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1 - Zondagochtendvoorslelling . 
1 

De Vereniging Nederland-U.S.S.R. 
geeft morgen, Zondagochtend om 
tien uur een fllmvoorstelllng in 

1 het Kriterlon-theater, waar de
bekende Russische film "Prof. 
Mamlock" vertoond zal worden. 
Kaarten à f 0,75 zijn verkrijgbaar 
aan onderstaande adressen: Boek
handel De Lekenspiegel, Raad• 
hulsstraat 18, Slg. Magazijn Palm. 
dwarsstraat 24, Mej. F'. Nannlnga, 
Amstelkade 32-I, Mevr. Bayens; 1/ 
J. W. Brouwerpleln 18, Stadion 
Boekhandel, Herculesstraat 134, 
Stomerij De Pauw, 2e v. d Helst
straat 21, Slg. Mag. lljohan, 
Soerabajastraat 11, H. Jansen, 
Laplacestra.at 47, Van Bemmelen, 
Bremstraat 74, Visser, Cabral
straat· 45. Bew.ljs van lidmaat
schap naar voorstelling mede� 
nemen 
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., ��D_,_ - �I.Äfdeling ';(msterdam opgericht. 
'll.\\)' , In een ledenvergadering te 'i> 

L 

Amsterdam werd besloten tot 
oprichting van een plaatselijke 
afdeling van onze vereniging. 
Na een korte inleiding door de 
Heer ,an der Zee werden een 
aantal vragen op bevredigende 
wijze beantwoord, waarna een 
voorlopig bestuur werd geko-
zen, bestaande uit de dames 
Mevr. de Graaff, Mevr. Kuster 
en Mej. Broeckman en de 
Heren S. van Praag, Ir. S. J. 
Rutgers, P. Alma, J. Schrijver, 
W. Luyendijk en H. Nannen. 
De Heer van Praag heelt zijn 
benoer.1ing nog even in be-
raad -gehouden. 
Het Secretariaat is gevestigd: 
Tolstraat 125, Amsterdam-Z., 
Mevr. Kuster. 
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.Hiermede heb ik de eer U te verzoeken nij to willen 
doen inlichten omtrent de verenip;ing Nederland-Irueland te Amster
dam en vrel in het byzonder omtrent de namen, per·sonal:ta en poJ.i
tie}�a ori�nt-1ring van haar bentuuroleden, haar doelstolling, als
mede omtrent de door de; vereni,:·ing ont Jikkelde activiteit. Tev:ens 

• zal ik gaarne vernemen of a. Jor de verenïping efm orgaan of perio
- dieken worden uitgegeven.

Opgeoerkt zij, dat il1 het ini tiatief-co.rlli té de volgende 
personen zitting hadden� 
Prof. Dr. n.o. DECKBR, voorzitter; 
i�ej. Aleida Gerarda SCHOT,, secretaresse; 
Dr. H.L. BUHllîG, onder-voorzitter; 
Th. EEK:JAM, 2e secretaris; 
J::r. Ar.J. d'AILLY, pennin�cester en 

Gaarne zag ik dat U �ij de volledi�e pnr�onalia deed 
toelrnmen van: Dr. H.L. BUNIUG en v 11 Mr. Ar.J.d 'AILLY" De perso
nalia van de B;lldere leden van het initiatief-comité zijn reeds 

• in mijn bezit.

H ,11co il!lissaria van ·Politie 

Het Hoofd van de 
OlfäTRALB VEILI<;IlliIDSDI.!!i!IBT 

namens deze: 

L.L. van La.ere.•
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�van de herdenking van het 30-jarig bestaan der· 
sovjet-Unie +- W9J?è. door de afdelin.g Amsterdam van. de Vereniging
"Nederland...-U. s. s. R. "f op:#t���� 1947 in het Minerva-paviljoen,
Albert Habn.plantsoen.,, -�1er�ijeeJ..)ÀC.;;>mst"'gO'ox1e;aPi s�e:F4, èl±e 
ook toegankelijk 'lr33: voor niet-·leden en-rfn de plaatselijke pers 
o.m. � aangekondigd door plaatsing van annon.ces onder het
hoofd: "Revolutie-herdenking".
De prijs van de toegangskaarten. was voor leden van. de genoemde 
vereniging vastgesteld op F.l.. 1.--, terwijl belangstellenden 
F.J... 1. 50 moesten. offeren. 
Voór het betreden van het gebouw werden aan. alle bezoekers cm:ri
culaires uitgereikt, waarin. door de Uitgeverij "Republiek der 
Letteren." aandacht werd gevraagd voor haar boekwerken.: ".Atlas 
van. de sovjet-Unie" en "De grote sar11en.zwerin.g". -· In het gebouw 
werden rode strikjes te k.oop aangeboden. tegen. de prijs van 20 et. 
per stuk, hetgeen kennelijk de goedkeuring had van. het bestuur 
der organiserende verenigin.g. - Het gedrukte programma was ver
krijgbaar tegen een prijs van 25 et. 
De capaciteit van het IViinerva-Paviljoen is ongeveer 400 zi tplaat-

•sen; het aantal leden van. de afdeling Amsterdam bedraagt onge
. � 1veer 1500 en het getuigt � wel van. een. zeer matig medeleverJ1., 
_.) dat slechts plm. 225 mensen aanwezig waren , waarbij inbegrepen 

de ruim 60 leden van het medewe.rking verlenende Zaanse gemengde 
arbeiderskoor 11De zingende strijders". 
Onder de aanwezigen bevond zich de ambassadeur van de Sovjet
Unie, de heer Valkov. Vermoedelijk gaven nog enige landgenoten 
van hem acte de presence, want tijdens de pauze bevond hij zich 
tussen enige vreemdelingen, met wie hij zich in de Rlssische 
taal onderhield. 
Personen in militair of ander unifo:rm werden niet opgemerkt. 
De waal was stemmig versierd met bloemwe:rkeg., waardoor het geheel 
een fijnverzorgde aanblik bood. Naast het podium waren een twee
tal oranje-wimpels neergehangen. Qp de achterwand van het décor 
waren éi.e vlagf_en van de sovjet-Unie en Neder�d Bevesbigd.�/J..wi
Er werd niet gecollecteerd of gecolporteer<'i4 1e6enen, die zich bi� 
de kassa vervoegden voor het kopen van een toegangskaart en geen 
diploma van de vereniging konden tonen, werden gewezen op de m()...
gelijkheid en voor....i.elen van het lidmaatschap. Veel resultaat 
had dit kennelijk niet. 

Te ongeveer 20.15 uur werd de ver3adei-ing geopend door de uit 
deze kringen wel bekende 

Qj;) _\ 1 Marten VAN DER Z&L""� 'J�}�J;/�1:�,"�� '*'°'-"'-_J
Btu oel. e :Baar lï 1:5, p-;/rm.e ren.d, 
die in de .i.mgel.se taal een woord van w""lkom sprak tot de Sovjet
.Ambassadeur. Van der Zee wees verder op het geweldige historisch€ 
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feit van de stichting der sovjet-Republieken en hij betreurde het 
daarom, dat de belangstelling voor deze avond zo gering was -ee
� 
Het meergenoemde koor zong on.der leiding van Wim GAFFEL een. vijf
tal.liederen, waarvani. het eerste, eeni. Nederlandse vertälin.g van. 
het,volkslied der Sovjet-Unie, door alle aanwezigen staande werd 
aanm.oord. - Ook de vier andere n.wnmers waren vertalin.gen van Rus
sische dichtwerken. en vrij su:.ggestief van inhoud. Het optred�� 
van het koor werd met wam. applaus begro,J"t:H,.,,JJ,-J '/-.r-'f'/,wtr1-"q�
Begeleid door de pianist Felix DE NOBELVZong vervolgens de so

.praan, mevrouw Betty VAN D:EX.if BÖSCHJ.SCfü{IDT in de Russische taal 
een viertal liederen. van. M.M0USS0R'3-f:KY. Ook zij mocht de dank 
van de aanwezigen. oogsten. 

� 
1 � 1 De a gekondige herdenkingsrede werd uitgesproken door Dr� A.SAAL

�ltL . BORN leraar aan het Barleus-gymnasium te Amsterdam en destiJds 
Ki� ..... lid v het comitê van aanbeyeJ ing voor de hier bepProken. ve:ri

�? énigr-ng" HoèV°Jël de rede zeer knap van opzet was ell op meesterlijke 
'' wijze werd gedocumenteerd, kan toch direct worden. gezegd, dat het 

• yt: 
praedicaat "herdenking" zeker niet <rp het gesprokene van toepassin

1 V was om<iat Saalbo:rn zich,na een heel korte politieke inleiding, 
beperkte tot een 0ehandeling van de ontwikkeling der Sovjet-
Ru.ssische lette:rkunde gedurende de laatste 30 jaar. Aan de hand 
van vele ei taten. toonde spreker aan., dat de lette:rkundigen. en 
dichters in de Sovjet-Unie, na zware inwendige strijd, zich vol
komen hebben aan.gepast bij en samenleven met het volk van hun land 
Deze ei,�enschap mist de westerse cultuur te enenmale, zo betoogde 
spreker, die dan ook besloot met de bewering, dat het jonge volk 
der Sovjet-Unie, n.a zich dertig jaar geleden. van alles te hebben. 
ontdaan, in haar nieuwbouw op cultureel gebied als geslaagd mag 
worC::.en genoemd. 
De rede, welke ongeveer 50 minuten in beslag nam, was kennelijk 
te zwaar voor een groot gedeelte van het aani.wezige publiek. Teken.er 
van verveling kWi'amen. dan ook vrij openlijk voor. 
In de pauze was gelegenheid tot het bezichtigen. van een. teru.toon
stelling, die in een der zijvertrekken. was opgesteld. Geë:xposeerQ 
waren. vele, deels beken.de en kennelijk voor propaganda bedoelde" 
foto's uit het leven in de Sovjet-Unie, boeken, tijdschriÎten e� 
affiches. Ook enige exemplaren. van. uitgaven der buitenlandse 
zustel:\-verenigingen lagen. ter inzage. - Hoewel ieder bezoeker 
uiteraard een. kijkje ging nemen in de tentoonstellingsruimte, kon 
het materiaal de aanwezigen niet boeien en begaf men zich al vrij 
spoedig voor een 1 angdurige pauze naar de foyer. 
J'fa de pauze werd door de violist Winia FARBEROV de vioolsonate 
nr. 2 van. S.PRCKOFIEFF en een.. werk van K. CHATSJATOERJAJ.if ten ge
hore gebracht. Qpnieuw bleek de zeer.weinige belangstelling en 
betrekkelijk geringe culturele ontwild{eling van het grootste deel 
der aanwezigen. De bovengenoemde violist werd begeleid door de 
wi tserse pianist Luctor PCN"SE-

De avond werd besloten met een hernieuwd optreden van de eerder 
genoemde sopraan, die wederom begeleid door Felix DE NOBEL een 
viertal Russische liederen. zong. 
Te ongeveer 23.15 uur was het programma geeindigd en verlieten. 
de belan.gstellenderu op volmaakt kalme wijze het gebouw. 
De Sovjet-ambassadeur en andere gasten. waren reeds tijdens de 
pauze vertrO:kken.. 
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L; /,J � cu-l.;-..1....,14�-1. "----.-.--�--_, Zonder t·wij:fal �eB: o�o.rdeu ge1:eg�nÎaè Vereniging �ederl ana,... 
U.S. S.R.1er zeker (n.og) niet in is geslaagd bij de aanwezigen 
belangstelling op te wekken voor de sovjet-Russische cultuur. 
Het geheel Qroeg in geen geval het karakter van een Revolutie....
herdenking. 

Verz. aan Hfd. c.v.D., '&-Hage� 
P"G., Amsterdam; 
B. Tuï., , .Amsterdam;
H. c. , Amsterdam • M.-5. 
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Revolntielietd"enlcing_
Op Donderdag .6 November belegt de Verenig�g Nederland-U.S.S.R. een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de October-Revolutie.
Betty van den Bosch met Felix de Nobel aandè vleugel zingt liederen va� Moussorgslry,Prokofieff, Rachmaninof en Glazounow; WiniaFarberow met Luctor Ponse aan de vleugelspeelt pe e e r s t e u i t v o e r i n g i n N e d e r-1 a n d van de v i o o 1 s o n a t e no 2 . v a n P r·o k o f i e f f en Dance in B-dur van Chatsjatoerian. 

Een tentoonstelling van Russisch fpto- �n affichemateriaal zal een bescheiden beeld geven van wat._ in de afgelopen 30 jaar in deSowjet-Unie is gebouwd en gepresteerd.
De bijeenkomst vindt plaats in het Muziek
lyceum, Albe'rt Hahnplantsoen 2, Amsterdam
Zuid, aanvang 8 uur, zaal open 7.30 uur. 
Entreeprijs voor leden van de Vereniging 
f 1.-, voor niet-leden f 1.50. Kaarten tussen 

' 2 en 4 uur en tussen 7 en 9 uur dagelijks aan 
het kantoor, Frederiksplein 46, telefoon 30140, 
verkrijgbaar. 

(Ing. Med) 
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�BALE VEil.,IGHEIDSDIENST. 
No. 24255 

.�s-Gravenhage; 25 November t47• 
Jnvastre.at ö8. 

Onderwerp: Bijeenkomst Vereniging 
"Nederlana.-u.s.s.R.". 

GER:f!;IM 
L � ± 

. Verslag van de herdenking van het 30-jo.rig besto.cn der
SovJet-Unie door·de afdeling Amsterdam van de Vereniging •'Neder• 
land: u.s.s.R.", gehouden o� 6 November 1947 in het Minorva
pav;lJoen, Albert Hahnplantsoen te .�terd�.m. D3 bijeenkomst was 
oók toegankelijk voor niet-leden en �erd in de plnatselijko pers 
o,m. aangekondigd door·plaatsing von �nnonoes onder het hoofd: 
"Revolutie-herdenking". 

De prijs von. do toegong&kaa.rtèn ·wo.s voor leden von d� ge
noemde vereniging vastgesteld op t.l�-, terwijl bolongstellondon 
t,l,50 moesten offeren. 

V6�r het betredon van het gebouw werden aan allo bezoekers 
oiroulo.iros uitgereikt, waar.in door de Uitgeverij "Republiek dor 
Letteren" o.ando.oht werd gevrungd voor ho.o..r·boekworkon: "Atlas vt-n 
do Sovjot-unio" en "Do grote somenzweri.ngtt

., - In hot gebouw werden 
rode· strikj os to koop aangebodon tegen do :prijs van 20 ot. por 
stuk, hotgoon kennelijk do goedkeuring bad van hot bestuur dor 
organiserende vereniging. • Het gedrukte �rogra.mmu was verkrijg
baar tegon een prijs voo 25 ot. 

De capaciteit van het Minervu•Paviljoon is ongeveer 400 
zitplantson; hot aantal loden ven de nfdoling Amsterdam bodraö,gt 
ongeveer 1500 o� hot getuigt wol· ven oon zoor .ID.!'.tig modole�en, 
dat slechts plm, 225 mensen aanwezig ware n, waerbij inbegrepen 
de ruim 60 leden van het medeworking verlenende Zeenso ge.mengde 
arbeidskoor ttDe zingende strijders",· 

·onder de avnwezigen bevond zich de ambassadeur vnn de Sovjet
Unie, de heer Valkov. Vermoedelijk gaven riog enige landgenoten 
van hem acte do présence, Wont tijdens de·pauzo bevond hij zich 
tussen enige vrèemdelingen, met wie hij zich in do Russische 
taal onderhield. 

porsonon in militair- of onder uniform werden niet opeemerkt. 

re zaal wo.s stom.mig versierd. mot·blQ�mwcrken, wn�rdoor het 
geheel een fijnverzorgde aanblik bood• Naast het podium waren een 
tweetal oranje-wimpels neergehangen. Op de eohtorwond vo.n hot 
déoor waron do vlaggen van de Sovjet-Unie on Nadorlond avngcbracht, 

k VERZONDEN /Ji:l'!: 

z.E.do Minister-President. __
z;E.de Minister ven Binnenlandse Zälcen.
Z�E.do Minister van Buitenlands� Zaken.
z.E.de Minister van Justitie.
De Hoor Oomm.der Koningin in do J?>rov.No9rd�Holland.
De Hoer Hoofd Afd • III .a·· ynn do Gen�ra�o. . Stp.f.
De. Heer Hoofd Sectie III, M.I,.D�, Marines"tà_f .•
De Heer HoofdCammissaris ven Politie te Rotterdam.
De Hoer HoofdCommissaris �an Politie. te Don Haag.

De HQor HoofdOommissaris vo.n 'Politie to Utrooht.
De neer HoofdOo.mmissnris ven Pölitio_te Groningen.
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,r werd niet gecolleotee1'1 of gec61porteerd. Degenen,die 
�ioh bij ds kassa vervoegden �oor hBt kopen van een toegangs• 
kaart en geen diploma van de vere?iging konden tonen, we�den· 
gewezen op de mogelijkheid en voordelen van het lidmaatschap. 
Veel resultaat had dit kennelijl� niet.-

Te ongeveer 20.15 uur we.:rd de V·��··get'lering gE;opend doo::- de 
,,·;·. uit deze kringen welbe�ende ï��n. .. :,iill..J2ER ZEE 1 ge\1oren 3C-? ... 

� ,l,918 te Velsen, wonende te P11r;,tr·�_-;.�\· die in <ie Engelse -�aal een 
woord van welkom sprak toti d� Scr:� �.lt··,b.bassadeur. Van d-er, Zee · �· wees verder op he.t geweldige hi-i=:.to:..�1:.:.ûhë fei:; van de stiahti.n..g 

. der Sovjet-Republieken en hi� bE-tr�·E.'de het daarom, dat cie. bs-
, le.ngstelling voor dez.e avond zo geri:�g was. 

Het meergenoemde kOOJ'." zo�g onde1• leiding van !!im_ G(RZ.l:!!I, . r3ou 
vijftal liederen waarvan he) eerste" een Nederlandue vertä1i:1g 
van het volks1ieA der Sovjet�Unie, c0cr alle aanwezigen 8taa.n.ue 
werd aangehoord •. -� Ook de vi;r ande1�s nummers we.ren v.�ri;i.,.liri .g,m 
van Russische diohtwerken en, vrij s•..:ggtrstief Yor.. inhoud,., F�et 

Aá.;.._optreden van het koor
':'

werd m1t · war.r:1, ,:,I<P.�b.US. b-er,l''Ja G.. � 

Begeleid dool' de pianis� Feli;x: DE �N0BEL, geb.�e E&.d�:em, 
27-5 .... J.907" won�(}ó te �s.te�dam., zong V6rvolgen� .).(� e:�p��.an, 

.mevrouw Betty VAN DEN BOS0H-�II11' · in d8 Russ:.1..�:chu ta� een
viertal liederen van M,MOUSS SKYc Ook zij .11ocb.t dEJ dank van 
de aanwezigen oogsten. 

· De aangekondigae har�enkingsrede wern uitges?roken door
Dr.pold SffiBORN leraar aan het B1:.rle•.:..s-gyn"nb.sium te .Amster
dam en déstTs il! van het oQm.it! van •:.anbev0� �:10 zoor. de hier 
besproken v�renigihg. Hoewel de rede ze·er·knaµ van opzet was en 
op meesterlijke wijze wero. gedoou,menteeró 1 kan t0'.}h direct wor
den gezegd, dat het praediQaat "herd0nkir1e," zpkor :ti.:i.et op het 
gesprokene ven toopassing·was. omdat Saaloorn_ zi0h� na con heel 
korto politieke inleiding, beperkte tot een b0ha.nde:-J.,ing' van de 
ontwikkeling der Sovjet-Russisèhe letterktllld'3 ged•i:..."'ende de 
laatste 30 jaar: � de hand van velo citaten ·;;oo.1do sp:cCker 
aan, dat de letterkundigen en dichters in de Sovjet-Unie, na �
zware inwendige strijd, zich volkomen hebben aang9:!)aSt b_;_j en 
samenleven mot het volk van hun land. Deze oigensc�ap mist de 
westerse eultuur te. enenmale,. zo betoogde s:rrsker, die dan· ook 
besloot met de bewering 1 dat het Jonge vqlk dor Sovjet-U�ie, 
na zioh dertig jaar geletlen van alles te hebl0n ontë..aan, in haar 
nieuwbouw o� oulturael gebied als geslaagd mac worqe� ge:r;.oemd. 

. "" . � �-· 
• De rede, welke ongeveer 50 minuten in beslag nam, w�� kei;n;.�·liJk te zwaar voor e ·en groot gedeelte ·van, het aanwezige publJ.?,-• 

Tekenen v�n verveling kwamen dan ook \rrij o penlijk :voor� 

In de 1>aûze was gelegenheid tot het bezichtigen van éen· ton
toonstelling, die 1n·een der zijvertrekken was opgesteld •. Ge-. 
expos�e1:<1 wa.ren vele, deel'S. bekende en kennelijk voor pro:pa��Cta 
bedoeld�, toto's '!it·�et;- l�ven in d� Sovjat-Unio; boeken, t1Jd·
so�ritten en. affioàe•• Oo�·enigö G�Gaplaren . v� uitgav�n der 
bui tenl.andse zuster-verenigingen 1agen-. ter.: in �e � Hoewel ieder 
be�<;>eker uiteraard een '�ijkje ging �eme:r;i,. in dE-.: teI?,:�oonstellir.igL·· 
ruiriltei kon het· ma�eriaal de aanwezigen !}..iet .... boei':ln en beg.af men 
zioh a vrij fipoedig voor een langdurige pauze naar de foyer. 

lli! 
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Na de'pauze wel'd do or de violist Winig FARBEROV de viool
sonate nr. 2 van s�PROKOFIEFF en een werk van r.:.cH'ITSJATOERJAN 
t�n gehore gebracht. Opnieuw bleek de zeer weinige belangstel
ling en betrekkelijk geringe·culture.le ontwikkeling van het 
groo�ste deel der aanwezigen. De bovengenoemde violist werd be
geleid door de Zwitserse pianist �,.u.�t_q�ONSE. 

De avond werd besloten met ee:'1 11.�·.t·aieuwd optredPn van de 
eerder genoemde sopraan, die weä.e.1:·00 t.3r,eleid d.oor·. ff'eli= m NOBEL 
een -viertal Russische liederen zong. 

Te ongeveer 23.15 uur was het :_::r.·ogrû.IDIDa ge1:;indigd en ver-· 
lieten de belangstell$nden op v9:i..rna.al::t irnlme wijze het gebouw. 

De Sovjet-ambassadeur en ander0 gs.st;on waren reeds tijdens 
de pauze vertrokken. 

Uit het verloop dézer· bijeenkomst zcu de gevolgtrekking 
kunnen worden gemaakt, dat de Verer1igir1g "Nederland-U<)S.S,R. tt 

er zeker (nog) niet in is geslaagd bij de aanwezig0n belang
stelling op te wekken voor de S0vjet··B:.1ssische cult·-1ur1 

Het geheel droeg in geen geval bot karakter var.. een 
Revolutie-herdenking. 

.. 
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. ,,. 
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c.v.D •
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Verèniging Nederland
� � /i, -ilf .S.�.R.
Af deüngen) Amsterdam 
en Den Haag opgericht 

Op ledenvergaderingen te Am
sterdam en Dèn Haag werden ·de 
plaatselljke afdelingen ·van. de 
Vereni�lng Nederland-U.S.S.R. 
opgericht met resp. 1500 en 500 
leden. 
In Amsterdam hield de algem secr. 
de heer M. van der Zee -een Inlei
ding over doel en middelen van de 
vereniging. waarna. enkele vragen 
door hem werden beantwoord. 
"Wie politieke voorlichting wenst 
moet zich voor pro ma.ar tot de 
Waarheid, voor contro. tot een ander 
blad wenden. 
Wij wensen midden In de S.U. te 
staan en om ons heen te zien : te 
const.áteren, hoe dit ons zo on
bekende deel van de wereld zich In 

1 de laatste dertig jaa, ontwikkelde. 
En wij zullen dit doore:even aan het 
Nederlandse volk, met alle ons ten 
dienste staande middelen: fllm, 
lezing, tentoonstelling, muziek, bal
let, voetbaJ-. schaak- en andere 
sportontmoetingen. 
Bij ons Is plaats niet alleen voor 
communisten, maar voor een leder, 
dlè positieve belangstelling toont 
voor de Sowjet-Unle." Het secreta.
ria.at van de afdeling za.J gevestigd 
zijn bij mevr. B. Kuster Tollens
straat 125. 
Tot slot riep ae voor.·!tter der ver· 
gaderlng .vrijwlllJgers op om te ,hel
pen bij het uitgebreide practlsche 
en administratieve werk. Spreker 
verzocht hen die kl&chte, hebben, 
dit kenbaar te maken, maar daarbij 
de leiding met welwillendheid tege
moet te treden. Al het tot nu toe 
gepresteerde werk is door enkele 
mensen geheel belangeloos gedaan. 
In Den Haag hield dr. J. Zonnen
berg oud-voorzitter der plaatselijke 

• vereniging Nederland-Rusland'· Mn 
uiteenzetting over het doe! der ver
eniging. Sp;eker noemde onze orga
nisatie een middel om bij te dragen 
tot de wereldvrede. 
Na. enige discussie werd dr. Zonnen· 
berg tot voorzitter gekoien, ter
wijl mevr. J. E. Verhe\j-Oudendijk, 
Louise de Collgnyla.a.n 55 II het se
cretariaat zal waarnemen. 
Met de vertoning van een aantal 
lantaarnplaatjes van Moskou werd 
deze oprichtersvergadering besloten. 
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twee 

Bijgaand worden toegezonden een tweetal circulaires, welke door 
het bestuur van de afdeling Amsterdam van de vereniging "Nederland
u.s .S .R." aan haar leden werde2 toegezonden. Dezerzijds zal worden 
gezorgd voor bijwoning van de in de eerste circulaire aangekondig
de Maxim-Gorki-herdenking op 18 Juni a.s. De inhoud van de tweede 
circulaire spreekt voor zichzelf. Met betrekking tot de daarin 
voorgestelde propaganda in de bedrijven zal de nodige waakzaam
heid worden betracht. Van belang zijnde irlormaties dienaangaande 
zullen worden doorgezonden. 

Verz. aan Hfd. c.v.D., •s-Gravenhage M.-2 

Gezien: 

de Hoofdcommissaris van Politie, 
namens deze 
de Commi saris 
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�reniging Nederland-U.s.s.R. 
fd. Amsterdam 
eer. Tolstraat125 III 

Aan de leden 

W.Vrienden,

Amsterdam, 7 Juni 1948

Onze afdeling herdenkt op VRIJDAG tl JUNI de 12e sterfdag van 
MAXIM GORKI. 

>LtDe bekende schrijver THEUN DE VRIES zal op deze he ·denking 
spreken over de betekenis van Maxim Gorki voor de hedendaagse 
literatuur en over zijn invloedop het maatschappelijk leven. 

t De heer LAUWRIER zal de avond opluisteren met �ianospel. Hij 
zal het volgende ten gehore brengen: 
Delen uit Tableau de �;exposition van Moussorgski, Ballade en 
Mazurka van Ljadow, Poeme en Toccata van Chatsjatourian, Pre-
ludes van Sjostakowitsch. 
De herdenking wordt gehouden in gebouw Krasnapolsky des avonds 

_ 8 uur. Kaarten a F.0.60 (alles inb grepen) te verkrijgen bij 
'>< lde volgende adressen: M.Nanninga�.Amstelkade 32 II. W.Luijen-

�tdijk, Linnaeusparkweg 172 b, Mevr. Stark,. Mercatorplein 23 huis 
en des Vrijdagsavonds van 8 t'trt 10· uur""F'rederiksplein 46. 
Er zal tevens een kleine tentoonstellin� van platen enbeken 
aan deze herdenking verbonden zijn. 

Wij wekken onze leden op aan deze.herdenking deel te nemen. 

met vr. gr • 

Het Bestuur. 
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Vereniging Nederland-U.S.b.�. 
afdeling Amsterdam 
Secr.Tolstraat 125 ïII 

:ian de leden ----.....-. ._ .... _. __ _ 

Waarde vrienden, 

Amsterdam datum postmerk / 

Wij vragen Uw aandacht voor·het onderstaande: 

DE U:DZNWERVING. 
De internatiÖnäle gebeurtenissen nelilen in scherpte toe. Daarbij is 
de Sowjet-Unie een belangrijke factor.Telkens blijkt daarbij clat 
men niet op de hoogte is van de geweldige prestaties der Sowjet-
Unie op alle gebieden,die denkbaar zijn. 
Onze vereniging wil deze onwetendheid bestrijden.Dat is het eniLG 
middel om tot goede verstandhouding tussen de voU.:eren te l;:omen. 
Ook U, leden 1 lrnnt en moet hieraan medewerken .ACTIEF en zonder ophoP
den ,overal waar U komt WINT VELE NI,.!;UWE LEDlN.Vertelt iederoen 
van ons streven 1 Betrek zoveel mogelijk mensen in onze krineen. 
WEKT AANDACHT VOG"ii. üNS i1ERK, waar dan ool;: • 
Het is niet alleen van bclang,dat U lid bent.Als U ons streven 
begrijpt,dan weet U ook,dat het oven belangrijk is 1dat elk lid 
zich met nieuwe leden omringt. 

V/INT ·UDEN!_! ! ! 

L.1ZINGEN OV:ci:R RUSSISOEi!: fr.UZI��·�. 
De lezingen over Russische muziek kunnen nog niet gehouden vrordcn 
omdat wij op de gramophoonpla1 en wachten. Indi0n er echter vr ien
den zijn,die ons voor dat doel tijdelijk platen in bruikleen 
willeri afstaan,houdt hot secretariaat zich voor mededeling 
daarvan ten zeer aanbevolen.Wij hadden de volgende platen op het 
oog: 5o of 8e &ymphonie van Sostckowi ts ,Pianoconcert of 
symphonie van Kabalefski ,5e symphonie van Prokowjef en muziol� 
van !,ijakof cki. 
Ook kunnen zich nog belangstcll�nQen voor deze lezingen opgeven 
aan het sccr.:Tolstraat 125 III. 

- - - - - - -

BIBLIOTHEEK 
. Onze Russische bibliotheek zal voorlopig de lo on 3e Vrijdaeavornl. 

• /van de maand open zijn van 8 uur tot 10 uur FrederiLsploin 46.
• In deze bibliotheek is dringend vraag naar boel;:cn in de Nederland

se taal over de Sowjet-Unio ,romans enz.Indicn or vriundon zijn ,<Ji,"1 
voor onze bibliothe�k boeien te missen hcbbcn,kunnen zij dit 
melden aan hîej .i:l s Br ockman ,Frcderil�sploin 46. 

B ZIGï:NDMAKING 
- , . 

- - - - - - - -

- Eij 11 Pegasus 11 verschijnt half Mei weer 
- het ii1aanclblad "USSR_ i!l_BOUW 11 (alleen in hot
- Znsels) Prijs per no.F,0.90
- 4bonnemcntsprijs por jaar F.9.50
--------- ·----------------------- ___ . __________ ... _ -



.u;r v10rclt in do bedrijven dB.:wijls gediscussieerd over do t ocsta11-
dcn in do Sowjot-Unic on het is \Jorbazcnd boe groot do onwctcnd
h0id der arbeiders op dat gebied is. 
ï)e II voorlichting" dio C::.oor do dagbladen wordt gegeven 

1 
is vanzelf-· 

sprekend zeer slecht on daarora is hot nodig,dat or mot ons blad 
in do bcdriJvon wordt goworl..:t .ons blad,dat nu weer rcgelmatic 
zal vcrscbijnon,goef t con object ieve beschouwing over hot lcvo11 
in do S. U. (lonen on prij zen, sport on ontspanning , kunst cnz.) 
Onze le;don verzoeken wij hun blad in de bedrijven aan hun �ollü:,a 1 :J

to tonen on vrienden te worvon,dic do verspreiding van dit blad 
op zich willen nomen. 
In vele bedrijven wordt gratis hot book van Kravschonko vcrs;rc i<l, 
laten wij zorgen 1dat de arbeiders van do werl;:elijlco toostanfü,n L: 
do s.u.op de hoogte worden gesteld. 
HELPT MEDE DE VRI:ENDSCH.iü F:&LIJ:KZ B.J:THEI�IUNGEN J,:ET DE SU 'N V�?,--
ST:i!:Rî.,EN. 

Wanneer mon wcrlç voor onze vereniging wi 1 t vcrr i chten 
I 
adrü riist r,;.t L'f' 

werk, het wegbrengen eenmaal per 1ilaand van ons blad, hot .v1inncï.1 ..._ van nieuwe leden enz.kan mon zich opgeven aan de onderst aande � 
adressen: 

H ,Nanni11.ga >'�mstolkado 32 II voor Zuid 
il-;ovr .stark,I(crcatorploin 23 hs voet Wu st 
W.Luijendijk,Lineu.uspark\1,·J 172 bv. voor Oost 

terwijl iedere Vrijdagavond van 8 uur t ot half t ien het l,a�1toor 
Fredor il;:sploin 46 gcopund is. 

.... _________ _

Wij hopen,dat U hot vorenstaande ��ndaehtig zult hebben gelazc11 
en besluiten zult clool to noï,lCn aan ons werk . 

Hot best uur. 
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ONS CONGRES 

democratische volken vooraan in de 
strijd voor deze hechte, duurzame, 
rechtvaardige en democratische vrede, 
welke geg rondvest moet zijn op de 
gelijkgerechtigdheid der volken en op 
de erkenning van de souvereiniteit 

Zaterdag 6 en Zondag 7 Maart vond der grote en kleine staten; zij ga�! 
in Restaurant "De Kroon" te Amster- vooraan in de strijd voor de veiligheid 
dam de-.Eerste Algemene Vergadering en de vrijheid der volken en voor de 
pi��.: *ar de Vereniging Neder- ee rlijke samenwerking tussen de vol-

:". la��\;.\R. officieel werd opge- ken, zoals zij in de oorlogsja ren voor-
richt. ·· aan ging in de vrijheidsstrijd van de 
Na de openi door de voorzitter, de volken tegen het fascisme. 

,f'-l
1

er li?.n_?iJ:1 , '· d .. ?e. �ee r Valkov, !i>e Algemene Nederlandse Vereniging 
�ssa�t;.va12 �,��-R in • �o

�

r . orele betrekkingen met de 
derlànd, · e�n' red� ··�aa� het v 1- ,y: .$,R. eft zich tot taak gesteld 
gende is ontleend: /d;�-�çi�n schapsbanden tussen onze 

��lke)Vfe versterken. 
Waarde vrienden, Sta rt, u mij toe u succes te wensen 

H t · ·· t d gr uw gewaardeerde werkzaamhe-" e ,s m11 een groo genoegen e 
d I h t t Äen ter versterking van de vriendschap ee nemers aan e eers e congres 

d Al N d I d tussen de volkeren van de Sowjet-van e gemene e er an se ver-
eniging voo r Culturele betrekkingen Un;e en Nederland." 

met de U.S.S.R. te begroeten en door Vervolgens hield de voorlopig alge-

U Il I d' d V · · mene secretaris, de Heer M. van der 

Na 
a 

o:e�w::en
e

; ui;
r

::,
g

���d te zijn Zee, een inleiding over verleden, 
heden en toekomst van de Vereniging, getreden, stonden de volkeren van ·de 

1 waarvan we in ons volgende nummer Sowjet-Unie evenals alle andere vo • 
keren van de wereld voor de taak een een korte inhoud hopen af te drukken. 

hechte, duurzame, rechtvaardige en 
democratische vrede tot stand te bren
gen, welke het gevaar voor een nieu
we oorlog zou afwenden. 
De Sowjet-Unie gaat in de rijen der 

De Heer Valkov -------

�·:·--�---.,.: -:f.t.i. . .JJJ1JL .... _
BAT .. : ... �--� ... J1t.i_ .
."Al. : ..... .J.f !..!f.f. ...... _ ....... ..

•



� �' . 
H' 

• POLITIE TE AMSTERDAM

Bureau HOOFDCOMMISSARIS
INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, .,.21"" Juni 1948

Nr. I.D. 1476 0 - 47 
Uw brief: BX 21554,........e,o

Onderwerp: Vere:i::lliging "Nederl and.-R.lsl and" J j ').J.'t-

Bijlagen: Vier 
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• 

Aan 

1000-4-48 

In antwoord op het bovenvermelde schrijven d.d. 30 Septem.ber 1947
kan worden medegedeeld, dat op deze datum de bedoelde vereniging 
reeds niet meer bestond. Dezerzijds werd gedurende het thans af
gesloten verenigingsseizoen. waargenomen of nog pogingen ondeD
nomen werden om te komen tot heroprichting of hergroepering, het
geen niet denkbeeldig zou zijn geweest, want de onderlinge ver
dee ldheid van de personem, die sympathiseren met de Sowjet-Unie 
is zeer groot. Waar te Amsterdam. van hernieuwde activiteit geem 
sprake is geweest, kan, al thans voorlopig, veilig worden aangenomen 
dat deze vorm van organisatie van Sowjet-vrienden is beeindigd. 
hoewel hiezmede het betreffemde schrijven als beantwoord. zou kun
nem word.en beschouwd, wordt hieron�er een zo vol ledig mogelijke 
leaensgeschiedenis gegeven van het hoofdstedelijke gezelschap 
"Nederland-Rusland", omdat eem en ander ongetwijfeld nuttig docu
mentatiemateriaal bevat en ook in de toekomst van belang zou kun
nen blijken. 
In de zomer van 1945 daill., dus nog duidelijk in de periode, toem 
velen niet bij machte wareni. de later duidelijk word.ende inter
natiomale problemem ook maar bij benadering te bevatten, werden 
alom iIL. den lande verenigingen gesticht, die zich teru doel stel
den de verhoudingen tussen Nederland en de U" S. s" R. te verbeteren. 
Natuurlijk bleef amsterdam. niet achter, Er vormde ziah een initia
tiefcomi te" waarin. een twaalftal min of meer prominente figuren 
zitting nam.eru" Toen men het in grote lijnen eens bleek over de 
doel stellingen, werd in een vergadering van l O September 194� 
tot oprichting beslotem en. werd een bestuur gefonneyfd, bestaande 
uit de volgende zes personen: 

.j Vooi:2itter: 
i--1 Professor .LJr. Bruno Oscar .BECKER 

geboren te st. Petersburg, 15 Maart 1885, 
hoogleraar gemeente universiteit, 
wonende Merwedepleim 11 huis, Amsterd.am-iuid; 

..j Onde:v-vooi:2itter: 

x. l Dr. Harm Le� ol.d BUNING, 
gen.oren te s-Gravenhage, 20 November 1892" 
nationaliteit: Nederlander, 
wonende Minervapleim 1 te Amsterdam-Ziuid; 

\J Secretaresse: 

.;_, Aleida Gerarda scHor,
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geboreru te. Amsterdam, 7 Juli 1900, 
wonende: Beethovenstraat 82 III, .Am.sterdam-�uid; 

.1 2e Secretaris:
;(, f Thomas Adam filAXM.AN,

geboreill. te Middelharnis, 20 mei 1923, 
student, 
wonende: Middenweg 53 II, Amsterdam-Oost; 

..,; !:_enningmeester:
?( t Mr. Al.nold Jan. d' AILLY, 

geboren te Franeker, 22 Juni 1902, 
Nederlander, 
burgemeester van Amsterdam sedert 1 October 1946, 
wonende: Gerrit van der Veenstraat 169 huis, te .Am.sterdam-�uid; 

v Bibliothecaris: 

7(.f Siegfried VAN PRAAG,
geboren te Amsterdam, 2ö October 1888, 
leraar van beroep, 
wonende: Wanningstraat 6 II, Amsterdam. 

Teneinde de vereniging een behoorlijk ledental te doen verkrij
gen en daarbij toch te voorkomen, dat "iedereen" zich zou mel
den., wero. aatll. eem 150..tal personen een. circulaire gezonden, 
waarvan in bijiage A.een afschrift wordt gegeven. 

Uit de ondertekening van deze circulaire blijkt wel, dat de in 
Uw schrijvem bedoelde personen niet het initiatief-comité vorm,.. 
den, maar het later samengestelde en hierboven weergegeven 
verenigingsbestuur. 

Overigens spreekt de inhoud van de betreffende circulaire voor 
zichzelf en komt de doelstelling vrij duidelijk naar voren. Door 
de combinatie van verenigingsnaam en toegevoegde ondertitel heeft 
men. kennelijk gestreefd naar een aanvaardbare basis voor min of 
meer conservatief en progressief gerichte aspirant-leden. Het 
moet voor insiders vanaf de aanvang duidelijk zijn geweest, dat 
een dergelijke vlag op de duur de lading niet kon blijven dek
ken., temeer waar aan:. het eind van de circulaire als criterium 
voor het lidmaatschap wordt gesteld: een p o s i t i e v e  be
langstel1.ing voor het h u i d i g e Iiîsland. 
Van:I,. ieder der ondertekenaars mag dus gezegd worden, dat hij of 
zij, minstens in die tijd, sympathiek stond tegenover de So•jet
Unie.En mag dam daarmede ook de vraag naar de politieke orien
tering van. de bestuursleden als beantwoord zijn beschouwd, te 
meer, waar later eem duidelijke kristallisering is gevolgd en 
de uitgesproken communisten of' marxisten onder hen bekend zijn 
geworden. 

Hoewel de inmiddels opgerichte vereniging aan haar bestaan niet 
veel ruchtbaarheid gaf, kan toch gezegd worden, dat zij aanvanke" 
lijk een vrij behoorlijke activiteit ontwikkelde door het orga
niseren van lezingen e.a.. In eigen kring bleef de belangstelling 
voor deze gebeurtenissen zeer beperkt. Een objectieve weergave 
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van het gepresteêrde kan gevonden worden in bijl age B. zijnde een 
afschrift van het eerste jaarverslag der jonge vereniging. Inte
ressant is daarbij op te merken het contact van de leiding der 
vereniging met de Sowjet-Rlssische ambassade. overigens getuigt 
het betreffende stuk niet van een bloeiend verenigingsleven en 
het valt dan ook niet te verwonderen, dat het seizoen 1946/47
van uiterst geringe betekenis is gebleken. Bekend is nog, dat 
het bestuur opnieuw werd samengesteld en in die tijd gevormd 
werd door de volgende personen: 

J,1 Prof. Dr •. B. BECKER, voorzitter;
X' Mr. S.J. VAN LIER, onde:t'-voorzitter; 

Aleida G. SCHOT, secretaresse; 
T. E:EICMAN, 2e secretaris

e 
"/1 J.A" VAN RYN V.ANl ALKEMADE, penningmeester. 

,. 

In dezelfde periode werden. de grondslagen gelegd voor de later 
geformeerde landelijke vereniging ''Nederland-U. S. s. R."� de ini ti 
tiefn.emers voor deze laatste organisatie zochten aanvankelijk 
con.tact met de leiding van de verschil1.ende plaatselijke vereni

gingen, maar toen. de onderhandelingen, naar hun mening, niet 
overal even "vlot" verliepen, gingen zij eigener beweging over 
tot formering van plaatseiijke afdelingen. De aantrekkelijkheid 
van het door hen uitgegeven orgaan. "NU" zal wel voor vele sym
pathiserenden aanleiding zijn geweest h m oorspronkelijKe ver
eniging min of meer openlijk de rug toe te keren en zich te 
scharen onder het vaan van de veel radicaler geleide "Nederland
u. s •. s. R. ". 
Dit betekende voor de plaatselijke vereniging te Amsterdam zo 
ongeveer reeds het einde. Begin Juli 1947 zond het bestuur aan 
haar leden een circulaire, waarvan een afschrift in bijlage C. 
wordt gegeven. De leden konden zmch op een bijgevoegde kaart 
uitspreken voor een der drie volgende suggesties: 
1" aansluiting bij "nederland-U. S. s. R.";

2. voortzetting van zelfstandig bestaan;
3 •. liquidatie van eigen vereniging zonder verdere gevolgen. 

Het moet voor de leiding van de plaatselijke vereniging wel een 
teleurstelling zijn geweest, d at slechts 24 van de 175 leden zich 
uitspraken voor het behoud van de vereniging ''Nederland-R.island". 
De bestuurders trokken hieruit de enig juiste conclusie en. in 
een circulaire van. begin september 1947 werd aan de leden. de op
heffing van hun vereniging medegedeeld. Zie de inhoud van 
bijlage D-
Zonder ooit tot werkelijke bloei te zijn gekomen is "n.ederland
Ru.sland" dus na een moeizaam tweejarig bestaan ontbonden. Een. 
eigen periodiek werd nimmer ui.t�egeven. en van de aanvankelijk 
gestelde doelen. is vrijwel niets verwezenlijkt. 

verz" aan Hfd.. c. V.D.,,. 's-Hage. .lll.L.-2. 
Gezien: de Hoofdcommiss

:\i

s van Politie, 
namens deze, 
de Commissaris v · o,litie,'\tJ \ '\:V '( ' 

{\ 
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Bijlage A. rapport I.D.-A'dam Nr. 1476 c - 47, d.d. 21-6-48 

L.S.,

Nu de belangstelling voor de Sowjet-Unie alom groeiende is, niet 
in de laatste plaats als een gevolg van haar gigantische presta
ties in den oorlog, waaraan ook wij zooveel te danken hebben, is 
het een zaak van nationaal gewicht deze belangstelling op te van
gen en te leiden op een bevredigender wijze dan dit v66r den 
oorlog is geschied. De gevolgen der onvoldoende en in hooge mate 
eenzijdige voorlichting hier te lande v66r Mei 1940 en die der 
Duitsche propaganda tijdens de bezetting, zijn nog maar al te 
duidelijk merkbaar; zij kwmen het best worden opgeheven door 
een betere kennis en een dieper inzicht in het Rusland van v66r 
en na de revolutie, van zijn economische, sociale en politieke 
structuur, zijn letterkuna�, muziek, tooneel en verdere kunst
uitingen, zijn vordèringen op wetenschappelijk gebied, enz. 
Door deze gedachten geleid heeft een aantal initiatiefnemers 
gemeend er goed aan te doen over te gaan tot het oprichten van 
een vereeniging 

NEDERLAND - RUSLAND. 
Het woord Rusland werd gekozen omdat dat in de Sowjet-Unie zelf 
in den laatsten tijd weer meer op den voorgrond treedt en tege
lijkertijd omdat het de v66r- en na-revolutionnaire periode om
vat. Aan deze naam werd een ondertitel toegevoegd, t.w. "genoot
schap ter bevordering van wederzijdse cultureele en wetenschappe
liJke betrekkingen tusschen Nederland en de SowJet-Onie." 
Het doel dat de vereeniging beoogt zäl bereikt word en door het 
doen houden van lezingen en voordrachten, het organmseeren van 
tooneel- en muziekuitvoeringen, filmvoorstellingen, e.a., het 
bevorderen van persoonlijk en wederzijdsch contact met geleer
den, kunstenaars, e.a. in de Sowjet-Unie, het bijwonen van weten
schappelijke congressen; daarnaast door het form-eren van studie
kringen onder haar leden, welker onderzoek eventueel in publica
ties kan worden verwerkt, en door het vormen van een bibliotheek. 
Bovendien zal gezocht worden naar mogelijkheden een beter begrip 
voor Nederland in de u.s.s.R. te bevorderen • 
Als criterium voor het lidmaatschap werd gesteld: een positieve 
belangstelling t.a.v. het huidige Rusland, terwijl lidmaatschap 
mogelijk zal zijn op uitnoodiging van het bestuur op voordracht 
van twee leden. Contributie naar draagkracht f 5.- of f 10.
Donaties minimum f 25.�. 
Dit schrijven aan U gericht is tegelijkertijd een uitnodiging 
als lid tot deze vereeniging toe te treden. 

Het initiatiefcomité: 
Mr.Arn. J.a•Ailly 
Prof. Dr. B. Becker 
Dr. H. L. Buning 

J x I Prof. Dr. J. ten Cate 
J x t Mr. H. de la Fontaine Verwey 
1 

s. van Pra�
vx. 1 Prof. Dr. Jan Romein 

Jx I Ir. S. J. Rutgers 
, Aleida G. Schot

..-----, 1<, Mart Stam 

J 
1Prof. Mr. Dr. G.M. Verrijn Stuart 

xtTheun de Vries 
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VERSLAG over het eerste vereenigingsjaar van de Vereeniging 
Nederland-Rusland, loopende van 1 October 1945 -
l October 1946. 

Het was kort na de capitulatie van Duitschland en de voor de ge
allieerden zegerijke beeindiging van den feitelijken oorlog, dat 
van verschillende kanten stemmen opgingen welke het oprichten van 
een Vereeniging Nederland-Rusland bepleitten. Vervuld van bewon
dering yoor en van damkbaarheid jegens het Russische volk, dat 
door zijn heroischen strijd en onbeschrijflijke offers zeker niet 
in de laatste plaats had bijget,ragen tot den val van Nazi-Duitsch
land, meende men dat de oprichting van een dergelijke vereeniging 
iets was van een heilige plicht. Zoo gebeurde het dat zich een 
initiatiefcomite vormde, dat na enkele vergaderingen op 10 Sep.. 
tember 1945 overging tot het definitief oprichten van de Vereeni
ging Nederland-Rusland, waarna dit comité zich met een circulaire 
richtte tot circa 150 personen, waarvan het meende medewerking 
te kunnen verwachten, welke circulaire ik hier even bij U in her
innering wil terugroepen. Zij luidde als volgt: 

(zie bijlage A.) 

Toen wij deze circulaire opstelden, waren wij er ons ten volle 
van bewust., dat wij daarmee een wissel trokken op de toekomst, 
dat wij voorloopig althans zeker niet zouden kunnen voldoen aan 
de onszelf daarin gestelde eischen en niet zouden kunnen verwe
zenlijken wat ons als ideaal voor oogen zweefde; toch meenden wij 
een begin te moeten maken. Daar wij ons als vereeniging buiten de 
politiek wenschten te houden, meenden wij het fonneeren van een 
massa-vereeniging niet te moeten nastreven. Die gedachte bracht 
ons er toe slechts nieuwe leden op te nemen op voordracht van 
twee andre en voorloopig niet de medewerking van de pers als als 
middel tot publiciteit in te roepen. Wie bovendien deze medewer
king inroept moet meer te bieden hebben dan wij voorshands konden 
doen, Zonder noemenswaardige middelen, zonder deviezen en zonder 
mogelijkheid van het leggen van contacten met de Sowjet-Unie zelf, 
waren wij aangewezen op het zeer geringe aantal ter zake kundige 
sprekers op het gebied van Rusland's cultureele, maatschappelijke 
en economische structuur, zoowel van v66r als na de revolutie • 
In den loop van het eerste vereenigingsjaar schreven wij de vol
gende bijeenkomsten uit: 

J 
20 November 194�: "Onze a.s. betrekkingen me:D Rusland". 

x'I Spreker: Mr. J •.• Ki ewi t de Jonge. 
1 (Daar de spreker enkele uren van te voren telegrafisch berichtte 

dat hij verhinderd was te komen, was Prof. Becker zoo vriendelijJ: 
te spreken over: "Rusland in den eersten wereldoorlog"). 

j 9 Januari 1946: Voordracht over en pianorecital van Russische mu- i
)(Jziek door Hugo van Dalen. 1/ 

� (De helft van het programma was gewijd aan sowjet-componisten) 
11 Februari 1946; "Letterkunde en maatschappij in Rusland na 1917" 
Spreker: Theun de Vries. 
19 Maart:''Het agrarische vraagstuk in de Sowjet-Unie".

>( f Spreker: Pro:f. Mr. J. Valkhoff. 
10 April 1946: "Alexander Poesjkin". 

� Spreekster: Aleida G.Schot. 
(Met een tentoonstelling van boeken en platen gootendeels 
uit de Sowjet-Unie). 
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.I 20 Mei �946: "De phil?sophie van Solowlow en l?erdjajew".
i �Spreker. Dr. E.J.F.Sllll.ts. 

j 
Verder verkregen wij voor onze leden toegang of reductie voor:

/11. een pianorecital van Iskar Aribo; 

/ 
2. de premiere van de film "De Regenboog11

; 

(/ KI 3. een voodrachtsavond van Max Croiset ("De zeven gehangenen"
van .Andrejew); 

0 4. een voordracht van Joseph Macleod over "Het Sowjet:..tooneel,,
terwijl de Sowjet-Ambassade ons kranten en tijdschriften zond, 
welke laatste onder de leden werden verspreid. Het bestuur meende
er goed aan te doen de kranten door te geven aan het Instituut 
voor Soci�e geschiedenis, Keizersgracht 264, waar iedereen ze
in de leeszaal ter inzage kan ontvangen. 
Tegenover diegenen onder onze leden die in de meening verkeerem 

dat wij bij de samenstelling van ons programma te kort geschoten
zijn - en het is ons bekend dat die gedachte leeft onder sommi
gèn van hen - willen wij ons geenszins verdedigen. Niemand beter d
Uw bestuur is zich bewust van de discrepantie tusschen zijn ideaal
en de werkelijltb,eid, maar tegelijkertijd kent ook niemand beter 
de moeilijkheden. Naast critiek, waarvoor wij te allen tijde open
staan zouden wij van onze leden graag suggesties en aanduidingen 
ontvangen met betrekking t9t competente sprekers en te behandelen
onderwerpen. . 

�
/..f>. f: J. /Cr,u,,-.r. 

Wat het programma voor het volgende vereenigings·aarbetreft� zoo 
kunnen wij U mededeelen, dat in December de·hee· Kramer uit utrecht
zal spreken over: "lichaamscultuur en sport in de .Sowjet-Unie", 
met illustraties door middel van een epidioscoop en in Januari 
de heer Van Praag over: "De Volken van de Sowjet-Unie". In com
binatie met de Vereeniging Nederland-Engeland zijn stappen onder
nomen om Priestly naar hier te laten komen (vooralsnog zonder suc
ces), terwijl Max Euwe heeft toegezegd na zijn terugkeer van den 
wedstrijd om het wereldkampioenschap schaken in de Sowjet-Unie, 
voor ons een voordracht te komen houden. Andere voordrachten staan
nog niet vast • 
Wat de vertegenwoordiging onzer Vereeniging �aar buitenm betreft,
zo waren aanwezig: 
l. Voorzitjer en secretaresse op de receptie in de Sowjet-Ambas
sade op 7 ovember 1845, ter gelegenheid van den 28sten verjaar
dag van de October-revolutie; 
2. Alle bestuursleden op een door Burgemees'ter en Wethouders van

Amsterdam gehouden ontvangst op 20 Februari 1946 in Hotel des 
Pays Bas ter gelegenheid van het bezoek van den Ambassadeur der 
U .s .s .R. aan Amsterdam; 
3. Voorzitter, secretaresse en penningmeester aan een diner in
het Amstelhotel, aansluitend op de onder 2 genoemde on:tvangst; 
4. Voorzitter en secretaresse op een receptie in de Sowjet-Ambas
sade op 9 September 1946 ter eere van de Russische schakers, die 
hadden deelgenomen aan het touenooi te Groningen; 
5. voorzitter en secretaresse op een landelijke bijeenkomst 
door het Genootschap Nederland-Rusland te Utrecht van besturen 
van gelijknamige verenigingen (aanwezig waren Utrecht, Groningen
en Amsterdam). Op deze bijeenkomst wisselden de aanwezige.bestu
ren hun bevindingen uit en bespraken zij de gemeenschappelijke 
moeilijkheden. Bepaald werd een soortgelijke bijeenkomst te her-
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halen op ";IJ November en dan te Amsterdam. 
Wat de samenstelling van het bestuur aangaat, zoo vertrok de onder-

)( voorzitter, de heer Dr. Bruning, naar het buitenland. De heer Rede
�r, die zich bereid verklaarde als zijn opvolger op te treden;--
moest in verband met zijn werkzaamheden deze toezegging spoedig 
daarop intrekken, zodat deze bestuursfunctie op het oogenblik vacan
is. Venler brach� de benoeming van onze penningmeester, Mr. d'Ailly 
tot Burgemeester van Amsterdam met zich mee, dat ook een nieuwe 
penningmeester moet worden benoemd. 

Het ledental bedroeg op 1 October 1946 182. Het spreekt vanzelf 
dat voor een behoorlijk vereenigingsleven dit getal te laag is. 
Het bestuur doet dus een beroep op alle leden zich moeite te geven 
nieuwe leden te werven. In den loop van het jaar meende het be
stuur ten aanzien van het toetreden van nieuwe leden, wat betreft 
den eisch van twee introduceerenden te kunnen overgaan tot één. 
Verder betreurt het be�tuur het dat de belangstelling van den 
kant der leden zoo gering is. Het maakt hen voorts er op attent, 
dat het vereenigingsjaar loopt van 1 October tot 30 September, 
zoodat lidmaatschappen v66r 1 October dienen te worden opgezegd. 
De contributie bedraagt vijf of tien gulden na�r draagkracht, 
waarbij het bestuur hoopt en vertrouwt dat niemand zijn draagkracht 
zal onderschatten. Eén onzer leden ging daarin voor met een donatie 
van f 100.-- voor den aankoop van boeke� deze zullen het begin 
vormen van een in het komende vereenigingsjaar op te richten biblio 
theek. 

November 1946. 

De Secretaresse • 
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VERENIGING NEDERLAND-RUSLAND 

·Amsterdam, datum postmerk.

Aan onze leden. 

Het bestuur van de Vereniging Nedarland-Rusland te Amsterdam 
wemdt zich tot U met het volgende: 
Zoals U kunt zien uit bijgaand blad - van welks inhoud U verzocht 
wordt nauwkeurig kennis te nemen - zijn er onderhand lingen gaan
de om te geraken tot het oprichten van een landelijke vereniging 
Nederland-u.s .s.R. Uw bestuur heeft aan deze ondörhandelingen 
deelgenomen. Nu is gebleken dat, vooruitlopende op de definitieve 
oprichting dezer landelijke vereniging, reeds nu de uitgave heeft 
plaats gehad van het eerste nummer van het orgaan, dat de�e ver
eniging zich voorstelt in de toekomst uit te geven. 
Uw bestuur heeft gemeend er goed aan te doen aan alle leden van 
de vereniging Nederland-Rusland te Amsterdam een exemplaar van dit 
nummer toe te zend�n, ten einde hen in de gelegenheid te stellen 
zelfstandig kennis te nemen door de op te richten vereniging wordt 
beoogd en geboden. 
Om te kunnen vaststellen welke de houding van Uw bestuur dient te 
zijn op de aanstaande vergadering, die tot definitieve oprichting 
der landelijke vereniging zal leiden, verzoekt het bestuur U drin
gend op bijgaande briefkaart Uw mening kenbaar te maken omtr�nt 
de daarin gestelde drie mogelijkheden en deze kaart vó6r 15 uli 
a.s. in te zenden bij het secretariaat onzer vereniging •

Namens het bestuur, 

Aleida G .Schot, 
secretaresse, 
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VERENIGING NEDERLAND-RUSLAND 

Amsterdam, datum postmerk. 

Aan onze leden, 

In aansluiting op de circulaire, waan.nee het bestuur zich begin 
Juli j.l. richtte tot de leden onzer vereniging, zij U het vol
gende medegedee�d: 

Van de 175 verzonden briefkaarten werden er 95 bij het secretari
aat terugontvangen. De betrokken leden hebben zich daarin als volgt 
uitgesproken: 
54 v66r opgaan in de te stichten landelijke vereniging Nederland
USSR, secretariaat: Frederiksplein 46; 
24 v66r zelfstandig verder werken onzer bestaande vereniging (Nede 
land-Rusland); 
17 vóór liquideren van laatstgenoemde verenigingi 
terwijl 80 leden nagelaten hebben hun mening kenbaar te maken. 
Bovengenoemde circulaire welke het karakter droeg van een en
quete, beoogde.Uw bestuur in staat te stellen als vertegenwoordiger 
der leden zijn houding te beJalen op de in uitzicht gestelde ver
gadering van initiatiefnemers, die zou leiden tot definitieve OP
richting der landelijke vereniging. Deze vergadering zal echter 
niet plaats vind ,m, terwijl de land.-?lijke vereniging toch binnen
kort hac1.r beslag zal krijgen. Aan de hand der gegevens, die Uw

bestuur dank zij de gehouden enquete, ten dienste staan, meent het 
de volgendB gedragslijn te moeten volgen: 
1. aan het bestuur der landelijke vereniging in oprichting een
lijst ter hand te stellen onzer leden, die zich uitgesproken hebben
-v66r de fusie;
2. de leden, die liquidatie onzer vereniging voorstaan, van de
ledenlijst af te voeren;
3. de leden, die zelfstandig verder werken onzer vereniging advi
seerden, er op te wijzen, dat een vereniging van 24 leden geen
reden van bestaan heeft;
4. zij die zich onthielden van het terugzenden der briefkaart
buiten beschouwing te laten;
uit welke vier punten dan geconcludeerd moet worden, dat' de ver
eniging Nederlamd-Rusland zal moeten ophouden te bestaan. 
Leden, die zich met deze gedragslijn om welke reden ook, niet kun
nen verenigen en een ledenvergadering wensen, wordt verzocht dit 
v66r 12'September a.s. kenbaar te maken bij het secretariaat, 
waarna bij voldoende aanvragen een zodanige vergadering zal 
worden uitgeschreven. 

De Secretaresse. 
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Vereniging Nederland - USSR (.Amsterdam) 
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1. Fam. SIEGER, de Lairessestraat 131, .Amsterdam. Echtgenoot geinteresseerd bij
een kininefabriek. Oudste zoon bevindt zich in India. Mevrouw SIEGEl schijnt van
origine Engelse te zijn.
De fam. SIEG.l!.'R is zeer actief in de _yeren 1 g1 og Nederland - USSR.! Vlaarschtijnli jk
heeft SIEG.!!..R zakenbelangen met de Soviet Unie.

-- ��-i, . 4.e:è 6 Y'f"7 J./ 2. :Prof. ten Kate·, echtgenoté een Russin. Zijn lid van· de Vereniging Nederland-
USSR. Geen verder nieuws. 
---

- ,:/� ,:':...G--::::,. bf fa "IJ 
J., t,. "t 3. Fam. RAEDEKER, "13eethovenstraat ? .Amsterdam. Mevrouw R. is Russin van geboorte� 
. r � · Maken geen bepaal de COJlllllunistische indruk. Lid Verenigi9g Nederland - USSR. 

dv.;_,f'D\lp� 
'!, 4. Dr. GODEFOOY (van S�these) Zou op goede voet met Valkov staan en geregeld de 

· Russische Junbassade bezoeken.

KB, 1-9-'48 
' 
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· Tentoonstelling van
foto's uit 

de. Sowjet-Unie 
Zaterdag Is de eer.ste tentoonste!Ung na 
de oorlog van foto's uit de Sowjet-Unie 
-te Amsterdam geopend. De tentoonstel
ling is georganiseerd door de vereniging 
Nederland-U.S.S.R in haar gebouw, ! Frederik.splein 46. 
In zijn openingswoord begroette M. 
van der Zee. namens het hoofdbestuur 
van Nederland-U.S.S.R. de vertegen
woordiger van de WOKS, de Sowjet-or
ganlsatie voor culturele. betrekkingen 
met het buitenland. Hli wees op de 
heldhaftige strtjd, die het Russische en 
de andere volll!en der Sowjet-Un!e in de 
31 jaar sinds de October-revolutie heb
ben gevoerd. In het begin een oorlog 
tegen de interventielegers, kort geleden 
de vreselijke wereldoorlog, die West
Rusland nog veel gehavender heeft 
achtergelate:!l dan bv. Rotterdam. Uit 
de foto's kan mea: echter zien. hoe 
voortvarend en plal'l'matiJ? het opbouw
werk wordt aangepakt geheel in over
eenstemming met de politiek van vrede, 
die door de vertegenwoordigers der 
Sowjet-Unie in de U.N.O. actief wordt 
verdedigd. 
Op de tentoonstelline- zelf vindt men 
van alles wat. Foto's van de graan
bouw-In-het-groot. uit het belegerde en 
bevrijde Leningrad. van helden van de 
arbeid en van scholen. Er ligt een l{eur 
van Wdschriften en men vindt er kin
derboekjes en kindertekeningen. Blizon
der boeiend en actueel is een boek met 
foto's van het jubilerende Moskouse 
kun.sttheater. 
Een tentoonstelling, die ten volle een be
zoek verdient. Van der Zee verklapte, 
dat een expositie van ander materiaal· 
dan alleen foto's op komst is. Men kan 
dit slechts toejuichen. 
De opening werd nog opge,uisterd door 
Russische zang op gramofoonplaten. 
De tentoonstelling is t/m Woensdag 
a.s. dagelijk geopend van 10-16 u. en 

1 van 19-22 u. 

..... Nel.: /.btl.2o
NT.:J...#�'.d. //.

DAT•: J.,l-iL-__if'tl 
PAlt.:-------
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Vereniging Nederland-U. s:S.tr. o'I".> !onda{Z, 

Op Zonaag, 21 dovember 19118, des morgens te 9,30 uur 
wera in het gebouw· KrasnapolsJq1 te Amsterdam een bijePnkomst 
fehoua en ter herdenkin� van de Octobi:,r-revolutie, ui t�·ai:inde 
van a e afdeling Amst erdarn van de Vereniginp- l�ed erlend -
U.S. S.R. De mededeling, a at deze bij eenko ·•st zou uorden ge
houden ,. komt voor in het maandblad 11NU 11 , numw�r 6 van lTovem
b13r 1qi+8. Toegangsprijs bedroeg fl. 0,60 (voor leden · en 

genodigaen ) ; de toeganf:SkaartPn wa1"Pl1' o.m. v(rkrij'""baar e.a.n 
het kantoor va.n de vereniging Fred eriksnlein 46 te Amsterdar-.. 

l 
Aanwezig waren circa 1200 personBn , waa.rvan circa lw;,:, 

uit vrouwen bestond. Het grootste dei:ü van de bezo�kP.rs Fas 
van midêl el bare l�efti.jê... Er waren 3 mili tPir,:m in umiform, 
beneden de rang van ófficier. Aan de ingan� van de zaal 
1,rprd aan iedere bezoeker een urog-ramma uitgereikt, ,,raarvan 
'één exemplaar hi Arbij gaat. Het podium in de zaal 1·ïa.s o-o 
'3envouäige wijze met bloemen en Dolmen versierd, t9rwijl 
op het tone81 met· rood geschil erfe, cartonnen, letters de 
spreuk was aanc:r8bre.cht: 11 Vrede en VriP.nd sche".) met de S. U. '',.
VÖortP 1:aren er 2 stands van de boekhandAl 11Pep;asus 11; LAië SE.
straat ::>5 te Amsterdara met de bekende C.P.: .-lectuur. In de 

1 
za.al wera tenslotte door enkel P. meis,1 es in i 'l1i t?.tie-Russiscl: 

q,er � costuum met :1et ma3.ndblad "NU 11 gecolporteerd. 
· Met een ZP.er kort woorë o�ena8 de voorzitter v �P �p� afdeling Am�t9rdarn

. 
der vereniginP-, RUTG:RS ( Ir. Sebald 

� Justinus Hutgers, ç;eboren te LE=>iden, 25.1. 79 ) de biJec-m-
�/J,�- 'X. koms e· -

.. f__ - delli k het woora [l�n de lancl_Plijk 

�
� �- voorzitter HE.� .. JL·lK ( Hendricus Hen nink, geboren te Hengelo,

fLe/W 18.7.95 ). 

---.le \ 1 
Hennink hielc1 een lofrede on ae Sowjet-Unie va.n circa 

0 15 minuten, 1,raerin hij o .1n. zeide, dat de fei tPn Lenin in 
het gelijk1 he-::>ben gesteld. Hij me1J1oreerde de ontzP.p;P.:i:üij1:e 
kracht van ae arbeidersmassa in Rusland en hij vond het ZP.er 
begrijDelijk, dat de Sowjet-Unie op 7 NovP11ber j.l. feest 
bad geYierd op haar 31 jarig bestaan en ter herden�ün-;, s,an 
de October-revolutie. Hij deelde wedP., det Rusland veel 
verder wa.s mPt haf!r herstel dan dP 8ndere le.nè1P.n in de 
werelcl, die nog steeds onder de gevolp;en van de lr.atste 
vrereldoorlop- gebukt gi ngen./Zo ,,Tas b.v. de distributie ge
he"'l af15cha.ft en daardoor was. h8t ge.bruik PP.n è-e- brooc1 in 
de Sowj et-Unie sindsc' ien !.let 58ï� en het suikerverbruik zelfi:: 
met 9310 gefltec;en . Bovendien was -er in de st2a en een on'Jer
vlakte van � rnillioen vierkante meter ODniPUW b0 bom-rd, te:i:>
wijl oo het platteland 125.000 woningPn werden 01)getrol(-cen. 
Hij ha�lde voorts de ontzagpelijke ontwikkelin� a8n on het 
gebied van toneel, film, muziek ( 1\'aél.rVa'l in Nea erl8nd nog 
te weinif bekend is) wetenschaDDP 1 (vooral �P lerxistische) 
en S·'.>ort, zoR.ls i.roet1�al 811 schaak. Bovenë!ien leverdA de 
Sovjet-Unie steeas w�er een bijdrate aan de wereldvrede, 
zoals b.v. uit het doorbreken van de geheime di9lomatie 
en uit de redevoeringen van haar vertegenwooréligers i.n a� 
U.H.O.,gebleken is. Vanda.ar ook, dat er voor d.P verenii:;in�� 
�·ea erlD.nél.-U. S. S. R. alle red�n be stond om met de So,-.r,j et-UniP 
fee 4 �e vieren.� 

S:i1JL:J"�H.S ____ ,



© 
( Cornelis Ludovicus Smu1ders, �Pb. Til:burf, 16.11 .98 ) 
samenzang be oef end ( zona er bPreleidinr,;, de.a.r de ·oia.nis t de 
zaak in de steek had gelaten ) '"l'larbi .1 de in liet -orograrmna 
vermelde liederen - volkslied van de S.U., Partisanenlied, 
11'iij trelrken het leven tee·er oet II en Hymne - gezonren 1·'erden. 

�1'� '\ ,, Daarna droeg HETTY BECK ( H,:,nriëtte Petronella. Beek, 
v{-� e/v 0. H. P. Krüge1:! geb. �e GroninFen, 17. 2. 88 ) voor II Het
'/J'p • snrookj e van de lüew,:e Tijd II van Theun de Vries. 

LWOKS,Instituut te 
bevordering van d 
culturele betrek
kingen van de Sow 
jet-Unie met het 
buitenland , 

Te c�. 10,30 uur werd een nauze g�1oud0n van 10 minuten

en voor en na deze uauze w�rden enige za�elijke aededelingen 
geda11.n door de voorzit ter vc.n dP afd. Amsterdam en r1 P la.nde
li jk voorzitter. Hoofdzakelijk werden mea.e,,rerkPrs r,evraegd 

oor de verenir:in ", PDPcie.al voor het houd An van huiqbpzoelc 
ooral in de Staetsliedenbuurt was niE"t volé!oena e mec:1 ewer

king./ De aP..ndacht ,-rnrd voorts f''AVrnap.;d voor P."n tentoonstel
lin(l' in v�rbana met hPt 31-jarif!: besta.nn van de Sow jet-Unie 
en het 50-Jarig bestaan van het Theatf'>r te 1 or,1cou, i-rehouden 
in het uerceel Frederiksplein 46 te AI'lsterdt=1m. Bovendien 

f 
erd voorlezing :;ea8.nn van �"'n telegram met geluk1-reE.sen, het
elk, n8mEJ'fl de vergaél.�ring, aa.n mae.rscha11� Stel in p;ezonri en zou 
orden. 

Tenslotte bego11 te 10, J,:; uur de vertonin--; van a e aange
ltondin:de film 11 1'iatrozen van Kroonsta.d 11• Deze film, aie -
8.ls 11-oremière va.n het prachtige Russische filmwerk II in het
ma.ana blad 11NU 11 8ta.et vermeld, no ort Pr.>n be0la. te rev!'!n van
de rol vóór en nà de revolutie in 1917 van de matrozen van
Kroonstad. On zeer kinderlijke wijze 1,rerd de strijd ou Peter
burg in beeld gebracht; film, beeld en geluid ï·1aren slecht.
Desondanks werden de p.anwezigen nov enkAle IllA.len 11begeestP.rél 11 

en gavPn daaraan ui tdru1clcing door te a.-oplaudiseri:>n.
Te 12, 10 uur was de filrnvoor n tellin� geëinè ifsc'l 

\

de bijeenkomst uitein. 
In het le gedeelte van cle bijeenlrnmst nr-,rd nog Medede

ling gedai:m, dHt ao.nwezig was de vertegenwoordiger van 0e L
mllihmmnnmlnmmni�mmm.rrlmmmmmmmmrommmmmnrtnmmmmmmmm OOES.JE'fJ �®m 
nmmt'l'ilminmnmfflmllllmWnmmmmmmHm®fil!llflMlmïll�· Naa ere ger.-Pvens ,01!ltrent 
deze ".lersoon zijn niet bekend •. 

. 5 
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Verlegenhietd 

over boord 

Ja, u moet uw verlegenheid over boord zetten, ll. u moet uw talenllll!h niet onder de korenmaat houden, u moet uw toneelspelersgave ontwikkelen, u moet ... Nee, Dagwacht zou al deze dingen niet durven, zeggen, maar Dagwacht wordt opgéstookt door de vereni-
1 ging Nederland-U.S.S.R., afdeling West die een toneelverenlll'ing wil . oprichten, om Russische ïil:üRken-op te Yóeren� aie hier nog niet gespeeld zijn. U hebt dus de mooie taak, de leden van NederlandU.S.S.R. op de hoogte te stellen van de Russische ton,eelcultuur. Men begint met "Het Russische p.robleem", waarin medespelen 8 heren en 2 dames. Hermine Heyermans zal de regie voeren. Meldt u zich aan bij mevr. Heyermans, Vondelstraat 84, tel. 88173; M. Stark, Mercatorplein 23; P. Kruiswijk, Lucellestraat 22 I; P. Woortman, Vogelenzangstraat 64 III. 
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Verslag bijeenkomst belegd door de Vereniging Neder-l land-u.s.s.R., afd. Amsterdam, op Zondag, 00 Januari 1949 
in het CITY-theater te Amsterdam. 

!Aanwezig warea circa 1700 p,ersonen ( zaal was practisch g&
lheel gevuld)/, waaronder enkele militairen in uniform, be

eden de rang van officier. De bezoekers, die voor het 
erendeel kennelijk tot de z •• arbeidersklasse behoo�, 

bestonden voor pl.m. 40 o • t ouwen. verigens bevonden 
zich daaronder vriJ veel jeugdige personen. 
Toegang werd vèrkregen op vertoon van een bewijs, hetwelk 
tegen betaling van fl. 0,60 , op de'bekende adreèsen van de 
vereniging te .Amsterdam verkrijglDaar was gesteld; ook aan 
de ingang van het theater werden nog kaarten verkocht. 
Bekendheid aan deze bijeenkomst was gegeven o.m. door pu
blicatie in "De Waarheid". 
Op het toneel was een eenvoudige versiering door middel van 
bloeiende tulpen en narcissen aangebracht, terwijl op de 
achtergrond een enorme plaat, Lenin voorstellende, was ge
plaatst, gedrapeerd met een rood doek met sikkel e n  hamer. 

/
In de zaal werd vó6r de aanvang en in de pauze gecolpor
teerd met het maandblad "NU" en er werd een lijstcollecte 
gehouden voor de stakende werksters. 

Te precies 9, 30 uur opende de voorzitter van de afd.Amster-
11dam van de vereniging ''Nederland-u.s. S.R. tt, Sebald Justinus

>; 1RUTGERS, (geb.Leiden, 25.1.79) de bijeenkomst, welke werd 
gehouden ter herdenking van de 25ste sterfdag van Wladimir 

\ Iljitsj Lenin. Hij heette de aanwezigen welkom en speciaal 
de vertegenwoordiger van de w.o.K.s. GDSEV (verm. F.s.

Gusev, geb.Moskou, 6.6.1903 )/en deelde mede, dat enige nmn-
mers door het zangkoor ttMorgenrood" ten gehore gebracht zou
den worden, waaronder ]let Russische volkslied en een Rus- _ 
$ische dodenmars, waarna door het 2e kamerlid van de c.P.N.
Hoogcarspel gesproken zou worden. Daarna volgde een korte. 
pauze en tenslotte zou de film " Lenin in Octoper " ver
toond woerden; er moest voor gezorgd worden, dat de zaal 
om precies 12 uur was ontruimd. 

De Zangvereniging nMorgenrood11 zong vervolgens, onder lei
xlding van Cornelis Ludovicus SM1.JLDF:iRS (geb. Tilburg,16.4:.93) 

lde aangekondigde liederen, alsmede nog 3 (ni�t nader ge-
. noemde) zangstukjes. De coupletten van het Russische-volks

lied werden staande aangehoord. 

XITe 10 uur kreeg het 2e kamerlid Jan HOOGCARSPEL (geb.A'dam
1 6.4.1888) het woord. Hij zeide, dat op 21 Januari 1924 doof 

de gehele wereld een schok ging bij het 1:e kend worden van 
het bericht, dat Wladimir Iljitsj Lenin gestorven was.Voor
al echter was dit het.geval in Rusland, waar Lenin de massa
uit de materiële en geestelijke ellende had gehaald, waarin
de arbeiders door de toenmalige feodale regering wa�e-
bracht. Hij wilde speciaal naar voren brengen, dat Lenin,
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onmiddellijk nà de revolutie, nog in volle oorlogstijd, 
tot de gehele wereld en dus niet alléén tot de landen 
waarmee Rusland in oorlog was, een oproep tot vrede richt
te. Die vredeswil hebben zowel Lenin {en later diens vriend 
en medewerker Stalin). in de Russische politiek tot uiting 
gebracht en het is een schandaal, dat er nu landen zijn, 
die Rusland van agressie willen betichten. In de 31 jaar 
van haar bestaan heeft de Sowjet Republiek bewezen, dat 
zij slechts vrede wil en zij heeft nimmer een ander land
aangevallen. 
Hij is als man van de vereniging ''N ederland-U. s. S.R." te
vreden, als hij ziet, dat de gehele zaal gevuld is, doch 
het zou niet juist zijn op-deze Lenin-herdenking te komen 
met de gedachte aan een "gezellige" Zondagmorgen en dus 
alléén maar voor een stukje zang en een- goede film. 
Iedereen kan, al hoewel Lenin een genie w�s, zijn voet
sporen drukken, door elk op zijn plaats en eigen wijze, 
de vredeswil van hem uit te dragen en voor die vrede te 
willen vechten. Met die oproep tot dat gevecht voor de 
vrede besluit spreker zijn rede. 

Te 10,10 uur volgde een korte pauze, waarna te 10,20 uur . 
de vertoning van de film " Lenin in October ", een aan
vang nam. Deze film, die door Radio Werkend Nederland bij 
het 29-jarig bestaan van de Ub.ie van Sowjet-Republieken, 
in Nederland werd uitgebracht, poogt een beeld te geven 
van het werken van Lenin ( en Stalin) kort v66r en tijdem 
de October-revolutie. 

IDe zaal werd zelfs af en toe tot uitbundig enthousiamne 
gebracht. 
Te precies 12 uur was deze vertoning afgelopen. 

Tevens ferzonden aan: 

• 
t 

H.c. Amsterdam
B.M. 11 

I.D. 's-Gravenhage.
I. D. Rotterdam.

/ 

H.6.
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Betreft :- "De Jonge Garde " 
DAT: 

PAA: '#/, 
--

G e h e i m

. ,W_D, /3/(I, 

Amsterdam, 23 Maart 

,� 
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Door de afdeling Amsterdam van de landelijke verenigin6 
"Nederland-U. s. s. R." werd op 22 Maart j. l. een vertoning 
georganiseerd van de nieuwste sowjet-Russische verzets
film "De Jonge Garde". 

De aanda�ht van belangstellenden voor deze filmvoorste11· 
was o.m. gewekt door advertenties en berichten in. het dag
blad "De waarheid". Bij al deze aankondigi.nien werd steed 
venneld, dat naast het bewijs van t0egang ook de lidmaat
schap slcaart zou moeten worden vertoond, waardoor dus het 
besloten karakter werd geillustreerd. Vastgesteld is kun-

1 
nen worden" dat desgewenst bij aankoop van een toegangs
bewijs à 60 cent een "Bewijs van Lidmaats"'.aap" 1948/49,
op naam van de koper werd verstrekt. Op deze wijze is dus 
van een beslotea. karakter geen sprake meer en het is dan 
ook niet verwonderlijk, dat de grote zaal van "Krasna.-

polslcy" tot de laatste plaats bezet was ( ongeveer 1200 
personen). 
Bij de ingang van de zaal werû de aanwezigen een korte 
inhoudsverklaring van "De Jonge Garde" uitgereikt. 

Te ongeveer 19. 45 uur werd de bijeenkomst geopend met een 
woord van welkom, uitgesproken door een niet nader bekend 
geworden vrouwelijk bestuurslid van "Nederland-U. S. s. R.", 

� ie meer speciaal begroette de twee vertegenwoordigers 

A 
an de Sowjet-Russis<'.b.e organisatie voor het aanknopen van 

. w...·�, culturele betrekkingen met het buitenlançl., "W. O.K. s. "J 
.'\�'� · en van <1eze gasten .;;as de heer Go9sew,/waarover werd 

��r-... \\\"i· geschreven in het maandblad ''N. U. ", öcto0er 1948./Het was 
\o" duidelijk waarneembaar, dat nog meerdere vreemdelingen in 

��· . � de zaal aanwezig waren. De meerbedoelde spreekster gaf 
1 r�v dan met enkele woorden een inleiding op het te vertonen 

.· i filmwerk, waarbij zij de vredeswil van de SOwjet-Unie 
}J.- laatste tegenover de oorlogsophitsing van andere Staten. 

Zij stelde voor, namens de vergaderden t.z.t. een adhaesie 

� 
betuiging te zenden naar het vredes�on�res, dat o.m. door 

7 een Internationaal Oomitê van Intellectuelen van 2o-23 
April te Parijs zal worden gehouden. Dit voorstel werd 
1"et applaus begroet. 

\ 
i

Het filwerk "De Jonge Garde", door de regisseur ser� 
GERASIMOW vervaardigd naar de gelijknami6e romanvan 

,,..'l"' 
llexander FADEJEW, bestaat uit twee delen'lzoals reeds 

'?" 
üit de bespreKin6en en uitvoerige recensies in de colll.Illll
nistische pers (zie ''NU", Februari 1949) duid.el ijk was 
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geworden, heeft de rolprent een duidelijk propa5andistisch 
karakter. Een verdere bespreking kan dan ook rustig achter
wege blijll)en. Het spreekt vanzelf, dat de aanwezigen het ge
bodene op prijs stelde�, hoewel toch niets van een groot 
enthousiasme of ontroering kon worden bespeurd. � soms 
hinderlijke wijze werd de Rlssis�he tekst via de geluids
installatie in het Nederlands vertaald. 

In de pauze werd nog bekend gemaakt, dat op 14 April a.s. 
door de Arbeiders Bond voor Oul tuur, A.B. \Î. in de Stads
schouwburg alhier, een toneelvoorstelling zal worden gel.'

zorgd, waarbij door het Nederlands Volkstoneel zal worden 
opgevoerd "Driekoningenavond"· 

Van de korte pauze werd door enkele aanwezigen gebruik ge
maakt _voor colpor·t.age met _l)artij_lectuu� en presenteren. 
van steunlijsten voor de stakende "British"-arbeiders. Het 
succes van een en ander was niet groot. 

Te ongeveer 23.15 uur was de vertoning ten einde en trokken 
de aanwezigen rustig de zaal uit. 

Onder de aanwezigen werden geen personen in militair uni
fonn. waargenomen. De stemming was zeer rustig. In de zaal 
waren geen spreuk.en of versieringen aangebracht. - Einde. 

Tevens verzonden aan: I.D. ·te Rotterdam 
I.D. Den Haag

J{\_\'i'W'] H.C. Amsterdam

M.-5. 
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's-pravenhage, 28 .Apr il 1949. 

GEHEIM 

n.a.v. 58407 v. A'da� �.co 

' ) 

t.! \,J ... " 
-

Waar·a�nleiding van h-0t daaromtrent gemelde in Uw 
torzijd,e -vermeld schrijv6n en mot. verwi .izir�g naar het 
onderhoud op 1-5-1949·met Uv1 Commissaris van �olitie, 
de Ilcer Iîei.iinl::, r.oge ik U hierbij een foto doen toe
konen van de �mbP.ssadcraad 0ij de Russ. Legutie, genaamd 
YJZTRQV net verzoe}:·, de in TJw genoemd 1·ap:pOTt bedoelde 
onbekende vertegen�,oordiger van de ·1w .o .K.S." -zo moge
lijk aan àe hand hiervanï te doen iden',.;,ifj oeren. 

.Aan à.e Heer 

Hoofdcoumis.:1ar.5.3 van ;rol itie 
te · ' 
.AL:STERDiU.'.:. 
- -

E'c>t T• oofd van de Dienst 
e tamons deze: 

L.l. van Ia.ere



Fr. ')40-F- t 49. 
--

Verhinà.ing: \� 
i{r. 240-F-' 49. 
Onderwerp :J\J ederland.,.. J • .::L. :3. R. 
Dé. ttlli'1 on tvé.mgst bericht: 9 .lpril 1949. 
Betrouwbebrheid berichtgever: betromvbi:H:r. 
hwrdering bericht: betrouv,bct.r. 

/ 
I 

ik tum:11 

Tevens bericht gezonden tH.m :I..0.Rotterdarn 
I EJdewerkende instrnties:geen. 
Ondernomen é,ctj_e:geen. 

en r. D. Den Lfüig. 

,; 
. . 

W.C. I�, V f. ---------------------------------------------------------------------

In de v1eek Vflil 2 tot 9 April 1949 werd in het gebouw t:1_ri"scati.!.!., 
Nes 59-63,.Aflls.,Gerdrun,onder auspiciën vc,n de Vereniging "Nede:-,::,lood
u.s.�.R." een .. �entqonstelling gehoud en,gewi,id ann het onderwijs 
in de oovjet-Uhie. 
De tentoonstelling omv2tte een i'nntéîl foto's vi;n scholen, univer
siteiten en laboratoril"l, verzorgingstehuizen, sportoefenineen, 
huiselijke tafreeltjes e"d.Verder een 8éU1tal boeken,tijdschrif
ten en lesroosters.De ziwl wes met bloemen en vlöge;en versierd • 
.Achter het podium bevonden zich grote foto's van Lenin en Stalin 
en een e;root doek met .Art"121 van de grondwet von de Sovjet-Uhie: 
"De burgers van de u�S.S.R.hebben recht op onderwijs." 

:Je tentoonstelling v,erd op 2 .April 1949 te ·15 uur geopend door 
GOESE'.:,vertegenwoordie;er van de Verenig:ing voor Culturele Betrek-
kingen met het Buitenland in de u.J�S.R.(HOKo). 
Hij heette de aanwezigen welkom -en S.Prc,k de 0·rens uit, dat deze 
ten toon stelling erto e zou bijdragen dat tussen N ederluncl en cle 
U"3.0.R.een hechte vriendschapsband zou ontstaan. 
Tus.::ien 20 en 22 uur werd een kunstproGrannnu uitgevoerd, WE:1araBn 
door een zcmg-en dansgroep werd deelgenomen. 

Op Zondag, 3 April 1949 te 10 u.ur vond in het bioscoopthef.,t�r 
un�-Y.�-t�:1:_jk"., Prinsengracht 452,.Amsterdam, een fj.J�voo_J:·st_elling 

�.Plants,vraaraan een inleiding van mevrouw �l.v,d.MUYZJ!NBERG-· . .:n.LJ<J,'i:.':1'.! 
( bekend) vooraf ginc;. 
Zij zou spreken over het onderivijs in de Sovjet-Unie,doch inste
de van bijzonderheden over dit onderwijs te geven ten ·-e·nzien vw 
methoden,vakken,leermiddelen e.�.,deed zij niet� onde�s drui het 
poneren V8n de 2 stellingen:Het onderwijs in Nederlmd is secta
risch en bevindt zich op een eilandje terwijl het onderwijs in 
de s" U.gedragen wordt door de gehele gemeenschap en werlceli.jk 
lmidt. tot de opvoeding van de jonge r11ens tot een veré.lntwoordelijk, 
zelfstimdig denkend en handelend individu. Zij zeida niets dat de 
juistheid ve.n het door htJnr beweerde moest bewijzen,doch poneerd-: 
alleen maar en .Praatte er verder een beetje om.heen. 
E.aé!r in·leiding duurde 15 minuten. 
Daarna werd een onbet ekenend filn:,ine vertoond over het werk in t I een geautomi,tiseerde �taelgieteriJ en het vervem von stoffen"

j 
V�vQl__gens vond. de vertoning pluats van een inderdaad uitstel-eend 
�ef ilmde en q_e�r frt1aie documen t·aire van Iie·i; leven in l1J.Oskou in 
�1Jn aspecten met_c.1ls voorna_amste onderwerp het cu.l turele 
l�_ln__fül.s.land' s .ho_9fdstDd-Deze film, di e ongeveer een ûur duur
de, v,rerd door een onbekend gebleven commentator toegelicht. 
1\anwezig waren 30 ï:>ersonen. 

� Te 12 uur ging de bijeenkomst uiteen. 
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Op :Maanfü1g,4 .April 1949 ·te 20 uur vond in de zw:il vmi de ten-
b 'of ..,,,., :-toonstelling een lezing plaets van mevrouw Hel VL:3�\\( bekend), 
,�� · over het onderwerp "De tmik van de jeugdbeweglllg in de opvoe-
�,;� � ding." 
�A, r.'fevrom,1 VISt\\beg on met een over7icht te ge ven van de leeftijds-
� �,.. groepen en de daarbij fü1nslui tena.e verenigingen. 

�UIL� 6 tot 8 jaar:"Octobertjes1t ,8 tot 14 jaar: 11Pioniersn ,14 'tot 24 
P ja�ir : 11Komsomols 11 .0p 18 ji rige leeftijd kunnen de leden van de

Komsomol lid worden wm de Comru.unistmsche J;1éirtij. 

/ 

De verschillende leeftijdsgroep en voeden elkeür,in verenigings

Lot_· 
verband,op,wm:rdoor een traps13ewij

.
ze on"!;wikkeling ontstiwt" 

tb- � · De rtPioniers" geven leid:ing aan de "Octobertjes" en de °Komso-

'{p- \. .,.J mols" zorgen weer voor de verdere ontwikkeling van de "Pioniers". 
Ja. iv" 

0

J.. Er zijn clubhuizen en "pionierkoekjes." v1m.1 r de kinderen gele id 
\(GI" loq)Y'� worde n in hun liefhebberijen. Verschillende beroe pen worden door 

1�.!e.-iP-J. \.P\6-"'�-1tbekv1ame arbeiders uit de desbetreffende vakken ingeleid en toe
��o.P' �� gelicht. 
�

,;.... vóór de revolutie was de vrouw slechts thuis en de kinderen 
......, werden door haor opgévoed aE.m de hand van de wetten van Kerlc en 

0 rn�1 Staöt.Ret analphobetisme vierde toen hoogtij. 
{ t) ::> / · Na de revolutie ging dit laatste er geheel uit.Het staf1tsbe

stel veranderde en daarmede werd de vrouw in de gelegenheid ge
steld om te werken,hoewel arbeid voor haar niet verplicht is. 
J!.r kwamen wetten die moeder en kind beschermden. 
Jüs de moeder ·werkt, gaat het kind naar een cr�che en df'l�ma n� r 
een kleuterschool.. Vandaar gaat het naar de lagere school,middel-
bare school of vakschool, enz. 

\ Voo rtdurend wordt vooral op de a� leg van het kind gelet"Decrtoe

1 wordt vanaf de prilste jeugd een boek aangelegd en bijgehouden 
1 waarin aanleg,gedrag,gezondheid en verdere bijzonderheden worden 

genoteerd. 
Het kind word.t reeds jong gewend aan verantvmordelijkheiö. en ge

' meenschapszin.Op school zijn er bv.3 rijen banken in iedere
1 klas en voor iedere rij is één kind vera.'1 twoordelijk" Hanneer 

er bijzonderheden zijn of er moeten besluiten gfil omen worden, 
dan bespreekt de onderwijzer dit met de verantv10ordelijke kin-

....a. 

1 deren van de klas.De klassen zijn klein.. en tellen ten hoogste 
"'!'!1111111111 � leerlingen.

Het kind wordt opgevoed ols een deel van de maatschE1ppij en van 
de staat en zal daardoor ook later zijn best doen om met goed 
werk bij te dragen tot het welzijn vim de staat.Dit is v.ooral 

l 

in de oorlog gebleken. 0Vader moet vechten, moeder werkt in de

fabr iek en wij zullen ons best doen om hen deze t!1ak mogelijk 
te meken",zeiden de Russische kinderen in de oorlog tegen Duits
land� 
Het onderwijs is Sovjet-onderwijs.liet leermateriaal is overal 

1 
gelijk,maélr in die delen waar een andere taal gesproken wordt, 

1 
is enige uren per week onderwijs in de Russische taal verplicht.
De leerkrachten moeten eenmaal per jati r bijeenlcomen op een con
gres ter bespreking van de mogelijkheden ter verbetering van
het onderwijs. 
Doorstuderen is alleen mogelijk zo er aanl eg toe bestaat. 
De afkomst speelt geen rol maar het laten studeren van een onbe

aafde ·is onmoselijk. 
oor deze Wijze van opvoeding en onderwijs is de huidige en ke
ende generatie in .stéwt om hal1 r mannetje te staan"Stalin heeft 

de jeugd niet in doekjes gewikkeld mfü1r gehard en gestaald. 
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J.--: 1,_ d I(. , Op Dinsdag, 5 April 1949 te 20 sprak mevrouw Mr"I.PRINS-WILL:C.
lLl<J.� / .,, '.KES iv1.AC DON.dLD, (bekend), over het onderwijs in de s. u. 

'.U� ïv1evrouw .l:'RJ.NS,die zelf nooit in Rusland is geweest en ol haa' 
feitenmateriaal uit boeken en tijdschriften verzamelde, begon 
met procentsgewijze het analfabetisme in de s. u. ,.Amerika, 
Engeland en Nederland te vergelijken.Zi·j beweerde,dat het 

• 

in Louisiana veel erger ·was dan in de meest afgelegen streek 
in Rusland .Ook in l'Jêderland,waar het woord "l.eerplicht" al 
zo afstotend aandoet tegenover het "recht op onderwijs" in 
de s. U.vras het niets beter gest;eld met het anaîfabetism.e. 
In de S.U.kende men de staotsschool,die tot de 7e klasse kos
teloos is en waarlieen de kinderen kunnen gum zonder de zorg 
of de angst dat de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. 
mkEi:l!�tflaiE:ti?:mrite:mètxlil!![]!trtBrii:lkltici:n:x·�·m�,��Nltee�wwijxxlx:onr.t:R'.k:m:mx. 
Hoe geheel anders is dit in Nederland,waar de scholen een 

-hoop gelu kosten en zijn ingericht naar de ver schillende 
religies,standen en maatsc�appelijke positie,met en zonder 
Frans,Engels,enz. 
In Rusland geschiedt het onderwijs in de moedert�wl en men 
heeft er niet de ballast van het mechanisch leren� 
De in Rusland gevolgde methoden,wmir de lünderen met hun 
flChtste jaar naar school gaan en de scholen zijn ingericht en 
onderverdeeld in 4,7 en 10 jarige scholen,hebben bereikt, 
dat in 30 jaar Rusland zijn vooraanstaande plaats van thans

in kan ne.men.Ruslémd had 80% analfabeten en onfümks het ge
brek aan geld,scholen en leermiddelen,is de s.u.erin·geslaagd 
dit percentage in 15 jaar terug te brengen tot 10%. 
Moskou alleen heeft al 350 scholen,waardoor de kinderen geen 
grote élf standen behoe1ien af te leggen om een school te be
zoeken. 
De Russen houden in het algemeen veel van kinderen en zullen 
ze nooit mishandelen.foochten er ouders zijn,die hun kind 
lijfstraffen geven,dan kunnen de buren ingrijpen,de Sovjet 
bemoeit er zich mee en de ouders \VOrden gestraft.Op de school 
mag dan ook niet geslagen worden. 
Dit is wel -een gans ander beeld dan men vindt in Engeland, bv., 
waar het onderwijs zeer verouderd is. 
Rusland heeft veel overgenomen van de Dalton-methode • 
Op het platte land zijn de 4 jaren scholen,die aansluiten bij 
de landbouwscholen en vakscholen. 
Tot het 14 jaar zijn de scholen gemengd"Na"' de pubertei tsleef-

tijd gaDn degenen die lü.O.en H.O.willen volgen naar mnterna
ten, v:rapr de jongens en meisjes samemvonen en studeren. 
De studenten krijgen een stipendium.Aanvankelijk had dit het

bezwaar,dat de jongens en meisjes vaak vroeg trouwden en dan 
samen rustig af studeerden op kosten van de staat.hieror> wordt

nu streng toezicht gehouden en de toelage lcan,wegens niet

snel afstuderen;worden ingehouden. 
51% vtm de vrouwelijke studenten .studeert medicijnen. 
Op de 4 jarige scholen heeft men 3 maanden Vficantie op de 
? jarige scholén 2 maanden en op de 10 jarige schol�n 1 mEHuli. 
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Op ,Ioensdag, 6 April 1949, te 20 uur spr1ik Mevrouw R.LIPS-ODINOT 
( bekend) over het onderwerp 11De Sovtj et-Jhie in de strijd voor 

de vrede. uneze lezing werd, door onvoorzien e verhindering Villl 
een der contacten , niet bijgewoond. 

10p Donderd�c, 7 April 1949 te 20 uur vond in het Indisch Insti-
. ,. tuut ,l',.1.érnri tskade ,..1unsterdé1m, een filmavond pÏlwts /wver Wëcierom 

I. f,h' cîë1:'ilm 11H�turele leven_in 1:o skou 1
1 , vertoondli'w erd en waar 

fl�d,L,t / J .HOOGCARSPBL, (bekend), een inTëïcffüg liield over "Het onderwij sy 
"a

'
....._ in de u.s.s.H. 11 

i
a In tee;enstelling tot de fmdere avonden, die slecht bezocht

J \,O / waren, trok deze avond ongeveer �,!3rso�. 
{ f) / In een slecht verstaanbaur en lémgdradig betoog zeiàe H.dat 

de toestand in .... î'.usland als volkomen geordend en ideaal be
schouv1d kon worden.Het culturele leven staat onder bescher
ming van de staat en het ondervlijs staat op een zeer hoog plan. 
De s" tJ. is het enige land ter wereld waar steeds m-eer g eld aan 
onderwijs en opvoedin.s besteed wordt,zov,el door het bouwen 
van mod erne schoolgebouv.ren als door het verbeteren van de

leermiddelen , en het verhogen van de salarissen van de leer
krachten .De s. u. besteedt 30% vim hear begroting aan de geeste-
lijke en lichamelijke verzorging van haar burgers en slechts 
17% aan milittüre uitgaven.In Nederland is de toestond juist

omgekeerd.Het onderwijs in Ned rlimd wordt slecht betaald en 
de mi..11.ister van Onderwijs heeft de grootste moeite om geld 
voor zijn mensen los te krijgen .De minister van Financiën 
besteedt het liever aan de oorlog in Indonesië. 
Nederland is door Indonesië rijk geworden ,maar heef t d6ar on
voldoende onderwijs gebracht. 
De Russische jeugd beseft haar ver an twoordelijkheifü \ierd in 
ïJederland in het begin de leerplicht door de ouders tegenge
w erkt omdat zij ,met het oog op de gezagsonderrnijning niet 

wilden dvt de kind eren knPl).l)er werden füm zij zelf, in Ruslond 
is het juist omgekeerd en leerden de oud ers lezen en schrij
ven van hun kinderen.Hierbij verrichtte vooral de j eugdbewe
ging schi tterene1 werk door het. bestriJd en ven het analfc:1betis
me� 
Het con tact tussen de é:rbe id ers en de jeugd is zeer e.;roo t • 

• · �r zijn fé. brieken die een school 8dopteren werraoor een n auv.r
contact tussen de school en d e félbriek ontstaat. 
Is dus het onderwijs een zaak van de gemeenschap,ook de kunst 

is van het volk en niet zoals een zekere mijnheer De Iv;DT lnotst 

schreef bij de herdenking van Tu1ultê1tulli: 110nze M:ultatulli", 
VIaarmede hij een uitgelezen groepje van intellectuele zwijme-
l aars bedoelde. 
Na de herdenking van de grote POESK]N was er een volksf'eest van 
degen lan&qgeweest , iets viret mijnheer De Kt1DT v•el niet zou 
begrijpe1;;1 

J , \ X.I Deze bijeenkoms.t werd o.m. bijgewoond door c"vun BELL]N ,Rio Gran-
rft l � 1 delven 41,0verveen , die zich i.n een gesprek als en fAnatiek 

\O �\.. 
Stal�nist 

_ontpopte.
------------------------ ._ -----------------

� 1 K-6. J,,

tJ,'.. ' �- ,..,.. Jl.��" tl· �,,,1 � 4 9·
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Nederland-U.S.S.R. 
Afdeling Amsterdam, Secretariaat Fredèriksplein 46, Tel. 30140 

TENTOONSTELLING 

Het onderwijs in de SOwjet -Unie 
GEBOUW FRASCATI NES 59-63 

De mens moet bezield 
zijn' door de beste 
eigenschappen van de 
mens . . , lief de wor 
hèt volk, eerlijkheid, 
moed, solidariteit en 
lief de voor de arbeid. 

Kalin(n 

•. ·' ·�:: 

De Sowjet-Unie is het enige land ter wereld wáar ·steeds meer geld aan 
onderwijs en opvoeding besteed wordt, zowel door het bouwen van 
moderne schoolgebouwen en de verbetering van het leermateriaal als 
ook door het verhogen van de salarissen van de onderwijzers en onder
wijzeressen. Daarom besteedt de S.U. 30% van het staatsgeld aan de 

� geestelijke en lichamelijke verzorging van haar burgers en, noodge

' I 
dwongen, 17% aan militaire uitgaven. 

· .. i: ' ' 



Programma 
ZATERDAG 2 APRIL 

3 uur:
5 tot 10 uur:

Officiële opening voor genodigden.
Kunstprogramma.

ZONDAG 3 APRIL 

10 uur: 2 filmvoorstellingen - Het culturele
leven in Moskou. Sprekers: J. Hoog
carspel en Mr Ina Prin's. Háervoor
zijn een beperkt aantal kaarten Zater
dagavond aan de tentoonsteHing ver
krijgbaar. 

1 tot 10 uur: Tentoonstelling geopend. 
Russische gramofoonplaten.

MAANDAG 4 APRIL 

10 tot 4 uur:
7 tot 10 uur:

8 uur:
Zie boven.
Inleiding Mevr. Nel Vis. - De taak
van de jeugdbeweging in de opvoeding.
Zij keerde sinds ik.ort, na een 25-jarig
verblijf in de U.S.S.R., naar Neder
land terug. 
Gelegenheid van gedachtewisseling.

DINSDAG 5 APRIL 

10 tot 4 uur: 
7 tot 10 uur: Zie boven. 

8 uur: Een speciale avond voor de onderwij
zer( es) met gelegenheid van gedachte
wisseling, door 
Mr. [. Prï.ns----,Willikes Mac Donald.
füit onderwijs in de U.S.S.R.

WOENSDAG 6 APRIL 

10 tot 4 uur:
7 tot 10 uur: 

8 uur:
Zie bov,en. �Spreekster Mevr. R. Lips-Odinot, 
hoofdbestuurslid van de "Ned. Vrou-
wenibeweging". - De Sowjet-Unie in
de strijd voo1· ,de vrede.
Muziek en voordracht.

DONDERDAG 7 APR/IL 

10 tot 4 uur: 
7 tot 10 uur:

8 uur:
Zie boven.
Filmavond in Ind. Instituut, Maurits
kade. - Het cultUll'ele leven in Moskou.
Spreker J. Hoogcarspel. - ,,Het onder
wijs in de U.S.S.R."

TOEGANGSPRIJS voor de Tentoonstelling 10 cent;
voor de lezingen en films 25 cent 

··In 1950 moest het aantal lagere en middelbare scholen opgevoerd wor-
den tot 193.000 met een aantal leerlingen van 31.800.000. Maar uit de 
reeds gepubliceerde cijfers blijkt, dat er in 1948 2.000.000 leerlingen meer
naar school gingen dan in 1947, zodat er nu 33.200.000 zijn op 200.QOO 
scholen. 
Hetzelfde geldt voor de studenten; er zijn heden 743.000 studenten, 26% 
meer dan vóór 1940. Bovendien studeren er nog 270.000 door middel van 
schriftelijke cursussen. Het aantal studenten in de S.U. is dus groter
dan dat van alle Europese landen tezamen. 
Het vakonderwijs vertoont eenzelfde groei. In 1948 waren er 1.094.000
leerlingen op de technische scholen, 33% meer dan in 1940.



In de meeste landen van Europa en Amerika bestaat een leerplicht en 
een verbod van kinderarbeid beneden een bepaalde leeftijd. 
In de Sow jet-Unie heet het anders. In- art. 121 van de Grondwet van de 
U.S.S.R. lezen wij: ,,De burgers van de U.S.S.R. hebben r e c h t  op on
derwijs. Dit recht wordt gewaarborgd door algemeen, verplicht lager 
onderwijs, kosteloos onderwijs tot .en met de zevende klas en door de 
organisatie van kosteloos vakonderwijs, zowel technisch als landbouw
lmndig, in fabriekeç, staats- en collectieve boerderijen, voor het werkende 
volle" 
In de S.U. gaat men ervan uit, dat het onderwijs een recht is. Bij ons -
( en in andere landen) is de leerplicht een middel om de ouders te ver
hinderen hun kinderen te ':'roeg loonarbeid te laten verrichten. Onze 
middelbare scholen en .universiteiten staan ook open voor iedereen, maar 
wij weten dat het onmogelijk is v.oor de grote meerderheid van de 
Nederlandse bevolking om hun kinderen te onderhouden, hun boeken, 
kleren en studiegeld te betalen totdat zij gepromoveerd zijn. 
Na de revolutie was een van de grootste moeilijkheden voor de jonge 
Sow jetstaat de hervorming van het onderwijs. Het stelsel uit de tijd der 
Tsaren was volkomen verouderd en bestond praktisch uit scholen voor 
de gegoede klasse. Rusland had 80% analfabeten en ondanks het gebrek 
aan geld, aan schoolgebouwen, aan leerboeken en niet het minst aan 
leerkrachten, slaagde de Sowjet-Unie er in dit percentage in 15 jaren 
terug te brengen tot 10%. 
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VREDE en V RIJHEIDin INDONESIE 
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De taak welke dit comité zich te V � · ·� Lt.;gá� 
om door middel van het houden van bijeenkomsten het Neder
landse volk, d�t onverschillig staat tegenover de gebeur-

• 

---
VERENIGING 
NED&RLAND-USSR. 

• 

RADIO WERKEND 
�EDERLAND, 

tenissen in Indonesiê te mobiliseren voor de eisen: 
1e, een openhartige voorlichting inzake de situatie in In

donesi� en haar neerslag in de wereld, alsmede van de 
bedoelingen en de verdere plannen der regering; 

ge, een duidelijke bereidverklaring tot loyale uitvoering 
van de resolutie van de Veiligheidsraad; 

Je. een open!ijke aankondiging van een terugtrekken der 
Nederlandse troepen uit Indonesiê op de tortst moge
lijke termijn. 

Voor het populariseren van deze eisen werd op 10 Maart Jl. 
in BELLEVUE een door ± 600 personen bezochte openbare 
vergadering gehouden, waarop door B.W. SCHAPER en Ds.J.J. 
BUSKES het woord werd gevoerd. Zij bespraken beiden de 
noodzakelijkheid van de oplossing van de Indonesische 
k,1estie en achtten de mogelijkheid hiertoe aanwezig, wan
neer de door het comité gestelde eisen werden ingewilligd. 
Voor de inwilliging dezer eisen werden de aanwezigen opge
roepen de· strijd aan te binden. 

f" De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door een toene
mende activiteit; welke door de Vereniging Nederland-USSR 
aan de dag werd gelegd, met het doel het ledental van de 
afdeling Amsterdam dat momenteel 2900 bedraagt, op te
voeren tot 3500. Deze verhoogde activiteit kwam o.m. tot 
uitdrukking in het organiseren van buurtvergaderingen, 
waarop, behalve het vertonen van een Russische film1 ook
het woord werd gevoerd door mevrouw VISCH-VERMEER, aie op 
deze bijeenkomsten de onderwerpen "De taak van de Jeugd
beweging in de Sowjet-Unie" en "Het onderwijs 1n de 
Sowjet-Unie" behandelde. De belangstelling voor deze 'buurt, 
bijeenkomsten was niet groot. Zij werden door gemiddeld 75 
personen bezocht. 
Het hoogtepunt van deze activiteit vond zijn oorsprong 1n 
de vertoning van de film "De Jonge Garde", waarvan de eer
ste opvoering te Amsterdam plaats v�nd op 22 Maart jl. 1n 
KRASNAPOLSKY. Door de aanwezigheid van twee vertegenwoor
digers van de Sowjet-Russische organisatie voor het aan
knopen van culturele betrekkingen met het buitenland, werd
aan deze bijeenkomst een officiêel karakter gegeven.
De voorbereidingen voor het organiseren van een tentoon
stelling onder de titel "Het onderwijs in de Sowjet-Unie", 
welke zou worden gehouden in gebouw FRASCATI, van 2 - 9 äp

L
April, vormden mede een hoogtepunt van de door de afdeling
Amsterdam betoonde activiteit. 

De grote betekenis van het op 5 en 6 Maart 19�9 te Amster
dam gehouden congres van RWN is geweest, dat de leiding 
van R:'IN er niet in geslllagd is haar tweeled1i:� taak zo
als die in de stichtingsacte van 25 Maart 1946 is o�schre
ven, nl.1 
le, propaganda te maken voor het verkrijgen van zendtijd• 2e, het uitgeven van een eigen orgaan, '
__.. te kunnen volbrengen. 
Het uiteindelijk doel, dat met de oprichting van RWN werd 
beoogd was om Rl'IN te maken tot een spreekbuis in de aether 
van de CPN. De omstandigh�den die de oorzaken zijn ge
weest van het niet kunnen volbrengen v�n de hierboven om
schreven taak, zijn vol,ens het hestuur 1� de oerste 
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Vereniging 
"Nederland-tr.s.S.R. 11 

,. 61 023 en 61811 • 

G E H E I M. 

Hiermede heb ik de eer U\ver Excellentie als bijla�e te 
doen toekomen een verslag van het op 23 en 24 April 1949 te 
Amsterdam eehouden congres van de vereniging nrrederland-. 
u.s.S.'R. 11 , naar de inhoud waarvan ik U kortbeidshalve ltlOge
vern-ij2:en.

Aan Zijne Excellentie 
de Uiniste�-Presidcnt 
Plein 1-81 3 no 4 
te 
•s-GRAVENHAGE.

Aan Z.E. de Min. van O. K. en W. 
te 
's-GRAVENHAGE 
Aan z.E. de Minister van 
Buitenlandse Zaken 
's-GravenhaO'e 

I Het Hoofd van de Dienst 

'f 
1:lr. L. 'll'!inthoven. 
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Verslag van de op zate�de� 23 en zondag 24 April 1949

R"ehonden jBarlijkse algemene vergadering van de Vereniging

h:i_{ederland-u.s.S.Rl' te .Amsterdam. 

Voor· bes cllouw i_E..g. 

:�et in woord en gesch:rift blijk geven ven de mening, (bt

de buitenl.andse politiek van de Sovjet Unie niet zonder meer 

aan l8den en sympathiserenden van ö.e vereniging ma['; voorbij

g2ah:1 wes reeds geruime tijd waarneembaar. Dit inzicht bete

kende tevens, dat het aroeidsterrein der vereniging werd ver

ruimd. Het behoeft dan ook geenszins ver.rnndering te we�ken, 

dat Jit - min of meer demonstratie�e-congresin het teken 

st�m<!. van de actuele co�-mmnistische :;;iropap:andaleuze 11Vrede 11• 

De v0reni�ing toonde hierriede aan, dat zij op de reeds inp,e

slar.::en ·,neg voortging 9 hetgeen enerzijds een ondersteuning 

van het internationaJ."'" cora.inunis:ne en ande:rz ij de een totale 

a:t7ijzing van elk ander- stelsel inhoudt. 

In het aan de afde�ingen van de vereni�ing toegezonden

diocussie-materia81 net betretking tot de onderwerpen, welke

ter:. con<sresse tGr sprake zouden '.rn:,1.en, wordt deze p.;edachte�.;r:" �

op de V:)O:-: de cor:-L1unisten r:eeigende wij ze aldus e,eformuleerd. 

aonze Vereiü<ünrr ste1t zich ten <loel het versterken van de

Hvrienè.:..,chapsba.nden tussen de volkeren van de u.s.s.R. en ons

n1a::1d 9 
da-t is het "bevorderen ven de vrereldvrede. ])Us ze.l onze 

1 ·s,trijd zj_ch te.a:en de oorlo�svoorbereiding moeten richten, zul

uien wij voortduTenö. voor de vrede op de bres moeten sta::1n 11 
• 

. Het kan nutt;ig zijn bovendien te constateren 9 füit op

dit congres een ander ,o.:eluid gehoord '7erd, dan op het voor

p;22.nde. :Beoogde men ar>nvE1nJrnlijk ve;reniging en or-�aan te hou·

de:::i in een sfeer vi.n nlStig-beschouwende aard ten aanzien van

culturele en aGnverwante vra2gstuldrnn in de Unie van Socia

listis.che Sovjet Republiclrnn 9 op dit congrés werd wel �eer i:e

klemtoon gelegd op het :praedicaat nstrijdbaar", dat ï:1en thanG

aen de vereniging wil zien toegekend. 

Als lcenmerkend voor het karakter van de vereniging die::it 

te worden opgemerkt, dat dit militante gel"uid van de zijde· v2;1.

het m.�rendeels uit intellectuelen bestaande hoofdbestuur a:E-

gezwalct 0uerd. 

In het eveneens aan de afdelingen ter beschikking ge

steJ.de jaarverslag van het ver�nigingsorg?1,a.n - het maa.ndblad

11:rn11 - schrijft het hoofdbestuur als volgt: 

;i 1nmers 9 
in een tijd van w0ergaloos loui;enachtigc en onscru·

"�ulcuze ophitsing tcqen de s.u., zou een blad, dat slechts 

"objectief juiste gep:evens over eçonomie en cu),tuur bevat, 

- niet -
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;;niet aen z·ijn· doe:).. beant· .. ,oorden, 
nrn l'wt bèlang ·van de vriendschappelijke b')trekkinr,:en tusr;en 
11 het Nederlandse-volk en de volk0ren der s.u., is het nood
"zak�liik dat in ons maandblad naast de werkelijke toestanden 
nin de s.u.- : de enor...n.e opbou'H op alle gebieden van het ma
Hteri�He, ],even en van wetenschappen en kunsten in al zijn 
"facetteri, in de eerste plaats ook de uitsluitend op vrede 
"�erichtc politiek van·de s.u. belicht wordt, zodat tegelijk 
"daar.iTI.oe do valse berichtgeving van het grootste gedeelte van 
11de Nederlandse pers ontmaskerd wordt. 11 

We.i:Lswaar constateert het hoofdbestuur de noodzakelijk
nnid á.è politiek van de S. U. to verdedigen, doch men i.s blijk
baar van zins daarnaast, in het org2.an, in negatieve zin op 
t0 treden tegen andere machten, welke bedoeling ten congresse 
·.rnrd onderstreept bij monde van Drs. Blumer, de plaatsvGrvan-
o.;ond hoofdrodaotour van "NU 11 • 

·Enige afgevaardigden - waaronder die van het gewest AJn
st.:;rdam (dat ongeveer 45 % van hot totaal aantal leden der 
vereniging telt) - wensten "strijd" in positieve zin en ga.ven 
aldus blijk geen inzicht te hebben in de v1erkelijke bedoelin
gen van de veroniging, nl. juist door vermijding van poli.nick, 
de sugqestic ven een wol''Tillcnè'.e neutraliteit jegens de overi
rr,e landen o pro open en· da.arè,;:>or een groter publiek - en in
zondurh�id intellectuelen - met hot com;�unisme in 2,l zijn fa
cetten te confronteren, 

-

fü;t behoeft geen betoog dat voor andere ziens·01ijzen ten 
aanzien van de wereldpolitiek in de vereniging �eon plaats is. 
Dit. ondervond hot hoofdbestuurslid Dr. Zonnenberg, die hier-
van blijkbaar niet aanstonds OVGI'tUi."l;d WaS en zich in dit COtl- e 
munistisch milieu dacht te kunnen handhaven als belijder van 
de U ,N. 0. gedachte. Hij stelde dan ook zijn zetel ter beschil;:-· 
king, daarmede de uer aan zich zelve houdende. 

Alvorens te komen tot de meer technische details ten a.o.n
zien va.n dit congres, is het gewenst te wijzen op het best2:'l1 
van een zekere controv�rsc in de vereniging t�ssen intellec
tuelen en arbeiders. Terecht wuus de .Amsterdamse vertegenwo01·
dir:or op het "intellectuele" hooÏdbestuur en de te geleerde 
artikelen in "NU". Het hoofdbestuur zal zich - ten aanzi0n 
van de inhoud van het orgaan - hierop dienen te bezinnen . 
Im;:o.ers het overgrote deel der leden is gerecruteerd uit �e 
rijen der Communistische Partij Nederland, waarin het arbei
derselement domineert. Het laat zich aanzien dat het hoofd
bcstuur eon, aanzienlijke taak te wachten staat teneinde ener·· 
zijds gevolg te kunnen geven aan zijn wens intellectuelen te 
binden en anderzijds de (arbcidcrs)leden in alle opzichten 
te bGvrodigcn. 



r 

e 

e 

- 3 -

Het congres zelve was slecht georganiseerd en getui12:ël.e ve.:1 
e0n uiterst slo�dige voorbereiding. De meeste af�evaardigden 
·:raren volko::-1en onkundig van de ingediende voorstellen en be
stuur(4"i1C'dedelingen 7 ver11er�ct in z.g. 11 Discussiema teriaal 11, 

O:çvallend was 9 dat slechts enkele afdelingen 9 t. ·.v. het 
Qc,rrest p,;:sterdam.

9 
de afdeling Velsen en de afdeling Rottor

dar.1 7 voorstellen ter behandeling op het congres hadden int-�e-
dient'l � •::elke bo-vendien nog van geringe betekenis waren. 
··· ..,:,.1 c12ze \roorstellen aan het slot van het congres 7 samen :wt
.1et ·1erl(plan 1949-1950, ter taf3l -:1erden r.;ebracht7 was de èj_;>
cuscie hierover zeer verward en volkomen onvruchtbaar. ])at c1.0
D9este voo:;_�stellen 9 zowel als het ''lerkplan eerst t ,_jdens de
confere:r.1tie ter kennis v2.n het raerendeel der af �ev8ardip.::de�1
werd 1';ebr8.cht 9 1Nas a2n deze c:ang van zaken niet vreend.

De vr?a.g rijst in hoeverre $ in verbFind I:1et het bovenstar: :.1·-

0.e, aan een bep2a lde opzet v2n het hoofdbestuur kan worden ,.,-e-
é'tac�1t, temeer waar ter ;rerr-;adering wel de-�elijk bleek, d2-t er 
c�i�ie� uit de verschillende afdelin�en ten over wps. 

VeTJ.eldenswaarcl zijn noR: de volgende gegevens. uit het 
C::iscuss:Le--na teriaal aflrnmstig. 

Oro:a�üsa tie. 

',,..iste:i;:dc � is ges_pli tst in 5 aÏdelingen 9 verenigd in het 
j�_-is·�e::cdam" 

r:<.e 'feD t 

.. _ -::? v. .,.t;:;u_;_(:, _i..,i.g;3jaar werden de volgende afde--
J iw·;-:;:1 op,rrericht� Utrecht1 :8nschede 1 0lanerbrug; Haarle::n, 
zasnclaw.; ,::iormervecr 1 Hilversum en KrOJlmenie, zodat de vereni
-.:LnP'. th2ns 17 aÎdelingen telt. Hiernaast beschikt men nog over 
3S z.�. correspondentschappen, over het gehele land versJreid. 

Ledental. 

�-ast plu. 2.200 jaarleden, telt de vereniging ca. 4.300 sar:1 ·
leden, totaal dus ca. 5.500 leden. 

Orgaan" 

De ople�e kon worden op�evoerd �ot 8.000. _Er;� echter Reblc
ken, dat in vers6hillende afd��in�en aanzienliJke voorraden 
onverkoc::-it bleven 7 zodat betwiJfeld wordt of deze opl2. ri:e ge-
hanc1b.a2-fd kan blijven.

- Overig -
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van -::'lOKS (Ve.renig:ing . cul t1.1re;le botrek"dngen I!l.et l-iet 
buit�ml2nd en de u.s.S.I L 1 ,�den rcgeL;iatig Sovjet-kranten 
on ·t;ij dschriften ontvangen ] dh '.."'.:.i. J �c�'ldeels, te�en po:rti-�1er
�0eding, Derden verzonden aan hen; die da2r prijs op stelden. 

De,')alans over het tijdvak van 1.5.1047 t/m 31.5.1948 
,:,luit Iaet een nadelig saldo· van f. 644. 60 • 

. Do ')ogroting voor.het jaar, lopende van 1.6.1J4-8 -- 31.5.
1949, l2at de volgende cijfers zienz 

�:é',.2.''idblad n:rm;; 
Sala:rissen 
'.Jciale lasten 

:·It..1ur en onderhoud 
r,;o '101.11.:.ren 
ICanto orbehoef ten 
en ëru10:wrken 

Juridische bijstand 
Reiclrnsten 
�ndcJ.i� Ga�do uit
voorirAgen 
Di.ven,e !-:osten 
,nvoor7 i r:>n 

:� 0 1 7 0 500 0 --

il 

\\ 

lî 

il 

li 

3. 1 20. -·· 
480.--

825,--

1.350.----· 
1 • 000. ----

50. ---�
9;0.· ..

500. --·
300 .... 
600.--

.......,x...,_ p-.,....-
...,

-.-. --

!3-4'.i:ElT. 

Jaarleden 
1.laandleden en 
1o·sse nummers 
&C:_;ortnu.m.Jners 
Huisr--enoten 
l}ifte:n 
Advertenties 
Diverse opbrenc-
sten 

f. 

li 

il 

,1 

11 

11 

s.oon. 

1 3. '_iO(, 
3 �0'" . 

'- - . 

3. 0()("!.

A2,·,1 het '18rkµ1an 1949--1950 ] dat slechts een :richtJ.ijn Ti.�

'?,·:-i crL 9.lle moge�_ijklleid openlaat voor eigen initiatief 7 r:rn·(· 
dezerzijds nog het volgende ter za�e dienende ontleund. 

In de 2e helft van Augustus zal een nationale landdag 
1 :,re.en ri;<,1boudcn 7 v,,aar alle l�den en vriend.en van de vercni '.";i:n c:;

'}'i.jl'!N'- zullen komen Oiil te gctuigoi1 voor de vrede. Deze bij eon -
'-:>··.:.st zel het startcchot zijn VO:)r een leélen-werfectie" Op 1 
I:nc0::1

1
) 8r IJ.'.)Ct het ledental d.0 10.000 gefasseerd zijn. 

Voo:r-'cs zullen u:c lezinr�cn r:rnrden gchoup.en 7 films vcrtoo1"è J 

concerten. gegeven cnz. 

uEl Revoluti.e·-.'.1crdcmkiag noet dit ja2r door alle a:fdolin-
r·cm wo:.:-den georaanisuerd tussen 4 en 1 O Octobcr. 

·- Als -
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Als herdenkingsdagen ? die zich lenen voor het bcler�""en 
van bijoen�rn:,1sten, worden genoGmd: 

5 l.'Ieü Nationale Feestdag voor Nederland. Een dag, die wij tn 
1 1Ct teken V8.n vrede en vriendschap tussen de volkeren 
:.noetcn zetten, 

Begin Junü Geboortedag van Alex Poesjkin, één van de grootste 
Russische schrijvers (1799·-1837); 

18 Junü Sterfdag 1laxim r:'..orki,. de beroemde Sovjet-schriJver 
,, . ;. (1858--1936), 

- 7 80ptenber: C .. :';:.;·k�t:.-:i. van ï!Ioskou (1147);
20 November� Sterfdeg van Leo Tolstoi (1828-1910);
�1 DGèonber� r:'-cboortodag van J. Stalin (1879).Dit jaar viert

· �talin zijn 70e verjaardag;
2� ))qcqüborg Lenin hcrclcmkingsdag (21 .1 .1924 stierf Wladimir

Iljitsj Lenin)�
23 Fob�:·l�ari: Dag van het Sovjet-leger (1918) .•

De agenda voor hot congres luidde als volgt: 

z.atcrdag 23.4.1949 yan 15-18 uur (openbare zitting voor leden 
en pers). 

A. Opening.door de wnd. voorzitter.
B. Verkiezing prosidium.
c. Jaarverslag secretaris.
D. Jaarverslag penningmeester.
E. Jaarverslag hoofdredacteur.

znt.:;rdag 23.4.194.9 van 19.30-22 uur.(besloten zittin� van, 
hoofdbestuur en a::r.;evaardigde.n). 

5• Bespn;lün:g candidatnn voor het hoofdbestuur en de kascom·-
missie. 

0, Discussie overi h,.:;t beleid van het hoofdbestuur. 

z.ondag 24.4.1949 van 9.30-12 uur (openbare feestelijke bijeen-
1:onst). 

H., 1roes9raak van z.E. de .Ambassadcmr dor u.s.s.R.

z.onu�g 24.4.1949 van 14-17 uur (oponbare zitting voor ledon 
en pers)• · · 

J. verkiezing hoofdbestuur en kascomm.issie.

- :[. -

/ 
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r · ·i:-�r,g,:.'\..1e"cings tousp:raken van de bui tonlandsc afgevaardigden. 
L. Discussie over de perspectieven (werkplan).
�I. S1ui tingstocspraak van de nicuvrn voorzitter.

cm.rn-RES-VE:J.bLAG. 

Eet congros werd geopend door ,J. Hoo,c�cars:pel (6.4.1888 
Ams tordam), die oen woorc1 van ._r.1elkom richtte tot c.1e bu:i. ton
landsq .af govaarq._igden • 

. t f ·: •, 

Ha vurvolg,ms zijn blijdschap te hebben ui t.o.:esprokan e 
over de officiële bel�ngstelling van de zijde der u.s.s.R.,
begroette hij de afr�evaardigden v2.n de 11 Arbeide:rsbond voor 
Cultuur (A.B.C.); de 1fo.derlandfrn Vrouwen Beweging (Ir.v.B.); 
Het Alsern.ecn llJGderlands Jeugd Verbond (A. H. J. V.) µ30r�anisa tie 
vvn ?rogrcssieve Studerende Jeugd (o.?..s.J.); de Bond van 
;:ocialistische Zang- en I:iuziekverenigingen! het zangkoor 
:1 ;\I::irgenrood11 .:m het zangkoor "Solidari teit 11 • 

Spi·elrnr womo.re;crde het oprichtingscongres en constateerde 
dat er sindsdien veel veranderd is. neer en meer blijkt, dat 
.:ülc VJTdach"craakingon en ophi tsirsgcn zich richten tegen Rus-
land 011. ü1 fci to daara.oor tegen do vrede. Het is dan ook n00'

1 

:2'.a'.rnJ ijk, <lat het vwrk 11 do. vrodc diencm 11 met alle kracht wordt 
a.c-.ngo ;?é..kt. Vrede door vriondscha:p. Vrede door vricnd·sch.a:p met 
ao u.s.s.R. 

N?., do tocstanè.cm in do S. U. verheerlijkt te hebben? kwam. 
i1j j tot de conc::..usic � 11 \Jio do cultuur dient 9 voort geen oorlo.gn • e 

Ondat zij verhinderd ·:ras ora op zondagmiddag haar begroo
tir-gsvrnorcJ.on to sprckun 1 word hierna het woord verleend aan 
cl.c à.f,-,,ovaardigél.e van de O.J?.s.J.: Else Mulder (5.8.1927 Am
sterdam), die vcrk�aarde dat het hoog tijd werd, dat do lcn
gon8 omtn:nt Rusland ontmaskerd werden. 

Volp.;ens ha.ar moest bekend genaakt worden wat er werke
lijl,c in Rusland gebeurt 11 0m deze rotte wereld aan de lcaak te 
stcllën11• Een van de middelen orn hiertoe te komen is een zui·
vering V[m de r.-eschiedenisbooken van alle vorvalsinn;cm. Zij 
beslcot haar toespraak met� 11 Leve de Sovjet-Unie, waar de 
jeu.rrd '.6ich tGn volle kan ontplooienn . 

Na de verkiezing van een candidat<.:ncom.ül.issie, kreeg 
r+.C. ven Lewe (26.11.1904 .Ar,J.sterdam) gelegenheid verslag uit· 
to bnn1;:ron ovor de financH!n. 

- Deze -
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D��e constateerde det hij 9 tot zijn s}ijt, op het mouent dat 
-11 als penningrn.eester in functie trad (15.4.1948) 9 r.10eut v�ut·
st�Jlen dat de tcestand 9 waarin hij de administratie aantrof
niet geheel en al bevredigend was te noemen.

Hij achtte het practisch orunogelijk de fouten en hiaten 
van het afgelopen boekjaar uit te zoeken, zodat p.occlgedwongen 
met een schone lei zal moeten worden begonnen. �Iaatregelen die
nen getroffen te worden om per 1.6.1949 de administratie te 
verheteren. 

Door de afwezigheid van de in functie zijnde hoofdrede,c
teur Vé!,l'l het orgaan 11Nu11, Dr. :::;.:. Rebling (4.12.1911 ï:,Iariën
dorff) 9 werd het jaarverslag over het maandblad gebracht door 
de ·:rnd. hoofdredacteur Drso A. Blur.icr (20.4.1910 Tandjong Poe:rP. 
·:,1ndj ei).

Vol�ens dit verslag was het belangrijkste in de tot stan& 
�·i:brachte reorganisatie wel geweest de overno..111e van het blad 
.�.o'.:,l' 0.e d:n:i.kkerij :aeier:ma;:i:'!. rm Co. Deze firma toch had er voo1' 
gezor.':d, det het blad sindsdien geregeld kon verschijnen. 
V->orts is de redactie zodanig gewijzj_p:d ? dat aan de wens v1::1.n ./.,,,.

vele lezers werd tei::semoet gekomen en in het blad, :i:1a2 st de 
iedereen interesserende ge�evens over het da�elijks leven v�n 
de Sovjet-bur�ers, plaats werd verleend aan de politiek. Het 
blad heeft mede hierdoor een meer strijdbaar kar�:ter gekrepen. 

Aansluitend op dit redactieverslag, v,as het woord aa� de 
secretaris M. van der Zee (30.7;1918 Velsen). 

l)e?.e bracht geen jaarverslag uit in de eigenlij 1:e zin ·V'

..• E: 0 woord 9 doch hield een rede, geheel af gestemd op het z. ('I'. 

Russische vredesoffensief. Enerzijds 'acrd cri tiek �;elev-erè. o�
alles wat. dooT .Aïnerika en. West-Europa gedaan wordt 1 anè'.cr?;·: J' �: 
stak hij de loftrompet over datgene 1Nat door de u.s.s.R. "IOT,"t 

verricl1t. 

Volgens hem zou Rusland ni1Turnr Gen oorlog beginnen, te:..1-
zi.; l1et ernstig wordt a:eproVoceerd. 11Waar is de voor Rusland 
ii,.7� :rl;:znde 5e colonne. Of zijn wij dat misschien omdat wij 
iivriend�.m van de U.S. S. R. zijn 11 vroeg hij zijn gehoor. 

Nieuwe gezichtspunten leverde deze rede hiet op. 

Te 17.30 uur werd de eerste zitting gesloten. 

Te 1 S. 30 uur ·,,erd de 2è zitting met enkele woorden van 
�cogcarn9el geopend. 

- Begonnen -

I 
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:ï3e?;on:c1en ':Ierè. net de discusoie ovr,.�r het beleid van het 
lloo/dber.;tuur, 

Het verslag van de :;,)ennint!,meester werd goedgekeurd. 

Eet redactie -vi. rslag lo!cte veel cri tick uit. 

Als t=>erste spre1;:er kreeg; name:rn het gewest .Aï�sterc1.::>m, 
?,nllus �:foortma;,1 (2.5.1914 .Ansterdan) het woord. Volri:ens hem 
n·ce "t de snmens; -1 1_ i_ng ven het hoofdbestuur alle reden tot 

·· net is voor;..?,.,,.,, ijk sam;.;n9,:esteld uit intollectuele·.1

') 

1 

• _Wi.. �.:u ��or"ele.nent ontbreekt vrijwel geheel. In het afr-c:-
1 )),m j22.r is duidelijk -;eoleken, dat deze intellectuelen l'.i'.li.s::-

a . �'l.:i.en ':Vel van goede ':!il zijn, maar alle 02.paciteiton om een • 
�0reni�ing te leiden, missen. 

Ej_j merldü op 1 dat de vereniging niet alle��n ee�1 cul tu
r ,1c� vcrcni . .fsing ;1oet zij ri doch ook een strj.j do�_ganisa i�J-5! .• 

. -��n�blad on vereniging moeten politiek actief zijn c� 60 
:;t::rj_jrl voor het behoud van de vrede noot het middelJr:,t va;1 ë-) 
ac l;ivi tei t zijn, îüj besloot zijn rede met de opme:rl,:-l ng" dot 
d:i..t g,.,c.n domonsti·atieÎ co:'.lgrcs had moeten zijn, öocl-:-. 1..',:'l ,�:c:. -
�:crsconf eren tie. 

Ook af rrcva.arclie:den uit andere afdelin;;en liet(m criti .. lc 
horen, hetgeen in hoofdze,ak i.'1C:CI'1<:N8Jil op Jndcrstreping der 
wnordon van -noort:ian. 

A. Blumcr 9 die de discussiai1ton beant•voorddo, aanvi.ardC0
voel van do ui ts:mbrachtc cri tic�-:. Volgc)ns hem wordt zoveol r,i'.)·· 

gelijk koers gezet naar eun principiHle uitlog van do problemen, 
��,p.r r}i �-bGtekendc nie·t 1 dat mc_r::...J.E._l1ot L1a8.ndblad }.:0_0; __ 0:,ccr?:;:-'.\?P: e tot cnn directe aanval op het kapitalisme.Door een ::;>rincipiUle 
��,-;���� --:- '"" 0n "Pn +,,: rrenov�Öllcäar stellen van situaties en 
::n·o�')l.e;raon, '.iVj,.l uen clo waar·o.u Vö,.l.J. "-�·c,:-.--'-· �,·_ :'lc J,1J. :>;ebmirt� 
c"'.uièlelijk makc:m, naar do redactie vindt het niet n.;cwonst om 
.1.anv:?.llen te doen o:p an.doro systemen. Dit is nelïvier1c vf.in.(fo 
�poY�:tieke :o�rtj.jcm. 

Het vors lag vc.n de redactie •:rerd hierna goedgel:eurd � 

In de laatste hoofdtH)St1"mr·svcrgadering bleek een princi
:îieol verschil in opv�1 tting te ·besta.an tussen Dr. zon ... "lenbcrg 
en het overige, deel van dit bestuur, over de taak van do ve-r
oniging. :or. zonrnrn.berg 9 die zich destijds hierom uit het dap}';·
lijks bestuur had terugg;etrokken 9 bvam, bïj de behandelinp; van 
het verslag van do sccrotaris 9 als eerste spreker aan het Vioo-rè,. 

In een zoor in�uwikkold betoog trachtte hij él.e 
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e.f.rr·.;vaaràigdcn duidelijk tG maken dat hut principiële verschil 
tussen hum en de overiac leden van hot hoofdbestuur, reeds v22

de aanvang af had bostae.n on oorst acuut was geworden bij do 
V,""ststelling van het werksche:;na voor het komende vorenürinP-s
jaar. Hij bèwoerde geen communist te ·zijn en het noodzakclijl:: 
te vinden, dat de strijd voor de vrede werd gevoerd in het k['
dcr van do u.n.o., hctr.;ccn hij in hot werkplan van de v<.:re"1i
�ing op�ono�en �cnste te zien. Indien dit niet �eschiedde, . _ 
hij zijn candidatuur voor het hoofdbestuur niet aanvaarden. 

Enige af gcv2ardir.;den maakt0n voorts aenmerkinr;cm op de 
werkzaamheden van het secretariaat. 

I:.1 d8 beantwoording van de gelevorde critiek 9 sprak 
rr. van der Zee er zijn vrcu�de over uit, dat deze was uitge
bracht. Veel hiervan werd door hem aanvaard, maar een groot 
clr:el m0vst worden teruggewezen na.ar de afdelingen. m_j erkend0� 
/!_o grote lijnun uit h::;t oog te hebben verloren. 

VcJ.'Volgens ontspon zich een felle woordenstrijd tussen 
Dr. zonnenberg, · Hoogcarspcl en G. van Praag (22.9.1895 .Amster
èam), waarin Zonnenberg er van beschuldigd werd, dat hij ve.11 
de ve;rcrniging ü(;fi propaganda-instituut voor de V .-n. wilde B2,

k0n. Volge;ns Hoogcarspol ligt de hoop op vrede niet in de v.r.

doch in de s.u ..

Hot woord 'Nas hh,rna aan de rapJorteur van do candidat:.·t
comnissic, die bekend maakte, dat naar de mening van do�o c; · · 
missie, hot niouwo hoof dbostuur diende te bestaan uit 17 l"·
don. Hij stolde voor Th. U. do Vries (26.4.1907 Dantur1e,dool) 
to bcnooml)n tot voorzitter en A. Blumer tot hoofdrcdactonr \ - ,· 
hot org2.en. Beiden ':krdcm bij acclamatie gekozen. 

Voorts stelde de commissie voor Dr. E. Rebling te onth;;.? -
f0n ,r2n zijn functio als hoofdredacteur on te zijner tijd to 
tono8:::.icm tot algcmean secretaris, torNijl î"l. van dor zee tot 
a.d:ninistrl',tiof secretaris diende te worden benoend. De candi 
datuur ve.n Dr. Zonncnborg kon de collll!lissic niet ondcrsteunoJ� 
evenmin dio ve.n H.A. J)cyl (2.5.1905 Rotterdam). 

Volg;;;ns art. 23 ven het huishoudelijk regler.11.rnt traden 
FÜS 1:)estuurslid Ë'..f: 

yn,;rnl Daylos, gu b. 1 2. 11 .1897 te Odessa; ,.,onende te Rotterdar,1 � 
__ ..... ---

:I,;rt'1anus A. D0yl, rrnb. 2.5.1905 te Rotterdam, wonende te -- - Rotterdam, 
IIe:·:idrilc :Pieter van Ens bergen, geb. 20.12.1896 te Rotterdam, 

wonende te Rotterdam, 

- Dr. Engels -

I 
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Dr. Joseph En7els, :,-eb. 27.12.1909 te Rotterdar.i., wonenë1 e te 
Grord nr:cn� 

G. r::.iseken ( s chuilnaan.1 van Paul Louis A,'1.toine van :Buren Len-. 
sink, geb. 12.10.1907) wonende te Vaals; 

Theodoru$ :Iendriirn, ·geb. 3.2.1918 te Arnhem, wonende -:;e 
· __ .......... 

. Arnhem i 
. },Ir�Hen�!�Iw�, geb. 3.8.1882 to Assen, wonende te '}ro-oj 1 ·

Hendrik Karel Leppink, geb. 18.2.1924 te Enschede. v1onerié'0 ��0

--·· E'nschede; 
J)r._Johanr.es �:ï.:8.�,I.A. zonnenberg, geb. 16.4.1907 te R.otterc:.P 1

, 

· wo:'lénde te 1 s-Graven:b,.age 9 e 
allen terstond herkiesbaar. 

In functie blevem 

J;t.J...§.?'0_eth Cáth�}j.n_e J?olak, 1teb. 1Li.9.1s9·1 te .Ar:i.stc:rè.n!'1
7 

·rronu, 
te .Amsterdam (gescheiden vrouv, van Bayens, �:.ic.'.:: 
noeNende mevr. B. Bayens); 

Jan Hoor:carspel, geb. 6.4.1888 te A:'i."lstera.am, woneYtde te Ilc'. 
. terdami 
,:::i.jsbert1.,1.s Cornelis van Le-;:re, geb. 26.:1.1904 te li.rnsterènm, 

�---,;vonende te---:Arosterdam1 
· rr. :SbE:rhera. Re blinf; 9 geb. 4 .1. 2. 1 911 te :Iariëndorff, wonende
··-----· ·----� 11I.1sterdam�
Ir. Sebald Justinus fö.1-t,<::ers, geb. 25.1.1879-te Leiden, ,�,onen:.:,�

te ;\nste:cdam, 
î:.I8rten van der zee 9 .geb. 30.7.1918 te Velse11 9 wonende te Pu:�... e ----· 

merend. 

(}cdurende het afgelopen verenL<;.;ingsjaar bedan1�ten als 
�oofdbestuurslid� 

· ·I;Iartirnrn Ad'rianus Stam, geb. 5.8.1899 te Purmerend 9 wonende--
--:-Eins·�àrdäm, 

Hendrikus Hennink, geb. 18.7.1895 te Hengelo, wonende te -----
veïsen� 

Een eventuel·e candidatuur werd ·niet aanvaard door:: 

!Ievr. E.C. Polak (Waarschijnlijk wordt bedoeld 9 dat zij als
Sö·oJ?dbestuurslid bedanlde, o;:ndat zij volgens 
art .. 23 van het huish. reglement nog een jaar 
zitting zou hebben); 

- P. Dayles
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P. Dayles -- Rotterdam,
K. Leppink - Enschede;

J van Santen - .Amsterdam.

Niet opr:enomen als candidaa.t werden� Dr. zonnenberg en 
HA, Deyl. 

Hierna vond de ste2ming plaats 9 waarvan de uitslag in 
de 4e zitting zou worden bekend gemaakt. 

Te 23.15 uur gin�en de aanwezigen uiteen. 

De derde zitting 9 op Zondagmorgen, bestond uit een fees� 
�elijke bijeenkomst, bijgewoond door ca. 1.000 personen. 

Aanwezig waren o.a. de 1$ezanten van de u.s.s.R., Polen, 
Hongarije en Roemenië 9 de zaakgelastigde van Tsj echo-Slo"'a
kij e 9 de 1e en 2e secretaris van de u.s.s.R.-ambassade, de 
heer '1o_esew van de WOKS (Vereniging v>or Cul turel·, Betrekkin-
gen metnet Buitenland in de u.s.s.R.) 9 de afgevaardigden vc.n 
buitenlandse zusterverenigingen in Schotland (Campbell) 1 Fjr 
land (Ct...::.an) ;, Bnlri;it! (F.lesch)-1 :D .�0J.,:,:2.:;.·i :e ( .. El.ria '.J"t :-�·-�'..'C _,
Cau1 de (}ro·ot, algemeen secretaris van de C.P.N. 

Nadat Hoogcarspel de aam•1ezig.en had verwelkomd en do 
Afilbassadeur van de u.s.s.R. had uitgenodigd het e�c-lid3�Pt� 
schap van het presidium te willen aanvaarden, sprak dc.'-Z(-}

laatste enige woorden van welkom. Hij sprak de hoop uit 9 d�t 
het werk van de vereniging zou mogen leiden tot een beter rre-
derzijds begrip en tot het behoud van de vrede. 

Voordat de Russische .Ambassadeur zijn plaats i� het 
presidium innam, werd het Russische volkslied door middel va;.: 
een gramofoonplaat ten gehore gebracht, ter:,ijl de aanwezi::;e,: 
zich van hun zetels verhieven. 

De in de Russische taal uitgesproken rede werd vertaa.lè. 
door de 2e secretaris van de Ambassade. 

Hierna volgde het optreden van een Russische dans- en 
zang�roep en �Nee zang- en muzieknummers van het jeugdkoor 
11 solidariteit 11 • 

Na, a.e pauze ':'Terden t•-,ee Russische documentaire films 
vertoond. De eerste behandelde het 2e Congres van de Inter-
nationale Vrouwenbe"rnP.:ing in ::Ioskou, de t"rnede het optreden 
van het Russische soldaten zang- en dansensemble ii f.lexandr:::.-
now" in Duitsland. 

- Beide -
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Bei� 0 films oogstten veel bijval. 

Te 12,30 1J.1.J.r :,-in:,; dë.ze bijeenk,:rnst uiteen. 

:) .. reet na. het begin V8.n de ·:üddagzitting r.:rerd de v.i tslP.� 
van de verkiezing bel:end P-;emaakt. 

Ve;:·kozen werden� 

/ Theunis ·TilJ�_e __ è!__e Jr?.:_es 9 geb. 26.4.1907 te Dantuma.dce J., ,;;o:1c·'lr----··- · 
te .Amsterè,am 7 voorzitter; 

;\lfred B1umer 9 ,:,;eb. 20.4.1910 Tar.qjong ?oera Bindjei 9 
1·10�1.ez:?r. · te Am.sterdad 9 hoofdredacteur9

Dr. �berhArd Rebling, geb. 4.12.1911 te ?-larHlndor:�f 'l1'onerH:c / ---- , te /1.r1stcrdam, alge1�ee!}- secretaris, 
' 

/ Uarten van der zee, geb. 30,7.1918 te Velsen 9 vror:e,1de 
·-·--- ---,, te J:>urmerend 9 administrati.e--secreta!._��-�

J 0j__j_s_l?_e:r:t _ _::.i�-�:·cornelis van Lewe, geb. 26.11.1904 te l1.ïJ.G°:!.:;rè,c.1;:.l; 
wonende te AmsteTda;-.1. 9 penningmcesten 

, Ja�I-��cars)el 9 ,o.:eb. 6.4.1888 te Amsterdam, ',7onenc'e 
. te Rotterdam, 

.,,,.. Ir, Sebald J�;;tinus Rutgers, geb. 25.1.1879 te Leiden, ·-,e;1c:, 
· ----· te .î.�1sterda.:n;

)� .. Josej;>1.1 En,�els, t.se b. 27.12.1909 te Rotterdam, woncn•fo / · 
�Groningen; 

,, :'.onc1rik __ Pietc1 van J.i;nsbergen 7 geb. 20.12.1896 te R8tt,:n.·de,l"1 9 
4 11oncnël e te Rotterdam, 

/ 
!".'.-. 0;.iseken ( sc•1.uilnaf'lm v2n J?aul Louj_s .\ntoine v2n :Sn.ren l.:er..--

1ink, "eb. 12.10.1907), ryonende te Vaa�s� 
'J:neoc3.o:r·us Henè:cjks 7 geb. 3.2.1J18 te At,:;_:hen 7 

·onenél.e te 
,\rnhem; 

x !i�c. H<=rn.drik I•c18ma 9 geb, 3.8.1882 te Assen 9 vrnnend.e -ce ---��-
Leiden; 

v B. van Ootegen 1 v:.::r.3nde te .!1.msterè.am� 
wonende te r,.errit van J?reHo;, geb. 22,9.1895 te �\:î,1sterdam, 

·-;-i�-l}Té'Venhar.;e;

1�.- Ilevr •. Scheres, 1ilonende te .Amsterdam,

I C. J. Vos, 1Nonenf-':l te .l\.m.sterdam;
]?ay.l_U;_� Uoortman 7 geb. 2.5.1914 te Aasterdaro, •rronende te

Am$"terdaro. 

- Wlr. II. I..'0.....;'' 
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:.ïr. H. Iwem.a (voornoemd) '7erd gekozen als af P,;evaarè.ir-:dc 
van de vereniging naar het vredescongres te Parijs. 

Tenslotte werd het woord vGrleend aen de afgevaardigden 
v2n de zusterverenüün."'en in België ? Schotland, Fin.land en 
Bulgarije ? alsmede aan vertegenwoordi�ers van de 1T. V.B.? h0·'.:;

1i..·'_ir .J. V.? de Bond van Socialistisc''e Zan,r- en Uuziekvereni-
,q:ingen en van de A. :B. C. • 

Al!en spraken korte begroetin�swoarden uit en waren u��
niem ven mening ? dat de strijd voor het behoud van de vrede 
revoc�rd moet ,1,orden in nauvre samenwerking met de S. U •• 

Te 1 8 uur werd deze laatste z i ttin.q; beëindi f.!'d? Wacff··1et..e 
tevens dit tweedaags congres we:rd besloten. 



UITT"El(C� 
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Dieze1fde vrec:esnclH.5.ek achtten de leden van ··-'i:;nd.•3r.Lan<1- 1 U ,S ·� .R • ': ernstig aangé,:·and àoo1' de vertoning Ln NëdW"lél.nd van /.{J ,10 de film ''Het geval Gouzank:0 1: (Het IJ7.e:ren Gordijn)·., �. In een 1:1ug�ch:cLr·tje heeft ·1"1W, .• u.,� thans Ilfv1·c ��anle:�d.l?,g. � 114-'"'-.
:an de vertoning 1n Amsterdam� vastgesteld, Hdat a.i."it2.··8cwJetKr·1n·M 

gen het wagen het Russische voJ.k tG bel•.3d:i..gen'ï � 
". . De bedoeling Va.'1 de verto.i:ii�g heet to. rîangst en .haa.�� te ver-
11�re1denc: Angst voo1• een land oat nog no,n "v een oo:rloe; 1s 1)e
gonnen of heeft uitgelokt" Haat tegen een volk ç dat zijn. beste 

"zonen en dochte�n:· gaf' jn d.5.enst vun de rnensheid'l o 
Med8gedeelà. we;..�d 1 dat de Ve:i:e.:i.iging "l'Tedo:rland--ü 

tegen deze film P}�.?LtJ.:..e.,f stellin.g nea."'lt ,., Ye1·:r cht werd 
BuTgelneester van Ac.c.stej'dfuu en aan de Directeur van het 

c n •·• �1 
�.} ., ..:, � l": "' . 
!;:?cl 1e 
theater 

een prot;estschri jven tegen h$t ver·tonen te zenden. Ook de veJ'
eniging had een dringende opr".Jep gestuurd,, -,r;:,orts werd in hot 
pamflet opgewekt tot toyc•)t e.n tevens to� tot b5" jwor�en ve..n een 

aantal tegen�voo., st'-: ï :1 ·i ngen ., welke ?Ouden tonen hoe no;� werke
lijk in de Sovtjat"TJnie :i.s. 

Zondagm0:rgtn ( 10 ,Tul�- ) we:l'den a eze p_rogr-am:na t s ln ver�·
schillende Amste:rdamse thea:ti:,:rs vertoond ·to.a. uitkijk, Cultura, 
Odeon; K:dte:r:;.c.n" 01:ynr;.ïia en Rex) o In dez<:; YOO""'St8llingen werd 
het optreden ve:n 8'?'.'r'ekers (Theun de V :ries, ,J ,1Ingels � Movr "Nel 
Visch J J cHoogca.:rspel� ?,,Wcordman· en B"van Otegem) aangekondigd, 
alsmede van een ae"ntal kunstenaa:f's (Hu. Ya.n Vea.n, (!()'.1" Svff.1.�:t, Het
tye:ck s 'KJ.se Mulà.er �, 1�.f:t!'i� van V?er;.I Wy 7, Gr5.m�e:i."G� sn. 7an de
nm,01sche dansgrc(1p 1'De Roae Ste:r"?,., De t:i.tels G.e:r v-s:rt;:;onde 
films lu.iden� ''In naam va:i. het leven1', •·1 800 jaar Mosko-,i 11

-" 
"De 

Jongè Gar.de11 s �De afBevaardie;de ven è:. D&l tisohe ·12..00·: 11 011 
�sportp�rade". -· 

Uit; het vo:rens':nande is duidelijk eevm:rden. dat rn.en· de 
tol.2'enGctie op b:reéte gTonö.slag heeft willen plaatsen 'J .Jnèl.·�:r noch
ta�s de ve:r ,., ·11:m,d1::n·.l,:1nd,�CJ.S,S:1!?, ?1 te compr·omit;teren. Zij moet 
naar bui ten 'een c1.ütu.:r eJ.e organisatie blijven� 

J,Jen d0r leiden6.e f:ï.guren van �1Nedc:cland-U ,D o S ,'k � 1i stelde 
vast� dat· het nietr on de weg der vereniging ��g c� in de biosco-
pen :éwnoer of' wano:rd.eJ i.j�beden te v{n�oorzaken" DBI.e ·ûefü'VJijze JA &-z 0 

vre.rd door' de recent'<: manieT-van o:ptred;::3n bevestigd., f'/J� 
De namen van T'uim vee:rtie; kunstenaars in NE'derJ.and werden � 61

0 d 7 J'L!.l:i j 0 L afged:rukt in '9De Waar·heidi9
o Zij yirot-:rnte!'·,·.n, r.µ. 6

11..., 
d;'G 

O 

doo.r de fiJ.m �1HE:t Geval Gouzenko" tegen een bev.rie.u•le nati.:.__1" � 
1tvalse li jlc geae;ee:ï'd" word c � , 
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Na het vertonen ven de film werd de hierboven vermelde uit
slag bekend gemaakt en te 23.45 ging de vergadering uiteen. 
Bij de deur werd gecollecteerd voor dekking van de gemaakte 
kosten. 
Nog werd medegedeeld,dat op 27 Mei 1949 in de g:rote zaal van 
"Krasnapolsky'' de vertoning zal plaats vinden van de Russisohe 
film ••ne Jonge Garde" en op 11 Juni 1949 een Poesjkin-herden
king zal plaats vinden.,waarov�r nog nadere bijzonderheden 
zullen worden vermeld. 
----�--------------�-------------------------��----------

J�. \\ f 

,. 
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19 Mei 1949.

f-0 

. 23 MEI 1949 

1Afr b�bb�

Op Woensdag,18 Mei 1949,te 19 uur hield de vereniging "Nederland-
USSR",gewest Amsterdam een huishoudeli vergadering in het 
gebouw "Ons Genoegen" an s raa 2 ,.Amsterdam( C). 
De vergadering,die alleen toegankelijk was voor leden,werd door 
ongeveer 150 personen bijgewoond.De zaaloapaoiteit bedraagt on
geveer 300 personen.Versieringen waren niet aangebracht.Personen 
in militaire uniform werden niet opgemerkt. 

,/ De vergadering werd geleid door Mevr.M.G.SCHERES,die met een kort
openingsv1oord de aanwezigen welkom heette. 

';f- 1 Vervolgens was het woord aan B.OOTEGEM voor het uitbrengen van 
-zijn verslag ovèr het op 23 en 24 .April gehouden congres en het

daarbij aangenomen werkplan. 
Waar het verloop van dit congres reeds in een vroeger verslag
werd medegedeeld,moge worden volstaan met de mededeling dat 
OOTEGEM,die een arrogante.indruk maakt,het geheel slordig en 
onbevredigenà behandelde. 
Hierna volgde het jaarverslag van de secretaresse van de afdeling

r}.. il .Amsterdam,Mevr.B.Kt.BTER,waaruit bleek,dat van het oorspronkelijk 
gekozen bestutn" er nog slechts twee leden over waren,t.w.mevr. 
KtBTER en mevr.SCHERES.Niettemin is de afdeling Amsterdam be
langrijk gegroeid en telt zij thans ongeveer 3500 leden. 
Beide verslagen ontmoetten geen oritiek van bêtekenis. 
Waar de afdeling Amsterdam thans omgezet wordt in een gew81Jt 
met 6 afdelingen,is de noodzakelijkheid gebleken van een aanvul
ling van de statuten en het huishoudelijk reglement.Een oonoept-

t,C /r-ontwerp,dat door P.WOOR'IMAN,werd toegelioht,werd na veel heen en 
weer gepraat in principe aanvaard als een voorlopige basis om het
werk voort te zetten. 
Ten aanzien van het ontwerp kan worden •edegedeeld,dat bij het 
bestutn" de neiging bestaat om het gewestbestuur te doen bestaan 
uit onafhankelijke,dus niet aan de afdelingen verbonden personen,
terwijl dan de afdelingsbesturen door niet stemgerechtigde gede
legeerden bij de zittingEll en besprekingen van het gewestbestuur
vertegenwoordigd zouden zijn.Hiertegen rees notal verzet en er 
gingen stemmen op,dat het gewestbestuur zou moeten bestaan uit 
bestuursleden van de efdelingen,aangevuld met een of meer leden 
van het H.B.Waar het ontwerp echter eerst op de volgende congres
zitting zijn definitieve vorm zal krijgen en daar dan uitvoerig 
besproken kan worden en eventueel geamendeerd zal worden aange
nomen,nam de oppositie er genoegen me�e,dat het voorlopig als 
basis voor de werkzaamheden in de voorgestelde vorm werd aanvaard.

Vervolgens werd overgegaan tot de verkiezing van het gewestbe
stuur.Van de voorgestel�e 11 oandidaten,werden de volgende 9 ge

. kozen. 
I bit ChrtKAMMlNG.A1 Mvr.B.Kt.BT.ER, BeOOTEGEM;--Me�.P.AULUSSl!N ,Mevr.

xt.c M.G.SCHÊRES,- -Me-vr.Nel VISÖH-VERMEER" c.J. os, P.WÖÖR'IMAN, 
' , J .A. ffl'rlltA. 

·rerw!jl de stemmen geteld werden,werd de film "Het Rode leger 
als boodschappers van de vrede" vertoond.Deze tilm1die het optre
den van het soldatenensemble "Alexandranow" bebandelt,werd 
reeds eerder besproken. 



U tTTREKSEl 

Uit : OM 468 
À9.no.: .... .617. .... B-C--
V oor : .... OM ... 62.0 ... A�� 

WeAerom veroorzaakten communistische �emostranten, thans in 
Den Haag �n Anst�rda.m, wano�rrlelijkherlen tijAen..q ne vertoning 
van Ae film "Het geval Gouzenko" (fü,t IJzeren GorAi;jn). 
Yoor zovrr tot rlusver beke,nA wp,rA, stelA en Ae betogers zich 
inrlivt Aueel verantwoorrlelijk voor Ae eventvele gevolgen van 
hun agitatie. 
Terzake kon worAen ge,constateern, �at Ae loAen van rle vereniging 
11NeAerlann u.s.s.R.", zich voornamelijk bemoeiAen met Afl opstel
ling enverspreining van pamfletten. Het krachtAaA ige protest kwam 
Aaarentegen van C.P.N. ers. 
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Bijgaand doe ik U toekomen een circulaire van de 'lfereniging Ned.-U.S.S-o.R. 
gewest Amsterdam. 

Tot bestuurslid van het Gewest Amsterdam werden gekozen: 

�l. Hr. J.KAMMINGA, van afd.OOST; 
2. Mevr. B. KUSTER, " 11 ZUIS;

/ 3. Hr. B.v. OarEGEM , 11 t1 VIEST; 
. /14. Mej.A.M.H.PAUIDSSEN, t1 ZUID,;, 
yl5. Mevr. M.SCHEERES, " 11 ZUID; 

6. Mevr.Nel VISCH-VERMEER; CENTRUM;
vJ?. Hr. J. vas;

8.Hr.P.WOORTMA.N, van afd.W!ST; 
,9. -Mevr.A.WIESEBRON-SPIER. ZUID. 

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



J ' 

;f\ 

Vereniging Nederland-USSR Afd.Amsterdam--Secr. :Tolstr.125'III 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aan de leden . 
------------

Algemene ledenvergaderinr., op 
WOENSDAG 18 MEI in GEBOUfl 110NS GENOEGEN 11 

----------Eiands t raat-:zr------�--

.Aanvang 7 uur. 
Agenda: 1:--vërslag C0ngres 

�ij hopen,dat U op

deze belangrijke 
bijeenkomst aanwezig 
zult zijn om mede 

• 
2. Werkplan en haar uitvoering

p--
3. Bestuursverkiezing

te beraadslagen,wat 
er gedaan kan worden 
om onze v·ereniging 
te versterken en 
haar doel te berei
ken. 

• 

• 

•• 

Daarna de prachtige nieuwe film 
Il ffJ, F l nHET RODE LEGER .ALS BOODSCHAPPERSf"l DER îREDE:1 

Ne mt vooral Uw lidmaat schaps.bewij s mede. - Het doel is1door 
goede voorlichting 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - over het leven en 
werken in de Sowjet-Unie,vriendschappelijke banden met de Nederland-
sohe bevolking te versterken. 
Deze voorlichting moet in de eerste plaats geschieden onder die 
kringen va.11 ons volk,die een slechte voorlichting krijgen.Dit is 
een van de, voornaamste taken onzer vereniging,waaraa.n alle leden 
hW'.l steun en medewerking kunnen verlenen. 

Om de taken van onze vereniging. goed µit 
te voeren is op ons Congres van 23-24 Apr. -

,
- -·. -- ..,,. - - - - - - o.a.h.et volgende besluit g�nomen·:lfan de

a-fdeling Amsterdam een gewest te vormen met q_nde.r �noh 5 afd. 
t. w .Moor·d-Oost-Zuid-West en Centrum.
De vo.rruing van het gewest is een bela.ngrijke stap voorwaarts :Ln�;
onze vereniging.Zij geeft aan ons allen niet alleen e�n grbtere
ze1f:::itandif)leid ,maar daarnaad 90k een grote verantwoordelijkheid�

Gev,ost--be stuur 
Amst e.rdam ...,. 

- - - - - - - - - - -

tiatief ontwikkelen en 
- - - - - - - - - - -

Gandidaten voçir het -
Gcwest�bestuur 

- - - - - - - - -

Het te vormen gewest-bestuur zal meer .nog 
dan voox-heen de afdelingen moeten steun�m
Daarom zal dit bestuur moeten bestaan uit 
vrienden

1
waarvan gebleken. is;dat zij 'ini-

in staat zijn leiding te go��A. 

De volgende candidaten voor dit bestuur

werden reeds eesteld· 

,, f 1. Mevr.H.Heyermans 
2. Hr.Chr.Kamminga t 7. 

8. 
9. 

10. 
-: ,11. 

Hr.C.J.Vos 
Mevr.M.Vèltman-Diamant 
Mevr.A.Wiesebron-Spier 
Hr. P. Vfoo.rtrrtan 
Hr.Yntema 

3. Mevr.B.Kuster
4. Hr.B.Ootegem
5. Mevr.M.G.Scheres
6, Mevr.Nel Visch-Ver-meer

Meerdere candidaten kunnen tot aan de algemene ledenvergadering 
�esteld worden en ingezonden aan het secr:Tolstraat 125 III. 
0 

.�· 

VRIENDEN! Helpt mede een goed bestuur 
te vormen,versterkt de vereniging en 
stuurt ons practische voor·§J-,9llen. 

Alleen wanneer de leden door1:'.'ongen zijn 
van hun mede-verantwoordtlÎj ].Ga..'1.eid, zal er

pas sprake zijn van een goed verenigings
leven. 



Candidaten voor het te k�ezen Gewest-bestuur 
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -

l. Hr. ,J. rr ar1r:i.i nga J

2. Mevr.B.t:uster

3. Hr.B.v.Ootegem

4. Mej.A.M.E.Paulussen

5. Mevr.M.Soheeres

6. Mevr.Nal Vj.sch-Vormeer '

• .? • Hr.J.Vos t rl 

8. Hr.P.Woortman

9. Hr.J.A.Y'ntema

10. Mevr.A.Wiesebron-Snier

ll. Mevr.H.Ho�ermans
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Betr.Poesjkin-herdenking �w�. 

"Nederland-U .s.s .R." i 17 Juni 1949 • '? 0 Jl!NI 1949 

�· 
I A l (..,�,{ 
-

Op Donderdag,16 J'Uni 1949 van 20 tot 23 uur heeft de vereniging 
"Nederland-u.s.s.R.1

1 in de gehoorzaal van het Indisch Instituut 
te Amsterdam een Poesjkin-herdenking gehouden,die door ongeveer 
650 personen werd bijgewoond.Aanwezig waren o.m.de ambassadeur 
van de sovjet-Unie,de gezant van Polen en diplomatieke vertegen
woordigers van Tsjecho-SlOWlàkije,Hongarije,Roemenië en Bulgarije.
De zaal was niet versierd .Spandoeken of leuzen v1aren niet aan
gebracht.Achter het podium waren de vlaggen van Nederland en 
de sovjet-Unie opgehangen.Personen in militaire uniform werden
niet gezien. 

Nadat de voorzitster,Mevrouw SCHERES,de aanwezigen had verwel
komd en de ambassadeur van de sovjet-Unie zijn ereplaats in het 
Presidium had ingenomen,hield,S.van PRAAG een tamelijk saaie 
inleiding over het leven en het oeuvre van POESJKJN. 

JHierna volgde het optreden van Hetty BECK,die een slechte de
clamatie gaf van 4 gedichten van Poesjkln. 

·-,:: 
Na een pauze van 30 minuten werd een vertoninî gegeven van de 

'l\.1 -� Russische film "Poesjkin op het lyceum" ,die 12 uur duurde en 
�3 �• waarvan Mevrouw Nel VISCH de gesproken tekst vertaalde. 

6 '{7 x Tijdens de vertoning van de film werd een gedicht gezegd door 
�1)1""" Mevrouw Dora P.AULSEN. 

[De film leed aan hetzelfde euvel van de meeste Russische speel
films.vreselijk langdradig,slechte montage en dito make-up. 

Na een kort sluitingswoord gingen de aanwezigen te omstreeks 
23 uur naar huis. 

Politiek gezien was deze bijeenkomst van geen enkel belang. 
De aanwezigen behoorden voor het overgrote deel tot de intel
lectuelen en de avant-garde uit de kunstwereld.In het algemeen 
was het een ander publiek dan dat wat gewoonlijk de bijeen
komsten van "N .u." bezoekt. 

Opgemerkt wordt nog,dat het secretariaat van het gewest Amster
dam thans gevestigd is op het adres Vogelenzangstraat 64-III, 

_,Amsterdam, bij P.WOORTMAN. 

/ 
PERSON.ALIA: t Mevrouw SCHERES, bekend. 
Siegfried van PRAAG, bekend. 

jMevrouw Nel VISCH, bekend. 
kV At 1

Renr1ette Petronella BECK,geboren te Groningen,17 februari 1888,
- . .-,,� artiste,e.v.o.H.P.KRU'GER,wonende .Amstel 169-II,Amsterdam. 

l IMevrouw Dora PAULSEN,toneelspeelster,wonende Frederiksplein 46, 
k· · > ' .Amsterdam. 
/ p. \lOORTMAN , bekend. 

-------------------------------------------------------------
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Datum: 5i7Af� J�[�.{.J 
Onderwer2: Vertoning van de film 11 Het IJzeren Gordijn" 

te Amsterdam en Haarlem. 
------------------------------------------------------------

Berichtgever: betrouwbaar 
'i/aarder ing bericht: idem 
Tevens bericht gezonden aan: I.�.'s Amsterdam en Haarlem 
-------------------------------------------------------�---

Vrijdagmiddag, 8 Juli '49, gaat in het theater 11 Rialto" 
te Amsterdam de première v&n de film "Het IJzeren Gordijn". 
Tezelfder tijd wordt deze film tevens vertoond in Haarlem. 

De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd, in 
samenwerking met de Vereniging "Nederland-USSR" heeft het 
plan een hevige rel in beide plaatsen te gaan veroorzaken. 
Op het progranuna s�eat: 
1. Het inslaan van de ruiten van het theater "Rialto" te

Amsterdam.
2. Het gooien met stinkbommen (zwavelwaterstof) in beide

theaters.
3. Het gooien met zwavelzuur ter vern,ietigin,; van het

projectiesclIBrru van beide theaters.
4. :aet gooien in de zaal met ammoniak en' zo.,1tzu1J..r ter ver

Krijging van salmieknevels, eveneens in beide theaters.
5. Het gooien met teer vanaf het dak van het Rialtotheater

--- -- - - t-e -;.mst1:J.<·cta11I. -- -- T · ·--' -- .. ·- -- - � .-

liet in punt 5 genosmde wordt mogelijk gemaakt daar achter
het !.Halte-theater· een lezer van "De Waarheid" woont en
men hoopt nu via dit huis het dak van het Rialtotheater
te kunnen bereiken.

G. Aan de mensen die een affiche voor de ramen hebben voor
bovengenoemde film zal de mededeling worden gedaan, dat
het beter voor hen is het affiche te verwijderen daar
zij anders de kans lopen, dat ze een "kras" over äe
ruiten krijgen.

Daar deze mededeling uit besloten kTing van communisten 
afkomst ie is, wordt dringend verzocht-- de nodige tact te 
gebrt1iken in verba'nd met tegenmaatregelen ih Amsterdam en 
Haarlem. Tevens woràt dringend ve�zocht niet te informeren 
vanwaar de chemicaliën, efkomstig z.i,jn. 

Het geheel wordt beter georganiseerd erf feller tot uit
voering gebracht dan te 's Gravenhage is geschied. 
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Bijgaand doe ik U toekomen de notulen van de vergadering, gehou

den op 1 juni 1949 belegd door het bestuur van het Gewest Amsterdam 

der Vereniging "Nederland-u.s •. s.R." 

Op 28 Juni 1949 belegde het bestuur van eerdervermeld Gewest weder

om een vergadering, thans met als onderwerp de film: "Achter het 

ijzeren gordijn", welke film in Juli a.s. in het theater "Rialto 11 te 

Amsterdam zal worden vertoond. 

Besloten werd een delegatie af te vaardigen naar de Burgemeester 

van Amsterdam, ten doel hebbende vertoning van die film niet te laten 

·doorgaan. Bij geen gunstig resultaat zou men overgaan de directie van

het theater "Rialto" te verzoeken vertoning van de film na te laten.

In geval vertoning van de film niet kan worden voorkomen, werd 

besloten dat leden van:de vereniging aan geweld of relletjes niet 

mogen deelnemen en zou men volstaan bij de ingang van het theater 

te colporteren met het blad 1
1Nu". 

• ! ")(\ Ter vergadering had men de verwachting dat Burgfimeester d 'Ailly

e4 wel medewerking zou verlen�n, daar hij, volgens een uitlating van 

�I het hoofdbestuurslid Mevr.Scheeres, lid is vanlle Vereniging "Neder-

1 la;nd-U .S .S .R.". 

y")j)� 
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:ergadering Gewestbestuur,Vereniging Nederland-U.s.s.R., gehouden op oensdag 1 Juni 1949, te 20 u., -ln het g�bouw Frederiksplein 46�.

Agenda: 
1. Interne organisatie van het gewest.
2. Propaganda. 

Aanwezig: alle bestuursleden, en afgevaardigden van de afdelingen. 
Voorzitster: Nevr.Scheeres. 

JeV6orzitster opent de vergadering en verzoekt de secretaris de notulen 
der vorige vergaderingeB voor te lezen. Naar aanleiding hiervan gaat?L<
voorzitster nog even nader in op de a.s. Poesjkin-herdenking, welke 
vermoedelijk zal gehouden worden op 15 Juni a.s. in het Indisch_J:ns 
Besloten wordt geen apart bericht aan de leden te zenden, doch�nge
zonden mededeling in de krant te doen verschijnen. 
Mevr.VISCH stelt voor gedichten van Poesjkin te laten voordragen in 
het Russisch. 
De vergadering besluit een aparte Russische avond te organiseren, na 
de algemene Poesjkin-herdenking voor leden en belangstellenden, welke 
uitsluitend uit een filmvertoning zal bestaan. Voor de Russische avond 
zullen invitaties worden gezonden aan de Russen in Amsterdam, verder 
aan de Slavische sectie der Universiteit •. 
De entréeprijs voor de filmavond wordt vastgesteld op 60 cts; 

JtV'oorzitster geeft vervolgens het woord aan de secretaris, die 
zicht geef't van de wijze v� organisatie in de afdeling West, welke 
wegens haar snelle ontwikkeling als voorbeeld gesteld kan worden voor 
de andere afdelingen. 

� e,./ Spreker is in Nov. 1 48 begonnen met1vorming·van/goed bestuur. Dank zij 
het organiseren van filmavonden en vraagavonden kon men binnen 4 maan
den reeds beschikken over 25-50 werkers. Daar de algemene ervaring ge
leerd heef't, dat kleinere afdelingen meer en beter werk kunnen verzet
ten, werd van de Kinkerbuurt een zelfstandige afdeling gemaakt, welke 
rechtstreeks onder het Gewestbestuur staat. Ditzelfde hee.ft p]a atsge
vonden in de afdeling Centrum, waar 3 zelfstandige afdelingen zijn ge
vormd. Deze mededeling brengt vanzelf het probleem ter ��F� sprake,of 
deze nieuwé gevormde afdelingen te beschouwen zijn als zelfstandige 
afdelingen, welke dus ook hun vertegenwoordiger zullen moeten zenden 
naar de vergaderingen van het Gewestbestuur, dan wel als onderafdeling 
van de afdelingen. 

J�-voorzitster ziet in dit groeiend aantal afdelingen een te zware be
lasting voor het Gewestbestuur. Aangezien echter voor een snelle ont
wikkeling van de organisatie het vormen van kleine afdelingen de ver
gadering gewenst voorkomt, en bovendien gebleken is, dat -deze split
sing goed f'unction,{eert, wordt besloten deze zelfstandigheid als een 
overgangsstadium te beschouwen. Later zullen deze nieuwe afdelingen 
komen te staan onder het distrct West, Ce�trum, etc., welke weer hun 
vertegenwoordigers zullen hebben in het Gewestbestuur. 
Vervolgens gee.ft B.VAN OOTEGEM een verslag van de organisatie, zoals 
hij deze in de afdeling Centrum heeft aangevat, en welke in korte tijd 
z:ger snel ontwikkeld is. 
Er zijn thans .3 zelfstandige afdelingen: Binnenstad met Bestuur, be
staande uit penningmeester, secretaris, en bestuurslid belast met de
propaganda. Voor cultureel werk wordt nog iemand aangezocht. Deze af
deling beschikt over 6 werkers. 
Leidsebuurt met bestuur, bestaande uit secretaris en penningmeester, 
3 werkers. Bij de bestuursvergaderingen zijn steeds de werkers aan-
wezig• 

J d . . . b 1 · Spaarndammerbuurt en M or aan ziJn nog in ewer nng •. 
Propaganda wordt gevoerd door het organiseren van filmavonden. 

Daarna 
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� Daarna is het woord aan de afdeling Noord, welke de vergadering 5voorstellen voorlegt: 
1. Aantal proefbladen uit te breiden met 5 per werker. Dit wordt goed

gekeurd. 
2. Geen culturele avonden en ochtenden te organiseren tegelijk met voor

stellingen van andere organisaties, daar gebleken is dat dit niet 
bevorderlijk is voor het aantal bezoekers. Ook hierbij sluit de 
vergadering zich aan. 

3. Een soort kadervorming te organiseren. Het ligt in de bedoeling de
· werkers geregeld bijeen te roepen; dit punt zal echter later nog 

uitvoeriger ter sprake komen. 
4. De mening van de vergadering wordt gevraagd, of het niet gewenst is

ongewenste elementen uit vergaderingen en bijeenkomsten te weren, 
dit naar aanleiding vsi het fëit, dat vele leJ._en zeer gegrie.:tdviaren 
door de aanwezigheid van een gewezen SS'er biJ filmavond in de War
mo�sstraat. De mening van de vergadering is, dat dergelijke indivi
duen wel geweerd kunnen worden als lid, doch niet uit algemene ver
gaderingen en bijeenkomsten gehouden kunnen worden. 

5. Vervolgverhaal op te nemen in NU van het boek van de Deken van 
� Canterbury. De vergadering zal de mogelijkheid overwegen de belang

rijkste hoofdstukken te excipieren en als vervolgverhaal i:bp te nemen
en verder naar het boek te verwijzen. Voor volledige opname wordt 
het echter te lang geacht. 

Wat de organisatie van de afdeling Noord betre�: het bestuur bestaat 
thans uit 5 personen, onderafdelingen zijn nog niet gevormd, wel besta 
het voornemen van Nieuwendam en Oostzaan aparte afdelingen te maken. 

11.._ar't De afdeling telt verder 10 werkers en 200 leden • 
.,.1�� Voor het winnen van leden steltd'ÏevrtVISQ�voor de Russische methoden

toe te passen en zich in verbin ng e ste len met de bedrijven. 
Yoorzitster is van mening, dat dit voorstel zeker alle aandacht ver
'dient, maar dat aan deze wijze van propaganda ook wel enkele moeilijk

) heden verbonden zijn, welke eerst terdege overwogen en besproken moeten
worden. Alvorens hier.alle aandacht aan te schenken, acht zij het ge
wenst eerst de eigen organisatie te versterken. 

Naar aanleiding van het verslag van de afdeling Noord wordt door de
secretaris opgemerkt, dat deze afdeling vergaderingen heeft belegd 
zonder voorafgaande kennisgeving aan het Gewestbestuur, een nalatigheid
welke onnodige moeilijkheden heeft geschapen, daar vele ter vergadering
gerezen problemen onmiddellijk opgelost hadden kunnen worden, indien 
�en vertegenwoordiger va.n het Gewestbestuur aanwezig was geweest. 
Besloten wordt de secretaris van deze afdeling hierop te wijzen. 
, .. 

Vervolgens brengt afdeling ZUID verslag uit. Het bestuur bestaat thans
uit penningmeester en secretaris. De functie van de pas afgetreden 
voorzitster is nog niet vervuld. De afdeling telt 15 werkers. Ter ver
sterking van het bestuur afd.Zuid zal Mevr.B.KUSTER geregeld de verga
deringen bijwonen en van advies dienen. 

Dhr.VAN OOTEGEM stelt voor de gelegenheid van de verkiezingstijd te 
baat te nemen om�op de betreffende vergaderingen met NU te colporteren.
Dit zal op ae· bestuursvergaderingen van de afdelingen besproken en 
geregeld worden. 
Voorzitster verzoekt vervolgens dhr.VOS verslag uit te brengen over 
het werk van de Onderwijssectie. Hierover kan nog niet veel medegedeeld 
worden, aangezien dit a!1es nog in bespreking is. 

Teneinde het contact met de afdelingen te bevorderen hee� de secretci'is
een vragenlijst samengesteld, welke de afdelingen voor de 6e van elke 
maand dienen in te zenden, en als een soort maandrapport beschouwd 
wordt. De vergadering gaat accoord met dit voorstel,en overweegt de mo
gelijkheid om bij dit rapport tevens het verslag van de,,iemmr; te voe-
gen zodat elke maand een volledig maandrapport van iedere �fdeling ' binnenkomt. 
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Bij de rondvraag niets meer aan de orde zijn, sluit voorzitster 
de vergadering. 

Voor de eerstvolgende bestuursvergadering van het Gewest zal 
convocatie worden toegezonden. 

---------
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Van betrouwbare zijde ontving lk onlangs een verslag 
van een verpadering van het Gewestbestuur Amsterdam van de  
Vereniging"l'-îederland- U .s.s.n. " 

Alho ewel deze vergadering plaats vond op 1 Juni j.l., 
meen ik �oed te doen U ter informati e alsnog een afschrift 
van dit verslag hierbij aan te bieden. 

Het loofd van èe Dienst 
j, Uamens deze:

\ 0.iGcv..: ... · · J
-

J. G. Cr abbendam • 
../ De Heer Hoofdcommissaris van Politi e 

te 
AMSTERDA!• 



Aan H.B. 

Van BSt. 

30 Juli 1949 
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Het partijbestuur van de c.P.N. heeft gedurende de afgelopen 
weken besprekingen gevoerd met het hoofdbestuur van de E.V.C. 
over de in de toekomst te volgen lijn. In kortelings te Parijs 
gehouden besprekingen is er op aangedrongen, d·at ook in Neder-. 
land de partijpolitiek definitief moet worden gevoerd via de 
vakbeweging. Tot voorbeeld werd daarbij gesteld de C.G.T. in 
Frankrijk. 

',. 

' Naar aanleiding van deze richtlijnen is in Rotterdam een bij-
eenkomst gehoudem van de afdelingsbestuurders, Daar is beslote· 
dat de bestuurders, diè lid zijn van een bij de L.V.C. aange
slotem organisatie, zich moeten terugtrekken uit de actieve 
partijleiding. Fel is gedebatteerd over de daardoor ontstane 
verzwakking in de afdelingen. Door het dagelijks bestitur is 
tenslotte gewezen op de bij de gemeenteraadsverkiezing geleden 
verliezen. De overige bestuurders zullen ook werk in de vak
beweging moet�n gaan verrichten, wil ér nog enig succes geboekt 
worden. Het eerste en voornaamste doel, waarop iedereen zich 
1zal moeten richten is: d� E.V.c. onder volledige controle van
de O.P.N. te brengen. De communistische partijpolitiek heeft 
bij de massa geen ingang gevonden, zo is betoogd, en het zwaar-

' tepun� zal nu geheel naar de vakbeweging moeten worden ver
legd. Met alle energie moet worden getracht de communisten 
zo voltallig mogelijk te laten verschijnen op de besloten ver
gaderingen, die aan het komende E.V.C.-congres �oorafgaan. Sen 
ander symptoon van machtsontwikkeling zien we in het stellen 
van de vroegere politiek-tnstructeur WAARrS, tesamen met de 
Amsterdamse C.P.N.-er VAN 'T SCHIP als candideten voor de 

"Ycentrale Raad van de E.V.C. aangewezen. Deze raad is in feite 
het hoogste orgaan bij de E.V.C. Het moet een controle-apparaat 
zijn over het hoofdbestuur. Elke, bij de t.v.c. aBngeslmten 
vakbond heeft in deze raad zitting met twee leden. De genoenrle
c.p.n.-ers vertegenwoordigen de bouwvakgroep. 
Tot aanvulling van de afdelingsfunèti.onarissen en om het partij 
werk niet helemaal in disorde te brengen, wordt met steeds 
meer klem aangedrongen op het volgen van de bieuwe scholings
cursussen. Geconstateerd moet echter worden, dat de deelname Ä• h�

eraan ver beneden de verwàchting en de behoefte blijft. 

, . . , , : an de zijde van het dagelijks bestuur te Amsterdam zi .in voort� 

' / 'JJ) , opnieuw besprekinèen geopend met het bestuur van de vereni@'il1 
()ib "�erJ_and"".'Cl,.§ •. �J.R..". Naar kon worden vastgcs teld, h·3Cft de 

apbolJO huidige voorzj ttor een niet afkerige houding �' ngenomen tagen-
v/ _vJ over het voorstel om nu ook deze vereniging definitief onC:.er 

controle van de c.P.N. te brengen. Zoels bekend. is Hoogcars1)el 
een fel tegens t;and�er van deze bunè!.efing. In krint-:en van lnre
wljden worat ove,: deze figuur veel gesproken. Hoewe:! Hoo€'ce rsi. 
overtuigd C.P.N.-er is, wil hij toch niet toereven een de 

r 

_,./. 
/ 

• • 1 

.... 

drang, die van de zijde van het hoofdbestuur op hem worat uit
geoefend om te komen tot het vormen en stichten van eer.. 11Nec.1er 
land-U .s .s .R. "-groep in de partij. 
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�--·i<�)E ,/0ER K.E N \/\/1IJ 
tf Indie� wij dan het

° 
eerste nummer van de 1;Jerkerskrant

kunnen begroeten· is het goed 9 direct cle aandacht te 
vestigen op de methode 1 die wij in onze organisatie 
zullen·moeten toepassen om de ledenwerf-actie,die 
niet alleen beoogt een groot aantal leden te winnen 
doch tevens het bereiken van die grote groep der 
Nederlandse bevolking 1 die nog geen vrienden va n 
de Sowjet-Unie zijn,maar wel belangstelling voor 
dit land hebben, met 

\Ju�. O· 1--- I_) Esuc ces te kunnen · . -'( 
voeren. 

OP de werkersconferèn tie te Hulshorst is hier
over uitvoerig van gedachten gewisseld,en is geble
ken, dat versch illende van onze werkers de vereniging 
NU als een v erl engstuk van de CPN geschouwen en 
daardoor bij het ledeu:.verven vanuit è.en bepaald 
politiek standpunt discussieren.Als voorbeeld werd 
genoemd een werkGr voor onze organisatie,clie bij een 
dokter kwam en na enige inleièl.i:ng beweerde:;·U bent 

W: nu ook half-communistisch geworderr;met gevolg
1

dat 
dit lid voor ons verl9ren- ging·-

,

·

N 

u () 
VE Rt: N t(;tN c; 

Of het voorbeeld van een colporteur van het Dagblad 
de Waarheid ? die ons had. gevraagd of hij met h et blad 
NU tesamen met de Waarheid mocht colporteren. Op ons 
antwoord 9 �at wij'dat met het oog op de publieke 
opinie,die hieruit natuurlijk een.v6rwantschap af-
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�eidt i r.�ot 2,üst vonde!) 1 werden W1J beocrde ld als
·· sectarisch en belache:Li.J·k:. _ . . . 

v· . ï-- L---.. , 0 îi 5 \/V ·-:---. r ·k v ·.) (-_. r ,:.i :�' . Î.-; C · ) C.
Onze taak .in_ de ko:rocnde. ma.anden is a�

i
et mogelij

ke te doen ?m die mensen,die dag in dag . t op de  
me est weerzinwekkende wijze voorgelich t·· or den. over 
d� s.�.,te interesse�en voo1: de cultµrel

l 
o�tw�.'kke- '

ling in da! l�nd, en_ in te lichten over d wijz{:)., 
waarop d� _SowJet-Ume voor en na de oorl g op conse e quen�e wiJze heeft gestreden voor internationale samen -wer king , voor het behoud van de wereldvrede voor 
�scba.ffing -y� het a�oomwapen en verbod. va; oorlog:spr opag�nda��l.J de acti� voor de Wereldvredes�ag is o-yerduidel1.J k,geblek��,dat tallozen in de lan�e posi-, tie� _voor de vrede z1.J n.Onze taak is het te veirduidel1.Jken, dat zonder vriendschap,zonder vrede niet d�S.U.,deze algemene strijd voor de werel dvrede :à.ietmet succes gevoerd ka.1+ .worden, . j-, .\ ·

. . . 
1 

DAARJM IS vNZE TAAK: ·het brengen van voorlichting 
°.;'er d� culturele ontwi kkeling in de S. u. en de taak:Si1RIJD.!!a1 VûüR DE VREDE, onverbrekelijk met elkaar 
'Yerbonden.Een lan�,da� zich OJ? oorlog voorb8reidt s 1.? ten ene 1Dale met in s taat, tegelijkertijd geldenV-1 t te. trekken voor de opbouw, voor het stimuleren
\l..:..;· \vl.; censchct.p. en alle takken der cultuur ..

(-. , -
: \J !-· j ., - . 

V 1 ·,-[·· ," 1
1 

1 .... - •: ·. t \,_...
I t J .- • " 

.r
-

:) :·.:- .. !-1 j ! � �- .. i ,.) 1 -.. , f é..

- 1 

3. 

' t ! -, ' 
\.,j ! 1 

!\ - - ---· 

/-\ t-- i_ .· }: • ·,, J ,,-_ 1=- 1'\l1 I ,._ .. , __ , 
Het af deli ngsbestuur ZUID schrijft: 

De fi lnvoorstelli ngen,die wij voorheen gehad hebben 
wer den altijd noofdzakelijk door leden bezocht.De wer
kers naJIBn de kaarten mee in de wijk,dit had tot ge·· 
dat z o v n ochtend 1.veinig en helerna.al geen suc.ces had. 
NIEUVJE leden vvinnm deed je pr actisch nooit. 

4I Wij h..ebben nu voor onze. filmoch tend gezamenlijk pam
flett;en verspreid.In 2 avonden zijn er 4-000 verspreid 
en d aardoor kregen wij in Cultura een groot aantal 
niet- leden,waarbij zelfs mensen,die !tegenover de Sowjet-· 
�nie argwanend stonden�Dit konden wij direct merken. 

Eerst is de Russische fi lm ,:Het Witte Goud·� ,welke 
film wij andere afdelingen zeer aanbevelen,gedraaid en 
daarna het d oel van d e  vereniging uiteengezet.Hierbij 
wi l ik opmerken,dat men nooit langer dan 15 minuten moet 
spreken. Een.kor te,maar duidelijke speech vo ldoet beter. 
De belangstel ling voor onze boeken-stand,waarvoor wij 
in  on ze ai'deling een vaste man hebben:,w as groot.55 NU 1 s 
en 4-5 USSR im Bau werden ve.rkocht.Ook m aak ten wij een 
aantal nieu we leden e n  werkers. 
Verscreidene mensen kwamen na.ar• ons toe en vroegen om 
huisbezoek.Zij hadden veel belangstel li ng en wilden 
graag w at meer weten van de verenigi ng.Het is n l. zo, 

�t velen den ken, dat ,onze vereniging aanverwant is aa n 
een politieke ·pa.rtij.Wij hebben de2e mensen reeds be
zocht en hen duidelijk gemaakt, dat onze -1-eren igi ng 
uitsluitend do culturele en vriendschappelijke betrek 

'kingen met de S.U.wil versterken. 

Dat do vereniging voor de vrede wcrkt,omdat zij de 
mensen de juiste voor li chting geeft over hetgeen er· in 
de So U. gebeurt. Velen wa armee wij hcbbm. gcsp:cokan zijn 
toegetreden. 
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�i;htlij;�n van· het Gewestbes�ur. volgen, onze ver
eniging groot kan warden en ziJ ,die nog argwanend 
tegenover ons staan,vrienden van de S.U.zullen 
worden. 

Deze taak die wij vrijwillig op ons genomen 
hebbenis gro�t doch wanneer wij allen goed samen
werken en ook ;llemaal de vergaderingen bezoeken, 
zullen wij een geregeld contact he?ben,en zal.er
geen verwarring ontstaan.De sfe�r in de afdelin
gen zal dan prettig worden en dit zal ook het 
werk lichter maken. 

Hierbij wil ik het dit keer laten en de afd. 
Oost en de Russische dansgroep hartelijk d ank  zeg
gen voor hun medewerking aan onze ochtend. 

afd. bestuur Zuid. 
========-==-

Omdat er dit keer weinig copie van de 
afd.is binnengekomen,plaatsten wij het 
artikel van Zuid in zijn geheel.WIJ 
MOE.I:EN ECHTER AA�l)RINGEN OP KORTE 
ARTIKELF..N,dat verhoogt de aantrekkelijk 
heid van onze krant. 

AFDELING CEJ.1'TRUM (Binnenstad-Eilanden) 
Onze nog j��ge afdeling mag zich verheugen in 

een gestadige groei,sezien de korte tijd van haar 
bestaan, nl,4- maanden is onze afdeling tot onge
veer 200 led�n uitgegroeid, 

Wij mogen �t de behaalde resultaten alles
zins tevreden zijn,mo.ar indién sommige werkers 
hun taé.\k beter begrepen bc.dden,zou de groei nog 
groter gev1eest zijn,Maar dc.t zal wel in de Illû este 
afdelingen zo zijn. 

Onze kas echter �s bij de groei sterk ten ach-
·':· ..... ,.� ., ... � - ,;,,.. .. � �:-...

J- - �.: - r,J, t· .:-.. ·-_ 4':_��· ····- ,_; .n \-l°�.�i':· .. .:-:-.... �-! . •

Z G 1..,.;L. .;,- 0.L tJ W.L .ti.._:ic_�v\....p � .LJil Zi:.� • 

• 

r
:) . 

T)it is alles,wo..t WlJ deze eerste keer te zeggen heb-· 
·--b'!.:-�'...t- 'J'crder h.;pen w�j > dut deze kr:.:m-i:.: eGn suc0es 
zal zijn o.ls voorlichter en opvoeder der werkers 
tot heil VD.n de vrede en vriendscb.np met de 
Sowjet-Unie 

- - - - - - -

H4t) F V\1 l N J\J F:_ J\I

Het bestuur 

\Nf· t ' -- / f\lJEUVVE LE C) t; N ,, 

In korte trekken zullen wij in De Scha�el de moge
lijkheden in de ledenwerving aa..iîBonen: 

�colport.aqe 
Elke Zaterdagmiddag wordt thnns door de afdelingen -

• gezrunenlijk in de verschillende·buurten gecolpor
teerd,onder begeleiding van een voertuig,wao..rop 
barden van onze vereniging gepln.atst .zijn. 

Deze propag.:mda beeft een gro ot voor deel: 1. 
het publiek wordt direct op onze vereniging attent 
gemaakt,2.doordat alle afdelingen tesamen colpor
teren is e en  groot aantal vrienden op JXJ.d en is 
het....5.ennkkelijk bladen·te verk open.Tracht van de 
koV.. de adressen te weten te kom0n,opdat de 
volgende \7eken een werker uit de betreffende ufde
ling op huisbe:zoek krui gaan. 

Na afloop- gezrunenlijk de resulto..ten bespreken, 
dit verhoogt het collectief werken.Geeft de re
sultaten door o..o.n het Gewestbestuur(o..fd.Prop) 
B.v.ootegem

> Ad.miralengro.cht 291 hs. 
De gewestelijke colportc_g0 leider geeft elke Zo..ter
dog no.n,v,c..nr de volg ende tocht gehouden wordt. 

v.o. 
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Op deze pagina zullen in h0t ver volg de vragen,die 
ons door de werkers gesteld worden over het leven 
in de Sowj et-Unie, beo.n.twoord. worden. 

WIJ WEK-KEN ONZE WERKERS OP,deze vragen uiterlijk 
de 5de vnp. iedere nn�:1 te zenden.

ftJ 

C.; ,1 e r or-, ze vve r k e r s
Wann0�r wij een bijeenkomst voor onze werkers uit 
sehri jven,valt het ons steeds weer op,dat zo wei
nig vrienden, die regelmatig onz.e krant bij de le
den bezorgen,aanwezig zijn. 

Wij moeten toe) eens .Ill0t elkaa.r de oorzaak 
hiervan pro beren op te sporen" 

Deze vrien:len,moeten er zich van bewust worden, dat 
zij met d.i t werk, eigenlijk tot de belangri jks te me
dewerkers van onze veren�i ng behoren.Zij sto.an in 
r6gelnntig conto.et met de leden,zij zorgen,dat de 
f inaneien b inncn komen 7 zij zorgen, dut onze f ilmvoor
ste llin gen slngen enz. enz. 
Da.n.rom is het zo goed,alä. deze vrienden ook op" 
hoogte zijn vnn. onze richtlijnen voor het werk. 

� ' 
1 

Wij vragen hier onze werkers, laten zij hun mening 
over bovensta.o.nde eens geven en :met ons ·proberen uit 
�e zoeken,hoe het mogelijk zal zijn,al onze werkers 
ook werkelijk een deel vo.n onze vereniging te doen 
worden, 

WIE GEEFT ONS EEN AANWIJZING??? 

\ 

Hier zullen 
de resulta
ten van 
onze werf-
actie be-

West 
kend ge- Oost ? 
maakt wor- Zuid ? 

10 leden-- 3 werkBrs 

den. Noord? 
N DIG IS Kinkerbuurt. ? 

.J,r WIJ RE- Staatslieden buurt? 
•EGTul4.TIG Jordaan .4 leden-- 2 werke rs·

de CIJ.B'ERS Binnenstad ? 

;,.d
, r 

UIT DE A.F'D. Leidse buurt ? 
KRIJGEN! ! ! Spaardam ? 

J 
onze wer- Tuindorp Oostzà.an? 

kerskrant 
biedt ook l 

Jde mog�-

;�äi�!!i een L. ··---·-- -·- . .. --�-----·r 
tussen verschillende afdelingen ·te_or_ganiseren,'., 
en steeds de stand bekend te maken. 
WELKE ABDEL�G NEEMT HET INITIATIEF.?. 

- - - ...:. ---------

R.� e::� \J C) t LJ t 1 �� I· -f r:: · 1
:._ ·:J1

· • ..... k. n' ,,.... 
,:=. :_ .',.;.: 1 t 1 , C:J 

e, Op Dinsdag 1 November a.s. houdt het 
Gewest .Amsterdam in Krasnapolski een 
Revolut ié-Herdenkin gs-avond met de 
prachtige Russiaehe film . 

· .-·

, .. rJ r2 f d c3 t S t C n c! � f4l t 
Kaarten a·6-J et.zijn reeds in de afdel.inge..IÎ. 
verkr.i.. j gba.ar. 

HELPI' MEDE DEZE A VOIID 
TE DJEN SLAGEN,DvJR OVERAL 
MET DE KAARTEN TE WERKEN. 

I 
I 



,JEUC .áRTI1.1ï'..,L VOND U Di�•RI1T GU:t!.;D EN V:iA.AROM??? 

Hl!,'T AlfREIOENl!;N VAN KAARTEN VuJR .:ril,M-BN ANDERE VJUR-
STELLINGEN. & Von dG po1m.m.van het Gewestbestuur kwam de�l-
gendè klacht:Het komt �col voor 9 dat voorstelling&n

niet kuri..nen worden afgeslot0n omdat d e  werkers 
hun �.aarten niet afrGkenen. 

NU MüETE.f ER BIJV. NuG BOOrKAARTEN A.FGERE[IBND 
WORDEN •••••••• ruim. een maand,na.dat de boot
tocht hoeft plaats gevo nden. 

DRI.NGi].'!]) VRAGEN WIJ U, rekent; steeds onm iddellijk 
m i.e·dere voorstelling af.-----

---------· .. ------------..... 

TJ:t�GAi'TG MET HUISGENv= 

'rEN: GRATIS -
- .... -.. -�,- . --

bezoekt op ?.9.EP-�S. ·}}. }iO.Y-�. 
in Theater "De UITKIJK· 

�' i ·'y'-, .. -. ,,.. ·\_..., \. , ... ·0;-1 d l ,· 1 1 . 1 
1 

f . 1 -- lf e , · , , , '-- · ·.,.. . · ,. ..... ....... , aan onze tl, 
werkers aa.."'lgebcx1en met de Sowjet-Film

Er zal een korte inleiding over ons werl-c gehou
den worden Gn lït; t geheel zal een 5009-e ontspanni:Df: 
z ijn. 

KA.Lü11rEN HIERVO,JR 'rlüRDEN U N� TvEGÉL, uNDEN. 



UITTREIZSEL 

Uit : oo 243 Naam: C.P.N. organisatie 

Voor: 0w 620 Amst!'lrclam Naam: J,an,.'le lijkf' Vereniging Ne,.'lerlan,.'I u.s.s.R.
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Nr. 240-C-' 49. � 
Ant\•1oord op nr. 58407, 
d.. d.. 28 Juni 1949. 
Betr. Verte6enwoordiger 

Î GE!-IEliÜ] 

W.O. K. S. 

21 September 1949. 
NIET O.K. 

-

ACD/ 

DAT:' ; 

1 PAR: 
--

Als antwoord op het hierboven aan6ehaal de schrijven kan 
worden bericht,d at het hier niet mogelijk is ,gebleken de 
d aarin genoemde ambassaderaad VIETROV te identificeren als 
de verte;:senwoordiger van de W. O.K. s. die destijds de ver
toning van de film "De Jonge Garde" bijwoonde. 
U gelieve zich voor deze aangelegenheid te wenden tot Uw 
heer Van BAVEL,die yoen bij de vertoning van de film aan
wezi� was en de auteur is van het naar aanleiding daarvan 
ingezonden bericht. 
--------------------------------------------------------

K-3.
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. • 1 De s.dmin:i.str atj_eve secretar"is van 11N. U. 11, re f M@J.;tin. van dsLZ��e.:; spra.k_ � Septc�il·ner j .1. vo?r een voornarae-
l �ïJk uit Amster�aJ:!1.afk?ms�ig gez�lschap van circa· 650 personen to in een openluch'tb:.LJeen1cmst te Allanaar" De belangstellenden wa-

�""� ren daarheen op in!tiatic.f -vap :!N .�J" 11 pe!' salonboot_ gereis�. 
1 van·der Zee v0er in zijn rede uit tegen hen, die de Sowjet-Unie 
,v beliegen en bela4te:ren o Hij memoreerde nog eens de "provocatie" · 

raèt de·vertoning van de film "Het IJzeren Gordijn". Rusland bood,
volgens zijn beweren, na de bevrijding aan Nederland aan 11al het 

1 uhout te leveren voor de wederopbouw, in ruil voor twee bagger-
tJ !,Zo "machine ts o Het ging 0.c.,hter niet door. De dollar regeert in Neder• 

t!�lan�"1- aldu� �n-der Ze_e_. ____ _

( 
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Bericht 
Bron 
Inhoud 
Actie 
Copie 

20.10. ,49 
Betrouwbaar 
Betrouwbaar 
------
------

VERT ROUWELIJK 

r;;-- Op Woensdag 19 October 1949 is i� de tuinzaal van het Gemeente
{ � 1j 11jk Concertgebouw te Haarlem een "Russische iJJuziekavond" gegeven
. voor de vereniging "Nederland-u.s.s.R. afd. Haarlem. 
/ � Medewerken aan deze avond waren Dr.Rebling (piano) en de dans-

' rl' N� )roep 11De Rode Ster" uit Amsterdam. Kuarten voor deze avond waren 
�erkrijgbaar bij de secretaris L.C,Hinfelaar,Trompstraat 9 en aan 

/ 
de cassa van de zaal. Aankondigingen waren geplaatst in de Jaarheid 
en het neutrale füi.arlems Dagblad. 

Om even over 20.00 uur werd de avond geopend door de voorzitter 
van de afdeling Haarlem. Hij wekte de aanwezige leden op tot actiever 
werken voor uitbreiding van de vereniging en de niet leden om lid te
worden. Voor dit doel zou in de pauze p�opaganda gemaakt worden. 

Vervolgens hield Dr.Rebling een inleidende toespraak over de 
waarde van de Russische muziek, die hij zeer hoog aansloeg. Na enige 
muziek en het optreden van de dansgroep ving de pauze aan. Bierin 
werd gecolporteerd met het maandblad 1

1u.s.s.R. im bau 11,no.5 van 1949, 
en werden± 25 aanmeldingsformulieren voor een abonnement of voor 
lidmaatschap der vereniging uitgereikt. 

De colportage en de uitreiking geschiedde door de leden van de

D dansgroep. Na de pauze sprak het hoofd bestuurslid Vän de landelijke 
o,-ft. vereniging Chr.1&Pi...1n. over de veedesbedoelingen van de Sovjet-Unie en 
� '1r>' over de tegenwerking die de SQvjet-Unie in de V.N. ondervond om dat 

prt,obcBf doel te bereiken. Ook deelde hij mede dat de Wereld-Vredesdag van 2 
.� October succesvol was geweest.(Sign. van Chrispijn,: lang• 1.72, 

�""'�,/ gezet postuur, donkerblond krullencr-naar, droeg een bril met licht

...vr,I(� 
montuur,was enigszins bijziende. Spà\rk zuiver Nederlands,komt ver-

�' 
moedelijk uit .Amsterdam. Droeg een 1Ichtgekleurde plusfour en groen 

e ·
manchester colbert.):: P.,,,(,, .! 0oJl-l-o;'A�-.J ( 1- 1. - 2.2._) � 8bo,P,;-

Naàat hij met enige verhef�ende woorden de Russis'"che muziek had 
gesproken ènad de dansgroep nogmaals op,waarna de bijeenkomst om 22.30 

I 
uur werd beeindigd. 

,
---

In de zaal waren ongeveer 100 personen aanwezig, waaronder± 15
?2 Russen.lap het podium hing aan de ene zijde de Russische vlag en aan 

de andere zijde de Nederlandse • ...-De reactie op het gesprokene was flauw, 
op de pianomuziek iets beter en op het optreden van de dansgroep ent
housiast. Ieder nummer van deze groep werd door een der leden van het 

· ezelscha St ap1jn, in gekunsteld,gebroken �ollands aangekondigd en
verklaard hetgeen de lachlust van het publiek opwekte door de komische
indruk. 

Op deze avond waren o.m. aanwezig: 
g,�8 v> Leendert Carel Hinfelaar,22.8.1911 Haarlemmermeer en zijn echtgenote 
-- ,.,XHooyen Joh.M. 12.5.'15 Haarlem Trompstraat 9. (x) 
l>Q;��x.de Rover,Cornelis, 14.8. 1 96 Rotterdam Maxwellstraat 8. (x) 
Á'f t',1�van Stralen,Marijtje, 28.9. '03 den Helder Paus Leostraat 12. (x) 

".>(:Clarenburg,Robert George,21_. 5. 1 31 Haarlem Slaperdijkweg 52. (x) 
i;t..van Ommeren, Alida Margaretna, 31.3.'13 Haarlem, Raamvest 47. (x) 

14--#
_;van der Pas, Jacobus, 10.3. r 13 I..Uddelburg,Ampzingstraat 2 en zijn echt-



() 
.,, 

.,...-'( genote Franco1s,Elisabth Pieternella 5 .6. 1 13 Middelburg. ( ) ; Koning ,David 13.10. 1 20 Amsterdam, verslaggever van het Haarlems I 
x 

�],� � 
Dagblad Klapheklaan 12 Bloemendaal. 

--�-.,>1Ledder,Jan, 9.2. 1 07 Schoten, Keizerstraat 11rd(lid C.P.N. en N.U. te-

��

ens V?orzitter comite voor actie van de middenstand te Haarlem) (x) 
�norsme1er,Jan 13.1. 1 0 0  Haarlem Bos en Duinlaan 17 Bloemendaal. (x) Bonke, Catharina 30.4. 1 94 Zwolle, echtgenote van Gerrit Mol,en (x) 

t .�,Eric 27.8. 1 26 Schoten Generaal Cronjéstraat 21rd. (het meisje van 
· Eric,stelde ene Heinz uit den Haag,aan Mevr.Mol voor.
/iRusman,Machiel, 26.8. '05 Heemstede Mr.Joostenlaan 16."

-���Martens,Geratöus,22.7.'80 Haarlem Spaarnwouderstraat 63rd.
/i î X\Wolff, Johan Frederik, 14.3. '27 Velsen Hofmeyerstraat 1 o.
��Souwer,Willem,1.9. 1 28 Haarlem K.Onnestraat 39.
�b��;v/\Dui Lambertus �.11.'06 Haarlem Wagenweg 32.

-: Pels astot in� Boris, 11.3.•94 Petrograd Oosterlaan 5 Heemstede. 
:;.i;?}P �T ec aJa,Kath na, 7.2. 1 23 Gregorovwka (Rusland) en haar echtgendDte

,� 1� 
Binnerts, Anton Arthur Johan 17.4.•23 den Haag,met diens moeder; 

1 ,toof,Henriette Wilhelmina Martha 13.11. 1 01 Tamiang (Ind.) gescheiden v. 
� innerts, A.J.P. Laatstgenoemde personen wonen Kinderhuissingel 34. 
� wtscheraschnja, Nadeschda, 21.10. t 24 Kameniz met haar echtgenoot 

.,,Dubbe,Jan Douwe,12.10.'20 Haarlem,Adriaan Loosjesstraat 75,bij hen was 
nog een oudere dame.
-ikiforowa,Tatjana,25.1.1919 Samara,gehuwd met de Nederlander J.G.�

�1 o el,Oranjeboomstraat 177zw. 
Szymanska,Josefa, 19.12.'22 Kalicel van oorsprong Poolse met haar echtg.

·- /:Elferink, Willem, den Haag 30.6. '1ó Jan Gijzenkade 215 (Vrouw tevens Nee$ 
�akubenko,Sinaide,28.1.1925 Konstantinowka, gehuwd met de Nederlander

\ \��urkenburg,Petrus Nicolaas,20.5. r 21 Haarlem Burg.Sandbergstraat 18. 
�iseljowa,Lisa, 21.7.'24 Schwrakowa, echtgenote van de Nederlander 
,......1van Es, Friedrich Daniel,Sparenbergstraat 38 • 

. rutowa,Maria, 24.2. 1 22 Stalino,echtgenote van de Nederlander 
· NKt oster Johannes w.3.5. r 22 Haarlem Tulpenstraat 49zw.

Semtsc enkowa,Jewdokia, 12.7.'24 Iwanowskoja,echtgenote van de Ned.

� eier,Dirk, 10.5.r23 Haarlem Westergracht �9rd. 
_Hinfelaar,Elsje,26.5.'37 Haarlem dochter van L.C.Hinfelear voornoemd. 

v�Kopjes-Nieman,uit Heemstede (geen nadere gegevens) 
v� van BakelJ uit Heemstede(geen nadere gegevens)

_,., Boersink,�een nadere gegevens.) 

Opgemerkt werd,dat D,Koning en C.de Rover, naast elkaar zaten en zich 
met elkander onderhielden. Tijdens de pauze,stelde c.ae Rover,D.Koning 
aan Dr.Rebling voor.In de koffiekamer voerden beiden een geanimeerd
gesprek met Dr.Rebling.D.Koning1vond het jammer dat men nog steeds
zegt dat in Rusland barbarisme is� Het gebodene •P deze avond was spon
tane kunst. �en zou Nederlandse vrouwen en meisjes vooraf dronken 
moeten maken voordat deze zo spontaan zouden zijn. 

'I 
j Hinfelaar C.L. en echtgenote J .M.Hooyen, waren bijzonder actief ,hij

onderhield zich regelmatig met de voorzitter en zij was bij de ingang 
, van de zaal gezeten voor de kaartverkoop. 
l De zaal werd gehuurd door de voorzitter van de afdeling Haar.l.em 

Porcelijn, Salomon,2.1. r 19 Amsterdam,Nederlander,geen godsdienst,in-
� 

1strumentmaker bij de P.T.T. inwonend bij van Maris, Johannes18.12-'92
�illegom en diens echtgenoteFranken,Bernardina Wilhelmina Maria,12.2. 
\C:J893 Amsterdam Gasthuisstraat 13a. ' l In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken,waarbij de c.RN. haar 

·.tl,.,· leden sterk animeert om bijeenkomsten van N.U. te bezoeken( als zaal-
��/ vulling) is voor deze gelegenheid,op het verzoek van het bestuur N.U. f ;;;t zulks achterwege gelaten"om een beter,/ publiek in de zaal te krijgen, 

1 
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'f' (het gehalte der bezoekers lag inderdaad hoger dan doorgaans het geval· 
is)lDeze avond heeft 7 nieuwe N.U.leden opgebracht. Voorts is het ge

---"6Iëken,dat de Russische vrouwen elkaar schijnbaar allen kenden daar 
allen bij elkaar zaten en tijdens de pauze ook gesprekken in de Russi
sche taal voerden met leden van de dansgroep "De Rode Ster". 
Na afloop werd aan deze dansgroep door de voorzitter van de N.U. afd. 

� Haarlem, bloemen aangebod� tn· ---- T.a."""z. van de verslaggeversl).Koning (Haarl.Dagblad) en c.de Rover
(De Waarheid) wordt verwezen naar OiJgaande recenties, genummerd 1 van 
D.Koning (H.D.) en 2 van c.de Rover--1.D.._e w.)d Men zou zo zeggen dat hier
niet de Waarheid maar veer eer Haarlems Dagblad propaganda maakt voor
N.U. en Stalin.Voorts valt het op dat de recentie in het Haarl.Dagblad,
zulks in str14d met de gewoonte, geen naam of aanduiding van de schrij
ver vermeldt.

e 

J.J/ Later zijn in de zaal nog opgemerkt:
lfll.,,.... Duyndam,Martinus Johannes 13.2. t23 Hillegom en zijn echtgenote
;/(,;" Taran, Ekaàharina,8.2.•26 te Ordanjewka (rusl). Zij zijn op 2.1. r 46 

te Haarlem gehuwd en hebben 2 kinderen.Zij wonen Westergracht 

Over de met (x) gemerkten werd U reeds eerder gerapporteerd. 
Naar de anderen zal een onderzoek worden ingesteld, met het resultaat 
waarvan U t.z.t. in kennis zal worden gesteld. 

Aan het Hoofd B.V.D. 
Javastraat 68 
s'G RAVEN HA GE 

Haarlem 20.10. 1 49 
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.ur • .ttebling behandelde moderne hussische muziek. 

.ue musicoloog .ur. �berhard üebling hield gisteravond op de eerste 
bijeenkomst van de afdeling Haarlem der vereniging 11Nederland-US.JR 1

1 

in de tuinzaal van het Concertgebouw een korte causerie over heden
daagse i\USsische muziek, ter illustratie waarvan hij tevens enkele 
composities op de vleugel vertolkde./Spreker beweeró.e dat men een oor
deel niet alleen mag baseren op zuiver aesthetische of muzikale gronden, 
doch dat men zich voor alles diende af te vragem waarom en voor ·wie het 
werk gemaakt was. �oehoorder en criticus behoren zich te verdiepen, zei 
hij, in de geestesgesteldheid waaruit het is voortgekomen. 
L!r• rtebling betoogde vervoi6ens dat er in de l1atste twintig jaren in 
de Sowjet Unie een heel breed publiek is ontstaan, dat concerten en 
opera:s wil horen. Dr stonden twee wegen open om dit te bereiken. In de 
eerste plaats streefde men op grote schaal naar ophefi'ing van het zoge
naamde muzikale analfabetisme, door dus de mensen te leren luisteren. 
Bovendien moeten de componisten het publiek als het ware de muziek uit 

a 
het hart grijpen en zich ten doel stellen de mensheid te verheffen en de 

w vooruitgang te helpen • .uus geen schrijftafel-componisten meer. Spreker 
stelde vervolgens de armeense toondmchter Katsjatoerian ten voorbeeld, 
die aanknoopte bij de volksmuziek. Van hem speelde dr. Rebling een 5alop 
1ilit het ballet 11Maskeracte tt Joodse volksmuziek werd gebruikt door ..1-1.lexander 
�rejn, van wie enkele dansen weerklonken. 

1�atuurlijk viert in het tegenwoordige ii.usland speciaal de programmamuziek 
hoogtij, die uitgaat van een bezielende gedachte of een bepaald gegeven. 
Spreker noemde de Leni11grad-symphonie van 3jostakowitsj een geslaagd voor
beeld van deze muziek-met-achtergrond. Van Prokofieff speelde hij een tac
cata met soortgelijke strekking, een gavotte en een mars. 
Voorts werd medewerking aan deze avond verleend door nne rode ster 11 uit 
• .rnsterà.am, een groep van in rJederland gevestigde of met Nederlanders ge
hmvde .l:{m.ssische vrouwen, die volksdansen en zigeunerliederen uitvoerden.
neel aardig was een ongekunsteld zangspeLletje over een dronken visser en
een stel plaagzieke meisjes •
..... en lid van het hoofdbestuur der vereniging 1

1N'ederland-tUSSR 11 deelde mede 
dat minister-president Stalin telkens voorstellen doet tot heil der ge
hele wereld, doch dat deze evenzeer worden misverstaan als dest,ijds de 

� voorstellen van .1..iitwinof' in de Volkenbond. Zoals de :.iovjet-Unie voor
� veahtster was in de strijd tegen het fascisme en lange tijd alleen 

heeft moeten vechten, aldus deze spreker, spant zij thans al haar krach
ten in tot handhaving van de wereldvrede • .Je vereniging geeft voorlichting 
over de Sovjet-Unie, de leden moeten propagandisten zijn voor een staat, 
"die alle ge la.en van de begroting uitgeeft ter verhoging van de volksv'!el
vaart en de cultuur, doch geen cent over heeft voor de bewapening". 
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Nederland-USSR afd. Haarlem. 

Succesvolle avond. 

J..le eerste bijeenkomst van de ver. 1Jederland-US:: .. -t, afd. 1.1a.arlem, die 
gisteravond in de uem. Concertzaal \1erd gegeven, heeft ongetwijfeld 
succes voor deze jonge organisatie opgeleverd . ....  ,r· werd èian ook een 
prograrr..ma geboden, dat even onderl:oudend als leerzaam was • .ûr. E.. 
Bebling hield o.a. een causerie, waarin hij met enige korte en duiue
lijke trekken de ontwi�keling van het muziekleven in de 3owjet-Unie 
schetste.,Jedert de iowjet-componisten hun concertmuziek putten uit de 
volksmuziek w�rum kan van een vruchtbaar muziekleven worden gesproklen. 
�r. nebling illustreerde dit aan de vleugel, waarop hij verschillende 
fragmenten uit de muziek van de hedendaagse Sowjet-Hussische componis
ten liet horen. 
rtussische volkszang en dans werden op aeze avonà gedemonstreerd, door
een groepje .i:,ussische meisjes, die het gezelschap "De 1-i.ode Jter 11 vormen. 
het bleek, dat het niet in de bedoeling van deze groep lag model-opvoe
rin�en te geven. i�t on6ekunstelde had de overhand en dit was in staat 
de bewondering en de sympathie van de aanwezigen dadelijk te veroveren. 
iiet werd dan ook een goede avond, die voor Ned.-US3R een aansporing is 
oP deze weg v.erder te gaan. 



Nederland-US.SP. 
Notulen gecombi.neerde bestuursvergadering op Dinsdag 27 
September 19.1.9 in .Iuize Westeinde. 
Aanwef�g vn.:1 Gev,est bestuur Mevr. Scheres ,Mw .Kuster ,Ootegem 
Mevr. vi·s o .,'l.fwez i.g: Karnminga ,Herm. Heij erman,Dr. Vos. Woortman. 
Van de.afdelingen: bestuurders van 0ost1Zuid,Noord,Kinkerbuurt

b
en Cen�ru..n (Eilanden). Afwezig Jordaan,�paarndam,West,Leidse 

uurt) 
Werkers--conferentie
!!ulstho:rst 
-·-----... � 

Mevr.Sbheres geeft een kort overzicht � 
over de werkersconferentie en spreekt 
haar teleurstelling uit over het klein 

aan�al �erkers van Amsterdam,dat deze conferentie bezocht.Ver
schillende oorzaken hiervan werden aangetoond en het voorstel 
werd gedaan, de we.d:ers, di·e de conf. niet bezochten en niet hebben 
afgeschreven het deelnemers�eld te laten betalen. Aangenomen. 
Verder werd nog het voorsteL gedaan in het vervolg voor d�ze 
aangelegenheden een spaarsysteem in te stellen. 
van Ootegem houdt een korte inleiding over de referaten,die op 
de conferentie gehouden werden, waarvan het belangrijkste was, 
dat onze vereniging haar werkmethoden moet wijzigen om niet al
�een de arbeièe2s te bereiken,doch daarnaast en vooral de 
intellectuelen en in het algemeen,die mensen,die nooit of slecht 
over de Sowj et--Unie voorgelicht worden.Het zal mede de taak van 
d�_verenigtng worden,niet alleen mensen,die reeds vriendschappe
l�Jk staan t.o. de s.u. doch ook hen,die alleen maar belangstel. 

11.ng hebben fvoor onze vereniging te winnen.En daarom is het 
n?dig,dat geèn bepaald stempel op onze vereniging drukt,waardoor 
die belangstellenden weer verjaagd worden.Verder stelde hij 
het vraagstuk van de houding van onze vereniging · tegenover de 
politièke vraagstukken in ons land en daarbuiten. 
Wij zijn een vereniging,die voorlichting moet brengen over de 
Sowjet-Unie om daarmede belangstelling en sympathie te wekken en 
zijn daardoor natuuElijk strijders voor de vrede.Het is echter 
onjuist om i.n kwest:Les·zoals bijv.de oorlog in Indonesie,de 
strafzaak Erj.c Mol enz. een houding te bepalen. Dat is een taak 
voor andere orga.nisaties. 
Hierop vond 
Mev f.:.YI�-

enige discussie plaats. 
verbaast zich ,dat dit standpunt over de politieke 
vraagstukken op de conferentie is goedgeKeurd, Wij 

moeten toch tegen iedere oorlog p1wtesteren en is van mening, dat 
onze recties inzake Indonesie en Eric Mol niet onjuist waren, 
Wil hierover neg eens praten. 
Heu_:Qerman is vu.n mening, dat gezien de koerswijziging van :,nze --- -----

vereniging ,het nieuwe werffolder onjuist is nu
r1ij niet alleen vrienden,doch ook belangstelienden 
voor onze vereniging moeten winnen. 
is het met Mevr.Vis eens.Is ook·van mening,dat wij 
toch nel.het werk van de Sowjet.Unie in de UNO naar 

voren moe�en brengen. 

M·rl��!gg� De moeilijkheid b�j discu
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· .·. je sympathie voor e po i 1.e e s e se aar 
te verbergen., 

Antwoord v"Ootegem Het is natuurlijk zo,dat wij wel als per
soon OMstand.pun"f-in de politieke vraagstukken kunnen hebben, 
doch niet a.ls onze vereniging.Wij strijden voor de vrede en wij 
moeten vermijden.dat e>p onze vereniging een bepaald stempel ge
drukt wordt.waarà.oor ons werken onder de groepen die wij zo 
nodig tot ons moeten trekken onmogelijk wordt. 
Dat het f olde.r onjuist üi, komt, doordat over de nieuwe koers in 
het Hoofdbestuur cniee verwarring was. . 
Natuurlijlr moeten \'Lj het werk van de Sowjet-Unie in de UNO 
voor de vrede n�ar voren brengen.Doch indien onze vereniging 
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door haar optrèden paralel gaat met de C.P.N. dan is ons
werk overbodig. 
Wij moete� wel in de discussie aantonen,dat de successen in 
de S.U. bereikt,te danken zijn aan het socialistische stelsel,
dech wij moeten de conclusie aan de mensen zelf overlaten. 
Po.rok deelt nog een ervaring mede over een gesprek met een 

· dokter,die wel belangstelling heeft voor wat er in de
Sowjet-Unie-gebeurt,doch niet bereid is onze vereniging te 
steunen. 
Ondersteuning Mevr.Scheres verzoekt de afdelingen in hun 
�e�tie-werk _ kartotheken na te zien,welke dokters,leeraren 

enz.er lid zijn hun namen en adressen te no� 
teren en ook door te geven aan het s·eoretariaat. Datzelfde 
geld ook voor schilders,voor de orde-dienst. 

Vrede�� Uit de discussie hierover blijkt,dat weinig 
werk hiervoor gedaan is,met uitzondering van 

West,door het ontbreken van richtlijnen bij de oomitees.Beslo 
ten wordt,dat verschillende afdelingen nog een circulaire 
aan hun leden zullen zenden met opwekking aan de 2de Ootober 
deel te nemen. Circulaires zijn 28 September klaar. 
W�rk��.ê=_!frant Besloten ,nu definitief op 15 Ootober uit te 

komen.Tot 5 October ·kunnen de afdelingen nog 
copie inzenden.Voor de verzörging van de krant werd voorge
steld Zuidhoek .Met hem zal gesproken worden. 

Bespreking met Besloten werd 10 Ootober een bespreking te pennm.çn_seor. houden met penningmeesters en seor.dér afde-
lingen over finanoien en organisatie.Convo-

oatie wordt nog gezonden. 
Door Kinkerbuurt wordt hulp bij verspreiding op dien �vond 
gevraagd.v.Ootegem zal hiervoor zorgen. 

Culturel�rk Bij eventuele plannen voor filmvoorstellingen 
enz.moeten de afdelingen zich direct met Hev:r. 

Scheres in verbinding stellen. Er moet iemand voor het Cultu
rele werk komen in de afd.Bij gebrek aan een dergelijk iemand 
wordt voorgesteld de voorzitter der afdelingen hiermede te 
belasten. 
Revolutie 
ffii���!�iL� 
van Accordeon 

\ 

Besloten 1 November in Kras een filmvoorstel
ling te houden met liDa laatste nacht" Inplaats 

-ensemble ,;De· Dansgroep te laten optreden.

Filmoohtend 
voor werkers en 
hsg. __________ _ 

Om de besprekingen van de conferentie bekend
te doen worden onder de werkers besloten een 
Zondagochte�d voorstelling te houden in 
Kriterion of Uitkijk.Werkers gratis,huisge-

noten 25 et. Nadere berichten volgen. 
Heuperman wil programm� van voorstellingen 
door Gewestbestuur georganiseerd.(genoteerd) 

Voor beter contact met jaarleden stelt hij voor het blad door 
de afd.te laten bezorgen(Is niet juist,beter is de jaar-adressen
onder de werkers te verdeleno) 
Yntema Vraag bericht,als de secties iets organise.ren (genoteerd) 
Vra.äg'F""of afdelingen ook abonnees kunnen inschrijven en noemt 
een geval van een vroegere SSer1die nu lid is.Deze zal afge
voerd worden omdat hij de verèniging in opspraak brengt,doch 
wordt als abonne ingeschreven.Heilbron zegt,dat hij bericht 
heeft,dat ieder ingeschreven kan �orden. Zal de brief opzenden. 
Verder werden nog opmerkingen gemaakt over Kantoor Fredersplein 
Afspraak Pegasus met dansgroep én de finano.regeling bij film 
voorstellingen. Dit laatste wordt 10 Ootobe.r besproken. 



Aan H.B. 

van B. St. 

-----------

Bijgaand doe ik U toekomen de notulen van een gecombineerde 

bestuursvergadering van de Veren. Ned.-U.s.s.R. belegd op Dinsdag 

2? September 1949 in Huize Westeinde te Amsterdam. 

Speciale aandacht verdient de rede gehouden door van Cotegem, 

{ waarbij de koerswijziging van de Veren. Ned.-U.S.S.R. tot uiting komt.

Opmerkelijk is, dat dezer dagen naar voren kv1am, dat ook de 

Veren. Ned.-Polen met betrekking tot de politiek een vrijviel b:zelfde 

tactiek volgt. (Zie in verband met dit laatste mijn bericht betreff ende 

de Vere�. Ned.-Polen, dat ikU dd. 4 October 1949 deed toekomen. 

? October 1949. 
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Op een onlanrs gohouden z.g" ucrk-ersconferentie ven de 
Vereniging "l'ederland-n.s.s.R.", w�r�en de besluiten welke 
op het 1n·/1T:1ril 104:'J bela:tde .joar11.jh:se congres \:erclen ge
nomen, aan een nadere boschouwjr.g onderworpen. 

In de belane;:ri.Hr.ste rede op deze confer ent ie, gehouden 
door het hoofdbestuurslid, tevens hoofdredacteur van het 
versnigi!l.c?,sorg:.mn °î'1J" (Al�ed :1LvT .. ::R, geb. 20.4.1910 te 
Tand,iong roere Bindjei, ·wonende te Ansterdam), over het 
onderwerp ":-ederland-U.S.S.R. in deze tijd", werden ricr:t- · 
lijnen aan de "wer}('ers" ve.rstrekt voor dé ledenwerv�ng en 
de organisatorische ui tbom1 der vereniging in çle toekonst. 

Op· het congres werd door P. · .'00RT''..AK, die beschouwd kan· 
worden als de sr1reekbu:i.s van de n.U.-leden tevens C.P.F.-leden, 
ai'komstig uit de arbeidersl<:ringen, de eis naar voren gebracht, 

'. dat de vereniging meer een stri.idbaar karakter zou verkri.igen. 
Uit de beantwoordine van zijn rede v,erd reeds duideli .ik, · dat 
·h·et meer ·'intellectuele hoofdbestuur, hoewel de eis niet bot
weg afwijzend, zich daoraan zo veel nogeli .jk zou trachten te
onttre}d,en. Het gesr,rokene op de werkersconferentie in het by
zon.der de rede van BlU?tler, bevestigt de indruk, dot het inzicht
van het hoofdbestuur zal zep,ev1eren, althans voor de r�aste
tocko:nst •

.Aan deze rede, wel�e werd. ,;ehouden in de vorm van een in-
leiding, wordt het voleende ontleend.

"Nederland-tT.s.s.R." stelt zich t•fJee taken, ten eerste 
het �even van juiste voorlichtins ov�r de n.s.s.n. en 
ten tv·eede, stti.iden voor de vrede. 
Deze beide talcen zi,in onverbre1�e1Uk a<1n elkaar ver
bonden .• Vriendschap met de Sov,jet-Unie is in het hui
dige ti,jdsgewr:i. c 1J.t de beste e;arontie voor cle wereld
vrede. t"eer dan tot dusver zullen 'Nij ons I'ioeton v;i j
den aan dt?ze vredestaak; r,iet alleen riede'\:.ierken aan 
all� lnitiátievon, die· in navolging v�n het ::ereld
vredescongres te :Parijs worden genomen, rn.ner tevens 
positief stelling nemen tegen e.lke oorloespolitie�. 

Ten aanzi.en van de Vereni;�ing kunnen v1ij ons de vol
gende vragen stellen: Yoet zij politiek of n5.et
politieK zijn, een massaorgnnisatie of geen n.assa
organisatie, moet zij speciale delen of alle delen 
van de b.evolking bereil,en? 

·:lij ?,i'jn e�n vereniu;ing, die allen vertegemioordigt,
die syrqiathie or belangstelling voor de u .s.s.R .
koesteren. In princi�_zi.in wij_dus��s�-org�
nisatie. rn-reorganisatië'filaden van onze Franse
ZÜ.stervereniging b.v., vinden wij deze èedachte terug.
De vice-voorzitter Grenier laakt b.v. hen, die bepaal
de ele-rienten willen uitsluiten en zich willen beperken
tot de doorgewinterde Sovjotvrienden. Voor allen is
nla��s in_Q��reg!ei!!B.a.-1!!di�n,Q��_]�rson�n de
�tre1-:f(in�n met. ae �!�!!-Uni�2!!1lle!L�rb�te.EEn� 
nauwer to a1en.�1s nlaäta niet alleen voor-vr1en-
�!L_!an ac;:sov_j��Uni�-r1ëiûr-�!i; .. yööi:-îl�ji2 ä:Ië-Q"p::
�Ll�n8 ste11en l!,!_hoLl�!!..t. d�_J

0
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d�!l.]!l �l!!!Ll!"-!L de_ u. !l • 3 .n. 
1 ��-1?21 n��e ,_�

��Elt�!L'i�-2L wU.�B�!:i.e�gv er�.::!J-sin � · ook_��
n:eg�!L�J:�e maatschapr:ell Jke oosr&e �n_ook 1nn'emen. 
lrrenier snreekt v�n de milIIoenen Fransen U!e In prin
cipe tot leden der verenip;ing te mal<:en -zi,in. In de 
verhoudin�en van ons lB'nd zou deze doelstell1ng neer
kom�n op het bereiken van honderdduizenden met onze 
actiei. 
Zvenwel ligt de nadruk in onze Vereniging op dEl cul
turele betrekkingen met de u.s.s.R •• Voor deze cultu
rele as.re-eten hebben zeer zeker .:">Ok intellectuelen 
belangr-telling. Bi.i ons is dit culturele aspect van . 
het werk tot nu toe in aanzienlijke mate verwaarloosd • 
.'ij beschikken over tal van speciale gegevens, boek ... 

werken, publicaties, films, enz., die juist de specia
listen belang inboezemen op velerlei terrein. Een ·van 
de belangri,ikste taken voor het komende seizoen zal den
oo}r de ont,.'lik..keling van de speciale secties zijn. De 
kunst-, medische-, literaire-, natuurwetenschapp�lijke-, 
opvoed.hlndig.è-, en filmsec�ie zullen door speciale 
voordrachten, filmvoorstellingen,tentoonstellingen, enz., 
zoveel nogolijk allen �oeten bereiken, die, op·hun ge
biGd, ook belangstelling hebben voor wat in de u.s.s.R.
wordt gepresteerd. 

De secties hebben goede vooruitzichten. Wanneer zij 
eenmaal goed zijn opgezet, zullen zij van de overeen-

. komst-ige secties in de WOKS al het nodige speciale 
materiaal (gegevens, ti.idschriften, boeken, films, 
tentoonstellinesMateriaal, enz} ontvangen, terwijl. 
er .nade�hand, bij voldoende en behoorlijke activiteit, 
eveneens gelegenheid bestaat tot uitwisseling van be
zoeken van specialisten en eventueel zel:f's van specia
listen-delegaties. 
Deze achterstand in Nederland zal dus ten spoedigste 
moeten worden ingelopen. Dit werk moet op de meest 
zakelijke, �eest onbevoordeeldé en rui�e basis worden 
a anr,;epa kt. 

:at �e .EQli�i2����as]_;_�ij houden Q.lliLarzitdig van 
�rtffi21Itiek_�n b nne!!lan<rs=�2!ill����!:� i�:-oiize 
voorlichting over de u.s.s.H. raagt een positief i:a
rakter, d.w.z. dat .wij ons nie.t bezighouden met verge
lijkingen of met critiok op instellingen in andere 
landen, maar uitsluitend met het geven van informatie 
over verhoudingen, toestanden en prestaties tn de 
Sovjet-Unie. Deze infon�atie is echter wel principieel 
.tn zovsrre, dat v'ij doen uitkomen, ,:elke principes aan 
het leven en werken in de TJ.s.s.R. ten grondslag liggen. 

Tevem:: 1ijn �,ij voor goede betrekkingen tussen ons land
en de 3ovj6t-Unie. WiJ n�.!:�!L�ao,rom. wel Ï[.B§llik een 
s!�n..dP.U.!Jt.l.g. t,!_9.y_. jfo.tger_1� ,. _.W1J:t Jn_QJI.�- n __ � 

- bet.re1'·'kingen -
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betre!<kine�en nad·olig beinvJ_o,2È;_! of zelfs verst,2ort. 
�iJ steunen vercter alle po�!nP,e!liri Neaeriana-o�ot 
ruimere handels- en culturele betrekkingen te komen 
en alles, wet de vriendschap tussen het ·Mederlandse 
volk en de volkeren van de s.u. bevordert. Vlij be-:
strijden elke oorlogs-hetze,.gericht tegen de Sov
jet-volkeren, alle leugens eri onjuistheden, die over 
de volkeren ven de U .s .s.R. 'Nor den verspreid. Dat is 
ons alge:meen politiek streven • 

. In al onze publicaties en voordrachten moeten wij er 
naar streven ol datgene te vermijden, ·wat partijpoli
tieke en/of religieuze inziohten in engere zin be-

l 
roert. In elk o zicht moeten wi vermi.iden in de baan 
van_1201ftI2�� en or V85VCr�nI51ngen te_}.reGen.-

. Het beklemtonen van de nadruk der culturele belangen, 
welke volgens Blumer zeker de belangstelling der intellectuelen 
zullen hebben _, brengt opnieuw naar voren eon reeds lane be
staa·nd verschil van inzicht omtrent de bevolk:tngslagen waarin 
allereerst de ?.anhang van de vereniging.gèzocht moet worden. 
Dlurr..er is wel zo tRctisch,.dat hij door zijn vergelijkingen 
met de Franse zusterpartij, waarin eveneens voor allen plaats 
zou zijn, wijst op de. �ogelijkheid om honderdduizenden bij de 
N·. U .-acties te betrekken� l7aar onm.iddelli jk daarop logt hij 
de nadruk op het belang der culturele belang.en en de· daarmede 
te winnen intellectuele leden. Deze uitlating, gecomhineer-0. 
Eet de ui tspraak:"Wi,i houden ons afzijdig van partijpolitiek 
en binnenlandse politie1,e kv1esties", is uiterr.iate geschikt 'il 
om het door vele vereniginr,sleuen niet gewenste toelaten van 
een groot aantal C"P.r.-arbeidarsloden te voorkomen" Voor ,, 
1aatstgéno�Y11den is h·et .voeren van politieke ac'ti vl telt primair 
en daaraan. lnhaerent �et voeren van strijd. En zoals hiervoor 
reeds werd vermela. is juist dit laatste het hoofdbestuur ·minder 
welgevallig. 

Pog r.i.eer dan ·op het reed� �erelateerde congres, wordt in 
deze rede de nadruk gelegd op verruiming van het arbeidsveld. 

Ten eanzien van ·de door het strijdwillende gede(;l te der 
leden moeilijk te aanvaarden toctiek, werd op een enige tijd 
na deze werkersconferentie elders gehouden bestuursvergade
ring, criti�k geleverd. 

Het door een hoofdbestuurslid hierop gegeven antvmord 
hield in, dat nen wel als persoon zijn standpunt in de poli-· 
tieke -vraagstu1thm kan hebben, doch niet a.ls lid van de 'Ver-
eniging ttr,-rederland-l1'.S.S.R.". ---

"Wij stri.iden voor de vr�de en -.,;ij moeten vermi,�den dat 
"op onze vereniging een bepaald stempel wordt gedru�t. Hierdoor 
"wordt ons we.rJi:en onder de groepen di� wij zo nodig tot ons 
-"moeten trekken, onmogelijk. !!.!�ien_Qg�_!��ni8ing �2.Q! 

- haar -
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"h�a�-îfl2�deg_��llQ����!!-��Q.P.H.u._J�_ons werk over-
"2ochg , aldus deze f'unotionaris. 

Eenzelfèe geluid werd reeds op de :•rerkersconferentie 
zelve gehoord. îî:t"er maakte Jllen aan!"lerldngen op die werker.s 
die bij hun propaganda voor de vereniBing de politiek b�
t:eJrken, waardoor v·e1e mensen�!fill.JY2!den wee!lli?uden_� 
±1..<'!.. toe te-treUen. 

t•et zekerheid kan worden gezegd, dat net internationale. 
communisme uiteindelijk de door de vereniging te volgen koers 
b�paalt. Deze koers wordt vastpesteld in nauwe samenwerking 
met de ''Cl�S (Vereniging voor Culturele betrelckingen.met het 
buitenland), esn reeds vóór 1940 opgerichte Russische staats
instelling, welke'via de·ambassades 1 relaties onderhoudt met 
verenigin13en zoals "Nederland-ll .s.s.R •. "· en deze óp velerlei 
·wi .i ze steunt.

I�e erlan -u .S.S.R. tl, meer nog dan voor een, zal rachten " d 
Reca

d
pi tu]..ere-r�de kan worden gezegd, 

h
dat de Ver

t
eniging 

.
· 

\
. 

haar.arbeidsterrein uit te breiden in kringen van niet-comr�u
nisten. 

Derbal ve zal zij alle móeite doen, alle polertle!r op 
�politiek gebied in woord an geschrift te vermijden. 

Een voorbeeld op welke wijze :rien tracht het gestelde doel 
te bereiken is gelegen in de uitgifte van een maandelijks ver
schijnend schaakbulletin. 

· In .. het tiJdschrift van de "Koninkli.ike Nederlandse Sc.haak
bona.•,, no 9 van Septenber 1949, werd hierover het volgende 
artikel afgedruL.--t: 

"Van de Secretaris der Verenieing Nedorland-U.S.S�B, 
Frederiksplein 46, Ä"'lsterdari., ontvi:rigen wij een brief, 
betref'fende uitgifte van een Schf;lakbulletin. waaraan het 
voleende is ontleend: 

··:i,i weten dat in ons land betrekkelijk weinig over het
Rus si sohe scha!(en bekend is., t ervli .il, vooral na hot
wereld-sch.aaktournooi van het vorig ,jaar, de bel"angstel
li ng voor de Sowj et-ri_eesters en' -groot:r'"eestors zeer groot
is.

Dit 1 s de reden, waarom wij het plan hebben opgevat met 
inr,ang van September van dit jaar. een maandelijks schaak
bulletin te gaan uitgeven, dat onder redactie zal staan 
van de heer A. Hondius, die geregeld de Russische schaak
litteratuur leest en bestudeert en daardoor in staat is 
·schanklievend :t-Tederlond van de laatste gebeurtenissen en
pr.estaties op de hoogte te houden en U de proble'"llen en
partijen voor te le0gen, die in Sjach�ati Sowjetski Sport,
e.a. worden gepubliceerd.

Gaarne stellen vlij Uw leden in dE: ,:,-ele c;enheid dit bulletin

- ·van -

" 
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van ons te ontvangen. De pri,is is voorlopig vastgesteld 
op 15 cent _per· nuni.Her en dient voor een half ,jaar voo-rui t 
te v,orden betaald. Ua storting van t. O. 90 is dus ieder 
van 6eregelde toaz�nding verzekerd." 

Jot slot volgen hieronder nog enige vermeldenaw�ardige 
l;>yzonderheden zoals deze op r:eergenoende oonferentie riaar voren 
kwanen. 

De vereniging telt mo6enteel ca. 7.000 leden. 

Er zijn onderhandelingen gaande met de (co�.l'!l.unistische) 
Uitgeverij en Boek..'1.andel "Pegasus"� om in samenwerking :Russische 
boeken, alsmede brochures over de Sov .iet-Unie te doen verschijnen. 

Contact is gezocht met de Belgische zusterorgcnisatie om 
tot gezaroenli 5ke u1 tguve von brochures te komen, teneinde de 

.kosten hiervan.zo laag .mo.geli,ik te houden. 

l�en beschikt ove:r een tweetal srr.alfjlr.<i nparaten, waarnede 
in kleinere plaatsen filmvoorstollin�en zullen worden georga
niseerd. 

Ifot aantal lezingen dient te i.·Jorc1en opgevoerd, het aantal 
spre�ers uitgebreid. 

. Als sprekor �vsr bepaalde on_derwerpen diene:n zoveel· mogelijk 
\ experts o:p te treden, bi .i voor�eur geen l_eden van de C. P .r,,.

·_ Er wordt een e.ursus in de Russische taal gehouden.

Getracht zal worden Russische kunstenaars ne.ar Nederland
te kri,igen. 

Eet "sectie-werk" verkeert nog in een er..t1bryonale toestand. 

Er zullen bfzmenkort z.g. "InrormatiebUlletins" v,orden uit
gegeven. 

Enkele paglna' s in het naand blad "NU" zullen v1orden gereser
veerd voor cr-tikelen over r,;ederlond in dE!l Russische tua1. 

Het -. ·.gt in .de bedoelihg in de toekomst regelmatig een 
aantel eÀti.:.'IDlaren van n:r,mn naar de Sovjet-Unie te zenden. � -

--------
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BlJ:J w.NLA NDSE ZAKEW 
's-Gravenhaee, 30 November 1949 

t�r�J- ,� t1 ov� 
No•: l3 '72971 IIIl/h 3 / { I /, 

n.a.v schr. van A'dam 72971 z.Co
Ond.: 

• 

Vertegenwoordigor W. O.K.s. 

VERTROUWELIJK 

Naar aanleiding van het tcrmolde 1 n Uw schrijven no.240-P-'49 
van 2 J'Tovember j.J.. moee ik U verzoeken mij te vlillen doen berich
t en of ir�op,eli .ik nog kan worden nagerasn wie de W. O.K.S. vertegen
woordigde op de bijeenkomst. èlor Vereniginp; "Ned erl.and-U .s.s .R.", 
welke op 1 rov61 l er 1°1:t te Uwent wcrè. rchouclon. 

/ �._� �2.......-.--,. ?-� �--
Voorts z-1 ik { Jt u,' ;'"'i:s stellen te vernemen of l evrouw 

SCHRRES, eveneens e:enoemd in Uw voronaa.nrehaald schrijven wellicht 
Identiek is aan ra.ria Johanna SCJIE�S, :eb. 27.7.1897 te Amsterdam, 
wonende Banstraat l'? aldaar, van wie . ij een informatiekaart 
werd toegezonden bi.i Uw brief van 24 ûctobe.r 1949, gemerkt 4620a-
26-48. 

Het Hoo�d van de Dienst 
L , 1/ r namens deze: 

/ 11 ":j

J}J, 
if .G. Crabbendam. 

De Heer lioofdcom..missaris van Politie 
te 
AMSTERDAM. 
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Nr. 240-P-, 49. 

Antwoord op nr.72971, 

d.d. 3 0-ll-' 49. 

Betr. Vertegenwoordiger w. O.K. s.

5 December 1949. 49 

®IJµ 1, (_ J-ntJ�

VERTROUWELIJJK • 

.Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan 

het volgende worden bericht: 

De vertegenwoordiger van de W.O.K.S.die de vergadering van 

''Nederland-U. s. s. R.", d.d. 1 November 1949 bijwoonde,kon niet 

worden geidentificeerd.Ofschoon zijn aanwezighe id.door de 

voorzitster van de vergadering werd ve.rmeld,werd hij niet in 

de zaal gezien. 

De reeds eerder genoemde mevrouw SJHEERES is inderdaad iden

tiek aan Maria Johanna SJHEERES, ge boren te Amsterdam, 27 Juli 

1897,wonende Banstraat 19,Amsterdam. 

----------------------- ------- -------------------- · -----

K-j.



Nr. 240- �, 49. 
Betr. Bij'eenkomst 

VERTROUWELIJK. 

., 

' 

�. 

Qf> Maandag, 26 December 1949, te 20 uur,heeft de Vereniging 
"Nederl and.-U. s. s. R. "een feestelijke bijeenkomst, belegd ter 
viering van de verjaardag van ST.ALil-î. 
De bijeenkomst was belegd in de grote zaal van ''Kra-.snapolsky", 
Wa:rmoesstraat,.A:m.sterdam. en werd bijgewoond door ongeveer 
11.00 personen, waaronder 2 personen in militaire unifonn.. 
Het podium van de zaal was versierd met bloemen en de achter
grond werd gevo:rmd door een groot portret van STALIN. 
In de zaal was een groot aantal Nederlandse- en Sovj et-Rlssi
sche vlaggen opgehangen. 
Het publiek,waarbij zeer veel jongeren waren,was van gemenigd 

e 
gehalte met een overheersing van het arbeiderselement. 

� /Nadat de voorzitter van''Nederland.-U. s. S. R.", Theun de VRIES, 

;,<ll. /JS'<> I' ·de aanwezigen had welkom geheten en de zaakgelastigde V@ de
if11 1.AJ· sovjet-Vnie met de vertegenwoordiger van g,_e •N. O.K. S...had uit-

l genodigd achter de bes:t:uurstafëT plaats te nemen,hield hij 
een rea:e;-waarin hij de grote betekend. s van STALIN ui teen zet-

e 

te. 
Ofschoon het voorlezen van de rede - van spreken is bij Theun 

\ 
de VRIES a.ooi t sprake - ongeveer een half uur in beslag nam, 
zeide hij niets wat de afgelopen dagen al niet in"De waarheid�' 
"Voorwaarts" of "NU" was verschenen. Zijn rede 1 iep over van 
vlei ende opmerkingen aan het adres van "het genie STALIN, 
wiens werk en persoon hun stempel hadden gedrukt op de wereld
geschi.edeni s van de afgelopen 50 jaar!" 
Aan het einde van zijn rede wenddèt hij zich in het Russi<Sib.h 
tot de zaakgelastigde van de sovjet-Unie en bood hem het 
geschenk van de verenigin.g, een complete uitgave van alle in 

\ Nederland uitgegeven of vertaalde boeken over de Sovjet
' Unie,namens all.e leden van de vereniging aan. 

-vl'Hiema werd de handtekeningenverzameling van intellectuelen
'i1·"'1,en kunstenaars bij monde van Dr.Eberhart REBLING,in het 

J 
a,'Î< �IJ. 

1 1 
Rus.si sch aan. de zaak.gelastigde van de Sovjet-Unie aangeboden, 

·ty, rJU
· waarna een vertegenwoordigster van de sovjet-dansgroep ''Kras-

naj.a Zwesda" het geschenk van de groep, bestaande uit een 
� groepsfoto en een gramofoonplaat met een heilwens,aanbood. 

Ten slotte sprak de Sovjet-fussische zaak.gelastigde.Hij betuig 
de zijn. dank voor de ontvangen geschenk.en en wees op het 
grote "belang van het door ''Nederland-U. s. s. R. "verrichte werk. 
Dit werk zou.a.zeer zeker leiden tot een beter wederzijds be
�rip en uiteindelijk een belangrijke steun voor het werk 
;oor de vrede blijken te zijni. En de vrede zou bewaard kunnen 
blijven,dank zij het welk van de vader der wereld, S1MLIN. 
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Nadat het Sovjet-volkslied door REBLINiG was gespeeld en door 
d� aanwezigen werd medegezongen, droeg W:i,,,j a GRAMBEBG, &en ge
d1.ch t van_� de VRIES voor, waarvan de tekst hieronder volgt: 

STALIN:. 

Geen lof of blaam heeft ooit de naald verwrikt 
Van dit kompas. Zijn kern:het noest geduld. 
Zijn opdracht,het gegeven woord,vervuld. 
Zijn visioen in stug graniet gebikt. 

Zo,door de tijd beproefd en nooit verschrikt 
-Al werd de zon twee maal in rouw gehuld -
Heeft zich in hem het fier genie onthuld
Van 't volk dat niet meer duldt,maar zelf beschikt.

Meer werd hij, dan al wat zich noemen laat 
- Een balling, die van schoner morgen droomt,
Rebel, wetgever, bouwer of soldaat.

Meer dan �én. enkel mens - : de ziende kracht 
Reeds in millioenen levens uitgestroomd, 
Volkren bevrijdend uit hun blinde nacht. 

Hie:rmede was het officiele gedeelte van de avond afgelopen. 
Nia een pauze van circa 20 minuteD!. werd overgegaan tot de ve1.1-
toning van de film "Slag om Stalingrad", die geen commentaar 
behoeft" 
Na beeindiging van de vertoning bleven de aanwezigen nog tot 
omstreeks 2 uur bijeen. 

/ 
Opgemerkt moge nog worden, dat ook de gezanten van Polen en 

1 Roemenië aanwezig waren en dat de bijeenkomst alleen toegan
kelijk was voor leden van de vereniging, voorzien van toegangs-

/ bewijs en lidmaatsch�skaart. 
---

----·-------------------------------------------------------
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• Nr. 51-C- r 50.
Betr.Bijeenkomst 

"Nederland-U. S. S. R." 

\ 

f__:) 8 Februari 1950. -
1�t;;1v11 '- -

( \:{Jl:RT OU ,r,�ÎffÎC !950 
, .. - -

l Á\.Ljl}���v 
Q;) Dinsdag, 7 Februari 1950 te 20 uur heeft de verenigin6 "1\feder
land-U. s. S. R.", ter gelegenheid van de openin6 van het door haar 
te houden filmfestival, in de grote zaal van ''Krasnapolsky", 
Nann.oesstraat, .Amsterdam, een bijeenkomst 6ehouden, die door onge
veer 1200 personen werd bijgewoond. 
De zaal was versierd met bloemen en de vla3gen van Nederland 
en de Sovje�Unie, ter•.ivijl aan de achterzijde van het podium 
de beeltenissen van Lenin en Stalin waren aangebracht. 
;;pandoeken met de leuzen: "De film is de belangrijkste kunst die 
ik ken"(Lenin) en "De film is het beste middel voor massapropa-

a ganda"(Stalin), waren langs de zij den van de zaal aangebracht. 
,a, �en boeken.stand en een stand met foto's uit de belan�rijkste 

Sovj e� Tu. ssi sche films completeerden het 6eheel. 
In de zaal werd gecolporteerd met het filmblad van '�U" en met 
"U. S. S. R. "in opbouw 11• 

Personen in. militaire unifonn. werden niet gezien.De bijeenkomst 
was openbaar. 
Verte gen.woordiger s van de 'NCXS, de Sovj e1�::).�11alsi sche, de Pool se, 
de Hongaarse en de Roem.eense ambassades woonden de bij een:komst 

11 
als gasten bij. 

CJ.,_W· j "'.t'o) �îadat de onbekend 3ebleven voorzitter de bij een.komst met enige
• A woorden van welkom had Jeopend werd i:m:lllX het kame:rmuziektrio 

.IJ • C: Van VEEN gelegenheid Jegeven tot het brengen van enige nummers.' "ierna volgde een uiteenzetting van de waarde en de grootte 
-....___u.;;an de sovjet film door Drs. Jules de L.C�"'lT .• B, wonende Suezkade 

01i{- ,�en Haag, verdere personalia onbekend. 

"De sovjet film is de beste en voornaamste film industrie ter 
wereld en deze kNaliteit wordt veroorzaakt door de socialisti
sche maatscha_ppijvon!l. van de sovje�Unie zelf.'' 
DáJlt was het thema waarop de gehele, vrij slordige rede van De 
IEEU.1E was gebaseerd.. 

-

Hij betoogde,dat het een reeds overwonnen standpunt was om te 
ze6gen,dat de sovjet film niet goed zou zijn en niet de evenknie 
was van welke andere film industrie ter wereld ook. Zelfs de fels 
tez;enstanders van het Sovj e�regiem moesten er"rnnnen, dat de 
sovjet film goed was en in haar geheel m.et hoofd en schouders 
ui tstalc boven de producten van andere landen" 
Iv1aar dat deze kwalitatievefe.uprematie een gevolg was van het 
staatsbestel van de sovjet Unie,van de socialistische opbouw 
dus,dat vond nog allerwege bestrijding.Ee�bestrijding die overi
gens 6een grond had .. ,;ant de Sovjet film was niet.maar een kapitaJ: 
listische film met andere vormgeving,zoals de mens niet was een 
olifant met dunne benen en een stompe neus,maa.r de Sovjet film 
was in haar 3:ehele wezen anders en d.DC11eg het kenmerk van de 
socialistische revolutie en-op bouw van Tu. sl and. 
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�leen al het feit, dat de sovjet filmindustrie niet een kapita-
1 isti sche instel] ini was,maakte de film en daarmede de moz;el ijk
heden van de film anders dan in andere landen. waar ter wereld von d 
men een zo 3rote en bloeiende industrie van �rote documentaires 
als in de Sovjet-Unie. Naar ter wereld werd er zo intens naar ge
streefd om de film als kunst te vervolmaken. ;Jaar vond men een 
zo ruime toepassing van de stereo-film als in de Sovjet-Unie . 
.Al deze omstandigheden waren een gevolg van de socialistische 
staatsinrichting van dit land. raar het maken van winst niet het 
doel is van de Sovjet filmindustrie,vervallen ook de remmen die 
in andere landen een ontwikkeling van de film als kunst hlin.deren. 
Met verwijzing naar de uitspraak van Stalin.: "De film is het 
sterkste middel voor massapropaganda", zeide De L:.� .. ...E,dat de 
Sovjet film bewuste propaganda voert.Het is onzin om te zeggen, 
dat de film geen propaganda moet voeren, want iedere film maakt 
propaganda voor het een of ander en het is beter een eerlijke 
openlijke propaganda te voeren voor een 6oede zaal,;: dan een bedekte 
voor een slechte zaak.Dit had de sovjet Unie be�repen en een 
kwalitatief en kwantitatief steeds grootser wordende filmindustrie, 
grote nationale studio's en 50.000 bioscopen - tegen .WJ.erika 
18. 000 - waren er het gevel :3 van.
Alles het gevolg van de socialistische staatsinrichting van de
Sovjet-Unie en een machtig wapen in de strijd voor de vrede.
Komende tot de betekenis en het weN van de verenging "Nederlan.d
U- S. s. R.'' betoo3:de De L..;;:W.JE, dat er in de verenging plaats was
voor een ieder.Het was een vereniging op br ede grondslag en in
die vereni2;ing heersten allerlei meninisverschillen.
hiaar over een ding waren allen. het eens: "Vrede door vriendschap
met de Sovjet-Unie.In de vere:nL3ing was geen 9laats voor oorlogs
stokers! "

Na de rede van De LEEU'.'B speelde Dr. E. REBLING een viertal korte 
pianowerken, waama een pauze van circa 20 minuten werd gehouden" 

.N'a de pauze volgde de vertoning van drie documentaire films: 
"Museum. bij tloscou 11, "Zonnige streek" en "Vollsstalenten ", die alle 
zeer goed genoemd konden v.orden.. En ten slotte volgde de vertoning 
van de hoofdfilm 111Ji.ITSJOERIN", waarover dezerzijds reeds eerder 
bericht .verd ingezonden. 

Te 24 uur ::p_ngen de aanwezigen ui teen. 
••T"TTT7T ___ --- --- -- . --

Verzonden aan: B.V.D. Den Haag. K- 5�
B.M"' .Amsterdam. 
H.C.

Il 
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Betr"Bijeenkomst 

"Niederll.and-U. s. s. R. " 

Ter besl.uiting van het door haar georganiseerde filmfestival 
heeft de vereniging "Nederland.-U. s. s. R." op Zondag" 26 Februari 
1950 te 20 uur een bijeenkomst gehouden in de grote zaal van 
''Krasnapol.sky",, Wannoesstraat, .Amsterdam, die door ongeveer 1200 
personen werd bijgewoond. On.der hen bevonden zich de zaakge-. 
lastigde vam de Sovjet-Unie met zijn echtgenote en de ailli.bassa.
deurs van Polen, Tsjecho-Slowakije,Hiongarije en Roemienie. 
De zaal was niet versierd. Wel was eenllm boek.enstand en een 
stand met foto• s uit de voornaamste Rlssische films ingericht. 
Er werd gecolporteerd met "NU" en het door de vereniging uit
gegeven filmblad.Twee personen inmd.1.itaire unifonn werden 
opgemerkt.De bijeenkomst was alleen toegankelijk voor leden 
voorzien van een toegangsbewijs en lidmaatschapskaart, waarop 
door de .P.·olitie toezicht werd uitgeoefend" 

_l, t l'J!adat de bijeenkomst lDlet enige welkomstwoorden van mevrouw
r\ OOHEERES was geopend en het 81nljjet-Eu1Ssiche volkslied staande 
v1 was gezongen, volgde declamatie van Bal tus den D:E.KKE� geboren 
'\. 13 .Nlovember 1916, wonende te .èiaarlem, die het Iussische volks-. 

lied en 2 gedichten van Theun de VRIES voordroeg. 
Hierna volgde de vertoning van de film ''Iiiet Rode 1 eger a.l!.s 
boodschappers van de Vrè.è.e0

, welke film reeds eerder verslagen 
werd.-

"-l.ti11a de film hiel.d1Marten van der ZEE1 geboren te Velse11t30 Jruli 
1918"wonende te PunD.!erend,een korte rede ter herdenking van. 
de 32-ste verjaardag van het Rode leger. 
Na in het kort de geboorte,de geschiedenis en de wapenfeiten 
van dit leger te hebben gememoreer d, betoogde hij, dat dit leger 
a..1.tijd gereed zou staan om het socialistisch vaderland te 
verdedigen tegen iedere aa.n.valler.Maar<�daarnaast moest m:en 
nooit ge1.oven,dat dit leger gevoIID.d en instan.dgehouden werd 
tot het verwezenlijken van imperialistische doeleiillden. 
Want eoa1s het na de oorlog van 1940 - 1945 in Duitsland 
gekomen en opgetreden was als boodschapper van de vrede en 
als cuJL.tuurbrenger, zo zou het steeds gereed staan om de vrede 
te verdedigen. Sterker dan de macht van de dollar was de  kracht 
van de vriendschap ;ste:rker dan het drijven van de oorlogsop
hi tsers was de kracht van hen die de vrede wil]!en. 
Na de rede van Van der ZEE volgde een korte pauze"waarna werd 
overgegaan tot de vertoning van de film "On.tm.oeting aan de 
El be�' Deze film brengt de ontmoeting van de Iu ssi sche- en de 
.Amerikaanse legers in beeldt en geeft een nogal hatel.ijk beeld 
van de .Amerikaanse legerleiding.Een .Amlerikaans generaal. die 
het verschil niet ziet tussen een kijker van Duits-of van 
Rlssisch IllJ8.aksel en dan door deze kijker niet meer wii zien 
om.dat hij geen gebruik wil mak.en van een. G.P. U.kijker.is nu 
niet bepaald een reclame voor de u.s. A. Overigens is de ze film 
vrij onbenullig en wordt het optreden van het .sovjet-leger 
well.. wat erg geidealiseerd •. 
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Het is een. zeer lange film waarvan de vertoning ongeveer 2 uur 
in beslag neemt. 

Na de fi1m dankte mevrouw OOHEEBES voor de betoonde bel.angs
stelling en te ollll.streeks 24 uur ging de bijeenkomst ui teen.. 

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

Verzonden aan: 

�.n\ 
B.V.D.
H.C.

Den Haag. 
Amsterdam. 
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t�r voorber�iding van de le denvergadering 

op 22 en 23 April 1950, Xrasnapolsky te .Amsterdam. 

HAt Oongres nadP.�t� Op Zatnrdag 22 en Zondag· 23 April-a.s. 
zullen ae afdelingen uit h('>t Noo�drn en Zuiden, uit het Oosten 
en Weat'én elkaar in Krasnapolsk;y te /Jnster<iam treffen op de 
Algemene v·ergade-ring, waär WP.er ni '"'uwe ide'9ën· .e,n. nieuwe kracht 
worden opg"êclaM om ,one werk in het volgt::..nde verenigingsjaar 
voort te zotten. 
"'!!lniga voorb��lden mogen dam.onstreren, dat wij ook in het achter 
ons liggende jaar niet hebben stil ge-zeten en dat ons werk zeker 
vruohten-he�ft afgeworpen.
1. lij 8ebbea velen duidelijk gemaak1,,hoe het Atlantisch Pact

s!eohta gericht ia op �en oorlog tegen dë Sowjet-Unie
2. De strijd voor de vrede·-w4'rd in al: ons ,verk krachtig ondersteund

:3±j al onze bijeenkomstM 13tond deze�strijd in het midd-elpunt.
3 • .,.,en krachtige aotia werd-gèvo ard-tegen de film ttHet IJz-aren - -

Gordijn".Dit heeft ten gevolge gehad,dat praotiaoh nergens deze 
oorlogsfilm meer wordt vertoond. 

4. De tezrtoons1relring "Opvo-eding An onderwijs in de sow;j·et-Uni·ett

trok vele bezoelèers,die een,zij-het nog onvolledig beeld-kregen
van-de ontwikkeling,die- de volkeren van de u.s.s.R. in de
af"gelopéll 32 jaar hebben doorgemaakt. -

5. De 70stt!) verjaardag van de minister-president der u.s.s.R.
Josef ïissarionowitaj Stalin werd op waardige wijze gevierd,
waarbij �nn oadeau,beataande-uit twoe albuma met opdrachten van
ongeveer 250 intel!eotuelen en kunstAnaars en een collectie
uit h&t Russisch vertaalde boekan,werd aangeboden.

Verder-hielden wi;j nog vele lqzingen en filmvoorstP.llingen.met 
het doel ,zoo:rliohting-oVêr leven on werken in d,:, a.u. te-gaven. 
Dit- alles h.aeft van ge.vest .Amst.erdam P,Pn bloeiend onderdeel van de
VerenilP,.ng gemaakt. - - - - - - -

Töoh gat:t dë groei-niet snel genoeg.tfog t� weinig "beseffen onze 
leden,dat-men in deze tijd niet alleen lid ktm zijn zonder meer. 
maar dat elk lid zijj beäoheiden stePntje-moet bijdragen-om gezamen
lijk e�n sterk bastion-te kunnen bouwen t4'gén d� aanvsll-en van-de 
Vijanden oer S,U.,dië een-vlóed van laster,hötze a.n leugens over de 
w"êr"êld doen stromen en die de wapens àanvoeren voor eon oorlog 
tegen da u.s. s. R. 

' 

Wat kunt U doenî 

1. Het e�rst voor dehhnnd liggP.nde is: al Uw huisgenoten boven de
18 jaar hu±sgenootlid maken-a-F.0.05 p�r maand of. F.0.60-per
jaar.Dit betekent voor de Vereniging vers'terking van leden en
finanoi�.Vooral dit laatste mag niet onderschat wordan.

2. Uw kennisa�n,vrienden en familie 11d maken,ook al wonen zij niet
in Uw eigen-plaats of stad.Voor dit doöl kwit U werf-folders en
propagandà-.exemplaren van .'.!.NUtt aanvrag.en.

3. lfämen van kennissen,vriE>..nden o'! fmniliele.den + adressen opzenden.
Da Vereniging zorgt dan voor de reet.

In het April-nummer van NU on�vangt U de·· beschrijvingsbrief' v-oor he 
a.a.oongras.BezoEtkt U vooral de daarna te·houden lad·êllvergadering,
waar de afgevaardigden ( 1 per 50 leden)-gekozen� zullen worden.
Verder b·ev.elen wi.j î'n Uw aandacht aan het artikel over de verkiezit
gen in da-s.u.,welke Zondag·12 Maart a.a.in de s.W.plaata vinden.
Dit artikel verschijnt in het rt1aart-nummer van NTJ.



Helpt mee ons Congrê• ot (Mh au.aces en. a.o('lr one 
drage in de onkosten t� zenden. 
U kunt dit doen door-wat g-eld in bijgaande-envelopppe te 
die door een van onze werkers wordt teruggehaald,door te tekenen· 
öp de-lijat,die deze werker birzich heeft of door storting van, 
een bedrag op postgiro 511384,gem.giro N 26 

Hierbij stuur ik voor de .Algemene Vergadering 1950 F ••••••• 
• 

Handtekening 

De Vör�ging Nederland - u.s.S.R, stelt zich-ten do�l h"ët be
vorderen Vän de vrienaschapp e1:ijkë betrëk-ingen tassen het-

- Uederlandse vol:lc.-,:,n de vol.lteYen der trni e van Socialietiaohe
Sowj et-Republieken, alsmede V-'-n het wederzijds leren-k�nnën en
bogrijp'8ll van de maatsohapp elijke, sociale en culturele ver
houding,:,n en toestanden van die volkAren.

De volgende hniagenootleden geef ik U hierbij op: 
Naam: ••••••••••• 
Naam: ••••••••••• 
Naams •••• � •••••• 
Uaam van het Hoofdlid Heer;Mw: ••• ._ ••••• 
Adres: •••••••••• 
60 cent per jaar 
5 cent per maand-

(.ooorhalen wat hiet verlangt wordt) 

Ik wens te-ontvangen, 
•••••••• werffolders 
•••••••• ,proefexemplaren 
••••••••• gratis poopagandanumm.ers 
Naam Beer;?lwi ••••••• 
Adress .••••••• 

Ik g�ef-de volgende namen en adressen op,die U kunt bewerken: 
Naam Heer;Mw. 
Adras 

'loonplaats 
Naam Heer;l.!w. 
Adres· 
Woonplaats 
?le-am H84r /J:1lw.
Adres 
�1oonplaats 
Afz"§nd13r 

Adres 

L�D,m:,IJK S:E'CR'!TARIA 'T, 
Vereniging Nederland-u;s.s.R., 
Frederikspl ein 46, !.mst ei-dam 

• 

Tel. 30140.Giro 511384',Elem.Giro N 26 



PROGRAMMA
1

maand van 
vriendschap 
met de 

Sowjet-U nie 
* 

* 

20 Mei-3 Juni: ( TENTOONSTELLING in het gebouw "DE WAAG" Nieuwmarkt.

19 Mei: 

21 Mei: 

op Dinsdag 6 Juni 

• 
op Donderdag 25 M1 ·i 

7 Juni: 

• 

8 Juni: 

Geopend van 10-5 uur, des Zondags van 1-5 uur. Toegang 10 cent.
* 

In de STADSSCHOUWBURG wordt het toneelstuk "DE DRIE 
ZUSTERS" van de Russische schrijver Tsjechow gespeeld door
"Comedia". Voor leden van de· vereniging NU wordt reductie gegeven
op alle plaatsen, mits afgehaald op het kantoor der vereniging Frederiks
plein 46, telefoon 30140.

*·

FIT MOCHTENI> met <le prachtige Russische kleurenfilm "DE VAL
VAN BERLIJN" (première voor Nederland). Zaal open 8.30, aanvang
9 uur precies. Toei;ang 60 cent. 18 jaar.
* 

Lezing over "DE SPORT IN DE SOWJET-UNIE" met lichtbeeldèn
door de heer L. D. Kramer, sportleraar, die in de Sowjet-Unie een studie
l)Ver de sport maakte. Gebouw Du Beau, Van Woustraat 4.---6. 
Çebouw Lückner,. Rozengracht 207. Zaal open 7.30, aanvang 8 uur.
Kaarten à f 0,25 op de adressen en aan de zaal.
* 

.HET LEVEN VAN DE VROUW IN DE SOWJET-UNIE" door
rnevr. Visch die 25 jaar in de Sowjet-Unie woonde en werkte. Gelegenheid
tot het stellen van vragen. Met lichtbeelden. Datum nader vast te stellen.
* 

Eerste vertoning van de Russische fi1m "PROF. PIROGOW", met
medewerking van de dansgroep Florrie Rodrigo, in Krasnaposky, aan-
vang 8 uur. Toegang 60 cent. , 'f, , .. !!
* t t . ... � 

Appèl "DE JEUGD WIL VREDE MET DE SOWJET-UNIE". Mede
,�erking van de dansgroep "Krasnaja Swesda", de negerzanger Sir
Lancelot, Jeugdorkest "De Propellers". De zaal wordt nog nader· bekend
gemaakt. 



En tot slot: 

JO Juni 
een groot tuinfeest 
in één der Amsterdamse parken. 

De avond wordt opgeluisterd met: 

zang - dans - muziek en 
een openluchtbal 
Kaarten en inlichtingen kunt U verkrijgen op de volgende adressen: 

Noord: Waddenweg 70 hs, Mezenstraat 3 hs, Hoornsestraat 51 hs, Bitterzoe\straat 36 hs,
Papaverhoek 2 hs. 

Zuid: Amstelkade 32 II, Herculesstraat 134 wink., 2e J. v. Campenstraat 80 hs, Mesdag
straat 26 hs. 

Oost: 
Soendastraat 20 II, L. Bothastraat 5 hs, Graanstraat 10 hs, Dapperstraat 94 III, 
Riouwstraat 87 I. 

West: 
J. v. Lennepstraat 209 II, Tollensstraat 112 III, Fan . .Scholtenstraat 101 hs, Wilhelmina
straat 45 II, Vespuccistraat 1111, Hoofdweg 197 I, Adm. de Ruyterweg 366 hs, Vogelen
zangstraat 64 III. 

Cf3ntrum: Zaandammerpleln 4� hs, Houtrljkstraat 76 I achter, luiten Oranjestraat 13 Il, Nieuwe
Leliestraat 172 I, Prinsengracht 334 hs en bij Pegasus,· Leidsestraat 25. Frederlksplein 
4ts, telefoon 30140. A.B.C., gebouw "Felix Meritis", Keizersgracht 324. 

V olg·t U vooral de 

nadere bekend

makingen in de 

pers over deze 

Vriendschapsmaand. 

Ter gelegenheid van deze Vriendschapsmaand wordt in grote oplage 

een speciaal blad uitgegeven, tegen d·e prijs van 10 cent. Hiermede 
willen wij .Maandag 22_, Vrijdag 26, Maandag 29 Mei, Vrijdag 2, en
Maandag 5 Juni per afdeling huis aan huis gaan colporteren. Wij 
kwmen, zoals U zult begrijpen, voor al dit werk nog veel hulp 

gebruiken! Meldt U op bovenstaande adressen. 

Blijft. niet thuis. Vergeet niet, dat we, wanneer we de Vrede willen 
behouden, daarvoor zullen moeten strijden. 

Zijt gij al lid van de vereniging NU (Nederland-U.S.S.R.) Secretariaat 

Amsteldijk 130 III tel. 30140 

Nieuwe contributie regeling Hoofdlid 10 et. per maand 
Huisgenootlid � et. ,. ,, 

Rijk geïllustreerd Maandblad 20 et. 
J aarlid f 4.- Huisgenootlid f 0.60. Het maandblad NU wordt U dan 

per post toegezonden" 
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Ter voorbereiding van de op 22 en 23 April 1950 te houden 
Al emene Vergadering heeft-de afdeling Amsterdam-west van 
de vereniging ' e er and-U .s.s.R. ''OP woensdag,12 April 1950 
te 20 uur in het gebouw "West" ,Mercatorplein,.Amsterdam,een 
vergadering gehouden die door 40 personen werd bijgewoond. 
Na een kort openingswoord van de voorzitter B.van LJNG, 
werd door de landelijk secretaris M.v.d.ZEE,een toelichting 
gegeven op de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering. 
Van der ZEE was van mening,dat het geen zin had om de beschrij
vingsbrief punt voor punt te behandelen en wilde zich bepalen 
tot de in de toekomst te volgen algemene richtlijnen. 
Het besluit van het hoofdbestuur om de contributie en het 
abonnementsgeld - thans te$.alllen F.0,30 per maand - te split
sen in F.0,15 contributie en F.0,15 kosten voor het blad 
"NU" ,noemde hij een wijs besluit.Hij was van mening,dat de ze 
maatregel ertoe zou bijdragen om het ledental te verhogen, 
omdat een contributie van F.0,15 per maand vrijwel voor nie
mand een hinderpaal zou kunnen zijn om lid van de vereniging 
te worden.Daarnaast bleef dan de mogelijkheid om op ruime 
schaal te werken met het maandblad,dat dan voor de leden 
F.0,15 per nummer zou kosten en in de colportage F.0,25 per
nunnner. 
Komende tot de bespreking van de candidaten voor het hoofd
bestuur zeide Van der ZEE,dat het thans zittende hoofdbestuur 
van mening was geweest,dat een eventueel nieuw hoofdbestuur 

l beter aansluiting moest kunnen zoeken bij de grote massa 
I van het werkende volk.Hierom waren/voor .Amsterdam figuren 

als H:EIJPERMAN en Van LEWE aangetrokken en ook voor�� andere 
grote steden waren n&euwe mensen aangezocht. 
Van der ZEE achtte het juist,dat De VRIES,BLUMER en REBI.,JNG 
liun plaatsen bleven innemen.BLUMER liad ä!s hoofdredacteur 
in het afgelopen jaar belangrijk en met succes bekroond werk 
gedaan en zowel De VRIES als REBLJNG waren kunstenaars van 
internationale bekendheid,wier plaatsen in het hoofdbestuur 
zeker verantwoord waren. 

• 
a 

Tenslotte verzocht Van der ZEE de vergadering de voorgstelde 
besluiten van het hoofdbestuur en de nieuwe candidatenlijst 
goed te keuren,hetgeen bij acclamatie met algemene stemmen 
geschiedde. 
Hierna volgde het verslag van de werkzaamheden van de afdeling 
en de bespreking van de candidaten voor het afdelingsbestuur, 
een en ander door depafdelingssecretaris P.WOORTM..AN. 
WOOR'lliAAN deelde mede,dat bij zijn komst in het bestuur van de 
afdeling,nu ongeveer 2 jaar geleden,er een tamelijk bloeiend 
verenigingsleven bestond.Door het besluit van de laatste· 
algemene vergadering van de vereniging om niet minder dan 
3 mensen uit het afdelingsbestuur te benoemen tot gewestelijk 
of hoofdbestuurder,was er een danig verloop in de afdeling 
gekomen.Dit had WOOR'IM.AN genoopt om als hoofdbestuurder te 
bedanken en zijn plaats van secretaris in me afdeling weder

in te nemen. 
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Mede door het feit,dat het bestuur belangrijk versterkt was ge
worden,was aan het verloop een einde gekomen en was de afdeling 
thans weder op weg naar een ge·zond en groeiend verenigingsleven. 
De afdeling--telt nu 1170 leden,de kaspositie is sterk. 
Het verslag van WOOR'IMAN werd mèt algemene stemmen goedgekeurd, 
.het voorgstelde afdelingsbestuur werd bij acclamtie met algemene 
s�emmen gekozen,evenals de voorgestelde afgevaardigden naar de 
algemene vergadering. 
Na een korte pauze werd overgegaan tot de vertoning van een 
smalfilm over het culturele leven in Moskou en te 23 uur ging 
de vergadering uiteen. 

Aan deze �ergadering waren reeds vergaderingen van de atdelingen 
zuid,Oost,Jordaan en Centrum 2 voorafgegaan. 
BliJ1:cens een uitlating van Van dèr ZEE waren ook in deze verga
deringen de door het hoofdbestûur voorgestane veranderingen 
goedgekeurd en de candidatenlijst voor het nieuwe hoofdbestuur 
aanvaard,zodat mag worden verwacht,dat deze candidaten op de 
komende algemene vergadering gekozen zullen worden. 

HOOFDBESTUUR::(Voorgesteld) 

· \ \ Theunis Uilke de VRIF.S,Dantumadeel,26 April 1907.
X. l Albert BLUMER, Tand jong Po era Bind jei, 20 April 1910.

1 Joseph ENGELS,Rotterdam,27 December 1909.
·-.·x, H.P.van ]NSBERG:EN,wonende te Rotterdam,verdere personalia onbekend

x · Arie HEJPERMAN ,Amsterdam, 2 December 1923.
,, Gijsbert Cornelis van LEWE,Amsterdam,26 November 1904. 

· i-l R"POLK,wonende te Alkmaar,verdere personalia onbekend • 
.)( • Eberhard REBLING,Mariendorff ,4 December 1911. 
,< 1 F .TINGA, wonende te Den !laag, verdere personalia onbekend. 

AFDELINGSBES'IUUR .AMSTERDAM-ZUID;.( Voorgesteld)

XI Johannes Kornelis SMITH, Vl�ardingen,23 Januari 1879.
/1 Dirk Jan KOK,Amsterdam,17 �ebruari 1921. 
X Gerrit PORCl(,Arnhem,16 Maart 1898. 
� 1 Fennnina Catharina N.ANNINGA,Hilversum,3 December 1911.
](• Be:ïttïs van COLLE,Amsterdam,20 Januari 1924. 

� 1 Daniel BIERMAN,Amsterdam,25 Januari 1883. 

AFDELINGSBES'IUUR .AMSTERDAM-WEST: (Gekozen.)

� 1 Jantine Wilhelmina BOEKHOF ,De Bilt,25 October 1923. 
'1- 1 CareH Mat'fihiis Louis �.EK.ÊMEIJER,Amsterdam,6 Januari 1906.
� 1 sta� anusJJo annes HO EESTER,Amsterdam, 8 Augustus 1918. 
/f Ber us Jo ·annes van LJNG,Amsterdam,23 Maart 1919. 
b(I Arie MJNK,�sterdam,9 Maart 1922. 
/1 REYK.:ËN,veraere personalia onbekend. 

/1 Marinus STÄRK,Amsterdam,29 JUni 1912. 
i I Paulus WOOR'IMAN ,Amsterdam, 2 Mei 1914. 
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• 

AFDELJNGSBES'IUUR .AMSTERDAM - OOST:(Voorgesteld) 

• DAMM:AN, verdere personalia onbekend. 
� 1 Willem LUY.EN"DIJK,M�sluis,28 JU.li 1905. 
l(• Paul H.MEERTJlNS,Almelo,17 Februari 1915. 

J I Beerend Johannes Wilhelmus MOL,Amsterdam,5 October 1876. 
I' VINK]NMÖLLER,verdere personalia onbekend •. 

AFDELlliGSBES'IUUR AMSTERDAM-JORDAAN: (Voorgesteld) 

/ f Mejuffrouw VOOR'IM.AN, verdere personalia onbekend. 
(j JDOST:FN,verdere personalia onbekend. 

AFDELlliSSBES'IUUR .AMSTERDAM - C.EN"TRUM I: (Voorgesteld) 

Mevrouw van der KORST-van POELGEEST, verdere�personalia onbekend • 
Anna Lina H]}J.[RJXA,Amsterdam,18 Juli 1923,e.v.HAAGSMAtf. 
Berend MEWE,Amsterdam,18 october 1919. 

AFDELJNGSBES'IUUR AMSTERDAM - CllNTWM II: (Voorgesteld) 

K. NilllJW.EN"HUIZ:EN, 
• Johannes ft:iîîaîî:îimüliia .Amsterdam,28 April 1902.

� • SMIT, veráere personalia onbekend. 
�· sëiffi'tJRMAN,verdere personalia onbekend. 

��;Alplionse Joseph Au�ste Hl!NDRIKS,Saugatte,11 JUni 191_? ::'.,,�·
)( Louise Maria Wilheînina CNJL]N ,Amsterdam,26 Ap ril 1899. 
'A. Herm@!US Wilhelmus WUSTENBORF ,Amsterdam,4 September 1923. 

DOOR AFDELING AMSTERDAM-WEST NAAR DE ALG:HMllNE VERGADERJNG 
ABGEVAARDIGD: (Gekozen) 

...,,....l Le BLANCHE,verdere personalia onbekend. 
Jantine' W.BOEKHOF, zie boven. 
Mevrouw HEî:äM,verdere personalia onbekend.

• Ci.rel M.L.HO:EKJ1MEIJER,zie boven. 
� Elisab�th Catharina LOTZE,Amsterdam,14 JU.ni 1905,e.v.HOJIB:.:HMEIJER •

Stepli�us J.HOFMEESTER,zie boven. 
� Mevroû.W L:ËNS]N,verdere personalia onbekend,e.v.Jan Frederik 

' .1 L:ENS]N,Amsterdam,3 September 1906. 
Gijsbeft c.van LEWE,zie boven. 
Bertu�' J.van LfflG,zie boven. 
Arie MINK,zie boven. 

t Jan Willem Hendrik Loth van MOURIK,Lexmond,28 September 1895.
• � 1 Lute van OOST,ödoorn,1 December 1912. 
, .An toon OÖSTËRBAAN ,Amsterdam,:!; October 1916. 
"' Bob van OOTEG».A,Amsterdam,3 l!ebruari 1922. 
x QUAKERNAAT, verdere personalia onbekend. 
'• REYKEN, verdere personalia onbekend. 

/ SCHËYER,verdere personalia onbekend. 
Marinus STARK,zie boven. 
Paulus WOORTMAN,zie boven. 

� ����=��-�=���=�=��-���������=����=�������=-=:�:��:�:���::
man 
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l IIT!S'I'ERIE VAN
BDffi'RNI..ANDSE ZAKEN 

's-Gravenhage, 10 Juni 1950 

No.: B 83591 

Ond. : II of. van Ens bergen, 
R. Polk en F. Tinga.

n.a.v. schr. van \msterd am 83691 z. Co

IIId/h � 2 
1 • 

. VERTROUWELIJK 

Naar aanlfliding van 1Jw scll.rijven no. 51-G-'50 dd. 
13 April j "1. moge ilt U berichten, dat öe personalia van de
in dat schri,jven genoemae candidaten voor het nieuv,e hoofd-

. bestuur van de Vereniging 11.Nederland-U.S.B.R. 11 , H.P. van 
ENSBERG.EM

1 
R. POLK en F. ,.,INCA, luiden als volgt: 

Hendrik Pieter van ENSBEHGEN, geb. 20.12.18f6 te Rotterdam ,  
wonende Putschelaan 36 a te Rotterdam� ex-leraar �ijverheids
onderv?ijs; 1946 lid Provinciale Staten van Zuid-Hol land voor 
de C.'P.N ... 

Aäron {Ronny) POLK, geb. 2?.4.1926 te Ams terdam, coupeur, 
wonende HoutweB 5 Alkmaar; 1949 voorzitter

1
secretaris en 

pennin@lieester van de Vere.niging. "Nederlcl.nè-U .s.s.R. "· 

Frans TINGA, geh. 2.1.1913 te 's-Gravenha&e, timmerman, 
wonende Pay straat 53, 's-r.-ravenha.ge; H 46 ac:tie:f communist; 
colportage-leider C .P .N •• 

i:.{ HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze: 

'J. G. C:cr.bbmd.am 

De Heer Hoof'dcorn!Ü.ssaris van Politie 
te 
A M S T E R D A M. 



• 

Nr. 51-L-' 50. 
Betr.Jaarvergadering Gewest 

., .Amsterdam der Vereen. 
"Nederland-U.s.s.R." V 

24 Mei 1950. 
/ 

'2 5 MEI l950· 

ACD/ linf 
Op Dinsdàg,23 Mei 1950,te 20 uur heeft het gewest Amsterdam van 
de vereniging ''Nederland-u.s.s.R." zijn jaarvergadering gehouden. 
Deze bijeenkomst,die door ongeveer 100 personen werd bijgewoond, 
vond plaats in gebouw LUCKNER,Rozengracht 207,Amsterdam. 

(Ivan het oude bestuur waren aany.rezig:Mevro uw M.J.SCHEERES, 
X lmevrouw B.KUSTER en Bob van OOTEG:EM. 

Dê vergadering werd gepresideerd door mevrouw SCHEERES. 

Na enige welkomstwoorden van de presidente werd het woord verleend 
aan Van OOTEGEM voor het uitbrengen van het verslag van het se
cretariaat.Uit dit verslag bleek,dat van het oorspronkelijke 
gewestelijk bestuur van 9 personen,er nog 3 over waren,t.w.,de 
drie hierboven genoemde.Hiervan bekleedde Van OOTEGEM de functie 
van secretaris,mevrouw KUSTER die van penningmeesteres en�
vrouw SCHEERES die van voorzitster.De rest van het verslag van 
Van OOT.EGEM was niet van belang,daar het niet meer gaf dan een 
opsomming van de in het afgelopen jaar betoonde activiteit. 

Het hierna door mevrouw KUSTER uitgebrachte verslag van de finan
ciën gaf evenmin iets nieuws. Beide verslagen werden met algemene 
stemmen zonder aanmerking goedgekeurd en aan de penningmeesteresse 
werd volledige décharge verleend. 

VÓÓrdat tot de verkiezing van een nieuw bestuur werd overgeg�an, 
gaf mevrouw SCHEERES een korte toelichting. 
Bij de vorige verkiezing was men uitgegaan van een bestuur,dat 
uit 9 ledem moest bestaan, terwi�l de afdelingen ieder voor zich 
bij iedere bestuursvergadering eén bestuurslid moesten afvaardi
gen.Dit bestuurslid zou dan de b1elangen van zijn afdeling moesen 
behartigen en aan de andere kant de afdeling op de hoogte moeten 
houden van de besprekingen van he t gewestelijk bestuur. 
Dit systeem was in de prac tijk geen succes gebleken en men had 
daarom besloten om het nieuw te kiezen bestuur te doen bestaan 
uit 4 gewestelijke. bestuursleden zonder meer en van iedere afdeling 
een vertegenwoordiger,tevens bestuurslid van die afdeling. 
Waar het gewest Amsterdam thans 9 afdelingen tel tizou men op die
manier dus komen tot een gewestelijk bestuur van 3 personen. 
Dit zou later uitgebreid kunnen worden to t 15 personen,daar het 
plan bestond om,binnen het gewest .Amsterdam,nog twee nieuwe 
afde lingen te formeren. 
Helaas kon de aan de leden voorgelegde candidatenlijst nog niet 
volledig zijn,omdat de candidaten van de afdelingen Kinkerbuurt 
Jordaan en Eilanden hun candidatuur niet hadden aanvaard en 

' 

deze afdelingen nog geen nieuwe candidaten hadden gesteld. 
Niettemin werd oo sloten om tot stemming over de reeds bekende 
candidaten over te gaan,waarna het bestuur later met de dan naar 
voren gekomen candidaten kon worden uitgebreid. 
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De vergadering vond het niet nodig om schriftelijk te stemmen en 
zop werden bij accl amatie verkozen: 

\Bob van OOT.llXEEM,Amsterdam,3 Februari 1922. 
(IBÖûk.ie GOULÖÖZE, e.v. B. G.Kuster,Amsterdam, 6 Februori 19u9. 
< I Arie HEUPERMAN,Amsterdam,2 December 1923. 
�,gi?Jbertus Cornelis SMIT,Beverwijk,18 Juni 1908,

\ 

• a US WOOR'IMAN ,Amsterdam, 2 Mei 1914. 
1Femmina Catharina N.ANN JNGA,Hil versum, 3 December 1911. 

. :,. 1 Johannes NABER,Amsterdam, 2 Mei 1924. 
}>(.!Henri KJNDT,Den Haag,14 Juni 1919. 
xisiebe de JONG,Amsterdam,15 Juli 1910. 

· 1 i)(lBerend MEWE,.Amsterdam,18 October 1919.

Ofschoon de functieverdeling niet werd bekend gem aakt,mag worden 
aangenomen,dat mevrouw KUSTER weder penningmeesteres wordt en 
Bob van OOTF.GEM secretaris. 

Uit bovenstaande lijst blijkt,dat mevrouw SCHEERES niet opnieuw 
verkozen werd.Vóór het begin van de verkiezing deelde zij de 
aanwezigen mede,dat zij zich niet verkiesbaar kon stel len wegens 
persoonlijke en huislijke omstaI,1.digb.eden, 
Dit werd door alle aanwezigen betreurd en in een kort speechje 
maakte Van OOTEGEM zich tot tolk van allen toen hij haar bedankte 
voor het vele werk,dat zij voor de vereniging had verricht. 
Als blhijvende herinnering werd haar een boek gegev·en,waarin alle 
aanwezigen hun naam plaatsten. 

vó6rdat de laatste ledenwerfcampagne - die in het houden van het 
laatste congres heer afsluiting vond - gehouden werd,stelde een 
onbekend gebleven lid-kleermaker een prijs beschikbaar ter waarde 
van F.40,-- aan goederen,naar keuze in zijn zaak te besteden. 
Deze prijs werd door mevrouw SCHEERES uitgereikt aan de winnaar, 
G.C.SMIT,(zie boven),die met 63 nieuwe leden de beste individuele
prestatie geleverd had.
Een door het H. B. beschikbaar gestelde prijs in de vorm van een
boek,ging naar de afdeling Leidsebuurt,secretaris B.MEVIE,(zie
boven).Deze afdeling had met een aanwinst van 135% de beste
collectieve prestatie geleverd.

De rondvraag.bracht geen nieuws.Alleen bleek,dat h�t H.B.de be
naming en indeling in "gewesten" en "afdelingen" heef t 1eten 
vallen en om administratieve redenen is overgegaan tot de be
naming en indeling in "afdelingen" en "onder-afdelingen",zodat 
nu niet meer gesproken kan worden van het "gewest" Amsterdam en 
de"afdeling" Zuid,doch van de afdeling Amsterdam en de onder-
afdeling Zuid. 

Met de vertoning van de film "De Russische kwestie" besloot deze 
jaarvergádering en gingen de aenwezige leden te 23.15 uiteen. }�;J-----------------------------------------------------�i:4:--
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Betr. ''Nederland-U. s. S.R." 24 Mei 1950. 

\ 
Ten vervolge op dezerzijds bericht nr. 51-G-'50,d.d.13 April 

1950,kan het volgende worden bericht: 

De in het schrijven genoemde VlliKENMOLLER, ( zie pagina 3), 

is geb leken identiek te zijn aan :Johan Hen'drik Matthias 

/ 1 VJNCKJlMOLLER.,geboren te Amsterdam,26 Februari 1903,klerk

Arbeidsbeurs,wonende Voltaplein 14 hs,Amsterdam • 

De in hetzelfde berich t genoemde mejuffrouw VOOR'lMAN,is ge

/ b'leken identiek te zijn aan :Maria Louise VOOR'.IM.AN ,geboren te 

Amsterdam,27 November 1930,inpakster,wonende Palmstraat 80 hs, 

.Amsterdam. 

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

K-3.
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VLREl'Y.IG IFG i,ILn:d:111Nü·�uss:It··· · . · ...
GL ,!}, ;;T AM�J'11bRJ)AM 
3Jtë;if._:_ Ai-(:i"f1 .. LJJ

°
ïJK 130 r 1 , 

Ledenbulletin I,o� 'i -·· _, .... ______ - .. .. ...... . .. . .. - ... -.... 
Amsterdam, 28-3-1950.;.: 

1Haarde vrienden, 
Zoals U reeds �;ult vrnten. houdt onze Verenicing op22/3 April haar 
Congres in trc.1 rmapolski� · waar naas;con groot Gantal werkers verte3en ... 
woord igers van buj_ tenlan<'' se zust01·vcronir;ingen, afgevaord igd en van 
bevriende or0nnü.;aticc en {!:3Ste:n. oamvezi0 '.' ull(·n zijnn om het weisk 
van onze VErcnigi�g te onderzocl en en.de weg af te baken�n, die ertóe· 
moet leiden om onze Vereni(.ing tot een marJ sa organisa tic te maken, àls 
doorslag3evcndc factur in de �trijd voor de vrede.· 
Daarom vrienden, LLD::C,1': VAII 011· L v:i:-,I;,}1IGIJ1JG-, roepen wij U met kl.em 
op nqa:r de ledcmveI':Sadering in Uv, afdc1ini te gaan, en aan dEJ hand 
van bijgaande besc:hx ijvin,.,s 1 1 ü:f clc (.:1 te nemen aan de discussie over 
ons werk; 'op deze vercnàeri: .�on zullen r f;�<::vaardigden naar 11et congres 

•
worden gekozer1 1 tcr1·ijl ook het ai'del:i.n{ u·Jcstuur gekozen mo·et w_orden�. 

it zijn belan;:;rijlce zakc:ri, wa,:rbij een ieder LID ton volle 1:;einteres
aerd is; wij Vt::r1,;,uc},ten 7 dat U 111 g:r.ote ge tale na ar de volgende 

vergaderingen :mlt korrnn� 

AFDELING tUI.D � 11 /t / ·1 9 5 0 ·- Gel ouw o;{ es te incl c � .Ie s te ind e 3 , 
Am:i\tnrG 

AFD1LING 
AF 1JLLI1ifG 
AF1)J:,LING 

; 2/� /1950 ]
1 ce1>t;:;E;l·ouw ',/est Morcatorplein;hoek

Mcrcatorstrdat.-
003T � 5/t, /1950 ·· Krnniennest, Pol<lerwe&. -, 
JORfo'Jl"lT� ., 1/4/1950 .. Cufé iliolcn de Victor, Rozent,raèht 2·28/30
CLI7'l.1HID,,I ·; ( Leidse buurt) - Ge; bouw ·!est einde, 1 fes teind e 3 

op 14;4./1950_ 
AFD11ING CLïl'l'HDM 2 ( 1'�il:.mdcn--Binr:.cnstc1d) - Gebouw ;ae ·Leeuw, 

Vs lkcnbur·(;c.cst:r.aa t 1 '19, op 6/4/1950 .• - ·.

Op yrijwel aJ.::!_e oiclelincr-iver0ac1ering zal een cultureel programma . .: 
ter opluister.:.ng -:;egoven '.!Orden ( nieuwe docunentaj.res, danf'groep ii!tc.)

Vriend en, slechts me c U,, Lu1p kan het Gewest Amsterdam, dat als gast" 

•
eer voo:�· de a:�1evaar.-�li�de:ri uit het gchel land zal optreden, haar 
!:lElk vervn�leri� de fi1:t�;.ieiële notie. �s tot nu toe een suc�es, met nog

meer oncrcie 7,ullcn w1J do geld,.,11 b1Jeen moeten breng·en om onze 
'. c;onsrestack ad Hfl� .10CO:-·- _t� vervulle�, lUot �lle_en, dat,_doch ook

moeten de 2;as-Lon uil lwt i�ohe.1.e land ondeJ."dak vinden. 
Wij roepen onz1.: vric,to_n op 01i'e1·starn1r'.'c st:cook in te vullèn·on 
aan het SGCI'E: �e:rL.,�.-t in to zcndcm,-
v 001, de r:ast�i,;Icn e:n de co1<;res,3anrers wordt op 23 April een 
buj_ted';e1-ono· CI'LYoc;nt HD ceorsön,j.seerçi, 1,{o.r:,rov�r spoca.tc. meer nieuws. 

� � . . '..' ' . ,. • •,. . ! . .. . .• 

VRr.i.;;IifGEH' ."IJ' _;";::,l'Î'{d{ u �ju'cqL VQJ;,L};. Lf;DLlT_V)-.-]'(Gfa))':RIHGEN TOE EJ\T . 
RLKUIBN ·DJ:, -YOfil FPJ; , �!LIG";N, Z O_rLI, 1flt1: BL'.l:R.:;I!1 1:'. D};; FINd1CTuLE TAAK, 
ALS HET VLiLORC- 1 -1- Vi':lJ 1,ÇiG.(lfJADD�8W�lJ OP U;T·VOLLI0DIGb .MLDL''fä1YINGtlJ 

,r � 

Üét' c
{

ewestbestuur" 

-.-o-,,-. 
- .: ·- .... -· � .... - .... -.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ond erge tdu111r�.,
1 

wonende te Amsterdam 

a "', ev""J.'d1· !�d"'n :, man/vrouH1
lcch Vooar) lo0

"' ies verlenen. '"J.' 1 4 , J. '.' C.,U • t.> v -
�' _,_ f .;; ,J � l (' _,) 

Handtekening: 



Bijla:.:;e bij leder,tulletin :ï:o, 3
\ 

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

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

----�-

Cm1d iél,': ten_ voor_de_af c1elj.ng12be�t11;i;:cn.:. ( voorlopig en voor aanvulling/
wij�iging vatbaar) 

AF '.J>,LI:ï·,G iuID: 

H eer--::fnî{fK -" 

Heer Kok 
Heer· 1'orck 
Mevr. ]',Janniri"ga 
Heer v.Colle 
Heer Bierman 

AF ELI1.G IE ST: 
He er .. �{oor-;-tmari-
He or Hink 
Heer HoE�kemeyer
Het:r v .Ling 
Heer Ptark 

AFuJ:;l.iIYG û08T 
îfëër Vir.d'-c1·ni1öller
l!ee r L1::;rcrr1i jk
H eer Dm:1:nan 
Heer î:!ceJ. tE.r,s 
Hoer Fol 

AT� J.;J Tï.G JOUJ)A.A.i":: 
Mej. V, oJ·tné:ln 
H e0r ,î oot; ten 

AI· ,..,:.,Lr ··1 0: ·H'rH.UM 1
ticvl'. v. c1 .:.qr-st-�-Poelgeest.

Jv1evr. nna ·:::.n.1a·n
Heer M.e1.·1 e 

1\ iï" !J1··J ·r-·. �- ,... '} :· '11ff 2
1.>,. 1.-· , __ ••1#"- �' ....... o\Ul�:.-•�-

l:Ir, l i( , .. :, \.ol J:rn.yz en
H r, .,rrit 
Hr.,

. ,jCh ... 1 I\:i8ll

Ii:,.. C � ! .. :1.t1-s 
I(e;vJ?. C1.., 1., J"0n 
Hr, · ·u; t•. ;.:.hoff.

• 

._ 

C:;.1/:id�:t tun kunnen door de leden, mits ondersteund door 5 andere

ler" or�, in';cd ierid worden bij het s.ecretariaat van Gewest Amsterdam,

c'"L :i·' t-ç,1:: , gesteld op de vergaderingen, moeten eveneens gesteund

y10:ci:, È;r duur minstens 5 leden, terr1ijl de cand idatuur door de steller

z:e·-:otivL· ( J·.t 11oct worden.- H t. r< th t e v-ev,es ues uur: 
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De verenlgin Nederla.nd-U.S.S.R. geeft 

WOENS AGAVOND 7 JUNI 

voor Amsterda. de e�ste vertoning van de 
s WF-FILM 

PROF. PIROGOW

Zuid: 

Oost: 

West: 

Centrum: 

Amstel kade 
2e J. v. 
28 hs. 

70 hs, Mezenstr. 3 hs, 
,:[oorn

Bltterzoetstr. 36 hs, P
J

"aver-

2 II, Herculesstr. l winkel, 
esdagstr. 

Soendastr. 20 I, L. Bothasl . 5 lis, Graan

straat 10 bs, Dapperstr. 4 III, Riouw-

straat 87 I. ··-7 
J. v. Lenneps . 209 -iF. Tollensslr. 12 III, 

Fan. Scholtendtr. 101 hs. Wilhelmlnastr. 

45 II, Vespuccist.r. 111 I, Hoofdweg 197 I, 

Adm. de Ruyterweg 366 hs, Vogelenzang-

straat 64 III. 

Zaandammerplcin 46 hs, Houtrükstr. 76 I 

achter, Buiten Oranjestr. 13 Il, Nieuwe 

Leliestr. 172 I. Pegasus. J,eldsestr. 25, 

A.B.C., gebouw "Felix· Meritls", Keizers

gracht 324 en aan het secretariaat, Fr.ede

rlkspleln 46, Tel. 3G140, Cz. Peterstr. 

31 hs. Hoogte Kadlik 56 hs. 



VERENIGING NEDERLAND USSR 
.AFDELING A.1.hsrERDAM 
SECR. GULDEN WINCKELSTRAAT 

Waarde vrienden, 

a 

-l.clP ,�:!lj!!_-M_10_� -

Amsterdam, Juni 1950. 

Zoals wij U reeds mededeelden, zal op 27 Augustus een grootse auto-. 
bustocht naar De Veluwe gehouden worden; de mooiste plekjes van 
dit gedeelte van Nederland zullen door ons bezocht worden; daar
naast een bezoek aan het natuurreservaat 1

1 De Hoge veluwe 11 en de 
graven van de russ�he soldaten in Amersfoort. 
In de prijs van ]'.6.-- is begrepen de toegangsprijs van het Natuur
reservaat, alsmede 2 consumpties. 
Een groot aantal russi�he burgeressen met hun mannen uit Amsterdam, 
Haarlem, Utrecht en Den Haag hebren reeds ingeschreven; wij willen 
echter dit natuonaal treffen zo groot mogelijk opstellen. 

De financiën behca.ren geen bezwaar te zijn; U kunt per week F.1.-
sparen en wij rekenen ermede, dat U ingesloten kaart , die U 
zonder meer op de bus kunt doen, omgaand ingevuld zult retourneren 
zodat ook U aan deze onve::getelijke tocht kunt deelnemen. 

De tocht is bedoeld als begin van het winterprogramma; om het on
derlinge contact te vergroten, wordt vanaf 1 J'uli maandelijks een 
russische krant uitgegeven 11Rodina 11 , ad. F.0.90 per halfjaar, 
per post. GEEFI' U OP BIJGAANDÊ KAART OP ALS ABONNE / HET BLAD 
BIEDT INTERESSANTE VERVOLG. i VERHALEN /BRIEVEN EN lUEUWSUIT HET 
VADEi-,LAND. 
Wij rekenen op Uw opgave; tot ziens op 27 Augustus 1950. 

Met vriendelijke groot, 

B.v. Ootegem-se er.



s) s November 1950. 

11?:: Gr .V.D. 1658/50 CONFIDEHTIEEL. 1 DJrb!_ê_ÄA.fl 
BiJlegen: Tvme. �

-z.,o 

Onderv1erp: norenspassering van 
CONFIDENTIEEL

l UITTREKSEL e dansgroep "De 

� Uit: �fJ,tj:. oae Ster". tY&. 5 3) .P./ 0. (::;.g 3

l Voor: {9{){, ?�" ' {) 9'. / - oc;. Uf3 

1 . ·.v.: & � 1 
utj . lf 3

j a:., Jf.i� .. , ..,,,.,.,, 
J!..'.:'.r.: � Hierbij moge ik U doen toekomen een

.., 

/'. 

-

uittreksel uit een rapport, opgemaakt door

Z,met een bijlage, betreffende de grenspas

sering van de dansgroep "De Rode Ster",

naar de inhoud waarvan ik U kortheidshalve mo

�e vervri jzen. 

S.T. 

Aan: Hoofd B.V .D . 

t.a.v. Jhr. Mr. W.J.Th. Serraris.

Typ.: 15.
Coll.: �c 



U "'-treksel. CO li!FID.1.mTIEEL. 

V E ! L I G H E I D S - R A P P O R T. 

B ER I O H T. CONFIDENTIEEL 

D€tum van het bericht: 7 November 1950. 

Douane te Strijbeek. 
Betrouwbaar • 
Betrouwbeer. 

Re1)porteur: 
VCln wia is het bericht afkomstig: 
:iet'.!'om,boorhcid van de berichtgever: 
.betrounbaarheid van het bericht: 
\ elke acties zijn on(lernomen: 
�et welke instanties r.rordt somcngewerkt: 

Gene. 
Douane te Strijbeek. 

- . � � - - � � - - - - � - � - � � - � � - - - � � - � - - - - - - - - - -

Onder·r,crp: Grensposzerine van de 
dansgroep "De Rode Ster". 

Bijlagen: Een. 

�.: lG, 
Coll.: �o. 

Noor annloidinP, von een ontvan�en telefonisch bericht 
betreffende grcnspasscring von de dansgroep Krasnail3 zwesdo. 
(De Rode Ster)• moge ik U het volgende berichten. 

Op 4 November 1950 te omstreeks 11.30 uur reisde hot 
gezelschap, voorkomende op bijgaande lijst, uit neer �clgië, 
gezeten in eon autobus van het Reisburoau ".A..l1lozone" • ,;cvos
tigd te .Anstordam, Ceintuurbaan 198. Bedoeld gozelschPp 
verliet Nederland via de douano-eoorlaatpost STRIJBEEK en 
keerde op 5 November 1950 te omstreeks 21.00 uur., via 
gemelde poet te:cug noa1" Hedcrlend. 

Volgens vcrl�loring van de ontvnngcr. der r. en A., 
tevens Hoofd Doorlaatpost te Strijbook, ,:mren 22 personen, 
ve:rmelà. op bijgaande lijst, in het bezit ven een z .g �n. Be
'l.'li js van I'îed.e:rlom10nsohap. tc::..--vrijl zij tevens stor.,.den vermeld 
op een z.g.n" colleotimre lijst. 

-Acht pereonon.: v1elke niot voorkwam.on op ce:rc.olde lijst,
/ �weren in het bezit van oen !Taderl3näs pas;..ioort, t,:::ruijl 

twee personen, vermeld onder de nuin...moro 25 on 24 van M. 5-
gaende lijst, niet in de outobu!-! aanwezig Y!El:ron. De natlon 
Ymren op de li;jst doornehccld. 

Hoewel niet met ze:,:e:-held 1î:on �.,,orden gozogd, dat de 
personen. t·roll-.e in hot bezit woren van een Necler·lends pas
poort, identiek waren :IJl()t de reeds van tevo=ren gesi�nolocrde 
personen, nag toch vrordon eangonomon, dat zij wol in ge
zelschcp ïïe.Il de 22 enderon reisden, daor de controlerende 
douane-nmbtensar �ich verschillende nomen herinnerde. 
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Amstcrdom, � Noveobor 1950. 
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• Vereniging Nederland-U.S.S.R.
Afdeling Amsterdam

e Film/ estival 
van 22 October tot 5 November 1950 
met de nieuwe Sowjet-films: 

Inlichtingen bij: 

Het Nieuwe Tsjecho·Slowakije 
en De Vredesboodschappers · 

Jacob Swerdlow 

Samenzwering der Verdoemden 

Ontmoeting aan de Elbe 

De Koebankozakken 

Prachtige voorprogramma's met zangkoc;>r 
,,Morgenrood", Bailaika-orkest, Lion Con
tran met "De Sabeldans", ,,Rode Ster", enz. 

Entree 60 et. Toegang mede op vertoon 
van lidmaatschapsbewijs. Leeftijd 18 jaar. 

Zuid: Amstelkade 32 II, Mesdagstr. 28 hs, 2de J. v. Campenstr. 
80 hs, Bertelmanplein 10 II, Herculesstr. 134 hs. _ 

Oost: Riouwstr. 87 I, Celebesstr. 11 III, L. Bothastr. 5 h.9, Coper
nicu.sstr. 67, Zaaiersweg 12 hs. 

Noord: Waddenweg 70, Bitterzoetstr. 36 hs, v. d. Pekstr. 46 hs, 
Hoornstr. 51, Orionstr. 50. 

Centrum: Leidsekr.str. 32 III, K. Leidsedw.str. 90 m, Prinsengr. 334 
hs, cz. Peterstr. 31 hs, H. Kadij;k 56 hs, 8de Wittenb'.dw.str. 30 hs, 
O.Z. Voorburgwal 143 b, Houtrijkstr. 76 l a, Zaandammerpl. 46 hs, 
Egelantiersstr. 110 III, Leidsestr. 25, Frederiksplein 46. 

West: Wilhelminastr. 45 II, S. Willemstr. 2 II, J. v. Lennepstr. 209 
n, Fan. Scholtenstr. 101 hs, J. Franklinstr. 62 I, yespuccistr. 1111, 
Hoofdweg 197 I, Vogelenzangstr. 64 III, Bos en I,ommerweg 185 bS. 



�eden brief 

Waarde Partijgenoot, 

Door middel van deze ledenbrief vragen wij Uw aandacht voor 
twee belangrijke gebeurtenissen. Twee demonstraties van grote 
betekenis en wel op Zaterdag 7 October en Zaterdag 14 Oc
tober a.s, 
Op de eerstgenoemde datum organiseert de Vereniging 
,,Nederland-U.S.S.R.'' een 

GROOT VOLKSCONCERT in de APOLLOHAL 

waaraan de beste Nederlandse musici en andere kunstenaars 
hun medewerking verlenen, terwijl o.a. de ambassadeur van de 

...._ U.S.S.R. op deze grote bijeenkomst aanwezig zal zijn . 
.., Naast de uitstekende kunst, welke daar die avond geboden 

wordt, is deze bijeenkomst van groot gewicht, omdat deze tot 
uitdrukking zal brengen de grote vriendschap van het 
Nederlandse volk met het Sowjet-volk. Het zal tot uitdrukking 
brengen de vastbesloten wil van beide volkeren te werken 
aan de versterking van de vriendschap en aan het behoud van 
de vrede. 
Daarom is het nodig, dat elk lid van de partij het zich tot 
plicht rekent deze bijeenkomst bij te wonen en tevens actief 
aan de kaartverkoop in buurt en bedrijf werkt. 
Versterking van de vriendschap tussen de volkeren van de 
Sowjet-Unie en het Nederlandse werkende volk betekent: 
versterking van de vredesgedachte. 
Hetzelfde geldt voor de 

VREDES-MEETING op ZATERDAG 14 OCT. a.s. ook in de APOLLOHAL 

Deze avond is de demonstratieve opening van het zo uiterst 
belangrijke Nationale Vredes-Congres. Het behoeft feitelijk 
geen betoog, dat ook voor deze vredesmeeting het parool moét 
zijn: iedere partijgenoot op Zaterdag 14 October naar de 

A Apollohal. 
..,Op het Waarheid-Zomerfeest hebben wij allen de uitstekende leus 

kunnen lezen: Amsterdam - Vredesstadl 
Welnu, aan U de taak om op de gènoemde datum dit in de 
Apollohal tot uitdrukking te laten komen. 
Partijgenoot, wij rekenen erop, dat U bovenstaande aandachtig 
zult lezen en dat gij met ons tot de overtuiging komt, van de 
grote betekenis van de daarin genoemde bijeenkomsten, dat gij U 
voorneemt met alle kracht aan het slagen daarvan mede te 
werken en d�t gij zelf in de allereerste plaats daar niet zult 
ontbreken. 
Communisten behoren vooraan te staan in de strijd voor de 
vriendschap met·de SOWJET-UNIE en in de strijd voor het behoud 
van de VREDE. 
Kameraad, wij rekenen op UI 

DISTRICTSBESTUUR C.P.N: 
KEIZERSGRACHT 323 - AMSTERDAM-C. 

Be kaarten voor beide bijeenkomsten zijn o.a. verkrijgbaar 
bij de bekende adressen en aan de zaal. 
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.Voor 

OD 345 

OD 920-Asd. 

UITTREKSEL 

Naam: 

Naam: 

W.AANDR.APPORTEN NOORD-HOLLAND 

Ver.Nederland-USSR. 

Ag. nr: 96772 Afz. ID Asd. Datum: 9-11-50 

Aard van het stuk: Maandoverzicht October 1950 AMSTERDAM 

• 

In bvgn.maa.ndoverzicht komt een gedeelte voor over de Ver. 
Nederland-USSR (Zie bijlage) 

Uitgetr. door: RM 

6-3-51. 

Op aanwijzing van: BIII. 

Datum: 

� 40060 · ·49 

- 4 -

NEDERLAND-USSR is op 20 October gestart met een filmfestival voor 
leden, dat tot 10 November a.s. duurt. en waarbij op het publiek 
een aantal �ilms uit volksdemocratische keu.ltena wordt losgelaten. 
Eij ae opening in Amste�dam, op 23 October 1950. in Krasnapolsky, 
w�ren meerdere officiële, in Geàerland gezetelde figuren uit Pole 
Roemenië. Tsjecho-Slowakije en de Bowjet-Unie aanwezig, o.w. àè 
Ambassadeur ZAI'xSEW. De \Taarheid van 24 Oot ober meldde ook de aan 
wezigheid van de aan het Internationaal Spoorwegcongres deelnemen 
de Sowjet-dèlegatie-
Het filmniunmer van NU {lto. 5 -da. October 1950) onthult, dat de 
vereniB� semper crescendo gaat. De Afdeling Amsterdam stelt zie 
ten doel tegen llei 195110,000 leden te hebben. Het lidmaatschap 
van àe georsëerde �ilmliga -wordt de NU-leden gratis aangeboden 
(het kost trouwens voor anderen maár lO cent per jaar)·. Het blad 
bevat voorts een beschrijving van de te brengen films, die veelal 
een anti-Westerse tendenz dragen. 
De leden van àe vereniging zullen bij het uitkomen van het Novam
bornummer �n NU worden verblijd met de in kleurendruk uitgevoer
de portretten van Lenin en Stalin. 



d 
No. 156 -'51. 

ONDERViEHP : Leden van de11vereniging Nederland-u.s.s.R� 11en van de " 

• 

Filmliga" • 

VERTROUV,ELIJK. 

Naar dezerzijds van betrouwbare zijde werd vernomen, zijn 
onderstaande personen lid van bovenvermelde organisaties : 

j X X.' l, 

L: 't2 , 

3. 

Leendert Philip van GEID�'R, Asd.8-7- 1 97,Bestevaerstraat 39-III 
Djajeng PRATOMO, geb. Bagan Si-Api-Api, 22-2-'14, Bestevaer

straat 39-IV ; 
Johan Wilhelm WIJDE, geb. Laar, 4-9- '94, Reinier Claeszenstraat 

4. Robert Antonie BAK, Asd.21-4-'25, kok "Amstel Hotel" ,Reinier

Claeszenstraat 14-II; 
5. 

1/6. 

\,?. 

Franz Alfred SA.UERIAND, Asd.29-6- 1 88,monteur,Bestevaerstraat 25-II 
Willem STUUID&N, Asd. 21-4-'17, Pieter van der Doesstraat 96-I ; 
Pieter HIBMA, geb. Nieuwer Amstel, 9-5- 1 84, Pieter van der Does-

straat 43-II 

allen te Amsterdam. 

x - werd reeds eerder genoenrl i/o schr.No.3273-'50 dd_, 
16-12î'50 i/a o/uw schr.No.�3234 dd. 21-9- 1 50.

J-\) .\'}\

E-3.
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Een kan,s _ult duizend 
Schakers, haast u, haast u. Meldt 
u onmiddellijk aan, telefonisch 
(80140) of 

�
hriftelljk 'bij de ver

enigiDg Ned rland,U.S.S.R., Fre· 
deriksplein 

�
Dan kunt u scna

ken tegen d�, roemde Russische 
meesters Bl:lrl! arevskl en Tol· 
loeF;. Neder

i
'' <:1-.-U.S.S.R. heeft 

n.l. ,oor Vrij 
�

g Maart een st· 
rou!tQan-sean e georganiseerd, 
waarbij de Rus tegen Neder• 
landse schaker llen spelen, 

-- - -



ONDE.m;EHP : vereniging Nederland - u .s.s.R. 

'V�RTROUWELIJK. 
12 ll�art 1951. 

Te Uwer oriëntering v,ordt medegedeeld, ctat dezerzijds van doorgaans betrouvibare 

p 
�/ zijde werd vernomen, dat volgens een uitlating van1de secretaris van de onderafde-

1{. 
x.1 ling VIEST - Amsterdam van bovengenoenne organisati1, Arie MINK (Asd.9-3-'22), be-

.�. � doeldeonderafdeling 650 leden zou tellen. 
-- --

c � · J Met VIEST is in dit geval bedoeld het stadsdeel van Amsterdam, gelegen tussen de 
Sloterweg en de Haarlenunerweg. 

• 

Gezien de vriendschappelijke verhouding tussen de bron en berichtgever, is het 
aannemelijk te achten, dat het genoenrle aantal overeenkomstig de werkelijkheid is. 

]��\'i\ --------------------------------------------------.----------------;=;�------
t. 15/,ZIJ

t!'/. 

/1, ltf
OPKAÄRT-1 

ACD/ tl"' l 
. 

·--- . 1 

OAl:a·�:··r/1 
PAR: ·,/' 
----

1t1s 
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( April 19.51 J Maand van Vrede en
Vriendschap 
met de Sowjei-Unie 

MEER dan ooit wordt het Nederlandse volk berig gehouden door de vraag, of het in vrede zal leven, of in oorlog zal lijden. Er is geen twijfel aan, of ons volk verafschuwt in zijn meerderhfid de gedachte aan oorlog en herbewapening. Wie de oorlog verafschuwt, moet uitzien naar middelen, om de vrede te bouwen. Millioenen mensen, overal op aarde, bouwen aan deze vrede en·zien daárb� vol vertrouwen naar de 
Unie van Socialistische Sow.iet-Republieken 

in wie zij de standvastige voorvechtster begroeten voor een politiek vanduurzame internationale vrede. De Sowet-Unie vestigt nergens militaire steunpunten, onderhoudt geen legers aan vreemde grenzen en past de modernste wetenschap niet toe, om werktuigen des doods te vervaardigen. De Sowjet-Unie hitst haar burgers niet tegen de volken van andere landen op. Zij bestrijdt een herleving van het Duitse fascisme en militarisme. Zij p3:st de atoomenergie toe voor vredesopbouw, zij projecteert met hulp daarvan weergaloze plannen voor de vruchtbaarmaking van steppen en woestijnen. Zij heeft al haar steden en dorpen opgebouwd, zij besteedt bijna 80 pct van haai' budget aan volkswelzijn, onderwijs, kunst en cultuur. 
Haar machtige vredeseconomie presteerde het, op 1 Maart j.I., de vierde grote 
prijsverlaging sinds 1945 toe te passen. Brood, vlees en boter werden 15 procent 
goedkoper, evenals vele andere verbruiksartikelen. 

Deze welvaartspolitiek is een vredesgarantie van de eerste rang .. · De vriendschap met dit grote land en zijn volkeren is ciok voor onze vredige toekomst en onze Nederlandse welvaart een levensbelang.De Vereniging "Nederland-USSR" staat voor die vriendschap op de bres. Zij doet niet mee in het koor van pers, radio en film, die over de SowjetUnie de dolste geruchten verbreiden, maar streeft op elk gebied naar degelijke en nuchtere voorlichting omtrent hetgeen dit zesde deel der aarde presteert. De Vereniging "Nederland-USSR" belegt een bijzondere 
Maand �an vriendschap met de ·Sowiet-Unie 

waarin door een reeks van filmvoorstellingen, lezingen en kunst- · manifestaties het Nederlandse volk in nauwer contact zal worden gebracht met het leven en werken der vreedzame Sowjetvolkeren. Neemt kennis van het werk van onze Vereniging! 
'Vorm U een juist oordeel over wat er in de Sowjet-Unie gedaan en gedacht
:Wordt! 

Wordt lid van onze Vereniging en versterkt door een eerlijke voorlichting omtrent de Sowjet-Unie de vredeswil en de vredesmacht, die er toe zullen bijdragen, een nieuwe oorlog oamogel!jk te maken l 



Bezoekt 
De bijeenkomsten van de Verentg{ng Ne&wland

U.S.S.R. in April, de •• .:tlaand van Vrede. e11 

Vriendst�hap D1et de Sowjet-Unie'' 

Programma voor Amsterdam 
Sl Maart 

Colportagetocht met het Maandblad ,;NU".· Vertrek vanaf 
het Kwaker$pleln om 15 uur. 

1 April 

Volksconcert In het Concertgebouw, ter gelegenheid 
van de opening van de .,)Iaand voor Vrede en 
Vriendschap m� de SowJet-Unle". Met medewer
king van "llet Nede1·1andsch Phllharmonls�h 
Orkest" o.l.v. Nico van der Linden. het zangkoor 
.. lllorgenrood" o.l.v. Kees Smulders. St>llsten Dr. E. 
Reblln" plano en K. t;tnulders. tenor. Uitgevoerd 
worderf o.a. Het eerste pianoconcert v. T$jalkowskl. 
Orkeststukken van Weprlk. Turkmenlsche Suite vat1 
$jechter en de "Stal In-Cantate". Spreker: Theun 
de Vries. Aanvang 8 uur. Toegang 60 cent. 

7 April 
Film,·oorstelllng In gebouw "De Rletwijker", 3e Schlnkel
.!>traat met de mm: ,.liltsjoerin" . .Medewerking van orkest 
,.Propellers". Spreker: L. Koning. Aanvang 7.30 uur. 
Toegang 4-0 cent. Alle leeftijden, 

7-8 April 
Film-roorstelling In Cllt "Odeon-Theater", Zeeburgerdijk. 
Filln: .. De laatste nif:ht". Met medewerkinii nn "The 
Chromatica's" en Stepan<:nko, accorde&n. Spreker: B. van 
Ootegem. Aam·ang O uur. Toegang 60 cent. Toegang alleen 
leden N.-U. 

7-8 Aprll 
Fllmvoór,stêt!inglïïbet ,,Rex" 'l'heater, Baa1·t.,1runeut, a"t. 
Film: .,De slag ótn Stalingrad" (belde de en). Spreker: 
L. Koning. Aanvang O uur. Toegang 50 cent. Taegang 
alleen leden N.-U. 

12 April 
Delegatleverslagvergaderlng ,!n gebouw: ,.Het Eiland" 
Wittenburgerstraat. Sprekers:• Mevr. R. Kogenhop-Huig 
en Dr. E. Rebllng. Optreden van de Russische dansgroep: 
,,Krasnllja /twjesda" .. Aanvang S uur, Toegang 26 cent. 

1S April 

"De Wetenschap In dienst der Mensheid". Lezing 
door Jacques Nlealle, professeur au College de 
France te Parijs, In de Aula van· de Gemeentelijke 
Unh·eralteit. 
Aanvang 8 uur. Toecang op uitnodiging, Frederiks
plein 46, Tel. 3014-0. 

1S April 
Delegatleversl

�
vergaderlng 111 'l'.ulndor.P Oostuan In het 

"Zonnehuis" ( lauwe Zaal). Sprekers: Mevr. R. Kogenhop 
-Huig en B. eug jes-Zéehandelaar. Film: .,Een machtig 
voorbeeld'', Aanvang 8 uur. Toega!lg 26 cent. 

14 April 
Fllmvoor;;telllng In het "Meerhuls", Brink l A BetondorP,, 
met de film: .,In naam van het leven" en "Oesbeklstan ', 
$preker: G. Harmsen. Aan"ang 8 uur. Toegang 40 cent. 
Leeftijd H Jaar. 

14 April 
Colportagetochten In zes wijken van de stad, met het 
Maandblad ,,NU''. Vertrektijd 16 uur vanaf: Mosveld; 
Mercatorplein; Gerard Douplein: Indisch Instituut; 
Nassaupleln en Kadilksplein. 

15 April 

Filmvoorstelling In het "Astorla" theater, Mospleln, 
met de film: ,.Samenzwering der verdoemden". In 
kleuren. Spreker: Theun de Vries. Aanvang 9.30 uur. 
Toe,an!t 60 cent. Toecang alleen leden N.-U. 

15 April 
Fllmvooratelllng In het "Nationaal" theater, Linnaeusstraat 
met de films: .. Mltsjoerin" en "Het Stille Veld". Spreker: 
G. Harmsen. Aanvang 9.30 uur. Toegang óO cent, Alle 
teef tilden. 

15 April 
Fllm\·oorstelllng In het "0lympla" theater, Bellamystraat. 
met de films: .. Ontmoeting aan de l!llbe" en "Oeral". 
Spreker: Dr E. Rebling, Aanvang 9.30 uur. Toegang 50 et. 
Toegang alleen ledeh N.-U. 

16 Aprll 
Delegatle,·erslairvergadering In zaal "Wim du Beau", Van 
Wousttaat 6. Sprekers: B. Geugjes-Zeehandelaar en W. 
Hulst·. Film: .,Oesbeklstll.n", Aanvang 8 uur. Toegang 
25 cent, 

20 April 

"De Wetenschappelijke discussie In de Sowjet-Unie 
en In het bijzonder die over "De phllosopble en de 
taalwetenschap". 
Le2lng door Dr. J. Engels uit Groningen. In de 
Aula van de Gemeentelllke Universiteit. Aanvang 8 
uur. Toegang op uitnodiging, Frederlksplein 46, 
•.rel 3014-0. 

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

22 April 
Fllmvaotstelllng in

. 
gebouw: .,Marcantl", Jan van Galen

ztraat. met de film: .,De J0nge Garde", Spreker: W. Hulst. 
Aan�a11g 20 uur. Toegang 40 cent. Leeft\ld 18 jaar. 

22 April 
Fllnwtl8r�telllng In he.t "Krl.terlon" theat�r. :Roeter!traat 
met de films: .,111atrozen ván Kroonstad" en "Het Witte 
Goud''. Spreker: G. van Praag, Aanvang 9.30 uur. Toe
gang 50 cent. Leeftijd 18 jaár. 

22 April 
Filmvoorstelling In het "Cultura" theater, Tolstraat, met 
de tilm: .,Samenzwering der verdoemden" In kleuren. Me
dewerking van Dr. E. :Rebling, plano. Spreker: Pr. Qerle
mane. Aanvang 9.30 u1,1r, Toegang liO eent, Toecang alleen 
leden N.-U. 

29 April 

Filmvoorstelling 111 het "City-Theater", met de film: 
"ZiJ hebben een Vaderland". Medewerking van de 
Russische dansgroep: ,,Krasnaja ZwJezda", en de 
Volksdatlsgroep: .. Wout Meyer". Spreker Theun d• 
Vrtu. Aanvang 9 uur. Toegang 50 cent, Toegan)! 
alleen leden N.-U. 

8 Aprfl 
HALFW'l!lG 
r:>elegatlevers!agvergadering In Café: Cornellssen, Amster
damsche Straatweg. Sprekers: Mev�. A. van Dijk en W. 
Hulst. Film: ,.Een machtig vo9rbe.ild". AanvaJ1g 8 uur. 
Toegang 25 cent. 

Inlichtingen bil: Pegasus, Leldsestraat is. Ned.-U.S.S.R., 
Frederlltsplein 46, Mesdagstraat 28 hs., 
Amstelkade 32 II, 2e Jacob v. Oampen
stt•aat 80 hs., Celebesstraat 11 III, Lou•• 
Bolhutr. 6 hs., Copernicusstraat 67 III. 
Hoogte Kadllk 66 hs., 3e Wittenburger
straat 30 hs,1 Korte Leldsedwarsstraat 
90 III, Jacob van Lennepstraat 209 Il, 
Fannius Scholtenstraat 101 hs., Houtrilk
$traat 76 I A. Egelantierstraat 110 111. 
Vogelezangstraat 64 III, Vespuccistraat 
111 1, Bos en Lommerweg 185, Waddetv 
wee 70, Otionstraat 50, Bertelmanplel11 
10 Il, Herculesstraat 134. 

• 

.., 
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ACfJ/ 
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PAR: l:r'4 · :.L.. 

(r��:,·,·u, 

1 1951. ( )., .. ; 

_.---,,....:,,...._ 

Binnen het kader van de "M=iand van vrede en vriend schap - - . 
(; 

:J.. t. j • .l. /+4.-1..; �;"'mlt de sowjet-Unie 11
• in 

ápril 1951 onder ausp�ci�n,van de bovengenoemde vereniging worden aan de hu;i.zen 
van verschil;t.ende. bewo'.!}ers te Amsterdam pamfletten verspreid, waarop het �rogramma 
ge� P!Opagandatochten en -bij�enkomsten is afiedrukt. 
Te uwer bediening gaan 2 exemplaren dezer pa.mfletten bij dit schrijven. 
wat de adressen betreft,,waar verdere inlichtingen zijn te verkrijgen, het volgende: 

� 1. ·Mësdagstraat 28 huis, bewoond door Johannes Bastiaan AMBACHTSHEEH,Asd.8-9-18S2,
ketelrnaker. Dezerzijds onbekend. 

':<. 2. V Amstelkade 32-II Dirk Berend N.kMJJNGA, Arnhem, 15-9-1868 ( U bekend) 

7" 3. 2e Jacob van campcnstraat 80 huis (links} : Dirk Jan KOK, Asd.l?-2-1921 (U bekend) 
]f;, 4. celebesstraat 11-III : Johan Pieter SCHAIEKAMP, R'dam, 25-8-1884 ( u bekend)

. 
�..<, 5. Louis Bothastfaat 5 huis : Johannes HAM1J]N, .Asd. ?-5-1899 (U bekend)J1,, o,-

,<... 6. Copernicusstraat 6 7-III : Willem LUIJfilîDIJK, J,î,.assluis, 28-7-1905 (U bekend�"' .� 
i,. 7. \, Hoogte Kadijk 56 huis : Johannes IA�RD, Asd. 12-11-1919 (U bekend)

,( 8. 3e Wittenburgerstraat 30 huis : Hermanus V'ilhelmus VJUSTENHCFF, Asd.4-9-1923(U bekend} 
.....(..., 9. Korte Leidsedwarsstraat 90-III : Nicolaas van der IICBBT, Asd. 18-10-1914 ( U bekend);.;·. 

10. Jacob van Lermepstraat 209-II� Roelof OOOTERHEK, Zaandam. 20--4-1914 ( U bekend)·
1 

1. Fannius Scholtenstraat 101 huis : Matthijs HIJKE, Asd. 29-1-1919 (U bekend ).Z
12. Houtrijkstraat 76-I A(chter) : Johannes NABER, 11sd. 2-5-1924 ( U bekend)
13. Egelantiersstraat 110-III_:Harm Evert JOOST.EN, Asd.21-7-1921 (U bekend)

14.



2
1 -

, 114. Vogelenzangstraat 64-III : paulus 'W 001TM.�N, Asd.2-5-1914 u bekend)

;,(15. Vespuccistraat 111-I : Arie MINK, Asd. 9-3-1922 ( U bekend)
..., 16. Bos en• Lonnnerweg 185 huis : Maria de WIT, Haarlemmerliede ,i4-'3-1906 (U beke

(!;
· 

' \ _.. 7A .... �, (wed.v.chr.I(CNINGS) 
iJ..7. wèddenweg 70 hu-is : Johannes Rutgerus Pieter VA�ISSF..R, Asd .30-8-1877(U b '9 
X'l8. orionstreat 50 huis : VJilhelmusr Bernardus J11.NSZ, Asd.28-3-1907 (U bekend) '. , 

�9. Bertelmanplein lo-II : Willem Gerrit van HhMEHSVEW, Asd.23-6-1888 (U bekend)'" • t •
.,, 20. nerculesstraat 134 huis(zaak,woont 132 huis): Abraham IEI.T.ENAAR,Asd .15-9-1901 

Bijlagen 2 

J<i.\� \ 

I' 

(U bekend),"'. 

E-3. 
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"N ede rland-lJ. s. 8 • .H. " • · p
Jm3 Besloten bijeenkomst Vereniging : 17 APft. 195{ � /· 

ACD/7"
�

-· (lezing prof. Jacques •NÎCOLL1.) i rr,, / , / DAT: -/{·� . ,'Il\·�· f,J y,;1 ·· 
PAR:. M . J�� �� -,,e_,-

-" ��an d� le�ing door Prof. �acques Nicol e over het on,9-erwerp: 
�e wetenschap in dienst der mensheid", gehouden on.der auspicien van 

df:: V�reniging "Nederland-U.t;.t;.R.", op vrijdag 13 April 1951 te 20.00 
uur in de Gongres-zaal van Kras11apolsky te 11.IDs.terdam. 

- In de congres-zaal waren ruim ,200 stoelen geplaatst. Langs de wanden
waren 12 grote bo:i;den geplaatst met afbeeldingen en bijbehorende tek
sten over het leven in de U.B.S.R. Boven het podium waren opgehangen:
(v.l.n.r.) de .Nederland.se vlag, he_t 1Jederlandsa. rijkswapen, de !1ranse
vlag, een soort Russisch wapen en de Russische vlag.

HChter in de zaal v1as een lange tàfel geplaatst met periodieken boe-
ken en dergl. over Rusland. 

' 

;Hanwezig waren ongeveer 125 led en der vereni,gi�g hederland-U. s. ö.R • 
.e sympathiserenden en belangstellenden./ � k '- J 1'-Vi. J fÁ I

hoewel de jeugd, iÏlhet bijzonder uit deg gelederen varf de D.$, o. 

t1Pericles 11 en de O .P. s.J., ruim vertegenwoordfgd v,as, be stond t ch de 
meerderheid der aanwezigen uit mensen van en boven de middelbare leef
·ti j d.

,1i 
Onder de aanwezigen werden opgemerkt: 

� t� ONG Hwie Yang, geboren 6-5-1930 te Blitar, bekend. 
• -1r 'J�v l.iO Gien 'l'jwan, geboren 22-9-1920 te :Malang, bekend. tf'J// 

• t:i I<...'-.. TAN Sien 'l'wan, geboren 5-5-1925 te malang, bekend.
, ç l<.X. 11AZIL, geboren 26-11-1918 te r..edan, bekend •
. y.1J x_. 1Jhoiroen \JAROPl:lBOKA, geboren 30-3-1924 te Menggala, bekend. ;3

fl
._,.,

• 

P.rof. dr. :Tillem J!'rederik ,iERr.l:iliii�i., 16-:\-1-1907 te öt 
.
• .i:>etersburg, bekend-:zi.r

--Willem, Gerard, KLINK.JNBERG, 7-12-19�te Purmerena,, bekend. 'IJ' 1 
Ir. Sebald, J.ustinus .RU"1'GERS, �5-1-1879 te Leiden, bekend. /,;,a.y 1 

� Laszlo, Eduard, Ludwig, SLUil:IBRS, 13-4-1925 te Salatiga, beiend. (XXX) 
1 ,��yJ 

Om 20.15 uur op�nde,de voorzitter van de organiserende vereniging de 
bijeenkomst. Na welkomstwoorden tot de aanwezigen en prof.Nicolle ge
�icht te hebben, vertelde hij, dat aanvanke�ijk,de aula van de gemeen

-telijke universiteit voor deze bijeenkomst beloofd was, doch dat men 
aQhteraf bevreesG was geworden dat prof. Nicolle propaganda zou maken
--- propaganda VOOR DE VREDE ! ! !

l 
Prof. Nicolle gaf vervolgens in het kort de geschiedenis van de ont

vi
j 

dekkingen van en voor de mensheid. De lezing werd geregeld onderbrolcen 
A om aan mejuffrouw bva TAS (7-8-1915 "''dam), bekend, gelegenheid te ge-

van het gesprokene te vertalen, van welke taak zij zich op redelijke 

1 wijze kweet.
Het behandelde was ç,pgebouwd op de volgende lijn van de ontdekkingen 

l 
der mensheid: het vuur - de stoom - de electriciteit - atoomenergie. 

M.et elk dezer ontdekkingen zou de mensheid in een nieuw - maar eerst
later volgend - maatschappelijk stadium zijn getreden nl.: slavernij -
feodali�ne - liberalisme - kapitalisme. • · ' 

1 
Prof. Nirule sprak het meest, over de vrijmaking van de atoomenergie

en gaf hierbij verschillende voorbeelden'vàn'toepassing in de praktijk.
van deze voorbeeld.en werden er naast Lngelse en 1ut1erikaanse, drie 

' �vjet Russische gen'?emd. . . _ . . ,
'Vervolgens sprak uicolle ov..e r ziJ.ç. be zoele aan SowJ et-Rusland in 1945 

n 1946. Hij meende, dat hij de enige Fransman was die in Moskou alle
atuurkundige- installaties, in(stellingen en dergl. heeft gezien en be-
ocht. 

Spreker . _2_ 
ft

"/7'
-""-'··� ,:. ,._ /C$,3 y}, X /,) 7& 7 o ....-�---- a:,..._

-::i •. ,t;..v, fa.-v«�/ ,;r.. "'-40.._/.........r � / 'r-1/-r/. 
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Sp:reker gaf een overzicht van de regeling van het wetenschap
pelijlce onderzoek in de u.s.s.R. ·en van de verhouding aldaar 
van de academie van wetenschappen tot de universiteiten en de 
ministeries. 

De stand van de wetenschap en het wetenschappelijke onderzoek 
en van alle hieraan gegeven ·faciliteiten werden door spreker -
uiteraard - bijzonder hoog aangeslagen en hogelijk geprezen. 

Spreker betoogde, dat de 1maairnohappij bepaald wordt door : 
1. de productie-krachten en 2. de betrekkingen tussen de mensen.

De productie-krachten ontwilckelen zich altijd sneller dan de
betrekkingen tussen de mensen. Vandaar een ste-eds groter wor
dend conflict met tenslotte een uitbarsting. Na de uitbarsting 
zullen de betrekkingen tussen•de mensen zich weer aanpassen aan 
de iveranderde - verbeterde - pnoductie-krachten. 

�o concludeerde spreker, dat de lijfeigenschap in Rusland 
niet was afgeshaft op grond van humanitaire overwegingen, maar 
omdat uiteindelijk geen straaljager door een lijf�igene kan 
worden bestuurd. 
- Spreker eindigde zijn lezing om 21. 30 uur met de woorden :

"Nu de vrijmaking der atoomenergie gevonden is en deze toega- • �
past kan worden, is, de mens (heid) geheel bev:rijd van de slaver-
nij n. 

' . • . . l 

In de lezing van prof. lücolle kon geen politie·ke propaganda 
gevonden worden. �el�s ·zijn persoonlijke politieke overtuiging, 
welke bekend mae wor-den verondersteld", bleek niet uit zijn le-
ziJng. · 

- . 1 

Van 22 tot 23 uur was er1gelegenheià- tot het stellen v.an vra-
gen, waarop prof. Nicolle bi-jzonder ui tvo€lrig antwoordde, in het 

1 bijzozyder·op die vragen-aangaande de natuurkunde en de atoom
energie. Ook werden ui t�aar'd cte moedige houding, de g�ote we
tenschappelijke verdiensten-errz. van prof. Joliot-Curie niet
vergeten. ·· 

bij deze antwoorden werd aan de aanwezigen wederom duidelijk 
gemaakt hoe ver de wetenschap in de u.s.s.R. gevorderd. was en 
hoe·gunstig het ontbreken van particuliere belangen en ijdélhe
den in de U.s. s. R. op de wetens�happelijke voqrui tgang werkt. 

Op een vraag aangaande het verschil tussen de Russische ·vm- •DES-atoomproductie en ·de 1unerikaan·se OORLOGS-atoomproductie, 
welke vraag kennelijk was gesteld om een politiek antwoord-1:t:i:-t 
te lokken, antwoordde prof. Nicolle : 11 dat deze vraag hem op 
zuiver politiek terrein zou brengen en hij daarover hier niet 
kon spreken". 

Zowel de lezing als d e  beantwoording der vragen door prof. 
Nicolle hadden betrekking op de natuurkundige wetenschap en 
hadden_geen directe politieke strekking. 

\. \. .  
- -

(:XXX)
� Beaoelde L.E.L. SLUilvIERS zou op deze bijeenkemst in een ge" 

sprak te kennen hebben•gegeven, dat-het slecht stend met de fi
nanciën van de n.s.o-. Pericles. Lnomenteel slechts e13n bedrag
van f. 11.75 in kas zijn. · 

Voorts zou 0LUIMERS uitgelaten hebben - hetgeen dezz. reeds 
eerder werd gemeld - dat hij deel uit zou maken van de "Pericl114 
delega.tie naar het wereld-jeugd-festival dat in .11.ugustus 1951 
te Berlijn zal worden gehouden, waarheen ook een ·aanzienlijke 
Indonesische delegatie zou gaan) waarbij de Indo-Chinezen for-

•meel en administratief zullen worden ondergebracht. .c.inde.

t�.\�� V. 5.
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�,� laar van betrouwbare zijde werd vernomen, zijn onderGtaande :personen (nog) 
j(' lid van bovenvermelde vereniging, t.w. : · 

1)(.. 1. Reinier BEEKING , Asd . H-?-1888, Willem de Zwijgerlaan 90,..I ( bekend) 

� 2, V.rillem HAZENBERG, Groningen, l?-5-1914, Reinier Claeszenstraat 41-I (bekend )
v; .. , 3. Johan � � �' Delft, ?-10,..188'7, gemeente-arb .1,1.s.B.z., Bestevaerstraat

1 
· (bekend) 

/J \,�• � Coenraad LANGENBERG, Rotterdam, lQ..3-1904, lifttechniker, Vlillem de 
Zwijgerlaan 44-I 

., 1 5, � Abrallam � UJSTER , Den Haag, 18-l0..1914,kantoorbediende,Admiraal de Ruyter
weg 32-III 

.,; 1 6. A. PCST (verdere personalia onbekend ) p/a. de U bekende: Leendert Philip van - -
GELDER, Asd.8-7-189'7,Bestevaerstraat 39-III (niet i eschreve 

•
�· Christiaan Johannes STAM , .Asd .30-4-1914, kellner, Geuzenstraat 94-III 

'\:.:./ (reeds vroeger door U genoeml als lid N.U) 

Naar voorts werd vernomen, zou het Hoofdbestuur en leden van afdelingsbesturen te 
Amsterdam met hun dazoos op Zondag, 6 Mei j,l. op uitnodiging een bezoek hebben 
gebracht aan de Ambassade van de Sowjet-Unie à costi, waar hun tussen 18 en 22.30 
uur een dineetje zou zijn aangeboden, Het gezelschap, bestaande uit 20 personen, 

onder wie de U bekende Arie MINK , Asd. 9-3-1922, zou de tocht heen en terug per 
autocar hebben gemaakt,�- fY1J.P7� 

Lli {
\f\

lî� 

r �r
(J 
oti Zoals U waarschijnlijk zal opvallen, wonen bovengenoemde leden in het rayon'/Je, ,{,n AMSTElllläM-�, 

�w}: .. J\���\ E-3� -
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MINIS �BRIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 
No.: B 111053 .... 

n.a.v.

_,:.,-'- � t -! 0 ._a, at,., • 
schr. van Utrecht 111053 z.co 

, •s-Crrave,.1.hage, 21 Juni 1951 
I 

t/ji{ // 
Vereniging 11Nederland-USS;8 11 

IIId/h 3 
V E. R TROUWELIJK 

:aar dezerzijds uit een besloten vergadering werd vernomen, 
zou de afdeling .1\rlstardam van de vereniging "Nederland-UbSR" 
250 niouwe leden per �a.and insohrijven zonder daarvoor byzon
dere actie te voeren. 

Ik moge U verzoe{ken dit bericht te willen doen verifiëren 
en mij in kennis te stellen met hat huidige aantal leden van 
de afdeling te Uwent. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van 
te 
A m s t e r d a m. 

�T HOOFD VAli DE DIENST 
namens deze: 

� ,...., r tabbenèo:t! 
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Nr.156-V-'51. 

Uw nr. 114829 dd .18-8-1951. 
Onderwe1·p:Leden �Nederland-US.:>R". 

In m tw oord op bovenbedoeld schrijven word en hierbij ge zo n 
�ll informatiekaarten,betrekking hebbende op in gerelateerd 

ven genoemde personen. 
De in hetze lfde schrijven v oorkomende: 
G.ELZINGA ,Mara thonweg 82-hs te Amsterd am, 
S6HERRENBERG,Turnerstraat 17-III te Amsterd am en 
van BREEVOORT,Turnerstraat 17-III te Amsterdam, 
zijn in het Bevo lkingsregister te Amsterdam niet gevonden a:i ook 
op andere wijze niet bekend geworden. 

j.\i ,,\ einde. 
G-3 • 
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1iAPPOHT VAN KB 
-{ 1.rr. 11.; 11

tJ(. / ;I 

VOOR B III 
;,..,. 

·30 JUU 1951

N6.: 2890 

Betr.: NEDERLAND-U.s.s.R. te .AMSTERDAM. 
ACD/ //Vcfl{:11

\\ J) 

• 

Bekend werden de nav)lgende namen van leden 
der Vereniging .Nederland-U.S.S.R. te li.msterdam: 

1 1 SîJMONS Marathonweg 38' 
v. INGEN , , 28 ' 1 ' 

- 1 l!;. HAAS , , , , huisgenoot, 
lid 

�i R. BROUWER herculesstr.67' 
- 1 C. LAXEtIBN Hygieaplein 46hs 

G. ELS�NGA Marathonweg 82hs 

1 

X 
-x.

. ->,' 
v_ 

J. BALLEDUX:-(De •Vilde) 14' ' 
V.l!:LTMAN bportstr. 9' 
SCID.JLTE ? 2' 1 

' ' ' 
MANCK öimsonstr. 18' ' 
OUT Olympiaweg 57' '' 
SMlT Herculesstr. �101 ' 

SCHU_LEN"BURG Olympiakade 47hö 
P. SCHRAM Simsonstr. 8hs 
SCHERRENBBRG p/a D.1.EKMAN, 'l'urnerst ·• 17'' 1 

7 - v. BREEVOORT , , , , 
l'ot voor kort was met de inning van de con

, f J tributie bij deze leden belast, A. DIEKMAN, 
.Y' - 1.·urnerstraat 17' ' ' te Amsterdam (chauffeur?),

die vroeger regelmatig in Tsjecho ölowakije ,�am, 
doch thans niet meer. 

KB, 27 Juli 1951. 
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Hierbij doe ik U een afschrift toekomen 
van de richtlijnen voor de discussie voor 
de Algemene Werkersvergadering van Ned-UJSR 
op 10 bept. 1951. 

KB, 23 �u�. 1951. 
Copy verzonden aan IIBVD. 
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ORGANISATIE: 

Richtlijnen voor,de discussie op de Algemene 
Werkersvergadering op 10,September 1951 • 

. -.-. 

Het i� duidelijk, dat de huidige situatie, die, zoals de Wereldvredes
raa�_in één van haar laatste oproepen heeft gezegd, beslissend in de
striJd voor de vrede is, ons dwingt de organisatie onzer Vereniging 
zo doeltreffende mogelijk te maken. 
Een rem in ons werken om bredere kringen der ).msteriamse bevolking 
te bereiken is ongetwijfeld het te beperkt werken van onze functiona
rissen; men wendt zich in hoofdzaak tot diegenen, die reeds - gezien 
h�� politieke overtuiging - bij het gebeuren in de SU geinteresseerd 
Z1Jn, doch vergeten, dat daarbuiten tallozen zijn, die deze voor
lichting even hard, of nog harder nodig hebben; wij wijzen slechts op 
een opinieonderzoek van Het Parool van vorig jaar, waarbij 33% der 
lezers zich tégen een oorlog met de SU waren. Bij ons werken, bij ons 
discussieren met andere mensen, moeten wij nauwlettend nagaan, of wij 
wel de juiste toon aanslaan, bf dat wij maar aannemen, dat ieder lid 
min of meer lid van de CPN is; ieder, die oprechte belangstelling 
heeft voor de SU, kan lid worden, doch wij zijn en blijven gesloten 
voor provocateurs en agenten van het oorlogsfront, die in onze rijen 
trachten door te dringen, nu men ziet, dat wij met een ledental 
van bijna 7000 een gewicht in de schaal gaan werpen, maar wij moeten 
ervoor waKen, dat onze eigen houding, onze eigen instelling ten 
opzichte van politiek niet-of anders georienteerden, onze moeelijkhede 
niet beperkt, en de Vereniging veel stootkracht ontneemt. Wij be
perken ons tot het geven van objectieve voorlichting over de SU, 
waardoor wij een belangrijke bijdrage leveren tot het behoud van de 
Vrede, die immers door de laster over de SU, de georganiseerde 
leugencampagnes, ernstig in gevaar wordt gebracht, en begeven ons 
niet op partijpolitiek terrein. Aan de andere kant blijkt, dat stappen 
van de SU voor het behoud van de vrede, als van Malik en Swernik, 
enorm enthousiasme in de gehele wereld verwekken; het is duidelijk 
dat dit verlangen naar vrede voor ons een teken moet zijn onze 
activiteit te vergroten. Onze culturele mani�e�taties als concerten, 
filmvoorstellingen, lezingen zijn echter geen ontspanningsavonden 
zonder meer, maar hebben in 0nze strijd tegen de vooroordelen over de 
SU een veel verdere strekking, hetgeen vaak door de tegenstanders 
beter begrepen wordt, dan door onze eigen leden; elke geslaagde bij
eenkomst is een slag in het gezicht van hen, die menen het Nederlandse 
volk rijp te maken voor een nieuwe oorlog. Onze bijeenkomsten moeten 
in het middelpunt van de belangstelling staan en goed worden voorberei 
de bBturen zijn geen administrateurs in de eerste plaats doch 
organisators in hun buurten, om de bewoners van hun wijken in contact 
te brengen met het gebeuren in de SU; elke beperking is hierbij uit 
den boze. De werkers zijn hierbij de belangrijkste schakels, wa�raan 
alle aandacht meet worden besteed. De scholende bijeenkomsten voor 
werkers moeten in alle onderafdelingen worden voorbereid. Georganiseer 
de winning van leden is een dringende noodzaak zowel uit financieel 
als propagandistisch oogpunt; ondersteuning van het maandblad is een 
eerste taak. 
Met kracht moeten neigingen van ongeloof in de mogelijkheden van onze 
organisatie bestreden worden, daar deze Ïeitelijk hand-en spandiensten 
verlenen aan de vijanden. 
Een hechte organisatie, geJ.eid door peen Amsterdams bestuur, dat meer 
dan tot nu toe het werk in de buurten moet ondersteunen, die de voor
lichting en de �cties beter voorbereidt, is een dringende eis. De 
voorlopige aanvulling van het Amsterdams bestuur, iactxiXIK«rx«xE is 
da:;i.rom een belangrijke zaak, die door de onderafJelingen nauwkeurig 
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aan de orde gesteld moet worden; geen overwegineen van 
chauvinistische aard, dat die of die werker niet gemist kan 
worden, mag hierbij een rol spelen. Indien op de werkersver
gadering een uitgebreide discussie wordt gevoerd in opbouwende 
zin, indien bestuurders aan het Amsterdamse bestuur worden 
toegevoegd, die met enthousiasme en verantwoordelijkheidsbesef 
het belangrijke werk voor de internationale ètrijd voor vrede 
en vriendschap met de SU gaan voeren, dan is de voorwaarde 
geschapen om de NU met sprongen vooruit te brengen. 
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I 
J J\(Pi, ,bB ii. Au

Te Uwer orHSntatie wordt medegedeeld, dat dezerzijdsongeveer een maand geleden 
werd vernomen, dat de U bekende : Bertus Johannes_!!!! LING, Asd.23-3-'19, wonende 
James Cookstraat 14-III, Amsterdam (West), die de functie van secretaris van boven
vermelde organisatie zou hebben, voornemens was, naar Half'Weg te verÏî:uizen. Tot op 
heden ia van een afschrijving in het Bevolkingsregister te Amsterdam echter niets 
bekend geworden. 
Mogelijk stond of staat betrolckene's voornemen in verband met zijn werkkring; hij 

,, \ 
is namelijk werkzaam bij N.V. De Cirkel, welk bedrijf, zoals bekend, zowel te Am-

r) sterdam als te HalfWeg werkplaatsen heeft.
Door de bron, waaruit vorenstaande mededeling werd ontvangen, werd nog beweerd,

( ftat de U bekende Arie MINK (Asd.9-3- 1 22), die dezerzijds tot op heden bekend was 

111, ,)'.,�./als secretaris van bov'ëruitaande organisatie, eigenlijk de functie van voorzitter
'el""

S<x zou hebben. Hoe het zij, B.J • van LING zou in ieder geval secretariaatswerkzäamheden 
� voor bedoelde organisatie-vërriêiïtenen de ledencartotheek van de afd. WEST onder 

zijn berusting hebben, terwijl de feitelijke leiding in handen van A.MlNK zou zijn. 

1.
l

z.

�. Huiskamervergaderingen of bijeenkomsten van bestuur en werkers van de organisatie 

o.Jii� 
vinden steeds bij laatstgenoemde thuis plaats. 

rv� , De U bekende Leonardus Adrianus KCN:JNG (15-4-' 04) noemde zich op een dergelijke 

""' A huiskamerbijeenkomst " F r a n s " , toen hij een hem onbekende begroette. 
� Een poging, i.v.m. het vertrek van LING naar HalfWeg diens werkzaamheden - en van,, 

zelfsprekend de ledencartotheek - door een onzer bronnen te doen overneioon, mislukte, 
onnat de "partij" zich hiertegen verzette en andere werkzaamheden voor betrokkene 
belangrijker achtte. Teneinde de bron te beveiligen, gelieve U deze mededeling zeer 
discreet te behandelen. 
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Betr. J AA.rll.;:;D.ti:N VER:J:l',j _G =NG rr-�D. -U.S. ,3. R. 

ünrerst and doe ik U toekomen een opgave van
in imste;r<l,arn wonencl e J:1é1!:leren ;:_er Ver. lî�.-1! .... §...kR. 

� MEj_JER (tanuarts?), .:>t d1om1eg 60, 

KB, 25 oept. 1951.

Wt POSTHUL!\., 1"s.rathonweg 28', 
X /'J:OMdEN-TCHA.IKO//..iKY, v. d. Veenstr at 161,
x :!-:;LIW, Hyrieaplein 30, 

� Dr. v. B .i.tI,3IviEN, ;.d.Le:cvalaan 45 ' , 
U,' Ji.0H:'�.1IB .�G, 

1 
v. d. Veen.:,tr.::..at lS'/,

l..l!i LJ, inc rval Áan 7 ' ' ' , 
B�,.LTO, 

/ 
v. à. v·enstr.,_at 167 b.

,, ..,.. 
"-- �� ;VZ;o•IY 
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No.: 3294 , (Z/J;;,J 
Betr.: VERENIGING NEDERLAND-USSR TE A'IDAM.J�� 
Bijlage: 2 � 

Op 27 September j.l. werd in het gebouw Felix 
Meritis te A'dam een gecombineerae bestuursvergadering gehouden 
van de vereniging Nederland-USSR.± 20 Aanwezigen. 

Besproken werd: 
1. Houding Indische buurt;
2. Ledenwerf-actie; 
3. Film festival. 

Ad 1. 
De Indische buurt had kritiek op de dansgroep "De 

Rode Ster". Diverse leden vonden dëze dansgroep niet voldri>ende 
"politiek bewust 11• 

Men was van mening, dat het· deze meisjes vaak te veel 
om het geld te doen was. 

VAN OOTEGEM antwoordde hierop, dat deze meisjes te 1 
uit hun land waren en dat daardoor hun houding vaak te begrijpen 
was. Tevens wees hij op het feit dat zij zelf voor hun costuums 
etc. moesten zorgen. 

Hij vond dat de kwestie te veel werd opgerakeld en 
stelde voor het debat hierover te sluiten en àe personen, die op 
dit onderwerp doorgingen maa� uit de ver\iiging te verwijderen. 

Daarna werd nog een overzicht gegeven over de finan
ciën van de vereniging te Amsterdam. Over de boekhouding, die 
gevoerd wordt door Mevr. VAN OOTEGEM verklaarde de controleur, 
dat hijnhierover weinig kon zeggen, daar deze in het Russisch 
was gesteld. Na het hèmen van enkele steekproeven kon hij wel 
verklaren dat de boekhouding in orde was. 

Ad.2. 
Bekend werd gemaakt, dat vooral de Russische vrouwen

bij de ledenwerfacties hun best deden. De prijswinnaar(es) 
krijgt n.l. een gratis reis naar Rusland. Gev1aarschuwd werd tege
uitwassen. Het was n.l. voorgekomen, dat eenjarige kinderen als 
lid (huisgenoot) waren ingeschreven. 

In afdelingen, waar de werfactie slecht gaat, zal een 
speciale ploeg van 30 personen worden ingezet. 

Ad 3 
Personen, die de filmochtenden willen bijwonen moeten

voortaan een voorlopig bewijs van lidmaatschap invullen, waar
door zij voor een maand lid zijn van de Vereniging Ned.-USSR. 

De gële kaart wordt dan ingevuld en bewaard in het 
archief van de vereniging Nederland-USSR. 

KB, 24 October 1951\ 
�, 

·�
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NAAM: 

ADRES: 

zegel 
10 cent. 

Ali'D�LING AM.STEPJ).AM 
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,.-.-"-.-.- .. -. 
\TOORLQl'.IG- B.JWIJS V A1'� LIDfüAATS�CHJU? 

voor de maand: 

Afdelingsstempel: 
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Uw schr. no. 111053 dd. 21-6-'51.
CX®l!:RWERP : Vereniging Nederland - u.s.s.R.

• 

11.,,.. 5 b·örre'f' 1951:. . 

lPÄi ./����
Naar aanleiding van de inhoud van uw bovenbedoeld schrijven wordt 
medegedeeld, dat het niet mogelijk is geweest, betrouwbare gegevens 
omtrent het aantal nieuw ingeschreven leden in de afdeling Amsterdam 
gedurende de laatste maanden te verkrijgen, welke kunnen dienen ter 
staving van het aantal van 250 per maand, hetwelk uit een besloten ver
gadering door U werd vernomen. 

Viel werd vernomen" dat de afd. Nieuw WEST van genoem:1e vereniging te Am
sterdam, omvattende het stadsdeel ten Westen van het \\18ter van de Schinkel, 
Kostverlorenvaart, Westelijk lvarktkanaal tot aan de Haarleill!llerweg, v1elke 

� afdeling in Ma.art 1951 ongeveer 650 leden telde, in 2 lllBanden tijd - welke 
periode werd niet genoemd - ongeveer 230 nieuwe leden zou hebben ingeschreven 
en daarmede in d� ledenwerfactie bovenaan de lijst kwam te staan. 
Afgaande op dit cijfer z.ou een aantal van 250 voor heel Amsterdam gedurende 
een of enkele maanden niet uitgesloten moeten -worden geacht. 

Door de onderverdeling van Amsterdam in rayons ia het moeilijk een juist 
beeld van het huidige aantal leden in de afdeling Amsterdam te krijgen en 
zal mogelijk wel een eerstvolgend congres pas een graadmeter voor dit cij-iter 
kunnen zijn� aangenomen, dat het op een of andere wijze bijgewoond kan worden. 

Voor de goede orde iolgen hieronder de ledentallen, welke in de loop der 
jaren werden bekend gemaakt : 

1947: 
oct.1947 

oct.1948 
Mrt.1949 
Apr.1949 
Nov.1949 
Apr.1950 

Mrt.195L : 

oplage neandblad 'iN-U11 

afdeling Rotterdam 
afdeling Amsterdam 
afd. OCBT - �msterdam 

3000 stuks 
- ca.1000 leden
- ca .1500 leden

- ca. 350 Leden
afd. Amsterdam - ca.2900 leden
Nederland (17 afd. en 36 corr.sch.) - ca.6500 leden 
Nederland - ca.7000 leden
Nederland (27 afd.) - ca.10.000 leden

( jaar leden terug van 2200 naar 1800, 
maandleden vooruit van 4300 naar 8200) 
Nederland - ca.12.000 leden
afd. WEST - Amsterdam - ca. 650 leden 

In 1950 werd in een congres het besluit genomen, de oplage van het naandblad 
N-U voor 1951 op 20.000 te brengen en te trachten, het aantal leden dien
overeenkomstig uit te breiden.
Het dagbladi' nne waarheid" noem:le destijds voor de maand April 1951 een
ledenwinst van 1000, zonder vermelding, of dit aantal het hele land of
een der afdelingen betrof. Aangenomen mag ecbtex worden, dat dit aantal op
heel Nederland sloeg.
Met uitzondP,ring van de aantallen voor Nieuw West te Amsterdam zijn de gege-
vens betreffende de ledentallen door de organisatie in kwestie zelf genoem:l.
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� \(J!� ( 30 October 1951. 

Uit een ongedateerde circulaire van bovengenoemde vereniging, door de afd. 
Nieuw-WEST van A.B.c. verzonden aan haar leden, blijkt, dat in het door 
''N-U" te organiseren f'ilmt'est1:val tussen 14 Ootober en 4 November a.s., te 
Amet�rdàm de volgende Sowjet-Russisohe films zullen draaien: 

14 Ootober - Cinema Royal - "l!len rijke zomer" .. aanvang 9.3d uur - prijjl
60 cent,op vertoon 11dneatscbapsbewijs van N-U. i 

• 1 20 October - Odeon-Theater - "Semenzwering der verdoemien" en "Vredesvoodsohappers" 
Aanvang 12 uur 's nachts - toegang 60 et. op vertoon lidm.'bew. Nu • 

28 Ootober - Hallen-theater - ''Woudaprookje" en "Oeral", aanvang 9130 uur, 
toegang 60 1 � iedereen • 

28 October - "Astoria-theater" - "In vredestijd" an "Vredesboodsobappers",
aanvang 9.30 uur" toegang 60 et., voor iedereen • · 

4 N�vember - Cinena Royal - "l �1 te Moskou·" - toegang 60 ct., aanvang 9,3-0 uur, 

/
- op vertoon lid m. bew. N-U. • 

Als adressen• waar inlichtingen zijn te verkrijgen, worden genoemi:
h ', :'J Del1straat 10-II 1 (M.W. Stevens, 13-5-'97) 
;�uis Bothastraat 5-bs ( J .Daumen, 7-5-' 99) 

��
aar Pe'irstraat 31-hs'(VI.Nieuwenhuis,6-2- 1 84) 

V',-rKorte Leidsedwarsstraat 90-III\(N.v.d.Horst,18-10-'14) 
�.z. Voorburgwal i43 l(verm. Pdeter Hendriks,Vlagtwedde,2-8-'C3)- /_
�esdagstraat 28-hs (J �.Ambachtsheer,�9-'92) -

V.}2e Jacob van Campeüstraat 80-hs (D.J. Kok, l'l-2-'21) 
·�telk.ade 3 2-II l(D.B. Nanninga, ·15-9-'68) 
�intelstraat 49-hs ( wordt nog nagetrokken ) J (�: Henricua Johannes 

ftd:für
7-2-'9

&)iertelmanplein 10-II !(W.G. van Hamersveld,23-6-'88) -· _ 
erculesstraat 134-hs (zaak A. Leijenaar, 15- 9-' 01) OP KAAP-T 

ogelenzangstraat 64-III'(P. woortmn, 2-5-'14) ACD/1*. 
1 !,(Vespuccistraat lll-I l(A. W.pk, 9-3-•22) DAT: 1 r� 

�
os & LOnnnerweg 185-hs (M. de Wit, 14-3-' 00) P-AR: :__ 1 

l.Lli'annius Scholtenstraat 101-hs -'(M.Rijke, 29-1-'19) _ _ _ 

� . 

1 •-;{ 1.r/.2.// �;/.;-/.�// 
aandamnerplein 46-hs (P.B.Hoogendorp1 31-7-' 00) � � · _ t:J .r. yr 
geJ.Alntiersstraat l.10-III (R.E.Joosten,21-7-'21) llv,W __ 

\ addenweg 70 l(J.R.P.Varke'11sser, 30-8-'77) ,t.1.r1.�) '
'!\ _ 1 j i)/lrBitterzoetstraat 36-hs l(A. Kreeft, 7-9-'24) 111,.u,;, &:.Är!!�-t- 1. OC '195 · 4\1 

ionstraat 50-hsl(w.B. Jansz,28-3-'0'7) 
1 r 

I · lhelminastraat 45-IIl(E.c. Verschoor, 22-3-'00) / � • \..ill /"2/7t / 1 

\ 
b·�a� L� l 

Frederikaplein 46 (zetàl van N-U) P/.��1 -11;1.-�-#���� �� 
Leidsestraat 25 (boekhandel "Pegasus"} 

De meeste adressen waren U als zodanig reeds bekend. 

���,,--�---------�-------------------------------��-----�---;:;:------
/ ' L zal wel zijn :1 Willem Willebrordus MEWE,Asd.25-12-'23 (U bekt:?nd) 

@-
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BIJEENKOMST VAN wER.KillRS VOOR NEli:-USBR 'l'E J\J:IdTERDAM. 

Op 18-1-1952 1!Jerd ten huize van de Heer HJ�CHT, 
clportstraat 41 ·t;e Amsterdam, een bijeenkomst gehouden 
van werkers voor de Ver. NED.-USSR, waaruit het volgen
de bekend vrerd. 

> Aanwezig: Bob van OOTIGHEM als afgevaardigde van het Be
� l st--uur. Verder Hr. H·d.rw;RSUT-tD(?)(tramconductuer).1/ijnand 
i_ 1 Hil:CHT, Hr. IlilOHT. 

Verschillende werkers niet aanwezig, daar er partijverga
dering was $Il scholingsavond • 
Bob van OOTIGHJM was ontevreden over Zuid, daar er niet 
genoeg nieuwe leden werden gewonnen.Iedereen moet actiever 
worden en zich niet als abonné op h�t blad N.U. beschou
wen, maar als lid van Ned.-USSR. Colportage moet worden 
aangepakt, huis ann huis. Verder zijn er nos partijleden, 
die geen N.U.-lid zijn. \ls de r�sultaten niet beter worden, 
deugt er iets niet, want in andere buurten lukt het wel 
b.v. Jordaan en Oosterparkbuurt. Uit de grote ledenwinst
blijkt de interesse en nieuwsgierigheid van de m8nsen en
die gelegenheid, die juist N.U. biedt, om de mensen te be
reiken met films, �ant juist dat trekt altijd.
Op die filmavonden een spreker en propaganda materia0l,
boeken "Sovjet Union° en N.U. bladen enz. en eventueel
gelegenheid tot vragen stellen. Van OOTIGH�M meent, dat
dit soms een gevaarlijk exJ?eriment is. Mocht de beantw·oorder
in het nauw worden gedreven, stoppen! : het gaat te ver,
dit is politiek terrein enz. Sij zijn beslist geen poli
tieke vereniging, als voorlichting, culturele voorlichting,
van wat in de dovjet omgaat.Vooral politiek buiten alles/ 
houden. Van OOTIGHEI

.
�1 keurde af dat; er op bestuursvergader;ingen 

en andere bijeenkomsten van werkers o.a. partijspeldjesf 

\) \' 

werden gedragen. Dit schrikt de werkers af, die geen be-

'\ 
paalde politieke richting hebben, alleen sympathie. O.a. 
zei van OOTIGRJ!)M, jullie hebben het hier over partijverga-f 
deringen enz., dat moet niet, want er zal iemand bij zijn, 
die geen partij-lid is. 
-illCHT is ook geen lid, wel zijn vrou�, die ook aanwezig 
was. 
Vooral altijd nadruk leggen op Vrede, de Sovjet wil vrede,I 
door lid te zijn van N. U. steun je de Vredeswil. Meer wer
kers zien te krij�en en voor die. werkers b.v. na een col
portage van een 12 uur samen komen, en een spreker vragen 
b.v. Leo KONING of Vl.IUC.HT, die doen dit en dan een uurtje 
met deze werker praten, zodat ieder van hen goed doordron
gen wordt en dit weer uit kan dragen en intensiever kan wer
ken. 
Proberen kleine groepjes in huiskamerkring te krijgen, eerst

! met film om de mensen enthousiast te krijgen, werd geadvi
seerd. Te proberen in kleine zaal Concertgebouw een muziek
avond te organis�ren b.v. met REBLING, om Ooncertgebouw buurt 
te bereiken, daar die toch nooit op buurtavonden komen,en die 
ook bewerkt moeten worden om weer tot nieuwe leden-aanbreng 
te komen. 

' 



2.

Bovendien is nieuwe loterij "Reis n:=iar Rusland 11 er aan toe
gevoegd, waar iedereen aan mee kan doen, die vijf leden 
aanbrengt. Verder waren er 2000 pam:fletten voor de filma
vond 23-1-'52 Discusstraat. Deze waren goed uitgevoerd en 
worden in de bussen gestopt 's avonds in verschillende wij
ken van Stadion. ·.Tie betaalt dit? 
Er is volgens bron een druk van boven aJ: te bespeuren, bewijs
dat Van OOTIGHEM gestuurd wordt naar dergelijke kleine bij
eenkomsten. 
Ik moge hierbij opmerken,dat de richtlijnen voor Ned.-U:SSR 
op deze bijeenkomst uitgegeven, overeenstemmen met de richt
lijnen van het Amsterdamse Vrdescomité, zoals vermeld in 

het artikel rr Amsterdam bereidt conferentie voor II opgenomen 
in "Vrede", 4e jaargang No.: 5 

KB, 18 Februari 1952

Ï
--

VRIJ VOOR ACTIE ]

Bijlage: 1 krantenknipsel
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Typ.: B. 

Uit betrouwbare bron werd het volgende verslag 
ontvangen van een gecombineerde bestuursvergadering met functio
narissen en enkele uitgenodigde werkers van Ned.-u.s.s.R. in 
Felix Meritis op 4-2-1952. 

Aanwezig: + 28 mensen. 
Sprekers: v. TEFFEN, ·'voorz. afd. A' dam.

v. OOTIGHEM namens bestuur. 
spfeker namens bestuur v. Harlingen 
en Boukje KOsrER. 
Specia�e vriendschapsmaand in April. 
Alle krachten moeten worden ingezet, zodat dit 

financieel zal slagen en ledenwinst geeft (d.i. de opzet). 
21/3 concert in concertgebouw. Orkest samenge

steld uit verschillende orkesten. 
19 April Apollohal. 
Eind April tot besluit filmvoorstelling in

Royal- Nieuwe Sovjet film en "Ridders v.d. Gouden Ster". 
Kostenbestrijding: Kaartverkoop. 
Loterij: 2 hoofdprijzen. 
Iedere afdeling moet f 10,- betalen:+ enige 

prijzen inleveren. Dit is vrij hoog deze f 10,-, daar iedere 

/ 
afd. slechts enige centen krijgt �an ieder maandlid en van jaar
leden niets. Voor studenten een lezing door Prof. OOUZYNS over 
organisatievorm. � 

Voor de werkers 29 ::l!,ebruari een speciale feest-
(avond om de werkers weer op te wekken actief te zijn voor de 

vriendschapsmaand. 
Verder werd zeer afkeurend gesproken over de 

slechte voorbereidingen: avonden met film in Vredestijd voorbe
reiding onvoldoende in de meeste afdelingen. 

Repliek: vaak op zelfde avond Waarheid Film of 
vergaderingen met het oog op de a.s. verkiezingen. Films zeer 
belangrijk, daar trek je het meeste publiek mee en dat publiek 
is dan te gewerken met propaganda. 

Indien iets slecht georganiseerd is, slecht 
resultaat, dan lach,en de tegenstanders, een punt voor de tegen
partij. Zijn de avonden vol, dan is het een winstpunt. 

Vriendschaps.maand -is een manifest- moet voor 
de groei van N.U. Er is grote belangstelling voor Sovjet onder 
alle rangen en standen. Er komen 7000 extra maandbladen voor col
p�rtage huis aan huis en in 't concertgebouw enz. Ons kader moet 
verbeterd worden, daarvoor deze avonden, (zoals 4/2-'52). Dit is 
een soort scholinsavond. Dit kader is 't belangrijkst in de strijd 
voor de vrede. We moeten lOOOen mensen bereiken met onze propaganda. 

Werd vraag gesteld of werklozen voor halve prijs 
deze avonden (vriendschapsmaand) konden bezoeken. Zal financieel 



2, 

niet mogelijk ziJn. Dit alles kost enorm veel geld. Nog eens: 
de extra reestavond voor de werkers is om het kader aan te zetten. 
Er werden steunlijsten (100) uitgegeven: vooral voor de bedrijven 
bestemd: om geld in te zamelen: voor de loondervin�, die leden 
van de a.S:--nieuwe Sovjet delegatie� Mei zullen lijden en on
kosten bestrijding(?). Werd premie beschikbaar gesteld voor 
grootste bedrag van deze lijst. 

KB, 3 Maart 1952.� 
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Op 10 April werden in Felix Meritis te Amsterdam een vergadering 
gehouden van de Vereniging Nederland-U.S.S.R., waarbij de afdelings� 
besturen en het Amsterdamse bestuur tegenwoordig waren. 
Er moest rekening en verantwoording afgelegd worden over verkoop kaar
ten Apollohal 19 April en extra bladen.Kaartverkoop was zeer slecht. 
Op 10 April± 450 kaarten verkocht van de 6000.VAN OOTIGHEM ging vre
selitjk tekeer over de lauwheid van aile afdelingen. 
Apo�lohal mag beslist geen politiek échec worden, want het moet een 
politieke demonstratie worden. 

KB, 3 Mei 1952

....J 
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Op een werkersverga.dering vam de Vereniging Nederhnd-U.S.S.R. � 
Amsterdam, werd o.a. het volgende besproken. 

De Vereniging Nederland-U.S.S.R.moet een massale Ver. worden.Van heden 
2 April - 19 April moet Amsterdaiiiriog 600 leden winnen, door colportage, 
o.a. 12 April massa colportage door de stad worden vrijwilligers voor
gevraagd.
Het blad moet steeds meer onder de ogen van buitenstaanders komen, niet
het eigen kringetje bewerken.
2 Goede dingen:Stalin's verklaring over de vrede aan Amerik.journalisten
en de prijsverlaging volgens programma in tegenstelling met Kapit.landen,
die bewapenen, steeds meer en prijsstijging.
Literatuur en films moeten juist de buitenstaanders mee worden bewerkt.
Met goede resultaten van Amsterdam moeten de andere plaatsen zioh hier
aan optrekken"

KB, 22 April 1952 

1 VRIJ VOOR ACTIE J 
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�RENIGING NEDERLAND-U.3.S.R., Aidoling A M s t e r  dam Secr. : Gulden Finckelst.raat 8 II.
---------------------- ------�-4� 

De "SOVIET UNION". 

Indien U thans dit p.rachtige blad gekocp.t hebt, zult U zich wel
licht afvrc.ge_n of het regel;,1atig verschijnt. Inderdaad, de 0Soviet 
Uni on" vcrachiint mc:,nndelijks in het Frans, Duits, Engels en Russisch. 
U vindt oen Nederlandse vertaling der onderschriften er bij.· 
U heeft inte.r-essc voor hot leven en we.rken V§l.n de Sowjet-mensen en 
U wilt cl .... u.r gparn0 me 0.r van weten ? In bi.jna alle kranten en tijd
schriften wordt ove.r do Sovtj et-Unie goschrcve11 1 doch vo•r het over
grote deel v10rdcm hierin de Ïoi ten verdraaid tot leugens en laster 
oven do 3owje t-Unic, torwiil do werkelijke feiten vorzwe gen worden • 
In dit blad leest U over d.0 grote; bouwwerken, over do onorme zorg 
die aan do ki11d1.,:ccn wordt beste od, over do gra ti� zickenvo.:rpleging, 
over hot gru.tis onderwiiG, over de massale sportbcoofoning, 9vor pot

kolchos-bcdrijf, ovor do grote tochaischc vooruitgang, enz. To vo cl 
om op to noonen. Dit blad, dat groot van omvang en prachtig van 
kleuren is, _verschaft U con schat aan gegevens en w.oorlcgt op voor
trcffolijko Pjizc do lougo n on las t.or, die in krant, tijdschrift ,·rnd�o 
en film 1·:orcl.crn c..obraoht. 
Dit blad elke.. maand to kunnon ontvangen, is o on verrijking van Uw 
bockcnk.2.st. 
Ge üf t U op als a bonné bfj : · J.Damman, Louis Bothastraat 5 hs 

G.Porok, Vochtstraat 39 III
C.Houpcrman 1 J.v.Lonnepstraat 70 III
A.Krecft, B1.tter_zoctstraat 3.6 hs

of bii do soorotariaton dc.l'.' Vcroaiging, of bij het landelijk Scorc
tariaat: Frcdcriksploin 46, Amsterdam, t�lofoon 30140 • 

. . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . ..  , . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•. 

De on.dcrgctckondo: (11aam) 
(adres) 

geeft zich hiorbij op als ubonné van hot maandblad 0 Sovict Union 11

in de Fransc/Dui tsc/Engolsc/Russischc taal (doorhalen wat niet 
verlangd wordt) à f. 0. 75 per maand. 

Hand to koning: 

SPAART U RGEDS MET DE PE GASUS-BOEKENZEGELS ?? 
ZO NEEN, VRAAGT Di�N INLICHTINGEN BIJ DE GENOEMDE 
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20 Juni 1952 
Filmvoorstelling in 

:�·asp.a polsj,�i 
r.w t c'..e Îilms 
· Anntcm.rs �;etten hun
e:l Des te beoatj w v ocra

Roem aan J.foskoun 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

++ :-++·i·+++t++++++++++++++++·H·++ 

De ·Hc.l'kers, clie de .9i'2ch.tice �(rng-0:1 da.1sfiim "A1no.
teurs zetten hun oeste b- ELltJc voor·· Le.ü:m �1ebben, 
be'.1CZ'G'1 na i:uu.:clijk nu tol cl-.: or· .. thous.i.as tl ve.rl..:o.i)Ol'S 
van lm.a.::,:-cen voor· è:.e ze av o:1d. 

Zij kunno:1 hun l0dea ..-ortcllen, ·v·,clk ..,en p..::i.lc�-.:..tige 
film dat is,en wij zijn er van ove.i.·tuigd,dat deze 
voorstelling, die bo\ïen<licn slco:1ts 50 et. entree 
kost, t:,cp.col uitverkocht ze.l zijn. 
ATTENTIEi !Zeg nadrukkelijk tegen een iuder,dic een 
kaart koopt,dat hij/zij moet zorgon,dc lidmaatschaps
kaa rt nedc te brengen. ZOJDER DEZE GEEN TOEGAï.iGJ:' 
VE]KOOPT GEEfl XAART:CN VOOJ DE ..::AAL. Er zijn op de 
avond tot 8 uur kae.1:tcn op vertoon van lidmaatschap 
to verkrijgen o.z .Voorburgna l 143 bv. 

·\:"ERKERS, ons parool is dus

�r-a s 
uitverkocht l! 



DE 
In een vorig artikel hebben wij reeds gewezen ou

de noodzaak i� de komende weken, v óói� de va can ties 
én weken van con verl1006do poli tiekc bolangatollifR
--met, vóór of togen-do S O\·Jj et-Unie in :10t mld.:lclmtüt 
da organisatiç te vcr·sto..ckon. - '

In verschillende onderafdelingen wardl,� resultaten 
gcbo0kt:Eile�dan hcrgrocpcc�do zijn �racht,�eoft �ans 
3 bcstuu:dc�s en 3 subpeJningm00stors,Landlust �t"tJ 
prima in :Ialfv.-cg on i,on daar 7 norkors, iïoord hc.rstolt 
zich on wçrkt aan oi.:.n. sIJli taing dor afd0ling,in Lands
racer wcrd-voo� het o�rst--oon werker gcVondon,\ est 
·orciddc zijn bes;h!u..:· � t ,:p wcr.id aan do splitsing 
v�n do to gxotc aidcl1110,.::lantagc-b.u:..u.�t heeft o,�n bc:
stu.ur 1cl.:1t nu mo0t tonLn,wat 1.0t kan,1.,n, in Loidscb:_i1,,1't 
':10.rdt gcrr".rld ac.n h.ct vo.:.'.Ln van ,.;Cl1 2.eti vf b1,,si;-c�1t::.', 

rlic.;;_ 11,,d<., is ac.l1gotoond, <.lc. t in allo buï,,u·tcn ui tor"i
ding van het ncxk"rscor ;is en vcxstovieing van clG b .... -
stu.rcn mogcl�j:.-c is. 

Het afdolin&oucstuu.r .n.,-1ot01·da,n h.,,.,ft 6t-__ 1c:.;nd '-''-'n 
aautal actiuvc bc.stuu.rd02s uit vc.rscl1.illcndv ondora:dc
lingoil ter ondorstcuni� E. \Télil zwakkoro b.roodo.rs aan te 
tre:kxcn!mot d.., o_;6:avc daar c:;i ko.r·t0 to.rmijn do zak.:m t0
1·e o"c gaïns eren. . 

I.:.i de ondo.rafdclingc:n zijn .::.,..n aantal ervaringen o·,}gcdaan; 
l. do fil1,;ning,dat 1:h.:i.1 bch.r zelf alles h'.an äoon datlH:t

werken ovo.r te laten ann ucrkc.rs ,die lh,t--v�lgcns z0ggon--toc:1 maar half clov�1 ... ,;cn ve.cgoct 0c.h'l;0.r, 
dat het _!'!ict do taë.l[ van (...vu 'bostuu.rdcr is all1.,s 
zelf te �io0n,;naa.r juist omdo vrnrku..rs buwu�thcicl bij te b'rcnga.n,on te activc.ron; un dat is "g0t-n uc.rk van . t�v� avondcu,dooh het resultaat van voortduren-de geduldige oph0ld.c:ring. 

2. een
een
dit 

.. 

vcrois!c V?or �et bohoorli
.
jk functioneren vanoi:1�ora��cb.ng :t.� een voltallig bcs�uur .. î,aar 

n.ivt h,.,t geval is doet do scc.rctaris of r1olko 

3. 
bt,.;stuu.rd ,r dan ook,al het ·1vcrk ·1c.r zolang hij 11• In 
di0 'Lijd had hij ochto.r v,crkcrs kun,1on ninnon on dan 
was hij indordaad 1)0stuu.rdcr geweest ,hij had de w0r
kors lcitling kunnen gcv1.,n in de colpo.rtag-- ,lukn
we.rving,a bonnév1innin, 0nz. 
3. b.�t \?or;,,:1.,n in kL:in1.,rO 0011..hod'cn verhoogt de activi

toit;hct ucrk �ordt vlott�.r aftouorkt,cn �011 is in
staat o·,J korte termijn dingen tc organiso.ron.Dit is

• gcblckon bij do laatsto voo.r·stolling in Royal,in
1 weck tij cl 11:lartcn ui tzcttcn, verkopen on afrekenen,
ï:1aarbij do 1:lvin"ro afdelingen in h\, t alg,om0--n be.
tere rcsultaton boGkt�n ols do groto.rc.Jpiitsing 
de:t grote o:1do:r·afd"lingcn als Sp�arnda!:1,Jordaan, 
Noord on Yiost is dan ook 00n van do dirocte nood
zakelijkheden voox· succcsvoll0 acties in do t�e
komst. 

Di.. taak ve.n Oi13C vvroniging is in de eerste Jlaa ts de 
organis?,tic � de v oorlich tÎng � do S, U. in b�odc 
k"ing,mct11ct \'1orke.:J. i:1ot .Îi m-cn andcro kaarte!)- in 
de oGrstc ::_:ilaats onder ·· eigen m..,nscn;1 ,�:iaar hot bczou
k0n van bui tonstaand0rs ,hen intorossoron voor onze
bijocnkomston,Dit o.rganise:ron is a�locn mogclijk, in
dicn voorwaard.1., no. 2 --hot voltallig bC;stuur--verwc
zcnlijkt '\70..i.'èlt .De sc.c.r0taris kan dan do mogelijkh. odcn

onclerzooken, c en plan u.i t 1;11.,.rkon, daarna bcstuur�-on 
wcrkorsbijccnkornston organisorcn,om het 2raot1sohc 

• ;,·,crk te b?Sl)_�ukcn.Dc.; vorge.dc��ng loo�t bo�?r als er_o"'n ·i:ilan is . .Lr lrunfü,n dan ap1.Jkcrs mvt kogj?cn gcsla 
ê.cn r.1ordcn,1.,n c'i.v vcrgo.dorin.g behoeft d�n nie.,t t-�� _in
s.c nacht t" du.rcn.:1ct -.;0rk ia,,n v0rdcolct rrnrdon.\nJ 
zio1: rn"l,d.at di:.C,.·ijls bostuu . .r·dvl'S of T1Crkc:-::s evn ir:1-
zinking ki:ij gen, dat is con. k,··_,stio 1!an. f?V crbclas!ing,
(or sijn. vr nog t" vclcn,div bovondion in mocrdrac � organisatios v.ïcrl;:on, zij i:100to:1 hun werk 'beter afbé:'�u
ucn,on niet .ie.ll�s 1

: aanpakkon,omdat het noodzakoliJ k 

is voo.r gocn der o.1·ganisatics kunnen zij hun ,JOrk 
go�d doen.En daar is hot nu gc0n tij� voor, wij moeten 
voor �nzo vereniging hard en.georganiseerd werken. 
Dan zullon alle mooilijkhoden opgelost lrunnon worden. 

V • Ü•1.,' 

t 
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:Ict blad ·1D1� JO' 'JTT-JNIE ·. 
---'ict

h

lad ·De Jor·J·0t-ûnic hooft i.i1 onz" vcrom.r·1.1i:-.. . b 0 
in vvrgoli jkint.; r,10 t ons L:do.1tal te 1:-.rcini[; a·b oq.;:io03. 
-�t blad,dat in v0rsc�ill�ndo talon (zo nodig m0t
:'çcJ".rla:1clsc vcrta::..ing)ui tkont is _p.rachtig van inhoud
on O.J_)ît'!G.�12. �(.d; [;v"ft Cvi.1 b;.,.;l:l v·a..1 lrnt leven dc.r 1.! YT:
k..:.:.:a L1 cî.0 Jor:jct-unic yn �.J 1.t:'..t,y.:..' .. -:c.ta �vso�likt voo1·
:ï1.J!1s\..l1,dil: nL"t , 110(...1 1.-ilL�: L .. �..;il 7 JU ... a.:: 00 ... .: i.JilL.n 
zien ,:a·', or go1Lurt ia. clo :01 j .... t-'J1�:.:. ... Do.a�·om L, dit 
blad mwt zijn :ijli:c :.llusL·cti" zo va;.1 ,;maxclo. 

J:.::t blad. la.:=.t z.;,..,u g.o b-='Ot'"' O}DOU\! v2n het land, 
hL-t bobc,ssings:Jl&n,�1vt ' .. 0 ... ·:...:0n in de kolc21ozon,fabrio
kL-n on  a:1dc.re; 1)1,;J._•ijvo'h,d v �).i.'6 voor d0 lcincl ..,r ..... n,dt
grotc bcl.'.:rngst,Jlling Too:.:· s_}ort ..,nz. onz. 

Het ·ï/ü.r·ko�1 i::1,. .. t dit blad is cla<1..rom ni"t alleen c0n 
L'Jvsti1., van 011zo bookonfunctionari.ssun,maa.r· vo.n iv dCl'G 
w0r:\':0r.Vraag B.ai1 h ..... t b ... stuur vc,n de afd.p.roc:fcxomJ�.1.·on 
zoda� bij :10t lop ... n van hot maandblad dozc cx.moe;.-,110-
mon 1::uru:i.cn worden <:n op èlc ze r1i j ze a b onilc es uord on gc-
1!:aakt � (P.ro?fox .kun2on 1;Jordv.1 go�1aald bij do bookc11-
Iuno.t1ona1.•isson). let blad komt lvns in de :na&nd uit on 
kost F.0.75, 
In do zomJ1·rnaandcn knnnci:i ·,,:;ij onze: aandacht 0r aan 
bostcdon,zodat uij aan een behoorlijk lczc.rstal 
komen. 
Doch ook bui ton onze kring moot mot dit blad gewerkt 
worden. 
De boeken functionarissen zijn : Zuid-G'.Porck,Vochtstr-
39 II,Oost-Damman L.B'othastr.5 hs,Wcst- C.Hcupcrman, 
J.v.Lonnopstr,70 III.

L.v.D.

1-\ r DE L J �J � f Î'J . 

� 
,1 

KiiEIB:J.BUURT. :G.nkvrbuurt zal dczo kc o.r c c�1s geen ovcr
zic21t gcvon ovor de mannd .:;,p.ril,doc:1 eens c 

crg.::ns andw.r·s ovc.:." sclu'ijvcn • 
T.:m 0,.;l'st),.i zull1..E ·,iJ }1ct .hobb\;n over h:t .;JCrkc1"s

corps.In :iD" 30�1akol:1 van },iki 1952 biz.3 staat,dat in. 
èc :-:Qr!vud-:; .JcJ.�11d"n ·a ..... 1':.r:cr·s-c..1 lcd011v0rgo.dcringDn op hr::t 
prcAarili'!ïa-staan. I�nkc1·bv.v.rt h..; cît h·..:. :ir bo zvan.:." te gen gc
muai!-t op do l2.ê.tst0 bcstuu1·svc.rgadcring in Felix ,daar 
wij van moning ,,aren,dat i:c.rk0.rsvorge.d"ringon alleen 
b"langrijko.r ,_7a.:::-on.,waa1· :1c.:.t A.B.h�t cla:1 ook volkcrnc.!.'l mee 
C U'1S �ïas. 

De :-1.fdol:Ln,;c:.1 mo0 ten 1. ·c.rko rsvo.rgado.riug.;;� organiseren 
u'n b.ua ':'0rko1·s de ::,,:; tc.�c:mis vu1 hu.il :-:-0.::lc Ji jb.ro ngon, het 
corps uitbrvidc ,_ .... � de z,nald\:0 ·,c.r�._..:a 1 dio 00i·d0.r a:Corc
:c0n dan op.JOUHC.L1,':01·v8.:1.:;c1: door ni0u·1"c ,actieve ·,·JOrkors, 
zodat ,üj- in �" t i..!..L.;jaa.r la.t:1i1on zJggcn i.:i :Nt bczi t to 
zijn v:=rn oen ui-::stokcnd i,C-rl:crs-cor�1s,dat,zoals •P bl. 
3 staat, ook c l:: ;;1oc.ilijk,st.:; takc1 ka=i vervullen .Een 
corps;:;aar je op bouwon ..::rn .rokcac::i :.;.-v.nt.�pr:-oJ:t met de 
'\,crkG:rs ,�1cuêt t c:1dc,::,lin.g con tact ,d2.t v0rs1:.:rv:r..gJ�. de ?r [.a
nisa. tio en komen c'ic fo·,.ltoi1 vanzolÎ te voo.rsch:i.Jn,dic 
dan bijtijds lamaca vcrb0to.rd r,ordcn. crkt systcm�tisch 
zodat,s.ls G!' iets mis gaat J d�!cct . do corzn0.k te vinden 
is. ! rg:aKT V002t EEl-î PRIMA CO.t�}S,1 ! 1, 

, �.1.. Nu �ts over do l::ertothock. Y..11L:c.rouu:.'t .:. ... 0:t 1.. 2.llo le:r 
�a..::..2t..,n vc.rzam ... ld, niour;ó lidme.a tsc:1c:.�·s!.::.::.o..rton ui tgc
schr.Jvvil en aan <l.o hand van deze 1:aart ..... .:.1 de lrortotl1c,ck 
gcoo:1t.rclccrd.T .. 0·'.'·oij :.J gcbl·J:�011,dat ..,:,_' noÈ mcnsc:1 ::.n 

d '. 1 - '· 'n" · b" ci ' , • .1.. � r.:-1' .• " or ··l1'l� "!l stonr(;�1,.::.lv ;:. _,_ .1.2.::;_- ü1J· .. HL1 v1..,an.�1..,0.L 'ü J...I. y-..,.L 1.,.,_,:, ••• , 

doch ook dat 0r noa volc lia Daroi,dia �iot in;oschro�-0� 
-- ) � 

-·À- t· , ' l s-coL.:;.cu. �:L,rdoo.r h00-0(..n �"!ij da11 ook de k;:w, o · nc c ... c goi._1c 0 
i1 o.:.0do kt.111.n0l1 ma!:on,zodat wij �ict i1:1,gang :7an 1 Juni 
voor 100 �� in orde warc:i mot do registratie. . . 

Allo niour!;:; leden uo.!:"dcn geboekt on ia de lmrtotho 0k 
gezet do bcdankc.rs or meteen uit, ook weer boeken, zoo.at 
\Üj,al.s·nij de b 0�1:Ccn opc1;1slaan kuni:�n zoggcn: 11Dit \7as 
of is dè stand op die on die datum biJv.: 

[ 
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1 Juni 300 hoofdlcdon 250 hsg. 260 bladen 7. 

8 Juni 10 nicuno Il 8 nicuno: 1 

4 bod. 
8 bladen 
4 bed. 

l, t 
�'�t is -'do taak van � c olpo.rtagc-���vo 

... �·'.,;;�
·:· --�··-��5 bc<iankcrs 

8 Juni 305-lioo:fdlcdcn 254 hsg. 264 bladen 
De sub-j ... :1ning:rr·.ht..'Jö-:�1 c011 opgaaf van l1Jt aantal le
den en blad0:1 die hu.1 \·•crke.rs he bb0n bijv ,Sub. _pc.nnm. 
A 10 l;.óofdlDdcu,8 hsg. en 9 bladen als opgaaf van a.,::...·- ·. 
kor B.Ergo B.krijgt 10 zogcls van 10,8 van 5 en 9"�1. 
(me;t cv0nt.vorkoopnummcrs),B,kan geen zogols overhou
den. Indien rfol, daü moot \Icrkcr B. een bcdanko.r ho boen 
dat \7G0r direct c100.rg1.;govea 1:10. rdt voor in orde :10udi�g 
van de !<:artothock.Ni .... ut..:c lc.dcn voo.t r:e:.;:o;.n .. .r B,\70.rdc.11 di
rect gènotc0rd bij de oygavc.Jullic zivn dus,vor�issin
gc"1 zijn hiê. rdoor practisc�_:_ ui tgcslotua •.. ij stellen 
alle afd,0ling1,, 1 v cor dit systc,D ovo:r tv �h,;·.1cï.1, zedû.t 

. d'' ,_ . • 
1 

t l .t.. t er i,n 1 t. 01 Z1CJ.1 oo..r 00.i1 sys t.Ovm o�g .. 1Jast \lordt 
rma.r·bij f·out;;rn ui tg0sloto.n zij;,1. 

- '

Indi on dit .systcon volg.Jas ando.rc.n ni ut goo� is, gc
liovo critiok en vorklaringon to sturen. 
Versterkt do o.rg!;:lnisatio, doe:· :10 t sa1:1;;nstvllva Yan 
cc:n goed \:JC:!kèl'scorps.Vc.rmij.i tijdv.:-;.,:·lioa door o.;11 
go d oyc.rzicht en doot moo c.nn de CC "20;::":i.GES. 

'illon wij h .... t clool,dat onze vereniging hecft,nl. 
,hot b.r1.,ngc-n van. v oo.rlichting ond.o.r de mo·rrs.o.n.;.v..orvlczcn-:-' .. 
lijkon,da·n is het nochg,dat wij met ons .'.blad�:.cm,:i.0c'1TES . 
REN '. '' . .. C 

·--indien wij or in kü.nnon slagon,ons·,�n�an<tJ:üa·d ·biJ
·
·. �.:..

honderden te verkopen aan monscn,dic gccn ... r�d.:'zijn .v.an .. · 
-0hzo vcrcniging,dan pas zullen wij be.reiken /wat wi.'J .zo- . 
G.rnsti1g willen, nl. doo.r onze v oorlichb".n:g .bi·j" het,: pu.bli.o·k
belangstelling voor de S owj ot-Uni0 nekken. 

En dcz·c belangstelling zal ontcgcn:zoggcl:LjJ{ g.r,ocü:.îL. 
tot sympathie mot de Sowj.:.t-Unie. :: .; l ··· .. ' .. '·. ,· 
En daarom is .gct colportngo-wcrk,HET BEfu't:i11GRIJ.K3.TE- ':'.E.JK. 
van on_zo vereniging en daarom moeten v,�j:....o'r.: J)ij' «ille .. ; 
t>ndc.rafd;crnstig op aandringon,zo spocdi.g m,o:golàj'k.can 

• gosob;i_kto .c olportago-man in h .... t bcst;mr- '.o.p :-.:; nern.crn.,...
\ \/.,_\_J_ : � -;v �·1 -r è 0 1/ / . ·.r r_· :�;,· ·; 

, f I r ..../ _, J !"\.1 ·\ f\. • . '.1 · ·'·· • 

, Z.ij_n Oórsto VJO.rk moet zijn,mct de W_6�k_G:'.rs' çf11.:�c'vo·nttl.:_:
. col ool� piet de leden to p.r-a-ton ov er hct"·--i/è'�'ng v:ä� .:q�- : . .
o:çlpo:r,ta_gc, on p.robcrcn c en plaag samen, :t_o:. s:.t�oD"ën. -a:if, · 
�:vcciaal dit ,;10rk op zich 11vcmt.Jü virièl..f ;h.,..j_'· i'n; n:;f-hc,-.
gin maar 1 v'/Orkc2', zelfs dan ke.n hij al -äi'.;n· do 's'läg - · 

•
gaan.Doord?,t hij dan se.men _met di ... re1'k1v.r� hv;t� be�.oe�

aan do �ndero 1:/02:kc.rs kan Ci.oo.rv ocron .kt,lLjlÇ;.J. zij_ ook
. .samen rv��s aa!1 i..C coli:)0rtag-.; bc.gin,,.-1.on. I�v.n 0_.rv�rü1gc_n 

kunnc.1 zi J aa11 do ando.rou v .... rtolleu on langza,r.1�rha-nd 
��l zich dan vOU ·,Jloce: VO.i'.:'f:1L.ll• . ·- .. . .. • 

,, 

HULS .nAîf !-!.UI.3 Öol:;:>orté:'.t>" is het bo:st...J .. ,��dc].- om, d.i0 
mensen. to bc�..,i��·�,��i? nooit of sloc:1ts .onjuis-t.p,--�i)C:d.óil:r 
ten o!o:::· do ..:>OrtJv·t.-v:110 lozca of horcn.VTh.AGT GEA.TIS .. :.':; 
rJUTufüErlS il.AN, 0:1 DE,.,:;:; VAîf TE VORE1·T TE :JJUfü:.N UITZE!l'TEN! .• .: i
Spreek van te vo .ccn not de ,,e.,:k..,.;,:·a ,dic.;,�me.éd.ou.n: . .aan cie., _: 
h:tiscolpo.r-tagc.Vortcl hen.da.t ook ,wanno.eJJ;,':zj.'l=niir.t _-,:.·' 

'· dirc.ot ro�ultaat bij dczo verkoop hobh1n1:;dbl(ifrèrr.s.ap,: toch· 
ons blad ingckckon hebbcn,on bij oon volhoudcn,ook zi•j.f� 
or toe over zullen ga.an bladen bij ons te kopen. 
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Vcrdw.r is hot zijn taak 'zich in ziJn �ndoraf
doling op de hoogte te stollen van ovontuclv bij-
eenkomsten, waarbij gclcgonhcid is to c olportc.ron, 
hij moet icdo.rc gol0gcnhüid benutten met ons blad
to v1ei•k..;n. 

r·cU1nvcr c0n col·i)o.rtagc-man zo zijn uc.rk op
và� dan :-::an hot ni�t andors of de \7Cr·Lol'S zullen 
inzien, dat dit zed' bo_langrijku werk ook ä.c. er hen 
moot no.rdcn aangcJakt. 

\/\/ j r·! l a ÓO.n neE� S.

In aa�rnlu:.. ting 0:9 ni)o tD..::.k vaa do c oli)orta go
man:: het volgende: 

' 

Bij d.:: huis-aan huis-colportago mo...,tc.:n ',Üj on.s in 
du c�rstc �laats toeleggen op àc vorkoo� van ons 
blad.Hot \ïcrkt lic11tcr,omdat do mcnson,ni.::t di
r0ot bereid zullvD. ziin licl to ':.orden van cón 
Vvl'C,li&,ing,waarve.n zij misschi�.n nog nooit iets 
gob.001·d llcbocn,doch misschien ,;cü een blad 1-,ril
len kmJon. 

D.::: -ad.rcsscu moeten r10rdvi1 go11otoo2d e;n W1J 
m�ctcn me. t ... lk 11ioun nwrunc.r. ·-an ons blad O'.f) 

�G3G adr0sson gaan • 
.SiJ regelmatige vc.rkoop lmnno;.1 ,;Jij or toe 

ovcrgnai1 ov0.r het lid.maatschL:i,p h. spreken. 
.A.:'..l:;;:;;i o_"' C.:...:.zc manio: zullen '.:i: bui ten de 
1..D.&v kl�i:1c; komcn,waarin wij tot n-.l toe n-- .rlcou. 

--r--...) p 1 1-le(� r l· '-....- '---,. . � ·- . -.. L 

rî1el ons 

r: .., 9. 

RESULTATEN BIJ HET ;·:INNEN. V.AJIT ABONNEES.-- -- -- ____ :.:...;.. 

In vo.rschillondc ondcrafclclingl,n is reeds con begin 
gemaakt mot de zo taak. 
In do volgende ofldorafdclingon zijn .reeds .rosuJta b.: n: 
�taatslicdcnb-u�t 23,Btadionbuürt 7,Landlust 5,Ind. 

•
�1.1.mrt �,�aïJpe1'01:l�j_"t 5?onzo �doino afd.1/oosp 5 en vc.r
,.r on-cvingon niJ boricht uit Oud Zuid II dat daar oen 

norkó.r crin geslaagd is con 7-tal a bonnec� o� zijn 
v,orkplaats to winnen. 

Jullie ziet or in con begin!!!!! 

l"\TIEU\': 7UI .) ld �. LJ • vcxto c ons,ho'-' zij c� in g0slaagd ziJn,
·de oxtra num1fü;rs van hl, t .t�1J.ril nu.mmd' allen t 0 v..,rko 1,..., .a..
L.1 de maand b,ie.a.rt zijn de wc.t\.ccrs .rotH.2.s bij hun l,}d<Jn.
go�1cost en gov·rna6d of zij bereid Fa.ren L.1 ,1.iJXil L.,:;� 

cxt?a nummer af te nomen.Dit voorbcrcidcncl \7ë !'k �ooft
succes gehad .De.a::na hooft de r-;crlrnr aan hot licl, c L"
n.�am.?n.l1_L-t_ e.d;'-'s gcv1'aagd va�1 de j ... rsoon,aa:1 ·,:io 1.1ct
lid ent extra blad had vo.:. .. kocnt of go goven, on op �lc ze 
adrc sscn is opni :uw mot hot 1Joi nUiillTJ.or go werkt.

Dit heeft .resultaten 0Jg0lovo.rd,nant ... 01� ·.,o.J'.'k .... .r,dio

•
3 van zulke adrcssoi.1 had, vc.rkocht tocó 2. ex. ·,rc�n het

nummer. 

LArIDLU0T De ,,cr_rn.rs van dcz."' onderafdeling, zijn iD. 
Ralf\'JCg op stap gci7cost om daar dD boel op pot ... 11 tv
zetten. Resultaat van 1 avond v1as 7 wcrkc.::-s,2 niJm;c 
lodcn,l abonnee gewonnen. 

INDERDAAD EEïJ P:?JiC--ITIG .)UCCES ! f ! ! 
- - - - - - - -



10. 
IS COLPOTITAGE TIJDENS E0ï\J I!iEETING BEL1:i.NGRIJK?? 

Dit is og hot ogenblik con z0cr aotu�c� ondur 
wc.rp, de. t dv mol;sto ,.vc1�kors van de v0�um.ging 
no

. 
g niet go\_;d bt-grijpcn ) d�ar hot aan·cal workors 

dat op de meeting van do x,V·�·�·OP Donderda�
. 

22 rcîoi aam,c zig was, vrijw0l _ ni1:n1 _ was ion opz��h
tc van het nantal werkers ,di0 1.n Amsto.rdam z1Jn. 

Men. begrijpt nog niet gocd,dat de; h0zoekors 
•van meetings belangstellen in het v10:ccldgcbou-

ren dus ook geneigd zijn con blad van onze Ver
eniging to kopen.El' -�jJ?, dan o_�k vcr�oh�llcnd? 

11 

Ifü ex.en brochures- ·•t,o is hot in de 00nJc.t-Un10 
verkocht.Het had ochto.r meer ku.1111on zijn,omdat 
do .meeste monscn,do oen voor de andor,niot 
durven te kopon.ï,;aa.r do p.rakti jk hoeft. 0chtcr be 
v,ozon,dat daar,vma.r do colpo.r·tagc gro()'tS opgezet 
is,suocossc11 niet uitblijvca. 
Als vooroo ... ld kunnen ,'fii do colportage van de 
V 0r0niging nomen op 12 .April 1952. 
Jullio hobbon zclÎ he,t resultaat kv.nnon lozen in 
•1D1. Schakcl11 van ï.�oi 1952 oi) de laatste blz. 
Ondanks de slechte opkomst q1 het snc.11� tompo 
va:1 d0 tocht met 35 raan 1·uirn 200 bladen. 

Op de meeting van de ?.v,d�Ä-i.ïa:ccn naar sdat
ting ongovoc.r 10 m�n! ! Dat botolc"nt 1 \/crkc.r ïJOr
2 afdelingen of ? ,� % van h0t

.,.,
aantal \"!crkors uit

._ A;nsto.rdnm. DIT I3 TIEL ZlrCn SL.!!;CRT! · 
• .,

De bcla!1grijk.11.cid is,clat do bozookl;1�s na af 
loop thuis ons blad of brochure L,zoi.1 en dan cc;:i
vc.rgclij:!.dng ku.nnon ma!{0n met hotg0c:1 or op do 
mooting bcsj_).rok.:m nord��OE :;..�C1ITIGER DE COLJ?OR
TAGF. ,:-IOE MEEJ 3UCCESSEW ,!�OB BETE:;."{ EN .:3:NELLER DE
ivlE�·îSEN \ ORDEU VOO}GELI'.:"JT OVEJ .0E 30',."J:CT-UTHE. 
rij roo]cn dan ook allo vcrkcrs op,zovcol on 
zo vaak mogelijk bij de colportage aaa,,ozig te 
Zijn. '/ lî, 

.1 "7. 
l-· V 

0\/ � i, 'j ..-J -� V k Y ;-1 2 J D. 
In de grote permanente internationale lastercam

:9a:gne tegen de 3owjet-Unie rrn.rdt ee.1 van de voornaam
�tc kernpunten gevormd door het bedrog mot het 
ocgrip vrijheid.Als de lasteraars--vorplettcrd door 
overstelpend bewijsmatcriaal--or niet onder uit ku.n-

, n"n schoorvoetend toe tv gevc::i,dat in de Sor.ijot-Unie
*0011 v,erkeloosheid bcstaa t "de ]:J.rij zon i�egelma tig 

ve��aagd r10rdon en hot lovonspoil dienovereenkomstig
stiJgt,dan komen zo steevast mut do lcugcn:"Ja,maar 
. · ...... dat gaat alles ton koste van de v.r·ijheidln 
1."ELKC VRIJI-:::BID E.-f \:IENS VrtIJ!IBID ZIJl'î IN DE so,,. JET
JNIE J.AJ .3.A]DE/ GELEGD? 

. Dé v.:."'ij:icid vall ui tbuit
8

ng. en van do ui tbui tcrs
is iadc:dac.'d ;1-n. G.? S. 0. sin s Taag vermotiga: .faaa1.· 
:i.110�1 di.., v.it0uit1::ig en uitouitcrs haten juichuL dat
J.iteraa!'d toe. 

De v�·::..[;�iQ. Oiii r-1cnst-1Ü12.&t en 2.
0assondisc.rimi natie 

te :µrope,.:;crc:i b0staat inè.01·daad in de 3. U. =:;:;:FT 11m:3
ia.ar b.:z·:;.�::..r tcgcu? 
. r:110 �--ï

_
. bcs,t_�at _gcon v.rijhoi0. om oo!'logs11ro:pa

ga�dót, l,c v O?-·cn. t_ 1� ge:.at met cc:1 dc.r·golijkc ;;v.rij-
101dsoo2crking nic� .accoQrd? 

Analfa bctismo, pTosti tuti0 ea massaal d.rankmisJruik. zi� 1� in d? S, U .aan banden g(;lc.gd on opgchcvcm·. .e ze ·•vr1Jh�dcn·1van con o.:1b,:,1maaa1 er: !'!lisdadic maatrnhap��lijk stelsel bestaan da2:r 1ri ... t . .Tun L.v; f�i t-3oanliJk Do�s daa� bt-zwaar t v gon h0bbcn� 
En rr�ndc�:!. '-:'i: onz? bli:c naà.r de vi�ijhcdon clio in 

de So;-�·Jot=Qgio_11ol oostaan, dun oat.:.10::."'Ecn 1:riJCr-
z���� v�ijl1 ... dci1 als die. van ,,oo.rd on geloof ,alsmede V.J:J..J\varing t?gon vr.:;cs t..l1 gebrek. 

"' Dai_l ont�C;;.Ç�cn '\ïij dat hot hot eerste le.nd in de gwschiodonis is, Haar HET RECHT Ol' ARBEID Pi ï)l-ï' GROHmiET IS VAJTGELEGD,naa.r de vroun voo.r· hct""oorst 

' 



• 

12. 
dt:. ,,or:cclijkL; gclijh. van de man is, ,1anr do ui tbui
ting vaa de ene mens door de andcru is oJgchvvon. 

ro.a.;:- û.llc iïclvaartsbronncn in h..,t bezit va.1 hot 
go.:vlc voD:: zijn.\:·nar 0110 matc.;:itJlc middelen tot 
vo.rmine va21 de o:90nbc .... ·o lnl-.i.ling (kra�1tcn, bioscopon, 
n1dio v:1z.)i21 het b..,..,it van ht;t voü-: zijn on dus ···cr
kvlijk de m..,ni:1g van hvt vol::: i,ï:. 0.;.rgvvcu. 

1-aa1· doo.r- de bevrijding vo..:.1 do arbeid DE grot�
fundam0ntclo basis g1.;l0gd is voor AL.LE v1�ijh0id,!lr-· 
tcriccl zowel als geestelijk, 

Hut vc.rloo:9 van d·� T\ï..::odt, t;crcldoorlog, riaa_ri11 de 
S O-.i j 0t-U;.lit, de g.rootstu ovcr-r1iniüug uit do nc-'-·olä
goschi..Jdonis bc:1aald hooft, gaf hot afdoende histori
sche aiitï!oo.rd OJ do vrang,hcc de Sortjc·c-volkvron staç_, 
ten opzichte van do vrijhodon, ,.,anrin ziJ zich vc.rl1cu
g1vn, 

A.llcc:1 Jo:1 staet,.,aa.ri.n alle volk..,ru�1 in volle 
v 1.�i jh.;icl sa,Jvn·, 0.rktc;1 v 001.' à 0 ov -:r-,iili"1in6, kon c 0�1

clcrgcl:Lj2r groots resultaat bc.;:·cL{8n. 
z,J tzcL:dc geldt V oo.r de sncllv o.lzi jdigc O}.)ûOU\!

n.àd" oorlog c..11 voor de nu in ui tv ov ring zij ndo
rvusa.chti,:;;c bouï:\10"'"'}cc:'!. van h1.. t coillii11 . .w.ismû.
ZO 2TJ1.�T IC! :.:::'ï' J3 V:.JIJ3EIJ.) Hï :O� SO":,JET-UrIIE • 

I 

•
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�PPORT V JU'l' KB 

fo.àN HB 

No.: 5025 

Betr.: VERENIGING NEDERLAN.D-U.5.S.R. 

Typ.D. 

Uit betrouwbare bron werd onderstaand bericht ontvangen, betreffende 

de op 22-4-1852 in de Apollo Hal te Amsterdam gehouden feestavond van 

de Vereniging :nederland-U.S.S.R. 

22-4-1952 Feestavond Apollohal.

Als geheel was het �n succes.Er waren ± 4500 mensen aanwezig. Een groot 

gedeelte ve.n de kaarten werd 's avonds aan de ZBA1 verkocht.Wim HULST 

en BRANDSEN ( van de E. V .c.) Wd.ren d.e sprekers • 

In Amsterdam zijn de 10.000 leden gepasseerd, het laótste half jaar, 

dus 4500 (5500?) nieuwe leden in A.mstE:rda.m alleen" 

:Iet Russische volkslied en >-Iet 'Vilhell!ll.1.s werden gespeeld, waarbij ver- 1 

schillende mensen gingen zitten(bij het Wilhelmus). 

Dit gaf aanleidin� tot opmerkingen van Pieter 't HOEN in het Parool 

enige dagen later. 

In Nederland werden in totaal 13000 (15000 ?)nieuwe leden gemaakt, 

KB, 14 Mei 1952 
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RAPPORT V .àN TG3 

.1 ·i.N R'B HC 

No,: 5026 
Betr.: VE.:::EiFGING NEDEP.LAND-U .J .S.R. 

Typ.D. 
J���,� 

� 

Uit betrouwbare bron Wf!rd betreffende het in m3.rgine e-enoemde onder
werp het volgende vernoma:1 • 
Op 29 ii.pril ledenvexgddering St"'l.d.ionbuurt te Amste,�J.a.m,
Opkomst i 9 leden, w.o. 't�HT, OOSTVEEN, 1,1evr .RECHT en Mevr .1'HOMSEN • 
])e laatste gaf zich op als werkster om j-.i.urleden te bezoeken om con
tact 'ce maken,
Deze afdeline doet het slecht, er zijn te weinig werkers. De buurt 
is niet geschikt voor colportage huis aan huis( 
OOSTVEEN was de gehele avond aan het woord, deed dit niet onverdiens
telijk. RECHT had niets te zeggen. 
Hij vertelde o.a" dat in Leiden het aantal leden van 70 op 700 was
gekomen, zonder veel moeite; dat er in heel Nederland ontzettend veel 
terrein braak ligt voor de N.Tf. Leiden werd als voorbeeld gesteld" 
Prof. C. i'l. DE VRIES werd nog even genoemd. Van hem, als lid van V.V. T)., 
was geen andere houding te verwachten, maar hij had toch maar niet &,n-
1,ers gezegd, dan dat dat in de verhouding Federlandse arbeiders -
Russische arbeiders, d.e Nederlandse arbeiders er gunstieer voor ston
den. (?) !leed toch moeite om handel te drij·,ren voor bepaalde groepen 
hier, die dit zeker wensen. 
1.l.evr�THOWSEN vertelde o.a. in een persoonlijk- gesprek, dat ze in 
dienst was, na de oorlog, als tolk bij de Engelsen voo:r de Russen 
en oneervol ontslcgen is, uit Engelse dienst, onder beschuldiging van 
spionno.ge ten gunste van de 'lhlssen.Zij werkt momenteel bij i,ir. 
FRENKEL of FRAEN'KEL, wonende Milletstraat te Amsterdam, voor halve 
dagen en ze studeert sociale- en _politieke "ietenschappen aan de 7e 
faculteit. 
Zij is nogal bevrien d met VAN PBAR.G en vrouw (Ned.-Polen). 

n •� ,, l,J 't' 
tl 

KB, 14 Mei 1952 , 

i VRIJ VOOR ACTIE 1 
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1. ABONrIBCA!{PPJ�-rr-.r: _§tl. L":;L JF:.,1{ -l.r'" ,,:
Gezien de result,1te:1 •c.t:n cl ,,or,,.,, :-1.QG_j · ··:...i.•üi. v::d"·J:CtJ t'Jn '.'reri','am
pagne georganis<::\Jra � h(, � O}.·. � �van VcJJ'l '1

w cplaze V'.'..'..11 01 ei ra .1. . .;,ndtlad
zal in het miû.le""'. ·,nnt .rcm , ... e ,..., ·J ·,•; ·•-;f;,,,1_:'.j nc L . .,aan:: hi):rd.oor krijgt
de Vereniging mo1;t:l:ijkhEh-.,; .. . 4i 'lt c \J � reu i·� ba.cis ;,A gaa·'l ontplooien. 
Naast persoonlijMi J:)ri,,zen -3,:,.l ·- orr. d{. u; ,·c o ..: .. rolle"tie...' }�arak
ter te geven ·- voo:r de l. c-,ste r:J:leliris -:Jvene�ns J:)ri;j7,0n ter 1)eschik
king 1worden geste L. ./cor J aL0m1,{ v101:dr.::r1 2 :9u.i:1te11 ;;�noteer�:1., voor 
een lid I punt 
Midden Augustu.s za 1 op een ge·· �P b:·.,te, 1 1� be stuurs'!e :'r.;a·le ring de zo 
actie worden ingeh .. ..;11 (' 1Stref:::rn 20 .Aug1,1:..;.tus eer .fe0s i;elijke ··2ntra
le werkersbijeenkom.:,t, met als CGn�v:i·.,al r,un' c1.e'33 actie a:n de stand 
op het Waarheid szo1!1..,rf "" .. at. De Tent Jon;;;. Gelling " Douv, .ro1. !�en va.11 het 
Comtmnisme II zal daa1' e;0opend worlen 
Voorgesteld wordt �p het ,ongr:c van� O·tub�r do volgende :resul
taten te ku...111-eu mei ... HlvJ.t-n, ,a�1af J1 Angu�cuc t.1'1 4- v tob&:.:·, 
de oplage verhcog,·, me"'.ï j00 bladen 1 en he" aantal led.en 11et· '/50. 
Voor de Afdelinten E'n de Ondera�·rtelinc;eu ..,al een wedstrijJ.prcgram
ma worden ontwo1'p011 '.l:otale taak .�.rnst0rru1m • 3000 bla-len 6000 leclen. 

2 . Winterpr�-�Tig,ê:: 
4 Octooer con:ar.:;. ·::-::v.:rns oriening van ·cngres. 
Ter voorbereiding ln a ... le onda rufdc l.i:ncen ... n Septembr:ir 1 edenverga
deringen; op deze 1iije8Y1kom;;;;te�1 zullen :1.L1s ve1·t00fo; worlen 1 ter-
wijl- evenaJ.s vcrig jaar ..'..eöe.1weri'foJ:t1u1ieren aan ÜB Ï..··.:.en: zullen 
worden u.i tge ze� . Tc-ve:ns kurinen d; i de :)e,s Ul'C:H1 der ondera-.CJ0 lingen 
gekczen 'HOrél.eri. en ca�1r1 i.de:ten • co:1: :. _ -t. G(:Yresttres'tuur word.611 o.an1rn
volen. 
In voorbereiu.inr; zi ·n 0en a.ani,al 1 e ?,a1.:1{.-:JY\ r: .a, ,oor Nr .Dr ,B Gtok'wis 
over de Grondv,e-� vu·'l d.8 S, J. c 0��d .w:e�t-n .;_n ä.e tuu!.'tsn eeoreaniseerd 
werden, docr mj_,:!.del v,m p::-:. ilv ·-:;; 1 (';n :1�; ""oozo1.:;k kunne:h bui tenBtaan-_ 
ders VOOr deze les:::nc:r:�· n·e1rtl€:l.;S:, ,,•rl /îj_•]en 
""ilmvoorstc}1i.n6-.: ·_11llen in t,·,_L·.1 1,:-cr ë.e Aïdelingen en Onder-
afdelingen georgè._,- r;,e -:·r1 '. o.o•, 
Uit het maa:nd.blaá ,::11::..1. •. : '11 :;_�J·:L,n1 :: l' �J voor oepaalde bedrijven vru 
belang zijn, CY2rc,:.t,r1.11 t ·.nr·rJ1J1 011 VE:T-:�y'eld \•,::.irdcn aan deze be drij
ven, 
Voo-r reclame l.orn.e"' ' .. --r 1.;._mt��d.l ';eur1.:J,;., ··'l.amb:i.l lette:ri, dis voor 
elke voors·�c �lint; · P� .• tY ... ar- zi ,jr� .• 
VooTgestcld wor At •n-i : 1G.tL lk .; Cl.' -_._-, ·,3:!.a·� var.i dD L,dunv, .;·"t'actiE: in 
een groo-:_.r-,r:, l1pe.1ha:::: 1 "'" .. in 1LJ' . 1 t i'laks: n" 
Befi.n tiaart -,,orr,t · J:.r 1.cG ce 11 "cr1c(lr·' a..•.: 0rg:.:nise:ren 

Uit3raardvwordei: hi.r , � rhts cmJ,e1& pv.11.c ,11 a::i.ngs. govon; de al'dJlingen 
en ondcrafde-1:i.nc:;;n -:1or ur1 ')1."'''<T,'l.pc:.::-1 . •  ·1·t <·.,,�, ... Glli;{;il over è.it p.i;ogrmn te 
laten eaan, on vc: rstc J lc:n te: d 0�11 

Vcorop staat? <la.._ de, l�P .lfüÏ.C {;"'çlat;h'Gt: I'lOUt ij :n. dat ·ai,j v1et hot 
ïreanis0. )n v .... n d , a1l0r1w, · •• 1t l-10.·,nwc::r :c-él:1:: n;_;nE:·_, \., n nn�e vooi-·s tallin
gen buiten do Oï:..t}= \r1 !'l.G v:,�, <>Hf,"., •.. .:;�-,., t"l0.: 1

a 0:1 -cnwn. 

zendt ;jo voorst,•ll(n, ··"';l,-J.s .. :;;;_,_- 0:rn .. z. u 1r,.lig m,,i:;.<:'. . .i:j}: ·1.an het 
sccretar..:. ..... at i 11, 



V3RE1'TIG1:rn 1·HmERr,Arm ns sn
A?)Er.urr:- AMSTER:JAT11 
SECR : GUr)EN liJn;rcK:::T STR. 8" 
!���l_1g�g��21�------------ Arr�terdam, 2.7.1952. 

OVERZICHT .ACTIVITEIT EERSTE H.AL;!1JAAR 1952 
. - .- .. -.-4-� .-. 

1. LEDEJTWERV ING
stand Deë3m6'ür 1951 - 804-6. stand 20 Juni 1952 10064 == winst 2018 ldn.
In Ledenwe rfcampagne werden ruim 7500 lQden en abonrnf' s gcworn1en.
Deelnemers : 368 i Oplage maandblad Docember 3526 tot 5403 in Juni =

verhoging van 1877.
Conclusie :mogo1ijkhoid tot het winmm van leden en abonn6' s werd voor
e�n ieder aangetcond; actic. 1951/2 Wû:r'.i o�hter niet voldoondo g1.;orga
n1see:rd en steunde in hoofdzaak op enk..Jle kampioen-lGdonwinnaars.
Onvoldoende aandacht word boste�d aan h8t bezoeken van bedankte leden;
i�_komende actie noodzaa}�, dat.het bestuur gosamcnlijk het huisbezoek�
b1J dorgolijko lJden organiseoyt. 

2 • !?iJ.m- e . 6;_._ voors te V..�p.geI!. .. Tn totaal werden 44 finn"-voorst0llinge:n met 10. 970 bezooko:rs, 6 lozin
gen met 370, 2 bcdrijfsfilmvoorsi,1.slling0.n met 280, en 2 r. one orten 
met 7300 bezoekers georganiscurd = totaal 54 met 18900 bGzook�rs, of 
wel 14 voorstollingeI'-_ en 4500 bozookcrs r.iSór dan in 2e halfjaar 1952, 
Concl�: teveel voorst&-llingon vrordon nült gehcol ui tv0rkocht; con
Îröle op h...:t work van de werkers is dus dri::1g0nd nocdzakolijk. �oven
diGn werd in hoofd zaak in eigen l·rine van de lcdnn gcvmrkt, en vmrd 
practisch nergens aandacht aan .hot huis-aa.01-l.J.l:.is verkopen dvr ka.e.rton 
gedacht. Ter betere voorbere:idine; van ho·t organisatiewerk, word.en in 
September .A:fi'delingon in ûost on 1.r/ost gevormd, die tussen hot Gov,est
bGstuur van Amsterfü:,m on do Ond0rafdoling&n het werk in hun g0biod 
zelfstandig zullen organ:iseron, Uit de overige Onderafdelingen -
Zuid-CGntrum- 1'Tw. West- en Ncord zullen v0rtegonwcordigors in hc:t Ge
westbestuur zitting namen. 

3.Vriont�?hap�mr�nd 
In de 3- bi jeerLomsten telden wij ca. 8000 bezocke;rs; ca. 3000 extra 
bladen werden ï. erkocht. J3ij de voo:cstclling in Royal bl&ck, a.at de 
kleine OnderafQ1lingen beter de kaartvarkoop organiseerden, dan de 
grotere. Spli ts_;__ng der grote Ondera fdo lingon ( Spaarndam, JoJ:!iaan, 
West, Noord, Ine ische buurt .:: . a.) is noodzakelijk voor (;en s.n.:: llure 
u.ffiooring der takon. Daar·waar ,.rolle:digo b..Jsturon aanwezig zijn, 
werd het werk go ;d voorbt.irc id. I)Q Zomermaa!l.den moeten gt;bJ..�v.ikt vrorden 
om het w erkerscc.:-ps en do bosturen tG vorstGvigen, zodat bij aanvang 
van het Winterse zoen overal over vollodîgo b0sturon en vol100nde wer
kers beschikt kar ... worden. Do "W's::rkürsactio", w elke naast de ledonworf
tampagno word g(;.h)udcn, bracht 138 nieuwe w0rkers. Van do brochure 
11 Zi jwar011 in het Sow jotland r, i1Jrden 2600 ex. verkocht, Hot bo-.:ken
werk in het algem, on word verbctered i alle C,nderafdo lingon moeten tracr 
ten een vriend bcr-. .:id te vinden djt work in de 0ndera·fdoline t,-; orga:oi:· 
seren. 
ALGEMENE HIDRUK : 
1 , Verbetering "i Yl t,-::; t prac tischc w urk kan bereikt word cm 

a) door het in Je komende weken oreaniseren van het winnen van
werkers en aaiJ. ru_llcm der 1-osturen

b) het splitsen Vc.J.,1 de te erot& 0nderafdJlingen in kleinere work
eenhedon

c) het organiseren v ...,;1_ doel tr,.;ffondo contrölo op de kaartverkoop,
en het opvoor"m van h�t mac1.ndbJ Art

d) het verhogen van de wo.�}·za.amheid ; i.Y.m. do r2:rc.,to groei steken
hier en gaar el,Jmc:n.ton de kop op, di& doîaitistische P.:Jluiden
laten horon ·::1 verdere eroei belmmnoron, dan wel doo:r- , Jn be-
porkt.o ,,v:,.jL>v 1 organiser\.m de 0rooi in de breedte V;.;.1..11i ,:.--iren. 

e) h0t vo:rmc11 Vû.;1 ..n:.,_:. l_ingen in Oost en Wos�, en vcrl-)indingnn ·u�,� 

sen het G.::'17CS �t sstl.tu._ · Tru:ii;0rdarn. mot do overige rayons,
f) het roi�elro.atig liij �lka,a_ : u!!len van _de besturen, en het houden

van contactavonden voor de loden en de werkers.
Afdelingsbestuur Ar.füTERDAM. 



Speciale instructies aan A C , (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). /

AFGEDAAN C J... 

b'J,11/:
? 

/ 

l-{ � :fvc�fÁQi$t,uw -

�� 'MML2P--> 

Afd./Sectie: 

� �; 

� , ' (} 

��,...,j;�---�t...- , ...... �� 

1{AÁ · Dat.: ' • Par.: 

-IElilli!llilllllll!Cllllll _________ lll:llirmllmlllllillil'lllll!!I 
Achtereenvolgens· aan:

Verantw. voor 
Adm. afdoening: 

J 
(Z.. r � 

-- J --
� 

Interne aanwijzingen A C D. 

H. ACD., �a�ns�
Dat .. · � 'T t"!'I f Dat.: V&� ACD. Par.: f\ V.. 

--:-----,--------------=--=-------=::.--iila& _________ _ 
BE H ANDEL IN G · AFZ./PAR. 1 DAT. 

� 

D 28 25 000 � 10860 - '52 (3331) 
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RAPPORT VAN KB 
AÄ.N HB 

No.: 5197 

2 9 Mfl �52 

: CP* jyi;jo� · ' " t -� .......... --J 
, __

Betr.: WD.illN VERENIGING mm�RLAND-u.s.s.R. TE 
AMBTEffDAM. 

Typ.E. 

Uit betrouwbare bron ontvingen wij 
onderstaande lijst van in .Amsterdam. wonende leden van 
de Vereniging Nederland-U.S.S.R. 

Gorontalostraat 

X. \ BRAM.A " 
XtSPlliK I
/ILUYTJI:N ' 
""''LO.rt:F ) 

Boedomstraat 

/ IKAD \t

Ternate straat 

-�1GULIK
�,KOK 
/'SCHOOL rV--1.... WALDMAN 
/ Z.&.&LT f) 

v.HAP.isfüfil 
/ #ANSINK � 
X. 1 SCHMIDT "'(/ 
/,DEMOUG.tl: '.v 
.,,ZUTT V) 
/•SIEF.il:RS � 
,c.JRUITER '(/

39 hs 
51 hs 
24--I 

2-III

9-III

3-III 
10-III
19-I
21-II
23-II
25 hs 
29 hs 
31-III
35-II
40-I 

38 hs
22-LI

KB, 29 Mei 1952� 

Niasstraat 

"'' COLLE ' ' 4-9-III
/ 1V.d.KL.1.U "-,/ 53-II

1SMIT 55-I
;<.1 scHE,m.ms 34-I
x. 1HELMERHORST :.1 65-II
;,<..tD.ffiCOZ 77-I

K.kaart gelicht en vernietig�., n
���

\ ". .•. � . 1 
� 

·" ... __ .., ....-P 

i VRIJ VOOR ACTIE 1 
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