee .t, dat iera.an.d werkloos is, dan mo"'t 
OY'.....u.io.i5.clli jk get:..�acl1t . oro.e� ... hem 1ivar:>1 te ;naken vool" onze 
zaak", zo zeièe Gî.�ECP . 

Vooral onder de leden vsn de P.v.d.h. en h�t N.V.V • 
moest veel vu.ldi;:; contact worden c;e zocht. ::)e co ... rn1u.::_isten 
moesten deze liede� niet afsclITikken, dnch he� tactisch 
trekken. 

Dat e1" op bredere basis kon woràen .sewer:;:t, è.uidà.e :V.ij 
aan met e�i�� voo�beelden: 

De N.H. Jeu.:::;d te ::;nschede was aan de 1!illemstraat (het par
tij

0
ebouw va_: de CPI ) geweest, om ee_·1 Jebat te 01'caniseren 

over è.e vredesbewe5L_.; e.:.: ove-::: de politiek; 
een Prot .Chi."istel:..jk gemee!lteraadslid. te Goor haa. met een 

partij.;er..oot 6esproken en was nu rse"s zo ver, dat hij niets 
meer moest hebberi. van Amerika. Tha_1s 1nocst ceprobeerd worden 
hem "uit te benen" • 

. '�r ' ·' ) 1>.. V. d O V::33 - Van Buite:.1 sprak 2.ls afdeli.:: _ __;s sec:!'. esse 
'1,: lt,()bl rf!v8.n He.::��elo over de situatie in hear woonplaats. Bij de
J r vre6.es-actie had men aldaar 2500 ha:.1 �-teke.:.1in._;cn verzaGeléJ .• 

De raadsleden hielden te weini0 co:itact met huI1 partij
.;e11oten. Zelfs het cor..tact �1et het bestu1 ,1T werd zee::..' vel.�
vraé.rl oosd. Hicn�in die��è.e ve:2a:1." ,.::.:·L:u te ko-:ie:r: • 

Bij d..s vn:desbeweging in He.::i_:elo ��ond.en geen contacteri. 
worde.l1 c_;e ... iaa ... ,;::t met a ... 1dersde::.kender:.. 

Get:acht zou worden een advies-cou1issie te vormen. 
Voo::.�ts zou ,;: "-- p:..�ooere::..1 in He2.-:.__;elo een werk.loze11-co.ni té op 
te ::."ict.ten. Zij :':'�ad dae.rtoe reeC.s u1:;sproke2.1 ra.et "l,,SSIN'K (of 
E. .. ��INK).

·:z .P.G1-;.1'1B deelde uede, dat hij te Losser twee ad.ressen
had cekre0en, \Vaar hij partijlozen zou ku..:.."'l:1.e::_ verze.:ielen 
voor ec_ huisvcr;:,,adsring • 

Hij had aE.11 het districtsbestuur gerapporteerd, dat ve.:.:
wc,;e het Insti tuur S •. l. G. geageerd. v1erè. tebe-'1 de CPN , doch 
het ö.ist::cictsbestum" had hiei�over niF:ts 1.1eer van zich doen 
horell. Hij was- door een. ::1.K.hoofdonderwijzer, die een functie 
bekleedt bij S.N.G., uitgeno�igd om eens van �edachten te 
wisselen. Hij zou zeer zeke� 0evolc �evGn aaL dit verzoek. 
Voo1"·cs zou cewerkt word.en o�der de v,erklozen ve.11 Losser. 

- Aldenka.np -
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AL:;�1'110..r.:P zei, dat mer� in Enschede bczi0 was ec:--1 
werklozel'1-co�.üt6 te vor;ne;n. :Een commissie va:1. werklozen 
haà. :::',(_;_::, CO.:.'ltact O-"�rl!..0 .. 18:n :'.TI.St 1Joe1"en van. Glan<,_,oruc;..; over 
aldaa1" te verrichter:. v.;-erkza1:..r.lheden. 

:Je st::.'a t'·-� en vvec:,E-11 waarla.c.c;s de tra::c :po:;.."t,.,n. van fa
briks.::.1.tcn passeren , warc_;_1. in uitstelrnnà.e condities doel:' ... 
de ov-.ri�c -..ve._;en voor C.e cewone ma_1. ware:1. er z" ,..r slec�:.t 
aan toe. Hier was dus eer.. aangrijpincspw: ... t voor à.e actie 
ve.n. de ·werklozen. 

:--.. .ï:.II::UL:SlfB:3.0EK- IITiIJ:fSlvIA, de secr. esse van de afdeling 
Ove:;.,dinkel, ook wel "de partijvrouw van .lillem G1-Ji::::. 11 ge
noemd, gaf een kort verslag over de verkitJzin0sactie. Aan 
de 0.9-..;edraicn taak was o.oor de afdeling Overà.inkel tot 
dusver voor 100 % voldaan. Deze afdelL�0 ::.to11ö. boven�ien 
niet in de schuld bij h":..t pa1"tijbe.::Jtuur. :.venals elders 
had m.en in Overdinkel een tekort aan werkers, vooral bij 
de actie voor d(:.; krant. 

J .SCI-:HJ:lIHK hield ee11. k01·te toespraak. :De �e0evE:ns 
hiervoo::. putte hij uit enige papi :-2en, die he11 door 
Gï� .L!.' .::;p v1aren ove::.,1.._2;.�digd. 

Hij zeide, a.at de EVC in ::nschede stil sto.nd. 11 1laar 
stilsta:--id is, is ac:�teruitc;an.:::; 11 , had Paul d.e Groot gezegd. 
In fci te ging de ZVC dus acbtc:.:ui t. 

De afdelir..6 JÜ1.1elo van het A.N.J.V. presteerde onvol
doende. De afdelinis-secretaris .B.l33INK was blijkbaar niet 
geschikt voor zijn taak. 

Het �i .IÇ. J. V. te En.sc:hede was ee2.!.. va:0.. à.e meest actieve 
afdelin5en in den lande. Vol0ens SCElJ1UNK kon er door hen, 
jonce co�.1...m""listen, 1100 veel J11.eer werk worà.en verzet. Hij 
zou Grvoor zor0 ��, dat Enschede ook een va� de �rootste 
afdelin�en in Ned��land ZOQWorden. Z.i. werd de je1�d 
onvoldoende door �e partij Gesteund. 

De penningm. es se van het .Ll... l�. J. V. in Almelo had ge
klaa6d, dat zij over te '.'rninig financi�n beschikte, zodat 
zelfs de districtsconferenties n�et kon.den worde2 bijge
woond • 

In Hencelo was pas een afdelin� van het A.N.J.V. opöe
richt • 

In Overdinkel ware:.1 acht personen uereid gevonden een 
afà.elinc; van het A.N.J.V. op te richten. De partijgenoten 
werden op6ewekt de jeugd aldaar te stimuleren. 

I\'ien zou ook p1,oberen in Vroomshoop à.en afdeling van 
het a.r.J.V. op te richten. 

De afgevaardigden werden als volgt schriftelijk ince
licht over de te voeren verkiezingscampagne: 
11 .àf del inc ::=:nschede. 

, erkplan Verkiezinc;sbijeenkomsten 1922-

Het prop.bureau stelt voor om in de komende verkie
zingscampa�ne als minimum de volgende bijeenkomsten te or
ganiseren. 

- 1lij onderscheiden -
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\lij onderscheiden in dit plan de vol6ende 3oorten van 
vergad.erine,en: 

A. Huiskamerbijeenkomsten
J3 Filmavonden 
C Vergaderingen met verkiezincscabaret C.P.N. 
TI JO min. openluchtmeetings m�t geluidswaeen in buurten 

en dorpen. 
� Centrale vorkiezingsapp�ls op 23 en 24 Juni. 
F Geluidswagentochten bij de bedrijven. 

-0-0-0-0-0-

Schema voor afdelinp. Ensc,ha.de 

15 Huiskamerbijeenkomsten in Mei 
1 verkiezingscabaretavond op 19 April 
6 openluchtmeetings op 2 x 10 Juni, 2 x 18 Juni en 

2 X 19 Juni. 
1 centrale filmavond voor Enschede op 23 April 
1 cehtraal verkiezingsapp�l op 24 Juni 

-0-0-0-0-0-

Openlucht-m�Êtings 

Vangf 1 Juni zullen in alle belangrijke plaatsen open
lucht-meetings worden gehouden. 

In de grote plaatsen per buurt, eventueel per afdeling. 
� openlucht-meetings vinden plaats met behulp van ge
luidswagens. Er zal naar gestreefd worden om reeds in dd 
middag met de wagen aanwezig te zijn om in het middaguur 
aan de bE-drijven en tussen 5 en 6 uur korte speeches te 
houden. 

De openlucht-meotinc:;s worden voorbereid: 
1 . in de ·1laarhe id 
2. manifestje( centraal vervaardigd met opèruk).Dit mani

fcstje wordt op de dag voorafGaande aan de meeting ver
spreid •

J. :laar mobelijk is en toe6esta2.n met behulp ve.n ë.e 6e
luidswagen tocht door de betreffe�de buurt op dorp
s I Biö.C.2.gs , er.. esn. uur van de aa_�vang omgeroepen. 

4. In bed.ri jfskran.ten

Op alle :neetin.::;s wordt 20 à JO minuten 6esproken. -�f
delL�0sn worden opc;ewekt om tijdens de 1:1:.ctir.cs met bro
chures "\'Uae.rheid II enz. te we1�ken. 

Vanaf 1 Juni tot 24 Juni kan lancer of korter landelijke 
spreker worden ingezet. 

Bnkele plaatsen die wel film- of cabaretavond krijgen 
en natuurlijk met manifesten enderg. worden bevrnrkt zullen 
geen i:;eluidswagentocht krijgen. Dit zijn pla.2.tsen, wae.r in 
d.e vorige verkiezin.::;en zeer weinig ste.l.l:"!.en kwamen. Neede 113 
Hijvera.al 98, Denekamp 38, Haaksber[;en 45 enz. Slec�1ts als 
we de �eluidswagen voor 1 Juni inzetten zullen ook deze 

. pla2tsen kunr..e� vrord. �n bezocht. Overwogen moet vrnrden of 
dit financieel mocclijk is. 

- Verkiezinr;sapp ls -
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Verkie zinrsa:Q·o-'1S 
In 7 belan.:_,::..."iji:;:c. ,Jlaatsen wo::dcr_ V .K.a'.o,,tls ·ehouëien 

il1 èa" O}C_:..luc:'lt 1.,l} '.f 1 ... i::-'- LOS.3€r-Ov�rc1inki 1�
-'-

caanerbru.:;, Goor, 
J3orn0 o:_, 1..i:ac....:.:è_a....; 23 Ju._i. :�nsc:1ede, ..... lmelo e.a H 'n[>;-lO op 
DL.1.sd&.C 24 Juni. 

Het ha--'-t.:> t van d.e beschikbare s:prE'kers af of evc:1tueel 
&1.Q ce.ntralG meeti.i.1es op DL sdas 24 Juni ku_1...1en woi"á.cn ...;r
houden. Nam_,.;fr mo....;elijk land '"'li jkc s:pre�;: _ 1's. 

:iaar slechts op �ln plaats de geluidswacer_ clie:::.st k2.n 
èo "1 zullen dus in d .... ovG •. .'i.__,"' plaatsen verst,-rke::...·s :.nocte:i 
wo:::d e:1 ....,r,:1111.rra_ • 

Voo::...0bercidi�. 
1. In de V.K.die de laetste wetk voo� de VPr�iczi�ce:r: in het

district zal worclfü! vcrs1J1'ciè_ (ui te:-::'lijk 21 Ju::i)
2. In de 11 ."aé.rh� iel"
3. Op de in de lac�t stc ;v::..ek e;ehouó_ç.n buurt openlucht.m.e.etinus.
4. L.1. fü" l; .:1rijf ukl'8.XG82.1.

,;i. Iv:e i vierir:.ven
In :::.,nschede, .nlmelo, Hc _-:�rlo, Ov rc1i:1k1. l, }oor, Glay,_cr

bru.e,, (allE,cn kini.::_ r .,:·eest I s avonds r..a&r Ensc:.1.ste) zulle:1. 
1 Lei beto�L'l[.,:n worc1er.1. ,_; Louè..E-n. 
Enscüede --- _'-i..l..J.elo met straat dJ'n:o:..�stra ties. 

Voor de bcko0tiui.n.� zal zoals elk jaar oo� dit aasl re� 
plactsclijke lijstenactie worden gevoerd i.h.b.voor de kinder
feesten. 

ToclicJ::.ti :i.� ap . .::y_crk,,la.::: Verki2 zir_ ·sb i ,i cc.:Jrn"1ste::: 195 2. 
" 

-�uislü: ..... :::r bi -'cen�rnn:ston. 

::)ezu zull.:::_;. 2.::...l-J..!. in o_c -'"'2.::.:2è_ l.�1:..i -'-Jlae -'.;..., vL:d.-::.1, h:::..er"b2-: 
u:..-... c:e&.. ... 1C.c va:1. de ócö_&chte à.at ve.r_af 1 · Ju.c_i tot 24 vl)-�i alle 
krc..chten 0cle::t.;d m.00ten ·,ro1"d.O_î. op c"L:: o..,, _iucLtbi�v Hlrn_:..sten 
.il6 t u_E:l U2_()_SWa08_.._, Vt rsprcirJr :..1 VaL. m.anif ostc:::, C olpül'ta0e

tochte:1 c:.._z., t..:r-.'lijl in April de .;J.?E .... tc kracl1t r.:.o._ OJ) h0t 
bi:nneru1.alcn va.:1 h' t�1od.i60 geld most wora.cx: �cc;ooid. :9eze 
huiska, ... r "'Ji� ,.;.1ko �,3t-::.n kun_1.e:n .n.e." st h,, t uite0nzetten van oi1ze 
opvatti.'.'.l ·en aa11 an.;_t rsà.c nkc r,_dr _1_ ook benut ·,rnrdcn tot het ac
tl V'T( :::1 �8..:i.1. p5.::...·ti jloze sympathiserendel1. :Je: bij _:..ko;.iste:.1. ,!Or
de:c. ü10cleid door afd. en ö.L,t:::: ictsbestuu::.·d.e1"s. 

Fil.�avonden. 

JG zijn hier _,b0:1(:;_c __ 8..& .... àr ïJC·ioö_c dat d.c fil, .... die:.. ... st 
in ons district is�( 22/4 tot 2/5): Voor het 0e�st zal �e
tracht word&r1 in ee.:.1 ac._::.tal _plac tss::.� we.er ,_;"' _:_ pr:.1·tijafdeling 
is : l�eedc, Vroomshoop, Gra .. ""001\__,en 011. :Boekelo ee:::i film-
avo ..... d te houden, ts-::cwijl a_itm.a2.l ook de pla&..toen J3o:'J"l8 E"E rij
VGrde_l 'Naar zeer· zwak�rn p.:.rt:i:afc1eli!1.:_,en zijn, vrnrde.D. in_;c
last i.rl ht.t filmtot12."néc. Op alle bijc,L!};:orY ten ·.,orC.t 15 � 20 
c.i.:11..1..te::::1 '--' sproken. 

- V.K.Caba::etavo!lden-
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V.K. Ca.bar·..._ tavo __ a.e .. .:..

G u H � I .. .:. 

Niet mind�r da� 20 k�er zal het V.K.Jabar�t optred,r... Eet 
cab8.l"(t is sa.111L10e� .,cclcl uit h{t 1 •• J.T.J.V. '"'--'-"°ch ;ie we.&.rae.�1. 
evtT.!.tuE-el kr·c.�1.chter� uit fü:1 1'e __ .!f.J.V. af'Cel:. . ...,.r.. toc._;cvoc...,d. 

:act pro01"au.na b� ,7tE.i.1.t uit 
-.,,,lr, -'u- n'OC.,..., ttny"'r.,r1a 11 3 da Si:· i\·urz"'c \.- ··•on., 11Vï"Oll . ..;k-e "u .. ,.,c'rir -, ... stt �c....L ..... .._;- 11 .;J Á_ç.., · , · ... .1., "' o.'...l..J... -l. .._.,....... ..... ..t", • - u....... -- _,l...,.),.. -

gitai'C: n.ot za_.0 w.o. s:pncial' V(Tlcirzir.._:sli--é:.jes.E-� to:.:'ll
, .. ).,h.J,l .:...N.J.V.:Cr: .. scLf:." '1 t kort, sc�_rts2cs i:n.:1ouC:: .. a:.:�E'S-C"' C. 
op ö"e vE-:..."_:i ') zi::.1....,en • 3a t.,,-..'.:' ische s"cvJ-: jes. P:'.:'o._;ra L.1a è"u:1.::... t on.:;e
'ïee� E e.:.1 1..11..1.r. 

1..,;i e.l d.eze biiee11ko .. st(:;.: ee:.--: s:p::..'ekL_- 30-45 ..nim1te11 • :;)e 
cabarE;;·tavor..à..erJ. zij:::1 alle il op Za·c llC:.e . .:., en Zo __ da

0 
rat de plaat se:n 

oui ter.. :3nscl1ede ovc:.:efd. Ovenrn::;en .a.oet wo-.:.."" GL een speciae.l 
folö.e:;:.· te !lé.ken( ever.,_tueel .n t foto's cc..bar0t ) , wa,_-.:..,in tever_s 
ee!1 prop2..::;2r..èl.istisch vroo:c'd voo-.:..' e.e v2:ckiezing,en. Nai:' st de 
kaa::ct,r_;r).:oo_p tlie on.:.ce1�, re:cr-.. r.. Vr:;..1: tevo1 en ino('t woT6.er:. L .. .:::;ezet 
ka ... 1 de caba,:,et ... :roep zE:.lf (16 pe:"sonen) in de div .plaatsen op 
de mid 2.._; v •. � de da.::., dat zi� opt� den het foljer verspr8ide�. 

Folcie�·s zowel als k2 . .:-1<;en ',�'or �e_1 ce: ... t.ce.al .::.,edn,üt, evs ... _
als affiche voorzie" V-Il .o:pd::,uk of strook voor betr. voorst�l
lin.__. 

Verdere publicç.. ties in nde �raa:1heid" evc:.:.1t·.1E-el pla2.tsint, 
a.ëlve:·te._-'c:.e in ee!l pls.2.tseli�� :�:..a.:.1t. 

Voo� �ç plas�sen wa2r ...,oe� pa�t::..:-&fdeii��2n zijn is de 
die!. tstbi j zi �nd.e :i2.rti jaf" :cl i1_._; ve1·2 ... tvroo::..·deli jk ._;es-'cslè. voor 
het voo:1bereide.:..!. van deze cab&.1'1::,tavo_:Cen eve11als eve2.1tuele 
filmavond, ve:'s1.-:>:0eidin.� manife:::,�., Jn, pla.1rn:en schilè .. &-.:.."e:..1 enz. 
wa__.I' ... ,o'--' j:ijk is nz.. tuu:,lijlr: in sa,_1c ... �werk8n ;net de plaatselijke 
C01l"CactEn. 1111 

De afl.;eva2.:·ë i._;d.L1 Oy s.eze (.i;:;"'.;::·icts-co ... _fer::n.tie o:.,:cvL .. 
0

en 
ieè.P:;r e t-:..1. :f o:·.....:ulier 1i1et .'.:.0 vol....,e ... :ë:.e i:-...houd 

.,.....- ,r - ·1 .,,, 0,-F-··'T -, ,...__, c p "- 11m•.r:-,·,;m=11 �-:.:.;-..Y� ..:>v ., ...J.J--.�:;_:: ... ::;:::!.__�• _!.,.l .. !...--f .. �f.u 

1 en 2 :-Ia8.1�t 1952. 
filtsluit.§11d voor af cvaardl;:;a.en. 

Naam af c.,E-ve,1::.1 ài_:;de • • . • • . • • • • 
L.an/Vrouw (a.oo:c·st1"epsn wat niet v· ... n toepasf:inc is)
Lesftijd • • Sedert wanneer lid v ... n de :pa1·tij • 
Va�{bond • • 'ITe:rlrnaa .. 1 bij 
Functies 
lil van welke an�ere or�a2isatie of verenizir..ccn ? 

Ke:"k._;enootschap • 
Inéi.iE:.n wer};:el oos sinds wan1:i.eer • 

Op ó.e Za·�e:,:·da.0zi tti!l[; voor het einde inleverGn bi� J .Kamp.
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rapport no.4128 dd. 
G ::; H .., I l.: 

3-J-1952

Personen, ä.ie hel/'uen deel0e1:o.1en a--n. de :Distr:::.cts·-co11-
fe2·e�tie te :Zr..sc::ede op 1 Liaart 1952. 
Voor zover niet a.rnle1'S vc::..'meld, alle.:. woonac::cit; te 
Enschede. 

1:?3li"T:3R., Jo:1a::..1"'"1es F::-a_'"s, 19-2-12, won. te .�n:sJ;é.:rd.2.r:1, X . -----,:, - "'T.� - 14 1 , 1 4 
pa;g. 2 

r.:, . .,_ .U.:. • .:..i .ri.., Jan, - - ..) , :l;)b. '-' . 
' :>:.tr.':?.8.I:;x,Johan._es .n.:.1.to.n::..us ..... lpllonsus, 14-2-13 

Tü?.i.EOUT van,La: .• bertus J .3..:.:., 25-6-18, pe.
<..,

. 2 
A rV'.L":3L. van der - BUITBH van, 1-... af je, 12-8-96 wonende 

\./,. .:_;el o, , pag. 2 
l'll<, ':IS3L7K ,"Jilleïn.,19-9-05, lid CPN 

/ .WOLDIUK-Al1Z::LINK, Johan_-'-a Geert:2uida, 18-5-04 • 

te Een-

; 
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Ik heb de eer U het volgende te berichten: 
Op Zondagj_ Maart 1952 werd door het District 

Twente van de C.P.N. èen vergadering gehouden in de grote 
zaal van de lunchroom "COSA", gelegen aan de Markt No. 2 te
Hengelo(O). 

De vergadering begon des morgens te 9.00 uur en 
ellndigde te ruim 17.00 uur.Van 13.00 uur tot 14.00 uur werd 
er gepauzeerd. 

Er was geen enkele gelegenheid aanwezig tot het af
luisteren van deze vergadering, zodat het onmogelijk is U een 
verslag te geven van hetgeen er besproken werd.Tot op heden 
is er ook in het geheel nog niets uitgelekt van hetgeen be
sproken is. 

Wel werd door ons op onopvallende wijze ge�ontro
leerd hoeveel personen die vergadering bezochten en welke le
den van de afdeling Hengelo(O) aan de vergadering deelnamen. 

In totaal namen aqn de vergadering deel 61 perso-
nen, waarvan 4 7 mannen en 14 vrouwen. -

Van de afdeling Hengelo(O) werd de vergadering be
zocht door 6 personen" waarvan mij er 5 beleend zijn nili: 

i. Albertus van NAARDEN�1 geboren te Hilversum 2 Juni 1902" wonen�
de te Henge!o(ö}, Enschedesestraat 202; 

X,Hendrik STRUIWIGH" geboren te Groningen 21 October 1898" wonen
aë te Hengelo(ö)., Deurningerstraat 49P; 

1_ Arend Jan BARTELINK, geboren te Heneelo(O) 5 Januari 1902,wo
nende te Hengelo(ö), Madoerastraat 43; 

.J... Johanna Hendrika MULLER" geboren te Hengelo(O) 20 Maart 1904"
echtgenote van A.J.Bar€elink wonende te Hengelo(O),Madoera
straat 43 en 

X Aafte van BUITEN" geboren te Ooststellingwerf 12 Juni 1896" 
ech genote van K. van der Veer, wonende te Hengelo(O), Oude 
�ensweg No. 81, zij is politiek secresaresse van de afdeling
Hëngelo( O) • 

E INDE 

Op 5 Maart 1952 toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te 's-G R A V E N H A G E • 
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Op Zaterdag 9 Februari 1952 ".rerd in l:11=•t n-ebou71 van De 
Waarheid, lillemstraat t� Enschede, door de C.:i?.N. een kader
vergadering gP.houden. 
Tot d� deelnemers aan deze ver3adering behoorden o.a.: 
Lammert Timmerije, Bornsestraat t� t\.lmelo. 

· Jan van der Veen, Esstraat 35 te Almelo. 
�ITinus Remmelds, Tuinstraat te Almelo. 
�!F. Hartmah, Boschstraat te Almelo • 

N. de Jong, Platanenstraat t� Almelo. 
Mevr. rnoelard-Uitslag, Doelenstraat 21 te Almelo. 
Game, 1.vonende t8 Overdinkel • 
.1. Veemvliet, Gronause Voetpad 1, Enschede. (hoofdbestuurder 

1. T. 8;. K. - -� • V. C • ) 
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Voor HB 

No. 4459 

ACD/" 

DAT: 

PAR: 

"Î 

11 

{ -�

Betr.: .AFD. HENGELO (0) DER C.P.N. 

Typ.: B. 

-·· 

_.. Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat op 
;, bP 

I J 25-2-1952 ten huize van Albertus V.AN NAJI.RDEN, wonende Enschede
,. IJ,,· sestraat 202 te Hengelo (0) door enkele communisten werd ver-

'1.,.... gaderd. 
L � Het vermoeden bestaat, dat het een bestuurs-
-�S� vergadering der afd. Hengelo (0) der C.P.N. was.
v� ..__ Aanwezig wa�en: 

'><d Aafje VN:î BUITEN, geboren te Ooststellingwerf 12 Juni 1896, 
' echtgenote van K. VAN D�"'R VEER, wonende te Hengelo (O), Oude 

Grensweg No.fJl. Zij is ilolitiek-secretaresse van de afdeling 
c.P.N. te Hengelo (O); 

!Herman Johan .ASSINK, geboren te Hengelo (0) 8 December 1889,
wonende te Hengelo (O), Lijsterweg 46. H�j is penningmeester
van de afdelingC.P.N. te Hengelo', (O);v

�IArend Jan B.ARTELINK, geboren te Hengelo (0), 5 Januari 1902, 
wonende te Hengelo ( O), 1,.iadoerastraat 43; v
Willem K.AIVlP, geboren te Groningen 1 Juni 1924, wonende te ' Hengelo ( 0 r, Heideweg 38; v-

l}(t/. iHenderika TEN VE EN, geboren te Steenwijk 19 Mei 192'7, wonende 
V"' te Hengelo { O) , Heideweg 38, zij is de echtgenote van KAJv.11?; 

'f./Hendrik KOEZEN, geboren te Olst 9 Januari 1902, wonende te 
Hengelo (0), Parallelweg SS 10'7 .v 

KB, 14 Maart 1952.J 

:,\' � 1 ... ., 
.�. 
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Rede van P,aul de GROOT, gehouden te Hengelo(O) op 5-6-1952. 

"Mannen, vrouwen en jeugd van Hengelo, kameraden, onze 
Lijst Zes van Communisten en Partijlozen treedt voor de eerste 
maal in de verkiezingscampagne in Hengelo op. Wij communisten 
staan wat de voorlichting betreft een heel stuk achter. De 
regeringspartijen hebben het gebruik van de meest moderne wijz 
van voorlichting aan het publiek. Zij maken gepruik van de 
radio. Iedere dag, iedere avond, wordt ge bekogeld met een 
voorlichting, met leugens en bedrog. Daartegenover staat, dat 
wij nog geen minuut voor de radio mogen spreken. Wij worden 
belasterd en bespot door velen, door Snip en Snap en d oor 
.meer van die clowns. Wij hebben het simpele recht gekregen 
een openlucht meeting te houden. Wij hebben dat recht dan aan
gegrepen en in deze ongelijke strijd zullen wij proberen U 
duidelijk te maken hoe U geregerd wordt. Ik hoop dan dat U een 
open oog zal hebben voor onze partij; ik zal trachten U een 
betere mening te geven waarvoor Lijst Zes werkt. 

Wij hebben in ons land te maken met verschillende proble
men; die alle voor U te behandelen zou te veel tijd vergen en 
daarom wil ik mij beperken tot twee zeer voorname problemen, 
de werkloosheid en het woningvraagstuk. 
Ten eerste dan de werkloosheid. Hier in Hengelo heerst, naar 
ik hoorde, zeer weinig werkloosheid. De oorzaak daarvan is, 
dat vooral in Hengelo zeer veel gewerkt wordt voor de oorlogs
industrie. Er zijn in Nederland op het ogenblik ongeveer 
140.000 werklozen en steeds komen er nog meer bij. Minister 
Mansholt van de P.v.d.A. heeft nog voor zeer kort gezegd, dat 
in de komende winter gerekend moet worden op minstens 200.000 
werklozen. 
En zij die voor acht dagen geleden nog niet het spook van de 
werkloosheid voor ogen hadden, zien zich thans ook voor dat 
spook geplaatst. We zijn de crisis van de dertiger jaren nog 
lang niet vergeten. Nu staan we weer voor zo een crisis. Kame
raden we moeten er goed aan denken, dat een crisis niet is 
een natuurramp of een straf van de hemel, neen elke crisis is 
een gevolg van het kapitalistische systeem, waar wij nog 
steeds onder gebukt gaan. Drees heeft in Amsterdam op Hemel
vaartsdag, op de meeting van de P.v.d.A. de belofte gedaan, 
dat hij met alle ten dienste staande middelen de werkloosheid 
zal terugdringen. Wat zijn echter de daden van Drees in het 
verleden? Hij heeft de werkloosheid tot stand gebracht en nu 
wil hij met alle middelen dit tegen gaan. Hij heeft maar ge
jaagd naar meer productie. Maar wat bracht ons d-ie opgevoerde 
productie; niets anders dan werkloosheid. Om de werkloosheid 
met alle middelen terug te dringen, daar is geld voor nodig. 
Wij communisten en partijlozen willen hem die middelen geven 
om de werkloosheid op te heffen. Waar zullen we dat geld van
daan halen. Er is maa� een post op de Rijksbegroting waar het 
afgenomen kan worden, dat is van de een en twintig honderd 
millioen voor bewapening en andere militaire uitgaven, die 
tezamen 36% van de gehele rijksbegroting uitmaken. Van andere 
posten kan niets af�enomen worden, die zijn toch al schriel 
genoeg bedeeld.Van sociale zaken, onderwijs en andere kan 
niets worden afgenomen. Alleen van de militaire uitgaven kan 
afgenomen worden. Wij stellen daarom de vraag aan Drees, het 
bedrag dat nodig is om de werkloosheid met alle middelen terug 
te dringen, van de oorlogsbegroting af te nemen. De werklozen 

en alle werkende mensen hebben het recht om daar een duidelijk 
antwoord op te hor.en. Maar 
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:Maar zij weten wel dat ze het daar niet vanaf kunnen nemen, 
want voor hen is de bewapening en de oorlogsproductie no.l. 
Daarom hebben zij loze beloften, beloften die zij niet kunnen 
nakomen; zij moeten voor de .Amerikanen bewapenen. 

Ik mag U herinneren aan de werklozenactie. Aan het 
werklozen congres in Den Haag voor enige weken terug. De 
werklozen wilden in een machtige demonstratie van de regering 
iets afdwingen. En wie van de regeringspartijen stond achter 
deze werklozen, niet één. Alleen de communistische partij 
gaf steun aan deze actie. Dus kameraden weest voorzichtig, 
denk niet te licht over de Drees-Regering, zeg niet die is 
zo slecht nog niet. En dan kameraden iets wat nog van zeer 
recente datum is, namelijk de premieregeling voor de werk
loosheid. Je hebt het zeker al wel gehoord, de regering komt 
weer met een compensatie. Dat wil dus zeggen, dat de premie
regeling zodanig zal worden, dat het gedeelte dat door de 
werknemer betaald moet worden, opgevangen wordt door een 
loonsverhoging. Maar daar staat tegenover, dat de werkgever 
de verhoogde kosten in verband met de premieverhoging weer 
mogen doorberekenen in de kosten van het product. Op deze 
wijze worden de arbeiders toch weer de dupe, want dan gaat 
alles weer duurder worden, kan er weer minder gekocht worden 
en wordt de werkloosheid weer groter. En dan kameraden, denkt 
nu niet dat als je per 1 Juli bijvoorbeeld een gulden loons
verhoging zou krijgen, dat je die dan met 1 Augustus nog zou 
hebben. Dan kan deze gulden allang weer verdwenen zijn door 
het opleggen van alle mogelijke boetestelsels en dergelijke 
waar de werkgevers tegenwoordig zo graag mee werken. 
Dit dan kameraden betreffende de werkloosheid. 

Ik wil thans over gaan tot het andere probleem, een zo 
mogelijk nog groter sociaal probleem, namelijk het woning
vraagstuk. 

In ons land heerst een ontzettend woning tekort. Dit 
probleem moet op zeer korte termijn op een zo groot mogelijke 
schaal worden aangepakt. En wat zeggen nu Romme en Drees en 
hun partijgenoten, precies hetzelfde, maar van al hetgeen zij 
beloven komt bitter weinig terecht. Joris in't VELD, de mi
nister van wederopbiuw, belooft van alles, maar komt niets 
na. Maar nu hebben ze wat gevonden om een radicaal eind te 
maken aan dit probleem van de woningnood en dat is volgens 
hen, een drastische huurverhoging. Deze huurverhoging, zo 
redeneren zij; zal de ondernemers prikkelen op grote schaal 
nieuwe woningen te bouwen. Maar wij zeggen dit.; het plan tot 
huurverhoging brengt brengt ons nog dieper in de put. De ar
beiders kunnen de hoge huren onmogelijk betalen en het ge
volg daarvan is, nog meer samenwoning. Deze samenwoning is 
een groot sociaal kwaad, die moreel ons volk verpest. De hQi
dige medici stelden nog zeer onlangs vast, dat vele kwalen 
en ziekten, die voorheen nimmer voorkwamen, als oorzaak heb
ben de samenwoning. Nee, wij veroordelen de huurverhoging, 
er is wel een andere weg. 
Ten eerste, de groot kapitalisten en grote ondernemingen dwin 
gen leningen te sluiten in het kader van een gedwongen geld
lening ter oplossing van het woningvraagstuk. De kapitaals
markt in ons land is sterk genoeg, er wordt dividend genoeg 
uitbetaald. Verder nog zou op een grotere schaal over moeten 
worden gegaan tot het vorderen van woonruimte in grote heren
huizen en villa's. 

Zo ziet ge kameraden , dat er nog middelen genoeg te 
den zijn,· zo de ernstige wil daa� aanwezig is om voor ons 
twee zo grote problemen op te he��en. 
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Wij, communisten streven en zullen er naar blijven streven, 
dat deze mogelijkheden zullen worden verwezenlijkt en 
uitgebreid. 

En nu een internationaal probleem. Op het ogenblik is 
het zo kameraden, dat vele mensen zich afvragen waarom en 
op wie zou ik stemmen. Ik heb in 1948 gestemd, ik heb in 1949 
gestemd en in 1950 en ondanks alle beloften, gedaan bij die 
verkiezingen, zijn het leven en de levensomstandigheden, 
steeds maar slechter geworden. Kameraden, velen onder ons 
zijn onverschillig geworden voor hetgeen in het wereldgebeu
ren plaats vindt .• Nu, kameraden, dit is een grote fout, daar
mee komen we er niet uit. Weet kameraden en geachte toehoor
ders, dat ons land een filiaal is geworden van Amerika en 
dat hebben we te danken aan de Marshall-hul;p, waartegen wij 
onze stem steeds hebben verheven en van het begin af gezegd 
hebben, dat deze Marshall-hulp ons naar de afgrond zou voe
ren. En wat hebben we gezien, ondanks Marshall-hulp, verarmin 
en werkloosheid. Kameraden, denkt aan het zo onlangs geteken
de vredesverdrag met Japan. Alle regeringspartijen in ons 
parlement waren er tegen, maar toch is het verdrag door onze 
regering getekend op last van Amerika. Denkt aan de handel 
met het Oosten. Gij hier in Twente, weet ge wel dat alleen 
al die orders die geplaatst zijn op de economische conferen
tie te Moskou voor de textielindustrie voor millioenen gul
dens aan uitbreiding van de werkgelegenheid zou hebben ge
bracht. Maar nee, zegt de regering, een streep er door, weg 
met die orders, geen handel met het Oosten. 

Dan het vraagstuk Indonesie, daarover alleen kan uren 
gesproken worden, en wie wil er nu weer dienen onder de be
ruchte Nazi-generaals. Onze regering heeft dit pact getekend 
zonder de goedkeuring van het volk en zonder de goedkeuring 
van het parlement, doch· Amerika wilde dat het getekend werd; 
dus werd het getekend. En nu is het de Amerikanen nog nie·t 
genoeg. Nu blijkt, dat de getrouwe regeringspartijen van 
Drees nog.niet genoeg aan de belangen van Amerika hebben vol
daan en nu is de P.v.d.A. de Amerikanen ook nog te veel en 
moet die ook de regering uit. De Amerikanen hebben in Belgie 
en in Engeland de Socialisten uit de regeringen verwijderd en 
nu is Nederland aan de beurt. Nu moet Romme aan het bewind en 
die zal dan een regering vormen. Er moeten nog meer kazernes, 
vliegtuigen, tanks en kanonnen komen, en daar zal Remme wel 
voor zorgen. Wat we verder van Romme te verwachten hebben, we
ten we nu wel. 
Denk maar aan de Grondwetswijziging, die hij durfde voorstel
len en waarin de vrijheden van ons volk als vrijheid van 
drukpers en vrijheid van organisatie vdkomen zouden worden 
beknot. Nu heeft Romme zijn zin nog niet kunnen krijgen, ver
schillende leden van de P.v.d.A. in het parlement durfden 
het niet aan om vlak voor de verkiezingen deze stap van Romme 
te steunen. Maar straks komt hij terug en pas dan op kamera
den, want dan zal hij opnieuw de Grondwetsherziening naar 
voren brengen en wees er van verzekerd, dat wannEH' wij hem 
daartoe geen halt toeroepen, hij zijn doel zal verwezenlijken 

en ons alle democratische vrijheden waar wij door de eeuwen 
heen zo trots op waren, zal ontnemen. Drees belooft altijd 
strijd te zullen voeren, maar hij doet niets. De weg om te 
verhinderen, dat het Remme-Fascisme aan het bewind komt, is 
de weg van het Italiaanse Volk, dat het Katholieke bewind een 
verpletterende nederlaag gaf bij de gemeenteraadverkie.zingen 
in Italie. 

Dat 
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Dat kwam door de eenheid van de democraten in Italie. In 
samenwerking met alle progressieve groepen, die het Katholi
cisme verwerpen. Dat is ook onze weg om het Rornme-Fascisme te 
verpletteren. Alle kameraden moeten in eenheid strijd voeren, 
dan is de verplettering van het Remme-Fascisme bewerkstelligd. 

ze zeggen, dat de Sovjet-Unie een gevaar is voor ons 
land. Ze beweren, dat de Sovjet-Unie ons land wil aanvallen. 
En dat ze ons naar Siberië willen sturen en ik weet al niet 
waar naar toe. Maar er is.daaromtrent zoveel laster en leugen 
verpsreid, dat het niet meer te volgen is. Maar wanneer het 
waar is, dat de Sovjet-Unie ons wil aanvallen, dan wil ik 
naar voren brengen, dat de Sovjet-Unie i� de tweede wereld
oorlog aan onze zijde streed tegen Hitler en zou die nu ons 
willen aanvallen. Zeven millioen Russen zijn gesneuveld om 
ons te verlossen van de Duitse dictator en ons onze vrij
heden weer terug te geven. 
Onlangs zei een Amerikaans generaal, dat wanneer het Europese 
leger in oorlog zou komen met Rusland, wij maar drie dagen 
stand zouden kunnen houden tegen de troepen van de Sovjet
U�ie. Waarom doet de Sovjet-Unie deze driedaagse zegetocht 
dan niet? Het antwoord daarop is, ze willen het niet en heb
ben er geen belang bij, omdat in de Sovjet-Unie de arbeiders 
regeren. 
Ze doen het niet, omdat ze in eigen land werken aan de opbouw 
van hun eigen land. Zulke dingen dragen veel meer bij voor de 
vrede dan dndere dingen. In de Sovjet- Unie wordt gewerkt aan 
een vredesproductie, daar wordt niet alles gedaan om een oor
logsproductie op te bouwen en daar gaat niet alles weg aan 
het militairisme. 
Daardoor heeft de Sovjet-Unie het na de oorlog al vier maal 
kunnen presteren een behoorlijke verlaging van de �rijzen der 
levensbehoeften door te voeren, in tegenstellin�ehier in ons
land waar alles veel en veel duurder geworden is en nog zal 
worden. In Rusland heerst geen kapitaal zoals hier in Neder
land. In Rusland heerst Socialisme. De mensen die Rusland 
bezocht hebben, hebben er dan ook niet.s anders dan lof over 
en hebben met eigen ogen aanschouwd, dat daar gewerkt wordt 
voor de welvaart en het geluk van eigen volk. In Rusland is 
geen opbouw van legers en gebruik van atoomenergie voor ver
nietigingsdoeleinden. Daarentegen wordt in Amerika de atoom
energie geheel gebruikt voor het aanmaken van bommen en andere 
vernietigingswerktuigen. Daar wordt de fabrikatie van atoom
energie strikt geheim gehouden. In de Sovjet-Unie daarentegen 
wordt de atoomenergie gebruikt voor de welvaart van ·het volk, 
tot het splijten van bergmassieven en het in cultuur brengen 
van landstreken, voorheen dorre woestijnen zo groot als Java. 
Als wij in het Westen zulks ook deden kon de atoom een zegen 
betekenen, nu is het een ramp. In Rusland was het gebruik en 
de fabrikatie van atoom veel eerder bekend dan in Amerika. 
Hier in het Westen wordt steeds meer voor de oorlog g0werkt 
en steeds meer uitgegeven voor de bewapening. De bedreiging 
�et agressie komt niet van RQsland maar van Amerika. 

En ziet kameruden wat er in Frankrijk pas gebeurd is met 
Duclos, die nu gearresteerd is, en waarvoor de politie vijf 
dagen nodig had om een aanklacht te kunnen opstellen op grond 
waarvan hij gearresteerd zou kunnen worden. Duclos is gear
resteerd met schending van de Franse Grondwet, die parlements
leden onschendbaarheid waarborgt. Na de arrestatie van Duclos 
moest de politie nog eerst huiszoeking gaan verrichten om te 
zien of er niet een stukje papier te vinden zou zijn waarop 
Duclos gevangen kon worden gezet. 

Die 
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Die arrestatie zou niet mogelijk ziJn geweest als de Fransen 
zelf hadden kunnen besluiten. Die arrestatie is gebeurd op 
bevel van een buitenlandse mogendheid, door Ridgway, de man 
van de bacteriën-bommen in Korea. Dit is wel een bewijs, dat 
.Amerika de agressor is • 
.Amerika, wat hebben wij daar van te verwachten. Ik zeg maar, 
zeg mij wie Uw vrienden zi�n, dan zal ik zeggen wie gij bent. 
Wie zijn de vrienden van .Amerika.Joego Slavië waar het Ti.to
Fascisme heerst. Turkye, het achterlijkste land van Europa. 
Franco-Spanje, waar andersdenkenden in de gevangenissen wor
den geworpen en dat is ons voorland wanneer Rom.me de baas 
wordt hier in Nederland. 
We hebben er reeds een voorproefje van gehad, nog maar pas, 
in Venlo ten a anzien van een Protestantse Groep, de Jehova's 
Getuigen. Daar werd het de Jehova's Getuigen onmogelijk ge
maakt een congres te houden. Wie deden dat, een troep opge
schoten lieden, aangezet door Rom.me. Wij, communisten, heb
ben eerbied voor iedere godsdienstige overtuiging. Waar wij 
tegen strijden is het Remme-Fascisme, niet dat wij het recht 
van�odsdienst willen aanvallen, maar jullie willen bescher
men voor het grote gevaar, dat als Remme de baas wordt in 
Nederland, jullie gedwongen worden om katholiek te worden. 
Daarom is onze leuze, Nederland voor de Nederlanders en Ame
rika voor de Amerikanen en handen af van ons land. 

Ik wil U nu nog een enkel. woord zeggen over onze candi
daten op lijst zes. Als eerste wil ik U dan noemen, mevrouw 
BLOKKER-de GROOT uit Deventer. Ja kameraden, bij ons is het 
niet zo, dat steeds maar weer dezelfde leden op de lijst voor 
candidaatstelling geplaatst worden, neen, wij hebben ook plaa.:t
sen ingeruimd voor Partijlozen en daar is mevrouw Blokker-de 
Groot er een van. Deze vrouw is een groot vredesstrijdster, 
die door haar geweten midden in de strijd voor de vrede kwam 
te staan, voor wie geldt door te zetten tot de overwinning 
is bereikt. Ook in het verzet tegen de Duitsers heeft deze 
vrouw een voorname rol gespeeld. Zij heeft vele honderden het 
leven gered, waar.onder zeker honderd joden-kinderen, die door 
haar ve�zorgd zijn. Deze vrouw is een van onze candidaten. 

Dan moet ik U nog een candidaat noemen, een man, die 
door zijn principieel gedrag de bewondering van een gro·ot 
deel van de wereld afdwong. Deze man, een jongen nog, is onze 
Piet van Staveren. Onze kameraad, die tot zeven jaar gevange
nisstraf veroordeeld werd, omdat hij voor zijn geweten zijn 
plicht deed. Hij,die, omdat hij niet de wapens wilde opnemen 
tegen onze broeders in Indonesië, veroordeeld werd tot zeven 
jaren zware gevangenisstraf. Piet van Staveren, die geen oor
log wilde voeren tegen het Indonesische volk. Want al wordt 
er hier in Nederland nooit gesproken van oorlog tegen Inftone
s·H!, maar van politionele acties, het is toch zo, dat vele 
duizenden van onze jongens daar sneuvelden, dat vele Neder
landse gezinnen zijn ontwricht,en dat onnoemelijk veel leed 
is aangericht, niet alleen bij ons Nederlanders, maar ook 
bij het volk in Indöneaië, waar eveneens duizenden het slacht
offer van deze oorlog geworden zijn. Wat deden wij daar in 
dat prachtige land, leed en ellende hebben wij er gebracht en 
waarom. Het is toch zo, dat onze strijdkrachten daar volkomen 
verslagen zijn door een handjevol guerillatroepen. Onze Piet 
van Staveren zag van het begin af dat het fout was te strijden 
tegen het Indonesisch volk en hij handelde daarnaar, door 
over te lopen naar onze bruine broeders in Indonesië.bi voor 
dat feit, voor dat edel standpunt is Piet van Staveren ver
oordeeld tot zeven jaren gevangenisstraf. 
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Daarom hebben wij hem candidaat gesteld en hem een zodanige 
plaats op onze lijst gegeven, dat hij gekozen zal worden. Hij 
moet uit de gevàngenis; dat onrecht om hem in de gevaneenis 
te stoppen, dat ik geen veroordeling maar een misdaad durf 
te noemen, moet ongedaan worden gemaakt. Wij hebben hem op 
onze lijst geplaatst om het Nederlandse volk de gelegenheid 
te geven te bewijzen, dat het het met Piet van Staveren zijn 
standpunt eens is en om aan de Regering duidelijk te maken, 
dat Piet van Staveren niet een gevangenisboef is. 

Wij, onze Partij, is de Partij die de toekomst voor zich 
heeft. Onze tegenstander mag denken, dat Washington achter 
hem staat, wij hebben echter aan onze zijde de Sovjet-Unie, 
die een leger heeft zoals Amerika of enig ander land op de 
been kan brengen. Een leger dat Hitler te pletter sloeg. 
Wij hebben China achter ons, aan onze zijde staat ook onze 
naaste buur Duitsland, het volk'dat elf jaar door Hitler, met 
medewerking van Amerika geknot is en ons land heeft ver
woest. In Duitsland willen ze nu een nieuwe Nazi Weermacht, 
maar er heerst daar groot verzet, acties·worden gevoerd tegen 
de oprichting van een Nazi Weermacht en dat is voor ons een 
verheugend feit. Ondanks alle pogingen om een Nazi Weermacht 
te stichten gaan de ogen van de Duitsers open en voeren zij 
tezamen met de communisten in Duitsland de strijd tegen het 
plan van Amerikaanse overheersing. 
Het ·zal niet lang meer duren dat onze Partij zal uitgroeien 
en dat wij het Nederlandse volk achter ons krijgen. Hoe lan
ger hoe meer arbeiders,. middenstanders en intellectuelen gaan 
de ogen open en zien hun belangen bij ons verzekerd. Wij heb
ben de toekomst, wat tot resultaat zal hebben, het Fascisme 
te verdrijven uit ons land. In dat teken wek ik U op om op 
25 Juni a.s. Uw stem uit te brengen op nummer 1 van lijst zes 
voor Werk, Woningen en Welvaart. 

Ik dank U vóor Uw aandacht." 
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