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1 e KAMER: 

BRANDENBURG, Jacob, geb. te .Amsterdam, 22-8�1899, koopman in 
boeken, won. te .Amsterdam, AfrikanBrplein 
47 huis. 

HERMANS, Jozef Hubert, geb� 30.10.1898 te Vaals, mijnverker, 
won. Bernhardstraat 4 te Vaals. 

KOEJEMANS, Antoni Johannes, geb.. te Rotterdam, 20-4-1903, 
hoofdredacteur, won. te .Amsterdam, Gijs
brecht van Amstelstraat 29. 

'

van SANTEN, Joseph, geb, te Rotterdam, 7-3-1908, drs.leraar, 

2e KAMER: 

BORST, 

- De GROOT,

HAKEN, 

HOOGCARSPEL, 

KOENEN, 

WILLEMSE, 

won. te Amsterdam, Herengracht 28. 

Cornelis, geb. te Noord Schar#oude, 1-2-1891, 
tuinder, won. te Amsterdam, Joh. Verhulststraat 
1 32 ::: I. 

Saul, geb. te Amsterdam, 19-7-1899, won. te .Amster
dam,. r:raaspstraa t 46-I 

Jan, geb. 13,10.1912 te Finsterwolde, landarbeider, 
won. Nic. Witsenstraat 8TII te Amsterdam. 

Jan, geb. 6.4.1888 te Amsterdam, ·.-,on. Rochussenstr. 
309-b te Rotterdam.

·Andreas Cornelis, geb. 19.9.1905 te Nijmegen,
won. Kribbestraat 11-II te Amsterdam.

Wijbrecht, geb. 17.6.1897 te Haarlem, echtgenote van 
van den Jllluij senberg, L.JM", onder.vijzeres, von. Prin
sengracht 1105-III te Amsterdam 

, 

SCHOONENBERG, Antonius fö.onysius,geb. �4.8.1910 te Amsterdam, 
won. Transvaalstraat 93a-II te Amsterdam. 

SPIJiIBRS, 

STOKVIS, 

WAGENAAR, 

Gijsbertus Franciscus, geb. 10.4.1908 te Tilburg, 
fabrieksarbeider, �on. van Alkemadestraat 11 te 
Tilburg. 

Mr. Dr. Benno Jules, geb. 23.6.1901 tr, Amsterdam, 
advocaat en procureur, von. Oosteinde 25 te Amster
dam. 

Gerben, geb. 27. 9. ·191 2 te Amsterdam, meteropnemer, 
wonende Clematisstraat 5-hs te Amsterdam. 
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COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND. (C.I>.N.) 

ONTWERP STATUTEN. 

1. DE NAAM DER PARTIJ.

De naam der partij is Communistische Partij van Nederland
("de Waarheid"}. Zij wordt verder in deze statuten genoemd

11 de !'artij". 

2. D"OELSTELLING.

Doelstelling der Partij is neergelegd in de Beginselver
klaring.

3. MIDDELEN.
De Partij streeft naar de verwerkelijking van haar doel
einden door middel van:

a. het leiding geven aan de strijd voor de te�enwoordige
en toekomstige· b,elangen van de arbeiders, de intellec
tuelen, de middenstanders, de boeren en allen, die tot
het werkende volk behoren. ' 

b. het deelnemen aan verkiezingen voor alle openbare li-
chamen.

c. het uitgeven van dagbladen en andere lectuur.
d. het houden van openbare en cursus-vergaderingen en

demonstraties.
e. het verder ui toe enen van alle door de Grond •.ret toege-

kende polt tieke rechten.

De Partij streeft naar samenwerking met alle organisaties 
van het 1.verkende volk, zowel pqli tieke partij en en g;.coe

pen als vakorganisaties, boeren-organisaties, middenstan
ders-organisaties, coöperaties, enz. Zij �ijst iedere in-
menging in haar in1vendi <re aangelegenheden af en onthoudt 
zich van inmendng in de inwendige aangelegenheden van 
andere organisaties. 

4. VAN HET LIDMAATSCHAP.

a. Lid van de Partij kan ziJn, iedere rp.an of vrouw van
Nederlandse nationaliteit, die de Beginselverklaring
en de Statuten der Partij onderschrijft, de leeftijd
van 18 jaar heeft bereikt, naar beste krachten aan de
arbeid der Partij deelneemt en regelmatig de verschul
digde bijdragen betaalt.

b. De Partij heet g o d s d i e n s t ige leden in haar
rijen welkom. Zij eerbiediP-;t hun godsdienstige overtui
ging en laat he� vrij in het kerkbezoek. Zij verwacht
van hen, dat zij alle partij-besluiten helpen uitvoeren
en in de Partij geen propaganda tegen de ideologische
beginselen der Partij voeren.

c. Opname van nieuwe leden geschiedt door de �fdelingen en
groepen. De opname moet door het Districtsbestuur be
vestigd worden •. Indien deze het nodig oordeelt, kan een
onderzoek van de C o n  t r 6 1 e c o mm i s s i e  aan
de opname vooraf gaan.

d. Bij verhuizing is het betreffende lid verplicht daarvan
bij het bestu�r van zijn afdeling of groep mededeling
te doen.

e. Indien een lid gedurende de tijd van 8 weken nalatig
blijft zijn bijdragen te voldoen, wordt hij schrifte
lijk aangemaand. Indien hij verder in verzuim blijft,
wordt hij van de ledenlijst afgevoerd.

f. Indien een lid handelingen verricht, dié in strijd zijn
met de belanaen van de Partij of het werkende volk, de
partij-discipline verbreekt of door persoonlijk �ange
drag de Partij in discrediet brengt, kan het voor be�
paalde of onbepaalde tijd uit de Partij worden gertiy
eerd. Voorstellen tot ro ement van een partij-lid moe
·ten in leden-vergaderingèn van de groep of afdeling,
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waartoe het lid behoort, worden besloten en aan hun 
Districtsbestuur ter bekrachtiging worden voorgelegd. 

·De stemming over royement is schriftelijk en geheim.
Het royement wordt van kracht, zodra het door het D.B.
is bevestigd. Leden van het �artijbestuur kunnen al
leen door het Congres geroyeerd worden.
Voor royement voorgedragen leden·worden in afwachting
van hun royement van het Partijwerk geschorst. Het
Partijbestuur heeft het recht, alle leden, voor wie
zij dit noodzakelijk acht, voor royement voor te dra
gen en van Partij,verk te schorsen. De betrokken leden
worden schriftelijk van de schorsing of het royement
in kennis gesteld. Geroyeerde leden hebben recht van
beroep op het :Partijbestuur. Indien het Partijbestuur
hun beroep niet aanvaardt, hebben zij recht van beroep
op het Congres.

5. DE ORGANISATIE DER PARTIJ.

a. De organisatie der Fartij bestaat uit Bedrijfsafdelin
gen, afdelingen en Districten.

b. De Bedrijfsafdelingen verrichten de werkzaamheden der
Partij onder het personeel van een bepaalde onderneming
De Afdelingen verrichten dit werk onder de gehele be
volking van een bepaalde gemeente of gebied: De Bedrijf
afdelingen zijn zelfstandig bij de-Afdeling�n of Dis
tricten aangesloten.

6. VERKIEZINGEN.

a. Alle besturen worden langs democratische �eg door de
leden of hun afgevaardigde·n verkozen. Ieder lid heeft
het recht candidaten te-stellen. De candidaten worden,
na onderzoek door een te benoemen commissie, uitvoerig
iri de vergaderingen door de leden (in conferenties of
congressen dbor de afgeva8rdigden) besproken. De stem
ming geschi.e.dt schriftelijk en geheim. Op de voorge
stelde candidatenlijst moet over iedere candidaat af
zonderlijk gestemd worden. Elke afgevaardigde heeft
slechts één stem.

b.De besturen der Afdelingen worden in de huishoudelijke
ledenvergaderingen verkozen. De Districtsbesturen wor
den inde Districtsconferenties gekozen. Het Partijbe
stuur ,7ordt op het Partij congres gekozen.

7 • V BRANT'../ OORD ING • 

Alle besturen zijn over hun werkzaamheden op alle gebied 
verantwoording schuldig aan de ledenvergaderingen, die hen 
verkozen hebben. Zij kunnen door de instanties, die hen 
verkozen hebben, de Leden-vergaderingen, Conferenties of 
het Partij-congres, te allen tijde van hun functie onthe
ven •vorden. 

8. BESLUITVORl�ING.

a. De :Partijpolitiek wordt door de leden vastP:esteld. Alle
leden hebben het recht en d� plicht deel te nemen aan
discussie over de politiek der Partij en de daarmede in
verband staande besluiten.

b. De discussie v1ordt, binnen het raam der Partij, gevoerd,
tenzij door het :Partijbestuur tot openbare discussie
besloten wordt.

c. Voorstellen tot royement kunnen alleen door een verga
dering besloten worden, indien tenminste de helft der
aangesloten leden aan-·1ezig is. Indien dit niet het p;eval
is besluit een 2e vergadering, ongeacht het aantal aan
wezige leden.

d. Nadat door de betrokken instantie de discussie is .o-e
sloten en de besluiten genomen zijn, moeten zij on
voo�1aardelijk door de gehele Partij uitgevoerd worden,
ook door hen, die het er niet mee eens zijn.

- g. -



• 

• 

9. VAN DE DISTRICTEN.

a. De hoogste instantie in h�t gebied van een District
is de.Districts-confe�rentie. De gewone Districts
conferentie wordt ieder half jaar gehouden. Buiten
gevone Districts-confenenties worden bijeengeroepen,
indien de helft van de aangesloten afdelinqen dit ver
langt, of bij besluit van het Partijbestuur.

b. Op de Districts-conferentie wordt door het Districts
best.uur verslag uitgebracht over de politieke toestand
en de verrichtingen van het Bestuur. De Districts
conferentie verkiest het Districts-bestuur, de Dis
tricts-controle-comrnissie en de gedelegeerden naar ret
Partij-Congres. De candidaatstelling hiervoor geschiedt
door de Afdeling en de gedelegeerden op de Districts
conferentie.

c. Het Districtsbestuur voert de politiek en de besluiten
van het )?artijbestuur uit, leidt de werkzaamheden van
de Partij in het gebied van het District en is voor
zijn arbeid verantwoording schuldig aan de Districts
conferentie en het Part.ijbestuur. ·

. 1 O .DE J?ARTIJCONFERENTIE. 

De Partijconferentie heeft in de regel tveemaal jaarlijks 
plaats. De norm van vertegenwoordiging en de samenstelling 
wordt door het partijbestuur bepaald. De Partijconferentie 
heeft niet het recht besluiten te nemen. Haar taak is om 
tussen de Congressen, met het Partijbestuur te beraden. 

11 .HET PARTIJCONGRES. 

a. Het Partijc9ngres is de hoogste instantie van de Partij
en wordt in de regel eenmaal in de twee jaar bijeenge
roepen. Buitengewone _congressen worden bij besluit van
het Partijbestuur of op verzoek van de Partijconferen
tie bijeengeroepen. De bijeenroeping van het Congres,
alsmede. de Agenda, wordt op zijn laatst zes weken voor
af bekend gemaal.et. Het Partijcongres is tot.het nemen
van besluiten bevoegd, wanneer ten minste de helft van
de leden door de gedelegeerden vertegenwoordigd zijn.
De norm van afvaardiging op het Congres wordt door het
Partijbestuur vastgesteld.

b. Door het Partijcongres worden behandeld:
1. De verslagen over de politieke toestand en het werk

der Partij, uitgebracht door het Partijbestuur.
2. Het Partij-program.
3. Alle vraagstukken van politiek, taktiek en organisa

tie.
4. Verkiezing van het Partijbestuur en de Centrale Con

trole-Commissie.
c. Aan het Partijcongres kunnen, naast gedelegeerda.n met

beslissende stem, ook gedelegeerden met adviserende
stem en door het Partijbestuur uitgenodigde gasten
deelnemen. De candidaatstelling voor het Partijbestuur
en de c.q. geschiedt door de Districtsconferentie en
door de gedelegeerden op het Partijcongres.

1 2. VAN HET PARTIJBESTUUR •. 

a. Het Partijbestuur is het hoogste orgaan van de Partij,
gedurende de tijd tussen t ee congressen, Het leidt alle
poll �ieke en organisatorische werkzaamheden der Partij.
Het benoemt d e  Re d a c t i e s  v a n  d e c  e n-
t r a 1 e P a r t ij - o r g a n e n,. die onder zijn
leiding werken, verdeelt de arbeidskrachten en beheert
de Centrale Kas. Alle partij-instellingen en stichtin
gen worden onder toezicht vgn het Partijbestuur beheerd,
dat alle functionarissen daarvoor benoemt. Het Partij
bestuur stelt de c a  n d i d  a t e n  1 ij s t  op voor
de verkiezingen voo.r de volksvertegenwoordiging en
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geeft de richtlijnen aan voor het werk in de vertegen-
1·1oordigende lichamen. Het :Partijbestuur heeft het 
recht partijleden uit die lichamen terug te roepen. 

b. Het Partijbestuur kiest uit zijn midden een p o  1 i -
t i e  k b u r e a u  ter uitvoering der politieke en
organisatorische werkzaamheden. Het Politiek Bureau
verkiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur.

c. Het Partijbestuur stelt de indeling van het land vast
in Districten.

d. Het Partijbestuur heeft het recht Districten en Afde
lingen, die de door het Congres vastgestelde politiek
niet in acht nemen, te ontbinden en te reorganiseren.

13.PARTIJDISCIPLINE. 

a. Politieke eenheid en discipline is de vooI'VITaarde tot
de strijdbaarheid. van de Partij. Alle leden en partij
organen zijn verplicht de discipline in acht te nemen.
De lagere instanties zijn aan de hogere ondergeschikt.
De besluiten van het Partijcongres, de Districtsconfe
renties en het Partijbestuur moeten door allen vlug en
nauwkeurig worden uitgevoerd.

b. Tegen l�den, die de discipline verbreken, worden door
de betrokken besturen disciplinaire maatregelen geno
men. De disciplinaire maa�regelen zijn:

1. Terecht�ijzing, hetzij mondeling of schriftelijk.
2. Openbare terechtwijzing.
3. Ontheffing van de functie.
In ernstige gevallen wordt het lid, dat de discipline 
verbreekt, voor bepaalde of onbepaalde tijd geroyeerd, 
volgens de regelen, die in Hoofdstuk 6 �ijn vastgesteld 

14.DE CONTROLE-COMMISSIE.

a. ·Door de plaatselijke afdelingen en districten worden
c o n  t r o 1 e - c o mm i s s i e s, na candidaats
bespreking en geheime schriftelijke stemming, gekozen.
De leden der contr6le-cornmissie k u n n e n  g e e n
d e  e 1 u i t m a k e n v a n  d e  b e s t u r e n.
Het Partij-congres verkiest de centrale controle-com
missie. De secretarissen der controle-commissie ,enen
zittingen van de besturen in hun gebied bij.

b. :be controle-commissies houden toezicht op de uitvoering
der door de congressen en conf�renties gehouden beslui
ten. Zij oefenen tevens controle uit op de werkzaamhe
den en het gedrag van alle partijleden zonder onder
scheid des persoons. De controle�commissies stellen een
onderzoek in naar bepaald gevallen, in opdracht van de
besturen in het gebied hunner werkzaamheid of uit eigen
initiatief. Alle partijleden, die daartoe uitgenodigd
zijn, zijn verplicht voor de controle-commissie te ver
schijnen.

c. De contrOle-commissies kunnen geen besluiten nemen, doe
brengen verslag van hun bevindingen uit aan het bestuur
in het gebied hunner werkzaamheid.

1 5.0VER DE PARTIJ-FINANCIEN. 

a. De geldmiddelen van de Partij worden geput uit de leden
bijdragen, geld-inzamelingen en ·de opbren�st van door
de Partij beheerde instellingen.

b. De leden-bijdragen en de wijze van verdeling over de
Partij-instanties, worden door het Congres besloten.
In byzondere gevallen kan het Partijbestuur een tijde
lijke re�eling treffen.

c.·De controle over de financi�n van de Partij geschiedt
door enkele deskundige en betrouwbare partijleden.
Zij TIOrden door het Congres aangesteld. 

d. In de ledenvergaderingen moet tenminste eenmaal per
half jaar een financieel verslag 1orden uitgebracht.

- De -
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De ledenvergadering kiest een commissie om. de kas te 
controleren, de commissie brengt verslag uit van haar 
bevindingen in de ledenvergadering en in de pers. 
Deze commissie "Tordt ie der jaar opnieuw gekozen, waar
bij het langst in functie zijnde lid niet herkiesbaar 
is. 

In de Districtsconferentie worden eveneens financiele 
verslagen uitgebracht, die tijdig ter kennis van de af
gevaardigden moeten worden gebracht. In de Districts
conferentie wordt een commissie van financiele contr�le 
als boven verkozen • . 
Voor het Partijcongres brengt het Partijbestuur een 
financi�el verslag uit, dat in het partij-orgaan wordt 
gepubliceerd. 

BYZOlIDERE BEPALING. 

Personen, die tijdens de bezetting met de vijand hebben 
s·amengewerkt of tot Nazi-:-organisaties hebben behoord 
worden niet tot de Partij toegelaten. Indien blijkt, dat 
personen, die reeds tijdens de illegaliteit tot de Partij 
toetraden, zich aan bovenstaande handelingen hebben schul
dig gemaakt, moet hun geval door de controie-commissie 
worden onderzocht. Zij kunnen, indien daarvoor voldoende 
gronden zijn, als lid .van de Partij worden gehandhaafd, 
doch kunnen in geen geval openbare functies in naam der 
Partij bekleden • 
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!Lid. gemaakt door 1erker
\ IJ aam ..........•......•• 
�dre s ....... C, • • • •  o • • • • • 

Inschrijfqeld f.0.�5 

INVULPOillliULIER 

Voor het lidmaatschap van de Communistische Partij 
Nederland (De Waarheid) 

District ••••.... ........•...•..•• Ledennummer •••.• 
Af de 1 ing ... o • • • •  

, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • •

Naam •....•.•...•.•......•.•..•.........•.......... 
Voornamen ...... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Adres •............................................ 

Woonplaats •.......•... o o o o e 6 0 6 6 0 0 6 O e e e e o o e O 6 6 • 6 e 6 

Ge b o ort e dat 1.1.Ill .. • • • • • • • • • • • 

1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 . Beroep •................................. · • ... • • 
2. \i/erkzaam bij ...... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

3. Is U ooit door de strafrechter veroordeeld?
En voor well\. feit? ............................ . 

4. Genoten onder·ijs en diploma's •.••.••••••••••••
5. Hebt U militaire dienstplicht vervuld •.• Rang •••
6. Welke functie bekleedt U in het bedrijf •••.••••
7. Welke functies hebt U in het openbare of be

drijfsleven in het verled)n vervuld ••..•.••..••
• • 0 0 11 0 0 0 • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  .. · · · · · · ·

8. Van welke politieke partij was U.vroeper lid •.•
. . . . . . . . . . . . . . ! ............. Functie ........... . 

g. Van welke vakorganisatie was U vroeger lid •••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . FUnctie ........... . 

1 0. Van ,•,elke vç1korganisatie bent U nu lid ••.....•• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Functie •..........• 

11 .Van Tielke sportorganisatie ben U lid ••.••....•• 
. . . . . . . . . . . . . . . Functie ........... . 

12.Van welke culturele organisatie ben U lid •.••.•
• • • • • Il . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  Fu11ctie ........... . 

13.Van 1nelke coèlperatie ben U lid •.•.•••.......••• 
• • • • • o . .. . ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • Functie ........... . 

14.Van welke jeugdorganisatie ben U lid ••.......•• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... F11nctie ...........• 

1 5. Van vrnlke speel tuinverenir!'ine; ben U lid .....••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Functie ........... . 

16.Welke functie bekleedt U in sociale instellingen,
j éu gd zorg e . d • • ••••••••••••••••••••••••••••••• 

17.Hebt U zitting in een oudercommissie.Zo ja van
�'F1ell{e school •.................................. 

18. Welk dagblad las U voor de oOrlog •••••.•.•..••
19.Welk dagblad leest U nu ••...•...••••••.•..•••.•
Weike Partijgenoten kunnen inlichtin�en over U
verstrekken
Naam •..•..•..••••••••••••• Adres ••..•.•...........• 
Naam •.••......•.•.......•• Ad1 ... es ••......•.•.......• 
Te betalen contributie •..•••••.••..••..•..•.•.••.• 
Datum •...•.....•....•••..• Handtekening ••.•.......• 
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BEGINSELVE.RKLA.RIN'G. 

De r;oeping. 

Door de ontplooiing van het 
(tegen het einde van de l9e eeuw) 
moderne arbeidersklasse ontstaan, 
en handarbeiders in de industrie, 
landbouw. 

industri�le kapitalisme·. 
is ook in ons land een 
een klasse van hoofd
het transportwezen en de 

Haar strijd tegen de kapitalistische klasse is de 
drijfkracht van de moderne geschiedenis van ons land. Zij 
was en is de motor in de strijd voor sociale en politieke 
hervormingen, voor democratie en nationale onafhankelijk
heid tegen het binnen- en buitenlandse fascisme. 

Zij is de natuurlijke bondgenoot van de middengroe
pen, die door de toenemende centralisatie van het kapitaal 
en de concentratie van de productie van hun bestaansmoge
lijkheden worden beroofd. 

In het huidige tijdvak vindt, zoals Marx en Engels 
voorzien hebben, een ontbindingsproces plaats in de top
van de samenleving, waarbij tengevolge van de concentratie 
van de productie grote groepen ondernemers van de grote 
trusts afhankelijk worden. Zij worden tot functionarissen 
van het groot-kapitaal verlaagd. 

Talrijke burgerlijke geleerden komen op grond van 
eigen onderzoek tot het inzicht van de onhoudbaarheid van 
het kapitalistische stelsel, zij werken zich op tot het 
theoretisch begrip van de onvermijdelijkheid van het so
cialisme. 

De arbeidersklasse is geroepen alle door het groot
kapitaal onderdrukte krachten van ons volk rondom zich te 
verzamelen en voor te gaan op de weg van de vooruitgang. 

Zij is de spil van de krachten der verlichting tegen
over de krachten der duisternis. 

De ervaring heeft bewezen dat de arbeidersklasse in 
de moderne tijd de beslissende factor in de natie is. 

Zij wordt, volgens de omschrijving van Marx en 
Engels, "zelve tot de natie", waarvan zij de historische 
tradities voortzet en het opwaartse streven belichaamt. 

De arbeidersklasse is de klasse die de toekomst in 
haar handen draagt. 

De oorsprong der Communistische Partij. 

De Communistische Partij van Nederland is een partij 
van de arbeidersklasse, voortgekomen uit de Nederlandse 
arbeidersbeweging. 

Zij wortelt diep in het vrijheidslievende verleden 
van ons volk, dat in de 16de eeuw de eerste revolutie voor 
godsdienstige en staatkundige vrijheid heeft voltrokken, 
waaruit de republiek der 17de eeuw met haar grote burger
lijke vrijheid en bloeiende beschaving is ontstaan. 

Zij voelt zich de erfgename van de geestelijke na
latenschap van Erasmus, den groten humanist, van Spinoza, 
den verlichten denker en Hugo de Groot, den g:rondlegger 
van het volkenrecht, die de Nederlandse naam ver over de 
grenzen beroemd hebben gemaakt. Zij zet de tradities 
voort van de strijd der volksmassa's tegen de regenten 
gedurende de gehele geschiedenis der Republiek, van de 
democratische beweging van 1747, van het nationale streven 
der patriotten in de tweede helft der l8de eeuw, en van de 
strijd der Liberalen onder Thorbecke voor de moderne grond
wet van 1848. 

Zij belichaamt de jarenlange strijd der Nederlandse 
arbeidersbeweging voor een menswaardig en verzekerd bestaan, 
voor de democratische rechten. De Communistische Partij van 
Nederland verenigt in zich het beste waarmee de edele en 
onkreukbare Ferdinand Domela Nieuwenhuis in zijn pioniers-
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arbeid en de grote volksleider Pieter Jelles Troelstra 
in zijn strijd voor de democratie, de arbeidersbeweging 
hebben verrijkt. Zij streeft naar dezelfde idealen als 
de fijnzinnige zoeker naar menselijkheid en schoonheid, 
Herman Gorter, die zooveel voor de ontwikkeling der ar
beiders heeft gedaan. Zij zet het werk voort van David 
Wijnkoop en Louis de Visser, de onvermoeide verbreiders 
van de Marxistische Idee�n in ons land. Zij stond in de 
voorste rij.en van de nationale vrijheidsstrijd tegen de 
Duitse bezetter. Zij is bezield van de geest van vrij
heidsliefde, moed en offervaardigheid, die door de hel
den van het verzet aan de dag is gelegd. 

Zij is onwankelbaar trouw.aan de zaak van de ar
beidersklasse en het volk naar het voorbeeld van haar 
illegale leiders Jan Postma, Lou Jansen en talloze an
deren, die hun leven in de strijd voor het vaderland 
offerden. 

Lering trekkende uit de ervaringen van de arbei
dersbeweging van de gehele wereld en van eigen land 
voert zij de strijd voor vrijheid en socialisme volgens 
de wegen die door Marx en Engels, Lenin en Stalin zijn 
aangegeven. 

De geestelijke bronnen van het Communisme • 

De Communistische Partij van Nederland verdedigt 
en propageert het wetenschappelijk socialisme, gegrond
vest op de leer van het dialectisch materialisme van 
.'.[arx en Engels, verrijkt en verder ontwikkeld door Lenin 

en Stalin. 
Zij past deze leer toe als revolutionaire methode 

om de werl�elijkheid te doorgronden en te veranderen. 
Haar moraal wortelt inlde wereldbeschouwing van het

dialectisch materialisme, dat wetenschappelijk onderzoek 
van natuur en maatschappij paart aan het streven naar so
ciale en geestelijke bevrijding der mensheid. 

De Communistische Partij van Nederland verdedigt de 
eeuwenoude Nederlandse tradities van gewetensvrijheid en 
verdraagzaamheid op het gebied van de godsdienst. 

De Communistische Partij van Nederland strijdt tegen 
alle schakeringen van de kapitalistische gedachtenwereld 
en van het opportunisme in theorie en praktijk. 

Zij" vecht tegen iedere politiek die de uiteindelijke 
doelstellingen van de arbeidersklasse uit het oog verliest, 
zowel als tegen het schijn-radicalisme en de "revolutionai
re frase", die de waarlijk revolutionaire daad bij de massa 
in discrediet brengt en bijgevolg de vijanden der arbei
dersklasse dient. 

De doelstelling van de ComrllUllistische Partij van Nederland. 

Het einddoel van de Com.munisti�che Partij van Neder
land is de .socialisatie der voornaamste productiemiddelen, 
om zodoende te komen tot een planmatige verdeling der goe
deren, d.w.z. de voorwaarden te scheppen voor de omvorming 
van de kapitalistische maatsch�ppij in een communistische. 

Zij streeft naar de afschaffing van de dictatuur van 
het kapitaal en naar de invoering van een staatsvorm, die 
de uitoefening van de macht door de arbeidersklasse verze
kert, teneinde in bondgenootschap met de werkende boeren, 
de middenstand en de intellectuelen, de weerstand van de 
reactie te breken. 

Om te komen tot de bevrijding van de mensheid van de 
dictatuur van het kapitaal acht de Communistische Partij 
van Nederland het noodzakelijk dat de democratie voor de 
arbeiders, de boeren, de intellectuelen, in het kort voor 
de gehele werkende massa belangrijk wordt uitgebreid en de 
vrijheid voor uitbuiters·en onderdrukkers van ons volk wordt 
beperkt. 

Dit tijdvak van overgang wordt door de meesters van 
het socialisme van oudsher omschreven als: de dictatuur 
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van het proletariaat. 
De uitbreiding van de democratie voor het volk en 

de beperking van de·vrijheid van uitbuiting en onder
drukking zullen de weg banen naar de verwezenlijking 
van de socialistische maatschappij, waarin neen ieder 
werkt naar zijn vermogen en ontvangt naar zijn presta
tie", en waar de hoogste vorm van democratie heerst, 
een bestuur door het volk, voor het volk. 

In de socialistische maatschappij geniet iedere 
werker bestaanszekerheid van de wieg tot het graf. Er 
is geen uitbuiting meer van de ene mens door de andere. 
De scheiding der natie in elkaar tegengestelde klassen 
verdwijnt, de klassen houden op te bestaan. Door het 
verd.--wijnen der klassentegenstellingen komt de werkelijke 
eenheid der natie tot stand, die het volk tot ongekende 
krachtsinspanningen in staat stelt. 

Als gevolg van de toenemende·welvaart en geeste
lijke verheffing zal de ontwikkeling zich dan voortzet
ten naar de com.rnunistische maatschappij, waarin "een 
ieder naar zijn vermogen werkt en naar zijn behoeften 
ontvangt n.

Dit zal een maatschappij zijn van overvloed en ge
luk voor allen. De arbeid wordt inplaats van een nood
zaak in de strijd om het bestaan een eerste levensbe
hoefte en een bron van levensvreugde. Ieder mens zal 
zijn geestelijke gaven tot volledige ontplooiing kunnen 
brengen. De tegenstelling tussen hoofd- en handarbeider 
verdwijnt dan evenals de tegenstelling tussen stad en 
land, die een gevolg is van het opzettelijk ten achter 
stellen van de landbouw. Door de doelmatige verdeling 
van de grond, de algemene toepassing van wetenschap en 
techniek, de bevrijding van hypotheek- en pachtstelsel, 
zal, ook de landbouw zich snel ontplooien. De staat sterft 
af en elke vorm van dwang en onderdrukking verdwijnt. De 
menselijke persoonlijkheid zal zich vrij en ongehinderd 
kunnen ontwikkelen. 

Door de vooruitgang der productie-krachten, de ge
stegen welstand en de verkorting van de noodzakelijke 
arbeidstijd voor de productie komen onmetelijke mense
lijke krachten vrij voor een machtige opgang van kunst en 
wetenschap. Daarmee wordt een tijdperk geopend van mate
ri�le en culturele bloei, van werkelijke beschaving, die 
in de geschiedenis onbekend is. 

De grondslagen van de politiek der Communistische Partij 
van Nederland. 

1. De Communistische Partij van Nederland verdedigt
niet alleen de hedendaagse en toekomstige belangen van de
arbeiders, zij verdedigt ook de tegenwoordige en toekom
stige belangen van de werkende boeren, kleine handelaars,
ambachtslieden, intellectuelen, kantoorbedienden en ambte
naren, van al diegenen, die onderworpen zijn aan de heer
schappij van de groot-kapitalistische concerns.

Zij werkt aan de vereniging van de arbeiders in één 
politieke arbeiderspartij op principieel socialistische 
grondslag en in èên zelfstandige vakbeweging. Zij is er 
zich van bewust, dat de verwezenlijking van haar doelein
den niet mogelijk is zonder vernietiging van de reactie. 
Zij streeft derhalve naar de grootst mogelijke machtsvor
ming en bewustwording van de arbeidersklasse, teneinde 
ha.ar in staat te stellen het gehele werkende volk te ver
enigen in de gemeenschappelijke strijd tegen het kapita
listische stelsel. 

Zij werkt aan de bewustwording der vrouw en streeft 
naar wettelijke gelijkstelling v�n man en vrouw. 
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2. De Communistische Partij van Nederland _bestrijdt
alle rassenvooroordelen, Zij onderhoudt broederlijke
bet�ekkingen met de volkeren van alle landen, ongeacht
hun ras of huidskleur. Zij verdedigt het beginsel van
de vrijheid en onafhankelijkheid der volkeren.

Zij wijst elke vorm van koloniale overheersing 
af, erkent het recht der koloniale volkeren om een 
zelfstandige -staat te vormen en ondersteunt de strijd, 
die zij daarvoor voeren. Zij streeft naar eeh vruchtba-
re samenwerking met de volken van Indonesi�, Suriname 
en Curaçao. Deze is echter alleen mogelijt op de grond
slag van de erkenning van hun recht op zelfstandig staats
bestaan, van vrijwilligheid en geli jlcwaardigheid. 

3. De Communistische Partij van Nederland is tegelijk
nationaal en internationalistisch.

Zij is nationaal in. die zin, dat zij onder alle 
omstandigheden de werkelijke Nederlandse belangen ver
dedigt, dat zij geenszins van plan is in Nederland een 
of ander stelsel van een of ander land mechanisch na te 
volgen en dat zij in Nederland de overwinning van het 
socialisme wil verzekeren onder de eigen Nederlandse 
verhoudingen. 

De Partij is internationalistisch in die zin, dat 
zij wenst te leren van de ervaringen der internationale 
arbeidersbeweging, terwijl zij harerzijds de arbeiders
beweging van andere landen in de gelegenheid wil stellen 
lering te trekken uit de èrvaringen van de strijd der Ne
derlandse arbeidersklas se.· 

In dit verband onderhoudt zij kameraadschappelijke 
betrekkingen met de partijen in andere landen, die het
zelfde doel nastreven als zij en zij ondersteunt de strijd 
van democratische bewegingen in andere landen tegen de 
resten van het fascisme. 

4. De Communistische Partij van Nederland maakt het
volk bekend met de grootse overwinningen van het socialis
me, behaald door de Communistische Partij van de Sowjet
Unie (Bolsjewiki), waardoor de superioriteit van de begin
selen, die zij voorstaat, bewezen wordt. De Sowjet-Unie
is het eerste land, waar het socialisme gevestigd is; zij
is de vriend en de bondgenoot van alle democratische en
vooruitstrevende krachten ter wereld.

5. De Communistische Partij van Nederland bepaalt haar
politiek in volle vrijheid en aanvaardt geen enkele in
menging van buitenaf van welke zijde ook. Zij behoudt haar
volledige zelfstandigheid tegenover de Nederlandse regering

en tegenover alle regeringen. 

De organisatorische beginselen van de Communistische Part� � 
van Nederland. 

1. De Communistische Partij van Nederland is opgebouwd
op de grondslag van het democratisch centralisme. Politieke
eenheid, die de voorwaarde is voor de strijdbaarheid van de
partij is onontbeerlijk. Alle besluiten worden na een vol
komen vrije discussie genomen, maar wanneer een maal de be
sluiten bij meerderheid of algemeenheid van stem.men zijn ge
nomen en de politiek is vastgesteld, zijn zij voor allen
bindend en moeten allen, journalisten, schrijvers, sprekers
en parlementaire vertegenwoordigers dezelfde politiek ver
dedigen.

Inbreuk op de discipline kan van niemand geduld worden, 
van de parlementaire vertegenwoordigers of vooraanstaande 
functionarissen evenmin als van de gewone leden. 

Om lid van de partij te worden is het niet voldoende 
zich te verenigen met het doel en middelen der Partij, doch 
moet men ook naar de mate van zijn krachten medewerken aan 
de uitvoering van alle partijbesluiten en regelmatig zijn 
bijdragen betalen. 
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2. Het Partijbestuur leidt het geheel der partij-
werkzaamheden. De leidende organen in onderscheiden
geledingen worden door de algemene ledenvergaderingen,
conf'erenties en congressen gekozen en zijn verantwoor
ding schuldig aan de leden, die hen gekozen hebben.

3. De Communistische Partij van Nederland past or-
ganisatievormen toe, die haar in staat stellen de
strijd van de volksmassa's te leiden, zowel in de be-·

. dTijven, in de woonbuurten als op het platteland. 

4. De Communistische Partij van Nederland beweegt
zich binnen het raam van de bestaande legaliteit, die
zij tegen alle reactionaire aanvallen van de volksvijan
den verdedigt. Zij is terzelfdertijd vastbesloten de
arbeidersklasse tot geen enkele prijs van de mogelijk
heden te laten beroven om onder alle omstandigheden haar
bevrijdingsstrijd voort te zètten.

Het Sociaal-Economisch plan van de Communistische Partij 
van Nederland. 

1. De Communistische Partij van Nederland stelt zich
voor met alle kracht te werken aan het herstel en de we
deropbouw van Nederland, de verwoeste gebieden en steden
tot nieuw leven te brengen en de productie te verhogen,
waardoor het nijpend tekort aan verbruiksgoederen bij de
bevolking kan worden opgeheven.

Teneinde de voedselvoorziening te verbeteren, dient 
de landbouw ten sterkste te worden bevorderd onder andere 
door nationalisatie van nieuw ingepolderde en herverkavel
de gronden, hun verpachting tegen matige prijzen en de 
voorziening van al het voor het bedrijf nodige. 

Zij beschouwt als onontbeerlijke voorwaarde voor de 
wederopbouw tevens de verbetering van de arbeidsvoorwaar
den en sociàle voorziening der arbeiders en hun medezeg
genschap in het beheer van het bedrijf. 

Zij streeft naar zodanige sociale voorzieningen 
voor de vrouw, dat deze deel kan nemen aan de productie, 
waar zij dat wenst, zonder haar gezin te verwaarlozen. 

2. Zo lang echter de heerschappij van het grootlcapi-
taal blijft bestaan, zal er geen blijvende verbetering
voor het werkende volk mogelijk zijn. Nieuwe, en steeds
scherpere crises zullen het land teisteren en oorlogs
dreiging veroorzaken.

Zo lang de trusts het economische leven van het land 
beheersen, zal de vergroting der productie slechts door 
vergrote uitbuiting der werkers verkregen worden. Zij zal 
geen meerdere welvaart brengen, daar het grootste deel 
van het nationale inkomen door de trusts verslonden wordt. 

Op geregelde tijden zullen crises en werkloosheid 
de productie remmen, en enorme rijRdommen aan goederen en 
arbeidskracht vernietigen. 

Daarom stelt de Communistische Partij van Nederland 
zich voor een program van maatregelen te verwezenlijken, 
waardoor de overgang van de kapitalistische naar de soci
alistische productiewijze tot stand wordt gebracht. In de 
eerste plaats wil zij het land van de heerschappij der 
groot-kàpitalistische trusts bevrijden. 

Zij wil alle grote productiemiddelen en het crediet
wezen socialiseren, d.w.z. in het bezit der gemeenschap 
brengen. 

Zij wil de industrie uitbreiden en van de modernste 
technische uitrusting voorzien, de landbouw en het trans-
portwezen vernieuwen. 

Zij wil,: dat de welvaart planmatig wordt georganiseerd, 
dat de planmatig geleide Nederlandse productie gericht is 
op de bevrediging van de behoeften der Nederlanders en op 
de voortdurende verhoging van· hun levenspeil. De plan-eco
nomie moet dan ook op verhoging der productie zijn gerich� 
welke uitsluitend verkregen wordt door de ontwikkeling der 
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industrie, de verbetering der techniek en een weten
schappelijke bedrijfsorganisatie, die, naast het ver
groten van de opbrengst, de krachten der werkers 
spaart. 

Hoe meer de productie dan toeneemt, hoe groter 
welvaart de Nederlanders ten deel zal vallen. 

Op deze wijze zullen de grondslagen gelegd kun
nen worden voor een nieuw Nederland, bevrijd van de 
dictatuur van het kapitaal en van de uitbuiting van 
de ene mens door de andere. Het verdwijnen van de 
heerschappij van het grootkapitaal betekent geen ophef
fing van het particulier bezit. 

Het is juist het kapitalisme, dat de kleine be
zitters brandschat en onteigent. De afschaffing van de 
uitbuiting'van de ene mens door de andere beveiligt het 
particuliere bezit, dat door eigen arbeid is verworven. 
Op die wijze zal Nederland zich kunnen ontwikkelen tot 
een land, dat in de wereld de plaats zal innemen, waarop 
het aanspraak kan maken en die zijn eervol verleden 
waardig is. 

In ons land zullen dan ellende en onwetendheid, 
vooroordeel en oorlogsdreiging verdwenen zijn. Dank zij 
de voortdurende vooruitgang der wetenschap zal het levens
peil der bevolking steeds stijgen. Alle Nederlanders zul
len een verzekerd en welvarend leven leiden, kunst en 
cultuur zullen het deel van allen zijn. 

De angst voor ouderdom en ziekte zal niet meer 
bestaan. De jeugd zal een onbezorgd en gelukkig leven te

, gemoet gaan, waard om gele,efd en genoten te worden, waard 
om voor te werken en te strijden. 

Voor zulk een toekomst, 
Verkers van Nederland verenigt U ! 

Ty:p. :TZ.1. 
0011. : /T/ J. 
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PROGRAllLI VOOR DE VERKIEZINGEN 1946. 

Opbouwen, organiseren, produceren. 

· 1. Opvoering van de productie, werk voor allen. Het
richten van de productie voornamelijk op de voortbren
ging van voedsel, kleding en massaverbruiksartikelen.

2. Herscholing der arbeiders door het Rijk op grote
schaal, met voldoende vergoeding.
3. Krachtige en planmatige leiding

1
van het bedrijfs-

leven door de· Overheid.
Nationalisatie van de banken, de mijnen, de grote 

havenbedrijven, de grote scheepvaart- en luchtvaartmaat
schappijen, de grote metaalbedrijven en scheepS1J1rerven, 
de Philipsfabrieken, de textielfabrieken, de bedrijven 
van de Unilever en andere monopolistische bedrijven, als
mede de verzekeringsmaatschappijen, spaar- en voorschot
banken. 

4. Organisatie van het bedri.Jfsleven op de volgende
gróndslag:

Terugdringing van de dictatuur van het groot-kapitaal; 
medezeggenschap der arbeiders in het bedrijfsbeheer; 
uitbreiding van het aandeel van het kleinbedrijf in 
het bedrijfsleven, o.a. door ruimere uitgiften van 

bedrijfsvergunningen, toewijzingen en kredieten; 
medezeggenschap van de arbeiders en de kleinhandel bij de 
prijsbepaling en in de distributie; 

. vaststelling van lonen en arbeidsvoorwaarden door 
collectieve contracten in vrije overeenkomst tussen arbei
ders- en ondernemers-organisaties afgesloten; 
onvoorwaardelijke erkenning der E.v.c.;

geen verordenende bevoegdheid voor organen, die niet 
direct of indirec.t aan de volksvertegenwoordiging verant
woording schuldig. zijn. 

5. Vergroting van de koopkracht van lonen en salaris
sen, hogere belonJ_ilg en lagere prijzen. Vaststelling van 
een loonvloer van gemiddeld f.50.- per week voor gezins
hoofden. 
6. Gelijk loon voor gylijke arbeidsprestatie van man
en vrouw •
7. Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst
voor water-, spoor- en wegenbouw bij de D.U.W.

8. Wettelijke vacantieregeling van minimum 14 werkdagen
met uitkering van dubbel loon.

9. Onmiddellijke uitbetaling van overbruggingsgeld voor
de tr:elckers van ouderdomspensioen en andere gepensionneeroo

werkers, in verhouding tot de levensduurte. Invoering van 
premie-vrij ouderdomspensioen voor allen. Invoering van een 
algemene sociale verzekering voor het gehele volk, ook de 
zeli'werkende boeren en kleine zelfstandigen omvattend, met 
rechtvaardige verdeling van de lasten over de verzekerden, 
door ondernemingen en de Staat. 

Meer vrijheid en welvaart voor boer en tuinder. 

1. Een bodem- en pachtwet, die het gebruik van de grond
en de vruchten van de arbeid aan den zeli'werkenden boer
en tuinder verzekert.

Een betere verdeling van de cultuurgronden, met afron
ding naar boven van te kleine bedrijven, zodanig, dat daar-
op een gezin een lonend bestaan kan vinden. 

Splitsing van grote bedrijven. Stichting van een na
tionaal bodem-fonds. 
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2. Een politiek van lage pachten en goedkope kredieten.
Vorming van een staats-hypotheekbank.

3. Aflevering tegen vaste prijzen aan de staat van al
het verbouwde graan en staatsmonopolie van in- en uitvoer
van graan en graanproducten.

Door de staat vastgestelde verkoopsprijzen van alle 
graansoorten voor broodgraan, voedergraan en graan voor 
industri�le doeleinden, zodanig dat een juiste verhouding 
wordt bereikt tussen de productie voor binnenlands ver
bruik en van veredelingsproducten voor de uitvoer. 

4. Verzekering van lonende prijzen voor de zelfwerkende
land- en tuinbouwers van staatswege. Een algemene teelt
regeling, die de hoeveelheden aangeeft welke van bepaalde
producten worden vereist en hun verdellng vaststelt. Een
en ander door vrije overeenkomst tussen het Rijk en land
en tuinbouworganisaties. Zo spoedig mogelijk invoering van
de vrijheid voor de boeren en tuinders bij de inrichting
en het beheer. van hun bedrijven. Geen burocratische inmen
ging in het bedrijf en geen verordenende bevoegdheid van
bedrijfsorganen.

5. Intensivering van de land- en tuinbouw en maatrege-
len tot het winnen en verbeteren van cultuurgronden, waar
bij door de bezetting verwoeste en geïnundeerde gebieden

de voorkeur moeten genieten. Nieuw gewonnen gronden te 
gebruiken voor versterking. van het Nationale Bodemfonds, 
door de sta�t te verpachten. 

6. Krachtige bevordering van de teelt van varkens en
pluimvee, ter bescherming van de melkveestapel.

7. Bevordering van land- en tuinbouwwetenschappen en
land- en tuinbouwonderwijs, dat voor allen toegankelijk
moet zijn.

Eisen van belcwaamheid voor de vestiging en uitoefe
ning van land- en tuinbouw-bedrijven. 

8. Verbetering van wegen- en spoorwegverbindingen. Uit-
breiding van het aantal onderwijsinstellingen, cultuur
instellingen, geneeskundige en hygi�nische diensten op
het platteland. Stichting va� landarbeiders-scholen. Bouw
van landarbeiderswoningen, die aan hygi�nische en cultu
rele eisen voldoen.

9. Afschaffing kinderarbeid in de landbouw.

Betere voeding, woning en kleding. 

1. Instelling van een Ministerie van Voedselvoorzie
ning en bevoorrading.

2. Uitbreiding en verhoging van de kwaliteit van het
distributiepakket, in het bijzonder voor de opgroeiende
jeugd en voor hen die zware arbeid verrichten.

3. Geen vrije verkoop van artikelen, waarvan onvoldoen-
de·voorraad is.

4. Bestemming zoveel mogelijk,. van de in ons land ge-
produceerde levensmiddelen en massa-verbruiksartikelen
voor eigen gebruik. De Nederlandse boter voor de Neder
landers.

Herstel van beschadigde woningen en nieuwbouw van 
woningen op grote schaal voor het wer�ende volk, onder 
beheer van gemeente- en woningbouwvereniging?n; Distri
butie van beschikbare woningruimte. 
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Hulp aan de oorlogsslachtoffers. 

1. Samentrekking van alle hulpbronnen en beschikbare
werkkrachten tot spoedige wederopbouw der verwoeste ge
bieden, bij voorkeur ter plaatse.
2. Bij de wet geregelde, voldoende morele en materi�le
zorg voor alle slachtoffers van oorlog en verzet en·voor
de nabestaanden van onze gevallenen.

3. Voorrang voor de niet-kapitaalkrachtige gedupeerden
bij de vergoeding van oorlogsschade.

Tegen inflatie; voor de stabilisatie.van de gulden. 

1. Inbeslagneming van alle winsten, die door handel
met of diensten voor den vijand zijn verkregen.

2. Inbeslagneming van de bezittingen van· a1·1e colla-
borateurs en zwarte handelaars.
3. Progressieve heffing ineens op de grote vermogens.
Sterkere progressiviteit bij de heffing der inkomsten- en
vermogensbelasting.
4. Progressieve verhoging der successie- en schenkings-
rechten •
5. Progressieve belasting op winsten van grote onderne-
mingen.
6. · Beperking van de indirecte belas'tingen op massa-ver
bruiksgoederen en levensmiddelen.
7. Opvordering van de z.g. vluchtkapitalen, die in het
buitenland belegd zijn.
8. Verlaging van abnormaal h�ge salarissen en pensioe
nen van ambtenaren. Bezuiniging op de militaire uitgaven.

9. Een "uitgave-plafond" op basis van een behoorlijke
levensstandaard. Vorming van een investeringsfonds uit de
gedwongen besparing uit inkomsten boven het verbruiksmaxi
mum.
10. Overname door het Rijk van de ten gevolge van de 00:11-

log door de gemeente gemaakte schulden.

Beschenb.ing van onze jeugd. 

1. Extra distributie van levensmiddelen, versnaperingen
en kleding voor de opgroeiende jeugd.
2. Steun. aan jeugdorganisaties, bevordering der gelegerr
heid tot het beoefenen van de sport, steun aan instellingen
voor culturele en kunstzinnige ontwikkeling.
3. Actief kiesrecht op 21-jarige leeftijd en passief
kiesrecht op 23-jarige leeftijd.

Voor de eenheid van vrij Nederland met vrij Indonesië. 

X. Volledige afschaffing naar vorm en geest van het kolu-
niale regime in Indonesië, Suriname en Cura9ao. Terugtrek
king van de Britse en Nederlandse oorlogsstrijdkrachten
uit Indonesië.

Geen uitzending van Nederlan4se dienstplichtigen of · 
vrijwilligers zonder hun toestemming naar Indonesië, in over
eenstemming met de Grondwet. Intrekking van het desbetreffend 
Koninklijk Besluit. 
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2. Toepassing van het recht van Indonesi@ op staatkundi-
ge zelfstandigheid op de volgende grondslag:

- Een zelfstandige Indonesische regeering, die verant
woording schuldig is aan een gekozen volksvertegenwoordi
ging, di e over alle democratische bevoegdheden �eschikt, 
ook de bevoegdheid om de regering tot aftreden te dwingen. 

Uitoefening van het gezag in Indonesië door een Indo
nesisch bestuursapparaat, politie- en rechterlijke macht. 

Beschikking van het Indonesische volk over de natuur
lijke rijkdommen ·van het land. 

Streven naar vrijwillige samenwerking op elk gebied 
tussen IndonesiS en Nederland in een Gemenebest met gelij
ke burgerrechterr voor Indonesi�rs en Nederlanders in beide 
·landen.

Tegen Fascisme en Reactie J Democratie voor het volk.

1. Strengere zuivering aan de top. Af'Wikkeling van de
zuivering voor het einde van het jaar.
2. Arrestatie van alle grote collaborateurs.

3. Berechting van alle landverraders en ten uitvoer
legging van de vonnissen voor het einde van het jaar.
4. De kogel voor de verantwoordelijke leiders der N.S.B.
en andere oorlogsmisdadigers. Toepassing op ruime schaal ...
van voorwaardelijke straffen door de Tribunalen voor
lichte gevallen.
5. Bescherming van de burgerij en de staat door strenge
strafbepalingen tegen corrupti e, opzettelijke verspilling
van openbare geldmiddelen, opzettelijk administratief on
recht en zwarte handel.
6. Vereenvoudiging en inkrimping van het ambtelijk ap-
paraat, bestrijding der burocratie.
7. Formele opheffing van het verbod van lidmaatschap
der linkse organisaties voor overheidspersoneel.
8. Volledige gelijkstelling van man en vrouw voor de
wet, �erziening der huwelijkswetgeving in die zin.·
9. Afschaffing van de Eerste Kamer.

Voor beschaving, kunsten en wetenschappen • 

1. Vernieuwing van het onderwijs, Vrijmaking der nog
bezette schoolruimten en bouw van nieuwe scholen. Verla
ging van de leerlingenschaal, eveneens v�or het kleuter
onderwijs. Wettelijke regeling van het kleuteronderwijs.
Gratis schoolvoeding. Ingrijpende verbetering van de sa
lari�ring der leerkrachten, in het bijzonder op het plat
teland. Uitbreiding van het vakonderwijs. Uitbreiding van
het hoger onderwijs en vereenvoudiging der toelating • . 
2. Krachtige bevordering van staatswege der beoefening
van de kunsten. Bouw van nieuwe tentoonstellingsgebouwen,
schouwburgen en concertzalen. Ruime subsidies aan begaafde
jonge kunstenaars.
3. Bescherming van het gezin. Versterking der moraal
van ons volk. Bevordering van orde en discipline. In ere
houden van de geest van het nationale ·verzet. Verbod van
antisemietische propaganda.
4. Nationale radio-omroep met verzekerde uitingsmogelijk
heid voor alle geestelijke, sociale en politieke stromingen,
onder le iding van een omroepbestuur, v,ra,arin deze stromingen
naar evenredigheid van hun invloed zijn vertegenwoordigd.
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5. Onafhankelijkheid van het perswezen van elke invloed
der monopolies en grootkapitalisten, onder meer door be
perking van het weerkeren der gecompromitteerde bladen.

6. Krachtige bevordering van de volksgezondheid. Bouw
van nieuwe ziekenhuizen en sanatoria. Oprichting van een
rijksgezond.heidsdienst. Bestrijding van volks- en beroeps
ziekten.

7. Bescherming van natuurschoon en stedenschoon.

Democratie in Leger en Vloot. 

1. Democratisering van leger en vloot met inschakeling
van de uit het verzet voortgekomen krachten tot in de
hoogste rangen. Toelating tot de kaderopleiding van allen
die daartoe de bekwaamheid bezitten, ongeacht hun maat
schappelijke positie.

2. Volledige politieke meningsvrijheid en vrijheid van
organisatie voor alle militairen.

3. Aanpassing van de bezoldigingen aan de levensduurte.

4. Wettelijke bepaling dat dienstplichtigen in hun oude
betrekking moeten teruggenomen worden na be@indiging van

.9 hun diensttijd.

•• 

5. Beperking van de omvang der militaire macht tot het
aandeel van Nederland in de internationale beveiliging.

Voor Vrede en Veiligheid. 

1. ' Onvoorwaardelijke deelneming van NeQ.erland aan de
uitvoering der beslYiten van de conferenties van Potsdam
1945 en der conferentie van San Francisco, ter uitroeiing

van de resten van het fascisme en organisatie van een 
duurzame vrede. 

2. �ènheid der Verenigde Naties rondom het bondgenoot
schap van de Sowjet-Unie, de Ver.Staten en Groót-Brittan
ni�. Geen blokvorming.

3. Volledige schadeloosstelling van Nederland door
Duitsland in de vorm van leveranties in natura en diensten,
met onverwijlde teruggave der geroofde goederen •

4. Verbreking van de diplomatieke en handelsbetrekkingen
met Franco-Spanje.

Nauwe politieke, economische en culturele samenvver
king met alle democratische staten, in het bijzonder met 
Belgi�·en Frankrijk. 

Uitbreiding der vrie�dschappelijke politieke, cultu
rele en economische petrekkingen met de Sowjet-Unie en de 
democratische landen in Oost- en Zuidoost Europa. 

5. Reorganisatie van de diplomatieke dienst volgens
democratische beginselen. Delegaties naar internationale
bijeenkomsten en vertegenwoordiging in instanties van de
UNO moeten worden samengesteld naar het politieke beeld
van de volksvertegenwoordiging.

Typ. :TZ. l. 
Ooll •. : MN/RD. 

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



NOV .47. ACD 24429 (ID-Ftrecht) 

Volgens C',ORT7AK, spre}:ende op een vergadering in 1rtrecht, zou de 
CPN thans 52 .000 le den tellen en op het lc1atst gehouden congres 
(Kerstmis 1946?) 40.000 leden. Het communisme zou in Jederland 
�og steeds in opmars zijn. 

ACD 24327. Volgens dezelfde spreker was dit resp. 40.000 en 55.000. 

ACD 25203. Volgens het Verslag van het Partijbestuur voor het a.s. 
Nov.47 Partijcongres bedraagt het aantal leden ruim 53 000 

die in 381 afdelingen en 17 districten zijn geor g�iseerd. 

ACD 25938 Het district Amsterdam telt meer dan een derde van het 
Dec.47 totta&l aantal leden n.l. 20.000. 

ACD 25915 
Dec .47 

Het aantal communistische gem.raadsleden bedraagt Cä.

500 en het äantal Viethouders 35. 

KERSTCONGRES 1947. 
0 .m. werd bepaä!d dat alle partijboekjes zulle'n vervallen met in
gang van 1.5.48. Zij zullen door nieuwe boekjes worden vervangen. 

De Partij gaat een nieuw orgaan uitgeven voor het platteland. 
In Maart/April wordt een ledenwefactie ingezet om te komen
tot een landelijk ledental van 60.000. (De voorhoede 9.1.48). 

Uit "Politiek en Cultuur" van Jctnuari 1 948. 
Om de taken welke het congres de Partij stelt, uit te voe
ren, zal de activiteit van de gehele partij� vereist wor
den. Op het congres werd dan ook grote aandacht aan de or
ganisatie besteed. De doorvoering van de door de partij
leiding genomen besluiten en het leiden van de strijd zal 
van allerlei ,verhoudingen, die in de verschillende delen 
van Nederland anders zijn, afhangen •• Het is daarom nodig 
dat de districten in staat zullen zijn dit zelfstandig uit 
te werken. 
De zelfwerkzaamheid op alle delen van het partijwerk zal d�n 
ook moeten toenemen. 
Dat vereist vanzelfsprekend sterke districtsleidingen. 
De kracht van de �rbeidersklasse ligt in de bedrijven. Om 
deze kracht tot gelding te maken moeten de organisatievormen 
daarmee in ove·reenstemming wordep gebracht. 
In alle bedrijvén moeten daarom bedrijfskernen in het 'leven 
worden geroepen. De bedrijfskranten meeèen hierbij een grote 
rol spelen. 
Het werk onder de boeren en de middenstand had de bijzondere 
aandacht van het congres� over het werk op het platteland is 
dan ook een afzonderlijk besluit genomen 

ACD 27743 Ja n.1948. 
Binnenkort zullen door het gehele land Welvaartcomite's op
gericht worden, welke getuigen tegen het pÎan'!Mä""rehall. 
Dergelijke comite's komen eveneens in de bedrijven en in 
verschillende buurten. Getracht zal worden ook partijlozen 
en leden van andere politieke partijen in deze comite's te 
betrekken. 
Gen9emde comite's zullen landelijk georganisee�d worden. 

Volgens "de Volkskrant" van 27 .12 .47 is op het congres o.m. 
besloten dat contact zal worden opg3 nomen met de KOMINFORM. 
Verder zou het zwaartepunt der communistische propaganda 
worden gelegd op 5 gebieden: de vakbeweging, het platteland, 
àe middenstand, de jeugd en de vrouwen. Een statuten-wijziging 
werd aangekondigd om het mogelijk te maken ·�onbetrouwbare'' 
leden uit de partij te royeeren. 

Op 15 en 16 Nov .1947 werd een "Vrouwencongres" van de C .P .N. 
(Leidsters-weekend) te .Amsterdam gehouden.





'PA R T  IJ B E S TUUR 

1. AVERINK, Hanna Jacoba, geb. 28.5.1913 te Enschede, wonende Scho
terweg 22 te Haarlem (pseudoniem Annie Klein) 

2. BARUCH,Siegtried (zich noemende Fridl), geb •. 17.2.1905 te Gottingen
(Dld),ec.drs., journalist, wonende Jeker

straat 45III te .Amsterdam. 

3.�, Cornelis, geb. 1.2.1891 te Noord Scharwoudef tuinder, wonende
Johannes Verhulststraat 132 I te Amsterdam. 

4. BRANDE.NBtJRG, Jacob, geb. 22.8.1899 te .Amsterdam, �oopman in boeken,
wonende A:trikanerplein 47ns te Amsterdam. 

5. COOLEN, Johannes Henricus Leonardus, geb. 11.7.1893 te Tilbure,
fabrieksarbeider, wonende Tulpstraat 77 te 
Tilburg. 

6. DIAS1BAUSTE, Fra�cisc•, 17.4.1917 te R•tterdam, mij•werker, w••e.te

Mij.straat. 13 te Heerle•. 

7. van de DRIFT, Nicolaas Johannes, geb. 13.�.1905 te Amsterdam,
dagbladdirecteur, ��ende Jekerstraat 9é)Il:I:.. 
te Amsterdam. 

s. GILLIERON, Lodewijk, geb. 12.8.1909 te Amsterdam, kantoorbediende,
wonende Adolf van Nassaustraat 27hs te Am
sterdam. 

9. GREGOIRE, Martinus Hubertus, geb. 3.8.1901 te Maastricht, boekdruk
ker, wonende Generaal Cronjestraat 119r te 
Haarlem. 

10. de GROOT, Saul (zich noemàade Paul), geb. 19.7.1899 te Amsterdam, :r
wonende M&!PM)l.onweg 49U te Amsterdam,go.cur,t. ... �i>. 

11. �' Jan, geb. 13.10.1912 te Finsterwolde, landarbeider, wonende
l.80p ,� t1.S-.'t7: Ylk.\.Mse..s�. 

.

&����. 
12. van den HAM, Berus Eerardus, geb. 10.2.1912 te Amsterdam, schilder,

wonende Keizersgracht 186hs te Amsterdam. 

13. KOEJEMANS, Anthoni Johannes, geb • . 20.4.1903 te Rotterdam,. hoofdre
dacteur, wonende Gijsbrecht van .Amstelstraat 
29 te .Amsterdam. 

-14. KOENEN, Andreas Cornelis, geb. 19.9.1905 te Nijmegen, - - - - �
wonende Kribbestraat 11Il te Amsterdam. 

i5. KREMER, Willem, geb. 17.11.1918 te Emmen, landarbeider, wonende
Bos chlaan 22 te Ennnen. 

16. �. Willem, geb. 6.6.1915 te Zaandam, timmerman, wonende J.C. van
Wessemstraat 41 te Zaandam. 

17. MOURER, Nicolaas Antonius, geb. 25.3.1900 te Bergen op Zoom, journa
list, wonende Schoolstraat 17a te Groningen. 

18. �' Heinrich Bernhard, geb. 6.1.1902 te Rheine (Dld), te:&tielar
beider, wonende Kuijpersdijk 187 te Enschede. 

19. REUTER, Johannes Frans, geb. 19.2.1912 te Sloten (NH), gemeenèe
ambtenaar, wonende Esmoreitstraat 9III te 
Amsterdam. 

20. van SANTEN, Joseph, geb. 7.3.1908 te Rotterdam, drs., leeraar,
wonende Heerengracht 28 te Amsterdam. 

21. SCHALKER, Johannes Pieter, geb. 16.12.1914 te Delft, fotograaf,
wonende Stuwstraat 12 te 's Gravenhage. 

22. TEIWES, Johannes Hendrikus, geb. 4.6.1911 te �ierdam,
· wonende Ves puccistraat 16 te Amsterdam. 

23. TROMMEL, Betje, geb. 21.3.1908 te Rotterdam, echtgenoote van w.

van der ZAKEN,wonende Busken Huetstraat 188 

te 

·PARTIJ



24. WAGENAAR, Gerben, geb. 27.9.1912 te Amsterdam, meteropnemer,
wonende Clematisstraat 5hs te Amsterdam.

25. WEISTRA, Johannes, geb. 1.2.1915 te Leeuwarden, loodgieter, wo
nende Oostersingel 26 te Leeuwarden. 

2.6. RRAJI/IER, Lucris Dekema_'.::F.)bbo Johan; geb. 27-4-18-89, leraar> 
lich. opv. won. te Utrecht, Hobbemastraat 1a 

. . (Maanqra-quor.:t over Mei 194 7 
27. van BORK, Johan Heinrich, · · - · Utrecht) 

geb. te Amsterdam, 13-11-1908, . ,1..._ � 
wonende te Amsterdam·, �l-:0: . 
C lëR8nàÏgdDäl�a�p��ig;: ï1à·v�n9fil�4Pàr�î�-

bestuur.). 

28. GEEIROED, Gerard Gilles; 4.8.20 Haastrecht; kant.bed.;
Goudenregenstr.154 te Den Haag. 
Werd in "De waarheid" van 15.1.48 aangekondigd 
als spreker, lid van het P.B. 



Voorzitter 

Algemeen 
secretaris 

Secretaris 

Algemeen 
Penn.mr. 

D A G ELIJ K SCH BESTUUR . 

WAGENAAR, Gerben, geb. 27.9.1912 te .Amsterdam, me
teropnemer, wonende Clematis
straat 5hs 

te .Amsterdam. 

de GROOT, Saul (zich noemende Paul), geb. 19.7.1899 
te�terdam, wonende Marathonw-eg 
4,g; te .Amsterdam.9i:i.a,-,;,,,,1 "!{1

SCHALKER, Johannes Pieter, geb. 16.12.1914 te Delft, 
fotograaf, wonende Stuwstraat 12 
te 's Gravenhage. 

MI8DCM, Jacobus Cornelis, 21.12.1810, Ned., Esmoreitstr. 
9-II Amsterdam, postgiro: 511002.
Was met de 3 bovengenoemden de vierde
ondertekenaar v.e. aanvraag voor
gironummer, dat te zijnen name is
gesteld. Mede-gemachtigden: J .F.

REUTER en J. VAN SEGGELEN. Girono. 
511002 is blijkens "Voorwaarts" va,n 
31.5.47 het no. v.d. alg.penn.m. der 
CPN (De Waarheid) 

VAN SEGGELEN, Jan, geb. 16.11.21 te Schoten, tot 16.1.47 
ingeschreven te Wormerveer, vandaar 
afgeschr.n.Dord�ht,A�

· .;,r-� � In�, 
Was ass.accmuntant bij Rijksacc.diens· 

'1 

Leider orga- HAKEN, Ja�, 
nisatie par-

13.10.12 te Finsterwolde, journalist, 
sedert 21.5.47 won. Nicolaas Witsen
stráat 8 II Amsterdam. tij-secreta-

riaat. (Id.A'dam, Juli 47/ACD 18382). 

DAGE
LIJKSCH 
BESTUUR 



P O L I T I E .K BUREAU. 

AVERINK, Hanna Jacoba, geb. 28.5.1913 te Enschede, wonende Schoter
.. weg 22 te Haarlem (pseudoniem Annie KLEIN). 

BARUCH, Siegfried (zich noemende Fridl), g�b. 17.2.1905 te Gottingen 
Ee�drs., journalist, wonende Jekerstraat 

45�II te Amsterdam. 

BRANDENBURG, Jacob, geb. 22.8.1899 te Amsterdam, koopman in boeken, 
wonende Af'rikanerplein 47hs te Amsterdam. 

dé GRCX>T, Saul (zich noemànde Paul), geb. 19.1.1899 te Amsterdami part.i jbestuurder, wonende 'Me:I"e.ilhonweg 49I.1,,
te Amsterdam. ,Ja.a..�;.rt ... '/6 • .z 

KOEJEMANS, Anthoni Johannes, geb. 20.4.1903 te Rotterdam, hoofd
redacteur, wonende Gijsbrecht van .Amstel
straat 29 te Amsterdam. 

SCHALKER, Johannes Pieter, geb •. 16.12.1914 te Delft, fotograaf, 
wonende Stuwstraat 12 te 's Gravenhage. 

WAGENAAR, Gerben, geb. 27.9.1912 te Amsterdam� meteropnemer, wo
nende Clematisstraat 5ns te Amsterdam. 

HAKEN, Jan, 13.10.12 Finsterwolde, journalist, sedert 21.5.47 wonende 

• , - Nicólaas Wisèenstraat 8 II Amsterdam.
� (Id. A' dam/Juli 47 /ACD18382) 

POLITIEK 
mmEAU 



0 R GA N:I SA TIE BUREAU. 

AVERINK, Hanna Jacoba, geb. 28.5.1913 te Enschede, wonende Scho
terweg 22 te Haarlem (pseudoniem Annie KLEIN). 

BRANDENBURG, Jacob, geb. 22.8.1899 te Amsterdam, koopman in boe
ken, wonende Afrikanerplein�7hs te Amster
dam. 

SCHALKER, Johannes Pieter, geb. 16.12.1914 te Delft, fotograaf, 
wonende Stuwstraat 12 te 's Gravenhage. 

ORGANI
SATIE �' Christiaan, geb. 11.9.1907 te Amsterdam, kantoorbediende, 

wonende Noorder Amstellaan 163 te Amster
dam. 

, BUREAU 

VERHEIJ, îArie Adriaan,26.2.1917 Amsterdam,administrateur,Banstraat 19-I 
Amsterdam. Roepnaam Harry. 

REUTER, Johannes Frans, �eb. te Sloten 19-2-1912,won. 
Esmoreitstraat 9/111 te A'dam. 
R. werd in Jan.1946 benoemd tot partij
bestuurder C.P.N. en heeft als zodanig zit
ting in het Organisatie-Bureau van het
partijbestuur. (ACD.21828-6-10-'47).

Organisatiebureau, afd. Financien, verzond in Juni 1947, 
rondschrijven aan alle districten i.v.m. spaarsijsteem 
"Pegasus". 



WETENSCHAPPELIJK B U R E A U • 

Gevestigd Leidschestraat 25, Amsterdam ( C) • 

Documentatiebureau : Leidschestraat 25, Amsterdam, onder 
leiding van 
van BOXEL, T 

echtgenoote van STRUIK, 

BESTOUR secretaris �' Benjamin Sallij, geb. ·12.9.1913 te 
·Nijmegen, arts, wonende Daniel Wil-
linkplein te Amsterdam.

van SANTEN, Drs. Joseph, geb. 7.3.1908 te 
Rotterdam, leeraar, wonende Heeren

gracht 28 te Amsterdam. 

RUTGERS, Ir. Sebald Justinus, geb. 25.1.1879
te Leiden

1 
ingenieur, wonende Hunze

straat 45 II te Amsterdam. 
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C O M M I S S I E V O O R 

RECH TSWETEN S CHAPPEN EN JUS TI TI E. 

Voorzitster TALMA STHEEMAN , Mr. Heleaa Flore•ti•a, geb. 22.4.1893 
te Zuidbroek, wed. KUIPER, T., adTo
caïe, wo•e•de Gerrit Ta• der Vee•straat
21 te Amsterdam. 

Secretaresse ELDERING, tu-. Petre•ella ETerdi•a, geb. 6.10.1909 te 
R�tterdam� ges cheide• J!• POLAK, B.s.
wo•e•de R1Tierealaa• 6 II te Amster
dam. 

R appo�teur' !Q!, Louis, geb. 17.2.1919 te A?Mterdam, juridisch 
ca•didaat, Wl!l•e•de Titiaa:L!traat 35 
te Amsterdam. 

WILLEKES MACDONALD, Mr. I •a Elisabeth, geb. 21.3. 
1886 te Haarlem, e/T. PRINS, A.P. 
wo•eade Ta• G ye•laa• 45 te Bilt
heTe•. 

PROPER, Mr. Michael Dirk, geb. 21.1.1915 te Haarlem, 
adT<:>caat e• procureur, we•eade Kle
Terlaa• 94 te Haarlem. 

WALLBACH, Dr. Curt Weraer Bru•o, geb. 2.11.1902 te 
Berlija, Jrnopma•, we,e•de Palmstraat 
6ohs te Amsterdam. 

STOKVIS, Mr. Dr. Be.._o Jules, geb. 23.6.1901 te Am
sterdam, adTocaat e• procureur, wo
•e•de O ostei•de 25 te Amsterdam. 

HOUWING, Mr. B erendine Annetta M., 13.1.1888 Leiden, 
e/T. COHEN TER.VAERT, strafrecht-re
pet&t�r, weaeade Frederik He•drik
s traat 42 te.Utrecht. 
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C O M M I S S I E. VOOR 

SOCIALE P S Y C H O L O G I E • 

Voorzitter GREVEN, Pr0f. Dr. E A 

Secretaris/ 
ra:pparteur 

OERLEMANS, Dr. Adriaaus Coraelis," geb. 30.9.1909 te 
Vrij hoeTe-Capelle, arts, waaeade 
Keaiagslaaa 15hs te Amsterdam. 

m!!!, Jhr. Dr. Rhi.1n·is, geb. 21.7.1909 te Utrecht, 
ps yche-aaalytisch zeauwarts, woaeade 
Statieasweg 4 te 's GraTeahage. 

T&a EMDE BOAS, Dr. Ceearaad, geb. l�.6.1904 te Rot
terdam, zeauwarts, weaeade stadie•-
àilie-'8� te Amsterdam. 1 J ,.,\ 
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C O M M I S S I E V O O R G E S C H I E D E N I S • 

V00rzitter 'Yll.a PRAAG, Gerrit, geb. 22.9.1895 te Amsterdam, re
àac!Îur, weaeade Klaiagi• E:mmakade 
109 te 'e GraTe•hage. 



C O M M I S S I E V O O R E C O N O M I E E N F I N A N C I E N • 

V0orzitter 

Secretaris/ 
rapporteur 

BARUCH, Siegfried (zich •oeme•de Fridl},geb. 17.2. 
1905 te Getti:age• (Dld), ec.drs!i jeur
•alist, wo•ellde Jekeretraat 45I te 
Amsterdam. 

TR• SANTEN, Drs. Jeseph, geb. 7.3.1908 te Retterdam, 
leeraar, wo•e•de Heere•gracht 28 te Am
sterdam. 

LAGENDIJK, Drs. Leendert Jacob, geb, IJsselmonde 13-6-1905 
'lUlS redacteur Ec••· �eorl.Die.at Depart. 

Haad. ea NijT., waaellde -n.• Halewij•
plei• 31 te Veorburg. 

BLUMER; Alfred,geb .Tandjong Poera Bindjei, 20-4-1910, 
redacteur .cum 
Amsterdam. 3SIE 

GLIMMERVEEN, Cer•elis, geb. 4.11.1919 te Leeuwardea, 
waaellde Cam..mi•ghastraat 

61 te Leeuwardea. 

SUBCOMMISSIES 

de WIT, Johannes; 6.2.08 Ftrecht; accountant; 
woande Atjehstraat 120,

l.20CU 's Gra Teahage • 

ZEEHUIJZEN, Ir. Jacob Johan; 27 .10.03 Arnbarawa; 
chemisch ingenieur; Korverlaan 7, 
Xs{.(èlf,��i:� BUSSU111. 

VERDUIN, ·.Jan. Willem; 30. 7 .23 Den Haag; EVC-funct. 
w••ellie Nieuwediep-

straat 101 te 's Gra..-eahage. 

' 

Subcemmissie Teor Algemee•e Ece•omische Perspect&eTe• ea Prebleme•. 
GLIMMERVEEN, Ceraelis, geb. 4.11.1919 te Leeuwardea, 

we•eatie Callilliaghastraat 
61 te Leeuwarde•. 

Subcommissie Toer I•Te•tarisatie e• Oerlo�sschade. 
de WIT, J 

w •e•de Atjehstraat 120 
te 's GraTe•hage. 

Subcemm.issie Toer Staatsfi�a•cie•, Eco••mische pelitiek e• belas
tiage• Ta• SANTEN, Drs. Jeseph, geb. 7.3.1908 te Retterdam, 

leeraar, wo•e•de Heereagracàt 28 te Am
sterdam. 

Subc0llllTlissie Toor het Terzamele• -.a• Statistische gege..-e.s Toor 
Tergelijkiag der i•dexcijfers. zie verder 



vervolg 
VERDUIN, .:tan Willem; 30. 7 .23 Den Haag i EV..G.-functionnarrlls · wonende Nieuwediepstraa� J.LJl te 's Gravennage. 

Subcommissie voor den Binnen- en Buitenlandschen Handel. 
BLDMER, Alfred, geboren te Tandjong 1'oera Bindjei, 

20-4-191 O, journalist, wonende te .Amsterdam 

Subcamnissie voor Middenstandsproblemen. 
ZEEHUIJ'ZEN, Ir. Jacob Johan· 27.10.03 Am.barawa; chemisch

ingenieur; Korve rlaan ? , Bu sstm1 .U)(b[ :Q-apemm;g:s:x 

:tv.LB 
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COMMISSIE VOOR 

TAAL LETTERKUNDE EN KUNSTWETENSCHAP . 

STARKENSTEIN, Magdalena, geb. 17.10.1917 te Praag, e/v. 
van EMDE BOAS, c., wonende Stadionkade 
sohS te Amsterdam. 

de LEEUWE, Drs. Jules, geb. 7.5.1913 te Amsterdam, jour
nalist, wonende Suezkade 173 te 's Graven
hage. 

ENUTTEL, Dr. Joannis Adrianus. Nelinus, geb. 14.5.1878 te 
Delft, , wonende Witte-
singel 52 te Leiden. 



S :<BC O MMI S S IE V O O R  LAN D B OUW E N  VOED I N G

Voorzitter 

Secretaris/ 
rapporteur 

RUTGERS, Ir. Sebald Justi•us, geb. 25.1.1879 te Le1-
de•

1 
1•ge•ieur, wG•e•de Hu.zestraat

451 I te Amsterdam. 

HARMSEN,Màrtinus,geb. 15.4.1884 te Warnsveld 
btüle•kweeker, wo.e:ade Muidergracht 29-II 
te .A:msterdam. 

n• ALBADA, Ir.Nrarinus, geb. 25.4.1915, landbouwkundig 
ingenieur, won. Koningsweg 31 Beekbergen. 

KAMMINGA, Chr E 
jour•aliat, 'WO•e•de 
te Le euward e•. 

n• der BODDE, 

BOOL, 

WELHUIJZEN, 

BORST,'C�r•elis, geb. 1.2.1891 te Neord Scharweude,� 
tui•der, we•e•de Joha:utes Verhulst
straat 132II te Amsterdam. 

· Ta• der DOMME,

SUBCOMMISSIES 

Subcommis sie Toor la•dbóuw e• Veedi•g. 
Yi• ALBADA� Ir. M 

ff.• der BODDE, 

KAMMINGA, Cbr 
jeur•a list,we•e:ade 
Leeuward e11. 

Subcemmis sie voor Pachtkwestiea. 
WELHUIJZEN, 

SubCOI1!"!1Ssie TOGr Oatgi•ni•gspl••· 
BORST, Cor•elia, geb. 1.2.1891 te Neord Scharweude, � 

tuinder, wî!e•de JohaEtea Verhulst-
straat 132 te .l\msterdam. zie verder 
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vervolg 

Subcommissie voor Organisatiewezen in den Landbouw. 
HARMSEN, F 

bollenkweeker, wonende 
.Amsterdam. 

RUTGERS, Ir. Se�ald tustinus, geb. 25.1.1879 te Leiden, 
ingenieur, wonende Hunzestraat 45III te .Amsterdam. 

BORST, Cornelis, geb. 1.2.1891 te Noord Scharwoude, tuinder, 
� . . wonende Johannes Verhulststraat 132II te Amsterdam. 

Subcommissie voor Geschiedenis van Landbouw en Tuinbouw, gezien uit 
Marxistisch oogpunt. 

ï ? 
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COM M ISSIE V OO R  S OCIALE ZAKE N. 

Voorzitter 

Secretaris 

KOENEN, Andreas Cornelis, geb. 19.9.1905 te Nijme-
geb, , wonende 
Kribbestraat 11I te Amsterdam. 

BA.RMES, Mr. David, geb. 14.5.1914 te Amsterdam ad
vocaat, wonende Velasquezstraat l�s te 
Amsterdam. 

HULSEBOS, Jan, geb. 12.2.1925 te Amsterdam, journa
list, wonende Jan van Riebeekstraat 21 
te Amsterdam. 

PROPER, Mr. Michael Dirk, geb. 21.1.1915 te Haar
lem, advocaat en procureur, wonende 
K:lèverlaan ·94 te·'Haar-lem. 

GORTZAK, Dirk G , geb. 26.11.1903 te Am-
sterdam, assuradeur, wonende 2e Jan 

Steenstraat 112 te Haarlem. 
van EXTER, Willem, geb. 3.10.1906 te Amsterdam, 

, wonende Uiterweg 
114 te Eemnes. 

1 
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3SIE 



COMMISSIE VOOR VOLKSGEZONDHEID . 

Voorzitter �, Jhr. Dr. Rhijnvis, geb. 21.7.1909 te 
Utrecht, psyche-analytisch zenuw
arts, wonende Stationsweg 4 te 
's Gravenhage. 

DE WIT, Thomas Rinke, geb. 17.1.1916 te 
's-Gravenhage, arts, wonende 
Stationsstraat 5 te Wormerveer. 
Hij schreef in "Politiek en Cultuur" 
(Juli 1947) een artikel over zieken
fondsproblemen, dit namens de Medi
sche afdeling van het Wetenschappe-
lijk Bureau der C.P.N. 
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6 0 M M I S S I E V O O R V O L K S H U I S V E S T I N G. 

Voorzitter BOT, Jacobus, geb. 14.8.1892 te Amsterdam, archi
tect, wonende Nieuweweg 4c,hs te Am
sterdam. 

van der VEGT, Helmig Jan, geb. 9.4.1921 te Am

sterdam, bouwkundige, wonende Plan
tage Kerklaan 2II te .Amsterdam. 

de WIIDE, Elisabeth Johanna, geb. 4.4.1921 te 
Amsterdam, bouwkundige, wonende 
Plantage Kerklaan 2II te Amsterdam. 

rz�,.�. 



COMMISSIE VOOR ONDERW IJ S. 

WII.l.EMSE, Wijbrecht, geb. 17.6.1897 te Haarlem, 
e/v. van den. MUIJSENBERG, L .W., on
derwL1zeres, wonende Prinsengracht 
1105III te .Amsterdam. 

van der TUIN, Elisabeth Antonia Wilhelmina, geb. 
23.6.1909 te Amsterdam, e/v. RêMAKER, 
J., montessori-onderwijzeres, wonen
de Sweelinckla an 13 te Bilthoven. 



COMMISSIE VOOR KUNSTEN . 

STARKENSTEIN, Magdalena, geb. 17.10.1917 te Praag, 
e/v. van EMDE BOAS, C., wonende Sta

. dionkade soM te Amsierdam. 
de LEEUWE

1 
Drs. Jules, geb. 7.5.1913 te Amsterdam, 

journalist, wonende Suezkade 173 te 
's Gravenhage. 



COMMISSIE VOOR POPULARISATIE . 

Voorzitter de LEEUW, Hugo 

van PRAAG, Gerrit, geb. 22.9.1895 te Amsterdam, 
redacteur, wonende Koningin Emma.ka
de 109II te 's Gravenhage.

TAS, Drs. Eva r -
geb. 7-8-1915, te /J- '4 
lerares, won. Joh. Verhulststraat 

-+-"q c,,· i.,_,,;. h a hi N � ;;-,,.,t.41.A· / 
!_ A ' dam •
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COMM ISSIE VOOR NATUURWETENSCHAPPEN. 

Voorzitter 

Rapporteur 

WILLEBRANDS, Albertus Franciscus, geb. 5.7.1899' 
te Alkmaar, chemÎdrs., wonende Roe
lot Hartplein 11 I te Amsterdam. 

W1U,RA VEN, Th 

MULLER, Ir. 

nat.phil.drs.,

ie

die-

)NTROLE 
v1MISSIE 



C0MM I S$IE VOOR I NDONESIE . 

Zal worden samengesteld door 
RUTGERS, Ir •. Sebald Justinus, geb. 25.1.1879 te Leiden, 

ingenieur, wonende Hunzes�raat 45III te
Amsterdam. 

" 
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CONTROLE COMMIS.SI E 
Formatie 
De Coatrole-cemmissie is zoowel laadelijk, als districts- als afdeelbgs

gewijs georga•iseerd. 

Taak 
Dec0mmissies zij• belast met toezicht op alle gedragiige• na all� partij

ledea, aiet allee• ia opdracht T•• de betreffeade besturea, Zij ka• 
on eige• iaitiatief oaderzoeke• iastellea. De rapporte• worde• aaa 
de besture• OTergelegd, Zooveel mogelijk warde• partijlede• beaoemd, 
die teTew.s tot het Nederla•dsche politiecc;,rps of P.O.D. behoore•, 
bijv. D,E,Goedhart,dew. Haag, die aa•Taakelijk deel uitmaakte T" het 
Haagsche districtsbestuur, doch daaruit trad, toe• hij Te>or de e.c. 
de� Haag werd aaw.gewezea.

" 

Bericht 6.1.1947 dat de e.c. Til• 20 ma• moet w orde• uitgebreid tot 30 ma•. 
Co•trole n• de partij i• het algemeeJl werd driJlge•d geweascht geacht. 
Er moetew co•brole-bureaux kome• voor kapitaliste•, middeastaaders, ve-
0rijve•. admi•istratie, toezicht op docllffle•te• TllI bedrijTe•. Daarom die
•e• actieve lede• te worde• beaoemd. 

Samenstellbg 
SCHREURS, Joa:aies Josephus Maria Hubertus, geb. 2,2.1910 te

Haele• (L), P,R.A.-ambteaaar, woa, 's Hertege•bosch. 
MALIEPAARD, Pieter Cêr•elis, geb. 11.11.1908 te Cape�le (Spra•g

en Capelle), sleepboot-kapitei•, woa, te Rot terdlllll, 
MODRER, Nicolaas Antonius, 25.3.1900 Bergen op Zoom, journalist,

Seheo�aa-t-l�ren:1'ngen. (controle op gewestelijke
leiders) ( 9936-Jan .47 N. ) 

VERHEIJ, tTJe;,;Ad:riaan (noemt zich Harry), geb.26.2.17
te Amsterdam, administrateur, Banstraat 19-I, 
Amsterdam. 

Op districts-functionarissen-vergadering in Utrecht op 7.7.47 
wordt meegedeeld, dat Paul de Groot zes personen heeft henoemd, 
die geen vergaderingen mogen bezoeken, maar in groèpjes van twee· 
uitsluitend CPN-ers volgen, (ACD18229) 



AMSTERDAM Contr.Comm. 
Voor district BRANDS.EN, Bertus, geb. 28.10.1914 te Utrecht, metaaldraaier, 

ws•. te Amsterdam. Is lid T&• het Dágel1jksch Bestuur va». het Dis
trict Amsterdam, bela.st met Grgu.isatie (o.m. cG•trole op C.P.N.,' 
lede• e• zuiveri•g partij). Teeke•t •ame:as de Co•trole Commissie 
District C.P.N. Amsterdam. 

e.c. afdeeliag 17 Amsterdam
ELZINGA, Ha• 
MULDER, Miep 

,c 

Opdracht uitlatiagea e• ga11ge• lede• cG•treleere•, te•ei•de er v�or te 
wake•, dat verkeerde eleme•tea ia de C.P.N. terecht k•mea e• 
eve•tueele afwijkiage• •aar rechts of aog li•kscher rapportee
re. ( 243-9523) 

's Gra ve:ahage 
GOEDHART 

Co•tra-spio••age �rga•isatie va• de C.P.�. 
Leider: GOULOOZE, Dadel, geb. 28.4.1901 te .Amsterdam., wo•. te 

(I.d.A'dam 4.12.45) 
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Contr. Comrn. 3 

ROTTERDAM 
Leider e.c. district Rotterdam MALIEPAARD, Pieter Cornelis,11.11.1908 

Capelle (Sprang-Capelle), sleepbootkapttein, Alberdibck Thymstr� 
7 Rotterdam. (9936-Jan.47 N.) 

., 
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LA ND E LIJK VE RKIEZINGSBUR E AU. 

Opgericht in Februari 1946. 

Taak Het organiseeren en stimuleeren der verkiezingspropaganda, bijv. 
door het laten optreden van revue-gezelschappen met een speciaal 
"verkiezingsprogramma" 1 

BESTUUR 
voorz. SNEL, Jan, 15.2.1908 Gouda, Inspecteur Dept. Handel en Scheepvaart, 

v"össëmburchkade 121 Gouda. 
secr. KOl\iJNG,L 

penn. van de DRIFT, NicÎ!aas Johannes, 13.12.1905 Amsterdam, degbladdirec
teur, Jekerstr. 90 Amsterdam 

MEDEWERKERS 
�' � Israel (ziéh .Ieeme•de Chris), 14.9.1907 Retterdem, marktk••P-

ma•, Kemete•str. 55 HilTersum.
HOBBELN..AN, C 

VELTMAN, C 

VERHEIJ, Harri j 

Onder het landelijke bureau ressorteeren de districtsbureaux. 

Onder dit bureau staat het 
VERKIEZINGSFONDS 

dat in werking trad op 25.2.1946 {herdenkingsdag Februari-sta
king). De verkiezingscampagrie moest op dien dag beginnen als 
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"Partij van de Februari-staking". Later liet men deze taktiek vru 
d ren. 1ECCJNCMIS 

Penningmeester van het fonds is van der DRWT, :Nicolaas Johannes BUREAU 
13.12.1905 Amsterdam,dagbladdirecteur,Kekerstr,9QII Amsterdam. 

�rr. lf'7 �����,Ie )OCTJLIBN-1 
k4��Ut.ed�������-�� :A�IE 
IUv.,1,t,,,�k ��/1"���/.r:fl'J��-J/.d, BUREAU 
. cl{d�-1,'r:w.- ��/ � J: r� ·-

�, ti.tro-. au. � /Y ;%�/ 7-7'�- //. . é4r �� J.r.Y,el 



ACD27838 Jéiil.48. 
Er zal voor de v��kie�ingen 1948 een fonds gevormd moeten 
worden groot f 250.000.
Er zou nog slechts f' 2.000 bijeengebracht zijn_. 
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AFDELING FINANTIELE CONTROLE DER C.P.N. 

Dit bureau is einde Juni 1947 overgeplaatst naar het
Partijgebouw, Roemer Visscherstraat 4 te Amsterdam. 

FUNCTIONARISSEN 

CIERKX, Petrus;. 28 ,6. 91 aee·rtruidenberg; Churchilllaan 
201-III, .Amsterdam.
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ECONOMISCH BUREAU VAN DE C.P.N. (DE W.AARBEID).

Het Econ.Bur.v.d.CPN (de Waarheid), District Rotterdam hield op Zondagmorgen

20.7 .47, 10.30 uur een conferentie te Rotterdam over het "Natonaal Welvaarts

plan" der CPN. Spreker was Jan HOOGC.ARSPEL, 6.4.88 te Adam, won. Rochussenstr,

309b te Rdam, lid 2de Kamer voor CPN. 
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DOCUiv1ENT.ATIEBURE.AU DER C .P .lif. 

Dit bureau is gevest_igd te Amsterdam, Roemer Visscher-
4, tel. 83502 (ACD 21712,2.10.47). 
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DA GB LA D "D E WA A RHEI D". 

RAAD VAN BESTUUR';(identiek met Bestuur v.d. Stichting ''Bepenak", 
. (opger.bij acte dd.30.10.33, not·.J.P.v.Doorn,A'dam) 

(Voorz.) de GROOT, Saul (zich •oemaade Paul), geb. 19.7.1899 te
Amsterdam, �art!jbestuurder, w••e•de 
�� te AmsterdaJ1" Gaaspstr .46I . 

( Commiss.) }VAGENAAR, Ger be•, geb. 27.9.1912 te Antsterd&lll, tieter
epaemer, �•e•de Clematisstraat 5ha te
Amsterdam. 

(Commis�) BRAND.ENBURG, Jacob, geb. 22.8.1899 te Amsterdllll, kop
ma• ia b0eke•, we•e•de A:f'r1ka•erple1• 
47hs te Amsterdam. 

(Commis s.) REUTER, 
si.� '

7
' 

Je)aaaes Fraas, geb. 19.2.1912 te Slete•, ge
m1nte-ambteuar, WHe•de Eemoreitstraat 

(Secr.) 

9 te Amsterdam. 

CLERKX, P etrus, geb. 28.6.1891, te Geertruidenberg, wori.
Churchill� 201III te Amsterdam. 

(Penn.m.) MISDOM , Jacebus Coraelis, geb. 21.12.1910 te Amsterdam,
reiziger, we•eade Esmereitstraat 9II te 
Amsterdam 

DiTerse edities Toer 
Amsterdam, Rotterdam, 's GraTe•hage e_� Meppel (zie hier••)

Laadelijk Ho<!!fdredacteur A"ü.o.., ? �oho." ) 

KOEJEMANS, A.th9•i Johaames, geb. 20.4.1903 te Retterdam, 
(Zie ommezijde) h0ofdredacteur, wHeade Gijsbrecht na Am-

. stelstraat 29 te Amsterdam. 
PlaatsTerTaagead hsefdredacte�r 

BARUCH, Siegfried (zich •0eMeade Fridl), geb. 17.2.1905 
(Zie ommezijde onder te Gëttiagea (DlEl.), ect�fs., jeuraalist, 

-----�·Schoonenberg) woneade lfei:erstraat 45 te Amsterdam. 
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· "" Parlementair redacteur 
.�tf JUNGMANN, Wilhelm, geb. 16.11.1913 te Rottn�am, .jeuru-

� ,q, 

list, woaeade RQ•�es�raa� 8 1 � f.asteP 
' � te 's-Gravenhage,Berberisstraat 

DE 
}ROOTE

85 
[SCUSSIE

G •eeskuadig medewerker 
�' Beajami• Sallij, geb. 12.9.1913 te Nijmegea, arts, 

weae:ade Da•iel Williakplet. te Amster-

Muziekrece!lse•.t 
TIU NOORDEN, Dr. P

Cerres:pe•d.eat 
RIEZOUW, Bart, geb. 24.4.1914 te Slete:a, jouraalist,

weaeade Plaatage Kerklaaa ghs te Am
sterèlam. 

Cerrespeadeat te Parijs 
BRUSSE , Jan Bernardus, geb .s. 7 .1921 te Rotterdam, journalis:!J,

wonende te Parijs (staat nog ingeschreven te 
Amsterdam,Reguliersgracht 47hs. 

Cerrespe:ade:at in Iado•ej�e 
JOESOEF, M� Ct}-(.-:r-z;...., ... 

Sportmedewerker 
WEENINK, Jan
/ 
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Elaatsvervangend Hoofdredacteur 
SCHOONENBlmrr, Anttonius Dionysius, p.;eb. te Amsterda�J, 

24-8-1 91 O, ,,on. te Amsterdam, nransvaal
straat 93a-1I. 
Hij is benoemd als plv.hfd.red. in de plaats 
v-an BARUCH, well{:e laatste inverband met zijn 
werkzaamheden voor het Dag. Best. der c. --n. l'T. R 
de f�nctie van �lv.hfd.red. niet meer kan 
blijven vervull.en. Baruch zal "rel aan de red . .--
van "De Waarheid" blijven verbonden. HOLJNG 

( "De Waarh€ id "d. d .1 5-10-47s 

/10RTZAK, Hendrik, geb. 29.6.1900 te Amsterdam, 1110n. 
Goudsbloemstraat 1 c.:9-III, is toegevoegd aan .J• 

'ROPA-
de redactie Binnenland van "De Waarheid". fANDA 

("De Waarheid van 15.10.41� 

Het Vrije Volk van·14.10.1947 meldt, dat oÏachoon Koeje
_mans nog altijd als hoofdredacteur van "De Waarheid" 
staat vermeld, hij in f eite met betrekking tot de dage
lijkse lei.ding van "De Waarheid" is vervangen door Fred 
�chonnenberg. 

op 7. g .47 werd op Birkhoven door G.1.\/AGENAAR de actie voor
d e  2e oblig�tielebing ingezet. Doel f 500.0p voor 
aanschaffing van verder benodigde zetmachine3, 
verbouw en cbnrichting pand. 
ne 2e lening moest naast e en financ�eel,o?� 
een politiek succ es worden. Pä.D tal 1nschr1 J - C' 

vers moest groter zijn dan bij le  lening 
( r 550 .000 door 10 .000 intekenaars) •. De 
distr.besturen zijn hiervoor verantwoordelijL 

(Sept.47 PCD 21091) 

"De waarheid" van 15 Jan�l948 vermelt F.SCHOON.ENBERG 
als plaatsverv.hoofdred. 
7ooals w.èrd verwacht, is KOE.Tl!litANS van deze functie 
ontheven. 
Hoofdredacteur is Paul de GROOT. 
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DIRECTIE van het dagblad "DE WAARHEID" : (ID.�dam,OD 356 ACD17654 -------------------------------------- 'Juni'47): 
1. Directeur Nicolaas Johannes VAN DER DRIFTf geb. 13.f.1905 te

Amsterdam, won. Jekèrstraat go.!:] Amsterdam. 
2. Hoofdredact; Anthoon (t) Johan (t) KOEJEMANS, geb. 20.4.1903 te

3. Procuratie-)
houder/ adj.) :
directeur: ) 

Rotterdam, won. Gijsbrecht van Aemstelstraat 29 boven 
te Amsterdam. 
Willem HULST, .geb. 9.12.1916 te Krommenie, wonende 
Dorpstraat 886 te AssBDdelft.

en 

en-

'RIJE 
:'HEDER 

VOOR-

�AARTS 

)IAR-
']AAI,. 

4. Procur�tie�,.
liouder 

Willem Elise NEVEN, geb. 15.7.1910 te Amsterdam, won. 
1 

Van Ostadestraat 484 III te Amsterdam. 
5. Procuratie

houder 

6. Direct. Bij-)
kantoor Den ) 

Hermanus Johannes HENDRIKSZEN, geb. 9.3.1911 te Am
sterdam, won. Gilles van Ledenberchstraat 29-I te 
Amsterdam; 
Willem Frederik PUISTER, geb.1..9.G..1g'7 + .. 

, wonende Prinsengracht no. 334 
Haag:& R'dam) te Amsterdam. 

7. Dir. Bijkant. Lodewijk GILLI!RON, geb. 12.8.1909 te -ilmsterdaJru,1
Meppel: wonende 2de Hoofdstraat 10 te Meppel. 

8. Dir. Bijkant. Jacobus Gijsbertus WORST, geb. 5.12.lÇ/20 te UtrechtJ
Utrecht: won. Singel 27bis te Utrecht. 

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

Rapport ID. A'dam v •. 24.6.1947, OD 356, ACD 17654, Z§gt: 

5[J:J'ERS 
en 

rE IT"'liJ'· 

WERELD
NIEUWS 

/IJ
Dagblad "De Waarheid" wordt· uitgegeven door Stichting "BEPENAK", �OU.lEN 

opgericht bij acte van 30.10.1933 te Amsterdam, door Notaris Jean 
Paul van DOORN, Keizersgracht 662.te Amsterdam. Oprichters waren: 
1. ·Mr. Alexander Salomon DE LEEDW, advocaat, won. Kerkstraat no.

105 boven te Amsterdam; 
2. Thomas Antonie STRUIKiciviel-ingenieur, wonende Warmondstraat

105 boven te Amsterdam; 
3. Petrus CLERKX:, kantoorbediende, wonende Churchilllaan 201-III

POLITm 
EN· 

ULTIJUR 

GIi 

!\.AD. 

te Amsterdam. ......--
Bij oprichting stortten zij ieder f. 50.-- in het fonds der sticht.! 

Voor huidig bestuur, zie RAAD VPN BESTUUR, op vorig blad. 

Hêt'--d._oel der Stichting is: 
Het bevorderen van de pers van de Ned.Arbeidersklasse in ruimste 
zin des woords. De stichting tracht dit doel te bereiken door het 
kosteloos ter beschikking ste�len van gelden en goederen en van 
morele steun en adviezen aan die dag-, week- en maandbladen en aan 
die periodieke geschriften, die volgens het oordeel van het stich
tingsbestuur daarvoor in aanmerking komen. 
Zij tracht dit doel te bereiken door het bijeenbrengen van de nodi
ge geldmiddelen. 
a. door donateurs, die een jaarlijkse bijdrage van f. 5.-- storten;
b. door het aanvaarden v.schenkingen,erfstellingen en legaten; 
c. door alle wettige midàelen,die niet in strijd zijn met die 

stichting. 
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"De Wearheid" is eenigszins noodlijdend geworden door het terugloopen 
van het ae.ntal aboene's en het minder aangeboden krijgen van adverten-
ties. (10.382 Jan.47) 

Op besloten vergadering in Enschede v.d.CPN wordt medegedeeld, de 
dat jaarlijkse inkomsten van·dagblad "De Waarheid" f. 6.000.000.
zijn en het jaarl. tekort: f. 90.000.-- (ACD17954, Juli47). 

Oct .47 
Fa. van Gel der & 7onen verstrekt geen crediet aan ''De 
waarhei d''. PCD 22584. 

vanaf 1 December 1947 komt de ed it ie  uit Meppel te 
ver vallen. Wordt gevoegd bij Amsterdam. 

.Amsterdam heeft meer dtiil een ä.erde deel van het to
taal aantal lezers en de :5 grot e steden .Am.sterdäffi, 
Rotterdam en Den Haag meer dan de helft (55%). 
Noord- en Zuid-Holland leveren t8zamen ,72;k·van het 
lezerstal. (ACD 25938 Dec .1947) 

ACD 25512. Dec.47. 
AUTONUMMERS in gebruik bij "De Waarheid''. 

. �-2. G��;'fG'?1 '244,43 ;J G7 4446 ;..s:GZ 7444?;
1/ GZ 74450;/ G7-ê-40�- GZ �;tG7�; 
3 ��8;�;z..G'7 74441;2G'7 74444;
/ -G-.5�; GZ 68596; 

xxg�x2XXK��Kl<!xl��$ 
�aarxxxxlllli»mkt&:S 

i 
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f
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�
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GZZ74448; 
G'7_.L.6,M 66 ; 
G7J74449; 
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AMSTERDAM. 

DAGB LAD " D E 

Redactie eft Admiaistratie 
Telefooa redactie 
Telefoo• admiaietratie. 
Gemeeategir0-rekeaiag 
Postgire-rekeaiag 

(per week 
Ab••�emeat(per maaad

(per kwartaal 
Drukkerij 
Verspreidiagsgebied 

(��0Pa ,lf 
Oplage 
per 1.1.194-6 
per 1.3.1946 
per 1.4.194-6 
per 1.5.1946 

W A A R H E I D " 

N.Z.Voorburgwal 230-232 
37194 ea 37796 
33955 ( 3 lijaea ) 
W ·5607 
246337. 
Fl. 0,30 
Fl. 1,30 
Fl 3,90 
N.V. De Waarheid
Neord-Hellaad, Utrecht ea Zuidea
:a.aar het Zuidea per luchtp at)

163.000 
128.448 
114.910 
114.297 

Hoofdredacteur �: Aatheai Jehaaaes, geb. 20.4.1903 te 
Rotterdam, h0ofdredacteur� weaeade
Gijsbrecht Taa Amsteletraat 29 te 
.Amsterdam. 

PlaateTerTaagead BARUCH, Sie�fried (zich aaemeade �idl), geb. 
h@ofdredacteur 17.2.1905 te Gëttiagea (Dli.),ec.drs.-* 

jeuraalist, woaeade Jekeretraat 4 II1, 
te Am.sterda!ll. ,...:t :=i. 

Directeur 

Redacteur 

na de DRIFT, Nicelaae .Teh•••es, geb. 13'.12.1905 
te Amsterdam, �bladdirecteur, w�•e•ie 
Jekerstraat 90!:Ilte Am.sterdart. 

LUGER, J haa Headrik Jezef, geb. 25.4.1887 te Hoora, 
jGuraali!t, weae•de Quiatea·Massijs
straat 1 te Antsterdam. 
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Verslagge-,er Taa SWOL, Beread Barteld Headrik, geb. 31.1.1917 te 
Am.sterdam, eaderwijzer, weaeade Priasea
gracht 519hs te AlltsterdaJ!l. 

�c-rn-1 __ _, , __ _ 

VerslaggeTer SPIERDIJK, Jaa, geb. 4.10.1919 te Allste:rliaJ1, Ter
_sla.g�geTer, weaead e Priaseagracht 135I 

te Amsterdam. 

Abonné's te Amsterdam in December 1946 30.000 
Abolilllé's te Heerlen liep terug van 600 op 400 

(244-8678) 
(10.027 Jan.47) 

Per 1.2.1947 is de abonnementsprijs verhoogd met Fl.0,02 per dag en 
Fl. 0,19 per week. 

Bankier: Rotterdamsche Bankvereeniging, Amsterdam. 

-
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ONTACT 1 
3TERDAM 

Correspo:ndentten: 
t!,s"JIBRTOGENBOOCH: van den HEUVEL,Wilhelmus 

musicua,Van Heurnestr.99 
UBACH OVER WORMS: NACHTEGAAL 

lONTACT 
Johannes,19.1.1909 's Bosch, s GRA� 
's Bosch (10.522-Febr. 47) [AGE 

(10.629-Febr.47). 

GEELHOED, Gerard, , die in Mei 1947 
werd overgeplaatst naar Amsterdam, werd op een vergadering te En
schede op 16.9.1947 aangekondigd als landelijk hoofdredacteur/van
"De Waarheid".(244-21320 -Id Ensch.18.9.47)(assistent van Koeje!l'l
mans?). /Binnenland 

MOURER, Ni?�laas Antonius, Bergen o/Zoom 25.3.1900, won. 
SteenwlJkerstraat 34 te Meppel, thans redacteur in ge

r,bouw "Felix Meritis", De Vlaarheid A'dam. (Id.A'dam, 
2209.4?, ACD 21452). 

COHEN, Clara, A'dam 18.2.20, van Hallstr.111/III A 'dam, v/h werkzaam

-bij "De Waarheid" Enschede, nu redactrice A'dam, (25.9.47 ,ACD215rf
-u:x:e -vo---d 
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ACD 24317 Nov.47 
Afd.Alkmaar en omstreken 840 abonne' s op "De �aarheid" 
(in 1946 ca. 1000) 

Volg ens ''De waarheid" wan zg Nov.47 komt de editie uit 
Meppel te vervallen en in het vervolg te J..msterdam gedrukt. 

PCD 27743 - Jan.1948 
Jantal bedankjes, grot er dan aantal nieuwe abonne's.
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RO'ITERDAM. 

DAGBLAD "DE W A A R H E I D " 

Redactie ea adniaistratie Heemraadssi:agel 185 
ielefooa redactie 36133 ea 24412 

T elefooa admiaistratie 30188 

'RIJE 
:m:DER 

AboaRemeat per week Fl. 0,32 VOOR-
·per kwartaal

Druklcerij 
Verspreidiagsgebied 

Fl. 4 ,26 VAARI'S
N.V. Arbeiderspera te Retterdam. 
Retterdam met emgeTi:ag ea eilaade1 

Oplage 
per 1.1.1946 
per 1.3.1946 
per 1.4.1946 
per 1.5.1946 

44.000 
32.5?0 
29.862 

29.785 

Gewestelijk hOG>f'd.redacteuI? _ 
).J, ..µ._,..,,,_,,A SCBM-3:-DT, I.am.berJ_ua -Wll.-'. em,_ge-b. 22.3.1909 te . 

,,- . Jiêt'terdalll.� woaeade Dordtschelaaa 123b 

te Rotterdam. 
Directeur PUISTER, Willem Frederik, geb. 29.6.1917 te 

, dagbladdirecteur, w -
ae•de Priasengracht 334 te Amsterdam. 

Chef adTerteatie WINK, Jaa, geb. 31.5.1909 te Meerkerk, teekeaaar,
afdeel1ag 

-
woaeade l�kdijk West 1 te Willige Laa-
gerak.

In "De Ochtendpost" van 8.2.1947 komt voor een facsimile van een 
brief van "De Waarheid" dd. 14.$.1946, onderteekend door "adjunct
directeur G.van Heffen". 

VLAARDiliGEN: aantal abonne's ongeveer 600 

VOORJ'JE EN J'tTTTEN: M1ll'té::t1 a bonne' s 586 

(10.617-Jan.47) 

(Apr .47) 

EINDHOVEN: aantal abonne's 600 (ca 200 CPN-leden) 
(PCD 21575 sept.47) 
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VJ..J\.ARDINGEN: idem 500 (Sept.47 maandr�pport) 
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Mei 47: PFISTER afgetreden als di récteur. (PCD 22754) 

In R' dam werd eind Aug.1947 een bijkantoor van "De N" 
geopend aan de Mijnsherenl aan. (ACD 21091 '?) 

ACD 27295 �an.48 
7 s GRA.ffl 
l- tA.GE

In Februari a.s. zou een grote leden- en abonne-actie
· worden ingezet.

y 

ORGA
NISATIE 

NIElTWS 

DE 
m:t1NE 
WERS 



. 

�. 

D A G B L A D "D E / A A R H E I D". 

's-Gravenhage-r 
Redactie 
Administratie
Advertenties 
Telefoon r.edactie 
Telefoon administratie
Telefoon advertenties 
Postgirorekening 
Abonnement per week 
Abonnement per maand
Drukkerij 
Verspreidingsgebied

Oplage 
per 1 .1 .1 946
per 1.3.1946
per 1.4.1946 
per 1 . 5. 1 946 

Gewestelijk hoofdredacteur 

Riviervischmarkt 2
Prinsengracht 60 
Prinsengracht 60 
111 99 3 
398817 
336543 
176567 
f. o. 30
f. 1 • 30 

mEDER 

VOOR
�AARTS 

.. NAR
'PAJ\L. 

N.V. De Residentiebodè
's-Gravenhage en om
streken. Per 12.10.1946CJ3'�RS 
zou Twente bijgevoegd en 
worden. rEITElf 

-

31 • 3 50
27.696
24.603
24.357

WERELD
NIEUWS 
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DAVIDSON,Mr. Leendert� geb.24.8.1915 te Am-
�
IJ 

sterdam, hocndredacteur, won. Hanen- OU,IEN 
burglaan 72 te 's-Gravenhage. �--

J;)ipoeto-.__-:_r PUIS'J:J.mT-o-Willcin Frederik, geb, 29,6,1917 to POLITIEB 
·z.o.z.. �irootour, ,.von. J?rinsengr2,oht iOL�

334 te Amsterdam. •. 

Directeur DE LOUW, 

Kunst,cri ticus 

Jacques Charles,geb. 14.12.1920 te 
Vlissingen, ass. accountant,"treedt
op als directeur van de Zuid-Roll. 
editie van "De Waarheid", tevens 
"een der stu,ende kracht n in het 
district", wonende Goudenregenstraat
154 Den Haag, (ID Den Haag 19.8.1947
ACD 20389). 

HEUS, Piet, geb. 
onder-.vijzer/dichter, won. LPeweg 13
te Maasdijk. 

Kunstcriticus 

e11 

DE
}ROOTE 
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DNTACT 
STERDAM 

:oNTACT 
STELLWAGEN, Arnoldus Wilhelmus, geb. 6.7.1877 

te 's-Gravenhage, van beroep toneel
regisseur, won. Ruijchrocklaan 184 
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Filmrecensent 
DE LEEUWE, Drs. Jules, geb. 7.5.1913 te 

Amsterdam i journalist, won. Suez
kade 173 te 's-Gravenhage. 

ORGA
NISATIE 

NIEtTWS 

1
Stadsredacteur 

VAN TEERLING, Alex Marinus, geb.15.1 .1917 te 
Middelburg, journalist, Non. Archi
medesstraat 29 te 's-Gravenhage. 

Hoofd Kunstredactie: 

CITRO , Henrj.-r-"'12. 5 .�dam;
n e lst.IY.'43, De�ag. 

Heeft als zodani� bedankt.Geen
lid CPN meer. 

DE 
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"De Waarheid" Den Haag houdt schr. enq_uête onder C.P.N.-leden 
in district Den Haag. (ACD 17816/Juni 1947) 
Doel: verbetering van het blad. Daartoe 25 vr&gen. ... 
Volgen s  "De Waar heid" van 30-10-4'7 heeft het district Den Haag HOLilfü 
thans voor f 20.000 op de obligatielening ingeschreven. 

Mei 4'7 .
Vl .F .P!TISTER afgetreden als directeur. ACD 22754 
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MEPPEL. 

D A G B L A D " D E W A A R H E I D " • 

Redactie Ee•drachtstraat 2 
Admi•istratie 2e Hoofdstraat 10 
Telefoo• redactie 689 
Telefoo• admi•istratie 345,346,347. 

per week Fl. 0,30 
Abe••effle•t per maa•d Fl. 1,30 

per kwartaal Fl. 3,90 
Agrarische Pers, Meppel 

DE 

VRIJE 

\THEDER 

VOOR
WAARTS 

HOLING 

GRONINGEN 
ENSCHEDE 
ALMELO 
HENGELO 

Drukkeri.1 
Verspreidi•gsgebied 

Redactie 

Friesla•d, Gre•ge•, Dre•the,DeTe•te: KWAR
Zwolle, Zutpke•,E•schede, Apeld on Tu\AL.
Loope•de Diep 20 

1ROPA
f.ANDA 

Redactie e• admi•istr. 
f/ " "

" " " 

Gre"uschestraat 25, tel. 2707 
Grootestraat 133, tel. 2370 
Drie•erstraat 16, tel. 3487 

Editie Toor Twe•the zeu per 12.10.1946 geTeegd werde• bij 
editie 's GraTe•hage. 

Oplage 
per 1.1.1946 96.800 
per 1.3.1946 55.604 
per 1.4.1946 47.223 
per 1.5.1946 44. 749

Gewestelijk k0ofdredacteur 
,ic. • ..,._ f MOURER, Nicolaas bte•ius, geb. 25.3.1900 te Ber-
Q ... ,\..ö•-1 ge• ep Zeem, jourBalist, we•e•de Scheol-

. straat 17a te .Gr••bge•. 
Directeur GILLIERON, Lodewijk, geb. 12.8.1909 te Amsterdaa, 

ka•t0orbedie•de, wo•e•de Melt ;n:r.tts-
:l sae:e'braat 5vbs te .kme�eMu.2·�-t"'' ,-. 

' o �. \Itter 
Pf Q. • 

Propagandist voor het'district Gron.ihgèn: 
MEIS, Frederik, 17.11.1921 te oude-Pekela, "Inspec
teur v."De Waarheid", Loopende Diep 20 Gron.(ACD. 

) Correspondenten: 17827.7.47 
OOSTERWOLDE : DUURSMA,Klaas, 19.11.1911 Bakkeveen, Oosterwolde 

(10.496�Jan.47) 

Nov.47 - P.CD 22973; In Harlingen en omgeving worden 212 
ex. van •tDe waarheid" vers.preid. 

Volgens "De waa rheià II va n 29 Nov .47 werd op a1e dag 
voor het laatst de krant te Meppel gedrukt. vana'r-r 
December 1947 komt de krant uit Amsterdam. 
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• 

D A G B L A D '' D E VI .A A R H E J D " 

ALGEM:EEN. 

No v.47 - ACD 22928 

De CPN-actie voot het werven va n advertentie s staat 
onder leiding van N.A.MOFRER, di e daarvoor een groot 
aantal acquisiteurs te zijner beschikki ng heeft. 
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D E V R IJ E K A T H E D E R • 

Weekblad Ta• de stichti•g 
K••toor va• de stichti•g 
Redactie e• adffli•iatratie 
Tele:foo• 
Gemee•tegiro-reke•i•g 
Postgiro-reke•i•g 
Ba:akrelatie 

Abo•nemeat per jaar Toor Nederla•d 
Buite•l••d 

L0ase •ummers 
Proer.ummers 
Drukkerij 

UitgeTerij 

Oplage Jumari ·1946 
?lei 1946 
Ja•uari 194? 

"De Vrije Katheder" 
Keizersgracht 520, Alftsterda.m 
Keizersgracht 520, Amsterdam 
30709 
V 1?60 
2?7999 
Amaterdamsche Ba•k N.V.,Leid-

schestraat 33, Amsterdam 
Fl. 8.-
Fl.ll,50 
Fl. 0,25 · 
gratis 
Heijeru• & Ce., Eb.:adaatraat 

Alllaterdam. 
Republiek der Lettere• 

15.000 
15.000 
7.000 (Amsterdam 3.000) 

DE 
VRIJE 

KATHEDER 

VOOR-
HOLING 

WAARTS 

KWAR-

']AAI,. 'ROPA-
169 lANDA 

:JIJ.J':SRS 
1 en 

FEIT�l VAK-

BEWEGIJ 
t--

Dcor de stichting worde• Russische co•veraatie-lesse• Toer geTorderdea 
gegeTea op Diasdagaveadea Taa 7,30 tot 9,30, ia het gebeuw der stich
tiag. Kosten Fl. 4.- per maaad. 

WERELD- mNS'r 

NIEUWS JLTUUR 

Ia diTerse gemeeatea bestaaa "Vrije Katheder"- clubs. 

Hoofdredactie 

Directeur 

Redacteure11. 

ELDERING, Mr. 

WIESSING, Mr. 

Petre•ella ETerdiaa, geb. 6.10.1909 
te Rctterd!Alll, gescheide• va• POLAK, 
B.s., woaeade RiTierealaaa 6111 te
Al!l.sterdam, hoofdredactrice
Henri Pierre Leonar d , geb. te
Vlissingen, 27.6.1878, won.
te Amsterdam

/IJ 
BOU,/EN 

POLITIEE 
EN· 

CULTWR 

ERBIN
INGEN 
UITEN
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- IA�-l'TI

ORl1-.A!

SA'l'r.

hoofdredacteur Nieuwe Amsterdan,_1 -..c.,..,xrrr-- 1...., __

de SWAAN, M 

Amsterdam 

mer . 

)<. �' Leeadert Pieter Jciaaa, geb. 23.11.1908 te DE 
Ar•heM, beeldhouwer/directeur fruit- GROOTE 
kweekerij, v.,g•e•de Amstel 25ohs �e �ISCUSSIE 
Amsterdam.��;:i.:�·�- 1.8:Z.t"�· .... � .... -

FLOTHUIS, Marius, geb. 30 .10. rgÎ 4 te.Amsterdam 
won. te Amsterdam CONTACT 

MSTERDAM 

de FROE, 

MELLINK, 

Dr. Arie, geb. 7.1.1907 te Arahem, arts, 
wo•eade !"Ir. S;x/EJih, · Zlf te Nieu-
wer-Amstel{&,.,.,dclvN�/ 

A lbert F rederik, 4.12.1915 Amsterdam, 
leeraar H.B.S. hist.drs•,bo�. 

w0aeade Plant .Kerklaan 9 te Amster
dam. 

!Q!f, L�uis, geb. 17.2.1919 te Amsterdam, juridisch 
caadtdaat, w••e•de Titiaaastraat 35 
te Amsterd ant. 

;< MOOIJ nendrik, 11.7.1900 .Amsterdam, lernard wistunde�' 
Churchilllaan.10?/111 Amsterdam 

POS, Willy Philip i),.
'.1____

� ... b26.10.1.912. b" Qlo;l...,.., 

J ir. "/J.. Q/c;{�._l.._ ÇM&�c.hool c��!)o) • .j ...... t.7,147)
won. te Amsterdam 

VERSCHOOR, Dr. Anna Helena Margaretha, 4.2.1895 Nij· 
megene1/T. ROMEIN,J.M.,Victorieplein 2la/

. 11 Amsterdam. 
WILIEBRANDS, Albertua Fraaciscue, geb. 5.7.1889 te 

Alklll.aar, chef! d•e.,we•eade Reel•f
Hartplei• 11 I te Amsterdam. 

de VRIES, Theunis Uilke, 26.4.1907 Dantumadeel, l!ÎI
terkundige,Kloveniersburgwal 111 
Amsterdam. In atfalevering 19.9.47 

bij redactie vermeld. 
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., 

De redactie van De Vrije Katheder zond een ongedateerd schrijven aan 
alle leden van het Wetenschappelijk Bureau der C.P.N., met verzoek bij
dragen naar aanleiding van het werk van de diverse commissies van het 
bureau, te willen inzenden. De Vrije Katheder zou in de eerste plaats 
het orgaan zijn, waarin dergelijke publicaties zouden kunnen verschij
nen, daar een van de doeleinden, aan de VRije Katheder gesteld, is, een 
bijdrage te leveren tot het verder ontwikkelen der Marxistische theorie 
op alle gebieden van het wetenschappelijke, politieke en cultu-, 
reele leven ( 484-3192) VOOR--

WAARTS 
Bijdragen worden gehonoreerd met Fl. 10.- per bladzijde 

(484-3192) 
Wekelijks worden per post'over het geheele land 7.000 exempla- IDVAR-
ren versprei�, waarvan ongeveer 3.000 voor Amsterdam. �L. 

(9191) 
In De Vrije Katheder van 7.2.1947 werd als nieuw redactielid 
genoemd: �IJs3RS 
�TERIN, P. Ie ge•aamd ZIMMERMAN, Pieter Jeha-..es, 1.4.1916 S•e! en 

rabaya, leraar kuAet•ijverheids••derwije, Egela•tiers- FEIT�l 
gr�cht 128 III Amsterdam.. 

rJETZ fl/e;(ancler-!J.e6. 11/.1. lfl� Ie cl�,,, fle/det; //lu.rlrc1lor- 011/'. 
WERELD-

/ wer;,gr; wo: Let"d.ro/,e,(J./. S-9 .ur Ie llmrlerdcl,.,,, l.e�,te,-,I ooi 
Voor , lJe V(if k d fl, etler. � (Yu.1! J1tc4cwc.Jt-.,F�,.c ,,,4-.,J" f?l.iey;;:t1p 

NIEUWS

I• "KOMPAS" va• 3.5.1947 w•rdt vermeld, dat de Vrije Katheder 
ee• er•etig ber•ep •P haar lezers heeft gedaaa, •m 
hulp te biede• 1• ha�r hachelijke emsta•dighede•, 
zulks i.v.m. m•eilijkhede• em te blijvea verechij•e• 
(fbucieel ? ) • 

Oplage, per pest •ver het gehele la•d verze•de•, bedraagt eAge-

/IJ 

BOU,lEN 

veer 7.000, wa�rva• ••geveer 3.000 veer Amsterdam. POLITIEB 
Lijete• ase••e's ia decume•tatie (484-9191-1-47-Asd) � EN· 

Schrijve• va• P.E.ELDERING, ugedateerd. "b de 1frije KaDheder l CULTIJUR 
gaat het meer em begi.sele• da• em feitelijkhede•. Met· 
directe partijpelitiek heude• wij ••e z• mi• megelijk �c�x�r�___, 

·R..AAD•bezig. Wij zij• gee• blad veer ee• bepaalde partij, 
maar etaa• pesitief tege••ier alles wat i• pregressief ______. 
demecratische richt hg gaat." (484-1392-4-46) 

ê&ftl'ijYe•-Y&»-PrErE:fiBEH�NG,-.�eà-a-1;eeP<.t�•-W&te•&&àr��-SJ;W 
.11Ee•-• .. �e-�eele!Jlè.e•-è:ie-wi1-••s-met-&e-VrKr-àe&&e• 
�es�e�-ie-,-•Pti�e�•-à-i.e-wif-.•s DE 
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VOORWAA R TS .

Verscheen voor de e�rste maal op 2.3.1946. 
Per 1.10.1946 verschijnend weekblad, ter voortzetting van het 

orgaan "Scholing en Strijd". 
Propaganda-orgaan. 
Redactie en administratie 
Telefoon 

Vfjzeistraat-'65-t�-:lun8terd:am. zie. !WMW-
beneden 

Prijs per week

Prijs per kwartaal 
Colportageprijs 

Fl. -e;i.-ft- o,10 
Fl. i:;65- 1,30 
Fl. o,15 

Directeur 
/ 

BUORSINK, Johan, geb. 29.6.1908 te Enschede, week
/ bladdirecteur, wonende Javastraat 79 te 
'-- �Enschede._.. 

Hoofdredacteur 
�. Christiaan, geb. 11.9.1907 te Amsterdam, 

kantoorbediende, wonende Noorder Am
stellaan 163 te Amsterdam. 

De leden- en abonnementen-administratie wordt te Amsterdam bijge
houden door van WINSUM, Willem, 5.11.1893 Kampen, sigarenmaker, 
Hortensiastr. 12hs Amsterdam (10.197-Jan.4?) 

VOOR
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EEERLEN Het aantal abonné's is teruggeloopen van 200 op 150. 
____ _, -

(10.02?-Jan.4?) 
AMSTERDAM De verkoop bij de afdeeling Overheid liep terug van /IJ 
1100 tot 800. In den vervolge zal de verkoop geschieden op provi- BOU,IEN 
sie-basis 

· 
(10.473-Jan.4?) 

De directeur BUURSINK, si•ds 1.10.1946 1• fu.ctie, werd 1• April OL TIEB 194? als zeda•ig en.tslage•; hij werd ee• "Terrader der arbeider p �
klasse" ge••emd. Afkemstig uit eea Christelijk milieu, ste•d hi CULTu:JURaaaTI!.akelijk sympa;hiek tegeaeTer het cemmu.isme. Nadat hij ge-
ruime tijd achter de schermea had gekeke., ••emde hij Te=ral 
het iuledea na de prepagaada ea de nerlichtiag na "De Waar·itAAD. 
heid" walgelijk. 

Aan de afdelingen wordt per exemplaar 8 cent in rekening gebracht. 
Afdeling Sneek 125 ex. )

" Nieuwe Brug 15" ) per Juni 1947. 
" Lemmer 75 " ) 
" Haulerwijk 40" ) 

Met ingang van 28 Juni 1947 zijn de bureaux van redactie en admi
nistratie verplaatst narr Roemer Visscherstraat 4. tel. 86453 
en 83502. 

AMSTERDAM:: 
I·n de afdelingen teruggelopen van 2200 ex. tot 600 ex. 

(22806 Oct .47) 

ACD25656 Dec .47. Di·stricten die goed met bet blad 
werken kun nen een provisie ui tgekeerd kri-jgen van 3 
cent per ex. 
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.!_tEWARTA.AL", drie-maandelijks tijdschrift (C.P.N.) 

Het eerste nummer van het tijdschrift "Kwartaal" 
v0.rscheen in September 1947. Dit zonder dat door de 
Min. van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een 
papiertoe 1ijzing en ver.,,verkingsvergunning is verleend. 
Bij navraag aan eerdervermeld Ministerie werd verno
men, dat hier geen onregelmätigheid heeft plaats ge
had, want dat in de ee·rste plaats de uitgave van het 

._, eerste nummer van een nieuw uit te geven tijdschrift 
niet afhankelijk is gesteld van een papierto·ewijzing RWAR-

en verwerkingsvergunning (Dit ter vaststelling welke r.FAAL.
interesse het publiek voor het nieu e periodiek heeft 
en voorts, dat de

0

overheid het nieuwe drukwerk eens 
kan beoordelen) en in de tweede plaats wordt voor de CIJJSRS 
uitgave van tijdschriften, welke minder dan vier en 
maal per kalenàerjaar verschijnen, geen verwerkings
vergunning vereist. 

Ui tgeve.r: 
Bij het Ministerie van O., K. en W. kwam op 

22.6.1947 eRn aanvrage om papiertoevJijzing voor het 
tijdschrift binnen. Die aanvrage werd ingediend door 
de Stichting "Pegasus", uitgeverij en boekhandel te 
Amsterdam. 

FEITEN 

WERELD-

NIEUWS 

Bij het Ministerie van o., K. en W. is het tijd- /IJschrift "Kwartaal", dit voor wat de papiertoewijzing BOU,/EN 
betreft, op de wachtlijst geplaatst. De verwerkings
vergunning zal binnenkort, verm. nog in de maand 
October 1947, worden verleend. 

Drukker: 
Bij de aanvrage om een papiertoewijzing door· 

"Pegasus" werd als drukker opgegeven: 
Heyerman en Co., Elandstraat 169 te Amsterdam 

Oplage: 5.000 exemplaren. 

Redactie: 
DE GROOT, Saul (zien noemende Paul), geb. 19.7.1899 

te Amsterdam, won. Gaaspstraat 46-I te 
Amsterdam, Algemeen Secretaris C.P.N.

Atlres van de redactie en administratie: 
Roemer Visscherstraat 4 te Amsterdam; Tel. 83502 en 
86453; Postgiro 511002 t.n.v. Alg. Pennm. C.P.N. 

Prijs van het tijdschrift: 
Prijs per nummer f. 0.85; per jaar (dus voor 4 afle
veringen) f. 3.-- franco per post, bij vooruitbeta
ling. 
Advertentietarieven op aanvrage verkrijgbaar bij de 
de admmnistratie. 

Blijkens een inleidend artikel van Paul de Groot in 
de eerste aflevering van "Kwartaal", werd een tijd
schrift van die naam reeds· vààr de oorlog door 
"Pegasus" uitgegeven en 1rnrdt die uitgave thans 
vchortgezet. 
Bedoeld artikel vermeldt verder nog: 
"De veelheid en het snelle verloop van de gebeurte
nis$en in onze tijd' �aken het nog meer dan voorheen 
noodzakelijk om een orgaan te bezitten, waarin de 
voornaamste uitingen van vooraanstaande progressieve 
figuren in de volledige tekst te vinden zijn, in een 
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vorm die zich leent tot rustige bestuderin�. 
De nog steeds geringe omvang van onze dagblad

pers, en de geringe plaatsruimte in ons maandschrift 
"Politiek en Cultuur", dwingen meestal tot het weer
geven van belangrijke documenten of redevoeringen in 
èen samengevatte vorm, waardoor vele waardevolle de
tails verlorr n gaan. 

"Kwartaal" zal voornamelijk het werk van de lei
dinggevende communistische en socialistische figuren 
uit het buit�nland brengen, dat een blijvende waarde 
bezit voor de poli tiere ont"likkeling en inforr!latie van 
de lezer. Daarnaast ook het belangrijkste dat in Neder
land op dit gebied verschijnt. 

Wij hopen dat deze uitgave een gunstig onthaal 
in ruime lezerskring zal vinden, ertoe zal bijdragen 
de horizon van de communistisch en socialistische 
strijders in ons land te verruimen en hen in de gele
genheid zal stellen mede te putten uit de rijke schat 
van wetenschappelijk socialistisch denken en handelen, 
die de wereldliteratuur oplevert." 
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WERELDNIEUWS . 

Documentatie-orgaan. 
Verschijnt twee maal per maand Eerste nummer op 16.11.1945. 
Prijs per nummer Fl. 0.10 

Uitgave van het.Documentatie-bureau, Propagandaafdeeling. 
Verzorgd door Pegasus, Leidschestraat 25 te Amsterdam (c). 
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/ IJ B O U W E N. 

Maandblad van het Sociaal-Economisch Bureau 

Redactie en administratie Roemer Visscherstraat 4 te .Amsterdam. 
Prijs per nUIDII1er f. 0.1 o. HOLlNG 
Drukkerij 

Redacteur 

Medevrnrkers 

VAN SANTEN, Drs. Joseph. geb. 7.3.1908 te 
Rotterdam, leraar, won. Herengracht 
28 te Amsterdam. 

BARUCH, Siegfried (zich noemende Fridl), �eb. 
17.2.1905 te Göttingen (Dld.), ec. 
drs., journalist, �on.Jekerotraat 
45-III te Amsterdam. 

DE JONG, Ijp 
JIJ 
BOU,mN 

1ROPA
fANDA 

VAK
BEWEGI1 

mNST 

JLTOUR 

ERBIN

INGEN 
UITEN
LAND 

VAN WIJK, Willem, geb. 23.12.1908 te 
AmsterdaJn, on. 1e Tuin
dryarsstraat 21 Amsterdam. 

POLITm . A'·T-s 

Blijkens bericht van ID Amsterclam dd. 17.4.1947 is 
"Wij Bouwen" een kaderorgaan en verscheen het eerste 
nummer op 29. 3_.194 7. 

EN· 

CUL'IWR 

Volgens dit bericht wordt het orgaan geredigeerd door: 
BLUMER, Alfred, geb. te Tandjong Poera DE

Bindjei, 20.4.1910, journalist, GROOTE 
won. te .Amsterdam, DISCUSSIE 

Van "Wij Bouwen" zi Jn slechts 4 rn;i.mmers verschenen. 
Na 29.3.1947 werd de uitgaven van het orgaan �estaakt.

(ACD 22428). 
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Redactie 

POLI T I E K  EN 

Marxistisch Maaadblád 
Admbistratie 
Telefooa 
P0stgir8-rekeaiag 
Aboanemeat per jaar 
ui,sse aummers 

Uitgeffij 

CUL TUU R .

Leidschestraat 25, Amsterdam 
35957 
173127 
Fl. 4.-
Fl. 0,35 
Pegasus, .Amsterdam 

BARUCH, Siegfried (zich •eemèade Fridl), geb. 17.2. 
1905 te Getth.gea (Dldh ec .drs, journlist, 
we•eade Jekerstraat 45 I te Amsterda•. 

GORTZAK, Hndrik, geb. 29.6.1900 te Amsterdam, 
, wo•eade Geudsbleemstraat 129III 

te Amsterdq. 
MELLINK, A F 

TAS, Drs. 

hist.drs., 
te .Amsterdant. 
En. lerares; Secreta

resse 7.8.15 Joh.Verhulststr.145 hs,A'dam. 

Redactie
raad 

RUTGERS, Ir. Sebald Justiaus, geb. 25.1.1879 te Leide•, 
i•ge•ieur, woae•de Hu•zestraat 45III te A!ll
stèrdam. 

de VRIES, Theu•is Uilke, geb. 26.4.1907 te Da•tuma.tieel, 
letterkuadige, weae•de KleTeiiersburgwal
111 UI te Amsterdam. 

�' Beajuia SalliJ, geb. 12.9.1913 te Nij11egea, 
arts, weaeade·Da•iel Willi•kpleia te Am-
sterdam. 

;· %,...,....,e.._..,, ..... ;..-t.-!Q!, Dr. N. 

]Q!_, Jacebus, geb. 14.8.1892 te· Allsterdam, architect, 
wo•e:ade Nieuweweg 4ohs te .Aasterdam. 

WILI.EMSE, Wijbrecht, geb. 17.6.1897 te Haarlem, e/T. 
Ta• de• MUIJSENBERG, L.lv., ••derwijzeres, 
w0•e•de Priaseagrtcht 1105III te .Amsterdam. 

PROPER, Mr. Michael Dirk, geb. 21.1.1915 te Haarlem, 
adTecaat e• precureur, we•e:ade KleTerlaaa 
94 te Haarlem. 

Taa SANTEN, Drs. Jeseph, geb. 7.3.1908 te Retterdam, 
leeraar, weae:ade Heere-.grac.llt 28 te Amster
dam. 

GEELHOED, Gerard Gilles, geb. 4.8.1920 te Haastrecht, 
ka•t�orbedie•de, we•e-1e Geudearege:astraat
154 te 's GraTeahage. 

In het nummer van Febrûari 1947 bleek het redactie lid Geelhoed 
te zijn vervangen door 

SMIT, Christiaan, 11.9.1907 .Amsterdam,kantoorbediende, � 
Noorder .Amsteilaan 163 .Amsterdam. 

Het blad blijkt niet aan de eisen en de verwachtingen 
.te voldoen. .ACD25139 Nov .47. 
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"STA.AT EN RAAD", versc hijnt voorlopig lx per maand.

Het e erste nummer van dit blad versche en November

, 1946. Orgaan voor vertegenwoordigers der CPN (De Wdarhe id)

in openbare lichamen . 

Doel, Theoretische s choling voor hen die verantwoorde-

ïijke runct:i.e s bekleden in de openbare lichamen van het

land. 

7.al de belangrijkste p.rinc ipie ele vraagstukken ·behan

delen, toelichti ng geven op voorstellen, di e zich in de

vertegenwoordigende lichamen zullen voordo en en daarbij

o n z e  politiek v erdedigen, 

r. 
-• __ , ... --n� �"' o-r>. hP-t, werk in de 
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"STAAT EN RAAD", verschijnt voorlopig lx per maand.

van dit blad verscheen November 
Het  e erste nummer . der CPN (De waarheid)

'1946. Orgaan voor v ertegenwoordigers 

in openbare li�hamen 
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.Angst is een slechte raadgever .......... -138 , 5 
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54. f
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.. ·I 112 4 
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Het doorbreken van de loonstop in, de 
woningbouw ........... : .................. 376 12 
De eenzame trein · ......... .'. .. .. . .. . . . .. . 198 · 6 .. , . • 223 
·Sociale ;roblemen i� �cl�: fÎÏ� ·::: '.:::::::: 293 9

............ 358 11 
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Cilly Wang ............... · .................. 1 355 11 
Amerika en de, wereld .... ; .......... , .. .. . 105 · 4

6· Het communisme in de branding . . . . . . 182 · Dromen werden werkelijkheid , . . . ... . . . . 332 11 
Kleine· Helena . . . .. . . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. . 27 1 
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Pionierswerk van de socialistische k,;)Or� 
zang ,. ............................. : ........... 291 
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India, vooruitzichten .van de vrijheid . . . 40 
Het "Uriity"�Theater ..................... 3.89. 
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Louis Aragon's definitie. v. cl. nieuwe 
mens .................. : ....................... 267 
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Productiepremies ....... � ....... 1...•..•. 252
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partij .............. 
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lossing ....................................... 214 
De geestelijke nalatenschap- van Eras-
mus, H. de Groot en Spinoza ......... 344 
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"STAAT EN RAAD'', verschijnt v oorlopig lx per maand.

Het e erste nummer van di t blad verscheen November

• 1946. orgaan voor vertegenwoordigers der CPN (De Wdarheid)

in openbare lichamen . 

Doel. Theoretische scholing voor hen die verantwoorde-

ïlJiëë funct:i.e s bekleden in de openbare lichamen van het

land. 

7al de belangrijkste p.rinci pieele vraagstukken ·behan

delen, toelichting geven op voorstellen, di e z:i. ch in de

vertegenwoordigende lichamen zullen voordoen en daarbij

o n z e  politiek v erdedigen. 

Belanstelling z al vooral uit g aan naar het w erk in de

geme en te rad en.

i:.ti tgever: PEGASUS - Amsterdam ; Leidsestr. 25 ;tel.3595?;

Prijs: f 1.25 per kw artaal. 
giro 17312? 

.Oplage: 

Re dactie: Roemer Visscherstra at 4 - Amsterdam-C
tel.no .83502.

EN'fflOVEN1,CM:1füClara,Francisca susanns Jï;lisabettr; 21.12 .01

Medan; adv.en proc.; Emmastr.40hs, .Amsterdam. 

' 

STOKVIS, Mr.nr.Benno Jules, geb.23-6-61 te .Amsterdam,

a dvocaat en p.r ocureur, wonen de Oosteinde 25 

te .Pmst erdam.

PRAAG , Gerrit van; geb.22-9-95 PJnsterdam; wonende

Ko.Errrrnakade 109-II te Den Ha ag .  

WAGENAAR, Gerben; geb.2?.9.12 te Amsterdam; meterop

nemer; Clem atisstraat 5hs te Amsterdam. 
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DE G R O OTE D I S C U S S I E 

Propaganda-orgaan voor partij-functionarissen van het district 
Rotterdam. 

Verschijnt per 14 dagen (no. 12 op 5.7.1946) 
Redactie Beemraa.dssingel 185 te Rotterdam. 
Drukkerij 

Redactie 

Cft,,c._o,L ' ,-0� 1 : 

Medewerkers 

GOUDKUIL, Hendrik, geb. 7.8.1916 te Apeldoorn, re
dacteur, wonende Bergweg 338 te Rot
terdam. 

�' Jan 

KOUVELD, Adrianus Frederik, geb. 30.4.1900 te Rot
terdam, havenarbeider, wonende Bajo
netstraat 328 te Rotterdam. 

de JONG, P 

HOOGCARSPEL, Ján, geb. 6.4.1888 te Amsterdam, tee
� raar, wonende Rochussenstraat 309 te
� Rotterdam.

-r.:1\c.. , �J , ..,.. 2. 4/, J", '1/ (--.. . .J ..,) ,...., 
• 

.,u_;___, -t,v-1...� . /3 e- 'l.. e t ...-.. -'I.e. . • I ., � .. ..q .)-.. .,,___.,, 
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CONTAC T 

Propaganda-orgaan voor het district A msterdam. 
No. 1 verschenen op 13.9.1946. 
Redactie Keizersgracht 323 te Amsterdam. 
Drukkerij 

Redactie BRINKMAN, A 

�' Rika, geb. 22.B.1906 te den Helder, e/v. 
KOOENHOP, JÎF. , wonende Westland
gracht 99II te Amsterdam. 

Medewerkers GORTZAK, Hendrik, geb. 29.6.1900 te Amsterdam, 
wonende Gouds

bloemstraat 129III te Amsterdam. 
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C ON TAC T 

Mededeelingenblad voor district 's Gravenhage. 
Verschijnt per 14 dagen. No. l op 1.3.1946. 
Redactie-adres Prinsengracht 60 te 's Gravenhage. 
Drukkerij 

Redactie 

Medewerkers 

l.Q!fil, Wilhelmus, geb. 10.8.1911 te Amster-
dam, · , wonende 
Caen van Necklaan 73 te Rijswijk. 

van der POL, Gerrit, geb. l8.i2.1902 te 's Gra-
venhage, , wonende 
Laan van Meedervoort 502 tets Graven
hage. 

VERSCHIJN'I' VERMOEDELIJK NIET MEER; WAARSCHIJNLIJK VERVANGEN DOCR: 

��� 
-------------------------------

/>le-t """'� � 1'vo. //' �� t:/ � n_� _ · / ...e-...,�r��- � 
11. 331340.

1 Sibergstraat 8 
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C ONTA C T  

Mededeelingenblad voor district 's Gravenhage. 
Verschijnt per 14 dagen. No. l op 1.3.1946. 
Redactie-adres Prinsengracht 60 te 's Gravenhage. 

Drukkerij 

Redactie 

Medewerkers 

l.91fil, Wilhelmus, geb. 10.8.1911 te Amster-
dam, · , wonende 
Caen van Necklaan 73 te Rijswijk. 

van der POL, Gerrit, geb. 1B.i2.1902 te 's Gra-
venhage, , wonende 
Laan van Meedervoort 502 tets Graven
hage. 

VERSCHIJNT VERMOEDELIJK NIET MEER; WAARSCHIJ111LIJK VERVANGEN DOCR: 
-----------------------------------------------------------------

"DE VOOR H OEDE" 
Mededelingen- en discussie-orgaan district Den Haag. 
14-daags; gratis voor de leden.
Redactie-adres: Prinsegracht 60, Bureau De Waarheid, tel. 331340.

No. 4 verscheen op 28.3.1947. ( 214-12708-3-1947).
Redactie: Willem VAN LOON, 27.7.1905 Den Haag, koopman, Sibergstraat 8

Den Haag, (tevens algemeen secretaris van het 
districtsbestuur Den Haag). 
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"ORGANISATIE NIEUWS" 

Maandblad. 

Uitgave: c.P.N.De waarheid; Roemer Visscherstr.4, A'dam. 

2e jaargang No.4: 20.1.1948. 
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MedewerR:er 

D .'E NIEUWE KOE RS 

La.nd- en Tuinbouwblad. 

RUTGERS, Ir. Sebald Justinus, geb. 25.1.1879 
te Leiden ingenieur, wonende Hunze-
straat 45ÏII te Amsterdam. (415-loo4-4-1946) 

ACD 25139 Nov.194?. 
"Voor de landböuwvra.agstukken heeft het agi te.tie-orgaan 
te plattelande NIEUWE KOERS niet in  de behoefte voorzien. 

DE 

NIEUWE 

KOERS 

HOLING 

1ROPA

lANDA 

VAK
BEWEGD 

mNS'r 

JLTUUR 

ERBIN

INGEN 

UITEN

LAND 

A�-1.1:; 
0Rf1.A 
SA_I 



"HET VLIEGENDE WIEL" 

CPN-uitgave voor spoor-en A.T.o.-personeel. 

No.4: Oct.47 

Redactie: .Roeme r Visscherst r. 4, Am.sterdam-w. 

De woorden op de voorpagina: "CPN-De waarheid" enz. zouden 
voortaan weggelaten worden om de menschen niet kopschuw 
te maken. 

Het vervoer v an de blt:J.den zou in pakken "Op de locomotief" 
ge se hi eden. 
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Bedrijfsbladen (4) 

BEDRIJFSERANTEN DISTRICT NOORD BRABANT 

1. "DEfl!: · LUIDSPREKER", bedrijfskrant.bij PHILIPS, Eindhoven •.
"Uitgave voor het Philips 'Bersoneel". "Bedrijfskern Philips C.P.N. (De Waarht
Redactie en administratie Broekseweg 140-Eindhoven. Kop gedrukt, inhoud ge
stencild. Exemplaar ontvangen, (ACD 18226); ongenummerd,ongedateerd; uitge-
deeld bij een toegangspoort v.h.bedrijf op 11.7.47. ::HOLlNG 

+j.J u .... , ... )} ............... ""...,. h"J.: ,,o.. LIA,i,hr...kc. ... ·; U1l-jo.. .. -. t.P. N. [� w�l), Du�J

B'""'bo. ... t-, ���...e..... ... � ,� e, ... Jko� ....... L<.t.CÎl 1os71.j

ACD 25853 Dec .4? E>ROPA-
lnl jkbaar Is inefü�de di st ributie van deze krant belast· JANDA 
HELLING.MAN, Jo�a nnes E.; 9.5.21 .Amst erdam; werkzaam op een der
laboratoria van Philips; stui ver str. te Eindhoven.
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MIJNSTREEK 

"DE MIJNLAMP" 

Bedrijfsbladen {l) 

14-daagsch orgaan van de C.P.N. "De Waarheid" in.de mijnstreek.
Prijs pernummer: f. 0.10; oplage eerste nummer 2.000 exemplaren.
(Verscheen ook voor den oorlog als bedrijflskrant voor het mijngebied.)

Redactie- en administratie-�dres: Treebeekplein io, Treebeek, (Heerlen). 
Bij verschijning van no. 2 blijft administratie-adres aldus gehandhaafd; 
het redacti�dres echter wordt: Mesdagstraat 49 Heerlen. 

Redacteur: GROESZ, Hendrik, 12.5.1903 Amsterdam, Treebeekplein 10 Heerlen. 
Redactie zàl vermoedelijk binnenkort worden overgedragen aan: CLEVER, 
Barend, 23.5.1892, te Vreeswijk, won.te Heerlen. 

(Mei 1947, Rem.): Blad zou hebben opgehouden te bestaan. Het nummer van 
12.4.1947 was het laatste. Reden werd niet gemeld. Vermoedelijk zal een 
ander orgaan er voor in de plaats treden. 

In September 1947 verscheen "De Mijnlamp'' opnieuw, thans gestencild, als 
uitgave van de bedrijfsJern van de staatsmijnen. 

------------------------------------
--------------------------------------

terdam werd ei ch g�ld, 
maan en gedrukt moest n verschij-

(/ 

Bedrijfs
bladen. 

SCHOLING 

�---

�ROPA-

s 

GANDA 

VAK

BEWEG 

KUNS'I' 

!ULTUUR 

raRBIN
i)INGEN 
BUITEN-

' 
1' 



Bedrijfsbladen (5) 

BEDRIJFSBLADEN" DISTRICT TWENTHE. 
f-------------------------------

1. "DE BINDING",

2. "OOSTERVELDNIEUWS",

3. "DE BREKER" ,

4. "DE DHS.EL",

5. '" n BANS STl!.'M�'

bedrijfskrant v oor pérsoneel (500 mannen en vrouwen) 
van textielfabriek N.V.Nico ter Kuile & Zn, Lage BotQ 
hofstraat EN"SCBEDE. Uitgave van de CPN (De Waarheid), 
Redactie-adres: Willemstraat 7 Enschede, (tevens plaat-
selijk bureau v.d.CPN). Prijs: 3 cent. Vorsehij!'!.41 als SCHOLING 
foto ee�ie. lste nummer in Juni 1947. (OD214/ACD17729/ 

Juni 47). 
bedrijfskrant voor personeel van de fabriek "OostorvelaF,__--..... 
2de en 3de no. zijn verschenen (Juni 1947) ��rspPoiQi-ft.g �ROPA
d.o� v::rouwen b�it� i'abri ek, pi et in bedrijf WQl'jg&am. GANDA (OD214/ACD17729/Juni47) (to Enschede. 

bedrijfskrant voor de textielfabriek N.V. I.I.Rozondaals VAK.-

Import en Export Comp., Roomweg, Enschede. BEWEGD 
(OD214/ACD17729/Juni47) 

belirijfskrant �or het personeel T8Il STOBK, Hengelo. 
Redactie-adres: Drienerstraat 13 Hengelo. 
Uitgave 98n de CPN, (De Waarheid) • . Prijs: 3 eeim. 
Nummer 5 verscheen op 23. 7 .47. · 

(Id.Hengelo, Juli 47, ACD 19685). 
Hoofdartikel in dit no. 5 blijkt een verslag te. zijn 
Tan de protestmeeting, in het RAI-gebouw op 22.7.47. 
In een extra-editie Tan "De AKU-wekker•t, (bedrijfs
blad Toor ENKA-personeel,Arnhem) komt ketzel:f'de verslag 
voor, in vrijwel dezelfde bewoordingen. 

Voor het personeel van sp_inner1J "Tubuntia'' · 
Red&ctie-adres: Will emstra at. 7, .Enschede. 
1.ri tgä.ve: c .P ,N. (De waarheid·} . 
Prijs: f 0.03. (ACD 26436 Dec.1947)
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Bedrijfsb laden (6) 

BEDRIJFSBLADEN IN RET DISTRICT 
---------------------------------------------

1. "DE HOOGOVENARBEIDER" , voor het Hooge venbedrijf te Velsen, evenwel alleen
voor vertrouwde leden der CPN, die het b lad aan el
kaar moeten doorgeven, waarna het weer op een bep. 
plaats moet terugkomen. 

BEDRIJFSBIADEN IN HET DISTRICT 

1. "DE AKU WEKKER", Toor ENKA-personeel. Uitgave: CFN, (De Waarheid).
Redactie: Klarendalseweg 91 Arnhem. Ageert tegen het 
officiele bedrijfsorgaan "De Spindop". 
Het op 28.7.47 çntvangen nummer Termeldt 118l118ls hootda�
tikel een verslag TS.n de op 22.7. in het RAI-gebouw te 
Amsterdam gehouden protest-meeting, dat in vrijwel de
zelfde bewoordingen ook Toorkomt in het te Hengelo (Stork) 
Terschijnende blad "De Diesel". 

(Id.Arnhem, ACD 19719). 

2. "AI.GEMENE BEDRIJFSKRANT", Uitga-ye CPN (De Waarheid, Red. & Adm.: Kle.rende.1-
seweg 91 Arnhem. "Ex.TRA EDlfl'IE" werd op 25. 7 .47 ae.ngeple.kt 
door onbekenden in Blikfabriek te Doesburg. · 

(Rp.Doesburg,Aug.47,19954) 
3. "DE KLINKNAGEL", voor de Arnhemsche Stoomsleephelling Mij.

(ACD 27725 Jan.1948} 

-------------------------------------------

�RIJFSBLAD.EN lN HEI' DISTRICT 

"DE Gl.ASBLAZER", yoor het personeel 'f8.n de Glasfabriek (te Nieuw-Buinen) 
"Prijs: gratis". Rede.ctie-adres: Assen, Groningerstraat 
19� tel. 2$33. UitgaTe c.P.N. "De Waarheid". 
(Personeelssterkte 7 a 800) (Diatr.cdt.R.p., Juli 47, 

ACD 19809). 
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Bedrijfsbladen (7) 

BEDRI.TFSBLADEN IN HET DISI'RICT 
---------------------------------------------

. l. "DE HUTTER", bedrijfskrant Toor het personeel -,an de glasfabtiek te
Leerdam. UitgaTe Tan de c.P .N. (De waarheid), prijs 3 cent,
Red.: L.T.Haaften, Laantje 24 te Leerdam.. 
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Bedrijfscoura�t�n uitgegeven in het District .Amsterdam. 

De redactie der bedrijfscouranten· is hoofdzakelijk in han
den bij de kernbesturen van de bedrijven • 

. jJL, ' ' 

De copie voor de bedrijfscouranten wordt door leden van de 
kernbeturen ingezameld onder partijleden en in handen ge
steld van een commissie, bestaande uit: 

GORTZAK, Hendr.icus, geboren te Amsterdam 25-4-1908, won. 
Charlotte de Bourbonstraat 18 huis te A'dam en 

SLAGTER, Joseph, geboren te .Amsterdam 18-5 1907, won. 
Faul I{rugerstraat 5/1 te A'dam en 

Van der KAMP, geboren te .Amsterdam 16-11-1911, won. van 
Hogendorpplein 6/111 te A'dam. 

Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoud der be
drijfscouranten en is belast met de controle en de correc
tie daarvan. 

De bedrijfscouranten zijn tot nu toe vrij onregelmatig 
verschenen. Onlangs heeft men in een vergadering te kennen 
gegeven dat het werk der bedrijfscouranten �eer intensief 
ter hand zal worden genomen. 
Alles betreffende de bedrijfscouranten loopt over het dis
trict. Het vermoeden bestaat, dat die couranten worden ge
drukt bij de drukkerij van 
HEIJERMANN en Co, Elandstraat 169/173 te A'dam. 

Bedrijfscouranten te Amsterdam: 

1. "DYNAMO", uitgegeven voor het personeel van het G.E.B.
Lid van het kernbestuur G.E.B. A.' dam en re
dacteur van "Dynamo"- i.s: 
REUTER,Johannes Frans, geb. te Sloten 19-2-1912, 

won. te A'dam, Esmoreitsstraat 9/111. 

2. " :POTWAGEN", uitgegeven voor het personeel van Gem. Tram.· Lid van het kernbestuur Gem. Tram A'dam en 
redacteur van "Potwagen", is: 
IIBOL, Gerrit Taeke, geb. te A'dam 26-7-1903, 

won. te A'dam, Brederodestraat 44/1. 

3. "!'UBLIEKE WERKEN�' uitgegeven voor het pers on. J?ubl. Werken. 
Lid kernbestuur Publieke Werken Amsterdam, 
redacteur bedrijfscourant "Publieke Werken"is: 
TvlEEHUIJ 6EN, Evert Arnoldus, geb. 21 . 7. 1906 
te Amsterdam, won. Lijnbaansgracht 58 B/III 
te .Amsterdam 

uitge�0ven voor het p0 rsoneel van de Stadsreiniging 
Lid Kernbestuur Stadsreiniging .Amsterdam en 
redacteur bedrijfscourant "Faun" is: 
JOHN, Fokke, geb. 25.11.1914 te .Amsterdam, 
:;;ön:" cE Nassaustraat 20/III te .Amsterdam 
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5. 11POSTHOORN 11 , uitgegeven voor het personeel van de
P.T.T. Lid kernbestuur P.T.T. Amster
dam en redacteur bedrijfscourant 
"Pos·thoorn" te Amsterdam is: 
GROuT-HOE..,SINK, Gerhae:rd,geb. 22.10.1913 
te Amsterdam, ·van. van Speijkstraat 69/I 
te Amsterdam 

6. 11DE SCHROEF", uitgegeven voor het personeel van de 
N.D.S.M.

7. 11 -PROP "LLER", uitgegeven voor het personeel van
Fokker 

8. "TURBINE", ui t,c;regeven voor het personeel van
Werkspoor. 

g. Ziekenhuiscourant, uitgegeven voor het personeel
van de Geneeskundi_g;e en Gezondheidsdienst 

10 • .Ai�btenarencourant, uitgegeven voor de ambtenaren. 

�J 
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Bedrijfsbladen(3) 

BEDRIJFSKRANTEN DEN HAAG (DISTRICT) 

1. "DE PANDER WEKKER", bedrijfskrant van de bedrijfskern PANDER, Den Haag.

2. "G.G.B.-SPIEGEL",

Redactie-adres: Prinsegracht 60. 

uitgave van de bedrijfskern G.G.B. te Den Haag. 
Redactie-adres: Pfinsegracht 60. 
Prijs 5 cent. 

3. "DE WALDORP WAARHEID", bedrUfskrant voor de Waldorp-fabrieken te Den Haag.

4. "DE METER",

5. "DE BAND" ,

6. "De ·STAMPER",

7 • "OFFENSIEF" , 

Redactie- en administratie-adres: Prinsegracht 60. 
Eerste nummer verscheen in April 1947. 

bedrijfskrant voor de N.V. De Ned.Gasmeter Fabriek 
George WIIBON, Loosduinscheweg 241 ??? Volgens bericht 
in "De Voorhoede" van 18.4.47 is aldaar een bedrijfs
krant. 

bedrijfskrant voor de N.V. Rubberfabriek VREDESTEIN, 
Haagweg 130 ??? Aldaar is in elk geval een bedrijfsblad. 

bedrijfskrant voor Gemeentewerken??? (Volgens "De Voor

hoede" van 18.4.47 is aldaar een bedrijfskrant). 
E!_: voor Fabriek van Stamp--en Pers-werktuigen, J.B.van 
HEIJST &. Zn., Cruquiuskade 6, Den Haag??? 

bedrijfskrant voor ? 

8. "DE WEEFSTOEL", . bedrijfskrant Dim van de bedri jtskern VAN WIJK,Leiden. 
'ft&.oL . ..a.. ... .t_ .· .J.. ........_ - � ... �- '. 

9. "De HAMERtl ,
11.A.oL. 11.., Q.""- . :

}JX). Voorts worden bedrijfSkranten gemeld bij: 7 111:, Van Heyst, (zie "De Stam
per"), Boes, (welke?), terwijl bij HUS en PTT, (volgens "De Voorhoede" van 
16.5.47) de pogingen nög niet geslaagd zijn. 
Ook bij het bedrijf "H.c.w. te Leiden" wordt een bedrijfskrant gemeld. 

10. "'t KOMPAS", bedrijfskrant voor N.V. Ir. Escher's Constructiewerk
plaats en Machinefabriek, 2e van der Kunstraat 10-14 
den Haag. (aangedu id als "personeelkrant") 
Redactieadres : Prinsegracht 60. 
Personeel ong. 250 man waarvan omg. 25 com�unist. 

11. 0DE LIJMWEEKER'' bedrijfscourant voor de Lijm- en r+elatine
fabriek te Delft. le nummer: 27.9.47. 
Hierna is nog geen ex.verschenen. 

? 

ACD 25097 - Nov.47. 

Bedrijfskran t voor de H .T ,M. Volgens 11ne __ ___, 
voorhoede" van 9.1.1948 verschijnt 
deze regelmatig en is de omzet stij-
gen,de. 
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Blijkens de Voorhoede no. 11 (+ Juli 1947) waren bedrijfs
bulletins (voorlopige bedrijfskra:nten) verschenen bij Hus, 
S.V. H. -Pap�erfabrieken, Dr._ Esscher I s constructiEb rkplaat
sen, Paul ë. Kaiser, fa. Duit�r, Rijs7ijkse-·1eg.

Voor .de bedrijven waar een bedrijfsbulletin is uitgegeven 
worden de arbeiders opgeroepen aan het distr. bureau te 
komen om te rapporteren,hoe het bulletin is ontvangen en 
welke mogelijkheden bestaan voor het uitgeven van een 
vaste beurijfskrant. 
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Bedrijfsbladen (2) 
BEDRIJFSRRANTEN ROTI'ERDAM (DISTRICT) 

1. 'P.T.T.-CONTACT'', voor het P.T.T.-personeel te R'dam, (Mei 194?) (Juni 194?)

2. "CONTACT MET DE .AMBTENAAR", voor Raadhuis en Distributiedienst,INo.2 op 28.4.4�
(Juni 1947 opnieuw gemeld). 

3. "Gê-Wê", voor het Gemeente-personeel. Eerste nummer in Mei 194?. Juni 194?:
opnie1.11,11 gemeld. "Bedrijfskrant voor Gemeentewerken". 

4. "R.E.T.", voor het personeel-der Rotterdamsche Electrische Tram (RET)
(Juni 1947). 

5. "CONTACT", voor het personeel van het Gas- en Electriciteitsbedrij�, (Juni 4?)

6. ''BIJGAAN'', voor de Bedrijfskern Haven Rotterdam. (Juni 194?)

7. "DE SCH.AKE:r..'', voor personeel Rotterdamse Droogdok Mij. (Juni 194?)

s. "DE SCBROEF", voor personeel Wilton-Fijenoord. (Juni 194?).

9. "DE RODE STAll'iPER", voor personeel Blikfabrieken. (Juni 1947).
(Vereen.Blikfabrieken,Hillegersberg??) 

10. "MON'J:.'.lfilE", voar personeel De Schelde, in Dordrecht. ( Juni 1947) •
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SCHOLI NG 

Algemeen 
.AMSTERDAM 

In Januari 1947 is opnieuw door het district Amsterdam de scholing 
ter hand genpmen van de z.g. "werkers" in alle af'deelingen. Er 
is wekelijks een cursus-bijeenkomst. Deelnemers zijn verplicht 
een scholingspakket te koopen, bevattende de door "Pegasus" uit
gegeven brochures : 

"Waarom socialisme" door T.A.Jackson; 
11 De democratische grondwet van de Sowjet Unie" door Prof .I. Traiman; 
"Voor vrede, vrijheid, opbouw", redevoeringen van s.de GROOT op het 

C.P.N.-congres 1946;
"De Sowjet-Unie", korte beschrijving voor de jeugd door Alex Page; 
"Wat wij willen"

> 
redevoeringen van S. de Groot, F. Baruch en G. Wa

genaer op het c.P.N.-congres Januari 1946; 
Inleidster op scnolingscursus is ROC\'3, Betty 

Tot de instelling van scholingsclh.rsussen werd 
congres in November 1946. 

(243-9522) 

besloten op het partij-

De kaderschool zal maandelijks door 100 leden worden bezocht. 
(10.382-Jan.4?) 

Voor de kostenbestrijding zijn in het geheele land 15.000 scholingsbusjes 
uitgezet. Zullen in de week van 9 - 15.2.1947 worden opgehaald. 

up de partij-conferentie in �ovember 1946 verklaarde P. de �root "�aar de 
mening_ van het �olitiek Bureau zit onze voornaamste zwakte in het gebrek 
aan politiek geschoold kader, van hoog tot laag". 
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C E N T R A L E P A R T IJ S C H O D L 

Een organisatie voor scholing en propaganda, gevestigd aan de 
Keizersgracht 323 te Amsterdam. 
Heeft scholingsleiders in de districten en de afdeelingen. 

De landelijke kaderscholing zal plaats vinden in het gebouw 
11De Leeuw", Valkenburgerstraat te Amsterdam (243-9523). 
Leider�' Christiaan, 11.9.1907 Amst�rdam, kantoorbediende, 
Noorder Amstellàan 163 Amsterdam (De Waarheid 23.1.47) 

Uit het Verslag van het Partijbestuur voor het 
Partijcongres Dec.47.: 

"De kaderscholing en de scholing der leden heeft 
srunds de Partijconferentie van No v.46 belangrijke 
vooruitgang geboek t. 
In de Centrale Partijschool hebben 250 pg. een 
ma and scholing ge h ad. Deze se heling le verde ook het 
kader voor de scholing in dist rieten en afdeling en, 
die op nieuwe leest werd geschoeid. Over het alge
me en is het scholingswerk nog voor veel .uitbreiding 
vat baar. 
De Centrale Partijschool moet met een langere cur
sus worden uit gebreid, waarin hogere scholing 
wordt gegeven. Speciale cursussen voor organisatie
werk, journalistiek werk, werk in massa-organisaties 
en plat telandswerk zijn, naast de reeds _bestdande 
speciale cursussen, noodzakelijk. 
Voor de ledenscholing moet het materiaal belangrijk 
verbeterd, actueler en een voudiger _worden gehouden. 
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MARX INST ITUUT 

Stichting ter verbreiding en bestudeering van de Marxistische levens

b es chouwing. 
Gevestigd Leidschestraat 25 te Amsterdam. MARX 

Telefoon 35957 IN3TITUUl1 
Postgirorekening 335647 
Drukkerij Kaaijk te Krommenie. 

Leider : 
MELLINK, A 

1'!ê., Drs • Eva 

F 

WILLEN.SE, Wijbrecht, 17.6.1897 Haarlem, e/"v.LM.v.d.MUIJSENBERG, 
onderwijzeres,Prinsengracht 1105III te Amsterdam. 

Door het Marx-tnstituut werden uitgegeven 
Cursus l Het socialisme 

11 2 De democratie 
11 3 Indonesie 
11 4 De Partij 
" 5 Het kapitalisme 
11 6 Geschiedenis der Nederlandsche Arbeidersbeweging. 

Prijs per cursus : Fl. 0,25 
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fJ T I C H T I N G 

11A N T O N S T R U I K S C H O L I N G S F O N D S" • 

TAAK 

Zetel-
Postbus 
Postgiro-rekening 
Bankreltatie 

Hunzestraat 45, Amsterdam (Z) 
8010 
81708 
Incassobank, van Woustraat, Amsterdam 

Het bijeenbrengen en beheeren van gelden, bestemd voor de 
opleiding van nieuw kader der arbeidersbeweging. 
Van de bijeengebrachte gelden dienen een of meer kader
scholen te worden opgericht en in stand gehouden, 
welke scholen bedoeld zijn als internaten. Regelmatig 
dient een aantal leden der arbeidersklasse, die daar
toe de geschiktheid blijken te bezitten, gedurende 
eenigen tijd in een rustige omgeving de vraagstukken 
die den strijd van de arbeidersklasse betreffen, te 
bestudeeren. 
H�t fonds wil de uitgave van marxistische studieboeken 
bevorderen. 
Voor de toekomst wordt tot taak gesteld het dragen van 
de kosten van een universitaire opleiding van voor de 
arbeidersbeweging veel belovende jonge menschen, die 
zelf de noodige financien daartoe niet kunnen opbrengen. 

Jaarlijksche financieele verantwoording. 

STRUIK, Anton. Studlerde te Delft voor civiel-ingenieur. Werkte 
daarna jaren in de Sovjet-Unie. Keerde in 1830 terug 
naar Nederland. Maakte deel uit van de leiding der 
C .P .N. Was chef-redacteur· van het 11Volksdagblad" en re
dacteur van "Politiek en Cultuur". Was in het bijzonder 
werkzaam op het terrein der politieke scholing der ar
beidersklasse. Werd tijdens bezetting gearresteerd, in
gesloten in concentratie-kamp Neuengamme, waar hij 
overleed. 

COMITE VAN AANBEVELING 
�, Petrus, geb. 18.1.1886 te Meden, teekenaar, wonen

de Prins Hendrikkade 129 te Amsterdam. 
SCHEFFER, Adriana Henriette, geb. 23.5.1891 te Amsterdam 

e/v. van GELDER, J.G.E., wonende Hunzestraat 
45III te Amsterdam. 

HOOGCARSPEL, Jan, geb. 6.4.1888 te Amsterdam, teere.ar,
wonende Rochussenstraat 309b te Rotterdam. 

KNUTTEL, Dr. Joannis Adrianus Nelinus, geb. 14.5.1878 
te Delft, , wonende Wittesin-
gel 52 te Leiden. 

KOEJEMANS, Anthoni Johannes, geb. 20.4.1903 te Rotter
dam, hoofdredacteur, wonende Gijsbreèht van 
Amstelstraat 29 te Amsterdam. 

TAI.MA STHEEMAN, Mr. Helena Florentine, geb. 22.4.1893 te 
Zuidbroek, wed, van KUIPER, T., advocate, wo
nende Gerrit van der Veenstraat 2II te Amster
dam. 

WILLEMSE, Wijbrecht, geb. 17.6.1897 te Haarlem, e/v. 
van den MUIJSENBERG, li.V., onderwijzeres, wo
nende Prinsengracht 1105III te Amsterdam. 

NIENHUIS, B 

te Amsterd8JJ1. 
POLAK, Benjamin Sallij, geb. 12.9.1913 te Nijmegen, arts, � 

wonende Daniel Willinkplein te Amsterdam. 
van PRAAG, S 

te Amsterdam. 
RUTGERS, Ir. Sebald Justinus, geb. 25.1.1879 te Leiden, 

ingenieur, wonende Hunzestraat 45III te Am
sterdam. 

van BOXEL, T 

de SWAAN, E 

te Amsterdam. 
Zie vervolg 
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VERHEIJ, J 

van REFS, J 

vervolg 

E 

Secretaresse van het fonds.is:· 

j,..,<f/1, 

te Amsterdam. 

. Adriana Henriëtte SCHEFFER, 23.5.91 Amsterdam, analyste laboratorium, 
echtgenote van Jan Gerrit Enno VAN GELDER, 22.5.93 te Goud 
onderwijzer, lid CPN; beiden wonen: Hunzestraat 45-II te fROPA-

.Amsterdam. GANDA 
A.H. van Gelder-Scheffer is tevens secretaresse van de 
Bond van Socialistische Zang- en Muziek-verenigingen. 
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PLAATSELIJKE ADVIESBUREAU'S DER C.P.N. 

- Schiedam

Twello 

Hengelo 

Boekelo 

GebOU''J "De Waarheid", 
(ACD 20121). 

ten huize van: 
VAN DER VEGT, i}
geb. 
won. Binnenweg G 112, 
dag van 1 9-21 uur C'De 

Gerrit Verboomstraat 

"Pl.Adv. 
bureaux 
der c.PN 

Twello, elke Dins- �VERI/ 
Waar he id 11 Ov• 2 c:. • 7 • 4 7 PEGASUS

Drienerstraat 16 (bijkantoor "De Waarheid" 
(De Wa1arheid Ov. 4.9 .4.7) 

ten huize van: 
BENTE, Rudolf 
geb. -16.8.1893 te Steenwijkervrnld, 
won. Windmolenweg 73 te Boekelo 
Zitting werd gehouden door van 't Reve 
geb. 
won. te Enschede, 
en Bente voornoemd. 
Vrijwel niemand kwam om advies, met ge
volg dat van 't Reve niet meer verscheen. 
Vermoedelijk doel was: bezoekers overhalen 
tot lidmaatschap C.P.N. (Jansen 8.9.47). 
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U I T G E V E R I;J " P E G A S U S " 

Gevestigd Leidschestraat 25 te Amsterdam. 
Telefoon 35957 
Postgirorekening 173127 

Uitgeefster van serie-werkjes op politiek, economisch, historisch, popu
lair-wetenschappelijk en literair gebied, waarin ook is opgenomen de vroe
ger verschenen Man:istische Bibliotheek. 

Oprichter �' Christiaan,H.9.1907 .Amsterdam, kantoorbediende,Noorder 

Amstellaan 163 Amsterdam. 

Directeur: van PRA.AG, Gerrit, 22.9.1895 Amsterdam,redacteur,Kon�VE 1 Emmakad.e 109II den Haag. R J 
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HGASUS 

rn5t�ruvan _)l'è'-.'._'.,Z'êb'ra" eek:s ( romansè;ri e. ;ri_já per _,.,à'eel 

Belast met de uitgave van de ''J?RAWDA" : "Nieuwe lijd", 
een weekblad dat verscµijnt in het Russisch, Engels, 
Frans en Duits. 
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RADIO 

-

STI CHTING 

l 
WERKEND NEDERLAND. 

KANTOOR: Vijzel straat 65, Amsterdam. ,

DOEL: le De behartiging van d e  mate rie le, geestelijke
en culturele belangen der werke nde bevol
king van Nederland. 

2e De bevordering van de ontwikkeling van de 
werke nde bevolking van Nederland uit 
socialistisch inzicht, in de zin van het 
wetenschap pe J.i jk soci ali srne, z ooal s dit 
gepropageerd wordt door de c.P.N. 

De orga.nlsatie tracht di t doel te bereiken

langs yrntt,ige wegen en wel speciaal door: 

Het organis eren of doen organiseren van

radio-uitzendingen en hetgeen daartoe in de

ruimste zin kan ge ac ht wo rden te beh oren. 
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Het streven der organisatie zal er daarbij

op gericht zijn dit te verwrgen binnen het 

raam van e en nationale omro ep, en zonodig in het

bijzonder ge durende de periode waarin deze nati

ona le omroep nog niet gevormd is of nog niet 

voll edig ·aan zijn doel beantwoordt al s zel f-

st an dlge or g,_ n:i.sat ie • ACD 22220. 
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OPRICHTING: 

Opgericht dd. 25.3.46 ten kantore van VAN ROO

SENDAAL,Leendert Johannes;,10.2.85 Den Helder; 

äav ocaat; kantooradres: Muidergracht 16; huis

adres: le Helmerstraat 227bv, Amsterdam. 

CONTRIBUTIE: 

/ 

f O .15 per maand. Tev ens worden gelden verkre

gen door verkoop van bonnen ad f O .25 voor een

''Bouwfonds''. 
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Cl1LT1TRELE RLAD 

Geinstalle er d op 2 2.2.47 in Americain Hotel te A' dam, 
s.amengeste ld uU deskun digen op ver·schillende gebi eden
van kunst en cultuur welke de RWN van a dvies zo uden
die�en. neze raad is gesplitst in afdelingen voor
muziek, film, ·literatuur, techniek.
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STARKENSTEIN, Magdalen a; 17 .10.17 Praag; • a�
dra.kunstgeschie den is; echtgen.van coenraad, '1fe�� 
VAN EMDE :i30AS; 17.6.04 Rotterdc.1.m. ACD 17680
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Radio 

SM E .J VACANTIEBESTEDING

EN TOURI 

Onderdeel van de stichting R.w.N. 

Zal in  1948 op grote schaal vacantiereisjes en 
uitstapjes organiseren. ACD 22992 en 24315 Nov.47. 
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Radio werkend Nederland 

l 
De Stichting is te beschouwen als een CPN-onderdeel. 

Is verdeelè in 22 of 23 Gewesten·. Deze Gewesten weer 
onderverdeeld in Afdelingen. 

Propagandaactie van 15 Febr.tot 15 April 1947. Als 
sluitstuk hiervan op 2e Pinksterdag een grote nationale 
demonstratie. 

In Februari 1947 zou het aantal leden 5 0  .000 bedragen. 
ACD 11154. 

In bestuursvergader ing op 14 .10 .47 werd m edegedeeld, 
dat verm. eind December 1947 door RWN een weekblad· 
zal worden uitgegeven, waarvan de kosten z1Jn bepaald 
op f 0.20 per week. 
In dit blad zullen, naast alle bijzonderheden over RvVN 
tevens de radiopograrnma's worden opgenomen. 

Begin 1948 verscheen een min of meer officieel 
orgaan van mm-Gewest Amsterdam, getiteld "Ook onze 
stem in de aether". In dit Gewestelijk orgaan wordt 
aangekondigd dat de voorbereidingen voor het nieuwe 
weekblad in een vergevorderd stadium zijn. Het zal 
ver schijnen "in een dusdanige uitvoering en met een 
inhoud, die.alle omroepbladen die .tot op heden ver
schijnen, in de schaduw zal stellen." 
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Radio vrerkend Nederland . 
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BARMES, 

DRIFI', 

MET JERS, 

R't.TTGERS, 

l\1r .David; 14 .5.14 Amsterdam; aävoc a at; 
VelEJ.squ ezstraat 13 hs., Amsterdam. 

Jacobus; 14.8.92 Amsterdam; bou wkundige; 
Nieuweweg 40hs, Amsterdam.,

Nicola as Johannes van der; 13.2.05 .Amsterdam; 
dagbl addirecte ur; Jekerstr. 90-II, Amsterdam. 

Hendrikus Johannes; 14.11.17 .Amsterdam; 
Mantelb&anstr. 13-III, .Amsterdam. 

Ir.Seba ld Justinus; 25.1.79 Leiden; 
Hunsestraat 45-III, lunst er dam. 

TRAPMAN, Michiel Adria an; 10.1.04 Rotterdam; klerk gem. 
giro; Bos en L9mmerweg 26, .Amsterdam. 

VRIES, Theunis rilke de; 26 .4. 07 Dantumadeel; le tter
kundige; Kloveniersbur.gwal 111-III,.Amsterdam. 

Van dit comite tra d  VAN DER DRIFT op als pen
ningmeester en TM1'M.AU als secretaris. 
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Voorzitter 

Secretaris 
Penningrn. 

m. 

H o o F D B E s T n 1T R 

Juni 1946. E!NAAR ndel 

PIETERS, Joseph Simon; 29.6.00 Amsterdam; 
(noemt zich SJEF Pieters); 

Amsteldijk 104, Amsterdam. 

:::TIEF 

3EID 

,dzva.n
:ûz� 

TOLLENAAR,Arnoldus Hendrik; 31.7.14 Den Haag; een. 
Amsterdam. -
Staat in Bev.Reg.Pen Haag ingeschre-1.g
ven: Goudenregenst r.19 doch ver-
blijft ve rmoedelijk te Amsterdam. REPUBL. 

DER 

LETTEREN 
BAAS, Jacob a Lottin a; 26.5.11 Smilde; 

steno-typiste; Trompstr.98 , A'foort •• O
N 

CO HEN, 

DEKKER, 

FEBEE,, 

Israel; 14.9.07 R'daru; werkzaam op 
k an toor RWN·te �msterdam. 
Amst er dam. 

Baltus (Bart) den; 13.6 .11 Gorkum; 
soa.werker DBVO; 
Curie str. 1, Haarlem. 

Lou ise Corne lia la; 12.10.03 R'dam; 
's-Gra venhage. 

HOOGEVEEN, Beren d; 8. 3 .14 Emmen; 
Brunhildestr . 101, Brunssum. 

OLDENMEI JER, J • 
Gron ingen 

Volgen s ACD 14518 Apr.47 zijn in de 
le iding opgenomen: 

e 

MotTRER, Nicolaas Antonius; 25.3.00 B.op 7oom 
journalist; schools tr .1 ?a, Groningen. Lm 
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GEWEST FRIESLAND-ZUID. 

BESTUUR. 

Vfl OHZI'f'ff R. 

DO't™A, Anne; 12.5.09 Heerenveen; schilder; Badweg 9, 
Heerenveen. 

COMELLO, Willem; 10.10.03 Tjalleberd; agent levens
verz.; Het Meer 124. 

RONNER, Sico Julius; 26.4.96 Dokkum; ra ngeerder; 
CU.ijckstr.17, Heerenveen. 

TFTTE�, Jelle;· 30.10.02 Lui njeberd; schildersk necht; 
Tjalleberd 73. 

11M. 
�ndel 
:JTIEF 

:!EID 

• d van·z 
·ûz�
•een.

f----

,.g 
REPUBL.

e 

\an
k:-

1 

1 
r 

l 

t 

1 LID 

n) 

DER

IiETTEREN 

O
N 

VERBIN-
DINGEN 

BUITEN-
LAND 

TIAt;-TE' 
OR'+A" 

SA'I'I: 



S T 
. 1 

F R I E S L A N - �-

AFDELINGEN. 

cl. 

liM. 

E:NAAR ndel 

::TIEF 

:!EID 

.d
z

van 
• ang
:uzieR: 
•een.

g 

REPUBL. 
DER 

LETTEREN 

• O

N

e 

�n 

k-
t 

n) 

VERBIN-

DINGEN 

BUITEN-

T'JA!è'TE 
ORr+A 

SATI 



-

G E W E S T F R I E S L A N D - �

ALGEMEEN. 
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GEWEST 

Radio werkend Nederland. 

'S - G .RAVEN HA GE , 

BESTUUR, 

•• 1 a 

VOORLOPIG BESTl1UR: Nov .47 - ACD 25108. 

secretaris : VLIET, Cornelis van; 10.8.01 Gouda; 
ambt ,Ri·Jksbe 1.; Ger .Kellerstr. 14, 
Den Haag. 

Voorzitter PRt',AG, Gerrit van; 22.9"95 .Amsterdam; 
Kon.Emmak ade 109-II, Den Haag. 

"Penningmr. : POU'NELS, Adrianus; 19.12.15 Rotterdam; 
v.Ruysbroeckstr.127, Den Haa g. 

�rganis atie: ARENDSE, Hendrikus Jacobus Johannes; 
1.1.91 Den Haag; Hildebrandstr.172, 

.Den Haag. 

Organisatie: FeBER, Louisè Çorneli a la; 12.10.03 
Rotterdam; G,Kellerstr. 14, Den 

Contactman 
van de CPN 

Haag. 

Gerrit van der; 18.12.02 Den Haag; 
L.v.Meerderv.502, Den Haag. 

B egin 1948 zal een definitief Gewestelijk Bestuur 
worden gekozen. 
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[ GEWEST 

IV (Den Haag) 
6 Voorburg 

Ammerstol 
Gouda 

Radio werkend Nederland 
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Radio werkend Nederland. 

'S - GR.AVENHAGE . 1 GEWEST 

t--.,� - -� --�A_L_GE_M
E
_.""',
EN.

Gew .secretariaat: Gerard Kellerstraat 14, 's-Gravenhage. 

Nov.47 - ACD 25108. 

Ter opvoering van het.ledental zullan de le�enlijsten 
van "De waarheid" ter beschikking van de RWN worden 
gesteld. De Lou Jansen-brigade zal daarbij worden 
ingeschakelà. 

2025 leden zijn geregistreerd. 96 bedankjes werden 
ontvangen. 

Financieele toestand van het Gewest niet rooskleurig. 
Volgens het HBlid TOlLENAAR slaat het Gewest Den Haag 
een slecht fá.guur wat betreft het ledenaantal en de 
contributie-inning. 
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GEWEST GRONINGEN 

AFDELINGEN 
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DISTRICT GRONINGEN . 

ALGEMEEN. 

-----==-. .__ 

"Waarheid" van 9.12.47. 
Er is een Gew.culturee1e1iraad· tot stand gekomen 
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Radio werkend Nederland. 
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Radio 

[ GEWEST LI,MBURG . 

AFDE IJ:NGEN 

Brunssum; Maastricht; Geleen; Hoensbroek; Heerlerheide; 
Waubach; Heerlen; 
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Radio werkend Nederland. 

GEWEST LIMBURG . 

JI.L GEJ\IIE EN • 

Propagandisten in de mijnstreek zijn: (ACD 10479 Jan.47) 

SIELI.AKUS, Pieter; 22.1.88 Amsterdam; invalide mijnwer
ker; Brunhildestr. 91, Brunssum. 

WEENING, 

Dirk ; 30.11.89 Emmen; mijnwerker; 
Hazenkampstr. 62, Brunssum. 

Dirk ; 6.4.16 Smal lingerland; mijnwerker; 
Kempstr. 38, Brunssum. 

20.4.47 telde de afd.Heerlen 90 leden. ACD 14177. 
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Radio werkend Nederland. 

GEWEST ROTTERDAM , 

BESTt.11TR. 

BENSCHOP, Hendrik Willem; 9,g.04 Rotterdam; 
Pr.Bernhardkade 23, Rotterdam. 
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Radio werkend Nederland 

-----------

GEWEST· ROTTERDAM . 

AFDELINGEN, 

L .M • 0 • -Cost ; 
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Radio werkend Nederland 

j GEWEST ROTTERDAM.1 

1 � ... --.'"�-=----
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LGEMEEN.

_ ____J 
Afd.Rotterdam be legt reg elmatig filmochtenden,specia al 
op 7ondagen. ACD 8938 Dec.46. 
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BOND VAN SOOIALISTISCHE ZANG- EN MUZIEKVERENIGINGEN. 

Voorzitter: mdel 

Secret.: 

Artikel van 

Adriana Henriëtte SCHEFFER, geb. 23.5.1891 te A 1 dam, analyste 
laboratorium, echtgenote van Jan Gerrit Enno VAN GEI.DER, geb. 
22.5.93 te Gouda, onderwijzer, beiden won. HunzestrliEJ.t 45 II 
.Amsterdam. (Id.A1 dam, Juli 47, ACD 18333) 
(Is tevens secretaresse van het Anton Struik - Schmlingsfonds) 

"Jan Staas" in  "Politiek en Cultuur" van Augustus 1947, zegt:
Bond is op 22.6.1946 in Den Haag gesticht door 15 koren. 
Bij eenjarig bestaan waren 24 zang- en 2 muziekverenigine�g��zX8� 
gen aangesloten, t.w.: 10 koren in  het Noorden, 10 in & MuzieE 
N. en Z.Holland, 4 in Overijssel en Gelderland en 2 mu- vereen. 

ziekveren1gingen in  A1dam en Den Haag. 
."De Bodll beeft een st&cihting i.h.leven geroepen tot het ining 
_IYuitgeven & verspreiden v. muziek (STIMUZA), die tot op 
"taak heeft, een uitgebreide muziekbibliotheek te vormen len REPUBL. 

"o.m. ten behoeve van onze 1600 zangers." ·:�n'lJ 
DER 

LETTEREN 
Voorzitster In verslag v.e. feestavond v.d. zangvereniging "De .t 

Rode zangers" te Leeuwarden op 20.9.47, werd "Mevrouw us 11
• 0-

van Gelder" (zie hierboven) begroet als "voorzitster er- N 
v.d. Bond van Soc. zang- en Muziekverènigingen." (ACD21428 ga-

Zangverenigingen uit Nieuv,e Schans, Beerta, Groningen, 
Assen en Oude Pekela hielden 13.7.1947 
zangersfeest te Roden, als propaganda voor 
R.W.N. (Rijkspol. Assen ACD 19506). 

"De 
"De 

Eerste Haagse IUav. Accordeon Gradioso" en 
Zuid-Afrikaanse Zwervers" traden op bij landdag 

van de C.P.N. op "Duinrell", Wassenaar op 
20.7.1947 (ACD 19556). 

De communistische mannenzangverenigihg "Excelsior", 
Arnhem trad op bij "Vrij Spanje"vergadering 
op 25.7.1947 (ACD 19761) 

ing 
" de 

geven 
veek
�est 
tr-
1et 
se-

"Excelsior" Arnhem is omgezet in gemengde zangvereni- d 
( t .n ging ledenaantal liep terug, men kon nie 

meer optreden). n-eledeïeen vrorden nu versterkt 
met vrouwen en met A.N.J.V.-ers.Leden overi
gens communisten(ACD 20259). 

Zangkoor "Eendracht maakt macht" te .Appelscha. Leden 
als regel C.P.N.-lid of anarchist.(Distr.cdt.rr. 
Rp. Heerenveen, ACD 19782). 

"Ha�rlemse Zangver,.,niging", dirigent: Hans Krieg. 

"De Rode Zangers", onder leiding van: IUaas Adema. 

''11orgenrood", Vlaardingen. Voorz. D.A.VOGEL. 
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ACD271 20 
Jan .1948 

Bond van Soc .zang- en 1:uziekverenigingen 

AL GEMEEN . 

Nov .47. W'fulgens het Verslag van het Partijbestuur 
voor het a.s.Partijcongres bestaan er thans 33 
zangkoren net tezamen ruim 2 .000 leden. 

Dec.47. Volgens O.de RONDE te Heemstede is het niet 
zeker dat het nationaal zangersfeest, te organiseren 
door de Bond op 6.6.48 te Heemstede, zal docrgaan, 
daar in geval in 1948 verkiezingen zullen worden 
gehouden , de gelden nodig zullen zijn voor het voe
ren van een (CFN) verkiezingsactie. 
Hier spreekt dus wel sterk de band tusschen de Bond 
en de CPN. 7 ie ACD 25380. 

District I - Groningen; II - Friesland; III - oost; 
IV ..; Centrum; V - N .Holland; VI - Z .Holland {'?'). 

( District I - Groningen. 
( Vertegenw.: J".VOOGD, Hoofdweg B 43, Beerta. 
( 
( Afdelingen te : Assen, Beerta, Bellingwolde, Emmer
( compascuwp., Fins�erwolde, Groningen, N.Buinen, 
( N.Pekela, N.Schans, Winschoten, 

( District I 
( Verte genw. : 

esland. 
s ra, w.Dijkstrastr.4, Leeuwarden. 

( 
( Afdelingen te :_Leeuwarden, 

( District III - Oost. 
( Vertegenw.: J".Meeberg, Mussenplein 11, Arnhem. 
( 
( Afdelingen te: Arnhem, Deventer, Zwolle, Enschede,

( District IV - centrum. 
( Vertegenw.: w.v.Egmond, Formosastr.27, Leiden. 

( Afdelingen te : Amersfoort, Utrecht, 

( District V - oord- olland. IV 
( er egenw.: c.H.Pieters-Mulder, Sloterkade 9 ,A'dam. 
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( Afdelingen te : Alkmaar, Amsterdam (3), Haarlem, 
( Hypolytushoef, Koog Zaandijk, Purmerend, Wormerveer, d. 
( 7.aandam, · e in) 

( District VI. 
( vertegenw.: M.Bossres, Hortensiastr.25b, R'dam. 

( Afdelingen te : Delft, Den Haag(2), Leiden, R'dam, 
( Vlaardingen, Dordrecht. 

Op 17 en 18.1.48 zal er te leiden een dirigenten
weekend pla,ats 'vinden. 
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"REPUBLIEK DER LETTEREN N.V." (R.d.L.) Uitgever en Boekhandel 

Oprichting: 

Op 30.6.1945 werd bij de daartoe bevoegde instan
ties opgave gedaan dat sedert 16.5.1945 in oprichting 
was de "Republiek der Letteren N.V.". 

Op 17.s.1945 werd de oprichting bij akte vastge
legd .door notaris J. D. Overberg te Amsterdam. 

Bij schrijven van het Dep. van Justitie 1e afd. B 
no 1683 dd. 17.5.1946 wordt verklaard, dat er geen 
ministerieel bezwaar bestaat tegen de oprichting van 
de N.V. 

Achteraf blijkt dat het verlenen van de erkenning 
als uitgever en boekhandel aan de R. d. L. berust op 
een misverstand van overheidsvege. Door het optreden 
van Goulooze en de Groot in de R. d. L. (twee figuren 
uit de tijdens de bezetting geliquideerde uitgeverij 
"Pegasus") verkeerde men in de veronderstelling,dat 

REPUBL. 
DER 

LETTEREN 
1.i. 

de R. d. L. een voortzetting zou worden van "Pegasus". 0-
00p basis van rechtsherstel werd toen medewerking ver- N 
leend. Later bleek dat Goulooze niets meer met "Pega
sus" te maken had en dat "Pegasus" 0elf ook weer ging 
optreden. Men was toen genoodzaakt om ook "Pegasus" de 
de gevraagde erkennin·gen te verlenen. 

Doel der Vennootschap: 
Het doel der vennootschap is het drukken, uitgeven 

van, zomede de handel in boeken en tijdschriften, week
bladen en andere periodieken, een en ander in de meest 
uitgebreide zin en het verrichten van alles wat daar
mêde verband houdt, daaronder het deelnemen in en het 
voeren van de directie van ondernemingen met soortge-
lijk of aanverwant doel. 

De R. d. L. verzorgt o.m. de uitgave van: 
"De Vrije Katheder"; 
"De Zebra serie 11 en 
zij heeft de alleen vertegenwoordiging voor Nederland 
van de Russ. Uitgeverij Kxiiga te Moskou. 

Directie, Vennoot en Commissaris van de R. d. L.: 

Bij de oprichting van de R. d. L. werden als 
directeuren opgegeven: 
DE GROOT, Hubertus, geb. 15.4.1909 te Amsterdam, won. 

van Baerlestraat 91 te Amsterdam, en 

DE JONG, Melchior Adrianus, geb. 3.10.1916 te Amsterdam 
n1on. Kon. Willem III laan 14 te Blaricum 
(zoon van de beken<le schrijver, wijlen A.M. 
de Jong en schoonzoon van Ph.S. van Perlstein) 

Op 20.12.1945 werd als vennoot aangesteld: 
GOULOOZE, Daniel, gE'b. 20.4.1901 .te Amsterdam, won. 

Rooseveltlaan 82-I te Amsterdam. Sedert de 
aanstellin� van Goulooze berust de dag. lei
ding van de R. d. L. praktisch uitsluitend 
in diens handen. 

Commissaris van de R. d. L. is: 
VAN PERLSTEIN, Philip Samuel, geb. 

won. Koning Willem III laan 14 te Blaricum, 
vennoot van de N.V. Perlstein en Roeper
Bosch te Amsterdam. 
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Uitgeverij en kantoor: 

De uitgeverij en het kantoor der R. d. L. is 
gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 520. 

Boekhandel: 

, De boekhandel van de R. d. L. (geopend in Dec. 
1946) is ondergebracht in perceel Rokin 40 te Amster
dam. 

'Algemeen leider van de boekhandel is: 
ANDREAS, Herbert Friedrich, geb. 1.10.1914 te Hamburg, 

won. Plantage Parklaan 26-I te Amsterdam, 
Andreas was van Duitse nationaliteit. In 1941 

zou hij zijn "ausgebürgert" en wanneer dit laatste 
rechtsgeldig wordt verklaard, thans dus statenloos zijn. 

Bedrijfskapitaal: 

Bij de notariele vastlegging der oprichting van 
de R. d. L. werd door van Perlstein en de Groot ver
klaard, dat het bedrijfskapitaal f. 400.000.-- groot 
zou zijn, verdeeld in 400 aandelen van f. 1 .ooo.--.

Van die aandelen waren toen geplaatst en gestort: 
f. 80.000.--, t.w. f. 75.000.-- door van Perlstein en
f. 5.000.-- door de Groot.

Drukkers: 

Veel werk van de R. d. L. worttt gedrukt bij de 
Drukkerijen van Koek en Knuttel te Gouda en Eykelen-· 
boom te Amsterdam, Nieu-··e Teertuinen 24. 
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Heerlen 

Almelo 

Hengelo 

Enschede 

C.P.N.-BIBLIOTHEI<EN.

ten huize van Charles Joseph Maria.JANSSEN, 
geb. 5.4.1919 te Roermond, Vorstenstraat 40, 
hoofdagent De Waarheid. Uitsluitend ten dien
ste van partijleden (349-13259-4.47) 

22.3.1947 in kantoor De Waarheid soc. biblio
theek geopend; 250 boeken soc. en.�etensch. 
werken en een aantal romans (243-13071-3.47) 

Drienerstraat 16. Iedereen wordt uitgenodigd; 
500 boeken (de Waarheid 14.3.47) 

Willemstraat 7. Open voor iedereen (de Waarheid 
van 25.4.47). 
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COMl1 UNISTISCHE CONGRESSEN BUITENLAND. 

Congres in Engeland op 24/26.11 .1945. 

deelnemers: 
DE GROOT, Saul, geb. 19.7.1899 te Amsterdam, 
---- won. Gaaspstraat 46-I te Amsterdam. 

BARUCH, Siegfried,geb. 17.2.1905 te Göttingen (Dld.) 
econ. J)rs., won. te Amsterdam, Jekerstraat 
45-III, journalist

Congres. in Engeland op 22/26.12.1946. 

dnelnemer:11: 
DE GROOT, Saul voornoemd. 

HULST, W 
geb. 9.12.1916 te Krommenie, adj. dir. 
"De Waarheid", won. te Assendelft, Dorpstr-
886; zou einde 1946 te Parijs en Brussel 
besprekingen hebben gevoerd over communis
tische aangelegenheden. 

Komen instructies voor C.P.N. binnen via Gronau?· 
(PD 1129-10207) 
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VERENIGING- VAN OUD-SPANJESTRJJDERS. VEREN. 

V.01.TD
SPANJE

�r icht: 

Doel 

BES'I'1TITR 

STRI JDElli 

August u s  1945 . 
VEREEN. 

lmg )VRIJ 

het voeren van actie om het Nederla ndse 
stel.at sburgerschap weer te1·ug te krijgen. 

Rechtsherst el kan (volgens Mr .Stokvi s) 
worden ve:r leend op grond van een te Londen 
uitgevaardigd K.B . ( 24 7-314-10 .45 ) 

Secr eta ris: ARKENS, He in Re int je van ;  
!9.'1::01 Amsterdam; schilder; 
2e J.v.Kampenstr· .86-II, A'dam. s 

Rechtk. 
adviseu r 

NEIJSSEL, Karl Friedrich ; 
9.3.17 .Amsterdam; lederbewerker; 
Bor ssen burgerplein 12�1I ,A' dam. _ 

BANDSMA, Wilhelmus Valentin ; 
rr:Tö7Jîï .Amst�rdam; huissch ilder; 
2e Leliedw .str .19-I, A'dam. 

STOKVIS, Mr .Dr .Ben no Jules; 
22.6.ITI' A'dam; adv.en proc .; 
Oosteind e 25 , Amsterdam. 
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V E R E E N I G I N G IT V R IJ s p A N J E IT 

j' j,..;-,..a.+1/,.. . "'J -.:IC
Landelijk bestuur: secretariaat ��I te Amsterdam. 
Contributie : Fl. 0,25 per week 

In October 1945 werd opgericht een initiatief-comite "Vrij Span.Je", bestaan
de uit L. ALMA-HEIJNEN, secretaresse (was 1:a burgerHrleg gast v.d.Repàbl.

Jhr. Mr. van der GOES van NAT.ERS 

Prof. Dr • Jan ROMEIN 
Dr. B.H. SAJET (was i• burgereerleg
W. B�st,'!A, voorzitter 
K. NEIJSSEL 

VEREEN.
gast v.Republ.regeri11g) VRIJ 

SPANJE 

In November 1945 volgde de oprichting van een Comite van Aanbeveli..-,.--,--�� 
bestaande uit 

Bs. J.J.BUSKES 
Prof. Anton van D�RKEM
Prof. D. van EMDEN 
Mr. G. J. van HEUVEN GOEDHART
Zr. T. HULLEMAN 
Prof. s.A.c. OLIVIER 
Prof• 11.J. PC'S 
H.M. van RANDWIJK 
Jhr. W.H. SANDBERG
Drs. W. SCHUIJT 
Sam de WOLFF 
C. WOUDENBERG 

een en ander ter voorbereiding voor een·actie voor het houden
van een massa-betooging voor een vrij en democratisch Spanje,
gehouden in de Markthallen te Amsterdam op 5 Januari 1946. 

(brochure) 
Landelijk Bestuur: 

LOUBERE, Germai:ae Suzanna Elise Henriette, 16.7.1903 Malaga (Sp.)
echtgenot·e (weiPTe?) van A. ALTHOF, 
Stadhouderskade 6 9  I AJ;tsterdam. Hoofdbestuurslid, lid dage
lijks hoofdbestuur, tolk, officieuze vertegenwoordigster 
der Spaans-republikeinse regering. (ACD19638/Juli 47) 

HEIJNEN, Anna Aleida, 8.1. 09 l!mmen, Prins Hendrikkade 129 boven
Amsterdam, echtgenote 'v. P. AI.MA. l!roorzitster hoofdbe
stuur; spreekster op vergaderingen, ook inza

�
e Indon�si@.

(ACD19638 Juli 47J 
COLOMER, Joaquina,geb.22.2.1913 te Guixols ( p),e/v.PAES, 

L.H.,won. Kromme Mijdrechtstraat 55I! Amsterdam. 
voor afdeeling propaganda,wtlt�it&r,(174-10 52-Apr.46) 

�. Jan Jacobus, geb.4.12.1916 te Utrecht, +eeraar, won.
Zomer.straat 15 Heerlen (174-2857-Sept.46 )

(Colomar en May worden in uitvoerig rappo_rt van Id.Adam 
van 25. 7.47,19638, niet als hoofdbestuursleden genoemd). 

BANDSMA, Wilhelmus Valentijn, 0.10.16 A'dam, 2de Weteringdwars
str. 19-I A'dam, secretaris Hoofdbestuur, vrijwel dagelijks
werkzaam op het bureau T/d vereniging: Spinozastr.43,A'dam.

GUNTHER, Frederik Hendrik, 29.5.12 A 1 dam, T.Boetzelaerstr.29 III 
penninfjllleester-administrateur, eTeneens bijna dagelijks 
aan het bureau werkzaam. (ACD19638 Juli 47) 

Doel: Het bij elkaar brengen van materieele hulp ten behoeve 
van het Spaansche volk na de bevrijding en het voeren van
actie voor deze bevrijding van het fascistische regime te
bevorderen (174-1052-Apr.46) 

In Augustus 1946 werd een petitionnementsactie gevoerd ter ver
breking van het contact met het fascistische Spanje. 

s 
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ACD 29089 Febr.1948 
De Vereniging verzorgt de gre.aapassage, ,zowel legaal 
als illegaal, voor mi:1tXSJ11Uq• Speanse politieke 
vluchteli ngen. 
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De Vereni�in1 Vrij Spanje houdt zich uiterlijk slechts bezig 
met een hu·.nani tt' ire actie en eon pol::..tiP.J-·e actie binn0n de 
}?erkqn der wet. 1och zijn er rc�ronde redenen on aan te nemen 
dat zonder.mede ·eten van een deel der led�n en het overarote 
deel der best.uurde:r·s, de OVA.ri,,.�n zich bezig houden met ' ierk
zaa.mheden van een min oî meer militair karakter. Dit vrerk tJe
paalde zich tot voor kort tot het leveren van voorrrdpn en 
nodiP'dhecl.311 v-a.n allerlei aard aan he-t zich in orl')'rn:.satic "'
vindend0 Republikeim;e leP,er in Spanje en de aldaar ::itri�d,,,n
de p;u.erilla-troepen. Voor de verbindin<7 met Parijs zorP"t e• n L 
zekere: f 

ERL. 
rwEr-.r
.GIN.G

Mevrouw _!lthoff, ver111oedeJ.ijk v10.nende Keize::::-sgracht 322, 
Spaanse van r,eboorte. Zij VEH'kree� de u, è .• nationaliteit door· 
haar b.1 1\'îelijk met de journalist Lex Al thof+-, die door de 
Duitsers werd gefusilleerd, verdacht vaï-ï"s;ionna�e t.b.v. de 
gealJieerden • 

r- 129

. De relaties van Mevr. Althoff te Parijs zijn: 
a. i�AJ.lia:noa des I11tellect11.ols 1fa_ a,-noles, Rue d 'As an, Paris

b. rP-isbureau HHollandais 1'.,Rue ClignancovTt 35, Pa:cis o 

In de Ver. Vrij Spanje spel�n vele niet-com unisten e�n be
. langrijke rol. Zo. bijv. ::Prof. Dr. Jan :i:omein, )t1:�uo S liO·k-

47:is, Mr. v.d. Goes van !Taters, Ds. Pad, Prof.Post,1-u 1 s va:1het 
Rijksinstituut v. Oor::)..ogsdocurtentatie, Louis de Jong van Ra
dio Oranje (eveneens Oorl. Doe.) 
Deze lieden zijn echter to ;"'Oeder trouw. 
De dao:elij1�se le:i.ding van Vrij Spanje lie;t echter in handen 
van .Jim Bands-ia en Fr. Gu.nther, die op het bt.reau van Vrij 
Spanje zët"el"'m en z�er gevaarlijk zijn. 

i 
l 

De Jer. Vrij Spanje dient in de eerste _p::.Rats als contréHe
centrum van al diegcnen die di î"E."CJ1j:; of j_ndi1'ect hebben deelP-e
nomen aan de Spa�nse burgeroorlog. Deze m9n8en heb�en eev s ,e 
ciael lid·11aatscha,1'sbe 'ijs ( i?;eel bo"ë;k�e ;1�t Z'.7a�cts letters, 1 O 
bij 10 cm.) dat hen Ael'.' .,t ,;oi'dt uit aereikt. nadat is ko ien 
vast te staan, dat zij, volgens de corrun. dan, 11 _,.olitiok·be-
trouwbaa.r" zijn. • 

Verder houdt do:;:;e o gmüsatie (Vrij" Sp2.nj8) zich natuurli_�,k 
bezig met "'mt in het la;teme "Il ·"'enocrid ordt: 11.et U:M:"-"!erk. 

-

Een andere taak; v2.n de Ver. Vrij Spanje is: die r.1enson, waar-
van kan °rord.An aE>npeno 1en, dat zij 1riili taire talenten bezi tte 
te doen opleiden in het ::lepu.blikeinse lc ""er in Zuü>Fr=•-n rijl·: 
en eventueel, naeat zij het Spaans beho0rlijk heb qn leren 
s·)reken, bij de Spaanse P'.Qerillatroepen in Spanje o 

.01 
im.

6-III

Als or1tv�mn:st-centrum voor éleze/i1E>ns n doet het �'eis1J1.�r�e:2:'!:_ 
"Hollandaii" dienst. 

· .51

Dit rP.isbureau wordt �eleid door de Nederlander Marx ( s o uit 

,r . 22 
A' dam). Verder is daar ',78rkzaam Gerrit Deur hof, \'Ïëinende te 
Amsterdam en alda.ar (Amsterdam) een restaurant, "De Drie 
Musketiers" exploiterend. Deurhof en het merendeel ven het 
manlijk personeel van zijn restaurant waren vrijwillie:ers van 
de Internationale Brigade. De verhouding Deurhof - ?ersoneel e
is slecht, op grond van Deur�1

�
f 's arr gante ho.:ding .als 

patroon. (fv.v,;,/r,_ � J,2.oJ'.• . . �ah�/.t,C,,,.,.;, a..t'tf� 
"dv-.· � lfiNJ � /17....;,� � � � �- � 
I"? �· h ;J��/fw-( �- �/ 

0 �� 0 Fo/:l!tf�). ��� . 
��� �: li....��./f,ll.df��- �-4-

�- "2,fl tl44. /�--:fo·. �-id<f /
Nov.47 - ACD 24260. ID-Arnhem. 
�.'a.andblad verschijnt niet meer. De ·vereniging staat er finan
cieel slech t voor. Twee betaalde best .leden zijn afgetr eden 
wegens gebrek aéJn geld voor hun honorarium. "Veinig belang
stelline- voor de vereni ginE. 
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ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERENIGING "VRIJ SPANJE". 
I 

Algemeen 
Op 5 Januari 1946 is te Amsterdam opgericht de Ver. "Vrij Spanje". 
De vereniging is gevestigd te Amsterdam, J.W. Brouwersplein 27. 

II 

De vereni�ing stel zich ten doel: 
a. de openbare mening zo te leiden, dat zij zich duidelijk vertlamt'

· tegen het overgebleven fascistische regien in Spanje, en hiervan
gebruik makend, langs wettige weg invloed uit te oefenen op de hou
ding van onze landsregering t.o.v. het Franco-re iem. 

ERL. 

r••tTEN 

.GIN.G 

b. het verlenen van materiele hulp aan het Spaanse volk.
r- 129 �---

III 
Zij wil dat doel trachten te bereiken door: 
a. het houden van vergaderingen, filmvoorstellingen, lezingen, enz.
b. het.uitgeven van een maandblad, het verspreiden van brochures en

andere geschriften.
het verstrekken van publicaties aan de pers.
het houden van petionnementen.

e. het organiseren van steunacties, colle.cten, enz.
�·�et samenwerken met die organisaties, die t.a.v. het Francore
, t ... -:-J.em een afwijzende houding aannemen. 
en verder door alles wat voor haar doelstelling bevorderlijk kan 

Leden 
Lid kan z1Jn, ieder, die de doelstelling van de vereni ing onder
schrijft en de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. 

Hoofdbestuur. 
,. Het Hoofdbestuur bestaat uit minstens 13 en ten hoop.-ste 17 leden 1

Het wordt gekozen op een jaarlijkse conferentie van afP,evaardig
den der afdelin�en, �it candidaten, die zowel door het Hoofdbe
stuur als door de afdelingen kunnen worden gesteld. 

2. Het zal worden samengesteld uit een dagelijks bestuur, dat be
last is met de dagelijkse leiding en de afwikkeling van de lo
pende zaken en waarvan de leden in Amsterdam woonachtig moeten
zijn, en uit een aantal algemene leden, die naar de lig�ing van
, n woonplaats; zo veel mogelijk de verschillende streken des
·- nds waar afdelingen gevestigd zijn, zullen verte�enwoordi.r.:en.

m. 

.01 
i.m. 

6-III

De leden van het Hoofdbestuur worden gekozen voor de tijd van 1 
jaar. Zij treden gezamenlijk af en zijn dadelijlt herkiesbaar. 

· .51 5-III

Het da�elijks bestuur 
een secretaris en een 
Hoofdbestuur samen te 
steld. 

benoemt uit haar midden een voorzitter, 2 2 ,r. 

penningmeester, •7ier taken in een door het 
stellen instructie zullen worden vastge-

Het houdt re�elmatig voeling met de afdelingen en heeft de be
voegdheid contr6le uit te oefenen op voorbereidingen en uitvoe
ring van openbare acties, door de afdelingen georga�iseerdo 

De leden hebben het recht de huishoudelijke vergaderingen van de 
afdelin,,.en bij te wonen en er het woord te voeren. 

Het int maandelijks de contributie en de steungelden van de af
delingen en verantwoordt deze ontvangsten in het Verenigingsor
gaan. 

e 

el29

Het houdt minstens een ma�l per jaar een conferentie met de af�e·
vaardigden van de afdelingen en is gehouden een dergelijke con-
ferentie bijeen te roepen, indien 7 Hoofdbestuursleden of 5 12-

afdelingen dit wensen. III 
Een agenda• vermeldende de op die conferentie te behandelen za-.

ken, moet als regel minstens veertien dagen tevoren aan de af-

delinri:en zijn bekend gemaakt.

RS, 
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Het Hoofdbestuur brengt een maal per jaar op de jaarlijkse con
ferentie van afgeva rdigden in de maand Mei, een verslag uit 
over de gang van zaken in het afgelopen vereni�ingsjear en. wel: 
een algemeen verslag door de secretaris en een financieel ver
slag door de penningmeester, welk laatste vergezeld moet zijn 
van een begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende 
verenigingsjaar. Deze verslagen moeten minstens veertien da en 
voor de conferentie ter kennis van de afdelingen worden ge
bracht. 

10 Het Hoofdbestuur is te allen tijde rekening en verantwoording 
over het door haar gevoerde beheer en beleid verschuldigd aan 
de volgens dit reglement gehouden conferentie van afgevaardig
den der afdelingen. 

l 

Af delingen. 
'1. Doori;ien of meer leden in eenzelfde plaats woonachtig kan een 

afdeling ·iorden gevormd. 

er- 129 
l 

De·afdelingen zijn plaatselijk belast met het vqeren der propa
ganda, het inzamelen van steungelden, en verder met alles, wat 
binnen het raam van de doelstellingen der vereniging de actie 
voor een Vrij Spanje zou kunnen bevorderen. 

3(,�j kiezen een beotuur van minstens vijf en ten hoogste zeven 
leden. De samenstelling van dit bestuur moet, indien mogelijk, 
zodanig zijn, dat hierdoor het algemeen karakter van de vereni
ging tot uiting komt. 

4 .• De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van een jaar. Zij 
treden gezamenlijk af en zijn dadelijk herkiesbaar. 

5 .• De afdelin,!"en zorgen voor een maandelijkse inning van de contri-
butie bij hun leden en van de steungelden. Zij dragen deze maan- m. 
delijks, qp e�n door het Hoofdbestuur aan.te geven wijze, af 
aan de algemeen penningmeester. 

6. Maandelijks verstrekken de afdelingen op een door het Hoqfdbe- .01
stuur aan te geven wij ze, opgaaf van nieuwe en af ,,.evoerde leden :tm.
aan de algemeen secretaris.

Minstens een maal in de drie maanden beleggen de afdelingen een
edenvergadering. Verder zo dikwijls als het bestuur het nodig 6-III 

�cht, of wanneer tien leden dat wensen. Van elke te houden leden 
vergadering geven zij tijdig met opgave van de agenda, kennis 
aan het Hoofdbestuur. De leden van het Hoofdbestuur hebben toe
gang tot deze vergaderingen en zijn gerechti d daar het woord · ,51
te 'O'oeren. 

e. Openbare acties vinden niet plaats dan na overleg met en met
goedkeuring van het Hoofdbestuur. .r .22 

9. Elke drie maanden brengen de afdelingen een algemeen en een
financieel verslag uit omtrent de stand van zaken en de gevoerde
actie �an het Hoofdbestuur.

Contributie 
1. De contributie bedraagt f.0.25 per lid en per �and minstens.
2. Van de maandelijkse geinde contributie wordt f.0.20 per lid a�

gedragen aan de algemeen penningmeester. 

Maandblad 
1. De vereniging geeft een-maandblad uit, genaamd "Vrij Spanje".

De inhoud en de strekking er van zullen zodanig zijn, dat het
als verenigin1,;sorgaan, zowel als propagandablad, dienst zal
kunnen doen.

- 3 -

el29 
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Het dagelijks bestuur, dat uit haar midden een commissie van 
redactie aanwijst is verantwoordelijk voor de inhoud. 
Administratie en beheer zal worden gevoerd door een commissie 
van 3 personP-n, te verkiezen op de jaarlijkse conferentie van 
afgevaardigden der afdelingen. 

2. Op de jaarlijkse conferentie van afgevaardigden der afdelingen
brengen de redactie- en administratie een verslag uit dat tij
dig aan de afdelingen wordt toegezonden.

Contr6le-Commissie. 
ï. De jaarlijkse conferentie van afpevaardigden der afdelingen ver

kiest een co 1missie van drie personen, welke minstens een maal 
per drie maanden contrOle uitoefent op het �evoerde geldelijk 
beheer van de algemeen penningmeester en op de comr:iissie van 
beheer en administratie van het maandorgaan. 

2. Zij brengt van deze contrOle verslag uit aan het Hoofdbestuur
en publiceert haar bevindingen in het verenigingsorgaan.

3. De Commissie treedt jaarlijks in haar geheel af. TNee van haar
leden zijn dadelijk herkiesbaar.

Slotbepaling. 
Ïn alle eevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 

.algemene conferentie van afgevaardi�den der afdelingen. 

In• 

:II 

1 

.22 

RS, 
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N ED ER L A NDS E VR OFWE N B EWEG I NG .  

(OD 535) 

zetel te : J\MSI'ERDAM. 

Opgericht tijdens congres van he t "Ini tiatief-Comi te van 
Vrouwen uit Ravensbruck" en de Contact-commissie van ".iil
gemene Vrouwenbonden", op 2 en 3 Nov .1946 te Amsterdam. (In 
V&O van Dec.4 7 staat 3 en 4 Nov.1946) 
Aan esloten bij de Internationale Democratische vrouwen
-ergarnsa ie. 

DOEL: Verwerkelijking van de oproep der vrouwelijke afge
vaardigden van d e  tT .N.O. aan .de vrouwen van de we-
reld. (zie maandoverzicht no .10) NEDERL. 

VR 0rw:EN 

MIDDELEN ter bereiking van dit doel : 
o.m.inv loed uitoefenen op nationale en interna
tionale gebeurtenissen,
uitgev en van een vrouwenblad (gratis voor leden),
instellen van politieke, culturele, economische
en sociale commissies.

SECRETARIAAT: O.Z.Achterburwval 185 (V&O Mei 1 47) 

ORGAAN: "Vrede en Opbouw". le Nummer verscheen Mei '47. 
Voorlopige directie: Mej. Nel BOFDEWIJN. 

Redac tie: Mej .M .c .B01.TWMEEsrER ( zie hieronder). 
Advertenties: Pub liciteitsonderneming J.STAP, 

Diezestr.20, A'dam-7.,tel.936 74 

Maandb lad. Prijs per nummer f 0.10 

BEST1.JtTR: 
voorzitster: A msterdam 

:W,;NEGI :rç 

:Ull • 
SOENITO-HEILIGERS, Trees G.v.d.Veenstr.51

geb. 7wolle 18 .10 .15 
Secret are ss e: 
PRATOMO-GRET, Stijntje; 24.1.20 Schie

dam; echtgen.v.D.PRATOM O 
Penningmeesteresse: 
BOUDEWI,TN, Neelt je Catharina 

geb.Maassluis 27 .11.19 

P LASTER, H 

BOUWMEESTER, Maria Catharina 
geb.Vught 5-4 -85 
journaliste 

ANDEL, Wille mina carolina van 
geb.Pojakombpe 29-6.00 
echtgen.van c.SIJPKENS 

ODINOT, Maria Eli sa be th 
· geb.Wijk bij Duurstede 4.5.08
echtgen.van NOBBE 

GELOK-WAL vnrs ' Anna 

BOOGAART, R 

geb .Groningen 7 .12 .08 

BOS-HtTI�ING, Eisina 
geb. Emmen 

Amsterdam 
v.Breest:v.118b

Amsterdam 
Jodenbreestr. 
25 -III 

Amsterdam 

Amsterdam-7. 
Bronckhorst st r. 
22 

Amsterdam 
Moreelsest:ç.8hs 

HilversUI!l 
Mercuriusstr.31 

Amsterdam 
Hendrik Jacob
str. 22hs. 

Assendelft 

Enschede 
Timorstr .27 

il 
l. 

. 

-111· •

51 

· .22

el29 
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Ned.Vrouwen Beweging -2-

ZEEGERS, Truus 

[

COERT� Elsina Willechienä 
Geb.Borger, 28. 8.04 
echtgen. van 1LSCEELLEVIS 
7i j werd lat er vervangen door: 

m�rFF, Anna Maria constance 
geb.Amsterdam 22.12.87 
echtgen.van NOLLES 

HEIJNEN, Anna Aleida 
geb. Emmen 8.1.09 
echtgen.van AI.MA

VELTHUIS, Lammegien 
geb. Hoogkerk 15.3.07 
echtgen.van VPN DEN BROEK 

TIMMER, Roelofje 
geb.smilde 27.7.16 
echtgen.van DE RTTITER 

COMMISSIE TER UITVfERKHTG DER STATUTEN: 

Deventer 

's-Gravenhage 
J.v.stolbergl.315

's-Gravenhage 
Hyacint hweg 25 

Amsterdam 
Pr.Hendrikkade 129 

Groning en 
Hoge der A 3 0  

Hoensbroek 
Schoolplein 4 

ENTHOVEN, Mr .Clara Francisca susanna Elisabeth; 21.12 .01 
Medan; a dv.en proc.; Ernma st,r.40hs, Amsterdam. 

:lID. 

ELDERING, Mr .Petronella Everdina 
geb.Rotterdam 6.10.09 
gescheiden van B,S,POLAK 

fmsterdam 
Rivierenla an 6-III�

.

HEILIGERS, Trees 
geb. 7wolle 18 .10 .15 
echtgen.van SOENITO 

BOTTWMEESTER, Maria Catharina 
geb. 5.4.85 
journaliste 

COMMISSIE TER UITWERKING WERKPROGRAMMA: 

HEIJNEN, Anna Aleida 
geb.Ermnen, 8.1.09 
echtgen.van ALMP 

PLASIER , H 

PRATOMO-GRPT 

SCHALIENBERG, Bernarda Hendrika 
geb . .Amst erdam 11.4.91 
echt gen. Vfill MJJITOLI 

Amsterdam 
G.v ,d. veenstr .51

Pmste rdam-Z 
Bronckhorststr . 2 2  

J\msterdam 
Pr,Hendrikkadel29 

Amsterdam 

PJasterdam 
J,Banckerswef! 12-

III 
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Ned.Vrouwen Bewe__g_ing -3-

N:EDERLANDSE VROTNJEf'T BEWEGING 

Opgericht tijdens congres van het "Initiatief-Comite van 
Vrouwen uit Rävensbruck" en de Contact-commissie van ''Al
gemene Vrouwenbonden", op_3 en 4 Nov.1946 te Amsterdam ge
houden. 

Aangesloten bij de Internationale Democratische vrouwen or
ganisatie. 

Doel: 
Verwerkelijking van de oproep der vrouwelijke afgevaardigden 
van de n .N.o. aan de. vrouwen van de weràld. 

Middelen ter bereiking van dit doel: 
o.m.1nvloed uitoefenen op nationäle en internationctle gebeur
tenissen; 
uitgeven van een vrouwenblad (gratis voor leden); 
instellen van politieke, culturele, economische en sociale 
commissies. 

Secretariaat: o.z.Achterburgwal 185. - Amsterdam. 

ORGAAN: "VREDE EN OPB01TW". 
le Nummer verscheen Mei 1947. 

c,rrl. Voorl .directie: Nel BOUDEWIJN ( zie ook hieronder) • 
�Redactie M.C.BOUWMEES"J'ER (zie hieronder). 

Prijs : f o.10 per nummer. 

JmSTUUR: 
Voorzitster: 
SOENITO-HEILIGERS, Trees; 18.10.15 7wolle;G.v.d.veenstr.51, }'dam. 

Vice voorzitster: 
en ODINOT, Maria Elisabeth; e.v.NOBBE; 4.5.08 Wijk bij Duurstede; 

-:--�� Mercuriusstr-. 31, Hilversum. 

Secretaresse: 
PRATOMO-GRET, Stijntje; 24.1.20 Schiedam; e.v.D.PR.ATOMO; Breestr.· 

118b, Amsterdam. 

Penningmeesteresse: 
o/Jt'/ BOUDEWIJN, Neeltje Catharina; 27.11.19 M&assluis; Jodenbre�str.25-III 

.Pmsterdam. 

? PLASIER, H 
Amsterdam. 

1 BOPWMEESTER, Maria Catharina; 5.4.85 Vught; Bronckhorststr.22, 
Amsterdam. 

ANDEL, Wilhelmlna Carolina van; 29.ö.OO Pojakomboe; e.v.C.SPIJKERS, 
Moreelse straat 8hs, .t'msterdam. 

co GELOK-VIALVIUS, /lnna; 7 .12 .08 Groningen; Hendrik Jacobstr.22hs,
Amsterdam. 

? BOOGAART, R 
Assendelft 

BOS-HUI�ING, Eisina; 
Timorstr.27, Enschede 



1 

/1 

? 7:EEGERS, Truus 
- Deventer

HET.TFF, Anna Maria constance; G<:!.lG.87 .A.msterddill; e.v.NOLLES; 
Hyacinthweg 25, Den Haag. 

e.v.P.IMA; Pr.Hendrikkade 129,

e.v. DE RUITER; Schoolplein

COMMISSIE TE.'R tTITWERKING VPJiJ DE STATUTEN. 

ENTHOVEN, Mr·.c1a.ra F .s .E.; 21.12 .01 Medan; Emmastr.40hs, Jimsterdam 

o,P ELDE-RING, Mr. Petrbnella Everdina; 6.10.09 Rotterdam; e.v.B.s.POLAK; 
Rivierenlaan 6-III, Pmsterdam 

HEILIGERS, Trees (voornoemd) 

BOUWMEESTER, M.C. {voornoemd) 

COMMISSIE TER TTJTV'lERKING VAN HEI' 1/.'ERKPROGRAMMA. 

HEIJNEN, A.P.; voornoemd. 

PLASIER , H. ; Pmste rdam. 

PRATOMO-GRET, Stijntje; (voernoerod) 

? SCHALIENBERG, Berbarda Hendrika; 11.4.91 Pmsterdam; e.v.MINOLI, 
J .• Banckersweg 12-III, .Amsterdam. / 

RAAD V .AN ADVIE.S: 

� B0ISSEV.AIM-VA.T1 LENNEP, f, 

c,(J VilILLEMSE, .Wybrecht; 17.6.97 Haarlem; e.v�L .w.v.d.M.FYSEl'rnERG; 
Prin sengracht 1105-III, Pmsterdam. 

J 



Ned.vrouwen Beweging -3-

RAAD VAN ADVIES: 

BOISSEVAHT - VAN LENNEP, A 

WILLEMc.JE,. Wijbrecht 
geb.Raarlem 17 .6.97 
echtgen.van L.::W.van den 
MFYSENBER G, 

Amsterdam 
Prinsengracht 1105I II

Onderw1J zeres. 

KERITT PAKKET ri'EN ACTIE 1946 
T.b.v. van in Frankrijk verblijvende Spaanse kinderen.
De pakketten zijn, onder g_e'oe leiding van .Pnny Leonore
COCHIFS-Sita, geb.Leerdam 7.7�11, wonenàe statenweg 66d
te Rotterdam, met auto's van De waarheid en Het Vrije
Volk naar Frankrijk gebracht.

LANDELIJKE WERKcm FERENTIE te P' dam op 26 en 27 .4 .47. 
Verslag over gevoerde werkwijze, financiele toestand, 
bespreking ontwerp huish.reglement en de begroting; 
filmvoorstelling reisindrukken Praag van M,S,Nobbe-Odinot; 
bespreking over r•v&O" en de te houden acties. 
De begroting vermeldt: f 600.- bijdrage a.d.Int.Dem.vrou
wen Federatie; f 1000.- reiskosten voor werksters en 
f 600.- reiskosten voor spreeksters. Totaal aantal leden 
in April 1947: 5000. Contributie f o.10 per week. 
Opbrengst krant begroot op f 8000.-. 
Een gro ot deel àer leden bleek van plannen tot het houden 
van een werkersconferentie niet te weten en was onbekend 
met stand der re groting en tekst ontworpen huish.regle
ment (ACD 14499-0D 535-Apr.47). Aanw.200 afgev.uit 50 afd. 

Algemene Groninger Vrouwenbond wijst fusie met J\TVB af. 
(ACD 13208 Jpr.47) 

Juli 47 is de fusie echter.toch doorgegaan, zi e blz.4. 

! 1· 1�. 
1 

1, 
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Ned. Vrouwen Beweging (4)
GRONINGEN. De Algemene Groninger Vrouwen Bond (AGVB) is door fusie afdeling geworden van de Nederlandse Vrouwen Beweging (NVB). Dientengevolge hebben volgende bestuursleden van de AGVB bedankt voor hetlidmaatschap: 
Annegien VOS,. (was 2de Vlblbrzitster); Lammegien VELTHUIS, (2de m:ret.) jGrietje HEINS, (lid). (Id.Gron./Juli 47/. 8414)
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Ned.vrouwen Beweging -4-

Uit verslag van secr .e JJ1-:'V&0" van Mei 47: 
NVB telt 59 ,afdelingrmet tezamen ca.6000 leden.

Mei 47: Min. van Bui tenl .7,aken ontving brief van NVB waarin 
/), geprotesteerd werd tegen beweerde terechtstellingen van

jeugdige personen door Spaanse regering. 

Juni 47:NVB-HB z ond protest-telegram aan ministers Beel, 
l Jonkman en Fievez, waarin aangedrongen werd op terugtrek

king d er troepen uit Indie (De Waarheid - ov - 5.6.47). 

Landd� te Hilversum op 24.8.47. 
Aanwezig ca. 1000 personen (7aandam 60, Rotterdam 100, 

�_
Schoonoord 30, Deve nter 56, hengelo-Enschede 50,0bdam 30,

!./'Assendelft 25, Pmsterdam 50) ACD 20623 van JD-A'dam. 
Volgens inl .uit Rotterdam waren vadaar slechts 2'3""vrou
wen aanwezig en uit Groningen 92 (ACD 20 889) 

Verslag ianddag in "V&O" van Sept .47. Hierbij ledenwerf
actie aangekondigd met als doel vó"ór 1.1.48: 10. 000 leden. 

i 1 
Juli 47-ID Groningen - ACD 18414. 
De Algemene Groninger vrouwen Bond (AGVB) is door fusie 
afdeling geworden van de NVB. Dientengevolge bedankten 
vers ch illende bestuursleden van de PGVB. voor namen, zie 
bij FVB afd.Groningen. 

I 
60. 

uit 1700 leden. 

VREDE EN OPBO� 5.9.47 
Le enwerfact·e. Voor, .1.48 10.000 leden. 

"0RGA.NI%TIENIE.UWS". Krantje, uitgegeven door afd.A 1 dam. 
Seqretariaat: Nic.Witsenstr. 8, Aip.sterdam 

{ 
waren vertegenwoordigd op de 
de Int.Dam.Vrouwen Federatie 
NOLLES-HE.UFF. 

conferentie te Praag van 
in 1947 door NOBBE-ODINOT en 

1-iMSTERB.AM is weer onderverdeeld in: Spaarndammer- en 
StHatsliedenbuurt; Nieuw-west; Tuindorp
Oostzaan. 



Dat hier gesproken kan worden van een communistische mRtelorga
nisatie, blijkt o.m.uit het feit dat waar in het bestuur vaneen 
C.P.N.-afdeling iemand is belast met het z.g. "vrouwenwerk'', deze
functie vervuld wordt door een bestuurslid van de plaatselijke
N.V.B.-afdeling. Ook de landelijke leiding is vrijwel geheel in
handen van min of me er vooraanstaande C .P .N. -figuren dan wel
uiterst-links georienteerde personen, terwijl men elkaar op
vergaderingen en ln de pers weder zijds volkomen steunt.
Als voorbeeld dat de N.v.B. achter de door de c.P.N. gevoerde
politiek staat, moge dienen dat deze Beweging in Mei 194? een
brief zond aan de minister van Buitenlandse 7aken, waarin
geprate steerd werd tegen beweerde terec,htstellingen van jeugdige
personen in Franco-Spanje en in Juni d.o.v. een telegram aan de
ministers  Beel, Jonkman en Fievez, waarin aangedrongen werd op
terugtrekking der troepen uit Indie.

Aantal leden in April 194?: 5000. 
Volgens een verslag van de secretaresse in "vrede en Opbouw" van 
Mei 194? was het aantal leden 6000 verdeeld over 59 afdelingen. 

In sept.194? werd een ledenwerfactie ingezet met als doel: 
lo.000 leden voor 1 Januari 1948. 

) 
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Ned.Vrouwen Bew. 2 
GRONINGEN 
In Februari 1946 werd e:pgericht de Al,GEMEENE GRONINGER VR0UWENBONll7. 
Aantal leden eng. 300, hBofdze.kelijk links-•�tevreden elementen. 
Bestuur : 
!ltê!Z •. WALVI?_� ,IJ'_:::�41, 7.... 1:z. "to S G;°ro,., ,....., 'l�"';o�·cler;zy.,.z.ue., %. !I.O. G;°'elo{ :2ofJfllj-

FJ,. '""' '=•h •/n,J;'{,, cd v,.3,!U" '7.J,-,,,s/e/"dd,,.., &11.'r,k flco�J'Nf'r.221!'-

1---...,,, 

========---------------,.=-=-.� 
PEERD,Strooteweg 80 Enschede. 

van D� Geertje,26.7.1899 Steenwijkerweld,e/v.P.SANNES, 
He.aksbergerstr.262 Enschede.(248-8il2) 

phensen-

�n Gee-

erder-

êge der 

le Hun-

v. J. 

:I:JERL. 
IOND 
r.AN 

_J 

:TAIREN 
� 

VEREEN. 
NED.
POLEN. 

nwoor-

Veren. 1 
·Ned.

(248-382) L 
De afdeeling Enschede geeft het mae.ndelijke verschij•ende erge.an

VROUWENIEVEN uit. 
Redactieadres Hefstraat 7 Enschede. 
Administratie Blekerstr.73 Enschede (wening van GORTEMAKER, · 

Gerardus Jehannes,11.10 .1897 Enschede (248-8798) 
Abenne�ents:prijs Fl. 1,25 Lesse nummers Fl. 0,10 
Drukkerij "Aurere." te Almelê. 
Dit bàid z•u ma de •:prichting � .. de Nederlaadsche Vreuwen Be-
weging niet meer verschijnen, (248-9938) 

ALKMAAR 
Op 19.12 .1946 werdem te Alkmaar cenTece.ties yerze:aden aan "We.e.rheid"
lezeressen el'l "sym.:pathiseer1enden" •m tet e:prichtill.g val\ een e.fdeeling 
ALKMAAR te gerake1t ( 248-9083 ) 
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GRONINGEN 
Ned.Vrouwen Bew. 2 

In Februari 1946 werd opgericht de AlGEMEENE GRONINGER VRC'UWENBONE. 
Aantal leden eng. 300, hoofdzakelijk links-eatevreden elementen.
Bestuur : 
:vo�rz-.. WALV�� ,f/:,7:Je, �·:�;,;c,_,o �<:::�';',,�t!,�;;';°:_,c!_::'{J;'"::_;/e!!� �:1i ::t::!t.·22� 

M , 

. i3 
(J 

• a, 
� 

:� 

,; 
fz . 
0 <j 
J • 

., . ' " 

i 
1 

.J.IJ S/. 
PEERD,Strootsweg 80 Enscneae. 

ve.B D� Geertje,26.7.1899 Steenwijkerweld,e/v.P.SANNES, 
Haaksbergerstr.262 Enschede.(248-8112) 
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VEREEN. 
NED.
POLEN. 

?l.Wööl'-

(248-382) L 
De afdeeliBg Enschede geeft het maandelijks verschij•ende •rgaan
VROUWENLEVEN uit • 
Redactieadres Hefstraat 7 E nschede. 
Administratie Blekerstr.73 Enschede (wening van GORTEMAKER , · 

Ger�rdus J0hannes,ll.10.1897 Eàschede (248-8798} 
Abennementsprijs Fl. 1,25 Lease nummers Fl. 0,10 
Drukkerij "Aurera" te Almelo. 

.Dit bàid z•u ma de •prichting � .. de Nederle.ndsche Vreuwen Be-
weging niet meer verschijnen. (248-9938) 

ALKMAAR 
Op 19.12.1946 werden te Alkmaar cen·ncaties Terzenden aaa "Waarhei d"
lezeressen en "sympathiseeI\enden" •m tet eprichting va• een afdeeling 
ALKMAAR te gere.ke• ( 248-9083 ) 
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Ned.Vrouwen Bew. 
GRONINGEN 
In Februari 1946 werd 1,,:pgericht de AI.GEMEENE GRONINGER VROUWENBONlll. 

Op 19.12.1946 werden te Alkmaar cen·ncaties Terzellden aM "Waarheid"

lezeressen en "sympe.thiseer,enden" em tet eprichting Te.a een e.fdeeling

.ALKMAAR te gerakell { 248-9083 ) . 
!? • 



Ned.Vrouwen Bew. 2 
GRONINGEN 
In Februari 1946 werd epgericht de Al.GEMEENE GRONfäGER VROUWENBONlll. 
Aantal leden eng. 300, hoofdzakelijk links-o�tevreden elementen. 
Bestuur : 
yo�F._z: •. W.ALVIUS,f?n71Ja, 1.: '�- 1908G;',o,-,,·

"':.'le."'/o�-cler�,.era %. !I.O. c;.,fc,(, .2o
1
-r /@71. 

/, 
Îfdre�{CJ-j Op /'t'. J, /'JifJ verli't...,'sd n.J,BI'" r;,,,,,, sle,-c/c:1-/ &nir,tfacc�.l'N/r. 22...!'-

secr. ve.n der GOOT,Joukje,28.2.1912 Gr�ninge•,e/v J.H.KAMPINGA,Stephens•n
str .19b Gr0ningen. 

penn. JONKMAN,Grietje, 5.10.1906 Groningen,e/v J.H.de VRIES, w0n.Jan Gee-
verneurstr. 34 Groningen. 

VOS, Annegien, 19.4.1895 Foxhe.l, e/v.,W. B.ALSTERS, wen.Meeuwerder
weg 23a Groni�gen. 

VELTHUIS,Le.mmegien,15.3.1907 Ho0gkerk,e/v.J.V.�tBROEK, wen.Hoege der 
A 30 Gr0ningen. 

van der TOGT, Jantine., 20.3.1916 Greningen, e/v. W.ROOSSIEN, le Hun
zestr. 44 Groningen. 

van der GAAG, Catharina Jehe.nna, 5.6.1915 Amsterdam,e.rts, e/v� J·�� 
ENGELS, Peizerweg 65 Greninge:n. ERL. 

HEEGSTRA,Grietje, 11.4.1878 Menaldumadeel,.e/v.H0 ten HOOPE, IOND 
Kernnreg 104 Greningen. rAN 

MENNINGA, Geertje, 2.5.1890 Vries, e/v.C.C.RENZilJ!A,Greningen'.TAIREN 
van der WOUDE, Grietje, 14.12.1896 Greningen,e/v.A.H.�, � 

C0rt inghle.an l8e. Groningen. 
1 VEREEN HEINS, Grietje, 26.7.1921 Groningen,e/.,-.E.PRENT ,,,Le.ge der 

NED 
• 

A 14 Groningen. _ · • -
van EDE, Petrenelle., 25.3.1912 Groningen,e/v.J.H.STOFFERS, iOLEN. 

Ste.dhouderslaan 4e. Grc,ningen. - ::m rnor-
BAUMAN, Catharine., 9.11.1914 Groningen,e/v.J.K.KNUIT, Iris-

laan 39b Gr0ningen. 
WOLDHEK,iutne.. 10.5.1907 Sapnemeer,e/v.S.MOOI,Houtzagerstr. 

11 Gre:ni:ngen.
ZUIDHOF,Magrieta Wilhelmina, 26.4.1908 Sl0chteren,e/v. A. 

VISWAT, Houtzagerstr.11 Gr@ningen. 
(248-867) 

Veren. 

·Ned.

DEVENTER 
Afdeeling van de BOND VAN HUISVROUWEN. 
Bestuur: 
Pres. NLT.ENIIDIS, Mej. Mr. de B.eerle.an 128 Deventer
Secr. �. Mevr. Gedempte Gracht 20 Deventer. 
-nenn. GERRITSEN, Mevr. Eendre.chtstr. 1 Deventer.

van BRUGGEN, Mevr. Te.bakstr. 36 Deventer.
GROTENIIDIS, Mevr.D.van Deldenstr. 3 Deventer
de HESSE, Mevr. Smyrnadwarsstr. 3 Deventer.
HOFKAMP, Mevr. Appelstr. 57 Deventer.
DINIUS, Mevr. Ze.ndweerdsweg 14 Deventer.

(248- rapprt zoek)

ENSCHEDE 
Afdeeling van de .ALGEMEENE HUISVROUWEN BOND. 
Bestuur : 

van CAPELLEVEEN,Teuntje,4.1.1910 Retterdam,e/v.P.J.van der 
· HORST ,Mr .A. v.d. Weudenle.an 18 Rotterdam.

LEERINK, Dina Margaretha, 1.12.1909 Stad Almele,e/.,-.H. de 
GRAAF,Janni•ksweg 135 Enschede. 

STREUK, Grietje,15.2.1897 Assen,e/.,-.J.H.NIJHOF,}Jadeerastr. 
34 Enschede. 

HENGEVELD, Hendrika JehaJllle., 1.2.1909 r..nneker,e/v.J.IJSf 
PEERD,Strootsweg 80 Enschede • 

.,-an D� Geertje,26.7.1899 Steenwijkerweld,e/v.P.SANNES, 
He.aksbergerstr. 262 Enschede.-( 248-8112) 

(248-382) 
De afdeeling Enschede geeft het maandelijks verschijnende erge.an 
VROUWENLEVEN uit. 
Redactieadres Hefstre.at 7 Enschede. 
Administratie Blekeretr.73 Enschede (wening van GORTEMAKER, · 

Gerardus J�hannes,11.10.1897 Ehschede (248-8798) 
Abennementsprijs Fl. 1,25 Lesse nummers Fl. �,10 
Drukkerij "Aurera" te Almelo • 

. Dit bàid zeu ma de •prichting �.-. de Nederlandsche Vreuwen Be-
weging niet meer verschijnen. (248-9938) 

ALKMAAR 

Op 19.12.1946 werden te Alkmaar cenvece.ties Terzen.den ·aan. "Wae.rheid"
lezeressen en "sympathiseel\enden" em tet eprichting van een afdeeling 
ALKMAAR te gere.kea ( 248-9083 ) 



Ned. Vrouw. Bew. 3 
HEERLEN 

Aangewezen om op te treden als lid van Ned.Vrouw. Bew. te Heerlen: 
.!Qê., Jaantje, 4.4.1914 Dabbeln (Dl),e/v.J.van EE,Mesdagstr.47 Heerlen. 

ARNHEM 

( -10.027)

Op 20.1.1947 werd te Arnhem een afdeeling van de N.V.B. opgericht. 
Initiatief-neemsters, tevens voorloopig bestuur: 
LEITI'E 

MEULEMAN, Gerritje, 11.1.1910 Wageningen,e/v.B.EIKELBOOM,Wiggerstr. 3 
Arnhem. 

HOEFSMIT, Maria Johanna Barbara,21.11.1913 Assendelft,e/v. J. IMMINK, 
Haagdoornstr. 31 Arnhem. 

NAPPEE, Jentje Alide,6.10.1906 Amsterdam,e/v.J.J.FRANSEN,G.A.v.Nispenstr. 
9 Arnhem. 

van de MEEBERG, Berendina, 28.10.1901 Arnhem,e/v.J. de REE, Haagd 
81 Arnhem. 

ROTI'ERD.AM 

(535-10078) 
IDERL. 
30ND 
l!AN 
tTAIREN

De afdeeling Rotterdam van de  N.VB. geeft uit het 14-:-daagsche 
gaan "VROUWEN". Redactie-adres : Rozenlaan lla Rotterdam. 
Redactie: 

o�.-----'

BOS, Lijntje, 4.10.1904 Rotterdam, 'e./-v. J .BOK,Rozenlaan lla Rot-
�- terdam-Hillegersberg. 

� 

HOOGERBRUHGE, Elizabeth, 14.8.1913 Rotterdam,e/v.H.GOUDKUIL, 
Boezemsingel 144a Rotterdam. 

VERMEER, Alida Plónia, 8.7.1915 Rotterdam, leerares nijverheids
obderwijs,Begschelaan 176b Rotterdam. 

KOLSTEREN ,Wilhelmina Jacoba,27 .9.1895 Rotterddm, e/v .J .HAR'IWIG, 
Multatulistr. 18 Rotterdam. 

van TROMF>,:EL,Betje, 21.3.1908 Rotterdam,e/v.W.v.d.ZAK!fil'i,Busken 
Huetstr. 18a Rotterdam. 

(535Q9369) 

Bovengenoemd tijdschrift werd opgeheven. Verwacht wordt, dat een 

VEREEN. 
NED.
POLEN. 

mwoor-

Veren. 

·Ned.

lamdelijk orgaan zal gaan verschijnen, dat vermoedelijk te Am- • 
sterdam zal worden gedrukt. (535-11067 Feb.47 1 1 

's GRA VENF.AGE 
Voorloopig bestuur afdeeling den Haag: 
voorz. rIEUFF,Anna Maria Constance, 22.12.1887 Amsterdam,e/v. H. 

NÖLLËS,feest-a�rangeuse,Ilyacinthweg 25 den Haag. 
secr. COERTS, Elsina Hiilechiena, 28.8.1904 Borger,e/v.M.SCHELLE 

VIS,Juliana van Stolberglaan 315 den Haag. � 
(535-10.318) 

ROTI'ERDAM 

Op 6.2.1947 werd een nieuw bestuur gekozen bestaande uit : 
van der ZAJ\1DE,Wilhelmina,l0.3.1912 Rotterdam,e/v.G.MEIJER, 

Griekschestr.98a Rotterdam. 
VERMEER, Alida Plonia, 8.7.1915 Rotterdam, leerares,Bergschelaan 

176b Rotterdam. 
�. Lijntje, 4.10.1904 Rotterdam, e/v.J.�, Rozenlaan lla Rot

terdam-Hillegersberg. 
MEIJNINGER,Antje, 9.3.1899 Rotterdam,e/v.J.MOESMAN,Vosmaerstr. 

12a Rotterdam. 
KOLSTEREN,Wilhelmina Jacoba, 27.9.1895 Rotterdam,e/v.J.HARTWIG, 

Multatulistr. 18 Rotterdam. 
van NIEROP,Antje,29.12.1905 Overschie,wed. M.RIJKEN,Sparrendaal 

9 Rotterdam. 
secr. WALDA,Annigje Gerarda, 7.3.1895 Amersfoort, e/v.J.T.WOUD

�, Langegeer 158 Rotterdam. 
prop. DIEPSTRATEN � h!tE.LS7 I? 7""-

de VOS, !7evr. 1-!. 

Act�viteit te Rotterdam st'J.gend. Ledental, aanvankelijk van 1500 
teruggeloopen op 700, thans weer op goeden weg. 

(535-10.855-Febr.47) 

AMSTERDAM 

Voorz. SCHALLENBERG, Bernardina Hendrika,11.4.1891 Amsterdam, 
wed. H.H.MINOLI, Joos Banckersweg 12III Amsterdam. 

Secr. GERRITZE, Johanna PetDonella, 6.12.1916 Amsterdam, wed.F. 
PLOEGER,Orteliastr. 369 II Amsterdam (535-10.619) 
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(O.D. 413 

NEDERLANDSE BOND VAN MILITAIREN. 

Opgericht: 1 5 Jufi 1 945 •. 
,

Doel: Door krachtiger organisatie de materiële , 
geestelijke, culturele en militaire belan
gen van zijn leden ·te behartigen en daar
door een gezond en krachtig leger te kunnen 
opbouwen. (art. 2 der statuten) 

In April 1946 werd het iliidmaatschap van de Nederlandse 
Bond van Militairen door de Minister van Oorlog verboden 
voor militairen. 

NEDERL. 

De Bond ageerde tegen de uitzending·van troe
pen naar IndonesHl. in samenwerking met de "Nederlanà
se Bond van Huisvreuwen", 11Pootjes 11 en de "Partij 
van de Daad" en speelt waarschijnlijk een grote rol 
bij het onderb�enge� van onderduikende militairen. 

BOND 

VAN 

MlLITAIREN 

VEREEN. 

De Bond is voorstander-van een democratisch 
volksleger en wenst de opvattingen over discipline 
grondig gewijzigd te zien (Wijzi�ing,van het Regle
ment op de Krijgstucht. 

NED.
POLEN. 

renwoor-

Orgaan: 

Contributie: 

Hoofdbestuur: 

Voorzitter: 

• -Secretaris:

Penningmeester: 

Leider o. en O.: 

riGeeft Acht" (verschijnt om de 14 
da@"en). Is. thans geruime tijd niet 
meer verschenen, Oorspronkelijk 
heette het orgaan "De Bondspost". 

1 

f. 0.20 per week en entreegeld van
f. 1 • 00.

Linneausstraat 43 .Amsterdam (0) 
Tel. 51618 - 50923 Postgiro 401384 

1 
1, 

f 

VAN GENDEREN, Gerardus Jacobus 
Johannes, geb. 15.9.1907 te Amster
dam, taxichauf.:eur, won. Soenda
straat 3 Amsterdam (werd op 20.2.'381 
bij het taxibedrijf 11 Entam" o:m:tsla- r

gen wegens communistische cellen- it bouw). 1 

VAN GESSEL, Willem Frederik, geb • 
21.11.1912 te Amsterdam, koopman in 
gebriiksartikelen, won. Linneaus
straat 43 hs te .Amsterdam • 

. MANS HANDEN, Cornelis Pieter, geb. 
28.8.1905 te Amstr:rdam, stoker, won. 
Bataviàstraat 4 te Amsterdam. 

PRINS,, Gerard, geb. 21 • 8. 1 9 21 te 
Amsterdam, grossier, won. James 
Cookstraat 41-II te Amsterdam. 

Juridisch Adviseur:.KEULS, Hans Agathus, geb. 11.9.1910 
te Amsterdam, advocaat, won. Binnen
kant 48-I te Amsterdam. 

AFDELINGEN: 

Amsterdam 
voorzitter: . VAN HOORN, Huijbert,geb. 16.9.1908 

te Amsterdam, betonvlechter, won. 
Molukkenstraat 80-II te .Amsterdam. 

Veren. 
·Ned.
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secretaris
penningmeester 

Rotterdam 

Groningen 
voorzitter: 

• s-Gitavenhage

VIERGEVER, Isaak Johannes, geb. 4.8.1900 
won. Tilanusstraat 48-III te ·Amsterdam. 

SACRE-v.d. BUNT, Mario.. Jacoba, geb. 25.12. 
1915 te Rotterdam, won. Vijverhofdv,arsstraat 
9 b te Rotterdam. 

MOJEL, Johannes Antonius, geb. 15.9.1922 
te Rotterdam, won. Zaagmuldersweg 110 b te 
Groningen 

�1IETSC�R, (Fiet) Pt?trus I'áulus Jacobus, geb. 
28.6.1903 te Velsen, chef monteur, Rijks 
Telefoon, wono van den Berghstraat 34 te 
's-Gravenhage. 

SCHALKER, Johannes Pieter, geb. 16.12.1914 N.
te Delft, fotograaf, won. Stuwstraat 12 te 
's-Gravenhage. N •

In April 1947 meldde Amsterdam, da\ de activiteit f:i 

van de boµd vrijwel nihil is. Men schijnt geschrokken 
van de aan deserteurs opgeleade str�ffen en men heeft 
blijkbaar gedacht, "da�r mogen wij de �ongens:niet aan 

.wagen". Er melden zich vrijwel geen persènen: aan het 
kantoor. 

Gedurende de eerste maanden van 1947 werd geen· 
enkele activiteit opgemerkt, waarvan kon worden vermoed,. 
dat zij door de bond was georganiseerd·. 

Men heeft grote mdeite zich financieel staande te 
houden. Gelden voor propaganda zijn er blijkbaar niet. 
Deze passiviteit kan mede een gevolg zijn van een lopen
de strafzaak tegen Petersen (413/14693/4.'47) 

Plannen voor het scheppen van een "veiligheidsdienst" 
een nieu� orgaan en beveiliiing tegen verraderlijke ele

.menten, zouden wegens gebrek aan belangstelling, zeer 
slechte financi�le toestand en vrees voor moeilijkheden, 

.voor onbepaald tijd zijn ·uitgesteld. 

Als contactman voor de grensstreek voor samen�,er
king met de Bond werd genoemd Cornelis VAN MEEL, geb. 
1 6 .12, 1917 te Made en Drimmelen, lederbewerker, v1on. 
Prins Bernhardstraat B-31 5 CL te Rijen, van i'lie vast 
staat, .dat hij een deserteur in huis nam. 

• Op 29 Augustus 1J47 meldde Id ,Amsterdam, dat de
Bond enige tijd geleden was op eheven. (413/20718).

·-

1 

bn 
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VEREEN I GI N G NEDERL A N D -- P OLEN. 
(OoD. 618) 

De Ver. Ned.-Polen werd op 8 Febrµari 1947 te Amsterdam 
opgericht en wel in een vergadering gehouden in het 
Apollo-paviljoen te Amsterdam. 
Doelstelling. 
Bevordering van.de economische, culturele en wetenschap� 
pelijke betrekkingen tusschen Ned. en Pplen. 
Belangrijkste taken van de Ver. zijn o.a. 
a. De oprichting van een contact-dienst ten bate van de

Ned. en Poolse handelswereld en haar instellingen.
b. Het aanknopen van betrekkingen op het gebied van het

maatschappelijk leve.n, kunst en wetenschap en
c. Bevordering van de vriendschap tusschen beide volken.

In verschillende deelen van het land zullen contact
commissies worden opgericht, wier taak het zal zijn: 
De pers te voorzien van handelsberichten, statistieken, 
uittreksels en publicatie·s, verordeningen en administra.;.. 
tieve regelingen, het maken van studies en vertalingen, 
het houden van voordrachten over actuele vraagstukken, 
het organiseren van kunstuitvoeringen op muziek- en to�, , · 
neelgebied, de uitwisseling van kunstenaars, journalis
ten, studenten en geleerden; het organiseren van tentoon-

' 
r�tellingen op verschillend gebied, het onderhouden van 

contact met uitgevers van boeken en tijdschriften. 
Bestuur van de Vereniging: 
Voorzitter, 
van PRAAG, Siegfried, geboren 20-10-1888, leraan,:g�- - . ·.: . 
schiedenis en tolk, wonende te Ams�erdam, Wanningstraat 
6 9 

Secretaresse, 
Mevr. H. van TRAA van der BURG, :monendlex::xtecxTxecimre:rx,c:idm:-3ex 

��tX (Henr1ette; geb.2.5 .• Q� Rotterdam; 1echtgen.van, 
'Pieter Corne lis; geb .14 .4 .02 Rotterda�n), l,i.d· 'PvdA;: woont 
SECRETARIAAT: Duchat telst:raat No .11, 's-Gravenh&ge. 

Maandblad. 
De Ver. geeft een maandblad uit getiteld: Nederland-

�-
Het Red .-.ijecretaria.at van dit orgaan is gevestigd ten 
huize van van Praag voornoemd •. 
Het eerste maandblad werd uitgegeven in'.M:a.art 1947, 
met een oplage van 2.000 exemplaren. 
Het maandblad wordt gedrukt bij de Firma NAUTA en Co, 
Zaadmarkt 100 te Zutphen.. 
b:en abonnement op het maandblad kost f.6- per jaar. 
Redacteuren van het maandblad zijn: 
1. van PRAA� v.oornoemd,
2. WILLEKES MAO-DONALD, Ina Elis�, geboren te Haarle,I 21-3-1886, wonende te Amsterdam, Warmondstraat 75,

gescheiden vrouw van Adriaan Pieter PRINS. 
3. ANSTADT, Samuel Marck, geboren te Lemberg 10-7-'20,

Pool, wonende te Amsterdam, Plantage Muidergracht
89 huis,

4. GORZYNSKI, M.ax; geb. Dzialdow '( Soldau) 18. ll. gg, wonende
�� Pool. Leiden, Leeu(!.€rikstr.5

comite van Aanbeveling: 
BECKER, Prof. Dr. Bruno Walter,geb. 15.3.1885 te st. 
Petersburg, vin Nederl. nationaliteit, wort. Merwedeplein 
11 te Amsterdam, hoogleraar Slavische talen (Voorzitter 
van de Vereni�ing Ned.-Rusland te Am�terdam) 

VEREEN. 
NED.
POLEN. 

renwoor-

Veren. 
·Ned.



VAN BEMl\lIE.LEN,.Prof. Jacob M a arte n 
geb. 20 .4. ffi te Den Haag 
won. te Leiden, Boe rhaavelaan 26. 
Tot l 941 li beét'aal georienteerd. 

COST BUDDE, Mr. Henric, 
geb. 8.4.�910 te Den Haag, won. Kon. Wilhelmina
laan 152 te Voorburg; Hoofdcommies Gem. Secre
tarie te Den'Haag. 

DAVIDS, Mr. Samuel 
geb: 8.2�1897 te Amsterdam, won. te Amsterdam, 

1 

redacteur,"Groene Amsterdammer" 

ELDERING, Mr. Petronella Everdina, 
geb. 6.10.1909 te Rotterdam, g'>scheiden vrouw 
van B.S. Polak, won. Rivierenlaan 6-III te 
Amsterdam • 

LE FEB)RE, Johan David Leo 

DE GROOT, J 

geb. 11 • 3. 1 870 
Noolscheweg 14 

H 
geb. 

te 
te 

won. te Amsterdam, 

Amsterdam, won. 
Laren .. 

VA�T· HAMEL, Pr.of. Dr. Joo st . .  Adri aan 
geb. '8-10-1880 te .Amsterdam

won. te -Baarn, Pr .Marie laan 4 

VAN HEUVEN GOEDHART, Mr. Gerrit Jan, geb. 19.3.1901 te 
Bussum, won. Schimmellaan 1 te Bussum 

HOORNIK, Ed. 
geb. 
non. te Amsterdam, 

HU IS MAN, Dra • W 
geb. 
won. Duinvoetlaan 8 te Wassenaar 

DE JONG, Drs. L 
geb. 18.2.1905 te Amsterdam, von. 

' te Amsterdam, 
Hoofd Rijksbureau voor Oorlogsdocurnentatii 
te Amsterdam 

PRI1'TS'�bE.�JiONG,Dr. E lisabe.:t.h Frederi ca; a:i/!en9GÎOO�ce,·l.L.L 0 

geh. 31.7 .82 Ze.anàan�; 

LOCHER, 

'.von. te Leiden, HQgt: Jdjncii jk ló 
Lid P. v. d .A. 

. .

Prof.-Dr. Theodoor Jacob Gottlieb, geb. 28.9.1900 
te , won. Zoeter#oudschesingel 
47 te Leiden, historicus, Hoogleraar Rijks
Uni versi tei t te Leiden. ' 

• 

R.



VAN DER MANDERE, Henry Charles Glaude Jacob 
geb. 17.3.1883 te Amsterdam, won. 
Stoeplaan 20 te Wassenaar, Dir. 
Volksuniversiteit te Amsterdam 

VAN DER .MEULEN , Prof. - Dr. Bei nd er , . 
geb.28.5.82 Rotte rdam 
won. te Leiden, Witte Singe 1 63 
I n  geen geval communist . 

VAN MEURS-VAN DER BURG, Mr. W 
geb. 
won. te Amsterdam, 

M 

VAN PRAAG, Siegfried, geb. 20.10.1888 te 
,von. Wanningstraat 6 i;e Amsterdam, 
leraar ges�hiedenis en tolk 

er
ooi, 

'.l.k-

VAN RANDWIJK, Hendrik Mattheus, geb. 9.11.1909 
te Gorinchem, 1,·rnn. Stadionkade 88 
te Amsterdam. 

ret bevor
ftegenwoor-

RODENKO, Ir. Iwan (noemt zich J.W. Rodenko) 
geb. 24.6.1889 te Odessa, van Russ. 
nationaliteit, won. Anth. Duyckstr. 100 

/gen, 
IC. 

a_.;. te Den Haag; bestuurslid N.V. Ned. 
Wereldverkeer Mij. n 

ROMEIN, Prof. Dr. Jan W 
geb. 
won. te Amsterdam, Victorieplein 

( 

21 a/III' 

VAN DER SCHALK, Henriëtte(Roland-Holst v.d. Schalk) 
geb. te N_Oor11.w.ij k, 24. 1 2. 1 869 
won. te Overveen,(Gem. Bloemendaal), 

des zomers in Zundert. 

VAN DER VEEN, Dr. Harm Rijndert Sienjo, geb. 22.9. 
1894 te Groningen, won. Dillenburglaan 
1 O te· Groningen, leraar Russ. en Engelse 
taal. 

VERLOOIJ, Pieter, Johannes, Jozef 
geb. 4.5.21Antwer:p3n 
won. te Leiden, Burgsteeg No.l 

� 
rP 

VERSCHOOR, Dr, Anna Helena Margaretha, P-;eb. 4.2.1895 nte Nijmegen, won. Victorieplein 21a/III 
72 te Amsterdam, echtgenote van Prof. Dr. 

J. W • Romii?t n

VAN VlFlESLAND, Victor E 
geb. 
won. te _Amste_rdam, 

AELBURGH SClli.lIDT, Dr. 
geb. 
won. te Oegstgeest, 

Veren. 
·Ned.
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�ENTINCK, M J 
geb. 
won. te Den Haag, 

WILLEKES MAO-DONALD, Mr. Ina Eli�abeth, geb. 21.3.1886 
te Haarlem, won. van Goijenlaan 45 te Bilthoven; 
echtgenote van A��.Prins 

,1 

DE WOLF, Sam 
,creb. 
won. te Amsterdam, 

De Vereniging'kent leden en donateurs. Contributie en 
donatie naar draagkracht. 

L' 
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VERENIGING NEDERLAND-U.s.s.R. 

Oprichting, 

Op 29.3.1947 werd in het lictoriahotel. te Amsterdam een 
bijeenkomst gehouden om te geraken tot de oprmchting van 
de landelijke vereniging'Nederland-U.S.S.R. 

/ Het initiatief hier�oe werd genomen door enige personen 
uit de reeds bestaande plaatselijke verenigingen te Amster
dam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en in het Gooi, 
en door personen buiten deze verenigingen. 

Doel 
-

a. het vormen van commissies ter bestu·dering van vraagstuk-·
ken op het gebied van kunst, wetenschap, film, muziek,
literatuur, taal en op het gebied van de verbetering en
uitbreiding van de handelsbetrekkingen.

b. het bevorderen van de uitzending vn uitwisseling van
delegaties naar de Sovjet Unie en omgekeerd, het bevor
deren van de uitwisseling van kunstenaars, vertegenwoor
digers van de wetenschap, de sport etc.

c. het organiseren van film- en toneelvoorstellingen,
het houden van lezingen, muziekuitvoeringen etc.

d. het uitgeven van een orgaan eh brochures over
speciale onderwerpen

� e. alles te doen wat bevorderlijk is voo� de toena� 
dering en versterking van de vriendschap tussen 
beide volkeren. 

Hoofdinitiatiefnemers tot de oprichting zijn:

HOOGCARSPEL, Jan, geb. 6.4.1888 te Amsterdam, •7on .• 
e Rotterdam, Rochussenstraat 309b, 

le.raar economie (lid 2e Kamer Staten
Generaal-C.P.N.) en voorz. Genootschap 
Ned.-U.S.S.R. te Rotterda�; 

VAN DER ZEE, Marten, geb. 30.7.1918 te Velsen, onder
wijzer, won. te !'urmerend, Dubbele Buurt 
13 (zou een bezoldigde functie bekleden 
bj..j de. C.P.N. te Amsterdam).

Comité van aanbeveling 

BAIJENS, Mevr. �.,geb. 
schilderes, won. te Amsterdam 

DAVIDSON, Mr. Leendert, geb. 24.8.1915 te Amsterdam, 
won. te 's-Gravenhage, Hanenburglaan 72 
redacteur Buitenland van het dagblad 
"De Waarheid 11; 

BOISSEVAIN-VAN LENNEP, Mevr. A.

geb. 
won. te 
lid van de Raad van Advies der N.V.B. 

E-1 
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VAN BEINUM, ·Eduard Alexander,geb. 3.9.1901- te Arnhem, won. 
te Amsterdam, van Eeghenstraat 193, dirigent 
Concertgebouw-orkest; 

BLOKZIJL, Berend, geb. 29.12.1918 te Hoogeveen, won. te 
Amsterdam, Madoerastraat 49 hs., 
Land. voorz. van de E.v.c. 

ENGELS-VAN DER GAAG, Mevr. Dr. J.A., arts (verm. 
identiek aan Catharina Johanna Engels
van der Gaag, geb. 5.6.1915, won. te 
Groningen, Peizerwèg 65); 

VAN DER HEUL,· Bertus, geb. 7.9.1907 te Amster-dam, 
won. te Amsterdam, Willem de Zwijger
laan 341, landelijk secretaris van'de 
E.v.c.;

HOOGCARSPEL, Jan, geb. 6.4.1888 te Amsterdam, leraar 
economie, won. te Rotterdam, Rochussen
straat 309 b. Lid 2è Kamer der Staten
Generaal-C.P.N.; 

HOORNIK, Ed., geb. 

1 JANSMA, 

won. 
letterkundd.ge 

J.,(verm. identiek aan Jurik, geb. 18.2.1905 
won. te Amsterdam) 
voorzitter bedrijfskern der N.D.S.M. te 
Amsterdam • 

.;:;;D=E�J.::.O.=.:N.::.G.,_D�r.:a:s..:.•-=L., geb. 18.2.1905 te Amsterdam, won. 
te 

JONKER, P., 

Hoofd van het Rijksbureau voor Oorlogs
documentatie te Amsterdam; 

(verm. identiek aan P.Th. geb. 21.7.1908 
te Krommenie), metaaldraaier, won. te 
Krommenie, Krommenierdijk 43) 
voorz. bedrijfskern "Verblifa" te 
Krommenie; 

KAPPEIJNE VAN DE COPELLO·, Mr. N. il'. C. N. 
geb. 
won. 

· t secr. VCPIYPJ het 6'once�rtgebouw te Amster
dam, penn. van de World Federation of 
United Nations Associations 

KLEINSMA, D. (verm. identiek aan Dirk, geb. 11.5.1893, 
0von. te Amsterdam, "0elebesstr. 49 III, 
lid hoofdbestuur der E.V.C.?, 
lid van tle Nationale Havenraad te Amster
dam) 

TALMA STHEEivlAN, Mr. Helena Florentina, geb. 22.4.1893 
te Zuidbroek, won. te Amsterdam, Gerrit 
van d�r Veenstraat 2 II, curator Amster
damse Universiteit; 

1-1 
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LOCHER, Prof. Dr. Theodor Jacob Gottlieb� geb.28.9. 

1900, won. te Leiden, Zoeter1oudschesin
gel 47, historicus, hoogleraar Rijks-Uni
versiteit te Leiden; 

MISKOTTE, Prof. Dr. Kornelis Heike, 
geb.23.9.1894 te Utrecht 
won. te Leiden , Waseenaarscheweg 6 
theoloog. 

- 2 -

MUSCH, (Jan�,�.Johannes Petrus,geb .• 2,2.12.1875 te Amsterdam 
won.te Laren , Raboes 23.
acteur 

MIJKSENAAR, Mr. P.J. 
geb. 
won. te Amsterdam 
Hoofd van het Bureau voor Pers, Propaganda 
en Vreemdelingenverkeer der Gem. Amsterdam 

NOORDENBOS , Dr. gJenen, 
geb. 5�7.1896 te Baarderadeel, 
won. te Amsterdam 
ass. G$m. Bibl. te Amsterdam, 
hoofdredacteur E.N.S.I.E •. 

ZAALBORN, Dr. Arnold, �.lo��· · Jp.11.JO fl;,t.__
J
, . t 

J 

won. e Bussum 
leraar Barleusgymnasium te Amsterdam

S iAALBORN, Lov..ie, geb.a. ,PJ ol?ew'c der d,
,, 

:Jo.,n3! �:l:o.w; 
r won.- 'tê Ameterèam � • • • 

acteur 
- - - - - -

STAM, M., architect, (verm. identiek aan Stam, Marti
nus Adrianus, geb. 5.8.1899 te Purmerend, 
Dir. Inst. Kunst Nijverheidsonder0 ijs te 
Amsterdam). 

SZEKELY-LULOFS, Mevr. M.M. 
geb. 
won. te Santpoort, 
letterkundige. 

TER VEEN, Prof. Dr·. Henri Nicolaas, geb. 19.2.1883 
te Amsterdam, won. te Amsterdam, 
socioloog; 

DE VRIES, Theunis Uilke, geb. 26.4.1907 te Dantuma
deel, won. te Amsterdam Kloveniersburgwal 
3-III, letterkundige;

WAGENAAR, Douwe,geb. 
won. te Amsterdam, 
admin. voetbalver. "De Volewijckers" te Am
sterdam; 

�DER ZEE, Marten, geb. 30.7.1918 te Velsen, wnn. 
te Purmerend, Dubbele Buurt 13, onderwijzer, 
(zou een bezoldigde functie bekleden bij de 
C.P.N. te Amsterdam);

g; 
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De "VQlkskrant" dd. 8.4.1947 vermeldt nog de vol
gende personen, die in het Comité van Aanbeveling 
zitting hebben: 

BECKER, Prof. Dr. Bruno Oscar, geb. 15.3.1885 te 
St. Petersburg (Nederlander), won. te Am-
sterdam, MerNedeplein 11, hoogleraar Sla
vische talen. (voorz. van de Vereniging 
Ned.- Rusland te Amsterdam) • 

.QB.QNIIB I1L._ Dr • P,. , ge b • 
won. te Amsterdam, 
Dir. Ned. Opera; 

VAN HAL, Mevr. Suz�, geb. 
won. te 
voorzitster Sectie Danskunst van de Fede
ratie van Beroepskunstenaars; 

KROP, Mr. Fr�derik Jean, advecaát.en.procureur 
geb. 20.5.1916 te Rotterdam 
won. te Rotterdam, van Aer,ssenstraat 11 
voorz. Comité voor Actieve Democratie 

MINNAERT, Prof. eDr. _MarëeL"'Gillis Jozef 
geb. 12.2.1893 te Brugge 

MUNTZ, 

won. te Utrecht, Zonnenburg 1 
Hoogleraar, Dir. Sterrenwacht 

Dr. JGhag,Willem, 
geb. 30.8.1895 te Ro.tterdam, 
won. te Rotterdam, van Vollenhovenstraat 19a 
Dh. Stichting Ned. ufs.s.R. Instituut 

SANDBE_!W, W.J.H.B., 
geb ... 24.10.1892 te Amersfoort 
won. te Amsterdam, Maanstraat 80-III 
Dir. Sted. Museum te Amsterdam 

VAN SLEEN, H. 
geb. 
won te Brielle 
Burgemeester van Brielle, lid 2e Kamer der 
Staten-Generaal.(?. v.d.A)

• 0 

ZONNENBERG, Dr. J.M.E.M.A., 
geb. 16.4.1917 te Rotterdam, won. te 's-Gra
venhage, Carel Reinierszkade 171, hoofdambte
naar Dep. van Handel en Nijverheid, voorz. Ver. 
Nederl.-Rusland te 's-Gravenhage 

Werkcomité 

Tijdens de bijeenkomst eerdervermeld, werd een 1'lerk
comi té gevormd, bestaande uit de volgende personen: 

BAIJENS, Mevr. B. 
geb. 
won. te Amsterdam 
schilderes 

E-1 
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DAVIDSON, Mr. Leendert, geb. 24.8.1915 te Amsterdam,
won. te 's-Gravenhage, Hanenburglaan 72, 
redacteur Buitenland dagblad "De Waarheid"; 

HOOGCARSPEL, Jan, geb. 6.4.1888 te Amsterdam, won. te 
Rotterdam, Roohussenstr,aat 309b, lid 2e Kamer
der Staten-Generaal-C.P.N.; 

,ZONNENBERG, Dr. J.M.E.M._A. 
geb. 16.4.1917 te Rotterdam, won. te 's-Gra
venhage, Carel Reinierszkade 171, voorzitter
ve�. Ned.-Rusland te 's-Gravenhage; 

��'---VY't \ VAN DER ZEE., Marten, geb. 30.7.1918 ");e Velsen, Y']On. te
0 Purmerend, Dubbele Buurt 13, onderv-ijzer, 

secretaris Werkcomité; 

HENNINK, Hendricus, geb. 18.7.1895 te.Hengelo (.o.),
. .on. te Velsen,. Driehuizerkerkweg 57, 
lid hoofdbestuur E.v.a., hoofdredacteur 
Werkend Nederland; 

EEKMAN, Thomas Adam, geb. 20.5.1923 te_�iddelh�+nis,
Non. te Amsterdam, Middenweg 53-II, leraar
Slavische talen; 

COHEN STUAR�. J��� 
, geb • ../..e...,.,.....�J J· 1.iJ 

won •. te I.eiè.è'R ( sf Naarden, Willem den
Oudenlaan 22) oud bank-directeur 

1. "InmLddels zijn diverse leden tot de conclusie 
"gekomen, dat de Ver. Ned.-U.S.S.R. een zuiver com
"munistische instelling is en hebben hun- toezegging 
"tot mede·�erking ingetrokken. Zo is o.m. bekend, dat
"J .H. Cohen Stuart uit het werkcomité is getred:en, 
"daar hij geen medewerking wenste te verlenen aan 
"communistische propaganda. 11 

. 
2. "Werd in de vergadering (bijeenkomst van 29.3.1947 
"gezegd,, da.t men uitsluitend beoogde de vriendschap- l
"pelijke betrekkingen met Rusland te ondeirhouden·en 
"te verstevigen en geen politiek te bedrijven, thans !
"heeft men dit standpunt blijkbaar geheel laten.varen,
"daar in het district Rotterdam van de C.P.N. elk lid 
"wordt aangespoord niet alleen zelf lid te worden van 
"de Ver. Ned.-U.S.S.R. doch ook minstens één· lid te 
"werven." 
(2 uittreks.Rls. uit Rapp. I.D. Rotterdam, dd.20.8.1947
No 845 (o.D.620)). 
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Russische belangstelling 
. . 

Op de bijeenkomst, eerder·ve.1:��J}. (29.3.1947) was 
aanwezig de Russische Ambassä�. Laatstgtmoemde 

. sprak zijn voldoening.uit QVer de tot standkoming 
van de .Ver. Ned.-u.s.s.R. 

· · · 

Het officiël� E.ussische orgaan "De Prawda" dd. 7.4. 
1947, vestigde in een redactioneel artikel de aan
dacht op de oprichting�an.da �er. Ned.-U.S.S.R •• 
Terwij.l daarentegen no.g in geen enkele Russ:i.Eche· 
courant iets gepubliceerd zou zijn over de oprich
ting van de "Stichting Ned .-U .• S. S. R. Instituut 11• 

Lidmaatschap 

De Vereniging kent led0n en begunstigers. Aan het 
lidmaatschap zijn de volgende voordelen verbo:n,den: 
1. Recht op reductie. bi� filmvoorstellingen, le-

zingen, uitvoeringen, concerten .enz.; ·
2. Gratis het dqor de ver. uit te geven maandblad

"Nu".

Contributie 
. . 

De contributie is laag gehouden, zodat ook degenen, 
die niet veel te missen hebben, lid kunnen worden. 
Beter gesitueerden betalen îeta meer. De e�rste� 
kunnen lid worden voor f. 3.-- per.jaar, te voldoen 
bij vooruitQetaling, of voor f. 0.20 per maand, te 
voldoen bij ontvangst van het orgaan. Voor deze be
dragen ontvangen zij tevens het orgaan. 
Zij wier draagkracht groter is en die gaarne de ver
eniging zoveel mo�elijk steunen, kunnen lid worden 
voor f. 5.-- per jaar, te voldoen bij vooruitbeta,ling, 
waarvoor zij tevens het orgaan ontvangen. 
Inwonende gezi.ns.le.de.n -kunnen lid worden voor f. o. 60 
�er jaar. Zij behoeven zich niet op het orgaan te 
abonneren.. 

. Zij, die willen deelnemen aan het werk van cle .op te 
· richten commissies, die b·epaalde onderwerpen, de

Sovjet-Unie betreffend.e, zullen bestuderen, zijn
• bovendien f. 2.50 verschuldigd. Hiervoor kunnen zij

�cpter aan het werk van al deze commissies deelnemen
Begunstigers zijn zij, die minstens f. 10 .• -- per jaar
betalen. r

Periodieken

Door de vereniging wordt uitgegeven het maandblad
"Nu" • . . . .
Losse nummers kosten f. 0.30.
,Abpnnementsprij s voor niet-leden f. 3. 50 per jaa·r.
(zie voor verdere b;yzonderheden. betref'f.enäe hem. maand
blad "Nu", onder Ver. Ned.-U.S.S.R. onder"Nu")

•
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Adres van .de Vereniging 
) . 

secretariaat Frederiksplein 46 te Amsterdam,
Postbox 532. . , i r ,  , . Betalingen kunnen gesfiieden door èorting op de . 
Twentsche Bank N.V., tn.v. M. van der Zee T ,  

( rekening "Nu") en op . gironuII).IDer .• • • • • • · -.- -. - --· --, � .1 " 1 - ( • • • '1. � 

Onderhandelingen worden gevoerd om de bes.taande 

- 4 - .

. t P,la.a,ts�J.__ijke .organisa�ies :i:n de .lande)-ijkè ·vere.n:i.--
ging op te nemen. 

\J • • 

Secties . t 

Blijkens "Nu" (no 2) heeft ee:p. aantal artsen mede
gedeeld, ,da.t zij,. het plan h�bbëlii. een -mëdisëhë--s.ëctie
te vormen, die zich zal bezig houden met de studie 
van de stand der medische wetenschap i'n de Sovjet-
Unie. t ,�_ { 1' -;- -, --\,· .--·-- - -· 
Lidmaatschap sectie f. 2.50 boven gewone contributie. 
Degenen, die lid van de sectie willen wo.rdem kunnen 
z.i,ch opgeve?lz'aan het secr. }frederikspJ.e.iri. 46 -ie. -Am
sterdam. 
Ook voor de Sectie Russ. taal en letterkunde bestaat
vee.l beu..angstel.T:i:-ng ("Nu'.' no. 2) •. · ' ' 

• V 

In h·et, kads::;r van de Czàar Feterfeesten. te Zaandam werd 
ond·eri. ausp,j;.cie'n ·,VJan ,1de Ver. Ned ._-..'.:U. S;..S .• R. ·eerr ,muz,iek-,;=,:;;;--iiiiiiiiiii�
avond gehouden. .,,,.. "' · 1 /

i

ti.cht. 
Medewerking verleende Winia Farberow (viool); Lion 

,\ Ned. Contrari (piano)'. . , , 1 , J .. _ , ·_ ·• ·" , , , : 
1.s.s.R• , ; � r · · · '' · • r • · · ' " �s t i t • 

Tijdens ledenvergadering van de (plaatselijkel Tereniging "Ned.
Rusland·" in Den Haag, op 1.8. 9.-1947..!.wordt -het bestuursvoorstel tot 
�an�luiting bij, ,de l�delijke

1 
vi,reniging .�angen.omen met 2. s.termnen 

t;e,gen; ( aanw�zig, ·war.en onge;vee�' 2,0 ,l.edè11,). Op· 'die vergaderfng
deelt voorzitter Dr. J.M.E.M-.A.ZOnnenber�f nog mede:, 

. 

1a. enquete ond�r.de 185 1;den van p1: vereniging Ned.-Rusland te 
- Amsterdam had tot resultaat: 95 leden gaven antwoord. Daarvan 

waren 50 voor aansluiting, 17 voor opheffing v/d vereniging en
28 Toor zelfstandig voortbestaan. 

�. De plaat.selijke vereniging te Rotterdam heeft zich ook voor
aansluiting bij land.vereniging uitgesproken. 

c. Groningen nam nog geen beslissing. 
r. Utrecht verklaarde zich tegen en werkt zèlfstandig verder • 
.!• Landelijke vereniging zou reeds meer dan 2.000 leden tellen

fACD/21830) 

"l'TU".- Nov.1947. kondigt per 14 én 15 Febr.1948 JID 
ie eerste Algemene vergadering �8� BB�XRX!Dd�x�xaan, 
waar de Vereniging definitief z&l worden opgericht,een
definitief bestuur zal worden gekozen en statuten en 
hui sh .reglement zullen worden vastgesteld, Iedere 
afdeling stuurt een of meer afgevaardigden. 
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Volgens. ''NHn Vän November 1947, best1:J.at de mogelijkheid lid 
te zijn VWl een o.f-meer studieco.romissies, füidSt het gewone 
lidm,rntschö.p. 
De volgende commissies zijn reeds geveJ:"md: f 

MTT7IEK. • 
Se�: M .FLOTJTITIS, Amste,l 228, PmsterdaDI

( 

LI TERATtTITR. 
Secr. : Th.de· Vries, Kloveniersburgwal 111, fi.msterdctm. 

VOLKSKUNST • 
Se-c1r. : Mevr.A.Wiesebron-Spier, Korte v.Eeghenstr.8, P.msterdam 

BEELDE\\1"DE KUNST. 
Secr. : L. J .P .Bräat, Amstel 250, J\msterdam. 

OPVOEDING EN ONDERWIJS. 
Sepr. : Mevr.R •. Boudewi,jn, 2e Helmer�tr.32-I, Amsterdam. 

BGUWKJTNDE EN TE om IEK. I 

Secr. : M�Stam, 11.nth.v.Dijckstr. 4, Amsterdam. 

GErIEESKUNDE • 
Secr. : Dr.H.C.Oerlemans, Koningslaan 16, J\msterda�. 

STîIDF"NTEN. ,, 

Seer. : R.Nannen, N.Spieghelstr. 55-II� Amsterdctm. 

Verder zijn nog in vborbeeeiding commissies voor: 
Sport; Schaken.; film. en foto; damskunst; e·conomie; 
landbpuw. 

De contributie beàraagt, boven die van de Verèniging f 2.50 
voor de eerste en f 1.50 voor ieder volgende commissie. 

t ·t1 11;. r f f{ �� V ! �r • Î '"'. ' '"'f" 1 
·r . _••""''1"�'7r, 1 r 8H.._:. � L� 

_;t u � ..Ll.1(d � � j � J ,.. ; r ; C. .:.•: _-::,�-- "-�----

j Mosi·ou heer't verzocht' eln:' o6fie' 6-f-i'ê ;,:fot'è)·� � 'k'hi�t'én.laüpsels 
enzr.t·a.1e een. b;,.erzil<iht' �er fiû.i'dige �kunst 1ft{ ederI�ánëi geven, 
naar de s.,

r

r.: te_'<\�ériêfeii; r (MNtJ l!-'N.Pveinbe'.r 7 i'94?yv J: f 
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" NU"• :MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE VERENIGING 
NEDERLAND- u.s.s.R.

t ·aat van de Het administratieadres, tE,':ens 
e!!��t ��J.. . ing Ned - U.S.S.R. is g g 

32 
Vereni� 

1 . •46 te Amsterdam. Postbox 5 Frederiksp ein 
schieden aan dit adres: Betalingen kunnen ge 

h Bank en n�...,,,,.oln:,nin� N.V. T1,ventsc e . ____ �� .... 
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Werkcomi te zeer actief. Op het kantoor Frederiksplein 46 ligt een niet onbelangrijke voorraad propagandamateriaal opgeslagen, ter beschikking vande Ver eniging gest eld,door de Sovjet-Rmssischeambassade te Den Haag. 

g No 1) 

erd 
"Volkskr ant" van 30.1.47. doet mededelingen pver Cl.e besprekingen, deze materie betreffende, gevoerd gop het CPN-congres, Nov.46 te,.,.,Am.sterdam gehouden� "Wij zu llen trachten de organiy�tles, die nu reedsbestaan, bijeen te breng�in een verband, onder

• 
een leiding die be tro13w-oaar is en niet in. har·den 1 ,---mlllll!
van vijandige elemen!iten. We zullen stappen onder- 1 

f 
nemen om te komen t'Ót de stich ting van een initia- 1 t1e fcomi te, waa n een groot aant al mensen van haam verenig z�l,l'.9'9l'. z ijn . En rondom dit initiatief.comi te zul n wij een grote organisatie moetenopbouwen die zich bezig gaat houden met het organ · eren van de propaganda voor de Sovjet-trnieop gebied. Voor een dergelijke org anisatiezeker plaats in Nederland en een zeer grotee hoe .fte • " 

.d 

U .... -------------w-w,orJ:.
"De Waarheid" redacteur Buitenland 

S , · b 12 11 1897 te Odessa DAYLE , PIN{eo, ge 
.t• . R

. 
tt • rda·m w Buvtenwechstr. 97awon. e o e ' • •· 

leraar 
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" NU" , :MAANDBLAD UITGEGEVEN DOOR DE VERENIGING 
NEDERLAND- u.s.s.R. 

Het administratieadres, t,,vens secretariaat van de 
Vereniging Ned.- u.s.s.R. is gevestigd: 
Frederiksplein 46 te Amsterdam. Postbox 532 
Betalingen kunnen geschieden aan dit adres: 
Bankrekening N.V. Twentsche Bank en 
Girorekening No •••••• t.n.v. Marten van der 
Zee. 

Leden ontvangen het maandblad gratis. 
Losse nummers·kosten f. 0.30. 
.Abonnementsprijs voor �iet-l�den f. 3;50 per 

1rt> � t. ..._
Y'f 

jaar. r"i �· 'd -'-

\.. + 1 1 q. -o 

Het blad "Nu" wordt gedrukt. bij Drukkerij-Uitgeverij 
"Orion", Fahrenheitstraat 307 te 's-Gravenhage. 
Tel. 337375- bgg. 391535. 

Het openingsnummer verscheen in Juni 1947 (1e jaargang No 1) 
Dit No. verscheen onder verantwoordelijkheid van het 
Werkcomité, welk comité zonder hoofdelijke stemming werd 
gekozen in de oprichtingsvergadering van de Vereniging 
Ned.-u.s.s.R., belegd op 29.3.1947"te .Amsterdam. 

Blijkens No. 1 van het blad "Nti" hebben in dit 
Werkcomité zitting: 
Mevr. B. Baijens 
Mr. L. Davidson, redacteur dagblad " De Waarheid" 
T. Eekman, 2e secr. Ver.,Ned.-Rusland te Amsterdam
H. Hennink, hoofdredacteur Werkend-Nederland
J. Hoogcarspel, voorz. Genootsahap Ned.-u.s.s.R.
te Rotterdam
Mevr. Mr. H.F. Kuiper-Talma Stheeman,
Marten van der Zee
Dr. J.M.E.M.A. Zonnenberg, voorz. Ned.-Rusland
te Den Haag
Boerman, J. c.4_t�".JOn. rl [�,::h,_ 
bestuurslid van de-Ver. Ned.-Rusland te Ut.recht. 

·c A. 

Redactie-commissie 

No 2 (Juli 1 ij47) v·erscheen onder verantwoordelijkheid 
van een voorlopige redactiecommissie. 
Het adres van die Redactie�commissie is Hanenburg
laan 72 te Den Haag. (roning van Mr. L.Davidson). 

Die redactie-commissie bestaat uit: 
Meyr. VERHEY-OUDENDIJK, Johanna Bl±sabeth,geb. 17.2. 

1904 te Rotterdam, won. Louise de Coligny
straat 55 te Den Haag. 

DAVIDSON, Mr. Leendert, p;eb. 24.8.1915 te Amsterdam, 
won. te 's-Gravenhage, Hanenbur,'!.laan 72 
redacteur Buitenland "De Waarheid" 

DAYLES, P�e6, ge·b. 12.11.1897 te Odessa 
won. te Rotterdam, W. Buytenwechstr. 97a 
leraar
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LAGENDIJK, Drs. Leendert Jacob, geb. 13.6.1905 te 
IJsselmonde, won. te Voorburg, van Hale
ïlijnlaan 31, ambtenaar. 

Medewerkers: 

BALMA, Faula, geb. 
won. te 

BERNING, Giêbsrt Wilhelm Friedrich, 
_geb. 3.10.1893 te Nijmegen 
won. te Baarn, Ferdinand Huycklaan 59 

VAN DALEN, Ht�,geb. 16.4.1888 te 
won. te 's-Gravenhage, Daal en Bergsche
laan 104, hoofdleraar Kon. Conservatorium 
voor muziek. 

ElfWE, Dr. Max,geb. 
won.te 

HUISMAN, Dra. W. 
geb. 
won. te 

DE LEEUWE, Dr. Jules, geb. 7.5.1913 te Amsterdam 
won. te 1s-Gravenhage, Suezkade 173 

WILLEKES MAC DONALD, Mr.,Ina Elisa, geb. 21.3.1886 
te Haarlem, won. te Amsterdam, Warmond

.straat 75-II, gescheiden vrouw van Adri
aan Piet' r Prins. 

RUTGERS, Ir. Sebald, Justinus, geb. 25.1.1879 te 
Leiden, �on. te Amsterdam,.Hunzestraat 
45-III, ingenieur.

f"\

STELLWAGEN, A:J:;náläus Wilhelmus, 
geb. 6.7.1877 te 's-Gravenhage 
won. te 's-Gravenhage, Ruijchrocklaan 184, 
toneelregisseur. 

n 

DE VRIES, Teunis Uilke, geb. 26.4.1907 te Dantu- • ma.deel, won. te Amsterdam Kloveniersburg-
wal 3-III, letterkundige. 

VAN VRIESLAND, Victor, geb. 
rnn. te 

WENTINK, Dra. N. 
geb. 
won. te 



Reeds in de eerste nummers van "Nu" ZlJn advertenties 
opgenomen met aanbeveling zich te abonneren op:"De 
Vrije Katheder", "Politiek en Cultuur" en het dagblad 
"De Waarheid". 
"NU" - No-3 - Aug.4 7: Finantiele moeilijkheden. 
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(OD 610) 

CULTURELE VERENHHNG NED.-RUSLAND TE GRONINGEN. 

Oprichting 

• Op 2. 6 � 1945 wèrden in het Academiegebouw te Groningen
besp�ekingen gevoerd om te komen tot de oprichting van 
een Vereniging Nederland-Rusland te Groningen. 
De invitaties tot bijwoning van �ie besprekingen waren
ondèrtekend door: 
A. J. FRANSEN;. 
S. ROSEBEEK en
J. W IJNGAART. 
Kennelijk is de vereniging opgericht op 1 September 1945.

,Doel 
t 

Bevordering van de culturele betrekkingen tussen 
Nederland en Rusland en verspreiding van de kennis 
'van-die elementen welke de cultuur van een volk vor
men, zoals letterkunde, geschiedenis, beeldende kunst, 
muziek, wetenschap, economie, teehniek, geographie en 
folklore van Rusland in Nederland • 

. De vereniging draagt uitsluitend een cultureel karakter 
en· hee.ft 1;p. het g�heel ge.en poli t.ieke inslag. 
De naam Rusland is gekozen omdat deze in de u.s.s.R. 
zelf ook weer meer op de voorgrond treedt en omdat 
zo ook de vbbr-revolutionnaire periode wordt aange
duid. 
De vereniging zal dit doel nastreven 
werken met het u.s.s�R.-Instituut te 
zusterverenigingen te Amsterdam, Den 
steden en beoogt: 

door samen te 
Rotterdam en de 
Haag en andere 

1. de kennis van de Russische taal te·verbreiden en
de studie ervan te vergemakkelijken, o.a. door: 
het verschaffen van deskundig onder"ijs en het in
gebruik geven van leer� en leesboeken; 

2. het doen houden van lezingen en voordrachten;
3. het organiseren van toneel- en filmvoorstellingen;
4. het bevorderen van persoonlijk contact met geleer

den en kunstenaars uit de Sovjet-Unie;-
5. het vormen van studiekringen;
6. hét aanschaffen van boeken voor een leeskring en

bibliotheek. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 September tot 31 
Augustus. 

Lidmaatschap 

Het liólmaatschap bedraap;t f. 5.-- _per jaar. 1, 
Voor·de leeskring wordt een ext�a bijdrage van f. 2.� 
per Ja:àj ·getiëV�n� - · . 

Bestuur 
\ . 

voorzi;tter RITMAN, Ir. Erik ·Leo,geb •. 1,5�12.1905·te 
Kampen, �on. Emmalaan 26 te Haren; 
Dir. van het Proefstation voor Stroomver- 1 
werking; 

.____ ____________ _J 

lti.cht. 
\ Ned .• 
(,S.S.R 
�sti t. 



2e voorzitter 

secretaris 

penningm. 

lid 

lid 

lid 

VAN DER VEEN, Dr. Harm Reyndert Sienjo, 
geb. 22.9.1894 te Groningen, won. 
Dillenburglaan 10 te Groningen, 
leraar Engelse taal; 

VAN DEN BERG, Steven Gerrit Jan,geb. 
7.7.1915 te De� Helder, won. Wester
singel 39 te Groningen, ass. Rijksuni-

versiteit; 

LAND, Renje, geb. 18.3.1905 te Groningen, 
won. Oppenheimstraat.60 te Groningen, 
boekhouder; 

WIJNG11.ARD, J. T., 
geb. 15.6.1906 te Oude Pekela, won. 
Studentenlaan 38a te Groningen, 
typograaf; 

KORNMAN, Frederik Wilhelm, geb. 28.5.1882 
te Amsterdam, won. Diephuisstraat 10 a 
te Groningen, chemigraaf; 

ENGELS VAN DER GAAG, Catharina Johanna, 
geb. 5.6.191? te Amsterdam, won. 
Pèi�erweg'. 65 te Groningèn art§! •.. 

Op 10.12.1945 hield Theun de Vries te Groningen 
voor de verenigin� e�n lezing o�er "Literaire 
stromingen en geestelijk leven in Rusland in de 
20 é eeuw". 
In diezelfde bijeenkomst sprak voorz. Ritman, o.m. 
"Wij zijn de bewoners van de kust van Azië. Europa 
"moet worden beschouwd als een uitsteeksel van Azië. 
"De ,oräing van onze vereniging is een nat�urlijk 
"uitvloeîsel van de gebeurtenissen die Azig beroeren. 
"Zij is geen propaganda instituut en heeft -geen com
"merciele inslag; wij willen echter onze nieuwsgierig
"heid bevredigen. Wij moeten het uiterste van ons ge
"ven om tot een wederzijdse verheldering te komen." 

Onder auspici�nvan de veren. Ned.�Rusland werd op 
24.4.1947 te Groningen een lezing gehouden over 
klassiPke en moderne Russ. muziek door 
VAN 't HOFF, Jan, geb. 

won. 
dirigent Gron. orkestveren:i:g. 

Groning'en heeft zic·h nog niet uitgesproken inzake evt. aansluiting 
bij landelijke vereniging "Ned.-USSR". (Mededeling �n Zonnenberg 
tijdens vergadering v/dp.aatselijke vereniging Ned.-Rusland Den Haag 
op 18.9.1947. (ACD/21830) 

"NU" van Sept .47. Unaniem voor aansluiting. Door een bepaling 
in de statuten kan dit ach�er eerst in Nov.47 geschieden. 



VERENIGING NEDERLAND-RUSLAND TE UTRECHT. 

DEC.1947. ACD 25513 

Bestuur thans: 

(OD 612) 

Voorz • : IWEMA, Mr.Hendrik; 3.8.82 Ass en; H.W.Mesdagstr.68a, 
Groningen. 

Vice- VEEN, Dr.Harm Reijn- 22.9.94 Groningen; DillenbuJ?gl,10, 
voorz: --:- dert Slehzjo v.d. Groningen. 

Secr.: NIJBOER, Dr. Bernard 
Roelof' Andri es 

30. 9 .15 Meppel; Parkweg 7 4e.,
Groningen.

Penn .m •. LAND, Ren j e  18.3.05 Groningen; Oppenheim
str.60, Groningen. 

V erdere bestuursleden: 
9 L_-.L_;_,

GAAG,�Catharina Johanna van der; 5.6.15 A'dam;Yéchtgen. -----
van �.ENGELS; Peizerweg 65, Groningen. 

1/lIJWGAARD, Jurjen Tonnis; 15.7.06 O.Pekela; Studenten-
laan 38a, Groningen. 

KORNMAN, Frederik Wilhelm; 28.5.82 11msterdam; J?iep
huisstraat lOa, Groningen. 

In principe besloten tot &ansluiting bij de landelijke 
vereniging. Men hoopt Jan.1948 hierover def'initief te 
beslissen. 
Telt ca. 40 leden. Is V'Jeinig actief' naar buiten. 

4. i,/ IV -

< 

lrti�ht. 
Ned. 

/IS.S.R
ll.Sti t • 



(OD 612)

VERENIGING NEDERLAND-RUSLAND TE UTRECHT.

Oprichting en doel

In September 1_945 publiceerde het dagblad "De Waarheid",
.dat er plannen bestonden tot.het.oprichten van de vere
niging N�d.-Rusland, dit ter verb�eidtng van kennis om
trent Rusland en ter bevordering van culturele betrek
kingen tussen beide landen.

Oprichtings-comité

BEERENS, Dr. Jan Frederik, geb. 4.8.1882 te Amsterdam,
won. Ramstraat 11 .t� Utr�cht, N.H. predikant;

BOELLAARD, Willem Anton Hendrik Corneiis, geb. 16.8.1903
te Delft, won. :euIJ.Uikse"1eg 9a te De Bilt, Dir. 
Bijkantoor voor de Prov. Utrecht van de "Neder
lanqen 1�45";

BRANDT CORSTIUS, Dr. Johannes Christiaan, geb. 31.12.1908 
�on. van Ostadelaan 147 te Utrecht, leraar; /

BRINK, Ds. A. ·w � 

l�' geb. 
won. te Utrecht (vertrokfen)

DE GOTCHARENKO (of �ONTCHARENKO-PETRENKO), Valentine,
geb. 27.12.1-897 te:Petrograd (Rusland), 
echtgenote van Prof. Dr. GRONDIJS, geb. 25.9. 
1878 te Pamekasan, buitengewoon Hoogleraar in
de Icconographie en kerkelijke kunst, won. 
Maliebaan-95 te Utrecht. Mevr. Grondijs woont
te 's-Gravenhage, iaá� ·van Meerdervoort 52;

GROENEWEG, Dr. Willem, geb. 24.3.1893 'te Gouda, won. 
Kanaalstraat 124 te Utrecht, oor-neus- en keel-
arts (Ziekenfonds 11 Ziekenzorg 11 te Utrecht), 1 

lid C.P.N·. ,kwam voor ·_op_ candidatenlijst Nood
G.enieenteraad te UtreGht. 

HINGST_, Dr. Jan Wendelius, geb •. 19.5.1899 te Bergum,
won. Maliesingel 71 te Utrecht, arts. 

KOUWER, Benjamin Jan, geb. 26.7.1921 te Groningen, 
won. Koningslaan 41 te Utrecht, psycholoog en
chemisch candidaat;

KRUYT, Prof. Dr. Hugo Rudolph, geb. 3.6.1882 te Amster-
dam, won. Catharijnesingel 118 te Utrecht, 1
Hoogleraar Physische Chemie, Directeur van

}Van 't Hoff-laboratorium;

HYLKEMA, Dr. Elisabeth Anna, geb. 3.2.1907 te Ang
wirden (Tjalleberd) 
echtgenote van Hendrik_ Antoon 111EYLING, Mevr.
Meyling-Hylkema is zenuwarts, 
Politiek orientatie A. R., lid bestuur afdo 
Utrecht Ned. Volksbeweging;

., 
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POMPE, Prof. Dr. Willem Petrus Joseph, geb.-10.J�1893 
te Utrecht, won. te Utrecht Numankade 29, 
hoogleraar Strafrecht, Strafvordering en Crimi
nologie, voorzitter Zuiv�rings�ommtssie Pplitie 
te Utrecht, R.K.; 

ROSENFELD, Prof. Dr. Leon Jacques Henri Constant, 
geb. 14.8.1904 te Charle'roi, won. Hobbema
straat 12·te Utrecht, 
Hoogleraar in de theoretische natuurkunde 
en de theoretische mechanica, 
bestuurslid Veren. 11 Centre Intellectuel 
Français (in opri�htingf · 

. 

SLOTHOUWER, Ir. J.F.A. 
geb. 
won. Maliesingel 56 te Utre.cht 
''lerkzaam bïj N.V. 'lHet Spoorweg-Bouwbedrijf" 

VERZIJL, Prof. Dr. Jan Hendrik, geb. 31.8.1888 te 
Utrecht, won. Prins Hendriklaan 86 te Ut�echt, 
Hoogleraar in? 

VOS, Ir. Floris Egbertus, geb. 1.5.1903 te Utrecht, 
won. Rembrandtlaan 72 te Bilthoven, 
onder-dir. Houthandel Jongeneel te Utrecht, 
zoon van ex-2e Kamerlid Flor�a:- Vos. 

De vereniging belegde op 25 en 26 Maart 1947 een z.g. 
·Russ�he avönd in de Stadsschouwburg te Utrecht.

11 De Waarheid" ·dd. •27.3.1947 leverde op die voorstel
lingen·veel critiek. De oPtredenden·w�ren een aantal 
Wit-Russen, ter'ijl ook de vroegere Tsaristische con
sul in Nederland deel·uitmaakte van dit gezelschap. 

Utrecht heeft zich tegen aansluiting bij .de, landelijke vereniging 
"Ned.-USSR" uitgesproken. Mededeling van voorzitter Zonnenberg op 
ledenvergadering van 18.9.1947 van de plaatselijke afd. "Ned.-
Rusland in Den Haag. (ACD/21830). 

' . ' 
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( OD 611 ) 

WERENIGING NEDERLAND-RUSLAND TE AMSTERDAM. 

Doel 

Genootschap ter bevordering van wederzijdse culturele 
en wetenschappelijke betrekkingen tussen Nederland en 
de Sovjet-Unie. 

Initiatief-comité 

voorzitter BECIIBR, Prof. Dr. Bruno Oscar, geb. 15.3.1885 te 
St. Petersburg, van Nederlandse nationa
liteit, hoogleraar Russische taal, 
won. Mer•:1edeplein 11-hs te Amsterdam, 

secre·taresse SCHOT, Aleida Gerarda, geb. 7.7.1900 te 
Amsterdam, won. Beethovenstraat 82-II 
te Amsterdam, translatrice; 

onder-voorz. BUNING, H.L • 
geb. 
won. 

;, '. /. 

2e secretaris·;, EEIDIIAN, Thomas Adam 
geb. 20.5.19�3"""îë Middelharnis 
"'VOn. Middemveg 53-II te Amsterdam 

penningmeester d'AILLY, Mr. Ar. J. 
geb. 
won. 

bibl. VAN PRAAG, Siegfried,· geb. 20.1.0.1888 te Amster
dam, won. Wanningstr. 6-II te 
Amsterdam (Z.), le�aar geschiedenis 
en tolk. 

Onder de 185 leden is enquete gehouden inzake evt. aansluiting bij 
landelijke Vereniging "Ned.-USSR". 95 leden heb ben daarop geant
woord. Van die 95 we.ren 50 voor aansluiting, 17 voor opheffing der 
(pl.) vereniging en 28 vii}t�elfstandig voortbestaan. (Aldus D r.
J.M.E.M.A.Zonnenberg, vii �dh pl.vereniging "Ned.-Rusland" Den
Haag, tijdens ledenvergadering aldaar op 18.9.1947,ACD21830) 

Nov .47 ACD 24255 .

.Aantal leden afd .Amsterdam bedraagt ongeveer 1500.
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(OD 613) 

VERENIGING NED-RUSLAND TE 's-GRAVENHAGE 

Oprichting 

De vereniging is opgericht 8.8.1945. 

Doel 

De culturele en maatschappelijke betrekkingen tussen 
Nederland en de Sovjet-Unie.te bevorderen. 
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel: 
a. door in Nederland en de u.s.s.R. de wederzijdse. kennis

van geschiedenis, taal, zeden en gewoonten te bevorderen; 
b. door het streven naar een levendig onderling verkeer

en :i:l.aar·wisselwerking op elk gebied van wetenschap en 
kunst, handdl en bedrijf tussen Nederland en de u.s.S.R.

c. door alle overige wettige middelen, .die aan het in art.
3 vermeld doel bevorderlijk kunnen zijn. 

De veréniging is aangégaan (dit blijkens haar statuten) 
voor de tijd van 29 jaren en 11 maanden en het_verèhiging
jaar loopt van 1 Sept. tot 1 Sept. 

Lidmaatschap 

De vereniging _bestaat uit ge"vone leden, begunstii.:i;ers. en j 
ereleden. � 

Contributie 

Gewoné leden betalen minstens f. 10.-- per jaaro 
Begunstigers zijn na�uurlijke of rechtspersonen, 
die zonder lid te zijn, jaarlijks een bedrag in 
de kas der vereniging storten. 

Bestuur 

Aanvankelijk bestond het bestuur uit de volgende 
personen: 
voorzitter BARENTS, Mr •• Dr. Johan Mari, ,g;eb.4.6.1917 

te Voorburg, won. te Den Haag, 
van Blankenburgstraat 66-d, 
advocaat en procureur; 

secretaris DUIJNSTEE, Mr. F.J.F.M. 
geb. 11.2.1914 te Maastricht, 
won. Heemskerckstr. 43 te Den 
Haag 

penningmeester MOBACH, Mr. Tjebbe,geb. 4:9.1899 te 
Franeker, won. te Den Haag,Laan 
van Meerdervoort 61, advocaat èn 

'•"-1,), ' 
P!�cureur (thans overleden) 

.,, 
leden P-EEif, Hendrik, g�b. 18.12.1879 te Oudshoorn· · (Alphen a/d R�jn), won. te Den 

DE VRIES, Prof. Mr. 

Acacia 

Haag, de_QarpBntierstraat 173, 
�xpert; 

Carl Wilhelm ,geb • 26.8.1882 
Amsterdam,wo:o. 
Den Haag, .,

straat 203, 
hoogleraar 
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Op 8 November 1946 ·rverd een nieuw bestuur gekozen. 
Samenstelling: 
voorzitter BARENTS voornoemd 
secretaris �K voornoemd 
penningmeester ZONNENBERG, Johannes Martinus Elisabeth 

Marie Alphonsus, geb. 16.4.1907 
te Rotterdam, won te Den Haag, 
Carel Reinierszkade 171, ambtenaar 
Dep. Handel en Nijverheid 

VAN PRAAG, Gerrit, geb. 22.901895 te 
Amsterdam,· won. te Den Haag, 
Kon. Emmakade 109-II, winkel-
bàdiende 

VAN DEN MUYSENBERG, Mr. Dr. Leó Bernard, 
geb. 17.5.1914 te Warschau, won. 
te Den Haag, Patrijslaan 20, 
leraar .Russische taal 

DUBBINK, Dr. Jan Hendricus, geb.14.8.1910 
te Zaandijk, won. te Den Haag, 
Rietzangerlaan 4, leraar oude 
talen 

Op 18.4.1947 .verd wederom een nieuw bestuur gekozen 
voorzitter ZONNENBERG voornoemd 
secretaresse VERHEY-OUDENDIJK, J)hanna Elisabeth, 

geb. 17.2.1904 te' Rotterdam, 
won.L. de Cmlignystraat/Den /55 
Haag 

VAN PRAAG, voornoemd 
DUBBINK, voornoemd 

Aan één van, 
deze 3 perso
nen zal de 
functie van 
penn. worden 
toege"1ezen 

VAN DALEN, Hugö, geb. 16.4.1888 
won te Den Haag, Daal en Bergsche� 
laan 104, hoofdlel'aar'Kon.Conserva
torium voor muziek 

Belangstelling voor de Veren. door de Russ.Ambassade 

Op een concert, verzorgd door de Veren. op 8.12.1945 
was aan·rnzig de Russ; Ambassadeur met echtgenote.· 
In Sept. 1947 zal de ver. in Pulchri Studio een ten
toonstelling houden over·de u.s.s.R., gewijd aan 
handel, kunst en wetenschap. 
De Russ. Ambassade zal de tentoonstelling financieren. 
De veren. krijgt geen fin. aansprakelijkheid, doch 
geeft"voor de show"een klein bedrag� 

In Maart 1946 bP.stonden plannen tot oprichting van 
ellll.ke Le; dispuutgeze.lschapr,en waar ook politieke vraag-
stukken zouden worden besproken. 

•



Op de huishoudelijke vergadering van 13.3.1947 te 
Den Haag rees een conflict over het al of niet be
spreken op vergaderingen van anti-Russische lectuur 
(KraYchenko). Met grote meerderheid besloot men dit 
niet te doen. 
De voorzitter Mr.Dr. Jan Barents verliet toen de 
vergadering.(Hij was voorstander). 
Voor die avond fungeerde verder als voorzitter 
Gerrit van Praag voornoemd. 
Volgens Zonnenberg zou de vereniging bij behande-
ling van anti-Russische lectuür de .goodwill van de 
Russ. Ambassade verspelen. Sovjet-autoriteiten moeten 
goed over de veren. worden ingelicht, waardoor men. 
meer grond.onder de voeten zal krijgen. De veren. moet 
alles doen om een oorlog Rusland-Amerika te voorkomen. 

Beasuursvoorstel tot aansluiting bij Landelijke Vereniging 1tNed.-USSR" 
wordt tijdens ledenvergadering van 18.9.1947, (ongev. 20 leden aanwezig) 
aangenomen, met 2 stemmen tegen. De plaatselijke vereniging wordt dus: 
"Afdeling Den Haag van de Land. Vereniging "Ned.-USSR"." (ACD/21830). 

Als BEST1:TtJR werd gekozen: 

' .

" -

(ACD 22917) 

ZONNEN13l!DFtC, Johannes ït.artinus Elisabeth; Marie, ..1\lphonsus 
geb.Rotterdam 1 6 .4.07, wonende te Den Haag, 
Cdrel Reinierszkade 171, ambtenaar Ministerie 

- van Handel en Nijverheid;
�-��-. 

DFBBINK, Dr.Jan Hendricus , geb.Zaandijk 14.8.10, 
wonende te Den Haag, n.ietzangerlaan 4.  
Leraar oude talen. 

L.AHWERIER, Hendrik Adolf, geb. Rotterdam 15.11.23,
wonende Den Haag, Lindestraat 2. 
Leraar Wiskunde. 

POL, Gerrit van der, geb.Den Haag 18.12.02,wonende 
Den Haag, L.v.Meerdervoort 502. 
Kunstschilder. 

PRAAG, Gerrit van, geb.Amsterdam 22.9.95, wonende 
Den Haag, Kon.Emrnakade lo9-II. 
Winkelbediende. 

OlTDENDJJK, Johtmna Elisabeth, geb.Rotterdam 17 .2.04 , 
wonende Den Raag L.de Colignystraat 55. 
Echtgen.van VERHEY. 

LFGT , C . v . d . 

Kantoorbediende. 

ACD 25960 Dec.47. 
Dr.Zonnenberg zou zich a.v.hebben uitgelaten: 
"Er schijnt een geheim drijven te bestacin om ons in 
"een richting te sturen, welke ik niet wil. Ik zal 
"deze zaak grondig onderzoeken. Er gebeuren meer 
"dingen waarmede ik mij nlet kan verenigen." 

"In l\Illsterdam loopt de boe 1 hopeloos vas-t." 
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(OD 154) 

CULTUREEL GENOOTSCHAP NED.-U.s.s.R.TE ROTTERDAM 

Doel 

Het bijeenbrengen yan de Russ. kunst en RussT cultuur, 
zoals deze zich na de vrede van Bress-Litowsk in 1917 
had voltrokken in het vroegere Czaren-rijk (uitlating 
op filmochtend te Hilversum (OD 154/5167/Nov.'46) 

Secretariaat Willem Buytéwechstraat 97 a Rotterdam 

Bestuur 

OSKAM, Mr. �.C.A. 
geb. 
won. te Rotterdam, Kon. Emmaplain 2 

DUYVIS, Mr •. 

Tijdens ledenvergadering v/d plaatselijke·vereniging "Ned.-Rusland in Den 
H�ag, op 18.9.1947, deelt voorzitter van die vereniging, Dr.J.M.E.M.A.Zon
nenberg mede, de.t "de vereniging te Rotterdam" zich onder de stuW!IIlde 

.kracht van HOOGCARSP.Et v66r aansluiting bij de landelijke vereniging �Ned.
USSR" had verklaard. Een.voorstel van H. we.s: contributie op '., 
25 et. p. jaar te stellen. Zonneriberg had dit ongedaan gemaakt, ,'�===-
"daar ik vreesde, dat de vereniging dan een mantelorganisatie 
"van de CPN zou worden." (ACD/21830). (DE W. 27 .11 • 47) 
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(OD 615) 

VERENIGING NED.-RUSSISCHE CULTUURGEMEENSCHAP TE DEVENTER .

Opgericht December 1945 

Doel 

Secretariaat van Lochemstraat 17 te Deventer 

Bestuur 

secretaresse TER HAAR, Maria Hendrika,geb. 21.8.1923 
te Deventer, steno-typiste, 
won. te Deventer, van Lochem
straat 17. 

Orgaan 

Ter Haar komt niet uit een 
communistische geori�nteerd 
gezin. 

De Vereniging geeft uit een orgaan.getiteld:"De 
. ' 

De admmnistratie van dit orgaan berust bij: 
MATHER, Bernard Antonie, geb. 5.1.1892 te Oldenzaal, 

Hoofd Openb. La�ere School tè Kadijk (gem. 
Voorst), won. te Voorst Nijbroek 9. 
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STICHTING NEDERLAND-U.s.s.R. INSTITUUT. 

Oprichtin,g. 
Opgericht sinds 1945 op initiatief van de Kamers van 
Koophandel in Zuid- en Noord-Holland en enkele groot
industriëlen. 
De stichting kwam tot stand, na overleg met de Minis
teries van Economische- en Buitenlandse Zaken. 

Doel: 
-

Wederzijdse bemiddeling te verlenen aan de handel tus
schen Nederland en Rusland. 

Hoofdinitiatiefnemer: 
Mr. VAN DER MANDELE, Ka.rel Paul, geb. te Delft 1.11. 
1880 1880, wonende te Rotterdam,•s-Gra

venweg 69, voorzitter van de Kamer 
van Koophandel te Rotterdam, Kamer
heer in buitengewonen dienst van 
H.M. de Koningin.

De stichting telt geen leden, doch kent drie groeperin
gen, te weten: 
Stichters, Donateu�,!! en Begunstigers. 
Om als stichter te worden aangemerkt, moet een 
bedrag van f. 5000.-- worden gestort; 
donateur wordt elke firma of handelszaak welke een Sticht. 
bedrag betaalt van f. 100.-- per jaar, terwijl als Ned. 
begunstiger worden aangemerkt, zij die een willekeu
rige bijdrage storten. 

1 

Bestuur van de stichting: 
DAMME, Ir. M.H., President-Directeur der N.V. Werkspoor 

te Amsterdam; 
DRESDEN

ttE
Prof;_,Ir.o:p., Hoogleraar te Delft;

VAN EEG N, Mr. da.F., President-Dir. Ned.Ind.Handels
bank; wonende te Amsterdam, Herengracht 

· 497;
GOEDKOOP, Dzn.P.,President(?) van de Ned. Scheepsbouw 

Mij; 
GREUP, Dr. G.M., Secretaris Kamer van Koophandel in 

N.-Holland; 
HELDRING, Dr. Ernst, geb. te Amsterdam 21.9.1871, Dir.�) 

Ned. Handel Mij., wonende te Amsterdam, 
de Lairessestraat 96; 

JONGEJAN, Mr• W.G.P., bekleedt een functie in de Onder
nemingsraad van Oost-Indi�; 

KORTENHORST, Dr.L.G., Secretaris(?) R.K. Werkgevers 
Bond; 

MOLENAAR, Prof. Mr. A•N•, geb. 20.4.1888, lid 1e Kamer 
voor de Partij van de Vrijheid. 
wonende te Wassenaar, Gr. Haesebroek
seweg 29J 

VAN WALREE, E.D., was voor de oorlog gedelegeerde voor 
de Ned. Regering voor het afsluiten van

handelsovereenkomsten met Rusland; 
ENDERT Jr., Dirk Christiaan, geb. te Heemstede 30.1.1879, 

Directeur Rott. Droogdok Mij., wonende 
te Noordwijk aan Zee, Huize "de Land
kant", Koepelweg 1 O; 

VAN BEEK, Antonius Lambertus, geb. te Rotterdam 5.7.1913, 
koopman, wonende te Rotterdam, West 
Zeedijk 126 g; 

BLOM, François Willem Cornelis, geb. te Arnhem,19.10.1915 
firmant N.V. Abraham Stolk en Zonen, 
houthandel, wonende te Rotterdam, 
Waldeck Pyrmontlaan 4;



• 

HOEKSTRA, Johannes Bernardus, geb. te Doetinchem, 12,5, 
1897, reder, firmant Anthony Veder en 
Co., lid Directie Mij. Zeetransport, 
wonende te Rotterdam, Rozenburglaan 11; 

KIEWIET DE JONGE, Jan Hendrik, geb. te Deventer 22.8. 
1895, wonende te Wassenaar, Wavopark 
24; 

VAN DER MANDELE, K.P. voornoemd; 
LICHTENANER, Wilhelm Franz, geb, te Rotterdam, 11.5.19oc 

Secr0taris Kamer van Koophandel voor 
Rotterdam, wonende te Rotterdam, 
Bergseplaslaan 1;

LE MAIR, BarBBd Paulus, (zich noemende Willebeek leMai� 
geb. te Rotterdam 18.1.1891, agent van 
buitenlandse huizen (in- en export van 
granen), wonende te Rotterdam, Maarten 
Dijkshoornlaan 19; 

VAN DER HOEVEN, L., heeft zitting in het bestuur van de 
Stichting als vertegenwoordiger van 
het Ministerie van Economj_sche Zaken;

VAN TIENHOVEN,heeft zitting in het bestuur van de Stich 
ting als vertegenwoordiger van het Mi
nisterie van Economische Zaken; 

Directeur van de Stichting: 
MUNTZ, Nicolaas, geb.te Odessa (Rusland) 17.12.1900, 

technisch ingenieur, wonende te Rotter
dam, Charlotte de Bourbonlaan 41 b. 1
Hij is belast met de dagelijkse lei
ding van de Stichting en voert weke
lijks besprekingen op de Ministeries 1van Economische- en Buitenlandse Zaken, 
resp. met de heren KUIN en SPIERENBURG.; 

BYZONDERHEDEN: 

De Stichting onderhoudt goede relaties met de Russische 
handelsver�egenwoordiging te Amsterdam, welk contact 
wordt onderhouden door Muntz voornoemd. 
Stelde de Stichting zich aanvankelijk, zulks uit een 
zakelijk oogpunt (om de Russen niet al te zeer voor hun 
hoofd te stoten), op het standpunt, ook de culturele en 
vriendschappelKjke betrekkingen te willen versterken, 
later heeft zij dit standpunt laten varen en laat zij 
dit werk over aan de diverse verenigi�gen, welke op dit 
gebied werkzáàm�ziju; .Wel verleent de Stichting haar 
bemiddeling op het gebied van uitwisseling van tech
nische lectuur, welke dan bestemd is voor de diverse 
Hoge Scholen. 
Zo heeft b.v. onlangs, op verzoek van het Ministerie 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, via de 
Stichting een wederzijdse uitwisseling plaats gehad van 
monsters op het gebied van granen en teeltproducten van 
de Landbouw Hoge School te Wageningen met Ruslando 
Een aanbod van het C.P.N.-2e Kamerlid J. HOOGCARSPEL, 
de �inter 1946/1947, voor de Stichting een lezing te 
mogen houden over Rusland, is door het bestuur van de 
Stichting afgewezen, met de motivering dat men geen 
communistische propaganda wenste. 

Vestiging: 
De Stichting is gevestigd in perceel Coolsingel 58 te 
Rotterdam (Beursgebouw, 3e verdieping) tel. 24466. 
Een onderafdeling van de Stichting bevindt zich te 
Amsterdam (Beursgebouw, kamer 9). 

( 
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Periodieken: 

De Stichting geeft uit: 

het maandblad "Handelsberichten" en 
het maandblad "Algemene berichten". 

(Bericht I.D. Rotterdam 
.. 16.8.1947, o.n. 614). 

Volgens een bericht aan de abonne's wordt de bericht
geving vanaf 1 Januari 1948 niet meer gesplitst %Ki 
w«�CDln in Handelsberichten en Algemene Berichten, 
doch voortaan\_zullru:t- hiervoor in de plaats economische 
l\ilAANDBERICHTI!.'N.verschijnen, waarin tevens gegevens van 
gemene aard verstrekt worden • 
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