
atan: 

19 l.faart 7. 

B.X.12307.

H.B. MN o (2x) G.t!.HEIM. 

Propaganda-avond C oP.N. 

Naar aanleiding van een persbericht in "De 
Waorheid" (Groningsche editie) van 11-3-1947, betreffende een 
propa.e,anda-avond van de c.P.N.,gehouden te Veendam, moge ik 
U ver·:rneken mij een zoo uitvoerig mogelijk verelag van genoem ... 
de vergadering te <loen toeko�en, alsmede inlichtingen omtrent 
den persoon van BOSMA, die op dezen avonè het woJrd voerde. 

Het Hoofd van den 
OENTRl�N VEILIG.u.cIDSDIENST 

Namens dezen: 

Den Heer Korpschef van Politie 
te VEENDAM. J. G. Crabbe ndam. 

Colli 
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Goede toneelavon 
VEEN-Dl 

ATV "De Waarheid Wederom trad de Arb. Tone � ver. .,De Waarheid" op voor een goed gevuldé zaal. ondanks het slechte \veer was het publlek van verre gekomen om deze avond van de O.P.N. blJ te wonen. Voor de pauze werd het toneelspel in 2 bedrijven "Levensstrijd" ten tonele gebracht. Il:lerin wordt ultgebeeld de strijd van de arbeidersklasse, waarin de vrouw een steun voor haar man kan en moet zijn. De rollen werden ultst&ltend vertolkt. In de pauze sprak pg. ,.P.o�wa over de strijd van de arBefaers. 
"Ij wekte op hieraan deel te enien in de rijen van dè P.N. Ook de verloting wa,1 een cces. erv-0lgens bracht de toneelver, en kli,1cht "De majoor", waar• hartelijk werd gelachen. � Jolly Play�rs verzorgden aarna de ba�uzlek. De Ö.PJ/. braçht 'Veendam weer eens een succes'l'olle avond, waarvan het batig saldo aan heli Scholingsfonds en aan de krap.t �sch�ken zal worden. 
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BOERTANGE 

�e afdeling Boertange van de C. 
,P.N. (De Waarheid) belegde Vrij
dagavond in café Borcheld een 
leéstelijke vergadering, die on
dêmks hel slechte weer, goed was 
bezocht. 
Na een openingswoord door kam. 
J. �'- hield Geertje v. d. Mo; 
\en een inleiding over de nood
zakelijkheid van de Communisti
sche Partij als de georganiseerde,
strijdbare voorhoede van het pro
letariaat, In deze na-oorlogse tijd. 
De toneelverenlQing "Dynamo'' uit 
Stadsl<ai1aal voeräe·nlefna "Wiek 
va-,;·�wtéksMm" op. Dank zij het 
verdienstelijke spel van "Dyname( 
viel dit stuk, waarin de niets ont
ziende machtswellust van een rij
ken boer wordt getekend, zeer bij 
de aanwezigen in de smaak. Tot 
slot werd nog dE! klucht "Stlekel" 
ten tonele gebracht. 
In de pauze werd een verloting 
gehouden, waarvoo.- ve.èl belang
stelling beston'd. Voor. de muzikale 
omlijsting van deze avond zorgde , 
kam .. -. Na afloop van het pro
gramma werd nog enige tijd s,ezel-
(lig _ ge��S_:

ï 

/ 

/ 
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Ledenwerfactie-C.P.N. 

13 Februari '1. 

Na.ar de Amsterdamsche editie van nne Wearheid·1 • 

vermeld·t, zou de c.P.n. bij een.ledenwerfactie in ;;:oldendorp (gemeen
· te Termunten) vee1·suoces hebben gehad en op êên avond ló nieuwe le-
den hebben geworven·�

Ik mag U verzoeken mij'- indien moeelijk - te
willen doen inlichten omtrent de personen, die in bedoelde gemeente
deze werfa�tie voerden en verdere bijzonderhea.en diànaangaánde.

Aan den Heer Districtscorr:::andont 
der Rijkspolitie 

· 

te 

ti I N S C H O T E N.
. . 

HET HOOFD VAM DE!-,. CEJ...1TRALEN 
�VEILIGHEIDSDIEHST

îamens àezen: t' , . 

J.G. Crebbendaril. 
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').. . r- Een record! J

f l · In Groningen lig,t )let pfa�l:.s!ie

r 
Woldendorp. Velen zullen de

t.. I naam nauwelijks kennen. Niet-
·••\!: temln zitten daar, zoals op
'i 

� t_•
r 

zovéle k!einere plaatsen, wer-
•� _

1 
kers, waarvoor we ons petje
kunnen afnemen. Ons bereikte
het bericht, dat de werkers

,,3,:· avond 16 nieuwe leden won-l!....f.: ,
voor de partij aldaar op één-

nen. Dit betekent voor deze 1afdeling een winst van J.00 %-, Wie doet dat na? , -.,. 

f 

OOSS. N•. :---

CRT.: ,IV_,,g_!!l!f ffE.tP 4.

oATUM: __ ..?�-/��

1AR.: �--·-··--....... ----



,. 

r, ,:-,�t,• c .
1 GEWEST GROIHNG"EN DER _ IJ.fCSPOL]j:tit;____ '.J ' .. -.:-........ -.. 

DISTRICTS-COM.lli.lA.NDANT . NSCHOTEN. unsohoten, 27 1uaart 1947 • 

No: 76. ( ZEER G�HEIJ.11.). 
... _____ i _____ __,__

-

1 .31- ,j- �;:
Aan 

Il 

Javastraat 68,te '-G RAV E N HAG E·- -

van POLITIE te L :E E U W A R D E N • LO mftlllil � =-
den He,..r PROCUR1füR-G":1'1�RAAL, fun,geerend Dire�tetlr 

: 0 uunT ;� ��
Onderwerp; Ledenwerfactie C. P. N. \}COj J:ltfj/ _ 

• 

• 

In antwoord op Uw schrijven No:BX 10385; 
(ieheim-d.d.13 Februari 1947,moge ik U bericht�n dat op 14 Jan
uari 1947, te ,'/oldendorp, in het café Doorbos, e�n op ... nbare ver
gauering is gehouden,uitgaande van de afdeeling der c.P.N. te 

1� �oldendorp. 
fl,•'�--.;i De vergadering werd,te omstre�ks 20.00 uur,geopend door 
1 (z... iHILKO DAM'MJIB,geboren 15 Juni 1901,te T�RMUNTEN,arbeider,wonende 

te YOLDSNDORP C.179,lid van de Raad der g�meente TBRMUNT�N. 
Hij deelde a�n het aanw�zige publiek,zijnde ongevear 80 

personen,mede,dat als spreker zou optreden kameraad J.de JONG, 
van Groning�n,terwijl na diens rede een film zou worden ver
toond over d� October-revoluti� 1917 in Rusland. 

Nadat de heer de JONG het woord had gekregen,schetste de
ze eerst de tijd zooals die in Rusland wss geweest voor de Oc
tober-revoluti� 1917 �n daarna hoe of h�t er than& was.V0rvol
gens gaf hij een overzicht van de omstandighed�n,zooals die zie 
zich op dit oogenblik in ons land lieten aanzien.In beid� lande 
was het een strijd tussch�n kapitalisten en arbeid�rsklasse.In 
Rusland uitga�nde van het Czarisme.In NPd�rland was h�den ten d 
dage te zien hoe Kruls,Hplfrich en Gerbraödy alles deden om d� 
C.P.N. tegen te werk�n,ook al moest dat volgens G�neraal. Kruls
ondergronds gebeuren.Van de beloften vanweg� onz� regeering in
Londen gegeven,waren vrijwel geene ingelost.De deviezen w 0rden
gebruikt om lu.xe auto's te koopen,�nplagts van deze te beste
den voor het algemeen welzijn.Volgens spreker wss het niet
denkbeeldig,dat in 1947 ons land zou brengen,hetgeen 1917 Rus
land had gebracht.In Rtlsland had het parool voor de arbeiders
gegolden,revolutie of verplettering.In Nederland was het even
eens strijd tegen,of onder het kapitalisme •

Vervolgens werd een film gedraaid,die de October-revo
lutie 1917 in Rusland uitbee?de in al zijn verschrikkingen,dooh 
waar tevens in voorkwam de glorieuze overwinning d�r �rbeiders
klasse. 

De vergadering W'"rd gesloten door den Heer Dammer, die 
de aanwezigen opwekte om de communistische gelederen te v0r
sterken en zich daartoe op te geven als lid,opdat de C.P.liin 
de toekomst zoo sterk mogelijk zou staan. 

Tijdens de vergadering is niet gebleken,dat zich iemand 
als lid opgaf,dooh �nkele dagen laten,. stond in een plaatselijk 
Nieuwsblad dat zich 16 personen als lid hadden opgegeven. 

Namen van nieuw-opgegeven leden zijn niet bekend,doch 
bij het da�rmede bekend worden zal zulks word�n gemeld. 

De geheele p�rsonalia van J.de Jong is dezerzijds niet 
bekend,doch volgens inlichtingen moet hij genaamd zijn,JAN de 

• JONG,geboren te Ooststtellingwerf 22 Mairt 1914,propagandist
der E.V.C. ,wonende te Groningen.

Omtrent Dammer is hier niets b�kend. 

W de Gast._ a,J 
De Majoor, 

Distr

r

ict.s._-Commandant, 

M.1� 
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GE HE I M, 
Verslag van een op 16 Maart 1947 te Nieuw-Beerta 

gehouden feestelijke bijeenkomst van de C,P.N, en het 
A.N.J.V. gehouden. 

Medewerking vèrleende het cabarctgozelschap "De Da
i

e aad"
uit Musselkanaal. Nicolaas ..Antonius Mourer,. geb,te Be n 
op Zoom, 25-3-1900, wonende te Groningen, hoofdbestuu lid 
dor C.P.N., trad als spreker op. 

Genoemd gezelsóhap bracht eon programma van muziek, zang
en oenige tooneelstukjes, Na de pauze sprak Mourcr de aan
wozigen toe. 

Spreker begon met uit to wijden over de slechte toestanden,
welke hier te lande nog hoerschon, Hij ducht daarbij aan 
wat het Nederlandscho volle door do too�alieo Regecring te 
Londen" vi�· do radio was beloofd, "Wat is er van terecht 
gekomen, zoovecl, dat do sprolcor van· Hadio Oran.ic, do. dich
ter A,don Doolaarq, �ioh thons voor do botoogon, welke hij 
toen voor genoemden zender hooft gchpudon, schaamt 11, a.ldus 
Mourcr. . · 

"Terwijl 'à.i t áll.os voor de radio werd vcr:teid, bereid
den de A1inistcrs

1 
onder leiding van Gorbrondy, oen militairo

dictatuur in Indi!! voor, Hieraan nam.on oolc twee socialis-r, 
tischo Ministers deel, omdat deze tegen dezen gang van·· 
zaken niet op durfden te komen", vervolgde hij� 

"Na onze bevrijding word ·or een aantal vrijwilligers
on oen stolletjo andere m.in'of moer botrouwbarc jongens, 
vcrecnigd in do 7-Dcccmbcr-Divisic naar Indiö gezondon om 
daar de beschaving en do zedelijkheid te beschermen. Doch
wot gebeurt daar in. In!iiö. In Bn.tnvia is kortgeleden oen 
carnaval gehouden, wo.arbi'j het vrecsolijk is toegegaan.· 
De zedelijkheid bestond daar uit venerische ziekten onz. 
Thons·wo�don or twee belangrijke conforonties gehouden, 

E�n to Moskou en hot .AJ.-Aziatisch conercs in Engcls-Indi6.
Dit laatste congres wordt door do pers doodgezwegen, men 
loost door niets over in do dagbladen. Hier komt do bruine

· wereld b� olkaar, ook Indonesitl. Wij zijn van de vijf jonr
onderdrukking bevrijd, mnar déze yoJ..\Cen v�chton thans voor
de bevrijding von het juk, won.ronder zij 300 jonr hebben 
geleefd. · . 

De rede, welkec:Presidont Trumun d9ze weelc hooft 
gehouden, is ook bedoeld om invloed op deze boido confcren-

. tics uit te oefonqn. Truman hield dczo -rede, J.ls vroro zij 
togen Rusland gericht, doch hot gaat hom',_gclj.jlc Goobbels, 
die van 1933 tot 1939 ook sprok als was Rusland de grootste
vijand. Doch Dui tschland sloèg nio� het eerst n·::ior hot 
Oosten, mnar naar hot Westen. Deze rodq i� bodoo�d tegen
hot arme kapitaal va.n Engeland, omda.t hot groot-kapitaal
zich gedurende en nu don oorloG ���r .Amerika verplaatst 
hoeft. A:mori�a wil goon oorlog met Rusland. In . ..mcrikn 
liggon immers geweldige voorraden goederen op verscheping · - te -

. .  .,. 
. .

•
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Vraag n.a.v.vergaderingsverslag. 

18 April 

TV. 

Kab. 
31 Maart 1947. 

Verga�erinesveralagen. 

Naar aanleiding van het mij bij Uw nevenvermelçl 
soh:rijven toegezonden verslag van een op 15 l.�aart 1947 t·e 
Uwent gehouden -feestavond (in Uw schrijven vermeld als E.v.a.

feesto.vond. en in het bijgevoegde lmipsel als. propaganda
avond van de c.P.N.) moge ik U verzoeken in het vervolB 
verslagen -trán ve. •gi'!él ringen van. eonig bolane, zooals de 
hiorvoren vermelde >zoo spoedig mogelijk aan mij toe ·te 
zend-en. , " 
Een spoedige inzenuilJ.g is van groot belang, teneinde in_ 
s.taat te zijn, zoo snel mogeli.jk de Regeering te kunnen in-

" lichten. 
In het bij' bovenbedoeld verslag behoorende programma wordt 
e 4..M.J.V.-avond, i;e ,houden op 29 Maart 1947 te îJineohoten, 
aangekon6.igd, waarvan ik nog geen verslag in mijn bezit heb. 
Ilt zál het op prijs stollen dit alsnog v-an U te mogen ont
vangen. 
Tevens verzoek ik U mij �oo uitvoerig mogelijk te doen:in
lichten omtrent do v. erltza.a111heden van d:i t verbond in Uw ge
rne_ente, waarbij ik gaarne in kennis zal worden 'gesteld met 
de volledige personalia van de leidinggevende· �ig�ren,ru.s-

. metle met hun, eventueele _politi�l<e activitoi't;.

•. 
HET HOOFD V

A

N ])EN Clm'1RALEN 
VLILIGHEIDSDIUi��. 

namens dezen: 

' J. G. Crabbendam .. 

Den Re�r Corpschef �.Politie 

te 

WlNUCHOTEN. 
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WINSCHOTEN. ! 

�,P/Y 
Verslag feestavond ��m.m.v. de toneelvereniging "0.D.O. s. 11, 

gehouden op·15 Maart 1947, in de kleine zaal van hotel "Dommering" 
te Winschoten. 

I 
BUR::t.U c

'R .A P P O R T. 1 . • 'rffff!or :
L' �-� '-Wtun,;

/ 
·-----

Ik, ondergete�ende, HARM SWIERENGA, Hulpagent van Poli
tie te Winsvhoten, tevens onbez·oldigd Rijksveldwachter, heb 
de eer U het volgende te rapporteren: 

Op Zaterdag, 15 Maart 1947, des namiddags te 7.30 uur, 
.fi Jr.iNi werd in de kleine zaal van hotel 11Dommering"_J;� Winschoten, 
l)Ff f een feestavond gehouden, uitgaande van d���, afdeling 

Winschoten, met medewerking van de toneelvereniging "0.D.O.S. 1 

secretariaat Olieslagerstraat no. 38 te Winschoten, terwijl 
als regisseur optrad de Heer Harm Dieterm.an, artiestennaam 
Harry Dietrich, wonende te Winschotenj 

Genoemde kleine zaal was geheel bezet, zodat ongeveer 
400 à 450 personen aanwezig waren. Deze personen kwamen ge
deeltelijk uit de buitengemeenten. Naar mijn indruk waren de 
aanwezigen merendeel communist, gelet op hun bijvalsbetuigin 
tijdens de avond-. 

t . ÎJjJf/{' De feestavond werd geopend door den Heer H. Lemein, Wet-
,JJv lf1iJrif houder a.er Gemeente Winschoten (C.P.N.). Begonnen werd met 

het zingen van de "Internationale", die door de aanwezigen 
uit volle borst werd meegezongen, ook door de leden van bo
vengenoemde toneelvereniging. 

Na allen·welkom te hebben geheten, wees spreker er op, 
dat degenen, die tijdens de avond de zaal wilden verlaten, in 
het bezit zouden worden gesteld van een bewijs, dat bedoeld 
was voor controle om te voorkomen, dat "ongewenste elementenn 

.�de zaal zouden betreden. Hierna werd het woord gegeven aan 
r J 

��/2\· den Heer Stal, Noordelijk Districtsbestuurder van de C.P.N. 
,�s' 'J;Ji1'iT' te Groningen. Spreker gaf een overzicht van de binnenlandse 

verhoudingen en de houding, die de communisten daartegenover 
dienden aan te nemen. In het. bijzonder wees hij op de zeer 
geslaagde leden-actie van de laatste maand. Niet alleen in 
de grote steden als Amsterdam heeft deze actie succes gehad, 
maar ook in deze Erovincie, waar zelfs afdelingen zijn, die 
een winst van 150% konden boeken. Hij wekte de aanwezigen op, 
indien zij nog geen lid waren, dit alsnog te worden. Later 
op de avond bleek, dat deze oproep tot gevolg had gehad, dat 

�nieuwe leden waren toegetreden. Spreker stelde verder vast 
dat de huidige Nederlandse regering niet in staat bleek te 
zijn de strijd tegen het kapitalisme aan te binden. �a onge
veer 15 minuten te hebben gesproken, besloot spreker zijn re
de met de aanwezigen een gezellige avond toe te wensen. Hij 

-kreeg-

Aan den Heer Inspecteur van Politie 
te 

WINSCHOTEN.
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kreeg slechts een matig applaus. " "' 
De toneébTe:l'en:i:gi.J:ïg '"0.D.o.s." speelde daarna het stuk: 

"Het Spinnewiel", ·toneelspel in 4 bedrijven van C. Vf.P. 
Stoutenbeek. In het stuk werden'de sociale vèrhoudingen 
sterk tegenover elkaar gesteld. 

Het stuk speelde in een stoomweverij. Het personeel 
wilde loonsverhoging, doch dit werd geweigerd. Het gevolg 
was, dat er werd gest�akt. 

De avond had een rusttig verloop. 
Spreker Lemein had aan het begin van de avond te kennen 

gegeven, dat dege�en� die zich niet rustig gedroegen, on
'middellijk uit de zaal zoud�n wórden verwijderd". 

:J 

Aldus naar waarheid opgemaakt dit rapport te Winscho
ten, de 19de Maart 1947. 

\., 
De Hulpagent van Politie, 

Gezien eh doorgezonden_: 

De Inspecteur vanaPolitie. 

<--- ----

S.P.M.GOOL. 

• 

• 

•

• 



POLITIE WINSCHOTEN. 1 
Maar:,lr�ort Maart 1947.

WINSCHOTEN 

0.D.O.S. met
toneelstuk

,,Het Spinnewiel" C. Pm N.
(DE WAARHEID) 

Afd. BOERTANGE 

Vrijdaga�d komt blj] 
BORGELD het be-
kende tooneelgezel-
schap 
.,D Y NAM 0" 
VB.n Stadskanaal, mst 

"WIEK VAN 
WIEKSHöRN", 

spel in 3 bedrijven. 
Aanvang 7.30 uur. 

BAL NA tot 2 uur. 

'FEESTAVO:i'W TOONEIDLVElR. 
,,O DOS" 

In de kleine zaal van Wisseman gaf 

• 
tooneelver. ODOS ., Zaterdag haar 

rste feestavond. Er bleek groote be
angstelling te best= voo1· het debuut 

van deze jonge vereeniging; de zaal 
was geheel bezet. 

heer Lemein leidde de avond in 
een woord va.n welkom, waarna 

woo1·d werd gevoerd door den heer 
Stal, noordeltj,k districtsbe&tuurder · van

de CPN te �roningen, Deze gaf een 
1 ove1•zicht va:n de binnenlandljche ver

houdingen en de houding die de com
munisten daartegenover dl.enen aan te 
nemen. In het bijzonder wees hij op de 
zeer geelaagde leden-actie va.n de 
laatste maand. Niet alleen in de groote 
steden als Amsterdam heeft deze ac
tie succes gehad, maar ook in deze 
provincie, waar zelfs afdeeli.ngen zijn, 
die een winst van 1!50% konden boeken. 
HlJ wekte de aanwezigen die nog geen 
lid warên. op, dit te WOl'déll. Latei• op 
dèn avond bleek, dat deze oproep tot 
Jevolg bad gehad dat 25 nieuwe leden 
waren toegetreden. 

De toG1neelver. speeldè aas.ma ,,Het 

'
pinnewiel", toonéelspel in vier bcdrij

u van C. W. P. St01,1tenbeek. Een 
k waarin de sociale verhoudingen 

sterk tegeI1over ellta.a.i.· worden g-esteld, 
Een stuk ook dat vrij hooge eischel) 
stelt, wel iets te hoog voor dilettll.11.ten 
d.Yer weinig tooneele1-va1·iJlg besch.ik
k Wa.t echter prettig aa.ndeed, dat
was de zorgvuldige voorbereiding. Uit
alles bleek, dat de leden van ODOS
zich met groote animo aan hun taak
hobben gegeven en met ijver .hebben
geriu>eteerd. Wat d.at betreft kan re
gisseur Harry Dietrioh tevreden "Zljtt en 
als het ,zoo bUjft, zal hi:f zelter in de
toekomst goede resultaten bereiken. 
Nu reec:11; we.rden verschillende 1•01len.
ver<lienstelijk ge.,peeld. Tooneel en gr!•
mes wa.ren goed verak>rgé'.I.

Na. afloOp weró gedanst, waá.t•bij de 
ouder-en g�le�énhèid '1U'e3"en· /lUD�'harl. 
op te halen aan. Duitáche' Polka, è.d. 

,,, De propaganda-avond van de afd.
- .ÇEJ:L Is goed geslaagd. Velen 

' moësien teleurgesteld worden. De 
kleine zaal, Jë>laats biedend aan plm. 
450 man, was geheel bezet. Na 
opening door den voorz. Lemein 
hle19 de spreker, p.g. Stal uit Gro
ningen, ,een korte toespraak. Spre
ker wees op de gevaren, die de 
werkende ma�sa's bedreigen. Al
leen een sterke C.P.N. zal In staat 
zijn de aanvallende gevaren der

reactj(! te keren. Tot slot deed

spreker een beroep op de aanwe
zigen, toe te tr<aden als lid van de 
partij en mede te werken aan het 
versterken hiervan door aanwerving 

, van leden. 
Hierna verscheen de toneelgroep 
O.D.0.S. alhier op de planken. Op
gevoerd werd "Het Spinnewiel", de 
naam van een stoomweverlj, waar
van de famllle Houtman, bestaande
uit een zeer conservatieve moeder 
en een zoon, elg@narès Is.
Mevrouw Houtman en Willem staan,
wat karakter en levensopvatting 
betreft, lijnrecht tegenover den 
Jongeren zoon Piet, die In Delft 
heeft gestudeerd aan de Technische
Hoogeschool. De firma Houtman be
taalt lage lonen ep levert aan Rljks
lnrlchtlngen minderwaardige stoffen,
doordat ze op den rlJksmagazljn
meester Scheffer grote invloed
heeft. De jongste zoon, die met 

' het personeel meeleeft en een 
• rechtschapen jongmens Is, kan niet 

zleh dat het personeel als slaven 
wordt behandeld, en dat de oude 
Dol, een werkman, die zijn leven 
lang voor de zaak heeft geploeterd
en nu een ongelul( heeft gekregen, 
als het ware op straat W,Rrdt gezet. 
Ook het geknoei met oe verschil
lende stoffen stuit hem tegen de 
borst. Natuurlijk komt Plet tegenover
zijn moeder en WIiiem te staan,
wanneer hij zijn soclale Ideeën 

1 verkondigt en zij weèrzlnteke
nen geeft over de vervalsing der 

sto'ffen. Daarbij komt nog, dat Piet 
1 getroffen is door de lieftallige Nan

ny Jansen, die als typiste werkzaam 
is op het kantoor der firma en haar 
zijn liefde heeft verklaard. Door > 

deze handelwijze Is de boosheid 
van mevr. Houtman ten top geste
gen, daar zij zo had gehoopt, dat 
Piet met Corry van der Blink, een 
dochter van een der grootste we
vers uit de omtrek, een paar tou
den worden. Dech Plet Is bllnd 
voor geld en goed en kan alleen 
de vrouw kiezen die 'hij werkelijk 
liefheeft. Niet alleen Plet Is een 
voortdurende ergernis voor de fir
ma, maar ook het personeel der 
fabriek, dat hoe langer hoe "bruta
ler"w ordt en gaat vragen om meer 
loon, wat natuurlijk niet wordt ge
geven. 't Slot is dat er wordt ge
staakt en niet wordt toegegeven 
door de firma en dat Plet met zijn 
beminde het huls moeten verlaten. 
Van <;Ie aanwezigen gaven zich 
enkelen op als partljlld. Voldaan 
keerden alleen naar huls. 
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� -PROGRAMMA 

Drogisf eriJ 

1 -�
f EEST AVOND 

Tooneelver. 0.D.O.S. 

0 en 
fotohandel 

0 

WESTERHUIS & TIMMER 
Engelstilstraat: lA Telefoon 51� 

V 

.Drogerijen = Chem. ièaliën = T oile-t=Ariikeen. 
Bin nen= en BuH:enla nd sche Spécia-lité's 
Ho m.o epa thi s c h e  Ge n ee smid d ele n 

0 

SPECIAAL INGERICHT 
VOOR: 
O:tgTWIKKELEN 

AFDRUKKEN 

EN 

VERGROOTEN 

0 

• 

• 

MET 

,,HET SPIN.NEWIEL". 
Oorspronkelijk tooneelspel in vier bedrijven 

. van C. W. P. STOUTENBEEK 
MUZIEK: Orkest DIETRICH. 

• 

• 
Voor VEREENl61N6SDRUKWERK 

BOEK· EN HAHDELSDRUK�ERIJ 
,,OLDA M BT" 

Venne 17, Tel. 20, Winschoten 

Oo k voo r U is de 

IJs-.en Lunchroom "DE STER" 
Het ADRES voor 

Heerlijke IJs en Limonades, enz. 
.euwste V ol-Automaiisch systeem van 

. IJSBEREIDING 
iaLUPPES - Engelstilsraat 3A 

- Winschoten 



J. ROEGE
Engelstilstraat 2 

Ook Uw slager? 

Brood=, Koek= en 
Banketbakkerij 

L.W.CANON
Pekelderstraat 3

Ook voor Uw FEESTAVOND en
BRUILOFTEN HET ADRES ! 

WIELRIJDERS! 
Op Uw R!JWIELVERGUNN1NG
uit voorraad LEV E R B A A R
l e klas:' FONGERS, ZWALUW,

ZENlTH 
en verschillende Engelsche mert<en

RIJWIELEN 
Op de BANDENBONNEN

le soort BANDEN
Tevens alle mogelijke Reparatjes
Beleefd aanbevelend: 

JAC. SULTER 
Lange�tr.11 ,, Tel.13fj, Winschoten

H. G. DAMMER, 
Engelstilstraat 66 

Is een SPECIAAL ADRES voor
alle soorten 

Vogelv�eders Kippenvoer 
KjppengrH, enz. 

Al,LE DAGEN VERSCHE 

·· · Zure HA.RING
en andere soorten

Gerookte en Gestoomde Vis. 
E. WIERSUM
En11elstilstraat' 20

I 

W ordf Lid of 0ona{'êur 

van de Torfeelvé)een. ,,O.D.0.5." 
ROlVERDEELINO: 

Mevr. Houtman, eigenares, mej. Zwik
Willem, haar zoon, E. C. Stoker
Piet, W. Boelen 
Anna, vrouw van Willem, mej. Borgers 
Nanny Jansen, typiste. mej. Boelen 
Meijer, kantoorbediende J. de Ruiter
Stavast, meesterknecht, A. Borgers 
Groef, fabrieksarbeider, Koster 
Helman, .. De Wit 
Dol, ontslagen arbeider, P. Ricmeijer 
Scheffer, rijksmç1gazijn-

meester K. Stoker
Corry van den Blink, . mej. Rijks 
Dominee Petersen, De Wit
Dienstbode, . mej. Houwen

• 

• 

Hei ADRES voor 

Groenten = Fruit 
er.1. Blikgroenten 
IS 

H. H. HARMS 
Olieslagerstraat 9 - Winschoten 

Met GUDEMA als Slager 
Zijn Uw uitgaven lagere 

A. L. GUDEMA
Engeistilstilstr. 4 " Winseten 

Korte tnhoml van het gespeelde. 

"Het Spinnewiel" is de naam van een
stoomweverij, waarvan de familie Houlman,
bestaande uit een zeer conservatieve moeder
en een dito zoon, eigenares is. 
Mevrouw Houtman en WilJem staan, wat
karakter en levensopvatting betreft, lijnrecht
tegenover den jongeren zoon Piet, die in
Deiit heeft gestudeerd aan de Technische
Hoogeschool. ,- De firma Houtrnan betaalt
lage Lonen en levert aan Rijksinrichtingen
minderwaardige stoffen, doordat ze op den
rijksmagazijnmeester Scheffer grooten in
vloed heeft. - De jongste zoon, die met 
het personeel meeleeft en een rechtschapen 
jongmensch is, kan niet zien dat het per
soneel als slaven wordt behandeltl, en dat
de oudf:i Dol, een werk11,1an, clie zijn leven
la

�
voor de zaak heeft geploeterd en nu

e. ngeluk heeft gekreo-en, als het ware 
op ·traat wordt gezet. Ook het geknoei met
de verschillende stoffen stuit hem tegen de
borst. - J'\/atuurlijk komt Piet tegenover zijn
moe.n Willem te staan, wanneer hij zijn
socia deeën verkondigt en zijn weerzin 
te kennen geeft over de vervalsching der
stolfen. Daarbij komt nog, dat Piet getrof
fen is door de lieftallige Nanny Jansen, die
als typisle werkzaam is op het kantoor der
fjrma en haar zijn liefde heelt verklaard. 
Door deze handelwijze is de boosheid• van
mevr. Houtman ten top gestegen, daar zij
zoo had gehoopt, dat Piet met Corry van
der Blink, een dochter van een der grootste
wevers uit den omtrek, een paar zouden
worden. Doch Piet is blind vooT geld en
goed en kan alleen de vrouw kiezen die
11ij werkelijk liefheeft. Niet alleen Piet is
een voortdurende er,gernis voor de firma,
maar ook het personeel der fabriek, clat
hoe langer hoe "bn.italer" wordt en gaat
vragen om meer loon, wat natuurlijk niet
wordt gegeven. 't Slot is, dat er wordt ge
staakt en niet word.t toegegeven door de
Iirma en d11t Piet met zijn beminde het
hui.oeten verla1en. 

V 

• 

Met KOOTJE als BARBlER 
Wordt U GESCHOREN en GEKNIPT

Met plezier! 

E. STOKER · Engelstilstraat 3

A._ N ._ J,.,V.- _ 
Afd. WINSCHOTEN 

PRQPAGANDA
FEESTAVOND 
OP
ZATBRDAG 29 MAART 1947 

in de kleine Zaal van 
Hotel "WISSEMANN" 

AANVANG 7.30 'UUR. 

OPGEVOERD ZAL WORDEN:

1 Zij, die bleven. 
Drama in één bedrijf.

2. Veurjoar in Bain en
Blie&pul in drei l>ectrieven.

3 OFFERS. 
Drama in één b.e.drijf.

Verder ZANG, enz. 

SPREKER:

H. HAKEN
Entree f 1.-, bel inbegr. 

BAL NAt 

L�T OP! 

Nu komt de laatste! 
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GE HE I M. 

Verslag van een op 12 April 194? te Appingedam gehouden 
feestelijke vergadering 11Waarheid-lezers 1;. 

De vergadering werd om 20.00 uur geopend door de afde
+�ngsvoorzitter der C.P.N., Jan BUITTINIC.il1'IP, geb. te Delfzijl, 
?-12-1892, won. te Appingedam. 

Hij riep de aanwezigen op, om, voorzover zij no<.s geen lid 
waren van de C .P .N. , zich voor het lidmaatschaj_) van 0.eze partij 
op te geven. De niet-Waarheidlezers, well<:e zich in de zaal be
vonden, wekte hij op om zich te abonneren op het; blad HDe Waar
heid". 

Hierna critiseerde spreker het verkiezingsstelsel in Ne
derland, nwaardoor het mogelijk was·geweest, dat bij de laatste 
Gemeenteraadsverkiezingen de C.P.N., alhoewel zij op elk harer 
candidaten moor stommen had verenigd dan do Vrijhoidsbond, 
toch maar twee zetels in de raad der gemeente Appingedam had 
gekregen, terwijl de Vrijheidsbond ook twee zetels had gekre
gen". Volgens spreker was dit niot billijk cewocst on had do 
verdeling, gezien het uitgebrachte aantal stemmen, zodanig moe
ten zijn, dat do C.P.N. drie zètels had gekregen on do Vrij
hoidsbond êên. Spreker verzocht de aanwezigen. om de C.?.N. 
trouw te blijven en bij een vólgende vorkio:üng woor hun stem 
uit te brengen op deze partij. 

Daarna deelde do voorzitter de vergadering 1:1cde, dat het 
.Propagandistische gedóelte van do avond verzoTgd zou worden 

d90� Jan do JONG, geb. to Ooststellingwerf, 22�3-1914,' propa
gandist van de E.v.a., wonende to Groningen. 

Do Jong begon zijn rode met te vorklaron a.at do C �P .N. 
ook wol werd genoemd do 11 Partij van de Fcb1·uaristaking11 .. -=;friJ · , 
deelde mode, dat do C .P .N. or zich nu voor fü, tweede mu0.l op 
voorbcroidd.c om na de bevrijding de 1 Mei do.g te gedenken. Hij 
constateerde echter, dat or in die twee jaron na do bevrijding 
bitter weinig was bereikt en dat de groot-ka,italistischc mach
ton er al weor op uit waren om do workondo klasse in oen hook 
te drijven. Do laatstelijk door President Trum.an gehouden rode
voering vergeleek hij mot de redevoeringen, die indortijd door 
Hitler, G�bbels on Gocring wor'don gehouden. De Jong zei te heb
ben verwacht, dat men na do bevrijding con actieve Regering 
zou hebben BOVormd, "die oen frisse wind hall laten wnaicn 11 • Hij 
moest echter constateren, dat de Regering 1110.uw n was en zich 
grotendeels liet beinvloedcn door de lcapi talistischo machton
�aar zijn mening was de Rooms-roso coalitie or op uit, om met 
voorbijzien van hotgccn in do bezettingsjaren door de ondor
i:;rondsc (voornamelijk communistische) werkers was e;o:prc.stoord, 
te komen tot de toestanden, welke v��r 1940 heersten. Hij sprak 

. er zijn afkeuring over uit, dat de Eenheids Vak Centrale, welke 
uit het verzet was geboren, tot dusver nog niet door de Rege
ring was erkend. Voorts sprekende over de samenstelling van het 
huidige Kabinet, verklaarèle spreker, dat de C.F.N. door de Ka
tholieke Volkspartij en de Partij van de Arbeid buiten de Rege
ring was gehouden, 11omdat de C.P.N. zogenaamd niet over die 

- 2 -
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zedelijkheidsnormen beschikte, welke men om deel van de Rege
ring uit te kunnen maken, noodzakelijk moest bezi tten11 • 11Maar 
wat dan te zeggen, aldus spreker, van een Regering die er voor 
verantwoordelijk was, dat er Burgeméesters en leden van de Ge
rechtelijke macht aangesteld werden, die deel namen aan de vee
en graansmokkelarij over de Nederlandse landsgr-enzen ? 11 • Hier-
na critiseerde spreker de houding van de Nederlandse Regering 
ten opzichte van Indonesië. Hij verklaarde, dat ook do troepen
uitzendingen het gevolg waren van do macht, die hot groot-kapi
taal op d_e Regering zou ui toefonen .• "Daarvoor moet de werkende 
stand hare zonen tussen 19 en 20 jaar beschikbaar stollen. Hot· 
moet maar eens uit zijn met de macht van do groot-kapitalisten. 
Dezen hebben zich al voel te lang vëtgemest van de vruchten 
van de arbeid van de werkende stand. Het conflict met de Indo
nosi�rs dient niet door wapengeweld, maar op vriendschappelijke 
wi jzo opgelost te worden". Hij waarschuwde daarbij 11tegon het 
gowroet van KRULS' , HELFRIOH's en SPOOR's on hoc of die mooie 
horen nog moer hcten11• Ook waarschuwde hij togen hot gewroet 
van gepensionneerd0 oud-generaals, dio openlijk voor de radio 
zouden aansporen tot ondergronds verze t.. vorder waarschuwde 
spreker ·t1tegcn de VORRINK I s, die mot opon oog lic:pon in cle val, 
welke door hot militaristische gedeelte van het Nederlandse 
volk was opcngostcld 11• Hij zei voorts, dat do geroformoerdo 
burgerzoontjes in de grote stod0n al weer aan het oefenen wa
ren met oen houten geweer en oen aardappel. Volgens spreker 
was dit ook hot begin van hot nationaal socialisme geweest in 
Duitsland on Frankrijk. "Wanneer dç machtshebbers in die lan
den toen beter hadden ingezien wat er gaando was on hot prole
tariaat niet onkundig hadden gelaten van al hot gewroet, dan 
had do oorlog 1940-1'945 voorkomen kunnen worden en zuchtte de 
bevolking thans niet onder hot juk van hot Franco-règicm 11 • 

Spreker vervolgde zijn rede mot te zeggen, dat de C.P.N. de 
enige partij is, die voor do belangen v,an .de werkende stand op 
do bros·staat. Volgens hom wás dit niet alleen gebleken door 
woorden, maar ook door daden. Spreker verklaarde, dat hot hot 
werk van do C.P.N. was geweest, dat or in Amsterdam on in ande
re steden in Nederland con staking was uit�obrokon als protest 
togen de troepenuitzendingen naar Indonosi�. Eij sprak daarbij 
over d,e dag van de ·2t1"'e September 1946, do dag vnn do staking • 
Sprcko-r verklaarde, dat hot hom niet zou v0rvror1deron, t1dat do 
dag van do 240 September 1946, zich wel eens gauw kon herhalen, 
omdat alles or op wees, dat or binnenkort nog grótero troepen
uitzendingen plaats zouden vinden naar Indonosiö. 11 11Wij hebben 
toch daaxvoor onze jongens niet l aton onderduiken en zo gevoed 
ten koste van ons .zelf, om ze nu naar Indonosi� te la.ton gaan 
om daar de belangen van hot grootkapitaal met wapengeweld te · 
bevestigen ?'1, riep hij uit. Na do unnwczigon nog opgewekt te 
hebben zich bij do c.P.N. aan to s luiten om zo con bolwerk to 
vormen togen het kapitalisme 0n togen de 111auwe Rooms-rose co
nlitierÇ:Jgcring11, dankte spreker na :propaganda. voor 11Do waarhoid!î 

to �ebben gemaakt, de aanwezigen voor hun aandachtig gehoor. 
Vorvoleons zong men,. godeoltolijk staande, de Internatio

nale on daerna nog onigo nndero stri jdli0doron, waarna. door do 
toneelvereniging 11Nióuw Lovon11 uit Wol torsum enige toneelstuk-
ken worden opgovoorq. 

Om ongeveer o.oó uur,werd het officiclo godooltc door 
Bui tenkamp go sloten, waarbij' hl j do annwózigon opwekte, zich 
aan te melden als lid van de c .• p .N. 

De bijeenkomst word mot con bnl boslotcn. 

•

• 



,�CHEEMDA, - Attentie! De afd. 
'Scheemda- van de C.P.N. houdt een 
IJedenvel'gadering op Dinsdag 13 
Januari ten huize van pg. G. Hof
meester, Trekweg 35, Heiligerlee. 
Er•',zal iemand van het distltictsbe
stuur, een inleiding houden over het 

LÏ>�congres. 
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GE.1.1:wT GRONI11GEN der RIJifuI"OLITTh 
DioTRICTi:.:i-COfuw..AND.ANT ,1 I!t., OHOT:GN Win:schoten

1 
18 Po,6mber 1947 

z. D Not vVNo. 1.72 .5.1 (Z...,ER GEHEI!v1) 
Ond.erv, : Fil.It.a'\ onden ÇJ?'N. -�/0,!J

BUREAU B 

A a n: het Hoofd van de C.l?INTRAL� V .ti;lLIGHLID.:lDUN,:/.r 
Javastraat 68 te 'n GRAVEN RAGE 

tt de Heer �HOCîJR.d.UR - GLNM°1...Eul.L, Fungerend 
:)irecteur �an Eolitie te L.u..tiU11}..RD.c::N 

,!/-11-1 

OPGS.EG� 

I1c moge U berichten dat op li1aandag 10 lfo-vember 1947 ee-n 
filmvoorstelling -.., erd gegeven in het eaff -.. an H. Bol.hui� te 
Oo"Btwold, uitgaande ,an de afd. 110ost' old" der 0PN. 11De �va.arheid 

1 

Toen te omDtreeks 19.30 uur de -vergad.ering werd geopend 
1 door :.toffer Oosterhuie, geboren te l'tldi.,olà.a, .30 December 1913, 

landarbeider, wonende te Midwolda, I,ieerland, no. C. 37, afd. 
voorzitter, bleek dat onge�eer 50 personen, �.o. 18 ,rouwen, 
aanv,ezig v.aren. Onder de aanwezigen be"onden zich perbonen van 
�erschillende politieke richtingen. 

Nadat de film ffter het ,•aarheids Zomerfeest \ias � ertoond, 
, \ werd het woord�erd door }�i.ä,, wonende te "inschoten (perso

. nalia onbeîend) die een propagandistische rede uitsprak, waarna 
/ de t1neede film, n.l" nBelofte" •.verd ver-t"oond" Ongeveer 22.30 uur 

vrnrd de bjjeenkomst gesloten. Alles had een ordelijk: verloop. 

IV 
Ook te Beerta werd op Diru:,dag t 11 November 194-7 • in hotel 

nHet Gemeentehuis" aldaar, een film:voorstelling gegeYen, uit
. 9&. gaande 'îan de afd. uBeerta 11 ,an dè CPN uDe .vaarheid". Ook hier

� 1M • • \ werd doör l\Leis te . 'inschoten, zijnde medewerker :van de ' .. aarbei d 
tft?� � Filmd,ienst, een propagandi.Jtische-v(rede uitgesproken. Het uitspre
1 k"ên van deze rede �ás reeds vooraf gegaan door het vertonen Tan 

de film van het aarheids Zomerfeest., Meüs \lll'ees er in z:ijn rede 
op dat het dagblad "De 'llaarheid" het enige �agblad ,,as dat str�e 
tegen de -vérderfelijke politiek van de Regering inzake Indonesie. 
Deze politiek ras, volgens spreker, slecht� in het �oordeel van 
het groot-kapitaal en ·zouden de Be-viM·, de Ramadiers, enz, .. e5t-" 
�uropa in de macht van het dollar-Amerika brengen. Daartegen 
n.oest met kracht ,'l'orden opgetreden. Om. nu het dagblad uDe Waar
heid" in eigen hand te houden, was echter g�ld nodig. Spr. wekte 
de aanwezigen op obligaties te nemen voor de somm.a van f 5�-·
De film 11Belofte'' werd daarna -.,ertoond. 

Onder de onge�eer 100 aanwezige Yergadering bezoekers, 
werden enige obli�atie� geplaatst. 

De DibTRICTb-00.1.'..ih..AIID.ANT 
Dir. Of�. der Rijkspolitie 3e kla�se 

,n" de GÁ,;;)T 

J\,cwt� 
v\·, "" 1. o·v c·rzic ht 0 

1::. � L· d.a. t û.H.1 ° 7 \JGV 1947 b','1-u.L:l. & h 
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l Uit de Partij r , 'J
!STADSKANAAL. - De a.füeling, ___)�et 
Stadskanaal O. hield een leden-

· · 
tiergadering. Kameraad K 
i,\i_t Gasselte Nljveen _hield7e'n

p
:'t / � 

tb1ding. Als afg'eVl!,8-l'digden naar: 
8e districtsconferentie op 13, 14' 
4n_ 15 Februari werden gekozen A.r· 
W. Hendriks en mevr. E. Hen-
drik�.füpe. ...r 



Vol1ne. "'-1. Gfü,.B:.::iT GRONING.1!tN der RIJ .KbPOLITI.c, 
DibTRICTb-C01wlv1.AlifDANT WINSCHOTEN Winschoten, 26 Fe b!'üä1·1: 1.'"9.!+ 

l _2 7.FEB.1948No. 175-4-6 (Zeer Geheim) 

Onderw: Vergaderingen 

A a n: het HOOFD van de CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
Javastraat 68 te 1 s G R A  V � N HA GE 

11 de Heer PROCUREUR - G,1:'.;NJ!;R.AAL, l!'u.ngerend 
Directeur van Poli tie te L l!. � U �� A R D 

r�Äêöi I��-�:·�
---

· 
BUREAU B 

EN M·'1•'fl 

Ingesloten heb ik de eer U te doen toekomen enige 
rapporten, betreffende vergaderingen, welke zijn gehouden in 
het m.o.h. Districts der Rijkspolitie. 

De DibTRICTS-COlill�1ANDANT 
Dir. Off. der Rijkspolitie 3e klasse 

W. de G.AST



i�Jcspolitie Ge,rest t§roningen 
Groep Belline;,. olde 

lfo • 3 4 • ( JJ:,F..;:; L. ... ) 

i-.an de Heer ])is trictsc�ndan t aer Bijkspolitiew eekoverzicht4) 

te .! I lif S J H -... T I: .lÎ •
11 MRl ff48 

UîDER".ERP: vrenbare feestelijke vergadering van de C.P"lf. 
11 De "aarhe id 11 afdeling L udes chans, in caft 
:Prak te llein 'Glsda,gemeente hBLLI!:,.G·11lLDl:.,op 
l4 Februari 1948 o /Q\. 

\.�tr· 
haar aBnleiding va.n. een op

_.,,

!fé,terdagavond 14. Februari 1948,te 
cmstreeks 19.3v uur,gehouden openbare feestelijke vergad ering on
der aus?�iën vz,,n de C • .t'oN. 11 l.Je "aarheid 11 ,afd eling L..lJ.LJJ:.i;)C:i.MlS in 
café' -rak te ,LQ_e in LJJ.sda, gemeente :BELLL�G"LU....;,heb ik Jakobus 
Ja.keb .t.ngelkes ,wachtmeester der .1.üjks.f)Oli tie, tevens onbezolè j_gd 
rijksveldVTach tel' ,behorende to t o,::>gemelde groep,mij na&r genoemd ca:r· 
begeven,teneinde de aldaar �la�ts vinëende vergadering bij te wonen 

a "'�-? In de zaal waren ongeveer 65 personen aam.re zig .Te omstreeks 19 .4
-J/�'lc.,t;c; 1, uur opende de �oorzitter.{de heer Geert 1...ei�v,cnênde te Klein OJ.sda 
J-i/ti �c.�� li .19 ,gemeente Belling"'Tclde ,met een kort woord de bijeenkomst. I.ae.r-

41111., 
·na vrerden eerst enkele toneelstuîdcen opgevoerd" Vervolgens ,rerd het

W "\'TO ord gegeven aan de spreker, de Heer 'hco L,rurer, a ie een re de uit-

-
--

sprak met als ondervrerp het 11 .t'lan � • .i:{;;-;fuü.L" .5prker memoreerde nog 
enkele gegevens uit de afgelopen corlog.Naa� zijn zeggen had Ameri
ka. wel aan a ie oorlog tegen Duitsland deelgenomen Jm3,ar had slechts 
circé1 20"0Cv man meer in die strijd verloren ? d2,n het kleine l\feder-· 
land.In hoofdzaak hadden JlJnerîkaanse negers hun leven er bij inge
schoten en deze werden daar meer beschouvrd e,ls een sc.,ort tweede
hands-burgers ,zoals de nm,-arbeiaers hier in Nederland• 
De landen,nelké tijdens de oorlog onder het na.ziregiem hadden ge
ataan,waren leeggeJlunderd.In .Mlerika had men nu zogenaamd medelij
den met die landen gekregen o :D:a.ar "\'i'as een engel tje-gods voor ons 
verschenen met vleugels en în het wit gekleed,în de persoon van 
Generaal 1ARblid.LL.Nu zou Nederland geholpen worden.Eet beocgde 
doel ha.d echter een geheel andere strekking. Jn Amerika stikte men 
in de fabrieken .:Men proëuceeràe da.ar zoveel artikelen, dat daarvoor 
een weg gezocht Iü.Oe2?t worden.1/anneer zulks niet ,•.rerà bereikt,àan 
stond daar een grote crisis voor de deur ,waarvan àe symptomen 
reeds waren waar te nemen.In vost-..:.uropa.,o.a .• de Baltische ótaten, 
.olen en de Balkan-landen,had men de hulp van Amerika niet nodig. 
:;aar stichtten ze de fabrieken zelf en produceerden ze hun eigen 
artikelen •. 

Bvenals kuZBS, had het 11.:k�LL-PLAN ook zijn lu geboden,waar-
van de voornaamste; 
le. Ne derla.nd kreeg geen grondstoffen ,alleen afge,rerkte producten, 
�tzooi.In het bijzonder releveerde spreker daarbij ,dat daar
door de Nederlandse fabrieken werden stopgezet en de arbeiders in 
de DlM" tewerkgesteld" 
2e. � grondstoffen,waarcver de fabrieken hier nog konden beschik
ken,o.a.�rts en tin v&n de Indische eilanden Banka en Billiton, 
werden door Amerika. voor dollars opgekocht. � � 
5e. r.e geldsanering,tengevolge waarvan de gulden waardeloos�� 
4e. Investering va.n het Amerikaanse grootkapitaal in  de Nederland
se industrie. 
5e • .\anstelling van een zogenaamde gouwleiter,zoals een secretaris-
generaal tijdens de lliitse bezetting. 
6e" Stopzetting van de Nederlandse Scheeps-en Vliegtuigenhouw. 
Nederland moett de Liberty schepen,de drijvende doodkisten en van 
die neervalle nde vliegtuigen van .Amerika kopen. 

Verder hekelde spreker in het bijzonder ook de kopstukken van 
de Partij van den Arbeid ,door hen mede verantw'oordelijk te stellen 

voor 



voor deze toestand •. ianneer er enig verzet door de vrerkend� mass a 
s prake vias,da,n stonden ze met opgeheven handen te schreeuwen, 11','le doen 
niet mee • .te doen niet mee"! 

Cok verbloemde spreker niet,dat er in de geleder�� van de commu
nistische Partij ook wel iets haperde ,waarbij hij vo oral scherpe woor 
den richtte tot de Heer KC�J°�ir<J en tot de heren,die rustig achter 
de dominb-s en de chi,que heren aanlopen.Die personen moesten en zou
den verv1ij derd wordeno•.iuleen die personen werden geduld, die tu.ssen 
de arbeiders in stonden. 

:te communistische invloed in  Nederland was reeds groot. 
uok was de Kom:1nform,een verlengstu k van de :Komintern, opgericht. 
1�u ne:dden ze hun eigen spionnen vo or de :inlichtingen.dietj.st.Ie invloed 
sfeer van Rusland in het vosten,was hemelsbreed slechts 360 km.van 
Hieuweschans verwijderd.De communisten ware n zoo bang niet meer.Hen 
Russische tank kon de afstand afleggen in 3 uur":Deze was er eerder, 
alvorens hier een vliegtuig was gestart •. Rusîand had ook zijn atocm
bommen ,evenals .runerika.Tu.nk zij verwantschap aan de volgelL�gen van 
l..ada.me CURIE,bestond er Y00r Rusland geen atoom.geheim\� meer. 

Na nog enkele woorden tot zijn toehoor"ders te hebben gericht, 
sloot spreker daa.rmede zijn rede o 

Verder had alles een rustig verloop en keerde ieder�en ordelijk 
huiswaarts. 
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• �, �=��la __ van_ t::en _ fe _ st, e,eorganiseer�-door_ de_ C. _. �,ï. _ 

Op Zonda�,l� .l!ebruari Fl48,wera in het cafe :'ELZ:ïNG.A" in de ?emêen
te !.ï'inst erwolde e'en feesteli �ke n-ropa _ an Ja avond gt P;;even, georganisee_ 
door de Gommunistische Parti� Nederland.? ? 

, 
OmstreW.s 20.u.ur werd het fee�t d·or HEJDR11{ S'!l.ALTS�geboren 11-�-

,< 1qOO te Beerta, van beroep QJ?.?-érman.wonende te Finstervolde E,!1•0.162.,. 

5eopend ,:lie het toneel gezelschap "De :'iode Vaan" afkomstig uit de 
geme":nte Beerta aankondi13de. 0it geze1schap voerde op het stuk-------
11STRIJD 11 liet s:pel van e�m tllU}lJll.9J.l in vier bedrijven, docr Simon Au.g1Jra. 

Na ae pauze werd no? een tonealschetsje in een bedrjjf 09gevoerd 
,,.,etiteld11(l.ain ain van 13aaidend, 11 
· :n de riauze omstreeks 2??1Jur,wer<l <loor g_ Stat.ts voornoem,j de s:pre

> 1 ker îHCO îv,YRE? uit /imst'Fraari(veraere ,:e_evens 0Y11ekend) aangekon-

.t 
a igd. Dez& svrak over d ë int ernatio 'lc: le situatie en 1"it::1t nationale 
\"!ej!i.vaartsplan. T-àj ,j be,ç.-on met een uit"'enzetting van 11et woord polixi: •
tiek,:laar vol;;;.,ens hem ae me�ste mensen �·een he:::.-rip hadden van de. 
politiek en gaf l)ienaangaande eni&0e voorbeelden. îïi i zei o.a. aat als
de mannen zaterdags me::t f.23.thuis kwamen,zij iets voe1-den en dat 
was politiek. Ook wanrieer de jongens na2r ï:adoriesie moesten,voelde
men iets dat politiek was. 

:Jaarna sprak hij over het plan 1·�;:.rshall,dat hij vergeleek met de
tien ,geooden van rirozes. Bet plan hield volgens hem O.a. in:Jullie kun
nen kopen,wat wij jullie .i:even.Stopzetting van de scheepsbouw.Open
deur politiek van de Benelux. Iri het aJ ?-emeen was het de bedoeling 
van Amerika om iîe industri "''"n van ile P'"'indlangers-Stat.en ni-'; -�e scha
Jc("'.Üen�met· .het oogmerk om all ""en le-vc�:r2nr::i8°_· te worden, Daarom ook 
werd�n er geen erondsto.ffen ingevoerd. 

ëTerder noemd<-! hij het aantal doJen,aie er in de oorlog geval2,�n
warel'.!. B.uslAnà 7000. 000, T<'ranl·J'.'i jk §_Oo.noo, Î:illl,,:rika 225000 ,En�elan,1 
450,C'00,eY'! ;iiet'Jerlana 22Ej000. Dez� doden ha.dden mee,ç-ewerk+. om '3e con
CPrentie te a o;-n verdwijnen. Geen goedkcpe :ri j 1rielen meer uit Japan, 
geeri lan-"1bouw wert,ügen rreer 1.1i t Duit sl a.nd, m, ·1r a7 , ,,3 u .; t -..merika. 

Ve--=t�.-� rekclile :...i.ij de r-:.-,-.-.q�in�en v.1.n "le Partij van de Arbeid en
zei o, a. dat i\Fini�ter Mansholt gezor€lÖ bad voor verlagin,- van :bet 
kak..srarrtsoen. Hij noemde Koos 1.Torrink,îZ"oos ,,·1:: d� !'.rbeij ,ioch 
de zelf niet. 
Ook 0e1.:!lde riij mede,aat er <"f'n r-r0nwleioer was aangesteld,die b&

t:1.eld werd rret Europees geld en tot taak bad ,ratii:'ort t.üt te -ore,1gen
ovar ae aangesloten lanjen en 'bi: :(}jet natomine- va.n de be.r,,alingen, 
van de zogenaamde hulp verstoken W17:rden. 

In :lfei 1940 werdeYl z.j � (Corrm 1wi :;;ten) geli jl met de N, S. B. ers ge arre
str::ern ,aoch later uit ln§St voor de moffen �E:::er vrije:t:lc...ten. Zij wa
-rPn tie eersten qeweest, die ae stoot -1r-.r verzet "i.ebb3 1 f. e&"even. 
Min"' s"' »r :'.:.ieftüiok bad ,c_7ezor.<:d ,dat de diviaann hp1:d :'7"'11 van de aan

dt:!.Jlhouaers riet 50,· v�rhoogd wer1en en be,:Jroefl' nu. dus 9�1'. Toen later 
bleek,dat ze nog meer uit konden keren,werden kosteloze dividend 
bewijzen afgegeven. 

Er werden ap9els van Amerika ingevoerd en de onzen werden naar de
mest �ebracht. f:Iet gevolg hiervan was.dat de arbeiJers,aie o:p oe 
kistenfabriek werkten,na�r de D�W v�n Drees moesten. 

Vroeger hadden we beste vliegtui�en,zoals bleek in de Tvielbourne
race. Teeenwoordig echter hebbe� �e �akota,e en Con���llatjons,die
vGak te vroeg n8ar bened0n komen, 



,, 
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. . 

:Tij ejn:l:i�d,.:> zijn.toesr:raak met mo0ra�n:'' i<ameraat!n,help , 
mF:e te duv1en,ma,1.r dan tret .ai:o verkiezi.1)1� eri in r3,., [0°de :.':'icbtjng'' 

.Je z.:J.:.tl Wi:i.S m3.tJF bezet.- 1•r wal"e.n on_t-veer 70 personen,ter
"Jijl de zaal on�eveer plaats biedt voor 200 J:,ersonen. 

T]et feest h3d een rus't_ig Vf'-rloop.

_[ 

-

ff 

... 

.[ 



�!!Y2�!¾lli_î2���±!�f�g!i!�i-���-�2��-Yg��-���!!�· . 
�),J/· I Op 1 Fe1ruari 1948 is door de�T{Tn_eel vareni�ing ttDe Rode Vaan" 

te Beerta een uitvoerin, ce,even in t11Hotel Geaeentehuis" te Beerta 
Aanwezig on�eveer 120 personen. De intree was vastiesteld op f.l. 

per persoon,welke op1renist iekeel ten ,oede is iekoaen van de plaa 
selijke T.B.c. Door het 1estuur van "De Rode Vaan" waren ook andere 
plaatselijke verenigin,en uit,enodi'd en oa medewerkinc verzocÄt, 
doek dezen hadden allen ,eweiierd,daar zij niet aet De Rode Vaan 
wensten sa.m.en te werken. Diverse toneelstukjes werden op�evoerd. 

,.,,.,,. 
I 

Aan het slot van deze avond werd het woord gevoerd door Dr.Orné 
te Beerta als voorzitter van de plaatselijke T.B.comm.issie,die ket 
doel van de T.B.C uit een zette.Deze avond stond onder leidini van 

� fGEERT MULDER,ie•. 26-l?-1915 te Beerta,landaraeider wonende te 
Beert�,B.No. 60. Bedoe lde Mulder is een vooraanstaand lid van de 
C.P.N. Dr. Orné hierboven ver�eld

1 is geen lid van de c.�.N en svm
pathiseert ook ni�t met deze pa:it.lj,
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Weekoverzichto
11 MRT 1941 

ü� Laandag,16 Februari 1948,werd in ue zaal van het Cá.±e 
Scra.nsema te Nieuwe-Schans een filmvoorstelling gegeven door
de C .� • .N. en R,o -N e 

$e omstreeks 19 "oo uur \,erd de bijeenkomst geopend door a.e 
communist Evert ;,,ntons, geb.21-ll-1913, w.n beroep grondwerker, 
wonende 1olendwarsstraat No.13 te Nieuwe-Schans.Genoemde 
Antons is Voorzitter en .2ropagandist van de afd.1aeuwe-S ch&.ns 
v�n de Cj.N. lij deelde in zijn openinsswoord aan de aam1ezigen
mede,dat een drietal Russische films vertoond zouden worden, 
n.l. 1

1.rilen sportfilm 11 "De Jonge garde 1w.et als hoofdfilm',!.H:: wacht 
op U" •• -..llereerst �,erd vertoond �sport in Rusland• • .Ji t was een 
film w:::arin c::tllerlei sporten, zoals deze in itusland ,�orden be
oefend , vertoond .vervolgens werd de film, 11.ue jonge garde II ge
draaid.Ji t is een film met een sterke propagandistische insl�g,
voor�l voor jonge menschen.In deze film kwam vooral tot uiting 
de verering van Stalin.Zo vterd o.m.vertoond het huis waarin 
Stalin had gewoond en gewerkt.Ook werd het monument, opgericht
terJere van vadertje Stalin,op het witte uoek vertoond.J.)a�rna 
�erd de hoofdfilm, "rk wacht op 11W', gedraaid • .JJi t is een oorlogs
film, die naar mijn mening weinig indruk maakte en waarbij van 
buitensporige propaganda voor het communisme niets valt te be
speuren.�ij de film �erd �uss.isch gesproken,a.och de teksten 
waren in het l:iollands ci.angebracht • ..Je vertoonde films waren het 

l"lnC! 
eigendom van Radio "erkend. Nederland en werden geurc:!..aid door 

(,)X4!,_ 
een zekere Kui.gers d \lonende te Ter-�'lpel, gemeente .Emmen.Genoemde

� Kuipers,deela.e ID.l.J mede,.dat hij alle dagen met deze films op 
�lA • stap was en telkens in een andere plaats voorstellingen gaf 

"' oor de afd.van de C.1.N. en R.11.N. 

,�-
Er waren ongeveer 175 bezoekers bij deze voorstelling.rtier-

1fi . .A bij waren echter z��r weinig k�nderen�of Jeu�dige Rersonen.JJe 
ir- I bezoekers waren vriJwel allen inwoners van Nieuwe-8chans en 

voor het overgrote deel bekende communisten.liet publiek geà.roeg
zich, tijd.ens de vertoning kalm en gaf \1einig tekenen van meae
leven. Te omstreeks 21.30 uur �as de voorstelling afgelopen en 
verliet het publiek kalm de zaal. Bij de_uitgang werd zo�ls ge
woonlijk een col.lecte gehouden voor het verkiezingsfondsx.Veleh
�-n de bezoekers offerden hier nog hun penningske. 

Het geheel heeft een kalm en rustig verloo_p gehad. en geeft 
verder geen reden tot op of �anmerkingen.--------------------
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®, R�:�=�==�-���������:1��-�:�:::�:_::_����:A •

Bo!staande zanivereniiin& repeteert elke Donderdaiavond in het 
Hotel t"Gemeentekuis" te Beerta.Deze verenigin& is kort na de 1e
vrijdin� van ons land opiericht.Zij 1estaat uitsluitend uit leden 
van de coJB.11.u.nistische Parljj Nederl�nd of die daaraede sy»patki
seren. zij telt onieveer/1.eden. Uet 1estuur 1estaat uit ;---------

Grietje schutter,ie,. 6-2-1930 te Beerta,oniehuwd v1s1.n 1eroep 
dïenst,ode,wonende te Beerta B.No.95(voorzitèter.) 

Nies Blokzijl,&e1.26-11-1900 te Beerta,ie-uwd van 1eroep landar-
1eider,wonende te Beerta B.No.353.(Secretaris) 

Antke Modderman,ie,. 7-2-1907 te Beerta,ge�uwd aet Daniël Gold
.aoorn,wonende te Beerta B. No.65. 

Als directeur van de verenin& tree4t op de Heer Kwant,wonende te 
Blij�a.a &emeente Wedde.Nadere &e�evens omtrent deze persoon on1e
ken�. 
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1.rt -3- � � . " r..�.v. Sohri-jven Di:hr.Càt. rin-
schoJ��n n�_.lQ2?9. , ' ·175-4-6 Zee� GeheiE.... .,. .. � 

E6 �"ebruari 1948. �� 

Verzoek ori inf:\,è:\).ti.neen:1
"" 

' < 

' 

" 

'
Onder verwijzing naar dE\ ·bij Uw terzijde·.verm.el� schrij.

7
,,; 

' 1 \ 1 i, ) � 

ven gevoegd� vergaderingsverslagen; heb ik de. ëe� U. te ..v0rzoe-
. ' -\ . "" 

�'\ ' ''(" •• </ • • 

k�n miJ in kennis te willen doen stellen 10.e� de politieke nnte-
, , ,. · Il oedenten isn, de -volledige _;Personalia vah Geert Mein, wonende ·te' . 

. 

Klein, Ulsda 11.19 (gemeente P.ellingwolde). voorts zal ik go.arno 
. ' � . ... ' •. 1 • •' À 1 

vern.emen-'of. deze'cie aldaar op,14 Februari ·j.l. geh·ouden. c.I·· .. �.-
, .. ;� ,. + , • 

vergadering in de hoedanigheid'van af'delingsvoörzitter opende, 
• � � ,.1, • 

.. "' • .r � • ' ... • 

, dan.wel of.· hi� deze gijeem:?mst sl�chts· presi,è.eerde • 
./) • • 6 

" :r '• - Ik .moce er tevens nog U\v �andaoht OJ?, vestigen. dat in. Uw
r �,, .. ., .. � � , . ,,. t,i "- . . . 

• • .. 

.. ,vernleg. van eon d.d. ?, Februari J.948 te Bee�ta gehouden uitvoe-
... ... 'J � .. • 

'.;. _ring van1 de t�neel-verenigine "De RÓde vaan" al� eebo9rtede.t·um 
"J "I 'J . ... o Il/ '1. 

• � • 

van Ge·ert ¾itüder • af'delingsvoorzi tter del'· C .I,'.N •. te Be�rta,
( i . . • 1 

• 

' ., wordt. genoemd 26· _December 1915, terwijl in Uw schrijven no .164-
... • '. , -� 

�. < .. ' 3 d.d. :;o 'i:ei 194? e.ls �odanig 26 December 1905 ,v.rerd .ver.mel�. • 
,, �, ; '

-:
't "' ) \l ., __,. • � 

�ij UW ·antwoord zal,;_i!ë het op pr:l-js ;tellen te ·ver.tie�n welke ' 
\
l'l'

't :,-: ,, C- • • • ... .. ' 
J, 

• 

'A, .< .. " 
datum als èle juiste 'dient te worden liesehouwcl. 

1' •• 

. ' 

ie Heer DistrictscOilI!lande.nt
li j1:Cspoli tie, 

,, 

EN. 

•. 

•·

; 

, 
' . � (' �' "" ... ,lfE1i1 HOOFD Y.AN ,DE OEl-frRAT,"FÇ 

VJH-LIGHBIDSDlENST 

� Namens �eze { •. 
•· 

-�. L. van Laexe •.
" 
. . 
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OLITIE VEENDAM 

Nr b 7 J. 

/ BIJLAGEN : l 

G E H :&; I M 

Ik heb de eer U HoogEdelGe&tren 

ge hieroij te doen toekomen een ver

slag van een op �aterdag 20-J-1948 

in Hotel 11Parkzi cht 11 te Veendam ge

houden toneelavond van de C.P.N. 

De Inspecteur van Politie, 

� 

�n de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsaienst
J avastr:.tat 68 
1 s-Gravenhage.
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V or�1.�g Vun ee11 ton0e1.1:.1v0.c1d. VuH ue °..;!.:_1�. t"' V t. � nd _..i..i._b�:h2!:!�.'.'.:.!! 
.Q..; Liater·uu6YO=-cl.')� te_;,u_uu.r _in_.11otf'l_ 11.t'éil'.tC2icnt 11 te_y��n.9--2 

11:am-.ezlg: -= 37_0 personen, , .o. � militaiJ"rn. 

!ws 1.,.cu.;acl telt: 45u a 500 Jf'r�oi. �n . 

• ... r v 1o.rà8D ae uezoeke:r·s v .:.�v,_o,n gr"1.eten á_.,or ue

I 
,.,t"e;rr-·tarie. (.t··r �.,.\J., al\. Vee!ld:c1m, Abri,L.:wï KE>rn.J, gGuur"ü tP. 

A.1..tcr.111r, �--6-1917, v.ou.ende 1.!lo.Lenstreek :C1. te Vocnc.. l'.11,

r...iJ ve..,tie,bûG ae uanaä.cnto� d.e K.om.enae V•,rKiez�ue,�ü Pü 1.verdP 

voora- cri tie.:.: 0) nc t J.lan 11/l!",r&llaL1. en cle Jo ... i tiek Vti.!l a.-= .2 .,;.r

tij v�n de Aroelu. 

l.Ja rna �· a.:en c,c, 11v1:e1<:i noy::;; 11 te11 tonP.le, a.i.n e,iLge t.1Uid-1.fri

K ..... ,1"e ... iec.:.je5 !::Il covooy-so.ibs t'n g"'.ho-re ur .... cr.."'sn. Vt;rvo��f'll<> 

�--ur·a de E_nu�vUT 11.Nait .Jfil-<Cr .2etovvel 11 Ü
_t
Jé_;8V0 ° :tct, 1'h.ruo. ä.e 

11Wie.'-:i DOy::. 11 v•oél' t-=n \.o.1e ... e ver;:,cl1i,;ne11. 

Na tli t o .;'treLLHl "'erd het 110ufc..num::ier 11 Inbre.r�er-, 1:,6V1 � tgè 11 , -co

neel-, )e� in dr�e oecu·· jv"'-'11, o_.g�voerd. 

�a het eerste oedrijf werd ,auze gehouden. Gedur�1de dAZB

1-1uuze werden lo0tje;:. vo0r- een to.JJ.ool&. vt:r.,_ocht. 1�a c:-.f�vüJ 'le.n 
11Inori;::Ker-i:, eP,vr· .:J.gd0 v0-1.f,àe do verloti..1g, 

•.•:i:n. geeind,igd. 

•-... Ke 0rn 1: .1. .1.5 uur

Da-i.rna ve::i:;it:.,-e �'3l'n.n l10iSl,'1aa ... s a.e e.. i'1dacnt o» o -. ko;nena.e verkie 

ziur::.'.f'ü en ,. Pr:Cte de toehourders op om op a� comm,1111:::. 1.,en te 

nen. lEr v-erä nog tot ongE-veer .:.. • 50 uJ.r g�d.;.mst. 

o� � uur wue de zaal gPhee1. ontruimd.

Do0r de .... m ezigheid vun ve1.e minderjar·i.gen had net ger.eel een 

vrLj rumoerig VAr ... oo). 
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1 
Onderw: Verzoek om inlichtingen ---t.r..i ri-F, , , . ·--=- =--=a 

Antw. op: Uw brief dd 31. Maart 1948 ___ . - '3 APR l94P 
No. 30279 G'E H EIM 

Aan: de Heer HOOFD van de CENTR ALE V EILIGllliIDBDihNST 
Javastraat 68 te 's G RAVENHA GE 

@,JJ,,. · 
;!,n [ '6./,_ 11_!_,r 

• 

f4\ 
Ter voldoening aan Uw/verzoek. vervat in nevensaangehaal-

� 1de brief, betreffende GEERT MEIN, wonende te KLEIN-ULbDA H.19,
gem. Bellingwolde. deel ik U mede dat Mein geen afdelingsvoor

/ zitter is van de CPN. Mein is geboren te Nieuwe-Schans op 29
Januari 1887 en is landarbeider. Hij heeft de door U bedoelde 

( b�eenkomst slechts gepresideerd •• Mein is communist en lid van 
'-dè C.P.N. 

Voorts deel ik U mede dat, betreffende de geboortedatum 
�Ivan GEERT MULDER, aangehaald in het ve¼slag v�n een vergadering 

Q
. \J van de toneel ver. uDe Rode Vaan" een t1.k:fol1t 1s geslopen. ').....Jv· Als jaar van geboorte is abussievelijk vermeld.J.9�doch 

.,,c- Vl dit moet inderdaad _:,9<22. zijn.

t 

De wnd. DIST RICTS-COlVITv1ANDANT . 
Dir. Off. der Rijkspolitie 3e klasse 

W. de GAST
-1.a. � �- �-�, 

c-�./ 



e}'rt-,:.�·�op 28 Ma�rt 1948(1e Paasdag)wcrd in Hotel"De MuntBf��UWl:EM

vr� .. DA'il';,een toneelni tvoering gegeve.n door de toneelgr�_p2 �.O.S van 

.,, ,, 1e Afd._,'1JN'I �N1lAM der C.P.tr. �"-Z=oukl3ol,� 

q• 
· 

Opgevoerd werden de stukken 1tl)e Olle Vrijgezel "e1f"'.l.'rek uit de 
nl� , L?t i,er)j 11.Het_ �pe� blcc.f bcnelltrn het Pliddelruatige.De .stukken waren
<r uit propa,c;end.1.stisch oogpunt �ren geen waarde •. 

!�a.racn der leae;·rs va"1 .:senoe,nde toneelgroep zijn: 
✓I EILT VA,t! .D�I- VBEN,monteur,geboren 1 Nov.1914,won.P!IU}l'iEHD.Allf,Polder
/t ÎJ51.JJATfIEL '¼HÖFS"nIJ2_,.renter,E?;€'b.29 A�ril 1930.,worrnnde MUNTmrnANI, 
� Zuideretre,1t D '"

.
75 IIa.GEZINA ' .• ES'lElillAAN,11 Mei 1917 �eboren,echtt15

�cenote van B/JJ'.L:US ilO.Ltl,lA:,,;.;onend1.:, •.• u� .... J�i�..JA ... I,.Pohl<>r D 57 III. 
�EBBXIF.NA ..'B�iTl•,R.B><I:�K, ;eb.30 A;:,::·1 1J:..9,0cht.gon."�.n ,JA._,OB Nil�LA�îD 
A \'!On. �ctJ1\TTJ:'NJ)AM,F 64 IIa. ADRf.1-lAII AKE. .. �Bf,IAN, �eb. 30 J)ec .1912, v:oncnde 

te îUt!TPl.DAf.!,Oudc Verla"t F 4J. 
Dn 1·itvoeri."l/?: ,e1·a bezoch-c door ongeve::-ir 130 be:..oekers,v·a,.r

ovder ee� a�ntpl kinderen. 
A�m•ezic; bleek to zljn de '...oneE:lr.;roep 11.De Volko;:nem II uit VEEN

DAM .Namen der leden niet bel'"end. 
Dover, het toY1oel was ,,1e� ,srote letters a�n&etn·ncht de slag

zin :STRLJD'.l' �IB'l1 (JN., :.1.�l), VOJR .G1,-! .3E'...E .. � '.J.'0Ei.01i1ST. Verder werd geen 
proT)FJg;inaa •�ema?kt. 

O"Tlstreeks O. 30 U'J.r was de toneel voors tel _ing geeindigd R»
�a�v.na nog een half uurtje werd 6elanst op do muziek van het 
ensemble BORG. 



Vo,• 
r?,. P Winschoten, 7 Il.hei 1948 

'Protestver�adering CornrnDnistisch"' Parti i Fedi?rland, 

i'rftl-\g48 afd·. Finster"1olde gehouden in .het CafP Smit. 'V. te
,.;,!..24•1 • lJ!'iriste.,,wolde O) Donde't'r'la.v 6 T!;� 1948(î-îemelV.3.a5�ÖÀ)

(f ' Jó O 6 B 1 '"-
l • 

l 'I!.e otistreeks 20. no u.i,r werd de ver1•aderi:ng a oor d '9 Voor-

'-' (y.î:J. , zitter Hendrj.k Schuur,geboren te FinstArwolde 9-2-1912�van beroep
'I"" Landi-1rbeider,wonende t° Finsterwo]de,E.81,•:f>Opend,.Aanwezig v1aren 

on,.,.eve- �r 50 a 60 personen. Iifad e.t hij de verüaderi n�· had =eo�1end, 
zette hi i de aanwezigen uiteen waarom deze VPr,g-adE>rin.? was be1 P. ·a

J Hij zeiöe o" a. dat door de Commissaris öer _Konina-in öe Heer P î'îo-
�t lenkamP, Wethouder en loco-Bur· ernePster der· ':emeente FinsterwoldP
lwas afO'.ez-et en dat ële Hee-c L.Evers,voor deze in de :-,laats was 

� 
b noemd. Hierdoor wer,1 de Communistische Partij in een hoek "!etra:, 
wat ook wel ere; was,doch er"'er was a .... � 3c, r j(,z·c ·. :1a.oelinP- de 
arbeiders bev.olking van Finsterwolde in een hoek v,,e:r>1J� 1 _..,:,<.-<.:..r;,t • 

. lHierna e;a:f. hij het woord aan de Heer Derk Geert Veld,t�eboren ll-8-
·g? /I 1908 te Bee.rta,van beroep �pecteur c.:e.N,-de Waarheid,wonendeY; te Driebor�·.A. 2R4-,Pemeente Be'9rta.Deze be on zi�n re,,e m"st een 

�p.,,),- uitèenzetting van de politj .... ke toestand in Europa, Hi i noe.md� o. a

•_;-:ff().f). 
de re,c.,ering va11 Tsjecho-Slowakije,waar de arbeiders tba.ns aan de 

. .,., regerj_n� wa.r·•-m en hier moes+. .ret ook zo worden. 
-

Daarna '!rlerd he·�woora gevoerd a oor a A heer Harm Eaken, gebore 
Ï te Finsterwolde ?5-2-1919,van heroer landar' eider,wonenae te 

l,N"'w, sterwolde,E.63,Wetb.ouder en Raadslid C.P.N, te Winsterv1olde. 
'-""'"'. Deze zette de werkzaamheaen vail de Feer P.TVfolenkBmp in rie 

eemeente niteeYJ en zeioe o.a.dat door de ma.atre�el van de Commis
saris der Koningi� hierdoor de commti:ri..istische Partij 'werd getrof 

.fen,doch het allermeest ae arbeidersbevolking van Finsterwolde, 
welke het vertrouwen in de Commv.nistj sche Fartij had ,-esteld. Hij 
SJ?OOrde a e aanwezj_,çren aan zich hierte, en krachtig te vo::rzettem. 
VerJer maakte Pi.ij de aanwezigen öuidelijk t dat het niet 0.9 de weg 
van ttolenkamp lag hierte.gen te protesteren, doch dit moest gsscbie 
den door de kiezers zelf.Ook roerae hij nog aan het-plan�Marshal 
en zeide, dat dit -·rotè werkloosheid teweeg zov b.reri �eif, Ook haalde 
hij nog aan het woning vraao·stuk te FinsterwoJ de, en zeide dat al
bier oe wonin�0ommissie de beschikking haö over 1g grote w, nin en 
van grote boeren,doch dat zij hierbij de tegenwerking had-ien van 
van de commissieladen Bothuis en Mejeur.Riermede besloot deze 
spreker zijn rede. 

Daarna. werd door de voorzitter aan de ver,g-aderin� de vraag 
gesteld of er ook iemand was die nog het woord over bovenstaand 

f 
onderwerp wenste. Bïervari werd door twee personen gebruik. gemaakt
en wel door Berend Hulsebos,ceboren te Beerta 16-1-1909,van beroeJ 

/(À' l.anda.rbeider,wonenae te Driebore- A,228(.komt voor op de lijst van
11( J C. P . N, letlen Driebor�Deze zeide o.a. dat het plan Marshall grote. 

werkloosheid zou bren•,·en en wel in ae vol3ende bedrj jven: 
Scheepsboti.w,TuinbouV<1 en landbouw. In de scheepsbouw omdat 'Wij door 
het plan Marshall verplicht waren schepen van Amerika t8 betrekke1 
waardoor onze eigen scheepsbouw stil .kwam te li , en en dit was r 
reeds i;e zien aa.z, het Winschoterdiep op de scheepswerven.Evenzo 
ging het met de Tuinbo1Jw en met de Landbouw.Ook·li;x:zx van deze 
9roducten moesten wij betrekken van Amerika in de lijn van h�t 
.:plan-Mr�shall. Ook hierin was dit reeds te zien,daar reeds groente1 
van onze eigen bodem naar de mestvaalt gi�gen�Verder zeide ijij 
dat er ook een acti� gaande was om de werktijd per dag op te voe
ren en wel van 8 uur tot 8½ uur.Hij zeide,dat de arbeiders zich 
hierteeen me½ hand en tand moe et en verzettem, l)e tweede persoon 

-was-



-2-

�1�
\was zeer vermoedelijke Bouo Schwertmann,geboren te Beerta, 6-6-

1894,van beroe:9 landarbeider,wonende te Finsterwolde,ïritbreidi.ng 
25,gemeente Finste:tw olde,lid c.P.N,,Statenloos,deze stelde voor 
om een protesttelegram aan de Heer Ministers van Justitie te zen
den en te eisen,dat RATJO KOSTER,welke zonder grond van recht 

·,_; ___ �weuen.s M epstwei.c.!'ering was veroordeeld tot drie jaar gevangenis-
v..,--. • straf,onrniddelijk in vrijheid werd gesteld.

Hierna werd over�egaan tot het instellen van een commissie,welke 
tot doel heeft een peUitionnement op te stellen,hetwelk zal -wor
den. gezonden aan de Heer Commissaris van lèm:x± de Konj_ngin om de 
in de aanhef genoemde maatregel ongedaan ie maken. 
Daarna werd overgegaan tot het vertonen van de Film 11Wacht op 
Deze film is een Rti,ssm.sche film, en liet beelden zien iü t de 
tegen de Duitsers. 
Te omstreeks 22. 45 uur was deze f'i-lm af�elopen en werd door de 
voorzitter de vereadering gesloten. 



We0kov -...,l zichto 'J.,Á//48. 
d.p.!(. 7.-6-lt.,9. 

GBldtoT GRONING�N der RIJK.à.POLITIE. 
DioTRICTo-COivllviAND.ANT �v IN6CHOT .c.N ... v•inschoten, 26 Mei 1948 

-\� ��
No. 172-4-11 

-:-o:i;i.derw: 'Verslag feestelijke bjjeenkomst te Beerta. 1- .///.2-? 
A a n: de Heer HOOFD van de C.ni1�R.ALE V,.1.<;ILIGfu!iIDbDI.11ilfüT \ 2 7� '948 ,

Javastraat 68 te 's G R A V ,t1,, N & A G 1!;

\ --ZJ '\ " de Heer PROOURJ:!;UR - G,!!;N.l!iR.AAL Fungerend · ',j /S 
Directeur ·van Poli tie te L..1!..,.l.!.iUVi.ARDbN. ',..,.t';J.; QJ. ?/ó/1.e

J' ,'i.. �i1t-r.Jcs.1 r
� JA'-"�� fM..P. lv.i-·,.U . .r/,� 

� 
'"',,r ---- -

1 � �P 22 foei 1948" werd in ccyfe Velthuis te Beerta, een 
, eestel�ke propa ai'fda-avond gel:)9uden, uitgaande van de afd. 

- c,to°tt'f..t,.t.,.:...<>D" eerta van d •• N •. l\iiedewe:tk:i,,lfg daarbjj werd verleend door de
, 

'6' .P.N-to vereni in "De Rode Vaan" en de zangvereniging 
o,.� Wl oJ) ,�2. . . . T. • beiden te eer •

c:e, .... lz oen te omstree)<s 20. 00 uur de bijeenJcomst door 'w. Nap, 
�.t.e• ;_. �- 1wonende te Beerta, werd ge-opend, bleek dat plm. 250 personen

•t aanwezig waren. Na het openingswoord van Nap, werd de Interna-

-
tionale gezongen en werden door D.�.T.O. enige zangnummers ten
gehore gebracht. Daarna verkreeg het woord:

AN HAiili'N, lid �er 2e Kamer der 8taten-Generaal, wonende te
AmsterQam, voorheen wonende te Finsterwolde. Deze sprak onge
veer alsvolgt:

"Kameraden! Deze vergadering staat in de belangstelling
van de a.s.verkiezingen, waaruit wij, als communistische een
heid, zeer sterk te voorschijn dienen te komen. Ik wil U wijzen

.� op de gevaren van het democratische stelsel, welke doelstellin
l gen ik op erge wijze moet laken. Ik bezweer U, kameraden, dat 

binnen een tïdvak van 10 jaar, de arbeidersklasse en de werlêen-
e oeren in wes -� ro a on er ei in van de C ••• de mach 

i� an en za hebben. Richt Uw blijk naar het Oosten, waar, op
minder dan 300 km afstand, de arbeiders en de werkende boeren
onder het opper�ezag van Stalin, de macht in handen hebben ge
nomen. Daar hebben zij zich, in diverse landen, zich met geweld 
onttrokken aan de macht van de kapitalistische reactionnairë '-' 
regeringen. In Tsjecho-Slowakije heeft deze actie aan de arbei
ders slechts twee gebroken enkels gekost. Welnu kameraden, wij 
rcommunisten in west Europa hebben, tot het verkrijgen van de 
tmacht, ook gebroken ledematen, ja zelfs ons h�le leven veil.Wij
'weten dan allemaal ons plicht en geen offer zal dan voor ons te 
Lveel zijn(donderend gejuich) 

Spr. besprak vervolgens de verschillende instanties in 
Nederland en vergeleek het regeringsbeleid met het Hitleraisme 
In de jaren 1940 - 1945 kregen onze kameraden, die in openbare 
lichamen vertegenwoordi�d waren, een briefje thuisgestuurd, met 
de mededeling dat zij ontslagen waren •• Thans gebeurt dat ander
maal, en wel door Nederlandsche instanties. Denk aan onze loco 
Burgemeester van Beerta, kameraad Derk Veld, die kort geleden 
uit zijn ambt werd ontzet en vervangen door een dikke ,vette boe 
Dat briefje was afkomstig van de Comm. der Koningin in de prov 

/ Groningen, van de man, die in de bezetting_stijd zjj�"'t 
natte vin

�YI. 'v,/(0. ger omhoog stak_QIJ'.! bet.fil:. Jie Iru;rm,�:p.- 12.ro�vën _waar he. zpetste 
QJ._eJtJL�· Tn'"Neurenberg zijn de briefscllriJVers 1:,f't de bezette 
tiJa voor een Intern. Gerechtshof geweest, gevonnist en opge
hangen. Ik bezwwer U dat de briefschrijvers uit deze trjd, die 
onze kameraden uit hun functie's verwijderen, binnen de 10 jaar 
door de Internationale voor een Nationaal Gerecht zullen worde 

11 



r 

'' 

1�re[gedaagd en ik beloof U dat zrj dan hun gerechte straf niet zullen 
-lontlopen (gejuich)

Nadat spr. het beleid van de P.v.d.A., het finacieel �e
leid van Minister Lieftinck en de belastingpolitiek had becriti
seerd, besloot �j met de mededeling dat het Indone�hsche conflict 
ons land per dag 3000000 gulden kostte, terwijl deze troepenmacht 
zoveel beter voor de opbouw van ons land gebruikt had kunnen wor
den. Bij deelde daarbij mede dat, ondanks de bestrijding van het 
communisme, het ledenaantal steeds groei�e. Als voorbeeld noemde 
hlj daarbij de verkiezingsuitslag in Italie, waar de communisten en 
het Volksfront 41% der stemmen hadden bekomen. Daarvoor waren de 
"heren" wel bang, maar de C.P.N. zou voortgaan op de ingeslagen 
weg om bêilnnen lo jaar de macht in banden te nemen. 11'ij zullen dan 
in practjjk b:.r;engen, datgene waarvoor wij steeds hebben e:estreden". 

Nadat de toneelvereniging '!De Rode Vaan" nog een paar to
neelstukjes had opgevoerd, werd de bijeenkomst.door Nap voornoemd, 
gesloten. . . . •  

t • • • 

Be DI0TRICIJ.1.::i-COM.M.A.NDANT 
De Off. der llijkspoli tie le klasse 

C. S. van RUIK
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Verslag van feeai;elijke bijeenkomst op 2� Mei 1948, belegd door 
de p..1r10.tse1i.r � o.:f deling v�n de Comm1U1is tiache Partij Nederl.and 
(1)8 rJa.a.rlleid) ti.n éle gemeen.te :Beerta (Prov. Ch-oningen). 

De .rremeente Beerta tolt 3769 in�onera. In 1946 werden bij de ver
kiezinr,en voor de 2e Kamer àcr Staten-Oencraal op 17 Mei, 2022 

-�· steamen uitgebracht, waarvan 1057 of ruim 52% op de o.P.N. 

• 

Voor de ,rp-r1t1.ez .;_n�on van de Provinciale Staten op, 22 Mei 1946 
en de daarop volgende vèr]q.ez1n�en voor de Gemeente Raad steeg 
dit percenta�e tot respectievelijk 54.a en ruim 56%.

Aan de feestelijke propaganda-avond van de c.P.u., op 2·2 Mei 1948 
vrerd msdowèrking verleend door de com:iunül:ti:scho zangvorenir.:i.ng 
_n.s.T.O •. pn de, eveneens oonrnuntstioche tonealvernniginc; "De 
Rode. Vn.nn 11, beide uit Bee1·ta. 

Als 01n-okiir ... rad op hot 11.cl 1':c.n àe 2e Kai;ie:r der St·Tten-t"nmeraal., 
Jn:n ll!u .... ,N, ii;eboortig ui ïi de nabij ggle ·en �e'l'loente Finsternolde � 
Zijn toeupraal� vorode een bevestiP-1ng vnn hèt. rceeds meer waar
�enoraen v.-.r.;chijnseli c'lut do v.as-zo c. ,,.,_ :r.-npr-;11:crs, .i;l1 hun spreek
tr,mt en ordl:e� �e een �·o t,u:r r !lhcJ.d a 'll ae dat; 1op:1!nn, naarmate 
zij .i.n e tU1 o�o.i:lter door 1.:c'.; com:,unim:ie be!nvlo�de oci�ving het 
woord voeren. 
Dit lmam - t 1'1:.ddon ve.n do geb:i:uikulijke crli.is .he b'c.rncho uine:en 
over do 1·ag,:.:cin ,,.smaa.tre:r?:ölcn, het l.Jel:ei.d t(m aanzien· van Indone
siä t de 1,,oliti-k dor P.v.d.A., em�. - voori1.l tot tli"'i:idru.kking in 
d.o pas-;agos" D.:c lü,e onder d.jn ,,cereoe;evon: 

j 

11.I{emura.<fon. :Deze vergade �ing stnut in net tnten v'":.n de o. p. 
verkie�.i.ngun, uaa;:iti-t ui,j elb co:x.iunisttschc eenl.te;Ld zeo1· 
oter1c te voorscblJn dienen t. ko aen. Ik wil U r1ijzen op ae 
geve.ren v&n het democratische oteloel, \7elks doelstellingen 
ik .sterk ·moet laken. Ilr be1mcer n, kameraden, da.t binnen een 
tijdvak V(!n 10 je.ar· de arbeiderohlanso en de rie!.·kende boeren 
in tect-'E:U'Opa, onder leiding van de c.P.lI., de macht in 
handen zullen hetiben. Rieht UW blik na.ar het Oosten, waar op 
minder -dan 300 kilometer afstand de m:beiél:ers en de \7or�-ende 
boeren, onder het oppergezag van Stalin, de macht üi handen 
hebben Renomen. Daa� hebben zij sich, in diverse landen, met 
ie�eld onttrokken aan de macht van de kapitalistische, reac
tio�naire rP,ger.ingen. In '.rsjecho Sloaakije heeft deze aot-!o 
de a;,:.>beidei�s slechts twee gebroken enkels rekost. Uelnu. ka
meraden, v,ij .com:nunisten in i:leet-Ifuropa hebben, tot het 11er
krijgen �an de macht, ook 1's8broken lodematen, ja zelfs ons 
hele leven veil. Wij rrn · en dan e.lle11 onBé p1icht en �en 
of!er zal ons te veel zijn. 1t ('.Conde:cend e;ejuich u:i.t de 
ver�dering). 

?Ja. }let· lm.idi� beleid •,ren de Neàer.lmnlse ReP.�ring te hebben ver
ro',flekon uet 'l-tet "IIitlerianisme0 mr.rltte Haken op.:, 

"In de ja.ren tussen 1940-1)45-kre�cn onze ka.,merrden, di� in 
op nbe..ro licham,..n zit-ting hadden, een briefjes thuis,;::eatuurd 

·net de tnerled.eling, dat zij ontolar:en waren •. T.bans r:�beu.rt
dat a.�a�rrnaal �n i�l door Nede�landoé instab· � -4 Denk aan
om�e loc-burgemeestPr van Beerta, kameraad T-.;..:k ,-,.1a, 8.ie kort
�eleden ui� �ijn anbt �erd ontzet en verva.nr -� 10� een dik e, 
ve�te boer. Dat briefje uo.n afkomstig van de co�issaris van 
de Koningin in de provincie Gronin�en, van äe mun, die in 'de 
bezottinr,stijd S:.:.. · 1 ,tet-te vin,,,.cr ömhoog stn.k, OI:Ji boter 'te 
kunnen proeven -:·· � let �oet·sté plekje �vas. 

!t,; -·
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In Neurenoe�g zijn de briofsclµ'ijvers uit de bezettingstijd 
voor een Interna'tiona.el Gerechtshof verE;Jchenen, l{CVOnniat én· 
opgehánr;en. Ik bez�eer o, aat de briefschrijvers uit deze 
tijd, die onze kameraden uit btm functi-cs .ver11ijde:ren, binnen 
10 jaar door de Internationale voor een îîe.tione.al Gerechtshof 
zullen worden "'êdn.aed. Ik beloof u, dát zij dan hun gerechte 
,straf nielï zullen ont.lopen. 1• ( Gejuicu van -de vergadering) 

Aan het slot betooi:rde Ha.k�n, dat de·aanha.ng va)l he't communisme, 
alle bestrijding ten spij't, �eotndig gro{)it. "Ten bewijze daarvan 
voerde hij aen, .dat bij de jonr,ste verkiozinti:en in Itali6, het 
Volksfront toch 41 � ven het ei:er:iment.ots.fll he.cl verkro,,-en. 

0nde.nk� àa a'1�st van "de he:-û?1" m\l de C.P.IT. op de in�eslc.
�n we,,. VJ0:t''t1>:'1nn, or.1 binnèn türn ja.R.r rle ria.ent in handen te 
ll"Hen" Dên zul1.en ,;:..j in prac _,:tjJr brengen, vmarvoor Hij steeds 
hebben �catreden, aldus besloot Haken zijn toespra.o.k. 

\ 
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Ik moge U berichten dat op Woensdag,� Februari 195&
een openbare vergadering werd gehouden te Finsterwolde, uitgaan 
van de afd. Finsterwolde van de c.P.N. 

Toen te omstreeks ·20.15 uur!·de vergadèring werd geopend 
� door Adolf Bakker 1 geb: te Finsterwolde, 2-7-1906, landarbeider

won: te Finsterwolde, E.154, raadslid der gemeente Finsterwold& 
voor de c.P.N., bleek dat ongeveer 25 personen aanwezig war�n. 
Bakker sprak er ziJ11 leedwe_zen over uit dat niet meer personen J 
de vergadering bezochten. Na deze openingsrede, gaf hij het woo 

)Ç f aanlie C .P.N-wethouder der gemeente Finsterwolde: Harm Haken, 
geb: te Finsterwolde, 25-2-1919, çolporteurrvan "De Waarheid" 
won: te Fiiiste rwolde, E.63. 

Haken begon met te zeggen dat men hier bijelkaar was ge
komen om het beleid der c.P.N-raadsfraotie te bespreken. Hij 
zeide dat door de minderheid in de gemeenteraad geen hoofd.meer 
kon worden geboden aan de barrie� door de c.P.N. opgeworpen 
en daarom bij elk besluit van de meerderheid� c.P.N., geno
men, de hulp werd ingeroepen van Gedeputeerde Staten of de 
Kroon, door wie dan de aangenomen besluiten werden vernietigd. 
Spr. noemde in dit verba nd de straatbelasting en deelde mede 
dat de C.P.N-raadsfractie had besloten de verordening 1 d1�hier 
op betrekking heeft, voor een Jaar goed te keuren . Dit kwam 
ook wel mee door een gezegde van een A.R.raadelid der gemeente 
Midwolda. Men had hem de vraag gesteld waarom in Finsterwolde: 
de arbeiders geen straatbelasting betaalden, terwijl dit 1n· 
Midwolda reeds drie jaar gebe'llrde. Hierop zou dat raadslid gean 
woord hebben:•wacht maar eens af, hoelang de C.P.N. daar nog 
zitting in de-Raad heeftl" Spr. wilde hiermee zeggen dat de C P 
nu met de rug tegen de muur was geplaatst. De invoering van de 
straatbelasting dateerde reeds vanaf 1948, doch de C.P.N-raads
fractie ging hiermede niet ao<fbord, omdat 6% zou worden geheven 
van gebouwde- en 3% van ongebouwde percelen. Hierdoor kwam weer 
de grote druk op de arbeiders neer.D oor deze nieuwe belasting 
kwam er nog meer armoede in de arbeidersgezinnen. Dàarom was 
door de c.P.N-fractie een nieuwe verordening gemaakt, waarin 
2% voor gebouwde- en 4% voor ongebouwde percelen zou moeten wor 
den betaald. Deze verordenîng was door de meerderheid van de 
Raad aangenomen, doch door de voorzitter van de Raad ter verni 
tigin g voorgedragen. Spr • .naalde hierbij aan dat de Minister 
het had be staan een Jaar te wachten met het geven van antwoord 
Hierop'had de C.P.N. water bij de wijn gedaan en, in overleg 
met de c.P.N-Kamerfractie te Amsterdam, was het voorstel veran 
derd in�% voor gebouwde- en�% voor ongebouwde percelen.Ook 
dat was afgekeurd. 

Er moest echter straatbelasting worden geheven. Dat wa
ook mede een gevolg van de drang die door de Stichting van de 
Landbouw werd ui tgeoe.fend. Deze bracht naar voren dat de dik 
boeren reeds zeer vele en zware polderlasten moesten betalen. 
Ging nu de C.P.N. niet met deze verordening accoord, dan zou 
hierdoor een tekort op de gemeentebegroting komen van fi.lo.o

Ook kwam dit tekort reeds op de begroting van 1948 en 1949 vo 
doch hiermede kon niet worden doorgegaan. Bleef dit tekort op 
de begroting dan zou, evenals in Beerta voor jaren terug was 
gebeurd, de o.P.N-fractie wel eens uit de Raad kunnen worden 
gezet en dan had men in het geheel niets meer te zeggen. Doo 
de goedkeuring van deze verordening had men dit nu voorkomen 
Wat zouden de tegenstanders hebben gelachen, als wij voet bi
stuk had.den gehouden. 

Nadat spr. een ogenblikje had gesproken over het spor



terrein, besprak hij vervolgens 11.et woningvraagstuk. Hierover zei 
hij dat een der nieuwe woningen aan de Ganzedijk, was toegeweznn 
aan een politieman, terwijl deze nog niet eens gehuwd was. Door 
de C.P.N-fractie was deze woning toegewezen dan een arbeidersgezin 
waarvan de vrouw ernstig ziek was. Deze mocht echter de woning nie 
hebben, doch wel de politieman ,zodat de vrouw maar moest kreperen· 
Verschillende woningen waren, aldus spr. reeds gevorderd.Na het in 
gesteld� verzoek van de bewoners om vrijstelling van inwoning, wa
ren deze vorderingen door Ged.Staten afgewezen. Hierna Pauze. 

• Na de pauze werd het woord gevoerd door Pieter Molenkam.p,
C.P.N-wethouder der gemeente Finsterwolde, geb: te Beerta,26-ll-
1891, landarbeider, won: te Finsterwolde, E.123, tevens secretarie
van de s,:f'd. Finsterwolde der E. V "C. De ze gaf een onsamenhangend 
betoog over de· vorderingen van woningen. Hij haalde hierbij aan 
dat de woning van ex-burgemeester Roelofs zeer geschikt was voor
inwoning. Door Roelofs was echter aangevoerd dat zijn vrouw eehstig 
Jijdende was aan Reuma en bij de behandeling van het verzoek van 
Roelofs , was dezé met zijn vrouw gekomen ter vergadering van Ged.
Staten. De vrouw was zo rheumatisch, dat zij de stoep·van het ge
bouw van Prov.Staten moest worden opgedragen. Nadat de vordering
door Ged.Staten was afgewezen, kon deze vrouw geheel alleen de stoe
afkomen.Na nog een paar van dp1•g-eli jke gevallen te hebben aange- · 

aald, besloot spr. zijn rede. 
e - trf\ 1 Daarna nam Jan Pa.la, geb: te Finsterwolde 19 ... 1-1912, zonder 

eroep, won: te Finsterwofde, H.J.Siemonsstraat,52, lid hûurvommis
n�1'lv-- sie, het woord, die van mening was dat alle aanwezigen geheel achte 
\\Ol--- de C.P.N-fractie moesten staan en dat deze fractie moest zorgen dat 

zij, ten koste van alles, zitting moest blijven houden in de gem. 
raad. 

pct Daarma werd het woord gevoerd door Hindrik Schwertms,nn, 
rrf,; • Y geh. te Finsterwolde, 10-6-1902, landarbeider, wonp: te Finsterwolde 

B.142. Deze zeide o.m. dat het nu wel gebleken was dat de C.P.N
fractie in de onmogelijkheid verkeerde vrijstelling van straatbelas 
ting voor de arbeiders te verkrijgen. Het kwam hem daarom gewenst 
voor dat een comite van actie werd ingesteld. Dit comite kon de 
raadsfractie ter zijde staan en een actie beginnen om ham.dtekeninge 
te verkrijgen om deze, met een begeleidend schrijven, te zenden, 
naar de Mint$ter. 

r.Á"' �j) 'i--- , Jan Siemons, geb: te Beerta 2-10-1923, cclporteur van 11 De 
·r-·· Waarheid" woni te Finsterwolde, D.�91, zeide dat dit comite van 

· actie niet uitsluitend moest bestaan uit communisten, doch ook mede
uit neutrale personen, daar anders toch zou worden gezegd:"Dat is 

". weer iets van de communisten en daar gaan wij niet op inl • ..,

1 Daarna werd het woord gevoerd door Hendrik Schuur,..,geb: te
Finsterwolde, 9-2-1912, la.ndarbeider,won; te Finsterwolde, Raadslid 
C.P.N. die zeide zich gehee) met het voorstel te kunnen verenigen.
Hij zag verder graag dat Siemens eens een kort verslag wilde geven 
als afgevaardigde naar de vergadering van huurcomite 1s naar .Amster
dam. Siemons voldeed aan dit verzoek en zeide o.a. dat de vergade
'ring te Amsterdam. door 154 comite's uit het gehele land was bezocht 
Uit deze vergadering is een deputatie naar Minister In 1tVeld ge
weest. Door de actie van deze huurcomite 1 s was bereikt dat niet een 
huurverhoging van 60% werd ingevoerd, zoals dit aanvankelijk in de
bedoeling lag, maar 15%. De vereniging van huurcomite's bleef echte 
doorwerken, om cok nog gedaan te krijgen dat deze 15% zou verdwijne 
omdat deze huurverhoging weer het meest op de schouders van de ar
beiders drukte.

Hierna werd de vergadering door A. Bakker gesloten. 

I .D.Oostelijk Groningen.7-2-50 
t•�



ff"=-=----1,/.,. ' l / v� 
Verbinding no. 59. 

_,. !){, / 'I,. ' No. I.10 
1 . 1950 

A 
Betreft: H.G.Messchendorp 

DI E1\J ST GEHEIM 

Naar aanleiding van een mededeling in het dag
blad 11De Waarheid", van 18.1.50, betreffende een leden
vergadering van de C.P.N., afd. Veendam, ten huize van 

G� M;esendorper, wonende Sluiskade 9 I te Veendam, is de
zerzijds een onderzoek ingesteld. 

Hierbij bleek, dat de vergadering is gehouden 
óY\ /I ten huize van MES8CH.1!1"i!DORP Harm.annus Gerardus, geboren

te Hoogezand, 25.1.00, wonende Sluiskade 9-I te Veendam. 
Voorts bleek, dat een dochter, Harm.anna Gerdina 

01( l'I Messchendorp. geboren te Zuidlaren, 31.1.31, als tele
foniste werkzaam. wffe- ou het kantoor der P.T.T. te Veen-

-
� 

dam. 

Veendam, 1.��-0. 
,??';-
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Hierbij i.:ord�.; het volgende medegedeeld. 
Door de- a:tdel:1.ng '.i.\tello van de G.P.N. tmrd op Zot,�rdag 2.2

Septembs!" J.951"in het sta.tionskoffiehuis te 'l\·J8llo1ée�1 open1-ia,re i'ilr
avond gegs,,--sn.ln de P,l"Öte Mal von dit; c11f� tiaren hic9I"\ïcor 150 zit
p.k'\O.tsen gereservèerd. Te o-::ut:roeks 20 uur hee�te de bij Uw di�nst
oo1"'Cndel!Gerrit W.."'l de V.OO'l',goooren te Deventer 15 October 1912.-1.-ro
nende te 'l\.mllo J-.•4.86,gemeenta Voorst,loatstelljk ve:r.roolcl :ln deoor
m.jds oob.rijv-en d.d. l? Mei l951,oo •. '2%.0"Vert1•ouweli.ilc,de aa.m:rezia .
met een 1':ort troord i.rolkc,u. Er w·.u- n toon onge-,reel' l}O riersc.inen t�• 
,·10zig

l)t-itlar'.Jl.'lder 1;;:, vrouwen en 4 personen beneden de leoftijd van
l.fs j!làr. Met de kas.rt.verkootJ aan de zool was belast"de bij Ut,r d.iensl
bekènde tlar· en ailt,onius de ll..JJ.&9

geboren te V-ocrst n Au.�-ustus 1926, 
wo,1er1tie te '1\1ello J.2;1,iremeente Voomts,la.atst�el.i,jk vermeld in dezer 

· Zijds sciu-ijven d.d • .30 AugustM 1951,no.2774,Ver'i:;rou,..relijk •
.Er t-Jez-den twee i'iluis vertoond,beiden v:.m R:us�sche rnakeJJ.j, 

te t:eten een spor'11i"'llm getiteld "Eiportroem." en oen film 3eti teld 
H.Leute in Sakp'en" • l.o.d:st,genoel1de fiJ.m had een ra:::antüH.,he imü.::,.g 
em cfu.:lrin t·Jei'd tevone vertoond de moderniser:tne; vnn do l.nndbotrw
n•e·iihode� in ttu:s.lmld. De f:l.lino t·.rerckm ,;er-!;oond , ,et i,.--ebru:il-cf'\ol::il,g 
van een nieuw projectie-.'?..pparaat,reerlt 11 ltuhan Odesso.11 n.o.60:?J. De 
naam Vu."I do opera�ur � s onl'lekend �bleven. Apr-.... '.lt-a'l.uur en filrls uet' 
den vervoerd rr.,et ean peraonena.uto:k,�etren"'!erkt ,A - 26316. Vol�n•- he 
:regJ.st.er van afgegeven num::iarbet1i:}21e?l is dit let".er en nu� er �i:r,e-
t;evon � J .t·, .Wolbert;,uonende i;e Ter Apel"Stat.io.tstraat ll..J#.i.. 

Iu de puuze spri.lt bovengenoer de Van de Vegt nog een p1•opa.
gè'.\.11àistisch :,o,)rcl,watll'in hij onder meer zeide,dat ./1::!'.!erik� in een 
krankzinr.i:; te111J.io 001--a.iende,dat de 1anoeuv1-es i�. Du;i.tsJ..'<Ttcl reeds 
tientaLlan doden hadcïe11 ec.ve1•gd. en d.ut RlUl.18.r:d uitol"uitend de vr9de 
ï·.dlde. Twe11s bracht hij n()#l tet' sp1-a1te cle steJ.:ir1� van de bou'l""ru:
a.:-beiders,werkz.13ffi bi;] è'e Hoogovens te IJmuiden -en 1-.."0ndigde een 
e�cte àan ten b.'\\te van deze stalte:s.Uezo co11eehe hrochi;. n:1.a.r 
schatting on13eveer tien €,'lilden op • 

D.?? stal"_,Ji.ng in de 1&aal �-,as. vrij enthousi"'st el'l hot ':etooe 
Y.:J.11 Vu., de Vegt t)Grd do:):r de aanue�p;e co·,u:musten t:et apr)lo.us te-
1.Ul'l,J·rool'd • 

Onder de aamrezigen 1·,aren <:1;1,gewer ?5 c01::1m-tmisten,wnarover 
dezo:r�jds reeds eerd�r u r<i irerapporteerd • .ûa overige r,ot'Sone 1 
\.roJ"O. ! 1�en.lijk uit lout&r nieuwsgierighoid nan,;1ezig. 

- D�or 1xl.ddel v.m 8.:lllpl:lljb-lljettc:n t<,"9-rd de film "L,,gnte in Sak
een" aangekond:l.8d.,,met vennelding van detum,plaats en a.:-..nva.n1:,mmr, 
zonder evenwel de C.P.rl. of 11do lloorhe:i.d11 als or&3-niaator te noer:en. 
L>e oola:re .f'.ilm wero. üal'lJ.;eitondigd door r.1id.del van ei�e..1 l'·e1!Lfl0l.;te
"DJ:."i'iches 1 ;;iet; ver.'lleJ.dine v011 : 0 srorl1'-:roer.i kleureru"il.fll. u _ ziet 

. o.a. Za.topek. Znt1':rdag 22 f3ept. •s avonds S ul,lr. Státion:3kofiïehu:i..s. 
Oiie:t'i�tene �tonc'I er niats ;nee:i:· op ver. 'le ld. Bovm1geDOt.."":l4e uooroen 
uuren 1.1ot inkt aangebl>acht. :-.et laatr.t�oC'J,de aanlrondig:i.ng llad r.-.C:111 
keiin0lijk de bedoel:l.ng oo ar�eloze spot-tlie.föebbeN noot• deze f'ib
avond t,e trol'ken. GeZ.ien het ger:inre rll:l.nto.1 bezoekers h<!!eft man 
dam- ��inig �ccos mee gehad. 
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Weékoverzicht• · u}9.r�/A�: -:_.--. ACD/t�}L// · 1.1 ·
• In het· raam van de konende I(aw�rvcrJ:iezi nzen, ontketende
de ,-1fd. C.l .JJ. te Dcerta een .:,:;_�ootscheepse pro:._;a�anda-él_c'.;ic. Vrij
1·1el huis aan huis �ierden fold0rs bezorgd, tor1.r.ijl practisch iede
re :}r.21 ".an de ,·eg met �ropar;anda-nateriaal uerû versierd. Üi.J Za.
tordag, 21 Jtm:i. 1952 r<rncJ. door het c1orp Beerta iem4A:nd op een dl:rie
1 r.i.cli�e bakfiets, ,·,ë.,arop een clroo[;rok vras �e:i,..,laatst vol.,'.;epla1:t me 
leuzen, zo&ls 11Eiest Gerben U2 . .:_;en�B.r 11, "Vrede, Vrijheid, ',1onin5en1
11Loonsverhog:.ng en Huurverlacing 11, enz. enz. �en aantal conmunis
ten bracht par1fletten rond, uaarin 1.·rcrcl op..;eroepen tot bijuoning 
van een openb.: re ver!-:ie7,in;;sveq_;adering op Jiaanclae; 23 Juni in 
zanl Velthuis te Jeerta. 

Op i-iaand,,s 23 Juni 1952 reed te I3eerta een drietal voertui 
0en, F?arop verschillende leuzen 1:anm un.ngebracht. �en ti.-�eetal 
van deze voertuisen ,,as uit ?inster,· oldc aîl:omstig. �:�.j voerden 
0.1:1. cle leu�e: WJij, illcn onze cenconteraac1_ terug!". 

In de nacht van 2.3- op 21:- Juni 1952 �rerden ènl:ele l>laatsen 
in de Hoofdstraat te Beerta net leuzen beplal:t, zotüs: lf}Qest no. 
1 van lijst 6 11, 11\le� net HornMe en Drees11 , "l:iest Gr;rben U&.genaar! 1 

enz. In de vroege ochtenc.1 van 21� Juni 1952 uerden deze_ opschriftc -
c,oor de zore; van de r;er-ieente Beerta ver,d.jdcrd. Opgemerkt zij dat 
het kalken in de ger1eente Beerta op ·,rescn niet stra.fbaar is. '.lél 
zijn ettelijl,:e van de�e personen bekeurd terzal:e.overtreding van h 
de ;enverkecrsreclenent door de patrouillerende pl. 1Joli tie. 

De pcr::ionalia van de 1Je:.--;;onen, die hebben deele;enornen aan 
de verspreiding van pamfletten, enz. luiden alsvolgt: 

-IJ 1. Geert Fal<'l.cr (26-12-1905, ·,·on: te Beerta) Hij brncht folders 
rond en heeft verm.geb:ül::t. Ging op de vlucht bij nadering van 

· de poli tie.
XI 2. iîies DLokzijl (26-11-1900, uon: te Beerta.) Bracht folders rnrrl 

_ "of1 © I J.JHelnc:..� I:oclderman (26-6-1899. 1"!011: te Boerta.lBracht paufletten
_. ""f.. · :r.crm) 

jJ 1�·. Geert Y:oeze. t G-!.�-19C5 1 1·ï0n: te :3eertn.) Bracht ptwtflotten ronè 
"' 5 •• ,eert Heres (24-12-1922.uon: te Beerta) Verspreiden van pamflet
f'.l ten. H.eed op clric,.i.eler uaarop cor.mi.leuzen. Trad, bij nadering 

van politie, als �rc.é...rschuucr op bij het kihlken. �.erd bekeurd
,,eccns uielrijden zonder licht. 

1'6 . .lillen Hap(5-6-19O7. uon: te Beerta) Verspreiding folders. Sl 
.
. 
;'\ · bij naderine; van politie op de vlucht.

� �vt\!:,;\ 7. Tjarl-:: Ueresi/'(13-12-19�1. 1ron: te Deerta) Verspreiding par'lf'letilll: 
�XI d. IIindril: Ottinga� (3-5-1927. �;on: te Beerta) Verspreider pamflet 

().t.wr O I.A. _-:; ten. Reed op drie•.d.eler ;,;narop paMfletten� Uaarscl1uwde kalkcrs 
- ,erd bekeurd ''Jegens ,r.Lelrijden zönder licht.

iJ 9. Jan Siemon§(2-10-1')23,.·won: te El:amp) Heeft gekalkt. Bel:ourd uc 
eens 1delrijden zonder licht. 

, Jv{-1 10. Geert I:olkman Ï( �0 ... 7-1926. won: te Deerta. Deelname vers prei cline
..,,,_ .,,, 1 par•1fletten. Heeft gekalkt·. 

· •"'�' 11.iroert Oudel:erkl{J0-9-1931.�-,on: te Beerta) Verspreiding folderc
� 1.hiarschmrde de 1-:alkers op onraad. 

- . 

0
cl.J 12.Geert r . .roezeV(l5-l-1934.1:-on: te Beerta) Verspreidine; folders. \ 

� ·-,..;;._ Waarschmïde de kall�ers. Bel-::eurd '.Jet;ons uiclrijclen zonder lic!'t.
De in de folders aani:.;ckondir;de openbare ver!<iezin[;sver.c[?.n_e 

rine, op 23 Juni 19J2, \·1erà. door circa 160 per:.1oncn bezocht. - �ede 



verJ:ing verleenden cle COI'In.zangver: 1 'D.3.':!.'.0. 11 1.:it Beerta en 
·'P. '.L.V-AU 11 uit ;'.tf''l-'eschç1ns

De verct'.'l.d@ring uerc1 ';eopen<l <loor de voorzitter van de 
afd. Beerta van de C.l .'Ll'. Geert Zlulder (volcloende bekend) Hij' 
sprak er �ijn teJ.eurstellinr; over uit dët de uit.:;enodit;de s1,r. 

,, "'V\ JDn Ila!�en, Lid der 2e ... n0.er der .Jtatcn Gener.:1al, verhinderU �ms
}'j/ > vy ov'3r te komen. Deze 1 ms voor een spoedcongris m,ar Pë.rijs &era� 

'(]11 ..-. l✓.- pen met nor; éé'ml.e:!'.'e Kaneraden. Zijn broer Harm Haken ( voldoende i,JP' . , bel:ond) 1·.ras bereid él 1s vervnn�er op to treden. 

/""� )'f Onder lcidine; van Geert I�uant, Fon: te Dlijham (voldoen-
de bek0nd.} '·mrden door de secor1bineerde zangvcr: enic;e lieclcrc 
[;c�rnncen. Hierna verkreee; Harm Haken het uoord. Deze hespral: de 
volgende punten: 
Internatiom�1=_e_ 1)oli tiek. 
De vredespolitie:: van de ,Sovjet-Unie is er op ç;ericht Vrede en 
'.1elvaart te brengen over de e;&.nse ,,rereld. Rusland geeft Glechts 
een r1inimum ven het vermoben uit r,1111 bcuapening

1 
in te.:;cnstel

linz uet ['ndcre l.?11<tcn. De·ze laatstcyi. proberen on een üerde 
ucroldoorlo� te ontl:otenen. u.!ij ueten · .rat een oorloe is en "ij 

• !:ur111en die voor!:omcn. Daarom groeit het cornitmisme in ;: llc lé.�n
dcn 11 , riep fipre�:er uit.

• 

Korea.
De oox:-J.oe.; in Korea is door _·,neri1:a ontl;:.etend. i ru blijLt dat ziJ
niet te .:;en de 1:racht vim de i ·oo:-d-:.:orcaanse Volhüe5ers opge:·ras
sen zijn, he.:_:inncn zij met bacteriologische niddelen. Zij bei'ij
zen daarmee hun acressieve bcdoelinr;en. I îaa:ï.� de Hoord-Lorenncn,
�osteund door i.tm Chinese 1-::aMeraden·, hebben de füneriJ::tnen en
:bun satclietcn een hal·Îj toegeroepen.
I:riri;s';cv�nc;enJ:ani.JCn 0}2 het eil6d l:ojé. 
· :er•s in de 1�1'ijcs�evan�;enb.qy:m op het eiland kojé bc�:ijrz;cn
de ]oorc1-•:orc ... nen dnt zij nic'!.:. v-crslagen ¼ij:i.1. Zij vechten rloor 
tegen rle reactionn.r-irc elementen. De ,r10ril:anen be�:eren d�t -;;e 
alle ,.·�l�enen 7.0 ç:;oo<l çeadministrPteer<l hebben! J.i, dat blijtt 
nu i.rel, 'Jant er blijft van l-tun bo�;cring geen S})l:.nter over. 
De 1.rrchall-hlÜ p 
iiij h�b"6en in rfe hecinne rlirect :;e-.ïa<: rschuvd tec;en het r2nnemen 
Vfln de Lar::óall-dollers. De .uneri!:�.inen !lebben alleen die h1.1.lp 
P-0e;even om ons te !:· .. :.nnen onde!'c'n,J:1:en. ilct t;evolG is 00-,,eest, 
hot;e prijsr:tij:;ing en :e:'ingc loonsvcrllosing. 17U ond0rvindt cl.at 
-1.a.=elij::s a ... n c.1e lijve! 11, zo �;ei :ïaken.
,.rrestatic Duclos 
In }rankrijk is de leider van de Co ,,.1. lj:irtij sc2rrcsteerd onder 
v&lse clocu..mentcn� i::r !"loest t,ecen he!'\ iets sed:1an -.�orrlen en dr <':i.' 
o;r1 1wbben :::;e naar ··;at tegen her1 c;o�oc�1t. Ii:ecle 011 de internAtio
ncle crisis in• de politiek te besp1·el:en, :..s rü�n broer nél�ff fa
riji:- af�creiscl. 
Binnenlandse j,oli'dek. 
De heua:._,enin::;s�ïerl.loop vr n ,..co1 ,une en Drees richt ons voll: ten r;ró 
de. Drees vr220t l'" vort:.�ou-.-en, zo luidt de propcL:-.nck van de 
P.v.d.Il. ,Iij is de rn;:n die onze jon::;cns n.::ar Indonesië heef"'c ::c 
zonden en stra::s ::'. endt !1ij ze naar Duitsland, ,,ré.tar ze onder de 
ex-�Tationanl Socü listische Gcneré.•i. 1s gedrilc1 1 'orc'en. 11Ik vrcaf; 
nij nfa, riep Hal:en, , 1io Drees d.;:1t vertrou1.mn uaard! 11 

Er zijn nog Jooooo �ezinnen die g<::en dal: boven ltun 1-ioofd hebben 
·.JParom :::een , 011:i..n�en Cebouwd? naar Trunan zeet: 11 Jullie : 10eten
:iog r'leer ui te;9ven voor bcuapeninz ! 11 en clan knil:t Drees: 11 JA! ir 

1:aar vij versagen niet in onze strijd voo:.· het comMunisme. -,üj
:-•10eten tonen rl:->'t -'ij nne ?nrtij11 zijn, c'ie voor de .?rbeic1ersl�lc. 
se op de bres st2at. De or;on v�n heel iîed0rlanrl., ja zelfs van 
de hele , erelc.l, zijn gericht, op cle uitsla€; van de vcrkiezint:,;en 
in- Beert.:>., '?ins t<:>-r -olde en '�iou 11esché'11s. 0temt .::illcn danrom op 
no. 1 vvn lijst 6: Gerb0n Uagemwr:. 



• 

Vcrvol[.;t',ne 1� f3 l \üdcr een t,,..oetal notic3 voor. 
E�n 1;er1l verzonden • an de Fr2nsc- en 1mer::..l:ac:•nsc ,,.i,1br.sGa

des in :1cclm:-·rnnd en luidt: tr.1,ammzi5en, in openbare ve:cgt.dorinG 
bijeen, eisen O'tr1iddnllijkc i1w-.rijhci(lstolJine; v0.n Duclos!l"!. 

De Rndere motie '.rerd ver�onclcn Pé111 de i;ecierlandsc J"W-ntitie 
en luidde: ,r '\.ornrezigen, in opcnbo.ro vere2dcrine; bijeen, f;j_son 
onniddellijl:c i·w1�ijheiclstelline; van � iet v·m :Jtc:'vercn11 ! 

Beide �;1otins �1erdcn r.nncnnonen" 
lJadat <loor eerèer::;"'noernde z,me;vorenii;in[;en ,1og '3nie;e lie-

d�ren i.:2ren ten :..;eliore cebrrc:1t, sloot cle voox•;-;itter deze bijeen
komst. :n de ver6ac.lcv7,aal ',/é:. ren vcffsc�1illr-nde ::Ji;: 11.cJoeken a2.nge-
');l."�1cht 1 mt conmunisti'3che lev.zen .. 

::ZIHDE! 
11\,, 
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