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STUDIEREIS HAAR NEDERLAND VAN "WERKERS UIT

DE OEKRAÏNE" ONDER AUSPICIËN VAN DE UNESCO

Sa m e n v a t

Een groep werknemers uit de USSR maakte onder auspiciën van

de UNESCO een studiereis naar Nederland. Tevoren was overeengekomen

dat de excursies en het verblijf in Nederland zouden worden verzorgd

door het reisbureau "De Vrije Wereld" te Amsterdam.

Op 26 oktober 1959 arriveerde op Schiphol een gezelschap

van 10 personen, onder wie acht afkomstig uit de Oekraïne. Als lei-

der trad op: Aleksej MOLJAKO (geb. 1912), secretaris van de vakbond

van leerkrachten te Kiew. Naast hem trad sterk op de voorgrond:

•Viktor FOMENKO (geb. 1928) een functionaris bij de internationale

afdeling van de Centrale Raad van Vakverenigingen te Moskou. Een

leraar uit Leningrad, J.SJOEBIN (geb. 1931), fungeerde als tolk. De

overige leden van de groep, onder wie één vrouw, behoorden voor het

merendeel tot de hoger geschoolde technici.

Het aanvankelijk geconcipieerde reis-progrararna werd, mede

op verzoek van de Rucsen, ingrijpend gewijzigd. De bezoekers bezoch-

ten diverse bedrijven; hun interesse ging daarbij zowel uit naar de

stand van de techniek in Nederland als naar de sociale positie van

de werknemers in een "kapitalistische maatschappij". .Zij werden in

de gelegenheid gesteld een aantal leiders van de Nederlandse vakbe-

weging te ontmoeten en hebben getracht deze contacten te bestendigen.

Van het bestaan van de CPN en de EVC-195Ö hebben de Rusaen

tijdens hun verblijf in Nederland nauwelijks iets bemerkt.

Op 8 november reisden sij naar de USüR terug.
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DLaKaiS KAAR NËDkRLAl<D V Al.' "WfiKKtëRo . UIT DE OEKRAÏNE", OKDËR

AUSPICIÊK VJ.K DS UNESCO.

De UNESCO (afdeling uitwisseling ven personen) was aet bet te

.Amsterdam gevestigde -aan de K .V. Arbeiderspers en'het N.V.V. gelieeröe-

reisbureau "De Vrije yïereld" overeengekomen dat dit een veertiendaagse

studiereis in Nederland van een groep "werkers uit de Oe.S.S.H,"

zou verzorgen. In verband daarraede zond de voorzitter van de Oekraïense

Raad van Vakverenigingen in isei 1959. een brief aan de secretaris <van

"De Vrije ïïereld", waarin eni^e wensen inzake het op te stellen reis-

prog-ratittiö werden kenbaar genaakt. O.K. werd gevraagd excursies neer

industriële- en landbouwbedrijven en ontmoetingen reet vakbonden en

Etktivisten uit de vakbeweging in het progrsBffia op te neaen.

Het uit 10 personen bestaande gezelschap, dat op 26 oktober 1959

per KLM op Schiphol arriveerde, werd begroet door een vertegenwoordiger

var. "De Vrije wereld", vergezeld van een tolk. Ook de Russische consul-

generaal JERK1LOW was ter begroeting, aanwezig, tiet communistische deg-

blad "De Waarheid" had de partijbestuurder L.van TURNHOUT als verslag-

gever neer het vliegveld gezonden.

Een opgave van namen en overige personelia van de deelnemers aan

deze studiereis is als bijlage aan dit rapport gehecht. De groep stond

onder leiding van Alek.sej KOLJAXO (geb. 1912), secretaris van de vak-

bond van onderwijzend personeel te Kiew. Een ander lid van de troep,

V; ik tor FOf-iEKKO (geb. 1920), bleek in importantie niet voor KOLJAKO

onder te doen. FOK-l".i,ü, een functionaris bij de internationale afdeling

van de Centrale Raaü van Vakverenigingen te Koskou, was reeds meer-

malen in West-Europa geweest. In 1951 was hij els vertegenwoordiger

van de Sowjet-Russische vakbeweging bij het toen nog te Parijs zetelen-

de secretariaat van het Werëldvakverbond werkzaam, ïïaar hijzelf mede-

deelde, is hij goed .bekend in Polen, bezocht hij vorig jaar de Expo te

Brussel en zal bij volgend jsar een reis naar China rtaken. Hij spreekt

Frans en Engels.

Afzonderlijk verdient ook te worden genoemd: de tolk van de groep

Jewgenij SJOEBIN (Geb.1931)» die goed Nederlands bleek te spreken,

doch voor de eerste rr&sl ons land bezocht. Hij vertelde leraar in de

Duitse taal aan een kweekschool te Leningrad te zijn. Bij zijn studie >

in de Gereaanse talen had hij zich op het Nederlands gespecialiseerd. >
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hij zeide verzamelt bij nsteriaal voor een dissertatie over de

irieervoudsvoriaing in de Nederduitse dialecten. Kij bleek neerdera

ïlederlendse conuüunis ten te kennen vsn het Wereldjeugdfestival, dot in

1957 te i\oskou werd gehouden. Somaigen van hen hebben heoi in z.ijr̂

hotel te /iiüBtsrdatri opgezocht. In roa&rt 1958 werd hem een visum gewei-

gerd, toen bij toelating tot Kederland verzocht voor het bijwonen vsn

een ANJV-congres.

FÜHEi'JKO en SJOEBIli zijn de enige niet uit de Oekraïne afkos;stige

personen ven de groep.

De overige 7 leden van het reisgezelschap, onder wie een vrouw*

behoren ten dele tot hoger technisch personeel. Onder hen bevond zich

een landbouwkundig ingenieur, een Kachine-bouwkundig ingenieur, een

Egronoom, een zoo-technicus en een technoloog» Verder maakten 2.

geschoolde arbeiders deel van de nroep uiti nl. een bankwerker en een

voorsnijdater in de scboeninoua U ;Lc. Deze zeven kwetceri eerst "los" bij

de gelegenheden waarop zij Eet de vaktechnische gebieden van hun speci-

ale deskundigheid in aanraking werden gebracht. De drang om vooral

iets ta leren op het gebied van het eigen vak kwam verschillende aaien

sterk tot uiting en heeft er toe geleid dat het oorspronkelijk vastge-

stelde reisprograrmca op verzoek van de groep ingrijpend werd gewijzigd»

Reeds de eerste dag na aankor&st -na een bezoek aan het Eijksmuseun-

verzocht KOLJAKO het reisprogramiïa aeer af te stem&ien op de specJsle

interesaen van het gezelschap. Zo werd gevraagd bezoeker; in te lassen

aan een fabriek van landbouwmachines, een veeteeltbedrijf en een pluiE-

vee-fokkerij. Voorts werd verzocht bezoeken te arrangeren aan een instel

ling voor hoger onderwijs en sar; het bestuur van een vakbond voor

onderwijzend personeel.

In 'het oorspronkelijke programma waren excursies geprojecteerd nae:

enige grote bedrijven, o.e. de Hoogovens te IJciuiden, de Shell te

Pernis en de AKU te Arnheir.. De directies van de genoemde bedrijven

hadden echter geweigerd het gezelschap Piussen te ontvangen. De laatst-.

genoemden schenen het wegvallen van deze bezoeken echter nauwelijks te

betreuren. Zij verklaarden toch geen specialisten op het gebied van

hoogovens etc. bij zich te hebben. Een voorgenomen bezoek aan een

textielbedrijf in Enschede verzochten zij te vervangen door een

excursie naar een schoenenfabriek» i

Uit het bovenstaande kan reeds Öuidelijk worden in welke geest de

Ruseen hun .studiereis wilden raaken. Hun doel was kennelijk tweeledig

en kwatE -afgezien van een algemene oriëntering omtrent het

- 3 - !

G E H E l L 1



' 2 " . G a H S I K
»

vreemde land- in hoofciz&sk neer op:

e. Het leggen ven contacten tusser. de Russische en ce niet-communis-

tische Nederlandse vakbeweging. hOLJAKO en FOKJilNKO bielden zich

in 't bijzonder hiermee bezig.

_b. Ket verrijken van hun vakkennis, wst de overige leden van het

gezelschap betreft. :

De serie excursies neer industriële bedrijven werd geopend reet

een bezoek ean iïerkspoor te Amsterdam op 2? oktober. Het gezelschap

werd hier ontvangen en rondgeleid door een der directeuren, een

bedrijfsleider en de secretaris van de ondernemingsraad. Behalve voor

de technische aspecten ven het bedrijf legden de Kussen grote belang-

stelling a&n de dag voor de sociale positie ven de arbeiders. Af eti toe

spraken zij een arbeider &an (nadat zij daartoe eerst toestemming had-

den gevraagd) en stelden zij hem vragen als de volgende: georganiseerd?

welke vakbond? werktijden? welk loon? premies? vacenties? sociale en

medische voorzieningen? etc. Ook informeerden zij bij de rondleiders

naar de loonschalen volgens de CAO (lagere lonen voor vrouwen was in

de ogen der bezoekers een ongehoord verschijnsel), naar bedrijfs-

pensioenfonds, de regeling van ploegenarbeid, ongevallen, werkkleding

etc. Op een vraag van FOKEKKO hoe de snelle na-oolorgse industriële

ontwikkeling in Nederland ken worden verklaard, antwoordde de direc-

teur van A'erkspoor det dit aan het Karshall-plan te^ danken is.

2owel de groepsleider MOLJAKO als enkele andere Kussen zeiden

tijoens dit bezoek bij herhaling dat de gesprekken met de bedrijfs-

leiding en de arbeiders een openbaring voor hen betekenden. Zij waren

nl. van de gedachte uitgegaan dat in het Westen werkgevers en werk-

nemers als gezworen vijanden tegenover elkaar stonden. Daaroifc had de

ongedwongen sfeer in het bedrijf en de rustige stemming onder de

arbeiders hen bijzonder gefrappeerd.

Tijdens de rondleiding liet FOl-iENKO overigens geen gelegenheid

voorbijgaan om in propagandistische zin over de Sowjet-Unie te spreken.

Aan slgeir.ene opmerkingen van HOL JAK O knoopte hij vaak opsommingen vast

over hetgeen de Sowjet-Ünie had bereikt en in de toekomst nog zou

verwezenlijken.

Het gezelschap deelde bij de rondgang door het bedrijf speldjes

n^t spoetnik- en loenik-eable&en en prentbriefkaarten van Kiew uit.

Het bezoek aan de.Amsterdamse Droordok Maatschappij, dat op 28

oktober plaats bed, verliep minder soepel d&n bij Werkspoor. De Russen!,:
' a

werden hier ontvangen en rondgeleid door het hoofd van de bedrijfs- ij

beveiliging. -In een bep&alde afdeling stonden op een gegeven morüent

circa 5® arbeiders OE de Russen heen, terwijl de overige 1̂ 0 hun

werk hadden gestaakt en van hun plsats toekeken.
- k -
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Een groepje üurinaicers kwau naar ce Kussen toe, zwaaiend rset

"De Waarheid", waarin de vorige dag een artikel over hen was ver-

schenen. Een van de Surinan/ers raeakte in gebroken Engels duidelijk

dst zij zeer ontevreden waren over hun arbeidsvoorwaarden en dat

Suriname nog een kolonie was. Konden zij niet in de Sowjet-Unie gaan

werken?

In het waslokeal kwam een arbeider meedelen dat de directie bad

geweigerd een aantal arbeiders een onderhoud Bet de Kuösische gasten

toe te staan. Kij verzocht dit in het Russisch te vertalen, hetgeen

gebeurde. Later aeide het begeleidende hoofd van de bedrij fsbeveiliging

dat de directie bezwaar had tegen het tijdverlies en bovendien wel

wist dat het de betrokken arbeiders er slechts OE te doen was. afbre-

kende kritiek te spuien.

In de loop van hun verblijf in Nederland heeft de groep

Oekraïners nog de volgende bedrijven bezocht i

Fabriek van landbouwwérktuigen "Vicon" te Nieuw-Vennep.

Coöperatieve i<ieelfebriek te Rotterdam.

Pluimvee fokkerij te Voorthuizen.

Schoenfabriek Titatur te Waalwijk.

Condensfabriek, Leeuwarden.

Boerderij te ülootdorp en veefokkerLj te Deersuro (friesland).

Boordoostpolder.

Incidenten sis bij ce ADM deden zich bij het bezoek e.sn deze

bedrijven niet meer voor. De Russen toonden zich steeds bijzonder

weetgierig; de technici onder hen vielen op door hun grote kennis van

zaken. 2dj legden o.E. grote bewondering aen de dag voor de water-

bouwkundige werken, de veefokkerij en de woningcultuur. De directies

ven enkele der bezochte bedrijven zegen in het bezoek van de Russen

een goede gedegenheid tot het laggen van contacten met commerciële

oogtcerken.

Op k noverüber bracht het gezelschap een bezoek aan de Gemeente-

lijke Universiteit te Amsterdem. Dr. BEK DER, voorzitter van de UÏJSSCO-

comtBissie in Nederland en bestuurslid var. de Universiteit, had één

ontvangst gearrangeerd door prof.KOK en de twee Slavisten, de hoog-

leraren Dr. BE^EKSS en Dr. EEKKAK.

Over ,de ontmoetingen van de Oekraïners K;et bestuurders van de

Nederlandse vakbeweging kan het volgende worden medegedeeld:

Op 28 oktober werd in het hoofdkantoor van het NVV te Atcsterdaa

een ontvanzst georganiseerd, waarbij van NW-zijda een secretaris

en een functionaris ven de afdeling buitenland het woord voerden.

5 r
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De .lactste gaf een uiteenzetting over de geschiedenis en de huidige

sterkte en taken ven de erkende vakverbonden. Hij kenschetste de EVC

als een splintergroep van zeer geringe betekenis, die bovendien nog

was uiteengevallen in een EVC en een EVC-195^ én welke in het vervolg

van de.uiteenzetting dan ook niet meer zou worden genoemd.

Ce vragen Kvv&men hoofdzakelijk van de kant van FOhENK.0. Hij ver-

ij,... ,.uj aicn-èr over dat slechts ^0% van de werknemers in Kederland

g'aü ̂ eniseerd is (!)&• NV V-functionaris merkte op dat dit percentage in

de V3 slechts 20 bedraagt). In dit verband kwam naar voren dat in

Kederland ook in de vakbeweging groepering naer godsdienstige over-

tuiging plaats h,eeft. In zijn dankwoord zeide FOKEKKO dat de delegatie

bij dit eerste contact 'met een vakbond in vVest-Èuropa veel dingen had

vörnoaen waarvan zij totaal geen voorstelling had gebed. Hij bood daar-

op een stapel docuffientatie-materieal aen, waarbij hij de hoop uitsprak

dat de bestuurders van het KW op hun beurt zich een beter beeld zou-

den willen vora,eiï v&n zaken weervan zij geen juiste voorstelling had-

den. De contacten op vakbondsgebièd tussen, het Westen en de USSR

waren volgens FOHESfKQ ver gei',ter gebleven bij die op commercieel ter-

rein. Hij hoop"te d&t dit spoedig zou veranderen en nodigde daarom dé

aanwezige en eventueel nog andere NVV-bestuurders tot een bezoek aan

de SOTÏ jet-Unie uito

De officiële leider van het gezelschap KOLJAKO voerde daarna '

eveneens het woord. Hij zeide dat hetgeen zij bedden gehoord in veel

oplichten een openbaring voor hen was. Tenslotte herhaalde hij de reeds

door FOhEIiivÖ gedane uitnodiging»

Na hst bezoek aan de Condensfabriek te Leeuwarden op 2 noveir-ber

werd aldaar eveneens esn ontmoeting gearrangeerd tussen de Russische

bezoekers ec een aantal plaatselijke bestuurders van het NVV. In ver-

band net &&n inrv~Itant gestelde vragen kwamen enkele politieke tegen-

stellingen ter sprake, welke FOMEKXO aanleiding gaven tot een scherpe

verdediging van de buitenlandse politiek van de Sowjet-ünie.

Cp 4 novaniber had des avonds in het kantoor van de ABVA (Algecene

Bond van Ambtenaren, aangesloten bij het IJVV) den bespreking plaats

tusöen een vijftal Russische bezoekers -KOLJAK.Q, FOi-SNKO, de tolk

SJOEBItf, LToïïKXO en PY2Jl>;.vlTSJ- en het dagelijkse bestuur van de ABVA. :

De afwezigheid van de overijan werd verontschuldigd met de o;ededeling

dat zij zich te vermoeid voelden en ook geen vakbondsmensen waren. Op

verzoek van FOKEWXO gaf de voorzitter eerst een overzicht van de doel-

stellingen van do ABVA. Seri der andere bestuursleden hield daarna een

betoog, waarin sterk de nadruk werd gelegd op de samenwerking roet de

K.K. en Prot.Chr0 ambtenarenbonden» * /r
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FOKEÏÏKG bracht dask voor de openhartige gedachtenwisseling en

zeide getroffen te zijn door de vriendschappelijke ontvangst. KOLJAKO '

tenslotte wilde niet zeggen: "vaarwel", maar "tot ziens"»

Resds in de eerste dagen van het verblijf in Nederland.bad

FOhENKO de wens te kennen gegeven ook contacten aan te knopen c:et de

KAB en het CKV. Op 5 november ging hij, tezaraen met tolk SJOEBIN en

LYBEKKO, des rr.orgens naar de Russische ambassade, terwijl de rest ven

bat gezelschap een pluimveefokkerij te Voorthuiaen en later op de

dag de Tirctur-schoenfabriek te Aaalwijk ging bezoeken. Nadien ie ge-

blaken dat de Russische ambassade telefonisch met de hoofdbesturen

ven de KAB en het CNV was overeengekomen dat FOhEKKO c.e. die dag

souden worden ontvangen. Op het hoofdkantoor van de KAB werden zij te

woord geetaeE door de propagandaleider, ten kantore van de CNV door

enige hoofdbestuurdera. Bij beide bezoeken hoorden de Russen een

uiteenzetting ean ovar taak en positie ven de betreffende vakcentrale,

WEsrns zij ven hun kant pleitten voor een beter contact tussen de

vekbeweging in Nederland en die in de USSR, o.ra. door het uitwisselen

van delegaties. 2.ij' overhandigden daarbij een aantal geschriften

handelende over de Sowjet-Kussiscbe vakbeweging.

Op 6 november werd in het kantoor van de Nederlandse Onderwijzers

VeieRigins, te Asisterdaie eer; ontmoeting gearrangeerd tussen het

-op 3 leden na- voltallige Russische gezelschap en een viertal hoofd-

bestuurders ve.n de NOV. l*a een inleiding d6or de voorzitter van de

1\OV en bet stellen van oriënterende vragen over en weer over onder-

wijsaangelegenheden, kwaaen KOLJAK.O (z,elf "vakraan" op dit terrein)

en FüKEKKC vcor de deg met het voorstel concrete relaties tussen

de v&kbonden van onderwijzers in de USSR en Kederland aan te knopen.

De politieke verschillen sloten volgens hen een samenwerking op

ZE-.kelijk gebied niét uit. FQhEUKO stelde voor een Sowjet-af^evaardigdè

els weerneoier toe te1 laten tot het in december 1959 te houden KOV-

congres (wasrop zal worden beslist over aansluiting bij het KW).

Omgekeerd, kon dsn een flOV-vertegemvoordiger eöu in april 1960 in de

USSR te houden congres van onderwijzers bijwonen. Voorts Keende &en

aan Russische kant de ÏÏOV een tekort aan activiteit ter bevordering

v&n een versoepeling der internationale verhoudingen te moeten ver-

wijten. Het hoofdbestuur van de ROV verklaarde echter contact en
f

sanenv/erking oiet los te kunnen zien van de politiek en achtte

actieve toenadering van haar zijdö prematuur o j

Hoewel da toon van de gesprekken vriendelijk bleef en hartelijk \d «erd genomen, lieten KOLJAKO en FOKLKKO (de enigen die &an
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Kussiacbe aijde het woord hadden gevoerd) er zich later over uit dat

zij een absolute 0!'wij zing achter de vriendelijke ontvengst h&dden

gevoeld. Kennelijk hadden aij vooral bij deae ontmoeting op enig tast-

baar resultaat gtboopt en beschouwden zij hun missie in dit opzicht

& Is -mislukt.

Er zijn geen aanwijzingen verkregen dat het Russische gezelschap

op eigen initiatief contact heeft gedocht met de conjtsunistische bewe-

ging in Nederland. In het vooroverleg icet de UNESCO is indertijd van

Nederlandse zijde de voorwaarde gesteld dat de bezoekers uit de USSR

zich niet door de PJVCf'^B) souden laten ontvengen en rondleiden. De

indruk werd verkregea dat cie tolk SJOEiJIK in liederland voor het eerst

hoorde van een splitsing tussen EVC en EVC-19^8. FüKENKO bljek geen

iuterusee &.én de dag te leggen voor een vakbond eet sen aanhang van

'r.oogötüi-s 20.000 leden. Boekhandel Pegaeuc in de Leidsestraet te

AKiöterdaü heeft zich, voor zover bekend, evenmin in de belangstelling

van de Rusaen dogen verheugen, "De baarheid" heeft enige caIen een

verslaggever op het gezelschap afgestuurd. (Ook reporters ven enige

andere dagbladen i-ebben het gezelschap geïnterviewd; i et bezoek van de

Kussen betekende actueel nieuws vcor de dagbladpers).

Toen het gezelschap op 6 november per trein van Amsterdam naar

Den L'asg reisde voor de eerste receptie van de nieuwe Russische

ambassadeur te ilassen&er, heeft een klein aantal CPK-bestuurders, ook

tot de (j-enodigüeji behorend, üich onderweg aen de Russen voorgesteld.

Een dag voor de terugreis van de liuseische bezoekers ontvingen

zij in hun verblijf te An.sterdan; (het Museua-pensionjeen uit 4 perso-

nen bestaande delegatie van de EVC-19>8 onder leiding van de "ftasr-

heid"-versleggever (tevens partijbestuurder), die zich met de repor-

tage van het Kuesiocbe bezoek bezighield, en die ook namens de £VC-

19̂ 8 om deze ontvangst had verzocht. Bij dit telefonisch gedane var-

zoek werd geconstateerd est de nasn: "EVC-1958" KOLJAK.O niet onmiddel-

lijk iets zeide. Be £VC-l958-delegatie bood enige souvenirs asnc

KüLJALO dankte formeel. Door de EVC-ers gevraagd naar zijn indrukken

vj»n Nederland antwoordde hij in onverdeeld vlovende terffieB. De EVC-

delegatie was hierdoor kennelijk wat ontnuchterd. KOLJAKO dankte de

11 ATaarheid"-verslaggever voor zijn reeds ffieeraelen betoonde belang- ' '

stelling eu wenste de Kederiandse kaüieradeü veel e-ucces in hun werk

toe. FürSl-iKü heeft tijdens dit bezoek practisch geen woord gezegd. j

L'et onderhoud was bepaald niet geanimeerd en werd binnen het uur

beê,indigd. . - 8 -
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Aan Russische kant heeft enig raisverstand bestaan over de finan-

ciële regeling van de reizen en het verblijf in Nederland. De Russen,

die niet over zakgeld bxeken te beschikken, meenden dat het door de

UNESCO ter beschikking gestelde bedrag door hen naar eigen inzicht

kon worden beheerd, hetgeen o.m. inhield dat zij - geheel conform

hun instructie - bij hun reizen alleen van de trein (2e klasse) ge-

bruik zouden maken. Zij zagen echter spoedig in dat het reisprogramma

in dat geval niet kon worden uitgevoerd. Er heeft vervolgens een be-

spreking plaats gehad tussen een drietal Russische bezoekers - MOLJA-

KO, ZADIRAKA, FOMENKO (die a±ch penningmeester van het gezelschap

noemde) - met de Russische ambassade, welke zich voor deze zaak met

de Sowjet-Regering te Moskou in verbinding stelde. Op 29 oktober is

een functionaris van de Russische ambassade zijn landgenoten komen

meedelen dat het toegestane budget volgens ontvangen Regeringsinstruc-

ties niet mocht worden overschreden en het gezelschap, om de kosten

te drukken, gebruik moest maken van het bij de Ambassade in gebruik

zijnde autobusje, alsmede van de chauffeur in dienst van de Ambassade,

De Russische bezoekers brachten de avonden vaak in hun hotel

door, ten dele uit vermoeidheid, ten dele wellicht ook wegens een

tekort aan zakgeld. De situatie lag hier anders dan bij de ontvangst

in de USSR van vakbondsdelegaties (tot dusverre uitsluitend bestaan-

de uit EVC-ers). In die gevallen trad de Sowjet-Russische vakbeweging

officieel als gastheer op en werden de bezoekers ook des avonds op
i

allerlei vermakelijkheden vergast.

Op 8 november keerde het gezelschap Russen per vliegtuig naar

de USSR terug. Hun werd uitgeleide gedaan door enige vertegenwoordi-

gers van het reisbureau "De Vrije Wereld". Ook was een functionaris

van de nussische ambassade aanwezig, doch deze bekende ronduit dat

hij feitelijk was gekomen om een nieuwe typiste, die met de TOE zou

meekomen, af te halen.

De meergenoemde verslaggever van "De Waarheid" bood ieder lid

van de groep een exemplaar van een bij hun aankomst op Schiphol ge-

maakte foto aan.

21 december 1959
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G K H E I H

B i j l a g e .

1. MOLJAKO Aleksej, geb. 1912 in gebied Tsjerkassy, vakbondsfuncti-

onaris, secretaris van het Oekraïense republikeinse comité van

de vakbond van werkers in het onderwijs, hoger onderwijs en

wetenschappelijke instituten, adres: Kiew, Soeworowskij pereoelok

3« Leider van de groep.

i

2. 3ADIRAKA Wladimir, geb. 1927 in gebied Wikolajewskaja, ingenieur-

econoom landbouw, adres: Kiew, Swerdlowa 10.

3. KIJACH Olga, geb. 1937 in gebied Lwow, voorsnijdster schoenin-

dustrie, adres: Lwow, Gawriljoeka ̂ .

4. LYSENKQ «Valerij, geb. 1925 in Poltawa, bankwerker, adres:

Poltawa, Kirowa 8.

5. PYZJEWIT3J Pjotr, geb. 1913 in Loeni*ets, zoötechnicus, adres:

Dnepropetrowsk, Korolenkostraat ^5-

6. SKOTüJKO Leonid, geb. 1922 in district Kiew, machinebouwkundig

ingenieur, adres: gebied Stalin, rayon Olgin, dorp Blagodatnoje,

straat Stolbowaja ^3«

7. TELITSJKO Ronan, geb. 1901 in Gorodisjtsje, agronoom, adres:

Tsjernigow, Sjewtsjenkostraat 21. .

8. TYRTïTSJNY Wasilij, geb. 1922 in gebied Kirowograd, technicus-

technoloog voor de koudbewerking van metalen, adres: Kiroiaograd,

Bereslawskaja 7/8.

y. FOM^NKO w'iktor, geb. 1928 in gebied Moskou, referendaris van

de Internationale Afdeling van de Centrale Raad van Vakverenigin-

> gen der gehele Sowjet-Unie, adres: Moskou, Lenin-prospekt 37« j

|j î
10. SJOEBIN Jewgenij , geb. 1931 in Leningrad, tolk, adres: Leningrad, [l

i'g
celica ^Vosstanija 22.

•i
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