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TINGENDIEHST · 
2ljll. KORT VERSLAG van de ledenv ergadering der vereen~g~ng 

Ne derland-Rusland, op vri'~ag~~''iovember 1946 te 2o. 0 
in cafe nBoschlust 11 , Bezuidenhoutscheweg 2 all<.tie-r.1 ~ vu..-...._.........,,,.. 

He t tijdelij k secretariaat i s gevestigd Duinro eg 
2,~ ~~l~h~t~e~r ; secretaris H·C·PIECK (Tweelin~roer van Ant on 
PIECK), wonend,~Jpinroosweg 2, all<.tieP. ~. . 

Aanwezig?'2"9 leden, waaronder opgemerkt wsrden: Mr.Dr. 
J·BARENTS, Dr.DUBBINK, VAN ZANTEN , Dr.J. M · E · M ·A· ZO~~NBERG , 
H·C· PIECK , Mev:r ouw H· C· PI ECK , BAKKER (comm.), DS.Fr~ts KD P· 
PER , PLANTINGA ( Dr.?), Me vrouw V:ERHEIJ, Me,ijer DE VRIES· 
-- Mr.Barents fungeerde als voorz~tter,~deelitt mede, dat 
er door het bestuur het afgeloopen ~aar zeer we~n~g activ~
teit betoond is. ~Bakker (Coium .):' Mijnheer de voorzitter, 
ik geloof we l , dat ik uit naam van alle leden spreek, wana 
neer ik u een verzoek doe tot het kiezen van een nieuw be
stuur. prof.De Vries (Econom. Hoogeschool, Rotterdam), die 
als voorzitter f ungeerde, zagen wij nauwelijks een keer op 
de bijeenkomsten. Trouwens deze. man deugt absoluut niet 
voor dit werk. Hij heeft het te druk en interesseert zich 
er niet voor. I k stel voor Ivrr.Barents tot voorzitter te 
benoemen~ r,~evrouw . verheij: "I k ben het met den He er Bakker 
eens. Wij kunnen het oude bestuur bij verstek afzweren om
dat het indertijd provisorisch benoemd is~ ~. Bakker:1 Ik 
heb altijd dewindruk gehad, dater lieden zijn, die trach~ . 
ten activiteit van vereenigingen als deze af te rernmen. 
Men zbu gelooven, dat dit bij het oude bestuur ook het ~e
val geweest is. (Bijval). 7e zodden in een uiterste geval 
ook Mi n ister BEEL kunnen benoemen'(Gelach,~voorzitter ha-
mer~). ~ 

vervolgens w~rdt tot het k iezen van een nieuw be
stuur overgegaan. Uitslag.:}Mr.nr.Barents, secretaris: H·C· 
pieck, penningmeester: Dr.zonnenberg, van praag (COffilii.,Gem. 
raadslid), le.lid, Mr.van den Muizenberg ~ RUssisch . tolk, 
2e. l~d, Dr.Dubbin~prich~er van het slavisch Insti~~ut) 
3e. l~d. Mr .Barents , n~ h~erna het woord. 11 Ik ste l m~J 
ten doel om de vereeniging tot grooter activiteit te prik
kelen. Als een peccavi wil ik stellen, dat het vorige be
stuur te veel muziek avonden e.d. geeft gehouden, doch de 
hoofdzaak, namelijk lezingen en debatten te vee l verwaar
loosd heeft. Ofschoon deze vereeniging zich niet tot doel 
ste l t poli t ieke de batten te houden, is het mi jns inziens 

11 
,t~cR-onmogelijk om dit onder stoelen en ~anken -te steken. 
~.zonnenberg: q Mijnheer de voorzitter, het is u bekend, 
hoe ons west -Europa tusschen twee werelden geklemd zit. 
zooals het op het oogenblik gaat, gaan wij rechtstreeks 
ten onder. De westersche Democrat~n leggen welbewust op 
oorlog aan. -ne Russen doen wanhopige pogingen, om zich te
gen deze politiek te verdedigen. Ik zie in deze vereeni
ging een zeer belarigrijk instituut, ter verdediging van ons 
land, tegen de welbewuste bruggenhoofdpolitiek van Amerika 
en c onsorten. ·, ij moeten zlilen tot een zelfstandighe idspo
litiek te geraken. Deze vereeniging moet meer d~en. zij 
moet ook liefde voor de goede dingen in Rusland wekken. z ij 
moet het g if, dat over ons wordt uitgestrooid bestrijden! 
~.Bakker: ' Mijnheer de ~~.~aten Nij er geen doek jes omheen 
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winden. Amerika probeert op al l e manieren een oorlog tegen 
nus l and Te ontketenen,(enz . enz .) # 

~Dubbink: 11 I k heb in samenwerk ing met den heer van 
zanten (~and. nuss. lett.) een s l avisch rnst it uut opgebouwd. 
nit rnstituut beoogt ook een contact me t de n uss ische c ul 
tuur te scheppen. Binnenkor t houden wi j lezingen over nosto
jewski. De leden van de ver. Ned . nus l. mogen tegen geredu
ceerden prijs deze lezingen bijwonen. Het contact tusschen 
on~ vereenig ing en moet bevorderd w orden~ rn de bespreking 
bl~k~, dat nr. nubbink door t e we i n ig activiteit van de ver
eeniging Nederland-nusl and tot oprichting van het slavisch 
rnstituut~ overgegaan buiten de vereeniging Nederland-
n usland om. ~ 
~.Bakker:dMijnheer de Vri?- o~ _staat U nu eigenlijk in de 
toekomst tegenover het p_Q.li tieke ~.2robleem, dat w t~- hier in 
onze vereehiging oolr0ngetv1i jf(3ld zu l en KFi j gen. Barents: 

ITJ,._ geToof ; aat Wij d: i t punt met de grootste tact dienen te 
behandelen. ,,rij moeten bbj ectief zijn en mogen hier g een 
partij-poli tiek gaan voeren. Bij v. n iet propageeren_ "vv ordt 
lid van de waarheid", maar wel in het algemeen studril.e be
vorderen van . d~. groote politieke problemen:' 

Hierna~ het woor~~~ ns.Kuiper, die een zeer g oede 
objectieve heschouwing h~tf... over "Staat en kerk in de sov
jet un ie 11 • Ku i per ,J& voor het l aa tst in 1936 in de unie ge
weest. Hi j ~t predik nt geweest te zijn in de~ed.Ko-
lonie in nusland. DB kerk . in de s ovjet unie groo&tf?L-
invloed[te krijgen , doch er ~ n og steeds een kan~ 
"OV ert?eschreven" te wo~ar a._e~,§.~r district, ~anneer 
me~~ch aan te groote o ~s~t ~rt overg~~ De Jeug d 
~ over het a lgemeeh ~~~~g;eus~doch dit araa een stark 
patriottisch karakte~staat is de GOddelijke leiding, 
over de nussische volkeren gesteld. 

De kerk zal ook nooit kans hebben om het regime te 
be!invloeden. 

Do hee~ zonnenberg deelde mede, dat hij eenige nieuwe 
boekjes gaat uitgeven. De naam van den uitgever mocht zon
nenberg ni et noernen i .v. m. mo e ili~ kheden, die de Uitge:t.>srs 
Maa~schappij zo u kunnen krijgen~~itel van een der boek jes 
is "In Terra pa:x 11 • verder noemde zonnenbe r g een artikel van 
zijn hand i n Econ.st a t. Berichteri van 28 Augus tus 1946 (Uit-
gave El sevier). ~ 

Bi j informatle bl.J:-jkt" dat ae heei pieck over een vol
le di g e ledenlijst beschikt.~otaal aantal leden is momen-
t ee l 137. ar 

Na afloop van de eigenlijke b i jeenkomst w~rdt nog 
hier en daar van gedachten gewisseld • ..Hi""'.zonn€inber-g, Bakker 

I en r:qevrouw verhey: 11 :ge _g.,v. D ... J-.~ .. .SH2,.4 ..... t~~'""'~~"~!~.P~ J1I~-2,.I,l},..;. 
~!1 zonnenberg tegen Bakker: " AlJfen om u te scnad:uwen 
hebben ze a l f .3ooo,== no od ig! H,et is je reins te spionnage •11 

11Er z ijn plannen tot opricht ing van spec iale studiegroepen;' 
~· r--~. Barents+, "waardoor de mog e lijkheid tot een vruchtbaar 

politie ~ debat grooter wordt. Qok zullen le e sp orte~euilles 
worden uitgegeven~ Een van de laden stel~ nog een vra ag aan 
Barents over Meyer de Vr ies (schijnt tijdens den oorlog JO
den aan de Du i tschers verraden te hebben), ·di.J:._j..nrniddels de 
vergadering h~~ verlaten. Barents:nDe Joods~zuiverings
commissie he eft inderdaad merk ,~mard ig gewerkt. Doch deze 
vereenig ing is een zuiveringsconunissie :1 

-vermelding-



vermelding verdient nog, dat de vergadering besloot 
contact te zoeken met zusterorganisaties i n de andere pro
vincies teneinde te k omen tot een landelijke organisatie. 
rs d it eenmaal bereik t, dan zal men zich in verbinding 
stellen met de Ru s sische Ambassade om de cultureele banden 
me t n usland te verst erken. ~ 

Bij het naa r huisgaan bl~kt, dat de stemming veel~ 
enthousirut~ is. "Het g a at nu den goeden kant uit, meer ac
tiviteit en een beter bestuur. 11 

Te 23.oo uur werd deze intieme bij e enkomst besloten. 

verzMdan op 12 1~ovemoef' 1946. 
a an: Met HG of9_ van don cefitl: a len Ve lll.ghe ldsdiem~di, a lh i er. 

den rroer !!Octtxear Generaal, alhior. 
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ZE.m GL:H.8Ii>I • 
. KOR::r VERSLAG vari'Cle--re'denvergaderin!J" der vereen1. n·1.ng 

~ederla~nd-Rusland , op Vrijdag, 8 November 1946 t e zo . Bo uur 
J.n cafe "Boscblust ", Bezuidenhou t :a chev-veg2 te ' s -Jra venha ge. 

~e~ t~jdelijk Secretariaa t is g eves tigd Du.inro os vveg 
2, Sa~tar~s H. C. PIECK ('Tvl'eelingbroer v a n Anton PIDCK), wonc1•< 
de DLU.:nroosweg 2, te 1 s-Gravenhage . 

Aa.n ..vezig waren 29 l e den , vvaaronder opge merkt we rden: 
ifr'D~·~•J3£l~NTS, Jh· . :JU:CUI}U{f V!.iN ~~r~EUt Dr . J ,E4.3.MtA~ Z01iiJENBz-i~;. ~ 'rlo. I.0Ck, d evra1w H.9.PTEq, Bl!KI.f;P-11 (Co mm. ), l)s .Frl."ts IIDIPii:Ji s· . 

tA:we:(N'GA (:Jre)?, h evrouw·. ,lf.lDHREI_;[, !·.Ce ij er de_.YlU ES. • · 
. . J..::.r.B2.rents ·fu.ngeerde a ls voorz i tter . Hij d8 elde mede, da t 

er door 'het bestuur het a f ge loo pen j aar zeer weinig a ctiviteit 
betoond. ts. Bakker (Comm.)t M:)..jnhe e r de voorz itter,. ik geloo f 
wel, dat ik ui t naa m van allc l eden s preek, 1vanneer ik U e en 
verzoek doe tot het kiezen van een nieuw· bestu.ur. Prof. d o Vries 
(Econom.Hoogeschool, Rotterda m) , die a l s voorzi tter f yngeorde: !' 

z a gen wij ·nauwelijks een ke er op do bij e enkomston. Trou;-,ens 6.G~~,-~ 
~ deug t absoluut niet voor di t •:verk. Hij h e eft hot te druk en 
:uYtGresseert zioh or ni e t voqr. Ik stcl voor T!Lr. :i32.rent3 tot 
voorzi tter te benoemen 11 ,. i!l~eyrouw Verheij 1 11 I.k ben het ·: met den 
Heer Bakker oens. ·v7ij kunnen het oude be::J tuur bij ver.st ek af-· 
zweren, omdat het indertijd provisorisch benoemd isrt. B3.lclcer; 
11 Ik heb a l tijd den i ndruk g eha d ., dat or l i eden zi,jn, die trac h·~ 
ten activi tei t va n vereenigingon c~ls deze af te remmen. . 
Men zou gelooven, dat dit _ b:;i..j het oude bestuur ook h et geval 
geweest is. (Bijval) • We zouden in een ui terste goval ook Mini:..:t ;:; :;· 
~ kunnen bc;nocmen 11 (Gr~lach, de voorzitter hainerde). 

Vervolgens werd . tot het kiczen van een :riieuw bestuur over-· 
gegaan. Ui tslag: Voorzi tter; ~[r.Dr,. Barents 7 secretaris l H.Co 
J?ieok, ponningmeestor: Dr., Zonnenberg , Van Praag .(Comm.Gem.rac.l,r~. :->' 
lid), le lid, 1ir• van-den Euizenberg Russis-c;h talk, · 2e lid, -~ . 
J)r., Dubbink ( O:prichter van het S.la visch Insti tuut) )e lid-t 
~:::r. Barents • :Oeze nam hie rna het ~word ~ "Ik stel mij ten doel 
on de vereeniging tot grooter a ctivi tei t te prikkolen·. lis een 
:peccavi wil ·ik stellen, da t hetvorigo bestuur te veel muziek 
avonden e.d. heeft gehouden, doch de ho ofdzah k, n a molijk le
Zi:i'lgen en deba tten t e veel vervvaarloosd he oft. Ofschoon doze 
vereeniging zich niet tot doel stelt politieko debatten te 
houden, is het rnijns inziens toch onmogelijk. om di t onder 
stooleii en banken t e stoken 11 • Zonnenberg : 11Iv.Iijnheer d e v:oor
zitter, het is U b ekel'idl hoe ons Wost,...Europa . tus s chen .twe e 
wereld-en geJclemd zit. Zooals het o) hot ooe:;enblik g:1at, gaan 
wij rechtstreeks ton: onder. De 1Ve s t 8rsche De mocro.tioen lci ggen 
welbewust op oorJ.og a an. De Russen c1oon wanhopige po ,_:singcm, 9m 

. zicb. tcg on dezd politick te v e r d ecl.igen, Ik 'zie in: d8ZG voroe-ni
ging .e en zeer bel nn grijk instituu.t, t'H vordodiging v o.n ons . 
l and, tegen do welbewuste bruggonhoofdpolitiek v a11: Amorika en 
consorten. Wij moe ton zien tot ecm zelf stc:.ndighc idspoli tick t e 
geraken. Deze vereen i ging moet meer doon. Zij moet . ook liefde 
voor de g oede dingcin in Rusland \VGkken. Zi j mciet .P,ot gif, da t 
over ons VJOrdt ui tge s; trooid bestrijden"• Ba kkOrt 11r.lijnhoer d.e 
v:oorzi ttor laten wij or geon doe~;: j os omheen winden · 

' .2..2£.1~. 
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oorloz togon Rusland to ontkctcmen ~ Jnz. cnz.). 11 

, Dubblink: . "Ik hob in samonwerk~ng mot den hcer van Znnten 
· ( cand.Russ.lctt.) ~en Slavisch Ins~i tuut op 0e bouwd. Di ~ Insti tnn-.; 
beoogt ook 00n contact not de Russ~ooho Cn.l tuur to S.Jhe:ppcn • . 
Binnonkort houdcn wij lllzingon over .Do s tojewsld. Do h >clen vc:m l'lo 
Ver . 1lod.Rusl. mogon teg~n goroduccordo pr5~j.s . do ze lezingen bij·-
wonen. Hot contact tnsschen o:nzc v erconiginC'-' n moot bovorderd. 
worden". In do bes prJl:ing ·nle eJc, da t .~Dr, Dtiobli.nk door to v1oinit; 
activi toi t van' de Voro cri~ging ··~loclr.;rlaiic1-lluslllr.i.cl to·t -oprichting 
van het Slavisch . In.st:ltuut Wa:J ov-or 'ge'gaan" buiten c1o voreenigL1e; 
Nederland- ?..usland· .on. .. · - . ~ · · . 
:Je.kkor: "Mijnhuer Qe Voorzi ttor hoe staa. t U n u c i gonlijk in do • 
toekomst tog enovor hot politiokq problcom, dat wij ' hicr in onzo 
vereeniging ook ongetJNij fold ..zullon krij con? :r B:::.rents: "Ik gol ; c;'!.· 
.da t wij di t punt mot de grootste __ tact clienon t o bohzmdolon. 
Uij moeten objectief .!6 ijn . on mogen hior gecn PC.'.rtij-poli tiok 
g.J.J.n voeren. :.3ijv. niet pro:pa,~ecren awordt ' lid v .:m do Waarhoid'':· 
mao.r wel in hot algenecn s.tJJ.diobovorc1orcn van c1o groote :poli tisi;..u 
pro blomen "• . 

Hiorna word . he t woord'gogoven a u.n D:_::.Kuipor, clio don zecr 
goode obj octieve beschouwin{; hiolcl o vor "Stc.L~t en kork in de 
Sovjet Unie "• Kuiper is vo:::>.r hot lo.atst in 1936 in de Unio go
weest. Hij zou predikant gowoost to zijn in de Nocl.Kolonie in 
Rusland. Do Kork .in· do Sovjot-Unio zou grootor invloed bot;inne:n 
to krijgon, doch or zou no g stoods oen knns bostaan om aover
gcsc.hrevon" te 1i/Ol'don nam~ eon cmclor district, vm.nnoer men zich 
aan to groote o.ctivitoit Yoor den godsdionst overgaf. De jougd . 
zou over hot o.lgemeon roli.; ious zijn; doch eli t zou oon stork 
po:triottisch karo.kter clrr.J.gon .. De f3taat is do Goddolijko leiding , 
offer de Russische volkoren go st0lcl ... 

Do I~ork zal ook nooit k 2.no b.obben om hot regina to • 
beinvloed~:m. 

Zonnenborg cle9ldo mede, dat hlj eenigo niouwe bokjes gaat 
Ui tgeven. ·De naa m ve .. n don ui tgovor mocht Zonnenborg niot nocc:J.oli 
·i.v.n. mooilijkhoden, die . do Ui tgevors Maatscha ppij zou kunnen 
krijgon. De .titol van ocn der b-Jokjes is 11 In Torra :Po.x". 
Verder noomde Zonnenborg oon·artikel van z'ijn hand in Econ. 
Stat. Bo.richten van 28 Aug ustus 1946 (Ui tg::wo Elsevier). 
. Bij .informatie bleek, dat Pieck ovor oen vollodi.;o ledon-
lijst beschikt. Hot totaal e. .::o.nte:.l loden is r.:1omontocl 137 • 

N~ afloop v2.n de eigonlijko bijeenko~st word nog hier en 
daar van ged3.ch1ien gowisoold. Zonnenberg 1 ::Saklwr en Movrouw verhoy: 
"De C. V .D • . is eon tweedo &;o Gto.po OI\'S<J.nisc.tio "• Zox:menborg t.agen 
Bo.kker: a lllleen om U te schaduwen . hebben zo al f.3~0o,-- noodiGl 
Ret is . je reinst~ spionnage 11 • 11J3}r zijn .plannen tot ,oprichting 
van spociale studiogro epon", zei Barents, 11 wanrdoor de nogclijkhei: 
tot eon vruchtbc.ar politick debat · grooter worJ.t. Ook zullon lees
:portofeuilles worden ui t ge.:;ovon 11 • Eon van de led·on stelde nog 
een vraag aan :Bo.ronts en i!Eoyer do Vries ( schij·nt tij dens den 
oorlog Jodcn aan de Dui tschcrs verraden te, hebben), die inmicldols 
do verge.d:Jring had vorlaten. :&1.ronts: 11 De Joodsche Zuiverings
com.r.Ussie hocft indercln.a d merkvmnrdig geworkt. Doch doze ver- . 
ocniging ·is een zuiveringscom:lissie n. 

Vormelding 
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Vernelcling vcrdicmt nog , c1o. t d8 vorgo.dcring bosl oo t cont~·.cY 

to zoekon met zustcror go..ni::w.t·±os in do andere provincies tonoir>.::.•: 
t .o . .l}om<il11 .tot oon l a nclolijko orT~nis o.t io., 
Is d.i t oonms.CI.l bereikt, d~::.n z o.l n.on zi.c.~:1. in vorbinding stollen 
not do Russischo ~:JD.b c;. ssCl.do· om de chl;tLU·cele b::.n clon mot Rusldnd 
to versterken. · 

Bi..j het nna.r hu.isga2.n bleok, clo. t de stomt:t1ing vool l'!l.eor 
cmthoLU!iast is. "Hot gant nu dan ,gooden ko.nt c;,it, acor o.ctivit() ::.-;; 
en een betor bestu.ur 11 • 

To 23,00 u.u.r word d0ze intieme bijeenko ms t besloten., 

.... ·-----"-!'--~------

' . 
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I ACD// UI.t. I 

VERSLAG van een op 13 hlaart 1947 gehouden huis houde
_lijke verga.d ~J:~ van de Vereenig ing lJe derland-L u. 
ne=r;· hotel "Pomona", r,~le nstr aa t 53 a J..b).&r. 

De vergadering ,~ oor 37 persone~jgew o ond, werd om
/ streeks 20 uur g e opend door: D 

.)1-- Dr .Johannes Lartinus ~:, lisabeth Eiar ie A:l j2h onsus ZONNEN-
BERG , geboren te " otterdam, 16 April 1907, ambtenaar 

~an hetDepartement vap , ... ~.Ild_fi..L en Ni jverhe i d , wonende Ca 
r el lle iniers zkade 171 ~enningmeester van genoemde 
vereenig ing . Zonnenberg de elde mede, dat hij, daar de voor-

01> ~, o zi tter Mr. Dr .Barents (I\Ir. Dr. Jan BARENTS, geboren 28 Decem
be r 1916, hoofdr eda cteur van nne IUeuwe Hederlander 11 aange
sloten bij de Partij van de£ll~~ (Groep Van Wa lsum), VJ O

nende Van der Aa s traat 104 ~fwe z ig is, v oorloopig 
de vergader i ng zal leiden. 

_// De secretaris van de vereen iging: 
yv Henri Christiaan PIECK, geborpy~e ~ Helder, 19 

April 1895, wonende Duinroosweg 2 ' a.J,fii'C'i';rfiad bericht van 
verhindering gestuurd, daar hij onverwachts na2r Heuren
berg had moeten vertrekken. 

Zo nnenberg wees er in zijn openingsrede op, dat er 
van de vereeniging sinds baar oprichting weinig activi
teit was uitgegaan. Dit is echter veranderd toen er einde 
1946 een nieuw bestuur was gekozen •. De vereeniging heeft 
thans weer met moeilij kheden te kampen, daar er in het be
stuur verschil van meaning is over een programmapLmt.uVol
gens mij, betoogde spreker, moeten wij ons in de eerste 
plaats ten doel stellen om de verhouding tusschen Neder
land en Rusland te verbeteren. Wij moeten bet wantrouwen 
doen verd~ijnen en inplaats daarvan vriendschap kweeken.' 

De voorzitter lVlr . Dr.:Sarents.~ t.: inmiddels~arrivec:+'A 
e-H hij :ea.Mz~.lde leiding va.n-a:e---=vergadering over. Hij h~ 
geen inleiding, km- onmiddelli·jk ter zake en deeltkmede, 
dat er tusschen hem en bet overige bestuur een principieel 
geschil bestaat, hetgeen wel eens tot zijn aftreden als 

~ 1 ~ voorzitter aanleiding zou kunnen geven .# Ik zou, vervolgde 
1.-. ~Jt .,, .:--t-4• '' s preker, in de ze :rereeniging, die zich democratis ch noemt , 
tV~N'I ev engoed boeken w1llen bespreken me~ 1een anti-Russische 

fl· ~ strekk ing, bijvoorbleld bet boek var~Qr~f ~g~ over de 

j ko Russische po:ihitiekt.Ji:e:af IDsje~ is anti-Lussisch , ma8r k R f1VC HeN tech konden wij over den inhoud van zijn boek een vrucht
bare discuss ie hebben . , . ensc hen de andere bestuursleden 
dit niet, dan gevoe l ik mij genoodzaakt af te treden. Jaar 
ik bij geruchte hoorde, is de heer Pieck bet in deze met 
mij eens.u 

Dr.Zonnenberg, het woord verkrijgende, deelde als 
zijn meaning mede, dat de vereeniging nog steeds voor haar 
bestaan vecht en dat bet nu nog geen tijd is om anti-Rus
sische lectuur te behandelen, daar zulks de vereeniging 
zeker de good-will van de Russis~e Ambassade zou kosten. 

:aa hoofdelijke stemming, bllJ(t het meerendeel van 
de leden ~~ 30 leden) h e ~ met de meaning van Dr.Zonnenberg 
eens te Z1Jn . Slechts dr 1e der a Pnwezigen deelden het 
standpunt van Barents . 
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Vir .Dr .Barents leg~zonder iets te zeggen dewvoorzi t-
tershPmer neer en verl~t zonder iemand te groeten, met 

PD 1 een opgeruimd gezicht de vergaderin~. &'· ~·ra het vertrek van Barents, ne-emt Gerri t VAN PR.AAG, 
_..-- geboren te .Amsterdam, 22 September 1895, redacteur van het 

;, L~_.L... ~agblad "De Y.'aarheid", wonende Koningin Emmakade 109II a.J:
Jl 1. ~~-l"L,;,~·' het woord. 3i j verklaar~ dat hij, daar Zonnenberg 

moe~ spreken, voorloopig het voorzitters chap zal waarnemen . 
-uj B-:ecritiseertt(.de houding van B,arents, die zonder zijn 
bestuursfunctie over te dragen, wegloopt en daarover ken
nelijk opgelucht is. 

h 7 ij moeten van deze vereeniging veel maken en vooral 
de vriendschap voor Rusland bevorderen. Het is onzin om 
onzen kostbaren tijd te verknoeien met anti~ussische lec
tuur . Dan kan men zich beter gaan verdiepen in lectuur 
van tijdschriften, zooals de Linie, waarin men voortdurend 
scheldpartijen tegen Rusland aantreft. '.•'i j moe ten een posi
tief standpup.t innemen, want anders gaat de vereeniging 
ten gronde 3et innemen van een negatief standpunt kunnen 
\·Ji j gerust aan het meerendee l van de led en van de pers over 
laten. ~en aanzien van Rus land kwijten zij zich in dat op
zicht behoorlijk van hun taak. Zouden zij over den ~nge l~ 
schen koning schrijven, zooals zij het nu doen over STALIN, 
dan zouden da s rvan vele strafvervolgingen het gevolg zijn, 
doc~ Stalin; zoo beeindigde spreker zijn speech,-kan men 
straffeloos be~digen! 

Dr . Zonnenberg, a ls laatste op deze huis'houdelijke ver
gadering het woord voerende, verklaardk.het van gro ot be
l ang te achten, dat de Sovjet-autoriteiten goed over de 
vereeniging worden ingelicht, waardoor zij meer grond on
der de voeten zullen krijgen. 

Om 21 uur werd de huishoudelijke vergadering gesloten 
en i;erd overgegaan tot een openbare bijeenkomst~ ;,.:et e!l
d~~r b~ban~~l~o wo~~t afgoa~~rlijk gemeld. 
~ hoed/.~,.,.~.,(. ~; 

,..eaden op 15 :.MilL 1~47. 
bet :re ofd ~-~n BfH GoBtralem Vo ilighe idsdlenst, -rrltri:"er • 
d~n -Teer Procnrenr-G~neraaJ., :;;~J.i:dfifr. 
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~JPB. GEHEIM, 

Versle.g van een op 13 Maart 1947 gehouden huishoudeli j l~{l 
: .. ~er_g~de:ring van ·de Vereeniging Nederland-Rusland in het ho~,~ -

. ·. · ~-Q.mona", Molenstraat 53, a lhier, -

De vergadering , welk e door 37 personen werd bij gewoond , 
· w~rd . omstreeks 20- uur geopehd door: . 

, : P.r • .. J Q,b._a_@§.lLJligJ..::.t.inl}.;;; EJ-j._@)Jj:)th Iv[q._ti~~--A~OJ1SJd.§..~Q.-11l\.W:J:l:: 
. . ~' geboren te · Rotterdam, 16 April 1907 9 ambteriaar 
van net Departement van Handel en Nijver he id, wonencle Car el 
Reinierszknde 1'71 t e 's-7 'ravenhnge penningmeester van ge 
noemde vereeniging . Zonnenberg dee ide mede , ~at - hij, daar do 
voorzitter Mr.Dr.Barents · <rtr .DI.•~<I..§..:u.....]AU~I'['t§. , gebor en 28 

· December 1916? . hoofdred~~teur van 11 De Ni ouwe Nederla~~der 11 

aang_esloten blJ de PartlJ . van den Arbe id (Groep van 1Na lsum), 
_ woneride Van der Aa sti,'aat 104 t e '-s -Gre.venha g o ) a f wez i g is, 
voorloo~ig 0e ver gadering zal l eiden. 

De secr etaris .v an de veree;niging:' 
· . Henri Christig,a·n~ PIECK ,· geboren t e D~n . He ldcr-,-. 19 April 

189.5'; '\Jiionende Duinroos we g ~ . te 1 s-Gravenhaee, . ha:d:.' bericht 
van· verhindering ge stuu:rd, dao.r hij onve r-wnchts naar Neur on
berg had moet en vertr ekken. 

Zonnenberg ~e e s e r in zijn openingsr edo op , dat or van 
de voreenigi:pg .'si!ldS haar oprichtirig v~einig activiteit wa s 
uitgogaan,. Dit is ocht or voranderd t ooh er eindo 1946 eon 
nieuw bestuur ·was gekoz on. De veroeniging · h ooft thans weer 
met mooilijkhedcn to k ampon, daa~ or in hot -bestuur ver
schil van mooning is over een progrnmrnapunt. "Volgons mij, 
betoog~e spreker moot on wij ons in-de oerste plaats t~n · 

· doel stollen om ~o. verhouding tusschmNedorland ~n Rusland 
' te verbeteren. Wij mo et en het wantrouwen doen v erdwijnen 
. en inplaats daarva n vriendschap kweeken11

• 

De vooi'zi ttcr· Mr ~Dr .Bnronts, die- inmiddols was gearri
veerd naam da~rop d <? l e i ding van do vorgadoring over .. Hij ·, 
hield geon inloiding , kwam •onmic1dellijk t orzo.ke. .on ~eoldo 
m~del dat c:r; tusschen hom on hot ovorigo .b c s t1;l~r . o; 11 princi
ples goschil best nat., h ot s eon w_el c ons t ot ~lJn a .L t redon 2. l r. 
voorzittor ·aanlcdding z ou kunnen c;o:ven. 11 Ik zou, vo rvol c;c1e 
spreker, in deze . ver oenic,:ing, die zich democrnt 'is.ch noemt, · 
evengoed boeken 'wi}:lon b EJ sprek on ·met con o.r~;ti-11uss :L sche 
strekking, bi·jvoorbeeld hot book vari E.::r£:.Y.9 h9.E]I 2. over de 
Russische politiek. Kr 2.vchenko is~anti-Rus sisch, maar toch 
konden·- wij ove r \ do:n inhoud van zijn book een vruchtbare 
discussie hobben. INenschcn :do ander e be stuursle·den dit niet, 
dan r·· evool ik 'raij gcmoodz ankt af t o troden. Naar i k bij c: e
ruchte hoorde, is de heor Pieck hot in doz e met mij oens 11

• 

Dr .Zonnenb.9.r,& 
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9 
he t woor d verkrij gcnde , dec l dc nl s ZlJn meeni ·· ,. 

mode , dnt de verocniging, r;og .steods v?or hn~r bcst 2.nn vocht 
on dat hot nu neg goon tlJd lS om nnt1 -Russ1sche l cctuur t o 
behandolen , dnar zulks de voro~nig ing z elwr de gooclwill"' .· ye,, _ 
de Russische Amba ssa de zou kos~ en. 

. Nn hoofdelijko stenm:i.ng; block hot l!le cr endoel vnn de l ad .;· 
(:t30 l odon) hot mc;3t de mQcriing VRn Dr.Zonnenber g c ons t o zij:· . . 
Sl cchts drie. der a2nwezigen deolden hot s tnndpunt van Bar ent s . 

Mr.Dr ,Barents l ogclc z ondor i et s t o z oggcn d on voorziitors ... 
hamar noer en vorli ct z ondcr i cmnnd t o groot on, .. Elc t oon opc; o· 
ruimd gozicht do vor r; qdor j_ng . 

Nn hot vcr trok van Bo.r ents 2- nan1 Q- cr r i t _V~.JLP].A.AQ: , go bor e;. 
t e ~~stordam~ 22 Sept ember 189~, r odnct eur van hot dngbl a d 
11 Dc Wanrhoid' , wonendo Koningin Er..1nnlw.do 109 II t o 1 s-GravoD. ~ 
ha ge hot woord. Hij verk lanrdo , dat hij, dnar Zon.nonber g 
moest sprok on , voorloopig h ot vqorzittor schap zal waar nemen. 
Hij critisoerdc do houdine 'Van Barents; . di o. ,;z;ori.t1er zij.n 
bostuursfunctie over t o .. dragon, iNcgl oopt on daq.rover kenne-
l! jk opge lucht is. · . . · · · · 

·"Wij mo ot en vnn doz e voroonig ing vee l mnk on en vo ornl 
de vriendschap voor ·Ruslnnd bcvor der en. Hot is onzin .on onz c2 · 
kostbaren tij d t c verkno oion net anti-Russischc lec·tuur~ . . 
Dan kan Don zich bat er gann vcr d:l, cpon in l o.ct tmr ·v o.n tijd• 
schriftonj zooals c.1c Linio; waarin non vonrtdur ond schold ... 

· partijon teg<3n Rusland aantreft. Wij raoet on oeri posi tief 
standpunt innemen, wnnt anders tsant do v ero.oniging t on gran( , 
Hct innemen van c<iln n cr,. ntiof stnndptmt kunnon wij gerust 
nan hot nec~endocl vnn do laden van de pers- pvorlnt en, Ten 
q:nnzicn van Ruslilll.d kwijtcn zij zich in dnt opzicht bohoor
lijk van hun tnak. Zoudon zij over don Engolschon koning 
schrijven, zooals zij ho~.nu doon over STAI~tN, - dan zoudon. . • 
daarvan vole strafvorvol glngon hot. govo'!g zijn, doch Stalln' , 
zoo bdcindigde sproker . zijn speech, 11 k e..n non stra ffeloos 
boleedigen" • · 

. Dr .Zonnonborg , .als lantste op d~z o huishop clelijkE! ver
gndcring hot woord voer cnde, vorklanrdo hot van gr oot bclang 
te achton, -dat do Sovjot-autoritciton good .over de vor ocni
ging worden ingo;L:i.cht, vmardoor zij E1Ccr gr and· ~nc.1or do voo-
ten zullcn kri'j gon_. · .. · . 

On 2.1 uur word do huishouc.1olijke vor gnc1orinE c,c sloten on 
v!lerd ovor gogne,l'l t ot con openbar c )Jij oo nJ.w nst, wo.2.rvnn onder
stnand verslQ.g c · 

Y.o.:r..slqg · 
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. · . · !}QflT VEl1§14..Cl: van ocn op 13 lv•;D.rt 1947 om '21 uur in hot 
hotel if"Ponona«, Mo1cnstrant 53 to 's-Gr o.venhagc gehouclon 
openbD.re bijeenkbas t van de Vcr eeni ging 11 Nodor1nnc1-Hus1nnc1 11 , 

. ·· ··_ _In doz_e _ bijee11lwr;1st, bezoch~ door 47 porspnonJ_.hio1d 
~ohru;me~ .. J itartinus E1~zo.both MD.r~e A1phonsus ~QNNENBERG, fso
.ooron t o RottordD.m, 16 April 1907, m:1btonanr bij hot Da pD.rt c·~ 
incnt vo.n Ho.ndol en Nijvorhoic1, v10ncnc1o Care1Reinierszkac1o 
1?1 to 's-Gravonhago, eon rode, cotito1c1: "De Voreonit:;do 
naties, Rus1C111d en Nec~or1anc1 11 • • , . 

"De Huss:i,sche r cg ooring, 'uldus vinG sprekor 'ann, houdt 
z±ch nauwkourig nan hot chart er vnn do Ver oonigdc naties en 
aun het vcto-roqht, hetgeen blijkt uit de uit1nting on van 
MOLOTOV, · mBINSKY on §lLOJ!ll.ill. Do huic11go Noclor1anc~ sche Ro
geering voert ee.rizolfc~e buito~landsche polit:.ek. Het Veto
grondrocht is de eonsts:mmig~e-~dsrege1, opges t e l c1 ·door 
President ROOSEVELT op c~e .conferentie te Yo.1ta,. we1ke· nn 
la.nge debatten tot stnnc~ kv-mn. Dit · houcl.t in~ dat een bepaa1(, . 
c1ausule eer'st dan vvordt aangenooen,:-·wanneer de Big ·Five 
het eens zijn. Dao.r echter is geb1eken, db.t er rt,iet te over .. , · 
bruggen tegenste11ingen bestao.n tnsschen het Oos ·cen en het 
Westen, wil nen cleze regal terzijde 13t .~llen, c1ao.r anders 
nir.1ner een overeenkoDst tot stand kan ' konon•· Oak de. Nederlo.r>.i.-· 
s'che Hegeerin.g ~s do.nrvo.n ovortuigc1.. VA!;LK~ verdedi[fl 
echter hot co11ectieve veto-r·ec:Qt, daarh:tj neent_i da.t de 
kleino mogendhedeil twcton buigen voor · do_ ·eroote, · De o.ndero 
kleino ne.tios,- o.n •. Zwitserlanc1, Dcnemarlr8n, ~oorv~oc;en en 
Zweden houden zich buiton dozen strij ~l . Zij c,_oen c.1at c~oelbo ·· 
wust en kunnen c1at doen, c1ae,r zij ni et t-c kar:.lp _e.l)._~ hebben ne·c 
inperi~lo 6rGdicton, tovons opdat· zij _g oon portij bohoevn· 
te kiezen in can toekomstir-;on oorlog te e:; on/of · aan do zijde 
van Rusland. . .,. 

Vlaaron word-t hot 1egor hier ·to 1anc1e ni ot in die nate 
opgebouwc1 als de r;J.arine? Wol, nen woct, dat de Russen bij 
den oersten stoot tot het \iTc sten Van Europ.n zp.l1e·n. optrel{kor:· , 
Engeland zal hiot ·zoo gauw capituleercn •. De v1oot kci:l zich 

· dan tcru,gtreklH~n op. Zngo lo.ncl en do.ar den. strij~1 _ voortzott on, 
. . ' 

·Aan do voroonigini;( 11 Noc1or1nnd-Rus1,nilc1 11 :is nu do tank, 
nlles 'to .doon on z oo 'n oorlog to · voorkonen. D·ar;/. en n co.cht 
nooteh wij strijdon OJ:~ clon vroc1e t o hnndhavcn en zoo [lO(Selij:~ 
to bovorc1eren. 

In RooneniB verzot c~ e- Pr~J's'ident lli-19~ zich tl?GeJ;l c1o 
reorganisatios der Russen in dat lo.nd. ,H:lj tr•acht'. de colec
ti voer'ing v.in do poorenbpdrijve_n.togen tc 'gann :on hij snoeld 

. -den Russo~ on dd 'grootgro:ndbezittors t och vooro.l niet te . . . &~t.£1 

..... : 
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h a r d nan t o po.kkon. ITa rcr a·nwoerstaanb o.:::tr (S :::t :::tt do .Russischo 
i nvloed ver der. En a ls wij eons h ot Russischo initiatiof 
z ouden willon ror.rrlwn, laton wij h ot da;n o.ndors . c.~oon dan 
Gr o szn. Wannoer do Russen oon wot onsch8ppelijko c onnis s i o 
naar Mexico z endon, dan bewoort do r ost va n c.1e wer e l d , do.t 
Ruslp,nd Jiaar nilita ir o bases go.a.t vostigon, naar warmoor 
h ot 'rRIDfl/'.-N bohao.gt . orti. Griokonland on Turldj o f innnci oo l t o 
stounoni (bn noomt ~o wer ol~1 c.1at goon n ili t niro d?eloinc.1en~ 
d och a l oen El.onschll.ovendho~d on· cultuur bo schor r.nng . 

· Ruslo.nd alloon · is do kvmdo , do vor dacht o on do oouwig c 
g_I' ooto govnarlijko r ous, 

' . 

No cBt nuslo.nd hot · woor d 11 Dnr c1nnollon 11 dan stao.t do hoc·.· 
.Ang].o ... Snksischo wol"o l d op- st olt on . Eon c.'\.orgolijlm h ouc1ing 
n ootoP. wij ni.ot aannorwn . Lnt on vd j onz e r,lilitairo macht O' .T 

b oard gooi on ·an z ogc;on, dnt · wi.j ni ot noor nooc.~oon. • 

Eon ·andor voor beo lc.1. Rus l and vr ooc; on c1c). vorniotiging 
van do at oonbor:~ .. , !:..r:1.orikn gao.t hi er niot op i n , ·wodor on o.l-
l oon, or11dat n on Rusland van kwaclo bodoolingen v or c1enkttr • . 

· Spr aker be oinc1i e; c.1o zijn r edo Dot . con citar..t uit hot bocl· 
v a n oud-ninisto~ ~r•.Pr .-BURQ121h e;oti t c l c1 riHot oouwi r;o Hu~l D.n• .· 

11 Aa n do kin rij s t op r.o · mnchti[{O ' gooc~<:'.ardig o, '~NO lwillo.·,, ·_ , , 
en groote Reus, wa nr hot oog c~or .'~ . ..JGr e l d op goricht is 9 <:'.nr\··,,.· 
zion men oorc1eolonc~·o n aar zichz e lf, van Rusla nc1 r:;owe l d vcr ·· 
vvachtn ..• 

Vnn do gologenhe id or,1 vragon t o stollen, wor e~ gobruil{ 
g onnakt door-:. 

Johnn Ho,pc1ril-c_J.m:Jt1Jii:!!1M, goboxoh to Ai.·o1stor daD; 1:9 · ~!I'no.'r t 
1905', looranr in do klassioko talon in h ot Hussischt , wonl · 
Sinao.sappolstrant 19 -~o 1 s-Grnv onho.e; o, c~i o geklood wns in • 
t1ili t nir uniforn (rang van k api to in). 

Hij infornoordo waa ron or t, a .v. de a toon c oL\nissio ~oc. 
gebruik was ger.makt van hot voto-rocht, inp l ants ·van hot 
veto"recht to gobruikon voor futilitoit ona z onnonbor g ant~· 
woorddo, dat hot voto-r ccht con z eor schorp wapon is~ waar 
alloon do grroto landon e; obruik van nor::;on nnkon. Hot ~s 
ni.e~ goschikt ou te gobruikon in c;ovnllon, waaril). r.wn in
chv~duool oon zoor vorschillond inzicht h ooft,. 

. . 

De \"lncl:.v?orzittor, p..Vli.N PRil.li.G, sloot c'lo bijoonkonst 
net eon woor c1 vari_ c~o.nk · a nn d on spr okor, · wo.2rno.n hij nog 
toovoo gdoS · . . 11 ~k zou v pl gohs volon, 'lid z:i,,jn "\ni n .oon vijfclo c ol onnr 
naar. 1k st~~ .toch· voor op ·con vol gondo ve r c;ac1oring op dou· 
crat~scho W~Jzo c on niouw bostuur sauon t o st ollon

11
• 

Hi orna wor c1
1

0D ;t 23 uur d o bijoonkonst goslot on • 

typ,' SvD . 
Colle: B/dR, 

.. ... __ ........ -.. ~ ..... ---
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Hot bostuur VQll de Vereeniging Nodorlo.nd-Rus lnnd ' n odi st 

U uit tot hct bijwonon van oon loc1onvorgadoring, t e houden 

op Donc1orc1D..g 13 Mno.rt in Hotel Ponona, Molenstro.at 53, des 

avonds 8 uur. 

Eon principieel verschil: .van noning in hot bostutU' ton 

opzichto van een voor gc stold prograru1apunt is nnnloi ding 

voor h0t bostuur c~ozo vergacloring, uit · to schrijvon , daar 
. ' 

- zij zich niot vernntwoord ncht hier .z olf con bos lissing t o 

nemon. -· 

· Wij rekenen dan ook op oen grato opKonst. 

Na c1it huishoud0lijk e;odoolto znl Dr.J' .M.E.M.f .... Zonnenberg 

een inleidinc houden onder to titol: 

Do Voreoni Fc1o_$nti,es .. Ruslnnd .en Nederland 

De lazing van DriZOnnonborg znl ongovoor on . 9 uur na nvnngon , 

Nn hot huishoUdelijk godoelte hobbon bolnngstollondon togoL 

een entr~oprijs ynn f -.1,-- toegnng. 

Tevons nnken wij van doze convocntio nog gebruik, on U 
. .\. 

er op nttont to no.kon; dnt olko voortionc~o.gen in :rtotel 

Pomona eon koffioto.fol wordt ge orgr.misoort1, wnnr go legenhoid 

bestnat over divo~sh pr oblonon -vnn cotacht a to wissolon. 

Do oe-rstvolgonc1e koffiotnfol is op Mao.ndng -10 Mnart de s 

niddags 12,30 u. U kunt zolf no ogEJbro.chto bot -orhm:mon nutti· 

' gen, torwijl ook e;o legen.l1oic1_ bostant hot con on nndor t o 

bostollon. -
nnnons hot bostuur · 
H.C.Piock, soar. 
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,_ G.:um I, ! ~k!Jtl \~~;~:~~ ~ 
_r ORT VERSLAG van egn op Vrijdag , 18 Apr ill947, om 

20 uur ge'h"o'U"d'"eh1 Te"d'e"nVergadering van de Vereiniginfi Neder
land-Rus'l"an'd·.U·n 1 Ro't 'eT '"'Pomona", Molenstraat 33 te s-Gra -
venhage. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Aanwez i g waren ongeveer 35 personen. 
Dr.Johannes Nartinus Elisabeth Marie honsus ZONNEN

BERG, geb~ te Rotterdam, ,1 April 1907, ambtenaar, wotM~.L 
~ Car~Sl Roia:ierszkade 171 at l'iier, opende de vergade
r ing . Hij las de notulen van de vorige vergadering voor en 
knoopte daaraan de beschouwing vast, dat er vooral binnen 
de V ere¢niging geen misverstand moest bestaan over het 
toestaan van het houden van critische beschouwingen over 

" Rusland. Een gro~te mate van tactiek is daarvoor ec hter 
vereist~t, daar het steeds zol moot zijn, dat leden van de 
So~jet-A~assade, zonder ergernis de lezingen moeten kun
nen bijwonen. 

Bij de ingekomen stukken bevond zich een schrijven 
van: 

"'~ · . N'tr.Dr.Jan BAREN21S, geb~ 28 December 1916, adveea&t 

'~,,_~ . ~~!::=:~fiZ~:~g~~i:~~=:;~rji~~wi~~ft~i:~d 
verband met het op de voorgaande vergadering gerezen ver
schil vah melning, als lid der vere~niging bedankt~. 
I} ~en soortgelijk schrijven was ingelcomen van: 

\ .....NJ.i· · Hendrik Sj oerd BAKKER, geb~ 23 September 1906, -:J?a-
rWt-"7 · _19ieJ?l'mnEle laa::r, wone:R40& ~ eud::r: e ine'bst::raat §7 4 all:tiel? l verme 1-

dende als reden van bedanken: verhuizing naar Amsterdam. 
Hierna vond de verkiezing plaats yan elnige nieuwe be

stuursleden. Door hot bestuur was als secretaresse voorge-
steld: · 

K V, Mevrouw Johanna Elisabeth VERHEY-OUDENDIJK, gob~ te 
Rotterdam, 17 Febru~ri 1904, woneaae Lettise de Culigny
s;t;::raai; 5 § all'iier. .[. 

In deze functie moest worden voor~ien, daar: 
~ J Henri Christiaan PIECK, geb~ te Den Helder, 19 

· .. _--:;,,A April 1895, a:refHteet, wonel'lde :bh:il:ia:roesmeg 2 alaioF,Lwegens 
'I..TW"" drukke werkzaamheden als zoJdanig had bedankt. 

· ~~ Zonder stemming nam Nevrouw Verhey-Oudendijk achter de 
~ bestuurstafel olaats. 

· Als voorzltter werd dqor de vergadering candidaat ge-
steld: ' 

K Hugo VAlJ DALNN, geb~ lG April 1888, hoofdlJeraar 
~ Kon.ConservatC?rium voor ~uziek;, woaeade ];)sal el'l Ben:geeh:e

;J.aaa 104 alaieP. ~ .it ~, ~ 
·» \} · Door Jan KORTElifHORST, geb9:P-€-l'l- te Arnhem, -26 September 
~.A 1916; woneaeo Nessa~ 3uilefie1;eiftei;::reet 7 all:tiorP,Lwas candi-

daat gesteld: 
u~ndrikus ~ V Dr.Jan/DUBBINK, geb~ te Zaandijk, 14 Augustus 1910, 

l •,' ~ /...~ le¢'raar ouae ta1en, wonoaee R:i etga.ng'iPlaa.n 4 alaie::r. L 
• ~~:# _,.. Door een zekere)f BLOEMERS werd de suggestio gegeven, 

: , ,IV ~at de voorzitter geen c.P.N.-er moest zijn voo~ hot "ca-
chet". 

· H.van Dalen antwoornde, dat hij niet aan politiek doet. 
Voordat hfj candidaat werd gesteld, bracht hij de meining 

· -naar-
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naar voren, dat d~ vporzitter iemand moest zijn met g oede 
verbindingen met. Ru~land en de Russ . Ambassade en de Russ. 
t aa l moest b'Jl,h~erschen . · · 

Bi j de jW""'"v o1gende schriftelijlce stemming was de ti_ t-
slag als volgt: \ 

H.van Da1en ••••••••••••••••• 9 stemmen 
Dr. Dubbink ••••••• 0 •••••••••• 10· 11 

Zonnenberg ••••••••••••••••• 12 11 

. · ~est blanco. 
· Voorzitter werd ae !<J:ee:r Zonnenberg ; 1 . Secretaresse: _&!evrouw Verh~ lkl~'"'""" "'V 

0 
' Penningm;:~:&•" ·r"J_ej.~· functie zai onderligg wor den ui tgemaakt 

·"'"->-....,....,1 r door de overige leden van het bestuur: 
~ .. ~ '> / G. VAN PRAAG, Dr .DUJ3J3INK en).!. VAN DALEN. 

• , .-;• n / 
Q~~ . . • 

Vervo1gens brqcht Zonnenberg verslag uit over de 
Stichting van een liande1ijke ~re¢niging. Hij deelde mee, 
dat te Groningen, Utrecht, Ams terdam, 't Gooi, Rotterdam 

· en 's-Gravenhage ze1fstandige vere~nigingen bestaan. Het 
\fl..r rlejl !<J:ee:r HOOGKARSPEL uit Rotterc'fam. had hij het initiatief 
4~· ' genomen tot voorbereiding van een comiteJ van aanbeve 

I 
I. h/A.L~~.J (':'e::kcommite) voor het stichten van een l.lande1ijke 
f~tJA.,.tJ.,/~fK>V7V' 8 nlglng. . L 
· JJ ~~ ~ Bij de namen, -die .hij noemde, vie1 het op, dat ~~~~~ 

· IJJ. ~~ ~ 10,S .giJL ontbrak en. dat daarvoor in de p1aats werd geno 
(! 7u.IA'-'9'·1 ~~ Hmf.H'IN!(.. (!<J:eef{9e~u~rder van de E. V. C.), ,.~ 

I ~ ~~ a~la Vela~. 
~· . ,;Een ~andelijke Terej!nifing, betoogde spreker, is n 

1 
II · 1 A • 1 dig ·om de verbinding met de Russ ische autori te i ten beter 

• n~~H~te maken en om in staat te zijn afde~lingen te stichten 
· 1.1 8 j · 8 . .in p1aatsen, w.aar nog geen ,verei4niging is. In het 1ande-!."'· U '11~1~ f- ~' f~1ijk werkcomite, verklaarde . sptker, zijn twee strolmi 

)~~- it ..Yd-4&-W. ontstaan: 
~- ' a. Voor sterke centralisatie. De afde~lingen zouden d 

b. 

filialen worden met nagenoeg geen eigen inkomsten. 
Den Haag zou dan bijv. 15 cent per lid per maand 
.kri jgen en dus f .15, -- per maand. (Vo lgens deze bere 
kening zou Den Haag derhalve 100 leden tel1en). 

Voor decentralisatie. Gro~tere zelfstandighet 
afde¢1ingen, vooral .op financ il:!e 1 gebied. Spro~'-"~" 
klaarde tot de Jaatste groep te behoiren. ~ 
In de hierop vo1gende discussie merkte Prof:•;D~E~~~~~ 
uit Rotterdam op, dat de initiatiefnemers ( 
en Hoogkarspe1) 'geen machtiging hadden van hun 
nigingen. Gerrit van Praag verdedigde de installing 

van het werkcomite~ · 
Anderfe sprakers waren voor centralisetie. Zij vonden 

tevee1 
11
vri jhe id een gevaar, waardoor de veref{niging ging 

lijken op een vergadering van Wi t-Russen.'1 

Aan het einde van de disc.ussie, zeide Zonnenberg, dat 
hij verder zou gaan met onderhande1en in het WerkcomitA 
teneinde tot een bevredigend resultaat te komenh 

De vere~niging 3al door . hem · op de hoogte worden geho 
den. 

Vervo1gens deed spreker elnige bestuursmededeelingen. 
In Sept-ember za1 in ''Pulchri Studio'teen tentoo:astel

ling worden gehouden over de u.s.S;R. De Russ •. Ambassade z 
de tentoonstelling financieren. De vere~niging krijgt gee 
financi~ele aansprakelijkheid, doch 11 voor de show" geeft 
zij een klein bedrag. 
__ De tentoonstelling za1 geheel aan Rusland 
handel, Kunst, Vietenschap enz. 

-De-
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~e I~eF Van Dalen gaat binnenkort nog voor + 3 weken 
op tournee naar Rusland. -

Hierna werd een voorstel aangenomen om een twintigtal 
laden wegens "niet betaling ", automatisch te royrJeren. 

Vervolgens kreeg het woord: 
· Drs.Leendert Jacob LAGENDIJK, geb~ te Iiselmonde, j 13 Jum. 1905, -ambtenaar, wonende Val'l Ealewi jl'lpleirt 3i te 

y.;_.,.,.- Voorburg, die evenals eo velgende spretter-, J .OUDEGEEST, I! 
' . ~ een zuiver geschiedkund~g theoretisch betoog hield over 

~ het financi~¢le Bysteem van de U.s.s.R. (resp. bank- en 
f staatbudgetzijde) waarbij de laatste spreker een vergelij

king gaf van de begro~tingen van Engeland en Rusland, die 
over 1946 beide~ een gelijk percentage uitmaakten van 23% 
van de nationale bezittingen. 0Dit percentage zal, zeide 
spreker, wel )Jtijgen tengevolge van de huidige Amerikaan-
s~tte politiek. ~ ,~. 

. Om 23 uur ~ de vergadering ;: a big =:&toea, 



<I -t~ 142 70. ZEER GLH.l:!.I M ' . 7 ~~~\~~~? ' 
een. 
H. MN .-11 1 . -~ ·, 
Ledenvergadering Vereniging ~j 
Nederland-Rusland. 

7 Mei 1.947 

Hierbij heb lk de eer U afschrift aan te bieden 
van een verslag van een or 18 April 1947 te 's-Gravenhage ge
houden ledenvergadering van de Vereniging Neder1an4-Rusland1 

naar de fnhoud waarvan ikmmoge verwijzen • 

Verzonden J+an: 
Z.E.de 'Min.van Binnl.Zakeri 
z.E.de Min. van Bui t¢nl.Zaklen · . 

' ' q 
Z.E.de.Min.van Just;J;t i e ' ·. 
Hoofd Sectie III M.lll. D.Marinestaf 
~ofd G.S.III B 
~c.van Politie Amsterdam 

H.c.van Politie Rotterdam 
H.O.v.an Politie Utrecht 
H.C.v~n Politie Groningert. 

Co11: ·, 1 
' 

. c.v.n. 
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ZEER GE:H:BilVI • 

KORT VBRSLAG van een op Vrijdag, 18 April 1947, om 
20 uur gehouden ledenvergadering van de Vereniging ''Neder
land-Rusland" in Hetel "Pomona" t Molenstraat 33 te 1. s-Gra
venhage. 

Aanwezig waren ongeveer 35 personen. 
Dr. Johannes Martinus Elisabeth Marie Alphonsus ZONNEN

BERG, geb. te Rotterdam, 16 April 1907;-ambtenaar, .won. te 
'1""S'=Gravenhage, opende de vcrgadoring ~- Hij las ·de notulen 
van do vorigc vcrgadcring voor en knoopte daaraan do bc
schouwing vast, dat cr yooral binncn de Vorcniging goon mis
vorstand moost bosta.an over hot toostaan van hot b.'oudon van 
cri tischo poschouwingon over Rusland. Eon grato mate van t c.c
tiok is daarvoor ochtor votoist, daa r hot steads. zo mo ot zij n 1 

do.t laden van do Sovjot-Amba.ssado, zondor crgornis do lczin
gon mocton kunnon bijwonon. 

Bij qc ingokomon stulckon b-ovond zich ocn s.chrijvon van : 

.Mr.-Dr. Jo.n BARENTS; _gob ... 28 December 1916 to 's~Gro.von
hago~ waarin doze schrijft, do.t hij in vorb~nd met hot op de 
voorg~ndc vorgadoring gorozcn vorschil vnn mcning, a ls lid 

. dor vorcniging bodankt. 
Eon soortgolijk schrijvon was ingckomon van ; 

· Hondrik Sjoord BAKKER, gob.· 23 S'cptomb·oT .190.6, Yvon._ to ~-.:~ 
1 s-Grmtcrihago, vormcldc;ndo c.ls rodon van bodanl-::un.: vcrhui~ 
zing naar Amsterdam. 

Hiornc. vond do vorkiozing plants v un onigc niouwo bo
. stuurslcdon. Door hot bostuur was b.ls socrcto.rosso voorgc-
s.tcld . : · · 
· .. Mcvrouw Johenno. Elisabeth VERHEY-OUDENDIJK, gob. to 

Rottcrdrun, 17 Fcbrun."ri 1 '904, · won. t o 1 s-Gr-avcnho.go • 
. I;n doze functio moost worden voorzion , · d'l.c..r : 

Honri c'hristian....YJ. PIECK, gob; to Don Holder, ; 19 April 1895, 
won. to 's-Grc..yonha.gc, wogons druklw workzc..runhcdon .J.ls zo-
det.nig hc.d bodcmkt. · .,. ·NDIJK t d 

zonder stemming narn Mevrouw VER~l-0~ ach er e 
bestuu.~~taf~J. plaats. . 

Als voo,rzi t~er werd door de vergooering candidaat ge:-. 
s teld: 

Hugo V..;.~ DJ .. LbN, geb.l6 April 1888, hoofdleraa.r Kon,Con-
serva'tiorfum voormuziek, won. t e •s.-Gravenhage. · 

~ Door Jan :.CORT11NHORST, geb. te Arnhem9 26 Se ptember 1916, 
won.te 's-Gravennage~ wae vandidaat gesteld: 

Dr.Ja,p He ndrikus · DU""B.6INK, geb. te zaandij k~ 14 .b.ugus tus 
19l0g · ieraar dude t'a~§n, won. te 's-Gravenhag?. 

Door een zekere B.LOJi.,}Il1RS werd de 2U.SgEr::tJ.li: gegeveng dat 
de voorzi tter :6·e en c.1 ;N• -er moee t zijn v.oor he t "cachet", 

·H.van DJ~LEN antwoordde, dat hij niet aan.~olitiek_doet, 
~oordathij candidaat werd gesteld, bracht hlJ de men1ng 
naar 'voren, dat de voorzi tter iemand moest zijn met goede 
verbindingen met Rus·land en de Rus~ ...-'l.:nbaesade en de Rus:s • 
taa:l moest bEheersen, .. . .. , .. · 
, · :, .;Bij .c;te hiero::P volgeride schriftelijke sten··1ing wae o.e u~_t_:. 
slag .ala volgt: , . . . 

H. van Delle n • ....... · .. Q •••• o ••• ~ •••• 9 s te !D.{t1E n 
Dr.Dubbink ••••••••• -.••••••.•.••••• 10 stE.nmEn 
zonne nbe rg, : •.•••••. ~ •••••.•••.•••• 12 s tE: Th1lE n 

· · reet blanco 
:_ '2 -
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Voorzi-tt'e r werd Zonnenbe rg ; 
Se ere t iire$Ee : MevrotJ.w v.:: rhey. 
1'5EiundiT€---VE.i'n. pe nning(D.e e eiier z <:tl onderli ng worden ui t gE; -
maakt door de OVe ~ige l e de n va n he t be etuur: 
Q-.V Ji.N ::u;~, Dr • DUl:r.~.>I NK ~ e n H • VAi~ n....I.LEN, 

. Vervolgc:ns bracht zonnenberg vc: relag uit ove r de 
Stichting V?-.tl EE n l a nd'<:: lij ke VErenig ing , }l.j_j dq~.: lde ilC E , 
dat t c Gr6ninge n, Ut r:;;:cht, A.DEt -:: rdan 't Gooi, . Rott erda.u 
en 's-Grave nha;;e ze lfstandige v'cz r e'niginge n l.)estaan. He t 
HOOGKARSl'b L uit Rott e rda:n had hij he t initiatie f g c: no:n..:: n t o:· 
voorba'2: iding van Ee n co:nite van aanbev eling (Wc~kco .uite 
voor he t stichtEn van -O:E n landelijkE vc r eni gi qg .) ··· 

Bij de na-n,:: n 'di e: hij . noe nde , vie l he t opa da.t Be r end • 
BLOKZIJL g.:b, t E Hooge vEen 29 De c c abe r 1918, won •. te A•ns'L. _ 
aaili onf6rak en dat daa rvoor in de plaa ts WE: rd g~ noe:nd Henl' 
drikus B..11Nf..I I NK, geb • . te Henge lo 18-7-1895·, won. t e VE lee n 
('hoofdbe s t tJ.urae r van de E. V. C.). · ·. . · · 

11Een lande l~j ke v ereniging, be toogde spre ke r, ~s· nodi b 
o:n de v ~:; rbi nd ing ·ne t de Rllseischc autori t e i ten be t e r t ~ · :na 
ke n e n o.rn in staat te 'zijn ~fde·lingen t e stichten in plaa t
s en, waar nog ge s= n v e r eniging is• In he .t landelijk werkco ·1it6, 
v erklaarde spreker, zijn twea stro~in~en ontstaant 
a. Voor · ster.~e c c: ntraliaatie. Dt:: afdelingen zotJ.den dan f i 

liale n worden :net nagenoeg gee n e igen inkomsten. 
Den Haag zou dan bijv,. 15 ce nt pe r lid per :naand k:t;t j 

gc: n dus f.lS.-~ pe r· ,naand.(Volg'Enel de ze be rekening zo u , 
De ~ Haag derhalve 10q l s den t e llen). 

b. Voor dece ntraltsatie. GrotEre zelfst:ind.igheid van dE a~~ 
delingen, vooral op financieel gebied.Spreker verklaar
de -tot de ~aatst e groep .te . behor,e n.· , 

In de hierop volgande discuseie .nerkte. Prof,de VRIES ui .. 
Rott e rda:n op 9 dat de initiat·iefne~ners (Zonne·nb c: rg en Hoog
karspel) geen :nachtiging .hadden van h!:ln v e renigingen.Gerri t 
van Praag v erdcdigde de .instelling van bet wc rkcomit~~ 

.. AndEre eprE::kErs waren ·vo'or centralisatiE'. Zij vonden tG 
veel trijhe id een gevaar, waa rdoor de verenig ing ging lij kea 
"op een ver~ade ring van Wit-RUsseh"~ ' · · 

·Aan het einde van de discueeie, zeid2- Zonnenbc rg, dat 
hij ve rd~r zoll ga&n ~J.et onderhande len ip he t We rkco 'li te, t - : .. ·
:eip.de t·ot Ee n bevredigend 'resultaat t e ko .n<: n. 

De v~ reniging zal door bs m - ~p ·de hoogte ,worden gehoud~· 
Ver.;v.olgens de e d sp~eker e4ige bestuurs:nG: de de ling.:.: n-
In Septe:nber zal in "Pulchri Studio" tc; ts..;Grave nhagc 

een t e ntoonstelling ·worde n &e~otJ.den ov~ r de U.s.s.R. De Rul . 
a :nbassade zal de .tentoonst e ll.~ng fi·nanc'ieren. DE v creniginc:. 
krijgt geen financiel e aansprakelijkheid, ' doch 11vo or de 

show" geeft zij ~ en klein bedrag. 
De t.:;.ntoonstelling zal geheel c:;an RtJ.sland zijn e;Ewij d. 

Handel, Kunstl Wet c: nschap c=nz. 
Van Dll.LbN gaa.t binn6nkort nog voor + 3 we kc; n op tour -

nEe naar Rusland. 
- 2 -
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Hierna werd Ecn voorstel aangeno~en o n een twintig
tal leden wegens"niet be taling", auto :natisch te royeren. 

Ve.rvolgens kre c: g het woord: 
Drs.Leendert Jacob LAG~NDIJK, ge b, t e IJs eel:nonde, 

13 Juni 1905, a8btenaar, wonende te Voorburg, die eve n
ale J.OUD~GEEST, Ecn zuiver ge schiedkundig theoretisch 
betoog hield over het financiele systee m van de U.s.s.R. 
(resp.bank-en staatbudgetzijde) waarbij de laatste spr c
ker ee£f,rer gelij king gaf van dE begrotinge n van Enge land 
en Rusland, die over 1946 beide esn ge lijk pe rcentage 
uit~aakten van 23% van d-: nationa l e bezitti ng<= n. "Dit 
percentagE zal, zeide spre ker, wel sti j gEn t Gnge vol ge 
van de: huidige A:nc: rikaans e poli ti ek 11 • 

03 23 uur werd de v~ rgads ring ge eloten • 

-~~~-------·----~---

Typ fMN • 
. dollaDr /Z . 
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25 April 1947 
V r ni ging N~.c1 ~rlend-Rusland • 

. · Met ver:aijeing naa.r U'>'1 t~rzijde ver meld ·achrijven moffe ik 

U ver~oek.n mij te willen doan beric 1ten, of de daarl n aang~kondigde 
~entoonstelling· .if :r _de U.s.s.R. indel"daad . is gehcmd~n, in be vesti

frend p:e~1tl waarvan ik daaromtrent ttaarne enige b;\ zonderheden Zfll 

. Terens · zal ik gaarne -Iorden ingclic~l t. 0"1trent het stand
• ,t dat de vereniging Nede:Z:.lo.nd-Rusland te •s-Gravenhaa-e inneemt . 

/ . 
ten aanzien van eventuele aansl~i ting bij de nieu.m.l landclijke ver-
enigi~g _"Nederland-U .. s.s.R .. ·". 2H~n er te.kenen ~ie er op wijzen, dat 
zij bereid is daarin op te. gaan? . . . 

' 
Voorts moge ik opo1erken, dat U in UN scr ri,iv(~n dd. 5 Sep-

. tember 194:.~ n9 21/1945 als beL.tuursieden van de 'verenip,-ing NederJ.a.n(l.;; 

en 
Hendrik l?I ..l{, geb. 18.1.:;..1879 te Oudshoornt on. de . Ca1·pentierstr~.at 
173 te •s-(]ruv'nhage. 

In latere beric1ton OVHr dez.l:fde verenifl.'ing :;orden door 
• J b~e!:~ursled n P,;enoomd: 

--·Dr· Jan BA!UTS, !1' b • . 28.12~1'C)16, on. v.d • .Aastra· t 104 te 
•s-Gravenhan-e en 

--~--~------~._P_I_E_C~K, e b. 1 ,.4.1895-te Den Helde~, 7on . Duin
roo~weg 2 te 's-Gravenhaf·e. 

Ikmoge U verzoeken mij te :villen doen beriohten of de 
eerst , .noemde n~mHn \'tell:j:cht P:S'blekon zijn niet juist te zijn, in 

_\'lelk gev·ll deze uit mijn adainistra;t:i.e zoudcn kunnen worden ver-· 
wijderd .. 

Un berichten t~rzake zie ik . et belangstelling teg~noet. 

{eer Hoofdcomrnissaris van Politie 

e n. h a g e. 

Bet Hoofd van de 
CENTRA~ VEILIGHEIDSDIEiiST 

L.L. van La.ere .. 
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Doss. 21/lV ·'- : !1-~:~2~-Lltr E I M. __ _t_ ' 

KORT VERSLAG van een op 18 September 1947 om 20 uur 
gehouden l ede nvergadering van de vereniging "Nederland
Rusland 11 in Pulchr i -Studio te 's-Gravenhage. 

Aanwezi g ongeveer 20 l aden . 
Achter dA bestuursfaf el hadden plaatsgenomen: 

/ 1. Dr.Johannes tmrtinus Elisabeth Marie Al honsus 
BERG, ge oren e Ro er am, 1 Apr 1 enaar, 
ae-carel Reinierszkade 171; 
2. Dr.Jan DUBBINK, geboren te Zaandijk, 14 Augustus 1910, 
leraar oude taien, wonende Rietzangerlaan 4; . 

/ 3. Johanna Elisabeth VERHEY-OUDENDIJK, geboren te Rotter
dam, 17 Februari 1904, wonende Louise ae Colignystraat 55; 

e Dordrecht ~ 4. Hugo VAN DALEN, geboreB/16 April 1888, hoofdleraar 
aan he~ Kon.Conservatorium voor Muziek, wonende Daal en 

I •' 

-\ Bergselaan 104 en 
~ 5. Gerrit VAN PRAAG, geboren te Amsterdam, 22 September 

1895, radacteur, wqne nde Kon.Emmakade 109II, allen alhier. 
De gehel~avond werd gediscussieerd over het bestuurs

voorstel inzake incorp~raiiie van de Vereniging "Nederland -
Rusland alhier, als afdeling "Den Haag" in de landelijke 
vereniging "Nederland -U.s.s.R.". 

Voorzitter Zo~enberg deelde mede, dat er te Amster-
/l dam onder de 185 leden van de vereniging "Nederland - Rus-

land" aldaar, enqu3te was gehouden, waarvan 95 leden 
hun mening hadden te kennan gegeven. Het resultaat was, 
dat 50 leden voor aansluiting bij de landeli~ke vereniging 
"Nederland -U.S.S.R." waren, 17 leden waren voor ophef
fing der vereniging en 28 leden voor het zelfstandig be-
staan van de vereniging. _ 

De vereniging te Rotterdam heeft zich onder de stuwen
de kracht van HOOGCARSPEL voor aansluiting bij de landelij
ke vereniging verkiaard, teneinde die vereniging een meer 
massaal karakter te geven, waarbij Hoogcarspel de contri
butie voor die vereniging op 25 cent per jaar wilda stel-
len. Dit laatste echter, verklaarde spreker, heb ik onge
daan weten te maken, daar ik vreesde, dat de vereniging 
dan een mantelorganisatie van de Communistische partij Ne
derland zou worden. 

De vereniging te Groningen nam inzake incorporatie 
nog geen beslissing, terwij·l Utrecht zich daar tegen ui t
sprak en zelfstandig verder werkt. 

~ Hugo van Dalen deelde mede, dat de voorgenomen tentoon 
stalling over de U.S.S.R. vooreerst uitgesteld is, daar de 
Heer SVIRIDOV van de Russische ambassade, die zijn mede
werking zou verlenen, naar Moskou teruggeroepen is. 

Een eer 'leden maakte de opmerking, dat hij niet kon 
begrijpen, waarom de naam van de vereniging veranderd 
moest worden in Nederland - U.s.s.R. Hij is bevreesd, dat 
de vereniging een c.ommunistische · organisatie aal worden. 
Hij ziet in het bestuursvoorstel geen hail en zal zich te-
·gen verklaren. · 

5; A Het in stemming .gebrachte voorstel ward vervolgens 
~ ,, met 2 stemmen tegen aangenomen. 

Voorz~tter Zonnenberg deelde nog made, dat de . lande-
~ lijke vereniging meer dan 2000 laden telt, welk aantal z.i. 

nog stark zal stijgen en hij stelde voor, dat ~e vereni
ging een officieel entree zal maken bij de Minister van 
Buitenlandse Zakem en bij de Russische Gezant. 

Omstreeks 23 uur ging de vergadering utteen. 

~~t~.~. 
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D E N H A A G. 

Doss.21/18. 

OPGELEG~ ·~ 

- IY-- ~.-.,-. ·v_'/_ ----~ Ar •f.U~d. 
Naar aan1eiding van een schrijVen van d .v.n., o. 

BX.2152i d.d. 30 September 1947, kan worden geme1d, dat de 
in~ae zerzijds schrijven No.21/15 d.d. 25 April 1947 genoem
de t~ntoonstelling geen doorgang zal vinden. De redan daar
van is vermeld in dezerzijds schrijven doss.21/17 d.d. 25 
September 1947, in welk schr ijven eveneens is vermeld het 
besluit tot inoorporatie van de Vereniging Nederland-Rus
la d in de l andelijke vereninging Nederland-u.s.s.R. 

De in dezerzijds schr ijven No.21/1945 d.d. 5 Septem
er 1945 als bestuurder van de Vereniging Nederland-Rus-

land aangemerkte personen: 
1. Johan Marie BARENTS, geboren te Voorburg, 4 Juni 1917, 
wonende Van Blankenburgstraat 66d en 
2. Hendrik PIEK, geboren te Oudshoorn, 18 December 1879, 
wonende De Carpentierstraat 173, belden alhier, hebben met 
deze vereniging nimmer iets uitstaande gehad en kuhnen dar
halve uit Uw administratie worden verwijderd. 

De in latera berichten over d~ze vereniging als be
stuursleden genoemde personen: 
1. Mr.Dr.Jan BARENTS, geboren te 's-Gravenhage, 28 Decem
ber 1916, advocaat en procureur, wonende Van der Aastraat 
104 en 
2. Henri Christiaan PIECK, geboren te Den Helder, 19 
April 1895, wonend e Ju i nroos.weg 2, belden alhier, gebben 
inmiddels als bestuurslid dier vereniging bedankt. ! De rede
nen, die tot dat aftreden geleid hebben, z ijn eveneens ver
meld in dezerzijds schrijven Doss.21/15 d.d. 25 April 1947. 

October 1947. aan: Het Hoofd van de C.V.D. 
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KOH'r V3RSLAG van de vergaderingVltBrenigin ,~ "He derland
Rus land", gehouden op Vrijdag , 31 Oc tober 1947, in de grote 

Jkl#~ zaal van Hote l "Bomona", Holenstraat 53, Den 1Iaag . 
Lf · 1 fJr' Om 20.20 uur open~ de voorzitter, Dr .J. L'l . E. Li • .A.zmnrni-

16· (· ,f BERG,L de vergader ing. IIet bestuur van de • ~reniging "He der-
ll"''k 1• IaUQ-Rus l and 11 tfiJf, met Ui tzondering van.J~, die een 

Gemeenteraadzi tting m o ~t bijwonen, aanwezig . 

f 

~ Aan de bestuurstafel had mede plaatsgenomen eo :de er 
M/V.i\N DER ZEE ,(bestuu.rslid van de Lande lijke Verenig ing 
~e .Ams~erdam. 
h or~n~ne;. 

BlJ de opening waren 44 leden aanwezig, onder wie een 
10-ta l damea. In de loop van de avond kwamen druppelsgewij
ze nog enige leden b~.Wlen.f!re-E!:e~-k-e~~ 
~. Er werd :a..i--&ma:tl:a=-"'{fevraagd of men ~ li d wasj'Em er 
werd geen presentielijst getekend . 

Deze vergadering werd, de bestuursleden niet medege 
rekend, do or een 50-tal pers onen (leden? ) bezocht. 
e. .f:a-±-ei-9.-:i:Hg-E>V ' rev-e-n dol? LaH:delijke VOFOE:i 

§--i.t43 ''N&d~J:and-uB-SR-t-e :Ams te1 d-am~ u_ 
Tie voorzi~~er, DT . Zonnenberg sprak overzaoel en stre~ 

ven van de.~ · · Vereniging Nederland- U. s . s . R. 
I-Ii j~~ o,v.eJ;! z i.o.h.:t- o¥e-r- t- V'e r l'iToj>-v an a e Yo F on i 

er;L-n-g-Yederland--~ us-i-an "Kort na de 2e . wereldo~~~{f~n 
~~e~ onen zich als lid op, van wie ~ zic · ~m~e~~~ 

ter~trokken . Dit vond~-~-~zijn oorzaak in de ver
ke erde per~oorlichting . ~j V9~&~ de eventueel aanwezi~ 
ge persvertegenwoordigers, i~n~~en verslag van de z e 
vergadering in de dagbladen . . I' -~, het ge-
sprokene zo volledig moge lijk op te nemen en in geen geva l 
een gedeelte er uit over te nemen, waar~J2i_ZO dj.g_ijls 
een verkeerde indruk wordt verkregen~ ~mde~ige ge
vallen van1·\rerkeerde voorlichtiimg .f''Doel en streven is, 
evenals zovele verenig ingen van gelijke strekking beogen 
ten opz ichte van Frankrijk, Engeland enz. de band tussen 
Ned. en U. S . S . R. te versterken. Dat dRarbij de politiek 
wordt betrokken is onvermijdelijk. In de eerste plaats 
streven wij naar voldoende k leding, voldoende voeding en 
een behoorlij ke woning voor allen in eigen land. 

De vereniging tracht dit doel te bereiken: door in 
verenigingsverband lezingen te doen houden, filmvoorstel
lingen te geven, literatuur ter kennis van de lede te 
brengen en onder hen te verspre1 en~. over tus lan 
Voorts voor in- en uitvoer contact te bevorderen ussen 
Hede::land .e;; ~§l.Mft..l,,~!lll~ de overpro~uctie :ran. R~sland te 
prof1teren.~~~es~oorts naar ae vern1et1g 1ng van 
voedsel door .Argentini~. · 

(
11:Ji t alles kan slechts worden bereikt, indien Heder

landers van alle gezindten zich verenig ingen in een grote 
Zandelijke rereniging, waarbij de plaatselijke verenigin
gen zich aansluiten. Daard oor wordt o.a. bereikt, dat wij 
sprekers van andere afdelingen·kunnen uitnodigen een lezing 
voor onze leden te houden. De ~uidi~e Hur gemeester van Am
sterdam heeft t_oegezegd een lezing over zijn bezoek aan 
Rusland in Den I~ag te bouden. Voorts is het mogelijk een 
eigen orgaan (NU ) uit·te geven. 

-!-
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S I I ~. ~oor s tel ~ opric hting van de Afdeling JJen _Iaag van 
de Lande li j k e Verenig ing "I;e derland-U . S . S . 1l. ." 

:&:" t p-l%flt werd zonder discussie met algemene stemmen 
aangenomen. 

lr. ~,-AestuursverJdez ing . ~ 
ym Ill- iDand1daat- w-e-r-Cfen geste-1-t'i de vo)!sende pe~sonen~ 

l. Dr. cf:'H . DUBBIIE<:; ftl.lt l.u..~, Jt'. ·If".- I. "~·~ 9 1rl ·t ,e 
/ 2. d . LA UWERI J!;R; ft.l.-11 / 161-r-/.r-11-(t;J " " , .-

3. Ql . Al\f • por;;;Ju'l-~t,/1-t ·'r._,. • J 

Lf' t,..,.,..,., /)A;~ 4. G. VA~T PRAAG; . ~- /, Jt. t If"/',,_ 
~ 5. ::evr.l_&,;-B,~1VEl1~IE}~-OU~ElJDIJi{; fd. «,_'/· ~~-J...,-1. ,.. 

6 • :Jr • J . t i • .JJ . '·· . A • Z OJ1'JEIJR_,R~ ,..t ..G 

/ 

~e--f>w:'S-&U&-H - van d~e per-SDn-en werden rerdS ee d1n' 
~m-e-ld-. 

Het lag in de bedoelin~ 7 bestuursleden te benoemen, 
doch een der c a n d " .dat~ - w-~ h.ij moe,tlij k heden met z ijn 
werkgever vreesde - trok zUJL candidat.uur · n 

Ui t de vergadering werc'i gevr aagd :f"Wie zi jn de genoem
de c~nd idaten. Vl i j weten -~ zo weinig v:an!"':Dl ke cand ida a t 
~erdk in de g elegenheid g esteld zichtfttt aan de vergadering 
voor te s tellen. 

De Vo orzitter, Dr.Zonnenber~ 
lqik ben ge en commun ist, maar wens toenadering tussen 

f :iJederland en Ru s l and . 1'.1ijn ber oe p is: Dr.in de Economie en 
i k ben bij een · p::rticuliere f irma werkzaam .NJ _ 

'I ' Dr . J. II , Dub b J.nk: 
t" rk ben g e-en communist, maar voe l vee l v oor toenadering 

I 

met Rusland. Ik ben leraar in Grieks en Lat ijn. 1' ijdens de 
oorlC?g heb i k enig e jaren te midden der .L,ussen ge1.eefd en 
J.K neb toen de Russische taal geleerd.Y 

. H. A . Lli"Ul.'f8RIER: 
u'IK ben geen communist, maar voel veel voor toenade

ring met . Rusland. Studeer Wis- en Na tuurkunde :·' 
/ G. VAN d.POL: 
~P~s vroeger Soc.Dem. Door de jaren geleden- omzwen

,r king van de Soc.Dem.Partij in Du itsland, heb ik destijds 
v als Soc.Dem. bedankt. Daarna was ik 5 jaren partijloos. 

Later sloot ik .mij aan bij de Comm.Partij en thans ben ik 
Propagan§jst voor de Communistische Partij.~ 

,;_ /,_!JI __ #J., G. VAIJ PRAAG: . cui.u 
'FIJI~ .' 11€f='VoorzJ. '!;' er · :tJ.:<t, dat ~ lidmaatschap van de 4omm. 
~ partij en lid van de gemeenteraad voldoende introductie .was 

r 1 Mevrouw J .E. V"LRHEIJ -OUD.uNDIJK. · 
~ kende men voldoende.; ~&.:er~an haa5-geeri nadere 

verklaringen verlangd. 
Voorts werd na lang zoe k en -er was bi jna geen candi·

daat te vinden, die zich besclj.ikbaa r,: ~teld.e.,- als candi-
daat voorgesteld: /lldttt. . 

h \l 1 :bli Hee:r- c. VAN DER LUGT )~~edige personalia nog onbe-
kend.) _ lJ J.s geen comm~ n beroe kantoorbediende. 

De voorzit~r werd ~~ handopsteken met een stem tegen 
in zijn functie §:8kozen. De overige bestuursleden werden 
bij acclamatie gekozen ~erklaard. 

De Stat~!~eri Huish.Reglemente~~~og i~e~-
king, zodat niet konti1f. worden ~~gd, ~ 
stemming moest g eschie en. -
-:s:; 'U..Voorstel tot instell 

~ ~ wer na en e on 
met algemene stemmen aangenomen. 
~ 1 

• voor enomen ro rramma voor het 
!bWJ nJ-r --



~ -_,-

0 d 60 0 "0 f 0 t llo •.,/ ;,-.h&-#.-. ~ se1zoen,., r.ez1ngen ·· 11mvo ors e 1ngen en%. 0 0 " ,/~ 
.{. :econdvr aag en"' Sl ui t ing. uJ. ..,, ~ 
I~ B1j de ronDvraag kwamen ge en punten van enig belang 

naa r voren ~ 1-PY'/' Lk De vooTzitter dee lde nog mede, dat op 6 November &o-B~ 
~ ~l-in het Lyceum, •.7illemstraat 40 Leen lezing met debat over or het Ve to-hecht zal worden geh ouoen, _wa-arna werd_ g-e·pamreerrl . 

i:Ta de pa uze hield VMJ DER ZEE ~en lezing met lantaarn
pl aatjes over de Sowjet-Dn ie. De Iantaarnplaats jesJ ~r~ ~ 

.
ui t Rus land afkomstig Eet was O'V~r-igens ni~t vee l bi;]ZDn-
-ders-. -., &6t ~«- y .. ...e J,.,tc1 ° L,~ ~ ~ 

IJet ee n woord van dank aan Van der Zee s lnd!t de Voor-
zitter te 23 uur deze bijeenkomst . 

A-l~mene :-nd-~. ... ~...t--- -"" 
Tie oJl!.omst was slecht te neeme:!'l:. He t ware-n ver het 

algemeen mee~ oudere ~ l~i Slechts errkele j9~~Br~. 
Het bestuur, vooral de voorzi tter, h~ _ty~ inig erva

ring in het leiden van een vergadering. :Be-Ts-te.rh- had de 
• oude verenig,ing door de l eden v-an= i:~r- vereni-g-~oeten I~ 

wor<aea ontblnden. ifu werd ~ zonder meer de nieuwe 
afdeling opgericht. Of iedereen in de zaal wel lid was , 
werd niet nagegaan. Al s ~ezegd, iedereen ken 

. n&~.an-. l'ifa de benoeming van J. c. V.AE DEE LUGT oen hij 
reeds aan de bestuurstafel had pl aatsgenomen , ~~hem ge 
vxaagd of ~ij wel lid was, hetgeen hij met ja beantwoordde. 
Of voor de ontbinding van de oude vereniging het vereiste 
~uorum aanwezig was, werd niet nagegaan. 

Verzonden op 6 November 1947 
aan: het Hoofd van de c.v. D., alhier. 
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•s-G~avenhage, 24 November 194~~ 
Javastraat 68. 

Onderwerp: Vereniging nNeder land -Rus land t? • 

G E HE I M. 

Kort verslag van de vergadering der verem.g1ng nNederland
Rusland", gehouden o:p Vrijdag 31 October 194? in de grote za!=il 
van Hotel 11Pamona11 , Molenstraat 53, Den Het.ag.' 

Om 20.20 uur o:pende de voorzitter :UreJ.M.E .M.A.ZONNEBERGI 
g~b. te Rotterdam 16-4-190?, won. te •s-Gravenl.sge, de vergade
rl.ng • Het bestuur van de vereniging "Nederland··Rusland" ,was met 
ui tzondering van Gerri,t van PRAAG, geb. te .Amst~,· :tda:m 22-9-1895, 
won. te 'S-Graverihage, die een Gemeenteraadszitting moest bij-
wonen~ aanwezig. . · 

Aan.de bestuurstafel had mede plaatsgenomon :M.van der ZEE:, 
bestuur~~l.d van de Landelijke veroniging to .Ams"Gorctam .. 

B1J de opening waren 44 ledon aanwozig, onder wio con ~0-
ta~ dames. In de loop van de avond h~amen dru:ppolsgowijze nog 
en1ge ~eden binnen. De vergadexing was voor iodoroen vrij too
g~elljlc. Er word niet gcvraagd of mon lid was van de vorcni
g1ng on er woril. go em :prosentieli jst ge-t;okend. 

Doze vorgadoring word, de bpstuursledon niot medogcrokond, 
door con 50-tal porsonon (loden?) bozocht. . 

De vo.orzi ttor, Dr .zonnoborg s:pral~ over hot docl en strevon 
van do Voroniging Nudcrland-U.s.s.R. Hij zoi o.m.: nKort na de 
2e weroldoorlog gaven vole :personon zich als lid o~, van wio 
zich echtor later vcrscheidcnon torugtrokkcn. Dit vond zijn oor
zaak in do vorkoordo pcrsvoorlichting. Ik vorzook do evontuoo~ 
aanwezigo porsvortcgonwoordigors, indian zij eon vcxslag van do
ze vcrgadering in do dagbladon zoudcn plaatscn, hot ges:prokono 
zo vollodig mogolijk op to nomen on in goon.· gcvc..J. con gedeolto 
or uit over to nomen, waardoor zo dikvdjls con vorlcoerde indruk 
wordt verkregon". Spraker noom.dc hioro:p onigo govallon· van z~ti. 
vorkoordc voorl:i_chting. "Dool on ·streven is, qvcnals zovolo 
vorcnigingo~ van gelijko strokking boogen ton opzichto van 
Frankrijk, Engoland onz. do band tusson Nederland on U.s.s.R. 
to vorstcrkcn. Dat daarbij de poli tiolc wordt botrokkcn is on
vormijdelijk. In de oorstQ plaats strevon wij naar voldoondo 
kleding • . voldocndo voodin~ on con bohoorlijkc woning voor allen 
in oigen lnnd. Do voroniging tracht dit dool to boroi~on: door in voronl-
gingsverband lozingon to doon houdon, filmvoorstcllingon to go
ven, litcratuur over Rusland. tor konnis vc:n de lo~on to brongcn 
'on onder hen to vorsproidcp. voorts voor 1n- on_u1tvoor contact 
to bcvorderon tusscn Nederland on Rusland; vo.n do ovcrproductie 
van Rusland to profi torcnn. In dit vorband _vorwccs hi j voorts 
naar do vorniotiging van vocdsol door Argorttinio. 

VERZONDEN AAN: 
z.E-do Minister President, 
z E.do Minister vnn Binnonlandso Zakon, 
z:E.do ~tlnistor v~n Justitio, 
De Beer Hoofd dcr Afd.III B van de Gono~ale ·staf, 
Do .Hccr Hoofd Sectio III, Iv~.I.D., Marinostaf, 
De Heor Hoofdcomm~ van Politic to Amsterdam, 
De Hear Hoofdeomm; va.n Politic to Rotterdam, 
De Hoor Hoofd~omm• van Politic to Utrecht, · 
Do Hoer Hoofdcomm. van Politic to Groningc.n •. . 

"Dit -
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"Dit allcs lean slcchts worden borci kt, incH on Nce_c r la.n .. 
dors van nllc gczindtcn zich vorcnigo~ in con. grato landolijko 
vcroniging , waarbij de plaatsclijkc vcrcnigingcn zich nanslui
ton. Daar~.oor worclt o .a. boroikt 1 c!.at wi j sprakers van andere 
nfclolhigcn kunncn uitnodigen con lazing voor ·onze laden to 
he>udcn. De Burgmnoostor vo.n Junstcrda:m heoft t oogozcgd c on l a 
zing- over zijn bczoek aun Huslan<1 in Don Hang t o houdon. voorts 
is hot mogolijk cen cigon orgaan (NU) u i t t o gevcn~ Hot hiorop 
gcdnan voorstcl om to komcn tot oprichting vcn do Afdoling Den . 
Haag van de Landclijko Voreniging 11Noc~orlnnc1-U.s.s.R." word 
zondcr discussio mot algameno stommon · a angcnomon: ---

Voor de bcstuursvorkiczing waron d e volgonclo pcrs oncn 
. cO.ndida.at gcstc1G.: · · 
1. Dr.Jan H.DUBBINI\:, gob. to Zaandijk, 14-8-1910, won. to 

; fs-Gr'uvorihnge ....... · 
~· , 2. H.A.LAUY~I~, _ gob~ to Rotterdam, 15-11-1923, won. to 

's-Gravc ago; . 
3. Gorrit _v.d.POL, gob. te ts-Gravonhago, 18-12-1902, won •. ,tc; 

•s-Gravcrihage';' · · · 
4. G .• vo.il PRAAG, voorneomd.; 
5. Movr .:Johanna Elisabeth VERHEY-OUDENDIJK, gob. t o Rottcrdem, 

I?~z-lg04, · -wo·n~· ~&jet •s-Gr-avc1llirigc; · · ~ · 
6. Dr .J .M.E.M,A.ZONNEBERG• voorno&md. 

• e r ; • 1 • 

Hot lag in (-:.o boc1ooling 7 bostuurslod.on to bcnoc-mo.ilt doch 
con tor oo.ne.idaton -trok z.ijn oo.ndiC':.o,tuur in, · daa.r hij moo~lijk
hcdcn met zijn wcrkgovor vrocsdo. 

lJi t do vorgad.oring we rd. gcvraagd; "Viio z.:ijn do gonocmdo 
ca:ndidnton. V{ij wotan zo woinig vo.n hontt. Ellw· cand.idaat ·vrorC. 
naar aan1ciding hiorvan in de gclogcnhoid gostcld zich aa~ do 
vcrgadcring voor to ste:llcn. . · 

De voorzi ttc£_t Dr .zonnooo.rg. 
'hik' hen goon communist, mo.U'r wens toonact.ering tusson No-

dcr1nnd en Rus1ancl. Mijn boroop is: Dr. in co Economic on ik 
bon bij con particulicrc firma workznQI)l11 

.. 

Dr .J ,.H.Dubbinlc. 
"!k bon goon comm~ist, munr vool voo1 voor toonQC':.cring 

met Rus1and. Ik bon lcraar in· Grioks en Latijn~ Tijdcns co ocr
log hob ik onigc juron to midden qcr Russon gcloofd on ik hob 
toon do Russischc taul golooran. 

H.A.Lo.uworicr. . --
hfk bon gocri"·oommunist, mo.nr vocl vool voo:r toenadering 

met Rusland. Studeer Wi$- en Natuurkunde". 
G.v.d.Pol. . 
"Ik was vroeger Soc .nem. Door. de jar en geleden omzwenking 

van de Soc.Dem.Partij in Duits1and, heb ik destijds als Soc.Dem. 
bedankt .- Daar11a ·was ik 5 jat·en parti jloos. Later sloot ik mij 
aan bij de OonJ~.Partij en thans ben ik propagandist voor de 
Oommunistische Partij". · 

G.van Praa~. zei met betrekking tot de voorzitter, dat 
diens !iamaatscha~ van de communistische partij eh lid van de 
gemeenteraad voldoende introductie was. 

~~yr.J~E.Verhe~-Oudendijk, kende men voldoende; van haar 
werd geen·naaere ver Iarl.ngen verlangd. _ - · ' 

Voorts werd na lang zoeken - .er was bijna geen candid~at 
te vinden die zich beschikbaar wilde stellen - als· candio.aat · 
voorgesteld: 

0 .van der LUGT, (volledige :personalia nog onbek~nd}. nc.ze 
is van ocroop· 1b:t'i:J:t"oorbediende. Hi j :l.s gee_n comunist • 
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, .De voor~ittcr ~rord door hnndopsteken met con stem tcr,cn 

in ZiJn functle hcrkozon. Do ovcrigo bostuursledon worden bij 
ucclamatic gokazcn vorklaaxd. 

- De St~tuten on Huish .Roglcmcnton wnron nog in bower king_, 
Z?dat noe; nlet kan worden aangegeven op welko wi.jzc dc ' stom.
m1ng moost goschioden. 

. Eon voo!stcl tot installing ~nn con Comito van Annbevc-
l1ng word na onigc onbclangrijkc discussies mot algomono stem-
men aangenomon. · . 

Nadat ·hot voorgenomon progrOlmlla voor hot a.s. wintcr·sci
zoon, dat a.m. lczingon, filmvoorstcllingon o.d, zal omvatton, 
was bospro~on, word con rondvraag gchoudcn, wno.rbij goon pun-
ten van cn~g bclang nao.r voron worden gebro.cht. -

De voorzittcr dcoldo nog mode, dat op 6 November 1949 
in hot Lyceum, Willcmstraat 40 to •s-C.ravcnhagc, con lazing
met debut over hot Veto-Recht zal worden gohoudon, waarna 
word gcpo.usce:rd. 

Na do pauzc hiold van der ZEE con lazing met lanto.urn-
plaatjcs over de Sowjct~unio. De !antanrnplaatjcs, · dic uit 
Rusland nfkomstig waron, haddon goon bijzondoro propo.go.ndis-
tischo wuardc. , 

Met con woord van dank ann Van der Zoo sloot do voor._ 
zitter te 23 uur doze bijconkomst. -

Do o:pkomst kon slecht worden genoei!ld • . over hot o.lgcmeon 
waren oude.ron aanwozig. · . 

Hot bostuu.r, voornl do voorzi ttor, had wcinig orvo.ring 
in hot ~oidon van con vorgadcring. Hij had do oude vcrenieing · 
door de ledon mooton luton ontbindcn. NU worG. zondor .moor de 
nieuwo nfdoling opgoricht • Of iodercen in cLo zuo.l wol lid wa:s 1 

word niet nugcgnun. Nn do bonooming VQn J.C.vcn dor LUGT, word, 
toen hi j roods o.a.n d0 bostuursto.fo,l hact ji1'ac.'ts;zo.ii6iii0n;-1icm ' 
govruagd of hij wol lid wus, hctgoon hij met ja bountwoorddo. 
Of voor de ontbin&ing van de oudc vorcniging hot VGrcisto 
quorum no.nwczig was, word•niot no.gego.o.n. 

<HV .D. 
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at de ling 
a told: 

Op 1 :Novcniocr 1947 was het afdelingsoestnur vo..n 

C der C . :P.N. te ' s-Gravenhage · lo volg·l; samengc-

1 • .Algemeen seorctaris: Th .. Kll 1\ffir ,c perniousstraat 314; 
2. Orga.nisatie secrotaris: ~ .. /~WILT }'Teijlerstraat 45 II; 
3. Propagandaleiderc 1 . KEIJL ,Hoorderboeks~rant 126; 

/ 

4. Adj o.L:ropaga.:ndalcictoter (w~: arheidfurict.) Mevron.w v~.n DI S 

Vitlkestoijnstre,at 85 II; 
5. Pelmingmecstercs ,E . ZELDErRIJK,Cartesiusstraat 100 II; 
6,. Jeugd-:fu.nctione.ris G. J . v .. d . RIDDER Jr., eiraarotraat 195 . 

~~R is eon acti.f man. Hij doet veel aan propa
ganda on nuiebezoek. Hij zo 1 een _)ui tser zijn, al thans hij 

apreekt .::ne·l; een Dt i tb a ,cent .. Hij otaat in relatie met L. H. 

de lt:I~R , wonende Mart::rietfltraat 14. l>e HD 'R ZO't secretaris 
zijn von, afd~ 15 der c .. ·., • te • s-Jravonhage . Hij ie lera r 
:F ·ana a.an de Dalton . :... o .. lv en noenrt De ~ ,R een nuch tare 
vont . Hij is vol van cri tiek op hat ·· 1. en igc der C . P . N. Vel

gens Do liEE is het daar al.lesbehalve idoaal . igenbelang , 
baantjcoja6 erij en vcrdachtmakin vieren hoogtij . Het gehael p 

apeciaal in Den llan~, ~gt ala droog ~und aan el~car. 
I In Polllona w.u..:den zoo nu en .dan vergaderiugen ge-

houden ve: hpt Genootsohc-~.p Nederland-U"s . s . R Hot gehalte van 
hot pub11elc 9 dat ll:Ler komt is snol teruggelopen . Op de eorste 

vergaderi.ng zag men beken te :figuren ui t hot gebicd van at 
soha:p on Kunst . Op do 3o gahou.aen v·rgadering ra:r.en de""e rcr
sonen vordwenen. t . werd.en to en ge sadi uon evraagcl voor be
stuursi'unoties. ,a~ 1er aamrezigen proteatoerd.o , dat men hct 

op de bijeenkomston had over K,msten en etonschappcn. Hij 

vondt .. 1et 'lc-c r , dat non rekening hield met de poli tieke 

stromingen • )ezo man lo:·eeg bijval • • en wilde er kennelijk een 

ga :a J:< li tick a vergadcr~g van malton. 
Op de bij eenlcomsten wero.en :filns vertoon over 

Rusland , iaorieken to osccu enz . 
De vorgadoring stond onder leiding van ZOUNBVJ LD , 

wonende Oarel Reinierszkude al hie:roNaderc ge~ovens be"tref
:Conda doze man waren n:Let bekcnd . 

10- 11-47 .. 
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Ten aanzien v2n de 
Afdeling 's-Gravenhage, 
verrne ld: 
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. '·<~~)~J~ 
vereniging "liederland - t.; • "' • '-' • 1, . 11

, 

:rin dezerzijds h~t volgende woiden 

De Zaa~se fillili~a en de Ha PS Stude~ten filmor-agi -
satie hevoen op . 1ns' ag , l~ 1."oveuber l.A7, in ·1et.~'~~xel
S"i:ir.r :heater'' aan cie eestrsat alhier , ten behoeve vc>n de 
leoen vpn eerstgenoemoe Verer1ig i ng , "e film '~Professor 
:.a:Iloc.{:" en 11 Tightnai l 11 vert oond. 

Op :-'im::de:.[; , 18 =-oveflber 194 7, werd de :.':i lm "Calvacan-
te" ve•:toond. . -

Op Donderdag, 27 ./ovember 1 94 7, on tv ingen de laden van 
Gen oemde Veren i ging een uitnodiging tot het bijwonen van 
een ":.ussische rauzie~cavond in· Iote l "rora.on::1 11 alhier. 

Aangez .;.en op de uitnodi2,;ing de datum, w2arop de uit-
voeri~g zou worden ~e~ouden; niet werd vermeld, hebben ver-

\ 
sc~illende leden zich telefoni~ch in verbinding gesteld 
met cle voorzitter, Dr.JQ·-N.:;;JJ~nw. Deze stelde de Heer VAN ... 

l DZ::. Z3~ wonende te .nmster&ii, vo or deze nalatigheid aan
spraKelijk . Dr.Zonnenberg zou zich als volgt hebben uitge-
laten: 

11 3r schijnt een geheim drijv€m te bestaan om ons in 
een richting te sturen, V!elke ik niet wil. Ik zal deze .zaalt 
grondig onderzoeken. Het is voor mij als voorzitter en voor 
·het bestuur in het algemeen een blamage, dat een dergelijke 
ui tnodiging de leden wordt toe.gezonden. ~;r gebeuren meer 
dingent 'Nearnede ik mij niet ':ean verenit5en . In Amsterdsm 
loopt de boel finencit'el hopeloos vast.'' 

Zaterdag, 29 :november 1947, ontvingen de leden een 
mededelin[, dat de uitvoering die avond zo~ plaatsvinden. 
Op deze ~itvoering waren in totaal 29 personen aanwezig~ 
te v!eten 12 Dannen en 17 vrot1wen, v:aaronder tr•ee bestuurs-

J leden, net name: 
lA ' ~:endrik .Adolf L . UlGJ.:gi.E:R, geboren te .uotterdam , 1 5 .lo-

vember 1923, wonen2e Lindestraat 2 alhier en 
KJ· l 

171 
~?hanna 2lisabeth OU~IJ'J:UIJ~{, i;e1;oren te ·~otterda:o , 

2euruari 1904, wonende Lou1se de Colignystraat 55 alhier 
•'e omstreeks 20.15 uur opende Lauwerier de bijeenkomst 

J'JJ met een t;:ort openingsYIOord . -~a een ij~leidend toord van de 
~ V('!'J heer I. rr·n PJ speelde de violist', .·inia F. B.J::::O:l, b"'geleid 

· ~"""t.A1 v,~,.J. • door ~ eer VA,~ PO~LG::SJST, de tvJeede . son2te van Prokofjef . 
~e,i. ~j.,_,l; f)- VB<1 be1de l aatstgenoemde personen z~jn geen nadere e;egevens 
~ f r , be~;: end • 

~1(.,... 1~.1 Of· 1: . Citroen ident iek is met: 
., fl""' ,J?" YI~,J 1 . Philfp2e Cherl£~ CITRO:S.(, s;ebo,re1. alhier, 12 :Jecember 
~ .rl~ · 1924, jo~rna l1 st BiJ 1r~~~rhe1d 11 , wonende Van Zaeckstraat 

v·fY 77 alhier , )~on vooralsnog niet vvorden nagegaan. 
!~ de pauze werd nog Russische gram?foon muziek ten ge 

hore gebracht met toelichting van vitroem voornoemd . 
''e omstreeks 22 . 30 uur werd de bij

1
een1£orist gesloten • . 

ve r .zonden op 1 5 ·'ecenber 1 947 
a an : C • V. :J. { ;' '~ 

J . 'A w ~ 

I, M 
l)'- ..,; j 



ONTVffiRP-STATUT~~ VERENIGING NERLAND-U.S.S.R. -- -------------------------------------
Art. 1. Naam, zotol, duur. 

Do Vcr oni ging i s gonaamd nnedorland-U·.s.s.R. 11 , afgokort 11 NU 11
• Zij i s ,; o 

vcsti gd t o Amsterdam on aan gogann voor do tijd van 29 jaar on 11 maandon, 
to Tokonon van 1 Juni 19~-7 af •. 

Art. 2. Do ol. 

nl.) 1/or oniging st ol t zich t en dool, h ot bovordor on van do vriondschaprloli 
l)(;trok:kiingon on h ot vorstorkcn van do maatschappoli jko on culturol o bando 
·cum"O on hot lifodcrlandso vollc on d o volkor on dor SdVJ j ot-Unio , door h ot vcr 
'n'C:.i.dcm van konnis omtrcnt do s.u. en hot' vcrstroklwn van vvodorzi jdsc ..Q.£.; 
j(~cticvo voor::I.ichting. De Voroniging a cht h a ,..., r do c l con na tiono.e.l b e l ang. 

Ar:t .. t:· . .Hiddolcn, 
\ 

:. ·~ ~'croniging traoht haar . docl t o b oToi.keh doo..., hot houdon .van lozingon, 
:~'ilm - on toncclvoorstcllingon, muzi oJrui tvooringcn, tcntoonstclli ngon onz ., 
voorts doo:x: hot ui tw1ssol on van dclogatios, vortcgonwoordigcrs v2n lmnot · 
m y:otonschappen, sport onz., h ot vormon ve.n commissios tor bcstur'J.orinc 

v::.n .vcrschillDB(\'0 ondo.rr.rorpon go S. U .. q.ctrvffondo, ho·t ui t:.:;cvon ve.n con 
r~''..'"J~ en brochures, die de I~~~is om~ron=f- do .s-.u~ z1.J.l~o1! 'bov~~dcrGn. o.l c
; c:.~ (•.• Jr allo ovcr1go wottcll Jko midd·olon, d:LO a :'.n hot 111 arGlkol 2 om
chrcvon dool bovordorli jk Jrunncn zi jn. 

Art. 5. Loden. 

Do VoroniGing staat open voor allo mam10lijko on vrouwelijlw Nodorl andcro 
die de l ooftijd van 17 jaar hobbon beroikt on die aan hot in artikol 2 so· 
stolde dool wenson modo to vvc rkon. 
Gormno l aden zijn zij, dio con ja2..rlijkso contributio botalcn, ~var·orvo.n hc0 
bcdn:.c; bij huishoudolijk roglomont (h.r.) znl worden bopaald. Bogunstigor· 
zijn natuurli jko of roohtsporsonon, die, zondor dn<'.rdoor lid to zi j n , · 
j n2.rlijlw con bodro.g , nac\rvnn hot minimum bij h.r. wordt vastgcstold, i n 
do kas storton. Tot orolodon kUlliJ.on door h ot hoofdbcstuur (h. b.) worden 
bcno omd zij, die zieh to gonovor do Voroniging bijzondcr vordionstolijk u~ 
bon scm2.·":'.1ct. 

Art. 6. 
!~ot lidma-"'.tschetp wordt vorkrogon door aanmolding. Do rochton en plichton 
vnn do lodon worden bij h.r. gcroc;cld. 

Art .. 7. 
·c lidmaatschap houdt op door~ a. ovorlijdon;- b', bodankon; c. o.fvooron; 

.• royomont. Afvo cron on royomont vmrdon bij h.r, gorec;o ld. 

Art, B. Foofdbostuur. 

·~ ,.:;-t; h. b, bcstar--.t ui t ten minsto zcvon l aden, tcrwi jl ho t maximum a2.ntn1 
·L;;;llconjare door do Alcomon o Vorg2doring van ledon ( a. v.) rmrdt vn.st sostold 
Do voorzittors van do drio srootst o a fdolingon h ebbon zitting in h ot h.b. 
~vcnals de voor-zi ttor van. d-o :rodaotioc.om::i,.ssio vun bot :r;gam1.. -IIQt Q.nrr 1 .; 

bostuu;r (d.b.) bost,?.2.t uit ton rninstc vier l cdcn 1 to T'oton : voo:r z i l;t.cr, 
socrotaris, penningmocstor en voor$ittor rod2.ctiocommi ss i o , 
De lcdon v211 hot h.b. mooton v:oldo on aan bij h. t to stollen voonva<"".rdcn. 

Art. 9, a-
!~c11 h. b vorto gonwoordigt do Voroniging in on bui ton r oehto. 

~ "''. -.-- . Art. 10, 

De lcdon van hot h. b. worden door do 2 .• v. ui t do l e don van de Voroniging 
gokozon, bcho.lvo Cl.o n.fdolingsvoorzi ttors tcr1;1i jl hot a.. b, in f uncti o word 
golcozon. Hot h. b. l~2n bozo],digdo bestuu.rd.crs a r:.nstollcn 9 ne..- machtiging 
door de a.v. 

Art. 11. Afdolingcn. 

Do Vorcniging is vordoo1d in afdolingon, die doo.r hot h. b. worden opgoricht 
of' toego l aton, indian con minin:n::un van ticn lodon i s boro ilct. net h.b. 
de bovoogdhoid afdcliDGon rogionn~l to splitson of samon t o voegon. 



].J() l c don vancl c r cdactiocommis s i o vmrdon door hot h. b gokozcn . Do vo or
~:.ittor nord t door do a. v. b_o no omd. 

Art -~ 13. Coma issios. 
Thor- hot -h. b-. kttnncn ·conuuissi:cs · als bodoold in artikol 3 ''\'Tordon 

· ;nt,;:;:rnaast kan h ot h.b. bijzondoro c ommissi os i:~1St o ll8n. 
ingo s t ol d. 

Art. 1 t1, . Algomono Vor gRdoring. 

~~~o:nminst c '66nmao.l p e r j ao.r, voor 1 Juni, r.:oTclt door h ot h.b con a .v. 
v ;:m lcdon uitgoschrcvcn . +nc1ion tonminsto 1/ t:- do ol dcr l cdon con bijzon- ._ 
(lor e a .v. wil docm houdon i _s hct h.b. vcrplicht doze birmon f:. vvokcn 1.1;it 
t o schrijvon. Art. 15 . 

Am{ do a> v. loe;·i~ ·hot h.b. r okoning. 0n vorantvj.oorr'l_i ~-G a f over hot boloicl 
cc duron¢1.o do ~:Ci~J-::: lopon JloricHio :o "Go-o_d:lrov..rine; V "::ri rli t bojoid' oi.rokt do 
ldcn vo.n hot h. b . tot docha.rgo. · 

Art 1 16. • 
))o fl. 1 v. stol t t olkcm j 2.r o do boE;rotihg vast voor hot komondc vcronigings j ac.r. 

ArJG.. 17. 

Dosluiton cl.or a.v. norden, indian doze statuton niot andors bclJalon, mot 
t;owono moordorhoicl van stommcn_gonomon. 

Art .• 18. 

Do ovcriGo taken van do a .v., c1o rogoling zijnor .vorga doringon, ·hot 
st.:::nrocht o.d., ~vordon bij ;h.r. gorogold. 

Art. 19. Go l dmiddolon. 

J)c t.;o ld.D.ic}dolon van do Vor onising worden vorkrogon u1t do contribution 
dor 1 o c1rm , bijdragon v~.n bogunstigors, subsidion, schon1dngon, renton, 
~rfstallinson, l ogat on c.al baton. . 

Art. 20. Reglomonton. 

/~.J.l n door doze statutcn govordcrdo rcglcmcnton worden c1oor hot h. b., na . 
,;rwdlccuring door do o. . v., V'-'- Stg-ostold. 

Art .• ,21. Statutonviijziging. 

Do st2tuton ku.rmcn g·ov.ri j zigd worden, indian do o... v. con dac-Ttoo strokkcnd 
· v;)tlrstol mot tcn.Ininsto 2/3 _dea l dp r ui tgobrachtc stomnon g~o.dkcurt. 

Art. 22. Ophoffing. 

'J:::~ ophoffing van .do Vcron~g~:nJ? ~--,wo_:r:: .Q-'9n, - - ~c..!s.lo~o.u,, j . .Q.dicn1 ee:q. daar.too 
b1Jocng-e :t::o e-pen~ -arv . "" mtrt t onrrnnstc 2/3 dor lJ.l'Ggobrc:whto stommon •ocn c1o..P.r
t0o strckkond voorstc l goc'dkourt. In di t goval bope:al t do a . v. tovons, 
~Jij t;owono mo~rdorhoid Vffil stcmmon, do bcstomBing van dG bo.tcn, bohoudcns 
i1c t bcp;;."'.ldc ln <:1rt. 1702 v.::r.n h ot J3t1rgorli jk Vlotbook • • • 

Ar.t. 23. Slotbopa ling. 

In allo govallon, w2.~rin do statuton of roglomonton n:ic t voar zion, bc
~li st do a . v. 

Amsterdam, J'uli 1 91:-7. 
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ONTWERP HUISHOUDELIJK REGtEMENT. 
------------- ~- --

Van de leden. 

Art • 1 Om :tot het liamaatschap te worden .toegela ten geeft men 
daarvan schriftelijk ' kennis aan de secretaris van het 
H.B. of va:n de plaatsel:ijke afdeling, waaronder men 

ressorteert. · 
Be,ide secretarissen houden e.lkaar varr zodanige kendt-i\geving CWP 
de hoogte. · 

.. 
Art • 2 De leden· betaJ:en een coritri.butie :van tcmminste f. 0.30 

per maand o~ tenrninste f. · 4.-- . p~r j aar. ~· Hiervoor· ortt -
vangen zij het o.rgaan gratis,. · ' __ 

. ..ZiJ.n -meE"!"·'!)ei'S'0nen uit>~ t='enze'J,.f"de ··g.e·zirf' 'T:td , .dan 'kunnen · twe e:d·e~ 
en volgende als huisgenootleoen worden be s chouwd ~ Zlj betalen 
dan tenmins·te 5 cent per rna and of f. 0 .60 per j aar, waarv-oor 
zij echter niet het orgaan ontvangen. · 
Betaling geschiedt vooruit. ' 

Art. 3 
I 

De ledGn hebb e~ op d~ le~erivergadering van ~e afdel i ng 
waarondcr zij res sorterEn en op de- algemene vergadering 
het acti~ve en passieve kiesrecht. 

Ar.t •· 4·. Leden h~bben recht op 'toegang tot door de Vereniging t e 
beleggen besloten bijeenkomsten en recht op verminde
ring van de entreeprijs·van· openbare bijeenkomst'en 1 

welke vermindering door het afdelings- or ·hoofdbestuur wordt 
vastgesteld. · · 

. ~ 

Art. 5· Ereleden hebben adviserEnde stem. 
Bsgunstigers zijn zij, die jaarlijks een bedrag van 
temninstc. f. IO ... -- in de kas te sto1•ten. Zij. zi.jn ge~n 

leden en hebben dus geen stemrecht. Ereleden en begunstigers 
hebben de rechten, in art. 4 aan leden toegekend. 

Art. 6 De leden dienen zich te ,;edragen in overeenstemming 
met de statuten en reglement.en. . 
Zij, die zioh gedragen in strijd met de 8tat'.1t~r ~., 

reglementen, met naine ook aan de verbreiding van de doelstelling 
toebrengen of de goedf. naam van de ve~fe.Qiging in opspraak tLen
gen, kunnen door het afd.elil'lgshes tuur of het H .B. worden g~_B cn..:,...:. .~~ 

. ~..!L®o.r he.t_ :S:..E~ + • .al . G.f,· niet e i> ycnl>T'C!Tacrht" van fiet afoelings-
bestuur worden. gerc:;;-1.1erd.. .1 · , . 

1 
. 

Art. 7 Bet afdelitigsbestuur o.f h.e\t H.B. kan ie·mand, die zi q " 
als lid a en meld t f., weigeren' zondar h e m de reden me de 
te de len, OJ2._gro..n.d,, ' da t er gerechtvaardigde vrees J e 

staat, dat hij de in d~ statuten omschreven doelstelling ni e t 
wil of .zal nakomen, of aan de verbreiding daarvan nad ·=e l zal 
toebrengen, o·f dEl goed·~ naam ,van de vereniging in opspraak za 
brengen. 

Art. 8 Een afdelingsbes tuur kan .t egen een schorsing, we i ge
;ring of royem.:;nt door h e t H.B. bij het H.B. in ve rzet 
komen. · 1 · • .-t 

Ec:n geschorst of geroyeerd lid of i emand, die als lid gEWPige rd : 
is kan t egen zijn schorsing, roycmant of weigering door h~ t 
afdelingsbs stuur, bij het H.B. in verzet komE. n. · · 
Een afdelingsbestuur, een gesch~rst of g0royeerd · lid of . iemand~ 
die als lid gaweigsrd is, hE eft in de in dit en d e twee vorige 
arti elen genoeiDdE' ·gevallen Ui teindelijk he t r c:cht in bcoro.::p t E. 

bij de Algamenc Vergadering. 



Art . 9 B!nnon e e n maand na de to e tre di ng v&n e0 n lid, k unn0n 
l b laden va n de b e t re f fende a f d e ling zich tegen toe -

. ,treding verzette n. ··· 
De l e de nvergadaring nee mt "' en 'b e sliss ing, na dE' ~~fZWaren g choord 
te he;bben ... · . 
Art. ,8 ' · .lid 2 en 3 .,is hiE'r toepass elij k 1 zowe'l, ~ ?n aranzien van 
de l~deh , dle zi ch t e g e n toe tre dirig ve r ze tten, . als t~n aanzie n 
van h e t lid, tegen wie het verzet is ger e zen . · 

Art . 10 Led en kunne n worden a :{'gevoerd, wann c- er zi j, wat :)e tre f t 
_ ja~r,le den ; meer dan een half j a ar, wat b e t r e f t . 
maan'dleQ. en, ineer dan drie maanden me t contributie -
t cn ach'ter z ijn,. · · · . ~· -

~ .J..o..., .... 1.-.~ "':" ..... 
be tali~~ 

'Art. 11 Zij, die als jaarlid , a bonnee o f begunstiger we ns en 
te '!:;edank~ n, moe ten daarva n minst e n s ee n l)W.a n d v9or 

. hst einde va n het vere ni g ingsj aa .r a ari h st afdelings- • 
of hoofdbestuur schriftqlij-k k E-nnis geve n . 
Maande1lede n moeten mins:tens een tna and,, VOQ r dat Z.ij hun lld
l}laatschap willen beeindigen, hi e rvan a an vore::_ng-e no emde ~er:> t u-
r en kennia geven. · · 
Blijven Zi j hiervan in gebr~ke' da n word en zij voo.r h.et .vq l g E'n
de v~renigingsj aar, r esp . vpor de volg~mde ·maand ; wee r ~1<~ lid , 
ab_onnee of 'begu:nstig~ r b e schouwd_. 

Va n het Bwstuur. '' 

Art. 12 De led.:ln vah hs t af'delingsbs stuur .worden g ekozc n' .. 
door d€ ~edenvcrgadering van· r ,~- specti eveli jk d e 
pla~tselij ke afdelirtg , welke zij krijgen te be at~rec 

van de landelijkG Vereniging door de Alge.mene Vergctd€ring voor 
h e t ' tijd-vak van twee jaar. · 
Jaarlijks treedt de helt_t hunne r af volg'2 ns ee n roost~r van • 
aftrE·ding. Voor .de eerstE' ma<;ll wordt · df' a ftre ding b ij loting 1 
vastgesteld, met dien verstande, G.at be t D.,B. d e Perste })f ri;;··}e 
van twee jaar in funct ie bllj ft. ' · · 

· De aftredende bes tul,lrsled e n ~ ijn direct herki l: s :)a ar. • 

Art. 13 De candidaatstel~ing kan ge 3ehi ~ de n: 
a door h~t bestuur ~ z~ lf, 
b doo;r indiening. van een sc:.-:.rti''t :? li'j ke vo qrdra·e!· t 

van t ~nminste 10 stemge rechti~ede lede n,wanneer ,h e t betref't' . 
cen afdelingsbestuurder, of t f:i nminste 2 a,fd E> ling<..,n of tien ai' 
g F> vaardigden, wanneoer ·he t b e treft een Hoofdtf> ~tul,fr s lid '; 
welke voordrachten t ·.· nminstr.? een WE'~k v66r d B ve rgadering , · 
waarop de verkiezing zal plaats vinden, · :) i j h6 t afdeling sb t:& tum 
r e sp . Hoofdbestuur mo e ten worden ingedi end. ' 

c op ~e vergade ring zelf, dooi indie ning van ee n 
vooFdraoht door tcnminstr; 20 stemg::re chtigde l t: den, wann ~~ r· :,;;; t 

. esn afdelingsb~ stuurda r of t=nmin~t0 4 afdelingf n of 20 afge vaar
digden, wanneer het een Hoofdb~stuurd e r b e t~ e ft . ' 
Gt=-e n cartdidaatst~?lling is gcldig , t f nZi j . d"' b0trokk;~:· n~ ce ndidaa t 
schriftalfj k dG secr~taris van h ~t b ~tr0 ff2 nd0 afd e lingab= st upr, 
r 2 spe cti av ~ lijk H.B. h 2eft m2de gedeeld, de candidatuur t P aan
vaard e-n. 
In e en ope ng~vall·e n p laats ,wordt op de s e :rstvolg ·'m dr-> l ·sd<· n ve r
gad~f i ng , r e spcciti ~ v ~ lijk algcmeme vergAd ~ ring voorzj e n . 
Voor wa t b'=lt reft het H.B . kcm . i n b yzonde r "' g e.va llPn · 0- e n ti jd>' 
li jkf- v oor·z i e ning doo r h et H . B . wordt'n W' t roffr.:> n. 

Art. 14 h e t Hoofdb est uur rno gP n ge ;:; n l~d zi ,j n tJ 7. 
van 2en potitiek~ partij. ( 
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Art: ~, De afr'leling shestur~.n an hat ho ;)fdbestuur worden bij
een geroepen, zo dikwijls a1s het DB. dit nodig oor-

b _ deelt, of op verzoek van tenminste dri e leden van he t 
etreffende bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk, onder 

medede1ing van de agenda en minstens een week voor de dag, waar
op de vergadering zal plaats vinden. 
De.secretarissen van de afdeilngsbesturen, resp . van het H.B. 
ZiJn verantwoordelijk voor de r:;proeping. ' Indien, Zij niet aan 
het verzo~k, bedoe1d in lid 1 van dit artike1, binnen 14 dagen 
voldoen, kunnen dcgenen, die het ver'zoek hebben ge:df.lan, _ ze1f 

. een verga¢.ering bij eenroPpon. 
De afdelingsbesturen !:ln het HB. v~rgaderen minstens eenmaal 
per twee maanden. · 

Art. 16 In vergaderi~gen · van . net ' afdelingsbPstuur en het HB. 
kan een . l!Jin"dend ,beslui t s1echts ~.- worden' genomen, in
di en twee de.rO.e 'der _ led.en · aanwezig· 'is. 

Beslui ten worden genoriien bij g~·Wone mGsrderheid van stemmen, 
-Bij staking van sternmen over pe ~sonen beslist het lot,over zaken 
de stem van de voorzitter. 

Art. 17 Het DB. behandelt de lopende zaken. 

Art. 18 Evena1s h·et HB.ziJn ook .de afdelingsbesturen ten
minsts samengesteld uit een Yoorzi tt2r, 'Se cretaris 
en Penningmeester. , 

Daarnaast dienen, zowel in h~t HB. als in de afde1ingsbesturen 
1eden_ te Vi'Oi"qen aangewezen, . die zich met de organisatie v~n de 
yerspreiding van. het orgaan, met de o~~anisatie van de bijeen
komsten e.n cul ture1e manife stat ies, met de inning van oe con
tributie en andere voorkomende· .werkzaamheden in het byzonder 
zullen be1asten. · · 
Indi en de ze aanwijzing in ve.r~and ' me>t het aantal le:den van ee.n 
afdeling niet mogelijk is, kunnen de in lid 2 van dit ar~ikel 
genoemde funct ies met a·ndere ,worden verenigd • 
De cornrnissies, bedoeld in art. 12 det staturen, dienen de afds
lingsbE;sturen ert het HB. van advies met betrekking tot de werk
zaamheden van deze laatsten op ctltureel en wetenschappelijk 
terrein. ' 

·-'1 

Art~ - 19 . 
'-. 

He~ HB. dien~ jaarlijks op de A.V. ean begrqting van 
inkomsten en ·nitgaven en een werkplan ~oor het vo1gfnde 
verenigingsjaar fun·. 

D~ in het :aerste lid van di t artikel bedoe1de stukk:-n, 
rekening en verantwoording, als bedoeld in art. 14 der 
a1smede binnengekomen voorstel:t-omn, moeten t-enminste 14 
voor de A.V. aan de leden ~nrden bekendgemaa~t. . . '' ~· .~ . -· 

de 
statuten, 
dagPn 

Art. 20 Het HB. heeft te allen tijde het recht, de bo::};(en, 
bescht~iden en ge.lden van de afdelingen aan een con
tr8ie t~ onderwerpen en die maa~regcl6P te nemen, _ 

die voor een goede con~rBle noodzakelijk worden geacht. 

Art. 21 De afdelingsbasturen zijn verplicht minstens ' 2 maa~
, den voor de A.V. e~n rekPning en v~rantwoording 7an 

het afgelopsn v~renigingsja~r, een begroting en aen 
werkplan voor het komende verenigingsjaar aan de Secretaris 
van het HB. te doe_n toekomen. 

&rt. 22 De in art. 12 van de statuten bedoelde commissies 
zijn landel{jk georganiseerd. Zij kiezen een afzon
deriijk b~s~uur, dat minstens uit 3 leden bestaat. 

In h€t bestuur van iedere commissie lleeft een lid van het HB. 
zi tting, ~elk li~ door het ~B •. wordt aan?ewe.zen. 
Het bestuur van iedere cornmlSSle zendt uunstens 2 maanden voor · 
de a1gemene v8rgadering van de landelijke Vereniging rekening 

verantwoording van het afgelopen verenigi sjaar, ean begro-
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Art. 30 Ledsn van de in art. 12 van de statuten genoemde 
commissic ,?, beta1en naast hun gewone contributie ? 
een bijdrBge van tenminste f. 2.50 per jaar, voor 

de eerste en f. 1.50 voor e1ke uo1gende comrnissie 1 waaraan zij 
dee1nemen. . 
De rechten van de 1eden dezer cormnissies, a1smede de financi

_eele verhouding tussen deze Cor.~issies en de Vereniging, wor
den gerege1d bij afzonderlijk reg1ement. 

Art. 31 Abonne's op het orgaan beta1en abonnementsgeld van 
f. 1J..50 per jaar. Losse nummers kosten f. 0.35. 
Het abonnementsge1d in het eerste lid bedoeld, komt 

ten goede aan de landelijke kf:ls. Van de dooi' d·e afdeling ver
kochte 1osse nurmners komt f. 0.10 ten goede van de afdelings
kas • 

Art. 32 Van de bijdrage van D.egunstigers kornt lOi of ten
minste f. 5·-- ten goede aan de kas van de afdeling, 
waaronder de begunstiger ressort eert. Het restant 

vloeit in de 1andelijk8 kas. 

Art • 33 De afdelingspenningmee sters zorgen voor .inning Pn 
verdeling van alle contributies. De panningmeester 
van de 1andelijke vereniging zorgt voor de inning, in 

plaatsen, waar geen afde1ing is en van de abonnementsgelden. 

Art. 34 Slotbepaling 
De afdelingen en de· commissies, bedoeld in art. 12 
der statuten maken evenaens een huishoudelijk regh:::

ment, dat niet in strijd mag zijn ~t de statur~n of met dit 
h.r. Het h.r. van de afdelingen en de commissies b~ho,.ft de 41t goedkeuring van het HB. om van kracht te zijn. 

-o-o-o-o-o-o- · 

• 
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J.Jo ss . 2l j27 . G _.:; ~~ ..:, I 1 I . 

~/tP7. 
-cor.:c V:SRSL.AG van de op ,:aandag , ... 9 ... 3ebru.ar i 1948 , in 

een der za l en van hote l "Pomona I I aan de ::olenst r aa t alhi er ' 
gehou.den l edenvereader ing van de Af d . ~en .raag van de Vere
niging " Ned erland-.J . S . S . I~ . ". 

Aanwez i g 25 l eden . 
i I ·ce c mrc a 20 . 20 u.u.r opent de v oorz i t t er , Dr. ZOlJlfBlTB, RG 
iy (pe r sona lia bekend) de vergadering . 

di j brengt ter kenn is van de l eden , da t de door de 
~u.rgemee s ter van Ams te rdam (d ' AILLY) to egez egde l ezing in 
Den Haag , over z ij .J.l bezoek aan =~u.sland, geen doorgang za l vin 
den . Blij kbaar heeft de Bu.rg emeester, a ldu.s de voorzitter, 
van hogerhand een vingerwijzing gekregen , deze l ezing niet 
~e ~ou.den. De voorzitter betreu.rt dit , want op een grote op

omst van leden was gerekend en zeer ze ker zou.den vele ni eu
we laden dan t ot de vere · -§ing., zijn toegetr eden . get lig t 
thans i n de bedoel i ng ~s . VETTER u i t te nodigen . 

Bij de bestuursme<Th de!'iitgen ·w ordt o.a. medeg edeeld , 
dat de afd . Den Haag tha.ns 500 leden telt. Volgens de afde 
lingsvoorzitter van de Afd . Den ~a ag deugt de organ i satie van 
de Landel i j ke veren i g i ng n iet. Fel werd de houding v n de 
heer V.A,- DER Z3E, die bli jkbaar in de l a nde li jke verenig ing 
"de l akens u.f=rOee lt" becritiseerd , Vermoe delijk wordt be
doe ld: 

1 tlarten VAH DER ZEE , geboren te Velsen, 30 j-ul i 19lf • 
~ij zou. vroeger te Pu.rmerend onderw i jzer zijn geweest . rli j 
is 30 jaar en zou thans l evan op kosten van de l~ndelijke 
verenig ing. 

In de v ergadering werd een schrijven opg emaakt, da t 
ger icht za l w orde ~ aan het l ande lijk bestu.ur te Amsterdam . 
3ierin wordt tijdige rek e ~ing en verantw oording van de f inan
dien gevraagd over he t afgelopen jaar. ~ en i s van mening, 
da t van der z.ee daartegen wel bezwaar zal maken, ook al om
da t hij, indien hem wordt gevraagd,h '~~~; het geld vandaan 
k omt, ~rg geheimzinnig doet. F:ien vye~~-1:, dat na een onder
zoe k de heer Van der Zee wel in moe1lij kheden zal komen. 
J:Ie t Afde~ingsbestuur vanil"'~n Haag acht Van der Zee veel te 
JOng en geen re presenr~ef persoon. 

Bij de bespreking en verkiezing van 5 afgevaar digden I voor de cons ti t uerende vergaderinp: "Nederland - U. S . S . R. ", 
j we l ke vergaderinc op 6 en hlaar t a .s. t e Ams terdaB zal wor-

1 den gehoud en , deelde de voor zitter me e, da t de vo orz itter 
van de Afde ling H.otterd8!n een comrnunistisch kamerlid is. 
Deze deed zij~ u.iterste best on leden te werven . Daartoe WAS 
door de Afde ling Rotterdam b ij monde van haar v oorzitter 
voorgesteld 25 centen contributie per j a 0 r per lid te heffen . 
Di t ligt niet in de bedoeling van de vere ni g ing . :::;a een l ang 
dur i g e ve rgader ing , waarhij het zelfs zov er was gek omen, da t 
de part ijen zich in t we e!n spl itsten , e l k in een anar t e ka 
mer, werd de contributie vastgesteld op £ . 4 .-- pe r - j aar, met 
i nbegri p van een gr atis orgaan. De Haagse v oor zit ter had voor 
af de partijen wee r tot elkaar wet en te brengen. De contri
butie za~ binnenkort ~e l op fi.6 t -- pe r jaar worden gebra cht , 
want e~ 1s ge en cent 1n kas en ce u1tgaven wdrden nog n iet 
do or de ontvangsten gedekt. 

t1 :revrou.w V3I :rr.:iY ~OUDENDIJK, bed oe ld word t: 
' 'J'Ofia'::r1na1.:Tim:r"""6'e-E'h OUDEHJHJK, geboren te Rotterd am , 17 

Februarl 1904 , s ecretare sse van de .Afdeling Den Ifuag , deelt 
- m.ede-
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mede , dat zij L herhalin~ in de Huss i s c he 1mbassede besnre 
kingen voe:r=r--over de Ol)rJou·r van de Vereni ,; inr; . ::en l-leeft 
t1aar dFla r du i de li j k ui teenge 50e t, wat men ·.-d. l. lHet zoa l s 
de 1ifdel i ng Rotterdam voorste l t , a ll e comrr1un i st en lid van 
de verenig ing . Aan het Gezants c hap wil men , da t er zoveel 
moge lijk propaganda word t gemaakt onder de i ntellectuelen 
in Hederland . Deze !'loeten v oor de 'uss i s c he zaak \"Orden ge 
wonnen. Deze moete,in eigen kring op de hoogte Dor den ge 
bracht van het l even , werk en doel van 2us land. Li ever een 
k l eine groep van i nte llect uelen , dan een massa kwartjes le
den . Is (} it eennaal ber eh:t , dan i s van die kant, a l dus de 
se cre t aresse, ze er zeker ook financ i e le hul p te verwachten . 

Zij heeft voor de pr opaganda onder de intellec tue l en 
een q-tal f ilms ontvangen • .J:'ilms op med i sch €eb i e<l__ui t hus 
land, wa8. rmede ! n Leiden en Den daag B.tJ. l a ter ook elders te 
l ande , ge tracht_\.za l 7or de n Profess oren, doktoren en andere 
intellec tuelen uit te no di gen tot het bijwonen van deze 
f ilmvoorstellingen, me t a~voornaamste doel leden te winnen 

oor de vereni g ing . 
De voorzitter i s van mening , dat de redactie van het 

orgaan "NU", die in Amsterdam is ge vest i gcl , in Den :-Iaag moe t 
k omen. 7 i j , aldus de voorzitter, die regelmatig net he t Rus
s isc he Gezantschap in verbinding staan en ook de r aa l mach
tig z ijn, zijn de aangewezen pers onen. I. evrouw Verhey-Ouden
dijk, die de Russische taa l vlot spreekt en schrijft, vindt 
s teeds een willig oor b ij het Gezant s chap . -

De heer Van der Zee i s wel communist, doch moet zich 
aan het Ge zant s chap van een andere taa l bedienen en dat vindt 

( 111 (4 ...... ce...sh\..&c..-..L-de voorzi tter geen recommandatie voor de Veren~ing. 
'>(c .. ~ . •r ~~~~~ . · "' · Bi j acclamatie werden tot af~evaardigd en benoemd: 

' X Dr.Je.n Hendricus DUBBINK , geooren te Zaandijk, 14 Au-
' gustus 1910; 

Hendrik Adolf LAUWERI ER , geboren te Rotterdam, 15 ~io
vember 1923; 

· ~Gerrit VA N DER POL, geb oren alh ier, 18 December 1902 
1 ._ /6f)~erri t V}DT PRAAG, geboren te Amsterdam , 22 Septer1ber 
• 'n395; 

;{ I " J. E.OUDENDIJK voornoemd en 
" TITs. L. J. LAGED,IJK, wonende te Voorburg . 

X' f . _ De oespreking v~n de ontwe r pstatuten en het huishoude
llJk reglement werd Ultgeste ld en za l i n een volgende verga-
dering worden besproken. ~ 

Te 23.45 uur sloot de voorzitter de vergad ering . 
{ Een exemplaar van ~et ontwerp-sta tuten en het ont• erp-
p uishoudelijk Regelment gaan hierbij. 

verzonden op 23 Febraari 1948 
aan: C.V.D. 
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op 23 .... pril 1S48 



46270. 

'4t l toto. 

Inliehtingen. 

24 September 8 

G E H B I ld. 

Hia-bij heb ik de ear tJ te doen toekomen een toto van een 
I 

groep, welke zaterdag j . 1 . na het defile voor B.lll. de Xoningin 
om 16.00 uur op het Plein 1813 ontbonden werd. 

De Drie deelnemers liepen vlak voor de delegatie van 
Suriname. 

Ik moge U verzoeken mij zo mogelijk in kennis te doen 
stellen met de personalia van de af~beelde personen. Na gemaakt ge
b!'Ullt zal 1k de bijlage dazes gaarne weder ontvangen. 

BET HOOFD VAN DE CliN'l'R.A'U . 

Aan de Beer Hoofdcommissaris van Politie 
te 

VBILIGHEIDSDIENST, 
Namens d eze , 

•s-G R A V E N H A G E. 

L. L. van laere . 



I.D .. 
D E N H A A G. OP KAART i 

ACD /'-(& 
Doss.2lj29. G E H E I M. DM: 't'frfru 

PAR: ~/I • /q j' J/o 0-. 
KORT VERSLAG van de {l~~ergader~ng van de Vereniging 

"Nederland-u.s.s.R., gehouden in de "1-Iolenzaal" van hotel 
"Pomona" aan de Molenstraat 51 alhier, op Dinsdag, 19 Octo
ber 1948. te 20.00 uu.r. 

Aanwezig ,g,Q. personen, terwijl volgena mededeling van 
, I 1.,.~ lt de voorzitter, Dr .J. M.E. M.A.ZONNENBERG, personalia bekend, 
~ 0 convocatiebLljetten waren verzonden. 

Te circa 20.~0 uur opent de voorzitter de vergadering. 
In zijn openingswoord spreekt hij zijn teleurstelling uit 
over de slechte opkomst. 

punt l van de Agenda vermeldt: 
"Bestuursmededeling over toestand en vooruitzichten 
der vereniging"". 

De voorzitter is van mening, dat, zolang de leden zo 
weinig belagstelling tonen, er weinig van de vereniging kan 
uitgaan. Hij wekt de aanwezigen op meer activiteit te ont
plooien. 

p , o punt 2 van de Agenda vermeldt: 
~ ~ ,~ "Benoeming nieuwe bestuu.rsleden". 

'/., \')%(.t~ . x1 De voorzitter deelt mede, dat de heren G. VANDER LUGT. 
(verdere gegevens onbekend) en Dr.J.H.DD~BINK (Jan Hendrikus 

_/ t~o .o. ~ ~ DUBBIID(, geboren te Zaandijk, 14 Augustus 1910, leraar oude 
~ ~ talen, wonende Rietzangerlaan 4 alhier), als bestuursleden J 

hebben bedankt. De eerste wegens te yerwachten moeilijkhedeE;, 
de tweede wegens zeer drukke werkzaamheden. Namen van nLeuw 

• 

.X 

te benoemen bestuursleden worden niet genoemd. 
punt 3 van de Agenda vermeldt: 
"Aankondiging van de stichting van een muziek- en lite
ratuursectie. Aankondiging stichting sectie beeldende 
kunst." 

(Hierna gelegenheid zich als lid van een sectie op te 
geven.). 

Ue Secties "Muziek en literatuur" en "Beeldende kunst" 
zullen voorlopig samengevoegd worden. Bij voldoende deelname 
volgt . splitsing. 

van de gelegenheid zich als lid van een der secties op 
even werd geen gebruik gemaak~ De lezingen, welke in de 

sectievergaderingen zullen worden gehouden, staan onder lei-
ding van en worden gehouden door Drs. H.A •. LAUWERIER (Hendrik 

~ ~ Adolf LAUWERIER, geboren te Rotterdam, 15 ~ovember 1923, wis
kundige, Lindestraat 2 alhier). 

De eerste sectie-vergadering zal worden gehouden op 12 
November a.s. Bij behoorlijke deelname zal een za~ worden ge
huurd; bij geringe deelname zal. bij een der leden thuis wor
den vergaderd. 

{!flkcvd. - ~ j De heer ~ vertegenwoordiger van de "Russische 
fc;u~EV vereniging vobi'CUiturele banden" heeft toegezegd de eerste 

sectie-vergad_ering te zullen bijwonen.( tt Alvv ''f cl' I 
p~t 4 van de Agenda: 
~Lezing door Dr.ZONNENBERG over het boek van Henry A. 

wallace "Naar Wereldvrede". 
ne Heer zonnenberg leest uit genoemd boek enige gedeel

ten voor en licht een en ander toe. Hij spreekt de hoop uit, 
dat Wallace, die het met de vriendschap tussen Amerika en 
Rusland oprecht meant, tot President van Amerika zal worden 
gekozen. 

Hierna is het pauze. In de pauze worden Russische gra
mofoonplaten gedraaid. 

-2-
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punt 5 van de Agenda: 
"Discussie over de lezing 11 

zekere WOLBERSE, een gepensionneerd onderwi~zer, wijst 
de voorzitter op en~ge onjuistheden in zijn lazing, waarna 
correcties worden aangebracht~ 

De voorzitter deelt nog mede, dat hij met Minister 
MANSHOLT" en met Kard·inaal DE JONGeen onderhoud heeft gehad 
en dat beiden voor zijn betoog voor een betere verstand
houding tussen Rus·land· en ons land veel gevoelen. 

Na de leden te hebben opgewekt trouw de bijeenkomsten 
te bezoeken, sluit hij t~ circa 23.00 uur de vergadering. 

Hierbij gaan afschriften van: 
1. de convocatie- voor bovenvermelde vergadering; 
2.. de aankondiging tot het stichten van een muziek- en 

literatuursectie. 

verzonden op 26 October 1948 
aan: ·~Ministeri~n Algemene Zaken. 

• 

' ~ .. 



• j A f s c h r i f t. 

vereniging NEDERLA~D - u.s.s.R. 
Afdeling Den Haag 

secretariaat: 
LOUise de colignystraat 55 II Den Haag, 8 uctober 1948. 

Ulf~uDIGING tot hat bijwonen van een ledenvergadering ter· 
opening van het seizoen op 

D i n s d a g 19 0 c t o b e r a.s. 

•s-avonds te 8 uur precies in de "Molenzaal" van Hotel Pomona, 
Molenstraat 51, Den Haag. 

AGENDA: 

1. 

2. 

Bestuursmededeling over toestand en vooruitzichten der 
vereniging. 

Benoeming nieuwe bestuursleden. 

3. Aankondiging van de stichting van een muziek- en litera
tuursectie. 
Aankondiging stichting sectie beeldende kunst. 
(Hierna gelegenheid zich als lid van een sectie op te geven). 

4. LEZING door dr. J.M.E.M.A.ZONNENBERG over net boek van 
H:enry A. \1/allace: "Naar wereldvrede". 

P A U Z E 

G e d u r e n d e de pauze gramofoonplaten met Russische 
muziek 

5. Discussie over de lezing. 

6. Sluiting. 

HET AFDELINGSBESTUUR. 

Wij kondigen hierbij vast aan, dat de Afdeling Den Haag der 
vereniging Nederland-u.s.S.R. op Vrijdag 5 November a.s. in 
de "Grote zaal" van Hotel Pomona een feestavond zal geven. 
Aanvang 8 uur precies •. 
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A f s c h r i f t. 

{ VERENIGIN'G - NEDERLA.ND - U. S. S.R. 

Het bestuur geeft U hierbij kennis van de stiohting van een 
Muziek en literatuursectie 

ne werkzaamheid van deze sectie bestaat in het houden van maandelijkse 
bijeenkomsten, waarop verschillende onderwerpen, de klassieke en mo
de~ne Russische muziek en literatuur betreffend, behandeld zullwn wor
den. verwacht wordt, dat op de vergaderingen o.a. verschillende laden 
een kleine voordracht zullen houden over door hen gelezen Russische 
literatuur. De vereniging beschikt daartoe over verscheidene in En
gels, Frans, nuits en Nederlands vertaalde novellen, romans en gedich-

en welke aan de sectieled · zullen worde 1 Wat de muziek 
betreft staan o.a. e volgende lezingen op het programma: 

1. ne werken van .N.Mjaskofsky met muzikale toelich
ting: de 2le symfonie. Pianosonates (1944) 

2. De openli~ke critiek op moderne componisten als 
Sjostakowltsj, Prokofjef, Muradjeli. 

3. ne opera "Pique Dame" van Tsjajkofsky (op de gra
mofoonplaat opgenomen) met toelichting. 

4.5.6.7. Lezingen over Sjostakowitsj, Chatsatoerjan, 
Kabalefsky en Prokofjef. 

Bovendien zullen op de sectieavonden foto•s en platen het leven in 
de sowjet-unie betreffend circuleren. 
Kennis van Russ~sch is voor deze sectie niet nodig. Wel wordt aanbe
volen mettertijd de letters en de uitspraakregels te bestuderen. 
Het lidmaatschap van deze sectie is voorlopig vastgesteld op f.2.SO 
per jaar, desgewenst in twee halfjaarlijkse termijnen. Opgave voor 
lidmaatschap van daze sectie zo spoedig mogelijk bij de sectie-secre
taris voor Den Haag, of op een ledenvergadering: 

Drs. H.A.Lauwerier, 
Lindestraat 2, 
nen uaag • 
LTiro 129500· 

Hetaling desgewenst- op de eerste sectieavond, op de vergadering van 
5 .November, of door overschrijven op bovenvermelde giro. 

m
gemerkt wordt, dat met goedvinden van het bestuur ook niet-leden 

an de vereniging Nederland - U.S.S.R. laden van de sectie kunnen 
or den. 
eder die geen sectie lid is, kan tegen betaling van een toegangs
~ijs van f.0.25 - f.0.75 een sectieavond bijwonen. 
we hebben het genoegen U reeds de eerste sectieavond aan te kondigen 
op vrijdag 12 .November a.s. •s-avonds te 8 uur. Adrea wordt nader 
medegedeeld. 
programma. Een overzicht over de moderne Russische muzi.ek. Lezing 
met muzikale toelichting door Drs. rt.A.Lauwerier. 
o.a. zal pianomuziek van Sjostakowitsj, Chatsjatoerjan, Kabalefsky, 
mjaskofsky, Prokofjef ten gehore worden gebracht. 
De vertegenwoordiger van de 11 Russische vereniging voor culturele · 
banden met het buitenland" id Nederland, de heer ~oesef, zal deze 
eerste sectieavond met zijn tegenwoordigheid vereren. 
ToegangsprlJS voor niet sectie laden f.0.50 
Qpgave spoedig bij de sectiesecretaris • 

.Namens het bestuur, 
Drs. tl.A.Lauwerier, 
1indestraat 2, 
Den Haag. 



~,·o .12 
_..]Oss . 2lj3l 20 ~ecemoer 1948. 

l-<Oel·werp: :oeelnallle aan delile voor :{ .t.I . de _:oningin 
door delegatie van de vereniging Neder l and - Bus l and . 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
i{Barder ing ber icht betrouwbaar. 
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Aan he t def ile van vereni g ingen voor H . ~ . de ~oningin 

op Zat erdag , 18 Sept ember 1948 te 's-G-ravenhage , is deelge
nomen do or een de legat ie van de Vereniging 11 l'Jederland - Rus 
land". 

neze delegatie voerde mede de Neder l andse - en Russische 
vlag . 

De delegat i e bestond uit een zestal personen (namen on
bekend) . Zij we rd ingedee ld bij de groep verenig ingen, di e 
oranjekl eur i ge bloemen moesten dragen, we lke moesten worden 
ge legd in het bloemenmoza~ek voor het Pale is. 

verschi llende personen uit deze delegatie verzochten 
te worden inge deeld bij de groep van verenig ingen, die rode 

bloemen droegen. Dit werd door de leiders van het defile ge
weigerd wegens "organisatorische moeilijkheden 11

• 

Hierna verliet een driet&al personen de delegatie . 
De overige drie hebben gedefi leerd en hoera ger oe pen 

voor H. l;.1 . de ~C oningin . 

De l e ider van de de l egat ie was Dr.ZONNENBERG (personalia 
bekend) . 

Dr.zonnenberg verk l aarde geen communist te zijn en er 
ge en bezwaar tegen te hebben om oranjekleuri ~ e bloemen te 
B.ragen . 

Hij heeft gedef ileerd en zijn beeltenis komt voor op de 
foto bij de Russ ische vlag. 

De persona lia van de op die foto voorkomende vrouw, die 
de Russische vlag vasthoudt z ijn: 

~ 11 Johanna Elisabeth OUD~NDIJK, gesche iden van J . H. VHRHEY , 
geboren te Rotterdam, 17 Februari 1904, studente Russ ische 
taal , wonende Louisa de Colignystraat 55 te 's-Gravenhage . 

De identiteit van de andere vrouw is onbekend. (Binde) 
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Russische onderwijs
tentoonstelling 

0l)der grate belangstelling van diplo
matieke zijde en van autoriteiten . op 
onderwijsgebied werd Zaterdagm~ddag in 
Pulchri S•tudio een ten.toonstelling van 
iPla ten tln grafieken ovet· de opvoeding 
en het onderwijs in de Sowjet-Unie ge
opend. Aanwezig waren a.m. de _ ambas
sadeurs van Rusland, 'de Ver. S taten, 
Frankrijk en China, de gezant van Fin
land en !eden van het Int. Gerechtshof. 
Verder merkten we op de heer J. G. 
Pippel, raadadviseur van het ministerie 
van Onderwijs, mr J. Velders namens de 
burgemeester, en enkele directeuren van 
i.nrichtingen van middelbaar . onderwijs 
en hoofden van scholen. 

Na een welkomstwoord van d'l" J. N. 
!: .. M. A. Zonnenberg, voorz. van de afd. 
Den Haag van de Ver. Ni!derland
U.S.S.R., hie!~ de heer L . H. de Heer een 
inlei<iing, wa~rbij hij a.m. opmerkte, dat 
!pecia~l Oharles d~s~r'l'ijl Ui!en-
spiegel n Jan~ i €e ' eel wordt 
gelezen. . 

Het ntoon esteld fl i be erkt tot een 
aantal platen - wi aroltder over de 
~<:hoo plekung van enkele Helden van 
de So. jet-Unie ~ die op niet a! te over
zichtelijke wijze in twee zalen zijn opge
ihangen. Interessant is de lesrGoster van 
lagere en middelbare school en een OV'E!r
zicht .van de scholen. Hieruit kan de aan
dachtige beschouwer opmerken, dat de 
otficiersop-leiding in Rusland negen j.aar 
ciuurt, te beginnen met het achtste jaar, ' 
en dat op het Russische platteland de 
!kinderen aileen des avonds de lager·e 
!chao! kunnen bezoeken. A-lle p-laten 
dragen ~ngelse opschrif.ten met een korte 
vertaling in het -Nederlands. 

De tentoonstelling, die is opgezet doqr 
de Ver. voor C.ulturele betrekkingen 
met <het buitenland te Moskou, wordt ge
houden onder auspicien van de Rus·sische 
ambassade. 
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Verb i nd i ng: ~0 • 12 
Doss.21/34 

11 April 1949 . 

r~:p~~g Onderwerp: Vereniging ".L~ederland - J. S. 0 .h." 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht:--- - c / .r.f (/} .:l._ s-Tevens bericht gezonden aan:---

Medewer~ende instanties:--
Ondernomen actie:----

--

a-

t 

------------------
Aierbij wordt het volgende medegedeeld: 

In enkele dagbladen, o . a . het "riaags Da{_;blad", staat 
een advertontie va.1 de Vereniging "j_Jederland - U,S,u . 1, , 11

, 

Afdeling .Oen 1Iaag. In deze advertent1e vvorat ~rennis fP ;P
VP~, dat door genoPmde afdeling op Dinsda~, 12 pril a . s., 
in het rebouw voor ""'Cunste 1 en ·,fetenschaupen" de premiere 
van de C:rote Sow jetfi lm "De j onge gar de 11 zal v10rden ver
toond. :revens ·vordt in bedoelde advertentie een aantal 
ad:essen aangegeven, waar toPgangs~aarten tegen betaling van 
f. 0' 50 verkri jgb8ar zi jn. !anneer men zic :1 aan een dezer 
adressen vervoeg t, wordt gevraagd , of men l id is van opge
melde verF>niging, daar deze filmvertoning uitsluitend toe
ganke l ijk is voor leden . Men kan s l echts toegang ve r krijgen, 
als men zich galijk als l id laat i nschrijven . ~el wordt er 
bij vermeld, dat dit l i dmaatschap desnoods maar v oor een 
avond geldig is , doch dit neemt niet ~eg , dat men gehouden 
is de verschul digde contribut i e ad . f . U, 3 te voldoen, zo 
dat de toegangsprijs n i et f . u . 50, zoals in de advertentio 
staat, doch i n feite f . G.BO bedraagt. fevens wordt aan een 
n i et - lid gevr aagd, naam , voornaam , adres , beroep en van 
we l ke pol i tieke partij men lid i s . 

Een fotografische reproductiP van een op vorenonschre-
ven wijze uitgereikte lidmaats chapskaart 1948/1949 gaat 

...,-f erb i j . (e inde ) 
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Onderwerp· u·t· a· . · 1 no 1g1ng van de Vereni ging 
Datum ontvangst bericht: 11 L.lei 1949 
Waardel'ing b "· , t - er1cn : b etrouwbaar 
Betrouwbaarheid berich t gever: betrouwbaar 
Tevens bericht gezond en aan:--
l.'iedewerkende instan tiea: ---
Ondernomen actie:---

,-
1 Volgno. 

12 Eei 19~9 . .... MEI1949 

j.r\ ~ori,-,,-?9 
Ned er land - U. S. S . ft . 

I 
Op 10 Mei 1949 werd door de Vereniging "Nederland -

U. S. S . R. " aan alle directeur en en leraren van de openbare 
Gymnasia en H. B. S .-en te ' s - Gravenha ge, een uitnodiging 

gezonden van de volgende inhoud: 
11 Het Bestuur van de Vereniging ":Hederland - U. S . S . R.", 

lfd . Den haag , heeft de eer U hierbij uit te nodigen tot 
het bijwonen van de offici~le opening in tegenwoordighe id 

van ~ . E . de Ambassadeur der U.S . S . R., de Heer VALKOW , van 
een , onder auspicHln van de Sow jet-A.mbassade, te houden 

t entoonstelli ng inzake: 
Opvoeding en Onderwijs i n de Sowjet - Unie op laterdag , 

14 Lei te 15 uur prec i es in de tentoonstellingszal en van 

Pulchri-Studio, Lange Voorhout 15, 's- G-ravenhage . 

He t Bestuur . (einde) 
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Verbinding: No . l2 
Doss . 21/40 

18 Y..l e i 1~4 lj . 

OndervJerp: 'J' t .en~oonst elling Opvoeding en Onderwij s in d e Sow j e t.-Unie op 
14 L1e1 1949 in upv_lchrj_- StudJ.o" ce 's-lrr aver:.hage, ui·cgaande 
van de Ver e1nging "Yeder..l.and - U. s . s . H. 11 

Da t um ontva.ugst beric11t: 1_4 L.ei 194 ~ 
Betr ouwbaarhe1d beri ch tgever: be t. rouv.'baar 

Waardering b ericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan: ---

Med ewerkende instanties: ---

Onder nomen actie: ---

Op Za~erdag, 14 ~e i 194~ , had 1n de ~entoonst.elj_ings 
zalen van "Pulchri- Studio" , Lange Voorhout 15 te ' s - Graven
hage , de o:t'f1ciE!le openlng plaa ·t;s van een tentoons ~c elling 
over "Opvoeding en Cmderwijs in de SowjeTi - Unie 11 , georgani- · 
seerd door de Veren1ging "Ne derland - u.s .S. :::£ . '1 

De tentoonstelling word~ gehouden ond~r auspici~n van 
de Sowjel:i Ambassade . 

A.anwezlg wal"en ongeveer 200 personen , onder vne de 
A.mbassadeurs van de Sow j e c- Un1e , Veren1gde Stal:ien , Frank:
ri jlc en lihina , de Gezan t. van Finland , de zaakgelast11:,de 
van Po l en, de inspe c teur van het Hoger OnderwiJS en de 
inspectrlce va."l het Lager Ondervn j s . 

A.an de mur en van d e tent oonstel..Lingszalen waren platen 
en ~ot o ' s opgehangen over he~ onderwijs en de opvoed1ng ln 
B.us l and (z i e soorGgelij.h:e afbeeldingen i n het blad n.Nu ", 
nummer 12 van L1e1 1949 , waarvan e en exempl aar h1erbi j gaa-t.) . 
en vele s chema ' s en l esr oosters betref~ende de studi e 
mel:ihodes . 

Het geheel was versierd met grote vlaggen van Rus l and 
en Nederl and , het uss i s che embl eem, a l smede een f ot o van 
STALI N en LENIN . 

1e pl m. 1) . 00 uu~ werd de ~enl:ioons~ell ing geopend door 
de voorzitter van de v ereni gi ng "Nederland - u . s . S . H. 11

, a:t.· 
de..l.ing Den Haag: 

Johannes l.iartinus ~l:t.sabeth IJar l e .Alphonsus ~ONNE1TB"ERG , 
ieboren Le Hot~erdaa , 16 Apr i l 1907, wonende Carel Rei
n i erszkade 171 te ' s - ~raveliliage . 

Na een welkomscwoord ~ o t de aa,Mezigen ze t Le h i j i n 
het Kar t. he~ doel van de tentounste l ..l. i ng ui ceen , n . l . een 

l becer begrip ~e kweken over de volkeren der U. S . S . R. 
q~~'v'J.. HiJ gaf v ervo l t;ens he ·~ woor d aan: 

.1. / Lar:10~eg 11 Be:.1a r i.K JJE :!.';~~ ' ge·bor en t..e Klt.mder-t. , 27 Mw1 cr:; l b99, woneLJ.de 1:.1argrle lis ·craat 14 -t.e ' s - UTavenhat,e . 
DB HE8R 1s leraar Fra.a.s a.an d. e Dalton !~ . B . S . en aan 

de H. B. S . 1n de Vl i erboomstraa te ' s -~ravenhage . 
DE HEER gaf een beschouwing over de opgang van de orrt 

WlKKBling in de U. S . S . R. na 1914 . Was voord1en ongeveer 
v ler / vij:t'de van de bevol king analphabeel:i , momen eel nog 
geen ~~ . Di t resultaat is , volgens spreker , bere1Kt. door 
opvoer1ng van het aantal underwijskracuten en scholen , ter
wiJ l b1JnB alle bu1tenlandse li~eralre werken 1n de Rus - . 
sis cne - en andere Slavische talen 1n brote oplagen Z1Jn u1t-
l:>egev en . 

DB E-;:;;BR spraJc z1jn rede 
elLS in cte i~ dt::: l n ..... e 

uit 1n de :B1rans~ en 
- 2-



- 2-

J 

u~erna kreeg men gel lgenheld de ~encouns~el~ing ~e be -
ZlCD~~gen . . 

hla he~ nutt1gen van ~hee en geba~, da ~ grat~s ward ~e 
s~rveerd, glnGen vele be~oekers d1recL \ieg , ~erwijl te p~m . 
l . 15 uur geen publ~ek meer aanne~lg was . (elnde) 

~· 
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Aan B III 

Van B.St. 
----------

OP 27 FEBR . l950 IN CAFE "DE POOL" a .h . PLEIN, DEN HAAG . 
\ 

VERSL GSVERGADERING VERENIGING NED .-U. S. S .R. 

~~~ Van het bestuur waren de volgende personen aanwezig : II"~ / • / tflnt.Q;_ "l,) 

I· 
~ Dr . ZONNENBERG , TINGA en Dr . ~~lelder muzieksectie) . 

Tot de verdere aanwezi gen (in totaal ~ 20) behoorden o .a . de he r en: 

,'f;, ,~\ ST~KER (.t. 65 jaar ) ; de j onge f anatieke RIJ~SENT , FRANZ, J ANSEN , 

} l KLEPPER , KROP (w·aarsch i jnli jk bel ast i ngambt enaar en vr oeger behorende 

r~ tot de opposi t iegr oep C.P .N.); DIENAAR en Mevr . OBENHUYSEN (kl e i ne , 

int elligente vr ouw, vroeger waarschij nli jk werkzaam gewees t bi j de 

P .T.T.). 

Over penningmeester Ini dam ? werd gezegd, dat hi j het te 

druk heeft. Mevrouw KLEPPER (N.V. B.) zal daarom zijn werk grotendeels 

overnemen. 

Vervolgens werd gesproken ove r enige onbelangrijke wijzi-

gingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 

De voorzitter gaf zich alle moeite om aan te tonen, dat 

ieder, die de doelstellingen der Vereniging onderschrijft en oprecht 

streeft naar beter begrip tussen de beide naties, lid van de veren. 

kan worden, ook al is hij _V.V.D.er, Jezu!t, C.H. enz. Bij de diehards 

vindt hij hiertegen wel oppositie. 

Mevrouw VERHEY bleek ziek te zi j n. Het gehele bestuur, 

uitgebreid met Mevr. KLEPPER, werd bij acclamatie herkozen. 

~ Eva TAS, die op het laatste ogenblik was ingevallen voor 

Mevr. VE~lliER, hield een korte inleiding over de geographie van de 

sovjet-Unie. Deze inleiding was goed gedocumenteerd en werd met 

overtuiging en intelligentie voorgedragen. 
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LED~lnffiRGADERING VAN D· VER. NED.li. S.S .R. 
TE DE...l\j HAAG 

( ;""" 

OP KAART 
ACD~ Pol 

OAT: l.EfS-S'o 
!P.-..R: W 

Te Den Haag werd op 13 .April j.l. een ledenvergadering ge-

houden, die in grote trekken overeenstemming vertoonde met derge

lijke vergaderingen te Rotterdam. Ook hier werden de volgende 

punten besproken: 

1. candidaten van het nieuwe hoo~dbestuur; 

2. vorming van een soort Ereraad; 

3. reorganisatie van de vereniging tot massaorganisatie; 

4. bespreking aantal leden Den Haag~ 500; 

5. afvaardiging naar het congres. 

Op deze vergadering trad M. v.d. ZJ!.:E op als vertegenwoor

diger van het hoo~dbestuur. Hij bracht o.a. de kar~(terverandering 

van de vereniging Ned. -U.S. S.R . naar voren. Deze werd ~el bestcreden 

door Drs. ZONNENBERG , die de vereniging als een kleine organisatie 

{van intellectuelen wil zien. qij trachtte VAN DER ZE in zijn 

spreektijd te beperken, hetgeen een felle woordenwisseling tenge-

volge had. 
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nderwer p : Ledenve:cgaderine; van de verenl t:,lng 11 Eederland- U. S . S. R . ", a O' d . 
's- ~· ravenhage op 29 J·anuari 1951 te 's- Grave nhage . 

Datmn ontvangst beric::1t: 31 cJ'anuari 1951 
Be trouwbaarheid berich t gever: betrom;baar 
\ ~ardering bericht: betrouwbaar 

I 
j--·---J 

Tevens bericht gez onden aan:--
Medewerkende instant ies:---

OP KAART 
ACD/ t;~ 
DA T;/'f :, It'"' 
PAR: "'Y/ 

l -~ 8 FEB. 195(1 

}j:2D/!o.<" ~-,!/~ Ondernomen actie:---

• 
·~· 

Op r.·.aandag 29 Januari 1951 te 20 . 00 uur wei'd door 
de vereniging "Kederland-U . S. S. R.", afde ling 's-Graven
hage een g ewone ledenvergadering gehouden in cafe "De 
Pool", Plein 10 te ' s - Lravenhage . 
'b Van het beStuur waren aanw ezig: 
tJ 8 Gerrit VAN P AAQ, geboren 22 September 1895 te 

Amsterdam , wonende l\.oningin Gmmakade 1 09 II te 's-Gra-
venhage, voorzitter; . 
'L1YO Frans TINGA, geboren 2 Januari 1913 te 's-Graven
nage , wonende }.laystraat 53 te 's-Gr avenhage , secretaris en 

Jacobus Pieter ·r TV8LD , geboren 9 April 1922 te 
's-G·ravenhage , wonende Velpsestraat 158 te 's-Cravenhage , 
12enningmeester , 

De vergadering werd bezocht door 22 leden, waaronder 
4 vrouwen . Op een enkele uitzondering na, behoorden de 
aanwezige ieden niet tot de z . g . arbeidersstand . 

fuet een kort welkomstwoord opende de voorzitt~r de 
:cgadering en gaf het woord aan de secreta:r:is tot het 

voorlezen vau de notulen van de vorige ledenvergadering, 
die gehouaen i s op 16 October 1950. Deze vergadering was 
bezocht door 34 l aden . 

De notulen behelsden hoofdzakelijk een kwestie met 
het lid: 

Eendrik ~rillem KROP , geboren 13 April 1882 te Steen
wijk , oud hoordinspecteur Directs Belastingen , wonende 
Kwartellaan 40 te ' s - Gravenhage (bij Uw dienst bekend). 

He t afdelingsbestuur vond hierin aanl eiding om het 
hoo±'dbestuur te verzoeken de heer KROP (waarover hierna 
meer) als lid te royeren. 

T<~Iet algemene s-temmen werden de notu~..Len na voorle-
zing goedgekeurd . 

De voorzitter las vervolgens een in Januari 1951 
binnengekomen brief voor, welke door de heer Krop voor
noemd aan het afdelingsbestuur ~vas gerich"t . In di t schrij
ven uitte de heer KROP zijn bezwaren tegen de werkwijze 
en het propaganda voeren voo1~ de vereniging. Vers chillen
de s-tatistische ciji'ers v;erden vol gens schrijver door 
"N. U. " leugenachtig weergegeven . t:;o propageert de vereni
ging , dat 70/o van de Amerikaanse begroting wordt aange-

- wend-
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wend voor oorlogsdoel einden , terwijl dit percentage voor 
de ,ussis che be groting slechts 19 , 2 zou zijn . 

l~HOP was van mening , dat de Verenigde :S taten van 
Noord - Amerika vredelievende bedoelingen hebben en niet 
tot oo1·log ophitsen , he tgeen volgens hem niet van STA.Lil'Y 
kan t:;eze gd ',,:arden , wa.nt 1-?.usland sttmrt wel de ge li jk op 
oorlo[£ aan . 

1~a voorlezinb van dit scb.rijven kreeg de bee r KTIOP , 
die t er vergadering aanv1ezig was , g elee;enhe i d zi ch nader 
te verklaren. KROP maakte hiervan gebruik en l as geduren
de ongeveer een half uur ver·kl ar ingen voor welke hij op 
schrii't had gesteld . De;,::e verrilarinr;en , alsmede zijn ant 
VJoorden op de vinnige interrupties van de voorzi tter, wa
ren een copie van zijn aan het bestuur gericht schr ijven. 
KROP deelde de vergadering voorts rnede , dat hij vroeger 
jaren ook lid was geweest van de Con@~~i st i s che Parti j 
Holland (C. P . R. ) en i n 193~ een bezoek had gebracht aan 
Leningrad en r:Ioskou . "-ij wil de een bes chrijving gaan ge 
ven van .z ijn ervaringen ui t die tijd , doch de voorzitter 
ontna:m. hem het wo ord , zeggende dat spreker te veel tijd 
voor zijn betoog in bes l ag nam . 

De voorzitter richtte Zlch vervoJgens tot de vergade
r ing en betoogde, dat een pers oon a l s KROP wegens z~jn 
opva ttingen en uitlatingen , in geen geval als lid van de 
vereniging kan gehandhaafd blijven . ~en dergelijk lid , 
aldus de voorzit ~er , ver troebelt de doelstellingen der 
veren i ging en hitst de gemoede ren op . Men beh oeft geen 
communis t te zijn om lid van deze vereniging te kum1en 
zijn , maar het gaat n i et aan om opva ttingen ov.er Rusland 
te verkondi t,en , we lke c.l it land in een verkeerd O.aglicht 
stellen en die bovendien leugenachtig zijn . De hee r KROP 
behoorde dus vo l gens spreker niet meer in de vereniging 
thuis en moest deze verlaten . 

De voorz i tter verzoch~ toen aan de leden om de arm 
op te heffen, indian men tegen het royement van KROP zou 
zi jn. Geen enkele arm ging omhoog . Hieruit concludeerde 
de voorz1tter, dat een ieder v66r . he~ r ojement bl eek te 
zijn . 

De heer KROP stand toen op , nam hoed en jas en zei 
vi nniJfg tot de voorzitter: "Over twee jaar zulJ.en wij el
kaar nog we l eens nader spreken! 11 De voorzitter zeide dit 
te hopen , m13-ar dan op een andere wijze dan KROP zi ch had 
ingedacht . Ben der leden betoogde luid hetzelfde . 

De heer KROP verli et hierop zaer ostentatie:f:' de ver
gaderzaal . 

Hierop vol gde een korte pauze , gedurende welke de 
se cretaris een lijst l i et circuleren , bevattende de ver
klaring , dat de ondertekenaars Zlch te ge n de herbewapening 
van Duitsland verklaren . 

Na de pauze kreeg de secre taris het woord om nadere 
mededel i ngen te doen over punt 4 der agenda 11 l'."aand van 
vr i ends chap" . 

Spraker deelde mede , dat he t i n de bedoeling ligt 
om meer intensief propaganda te gaan voeren me t het doe l 
de mensen be~ e r op de hoogte te brengen met de Sowjet
Unie . De kapitalistische pers en radio geven dagelijk s 
leugens en misle i dende berichten o~er uslru1d ten be~te , 
zodat het Ne derlandse volk ten opz1chte van de voorul~ 
gang in ... usland op alle gebied volkomen omvaar wordt in
ge lich~ . 

-Be~-
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Bet ligt in de bedoe~ing, aldus s pre~er, om wi jk
lesine,en -ce gaan houden (te beginnen in Duindorp en Laak
kwartier) . ~ijd en pleats worden nader bekend gemaak·t . 

Verder zullen in april a . s . enkele gezellige avonden 
,,wr·den geor·ganiseerd. 6o zal er aan 11et einde van die 
maand , op nader aan te geven tijd en plaa-cs , waars chijn
lijk op de 2ls~e , een feestavond worden genouden (bal na) . 

De voorzit-cer deelde hierna mede , dat l O afgevaar 
diGden zijn aangewezen ou a~e de Haagse afdelinG te ver
tegenwoordigen bij de land eli jke conferen-cle. ( './aar en 
wanneer deze word"L gehouden en wie zullen worden a!'ge 
vaardigd is dezerzi jds nag niet be lmna) . 

Bij de rondvraag vroeg niemand het ·woord, behoudens 
~~n der leden, die opmerkte, dat heL maar geed was , daL 
K OP was ge royeerd. 

Na een opwekking van de voorzi-cter om meer activi -ceiL 
te ontplooien en de medede~ing , dat de af'deling 's-Graven
hage momenteel ruim 1 000 l eden telt, s~oo"t hlJ -ce onge
veer 22 . 4J uur de vergadering onder da~~zegging voor de 

.iJ ~tooncte be ~angsteHing . ( e2nde) 
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VERTROUWELIJK 
Verbind1ng: No.l2 
Doss.21/59 

/l .r-. II 

24 l!'ebruari 1951. 

Onderwerp: Herd.Verg . "Nederland-U.S.S.R." 
Datum ontvangs~ bericht: 21 Februari 1951 
Betrouwbaarneid berich~gever: betrouwbaar 
Waardering bericht : betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:-- 
Medewerkende instanties: - - 
Ondernomen actie:---

• 

• 

.J-'0 Op Dinsdag 20 Februari 1951 te 20.00 uur werd in 
\'(" het gebouw "Excelsior", Zeestraat te 's- Gravenhage, door 

q..r )j de vereniging 11Nederland- U.S.S . R. 11 , afd. Centrum, een 
• t1' herdenkingsvergadering gehouden ter gelegenheid van "De 

l_dag van het Rode lager" . 
Deze vergadering ward bijgewoond door plm. 350 per

sonen, o. a. plm. 24 Russisch sprekende vrouwen. Zonder 
dat deze vergadering werd geopend , ward voor de pauze de 
film vertoond 11 De geschiedenis van Moskou". Deze film 
gaf in het kort de geschiedenis van Rusland weer over 
de laatste 800 jaar. 

~ I Daarna hield de bekende G. VAN PRAAG Sr, gemeente
raadslid te ' s- Gravenhage, zijn causerie "Het rode lager 
een vredesleger" . VAN PRUG betoogde, dat dit l eger het 
regiem van de Czaar had vernietigd en tevens was opgetr ok
ken tegen de Witte l egers , die werden aangevoerd door de 
generaals WlUU~GEL , DENIKIN, admiraal KOLTSJAE e.a . Het 
Russische leger had al daze contra- revolutionnaire lagers, 
welke gesteuna warden door de West- Europese Staten, zoal s 
Frankrijk en Engeland, tot hail van het Russische volk 
verslagen. 

Voorts betoogde spreker, dat het Russische leger 
werkelijk een vredesleger i s en geen agressieve bedoelin
gen heeft ten opzichte ~an de Europese landen. In deze 
rede warden door sprelcer geen ophitsende woorden gebezigd. 
Wel wekte hij de aanwezigen op om ijverig voor de vrede 
te blijven werken. Op daze rede volgde een langdurig en 
krachtig applaus. 

Hierna werd ongeveer 20 minuten pauze gehouden, ge
durende welke tijd in de vestibule gelegenheid ward gege
ven tot het kopen van lectuur , o.a. Russische ge~llus
treerde bl aden. Van daze bladen ward wei nig of ni ets ge
kocht . Door het publ iek werd wel het bl ad "Jeugd " gekocht. 
Ook circuleerde onder het publiek ean l ijst, waarop kon 
worden getekend ala protest tegen de Duitse herbewapening . 
Vrijwel iedereen tekende op deze lijst . Voorts werd met 

~ een intekenlijst gecollecteerd voor de aankoop van cos
tuums ten behoeve van een Russische dansgroep . 

Penningmeesteresse van deze dansgroep is genaamd: 
SCHEWTCHENKO, Tatjana, geboren te Rommy (Rusl . ) 1 3 

Januari 1924. 
Zij is gehu·wd met: 

- 2-
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'-1 ""' /I Theodorus VANDER ZALM, geboren te 's-Gravenhage 25 
~ Februari l923 en woont Roggeveenstraat 45 te 'a- Graven
~ hage. 
\!:7 Na de pauze werd de sprekende film vertoond: "De afge-

vaardigde van de Baltische Vloot". 
Deze film gaf voornamelijk weer de overgang van een 

Russisch geleerde naar het Bolsjewisme in het jaar 1917. 
Aan het einde van deze film hield deze tot het communisme 
bekeerde geleerde, aan boord van een oorlogschip een revo
lutionnaire rede, waarin hij de zich aan boord bevindende 
matrozen aanspoorde om krachtig te blijven werken het oude 
regime te vernietigen. Het gesprokene woord werd gedaan 
in de Russische taal, terwijl onder het bee1deen beknopte 
Nederlandse vertaling voorkwam. 

De gehele avond verliep rustig en van enige opwinding 
is niets gebleken. 

Na afloop, dat was te plm. 23 .15 uur, werd nog ge
~ collecteerd voor de Stockholmse Vredesactie . (einde) 

1 
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Do ... ~ . /61 

CnJe- .. .;rp : 1 aa l ' in0 _,eaerland- 1;. -..~ . J . .. . 

Datum or tva . _):;t b~c_;l·icht : ·~ '"~ ril 1951 
Be trou·. ·ba.arhe id J 1·i c t;:;eve :!.': be t r ot· ,, b~ar 

.• aarde r in be1·icht : b.;: trouo;:baar 

~evens bericht te zonden aan : - -

r e dev;er .lcen<l£ i 'l'ls t anties : --

Ondernome n actie: - - -

OPKANH 
ACD/ , 7 

OAT:..>-1. fl 

PAR: ~~ 

L 
• 7 ' 

J I • I ---
7 . l 'i1 1 1 . 

.. , 0 APR. 1951 
.....,_...._ --· _•c /trJ /<: ~"'A _ . 

../~ t~·,.e 

Op Dinsdag 3 t\pri1 1951 werd do or de verenig ing 
~ q 11 J, ede rland- "G . 3 • .3 . u . 11 , ai'deling Den Haa.:; tuid, secre taris 
V . \ / Johan .es Jacobus BUIJING, ge boren 28 Juli 19l4 te -

O. V'V 's-Graveffhage, ]>a.Likwerke¥;' v:on ende Ama~onest1·aa u 26 te 
/ •s- ravellhage , wen openbare ver gadering gehouden in de 

b ovenzaal van cafe Bownan , · !ildebrandstraat 143 te ' s - f'!ra
venhage . 

De .3aal , die circa 1 .::: ? be zoelccrs ken bevatten, \"/as 
volledig beze+ met bewoners ui t de omgeving , • .. aaronder 
ve1e jongeren en zeer veel vrom.en . 

~r -.;:as geen versier i ng aangebracht . ...:!ntreeprijs 25 
cent . 

Te ruim 2L . OO uur ~erd de ve rgadering doer een onbe
ko nd gebleven persoon met een enke1 woord geopend , waarna 
hij direct het .oord guf aan de spreekster , de bekende 

evrouw .. "{ . KOG· .. h;r:OP- HUIG ui t Amsterda.1. 
Scherp trok zij de 1ijn tussen de mogeliJkheden van 

de arbeidersstaat en de kapitalistiBche staaL . Vrouwen
kiesrecnt , huwelijks\o:etgeving , lcinde.r·verzorginb, onder
wij s , jeu€dbe\'legint, , hl~t worc1t in Rnsland al.Les gebrac ht. 
in volle overgave, zoals haar v.as geb1el:en tijdens de af
vaardigin& naar de :3owjet-~nie , waar zij met een delega
tie van 8 vrou.vten van de edu .• :l tldse Yrou.wcn :3e\;eging 
enkele v.eken vertoe1de . 

t;nkele vra.;en , die \'ierden gesteld , warden door haar 
op vlotte ,,~ijze beaL.t\,oora . 

Daarna \las het pauz • ..o .. el v66.J.1 de aanvang als tij 
dens de pauze liet de ''Jon._..; Ga1·d-=- va haar muzikaal 
kunnen blijken. 

De tweede spreker, de be ::.ende .im HULSI' te A!US terdam, 
hamerde op het be_::cnde aambee1d: ".rbeid e~ v1·ede 11

• het 
Neder~andse volk h~eft in het Russische geen vijand te 
zie J., .aar ee!l vriend , betoogde sprekH' . Nederland v.il 
di" "b-i ~}:baal' nio t beBrijpen en \,oret verkoerd voorge -
1icnt . aarom wi1 men niet begrijp~tl, dat de volken van 
de t . .;:) . ..) . R. bij een oorlog ni ts h bo~ .1 t e winnen , r.aar 
alles te verliezen, vroeg s prelce r ZJ.Ch af . 

~aarna volgden erucele vragen over het belasting-
stelsel . 

omst reeks 2) . <.,t UU.L' werd de vergadering gesloten . 



Beu;ijs va11 

OP ZONDAG 29 APRIL 1951 
in bet Gebouw voor Kunsten en ~1etenschappeu 

met medewerking van het 

NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORXEST 
Dirigent Nico van der Linden 

So listen 
·I D-r E. REBLING 

KEES SMULDERS . 

Piano 

Tenor 

GROOT ZANGKOOR 

Aanv<!log 8 uur. Toegangsprijs 75 cl 
bel en vesliaire inbegrepen 

Plaatsbespreking Vrijdag 27 Zaterdag 28 en Zondag 29 April 
van 1 0 - 4 uur aan de zaal 
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N 0 T I T I E 

Aan : X.B. 
Van : B.:S • 

!Tr. B 10727 4 

Ond.: Landelijke conferentie vereniging 
r~eder1and-~ . s.s.R." 

IIId/3s 

On tv. 

Rappel 

Antwuo;. ~ . 

Op 4 raart j .l. werd een lande1ijke conferentie van 
de vt::reniging 11federland- U.S.S.R." gehouden . [)e plaats van 
eamenkomst is niet bekend. Van geen enkele verbinding werd tot 
heden iets omtrent deze conferentie vernomen. 

Ik verzoek U mij, zo mogelijk nadere bijzonderheden 
omtrent het besprokene en de deelnemers te willen verschaffen. 

III HB 1 2;-4-51 
v 
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20 Apr1l 19Jl . ( 

~~-,~~ 
Onderwerp : Communistische propaganda- activite1t voor Groot Volksconcert . 

Da~um ontvangs~ bericht: 17 ~pril 19?1 , (.. , .)- /, 2 1/ 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouYI'baar 
\taardering berich~ : betrouv.. baar 
T8 vens bericht gezonden aau.: --
kedewerkende instru~ies: ---
Ondernomen ac~1~: ---

Bi j l age : een . 
H1erbi j wordt medegedee~d , dat door l eden van de 

C. P . N. te •s - Gravenhage , door de verkoop van t oegangs -

• 
bewijzen , propaganda word·c gemaakt voor het op 29 Apri l 
1951 door de vereniging "Nederland-U . S . S . ~ . " te ' s - Gra

'age in het Gebouw voor Kunsten en ~etenschappen 

n "Groot Volksconcert" • 
.:;en be\?ijs van ~oegang gaat hierbiJ . (einde) 

te 



Verb.nding: 

Doss.21/65 

Ondel'\, el·p: l!'J .r . .; ., ejndert en JuCLu . . ..; , Gerrit . 

Datum ontva .gst J-.::r.:.c .t : 2G .prj.l 1951 
BetroU\', baarheid berichtgeve.:!:': betl'OU'.\ baa1• 

'/aardering boricht: betrouv:baar 

Tevens bericht eezonden aan: --

kedewerkende instanties:--

Cndernomen actie: ---

(../J /, 2"/ 

- /, /y 

Van een terzake goed ge!l.nformeerd persoon v1erd 

dezer zij ds vern01uen , dat de volgende twee personen lid 

zijn van de vereniging ":Nederland- U. S . >:> . rl . 11 (l~ . U . ): 

1 . , einll.ert F'uiDTE'_l\., geboren te Xollumerland 19 Sep-

tember 1889, gehm1d net: 
tilhelmi!la \.TeZina NIJDA1 , ,eboren te ..... eppel 5 1.ei 

1888, r,,cnende Doorwerthstraat 41 's-Gravenhage . 

2 . Gerri t JOCI-!611' S, ge bo:cen te ' s - G ravenhage 18 Augus-

tus lb99 , gehuy;d me"t: 
Soph1a Petronella Jacoba 1~LLE , geboren te •s - Cra

venhage 7 lei 189? . 
Tevens dee1de diezelfde pcrsoon mede, dat volgens 

verklaring van G. V.AN PRII.AG Sr (personaJ.ia bekend), voor

zi tlJer van de A.:t'd . ' s - Gravenhage van H. U., het aantal 

1eden van de vereniging in de afde1ing ' s - Gravenhage on-

~=·•; ~oOO' bed~aag: (einde)' 



Verbinding : l" • 0 . c. 25 \pril 19?1. 
Doss . 2l/67 

OnderVIe r p : Feestavond Vereniging 11 _ edvrland- ~ . 3 . S ... . 11 

Datum ontvangst bericht : 23 :.pril 1~:51 
Betrou,ibaa:r.neid berichtgever: betr ouv1baar 
Waardering bericht : betrom. baar 
Tevens berich t gezonden aan :--
Medewerkende instanti es :--- (01 t.,; (// l -./ 
Onder nomen actie: __ _ 

~AI[.~"'· ~-~ ~. •• :~ ... 

• 
Op ta~erdag , 21 ApriL 1951, organi seerde de Vereni

gi ng " ~e der1and-U . ;:, . S . 2 . 11 , afdeling •s - Gr avenhage , e en 
fees'tavond, behorende ·t;ot het progr amma voor de maand 
April 19 :>1 onder he t mot 'to: 11 l~aand van Vrede en Vriend
schap me t de Sovj et - Uni e 11

• 

Genoerade f ee s'tavond wer d gegeven in de zaal 11 Amico 11 , 

!-~ie uwstraat 30 te • s - Gr avenhage . 
De zaaL was n i et ver s1er d , terwi Jl ook v1aggen en 

leuzen ontbraken. 
:..aa1capaci tei t circa 360 personen . f .. amieZ1g waren 

ongevee:r 3?0 ptl rsonen , waar onder zeer veel jongens en 
meisjes, di e het kennelijk voorzien hadden op het: ba1, 
he'twelk na afloop zou worden gegeven . 

le 20 . 30 opende de voorzit'ter van de afdeLing •s-Gra
venhage: Gerri t VA), PRA.AG Sr. (pers onalia beKend) de 
avond me't een kor't weLkoms'twoord . Behoudens een ernstig 
woord tot de a anwezige j ongeren , die hij opwek'te to·c; de 
s'trijd voor de v:rede , hic1d spre J\.er zich aan het fee ste
lijk karakter van de avond en wenste allen een genoege
lijk samenzijn. 

De avond ving vervolgens aan met een cabaretprogramma. 
Een zeKere VIVEEN (?) trad op als gooche.Laar-conferencier . 
Een jongeman (VAN DIJK ?) gaf Russische pianomuziek en 
Aar't DT!! BRUI.t:T bracht accordeonmuz1elc -r;en gehore~. De per
sonalia van bovengenoemde drie personen zijn dezerz1jds 
niet bekend . Ook ward de Russische film "P.:ulde aan de 
Arbeid 11 vertoond . Deze film handelde over de oorLogsver
\,oesting in Rus1and en de wederopbouw va. c1rca 1100 ste 
den en 70 . 000 dorpen binnen het raan van het be1aamde s·ta
linis'tische v1jfjarenp1an . Het was een zuivere propaganda
tilm, voora1 ook op cu1tureeL gebied . 

Aa het vertonen van de fiLm werd een tombo1a gehou
den . Terschillende winkeliogrs hadden hiervoor materiaa1 
ter beschi~:ing gesteld , zoals taarten , ~~monade, sierpot
en, worsten, rookartike1en, likeur enz . pok werd er een 

D~A~ . gro'te pop , gek1eed in Russische nationale dracht, ver1out. 
~-v,~ De opbrengst daarvan was beste md voor de aaru:oo~ van kle-

H d1ng voor de Russische dansgroep (in oprichting) van ~ e-
~ ... vrouw VA!'l D'ER :6ALJI .. - SCHJ.VTCH'i!:lifKQ (zie dezerZ1 jd.s schrijven 

Q.tf.J;f. . d . d . 13 April 19)1 Doss . 2l/62) .--
.. , Te 24 . 00 uur began het ba.L)De mces1ie ouderen ver-

~1 trokxen, t erwij1 de jongeren bleven . 
~ •' - Onder-
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Onder de aanv,~;.;zigen heerste een ge4::elJ.ige sfeer . 
!ussen"t1j..1s de~lde G·. V ~1\ PRt\AG Sr de aanv;ezigen 

mede , da"G het afdelingsbes~uur eon sclrrijven had on"G
vangen van "De .·andolica ' s 11

, waarin werd Llede 0 edeeld , 
dat deze "-'roep (::,een lliU~11EaHJ medev;erking meer v:enste 
te verlenen bij ui tvoeringen van de Vere1ngin5 ": . • U. ". 
Volgens VA!. PRAAG was de reden van di"G beslui~. n1e"G 
opge6 even . 

In i.laas~ heeft men zich toer. van een ander muziek-
~ gezelschap (dezerz1jas onDekend) moeten voorz1en . (e1nde) 
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PAR: 

Onder\,erp: Leden van ue f.-..r~:::ni t;ing "-.eder~m'!.u-!,usland 11 

Datu.a ontva_!gsii beric .. t: .:::3 ;.pril 19Jl 

--,.... 

Betrou1;baarhe~d boricD'tg.;ver: be ~rouwbaar 
\7aardering berich1i: be'Cl~ouwbaa:..· I t ·'·'' 
~evens berichc Gezonaen aan: - - - ' -

Iedewerkendo instan"ties: - - -
Ondernomen act1e~ ---

X 

Van 991'11 in.forman't werd vernomen, dat de navolgeude 
personen lid ~zijn van de Vere iwing " ~rederland-U. S . S . l{." 
( .7 . U. ) , ai"'Cieling 1 s- Graveiiliage . 

BBSS~ , Cornetis Johannes Lee1der1. , Jeboren l.L Oc'tob9r 
1906 ~.e. 1 s - Gravenha6 e , v;onende aarde.fc:s'traat 129 te 
1 8-.iravenhage; 

BRUSS~ , Dani~l, geboren 8 I aart 1917 te 1 s - Gravenhage , 
wo:1ende .Iunspee'tlaan 2?7 te 1 s - Gravenba ge; 

JI\:.Pt:~Il, unoon van, gebort~n 18 December 1896 te 1 s - Gra
venhage , ~.onande BarneveJ.dstraa·~ 29 'te 's- Gravenhage ; 

T: CAI..:Pc;l\ , Antoon van, geboren 2<3 Juni 1917 te 1 s - Gravenhage , 
woneude Barneveldst-raa1i 29 ~-e 1 S- urav9nhage; 

J<.h:GCJ&OO.L~ , A.rie Hendr~k 1Vilhelmus , Leboren 12 Juni J.9 J. ':J ~;e 
1 s - Gravenhage , wonende Garderens'traat 46 te 1 s - Gravenhage; 

KOCK, ./il.Lem Arie , geboJ.·en 15 .Maart l914 'te 1 s - Gravenhage , 
wonende in het woonschip "].aria Hel~ne 11 aan de VeenendaaJ.
kade; 

PBETEaS , Albertus Pe"trus, geboren J.O Februari 1897 te 
1 s - Her1iobeHoosch, wonende Leelsumsvraat 147 te 1 s - uravell.
hage; 

SCID!biDtLS , Ludwig ii'l10ld. , geboren 2 i\.ugUS1iUS 16~2 'te i>.m
steraau , v.onende Joes uO~jksekade J.Ol te I s - Grave .... .nac;e; 

~ S'EBRB\7'1S , Lucie .. arie , geboren 20 :Toveuber 1917 t..e Le1aen , 
wc:w.1de :::ioestC.i jksekade 101 te 1 s - Gravm hage, 

s ...... ~ •. ' Jacoous .der.llanUS van , geboren 'te I s- Gravennae;e 22 
·rovember 1909 , wonende Larenses1iraat 123 te 1 s-~ravenhage; 

-\. S!.l!T.::> ~ Albertina Cornelia , geboren 6 December 1901 te 
1 s - Gravenhae,e , .• ont::nde .~.~unspee'tlaan 21.5 te 1 s - Gravenhage; 

T .. 10l.ili"vL, Salomon van , geboren 2u j aa1• 11 J.902 'te Ams-:;erdaw, 
wonende Loosd:rech-cses'traa"t 38 t;e 1 s - Crravenhage , ,sinds 20 
Januar~ .L';J':Jl wonende Jrasmuswe{:, no . 919 te 's- Gravenhage, 

- 2-
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x. TUKh..;R , !lrie , geboren lJ Juni 1932 te 1 s - Gravenhage , wonen
de Loosdrechtsestraat 46 te 1 s - Gravenhage; 

\1 VISSER , Jacobus A.rie de , geboren te 1 s-Gravenhage 3 April 
1898, wonende De la Reyweg 733 te 1 s - Gravenhage; 

-\.' VRIES , Lou~sa Haika de , geboren .L Auguslius 1932 te 1 s - Gra
venhage , wonende Soestdijksekade 293 te 1 s - Gravenhage . 

Vorengenoemde personen z1jn allen bij Uw dienst be
•td kend . ( e1nde) 



,,.. 
' ,,~~ ') 

~·· 
Ve1·bi ndlng ·. 0 1 

• L 2 ei l9..>J . 
Dos s . 21 / 72 

Onder\, er p : Volksconcert van Yereniging .. . ederlm.d- l • S . S . , • 11 

Datu.m ontvanest bericht : 3.. 'tpri1 19:?1 

Betrou\:baarheid b~;;;richt,:::ever: betr ou·,•;baar -~ /)5·'-('. 
Waardering beri cht: betr ouv.baar 

Tevens bericht cezonden aan : --
Liedewerkende i nstanties: --
Ondernomen a ctie :---

~ ~· 7 MEl 1951 

ACD! lC!d?tf!J 

• 
rot slo~ van de propagandamaand onder het motto 

"r:aand van}vriendschap met de Sowj e -c-Unie 11 van de ver
eniLing " I eder land- U. S. J . , . 11 gai de a1.deli1 l:. •s - Grave n
hage ee~ 5 root volksconcert i n he t Gebouw voor Kunsten 
en .etenschappen , op ~ondag 29 April 1951 . 

I: edev1e .... ~~ing ~ . e rd ver1eend door he t l ederlands 
Philharmonisch Crkest onder l eidi ng v an r ico VAl-~ DBR 
LI D3 .... en het zangkoor ": orgenrood 11 • 

= et toneel -van ae grotezaal was versierd met de 
r ederlandse natlonale v1ag met e mbleem van de _eder
landse leeuw en de Russische vlag met een emb1een van 
de hamer e n siFJ:e1 • 

.... aa1capaci ~ei t 2200 personen. Aanwezig \'laren onge
veer 1400 a 15 00 personen . 

De voorzitter van het hoo:fdbestuur van "H . U. " : 
Theunis Uilke D~ V.di8S , geooren 24 Junl .L907 te 

Dantumadee1, wonende te Amsterdam , opende te circa 20 . 15 
).v uur de bijeenkomst . Hij spraL eon v1oord van we1kom ~o~ 

L~ , I de dussische ambassadeur , de gezanten van Bu1garije , 
ff/'Y :..,. ~ Roomeni~ e n Tsjecho- Slowakije en de Poolse zaaKgelastigde , 
1 "l /die al.Len met hun dames aanwezig waren. rv tt:t- , h. .SpreLer verklaarde vervolgens , dat deze avond het 

• ~ t l vi s1ui tstuk v.as van de maand van vriendschap me~ de Sowje-c-
W J At~ n~ Unie en spralc de hoop ui t , dat die maand aanleiding za1 
~ ~ J • geven om de vriendschapsbanden van het Feder1andse volk 

J, 7l met Rus1artd te verstevigen , zodat beide volkeren in hechte 
eensgezindheid zu11en samenwerken om de vrede te \'linnen . 
Spreker betoogf e , dat r .u. steeds krachtig za1 medewer
ken om de vriendschap tussen :ederland en Rus1and te be
vorderen . 

1 a de woordw.van 'De "lries werd doo1· het red . Phi1har
monisch Orkest het rtussische volkslied gespeeld , onmidde1-
lijk gevo:t;d door het .. i1helmus . Beioe vo1ksliederen wer
den doo1· t.et publiek staande aangehoord . 

Vervo..L.gens boden tv;ee Russische meisjes in nationale 
lclederdracht met een l .. orte toespraak (in de Russische 
taal) b1oemen aan aan de rlussische art.bassadeur en diens 
ec 1tgenote . De anbassadeur sprak een \'Word van dank . 

JJaarna werden de m.uziek- en zangnu11uners ui tgevoerd 
vo1gens het hierbijgaande programma . 

Gedurende de pauze werdtJn in de vestJ.bu1e Russische 

- boekwerken-
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boekwerken en - tijdschriften ten verkoop aangeboden . Ook 
werd cr gecollecteerd voor de le I~i-dag en circuleerden 
lijsten om te tekenen voo.:c de vredesber;eging . In de zaal 
gint> I-en rond me~; ge1'rankeerd luchtpostpapier . -;en werd 
verzocht hierop te tekenen onder he-~ daarop gestelde ver
~oek aan president TRID.~l , ow te beruiddelen voor niet 
uitvoering van de doodstrat , helke is opgelegd aan de ne
ger LA.C GEE . 

Voor zover viel na te gaun ~erd dit verzoek door 
enkele personen getekend . 

'Tat er aan muziek en zang werd geboden oogstte veel 
bijval bij het publiek; er werd herhaaldelijk druk geap
plaudisseerd . 

Bohalve door De Vries voornoemd is door niemand die 
avond het woord gevoerd . 
~e avond eindigde te 23 . 00 uur . (einde) 



• 
PRIJS 15 CENT 

Vereniglng NEDERLAND-U.S.S.R. Afd. Den Haag 

• 

CJ1l,aand van vriencl~chap 
met de Sow jet-q,{rtie 

Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, grate zaal. 
Zondag 29 April 1951, aanvang 8 uur . 

Groot Volksuonuert 
Het Nederlands Philharmonisch Orkest o.l.v. 

Nico van der Linden. 

Het zangkoor ,Morgenrood" 

Solisten: 

EBERHARD REBLING 
piano 

KEES SMULDERS 
tenor 



Vijf kleine orkestwerken 
Alexander Weprik 

Allegro moderato, Adagio, Tempo di marcia , 
Allegro, Le nto 

Twee Opera-aria's uit ,Eugen Onegln", 
van Tsjaikowsky 

Solis!: Kees Smulders 

Eerste concert voor piano en orkest 
Pjolr ltjilsj T sjaikowsky 

Andante non troppo e molto maestoso - Allegro con spirito, 
Andantino semplice 
Allegro con luoco 
Solis! : E. Rebling 

Cf>auze 

Vredeslied 
Dimitri Sjostakowilsj 

Wij trekken 't Ieven tegemoet 
Dimitri Sjostakowilsj 

Russisch partisanenlied 
A. Werner 

Ten strijd 
Nowikol 

Kalinka 
Russisch volksliedje 

Mars van de democratische jeugd 
Nowikol 

T urkmenlsche suite voor orkest 
Boris Sjechter 

Stalin-cantate 
A. W. Alexandrow 

Koor en Orkesl Solis! K. Smulders 

• 

• 

5Lorte proqramma-toclichting 
De , \ 'ijf k!eine Orke::.tetu!ti<e~" vl!.ll uo in 189!> gcbnn~n Sow j t>t-eomponi.st 
.-\LEXAI."'iDE& WEPRffi ::ijn fr!sse, gems>kkcl:jk toegankelijke, in de 
Sowjet..Un!e popul&iro w~rl>jes, <'lie , ·anavond voor l!ct ee!"St ~Nederland 

worden uitgcvocrd. De Itallaan!'e tempo-aan~~jzingcn van deze stukken 
duidcn ook bet verschillende ka rakter daarv::.n a=: 1. F d s, kracbtlg; 
2. Rustig, bezonken; 3. In mars- tempo; 4. Fris, lovcndig ; 5. Langzruun. 
Bet E erste Pianoconeert van P jotr Djitsj Ts ja ll>owsl..-y Is een van de meest 
bekende symfonische werl<en uit ue gehclo mnz1ekliteratuur. B et is thans 
75 jaar geleuen, dat <lit pianoconcert, <lat door Rubinstein aanvanl{elijk 
voor .,onspeelbaa.r'' v~::Idaard werd, zljn ecrste uitvoering belcefde. Maar 
de prachtige melodieen, de rytltmlscbo stuw!rracht vooral ,·an bet Jaatste 
deel en de soms hartstochtelijke, soms innlge gevoclsultdrukklng beeft 
<lit wc::l{ zoor popu1a-ir gemaakt. Dit Pianoconccrt bcstaat ult drie dclen. 
Bet eerste deel begint meteon met het bckon<le majestueuze t hema, dat 
maar a1 te dikwijls voor allerlei bewerkingen mlsbrull<t werd. Na de 
doorwerl<ing van dit begintbema volgen andere mooie muzil<ale thema•s, 
die dan vlak voor llet einde van: (lit lange ecrs te deel door do piano alleen 
in een zog. cadens worden verwerkt. Bet rustigo twecde deel zou de muzL 
kale begeleiding van een ballet-scene lrnnnen zUn, zo aanscbouwelijkJ 1.8 
het in de warmte van zijn meloulciin en de inncrlljke berustlng, die slecbts 
in een fant.astisch tussenspel even onderbroken wordt. Bet derde en 

.a_laatste ueel is van een overstromcnde levcnsvreugde en bet steeds weer 
,.rerugkomende eerste tbema. wekt de indruk van cen groot vo!ksfee:;t. 

._ 

De koorzang heeft in de Sowjet..Unle een ongek ende vlucbt genomen, 
omdat er in alle bedrljven, in aile organisetieS> van aile stedcn en doi"}len 
van <lit reusa~'ltige land !1:0ren zijn, ws.ar t:l1 vnn Sowjet..componlsten 
prachtige liede?en en koorwerken voor geschreven hebben. Bet Vredeslled 
>an de werelill>eroemde sebepper van de ,Lenlngra.d-symlonie" Sjostako
witsj, ilet Mongools Oogstlied van Vandor Sandor, ,Roem aan ons Volk" 
van Boeglaj en het ma{)btige ,,Moskou" van Poljanowsky zijn voortreffe.. 
lijl{e voorbeelden van de ultgebrelde schitte rende ltoorllteratunr der 
Sowjet-Unie. 

De in 1900 geboren Sowjet..compon.ist Boris Sjechtc:: vertoefde geruime 
tijd in de Tttrkmeense Sowjet-republlek, waa.r hij actief deelnnm aan de 
opbouw van een nationaal muzieWcven. De lndruld<en van dit land en zijn 
bewoners beeft hij muzikaal ultgebccld ln zUn drledelige ,Turkmeniscbe 
Suite", die in de Sowjet.Unie grote bckcndbeld verworven beeft. Landelijke 
dansrythmen i11 bet eerste ueel, een rustlge Iandschapsscbilderlng in bet 
tweede deel en een massale volksoptocht in het laatste deel maken dlt werk 
tot een aanschouwe)ljk beeld van bet land Turlunenie en van zijn bewoners, 
die door de Soclalistlscbe Revolutle uit cen vreso)ljko feodale onderdruk. 
l<ing bevrijd werden. 



~et lied oan Stalin 
Russ. tekst: M. Injoesjkin. Muziclc W. Alexand;;ow. 

Ned. bcwerking: Theun de Vries. 

Van landschap tot landschap, hoog over de bergen, 
W aar de adelaar wijkt in 't azuren verschiet, 
Daar zingen van Stalin, hun held en hun herder 
De volken een stralend en weergaloos lied. 

Dat lied rept zich sneller dan vliegend gepluimte 
En brengt de verdrukkers tot angst en tot haat, 

) 2 maal 
) 

Het stoort zich aan wachtposten, grenzen noch ruimte ) 2 maal 
Het stoort zich aan niets dat zijn opvlucht weerstaat. ) • 
Het is niet bevreesd voor geweren en degens, 
Het juicht uit de volksbarricaden op straat, 
Dat lied zingen koelies en slavende negers, 
Dat lied zingt de vrije Chinese soldaat. 

Van landschap tot landschap, hoog over de bergen 
W aar 't gonzend vliegtuig de wolken doorschiet, 
Daar zingen van Stalin, hun held en hun . herder, 
De vo~en een stralend en weergaloos lied 
Stalins lied. 

) 2 maal 
) 

) 

) 3 maal · 
) 



NOTI.CIE 

AAN .ill 

VAN KB 
r:o .: 2556 
:::!e!:r.: LANDELIJ!CE CO:i!?R.R"!TI.. .• VER.:~:;:J::;:;.."t<.LAl'J-U.S.'3.R. 

Itt b?) (., 

Naar arn;eidinu van de inr1vud van U\'/ noti-tie 
d.d . 24-4- 1951 No . : 107274 dce1 ik U mede , dat mjj omtrent de 
door U bedoelde conferentie ,icts is bekeLd eeworden . 

KB, 22 .. ei 1951 
A COl t/FJ .J L:J 

~....;_~, 



• RAPPOR.:' VAN KB 
- .c 

AAN B III ' ?,,..._;,-) I :7'- -No .: 2514 

Betr.: l!"'~EESTAVOJD n NU 11 OP 21-4-1951. ~ '""'~ ~ 

Op 21-4-19 I hield de Verenjging Nederland
~ USSR in Amjco, Nieuwetraat 30 te ' s Gravenha~e een feestavond~ 

/" waarbij 'flheun DE VRIES enkele inleidende woorden sprak . 
Onder de bezoekers , mcrendccls arbeiders , 

bevonden zich 5 a 6 Russische mejsjcs. 
Een muziekgezelschap had geHeigerd te koman . 

.Een apartc loterij werd <.$ehouden voor cb oprichting van een Rus
sischc dansJroep, terwijl een sympathiebetuiging, vermoedelijk 
voor de vrede, ter tGkening rondging. 

KB 11 Mei 1951 



Verbin in : o . 1~ 

..-oss.2l/14 
2:> • ei 1951 • 

Onder .erp: .:.eu\.e led-: van da 7ereni. ing 
Datum ontv _ st b richt : 19 · ei 1951 
Betrou,1baarheid bcrichtgever: betrou.~baar 

r. . ' afd . 's- ravenh~~~ · 

- t, /r7.-;:,, -
tli · I# ACD/ 

.aardering bericht: betrou~baar 
··i 5 IEI1951· 

~CD/ IIt1;JJ? t 

OAT; 

2evens b richt gezonden aan:--
;~dew~r~ende instanties:--
Ondernomen actie: ---

PAR: 

../~~ ~ 

• 

\ 

·------------------------------------~------------

Yan een terzake [,O ... d Ge!niormeerd :persoon werd de:6er
zijds vernomen, dat ~e navolgende personen zich als lid 
hebben opgegeven van de vereniging 11I.eder1and-U . S . ~ ••• • 11 

( .u. ) a~deling 's-Gravenhage . 

l. 
te 
t·~ 

_..-I 2 . ~Y ... R, l=!endrikus Johannes , geboren 8 October 1917 

_, 

te Rijsv;ij_,_, .:B~uv.d met : 
dlizaceth VItiSER, geboren 5 .aart 1921 te 'a-Graven

age, won ... nde Soestdijkse}~ade 136 te 1 s - Gravenhage; 

3. SLCIT~~, ~endrika Antonia , geboren 29 ~pril 1885, 
weduwe van: 

A.rie 1.-~:x...,R . 1-oeder van de sub . 2 ~:>enoemde :: . J . r..~Y ·,R . 
Vonende Soestdijl~sekade 136 t~ ' ::J - Gravenhage ; 

4 . DOORlT , HendrJ.cus Corne1is van der , g eboren 28 Jeptem
bel' 1885 te 1 s-Gravenhage, gehU\'Id met: 

.aria J1isabeth BU1RI , geboren 6 :aart 1876 te 
1 s - Gravenhage , wonende Hilversumsestraat 155 te 's-Graven-1'"o•· (einde) 





Speciale instructies aan A C 0, (Slechts bij delinitieve opberging in 

r.. L te vullen). 

~'~.M.F GEDAAN 

co J;l/2 r?-J ....... .. ?!'?2 ... 6. .. ~ ......... . 

. ........ ~--~ry-

..................................... ~ .................. . 

Ald./Sect. : ~ ~~~ ~ Oat.: Par.: 1L 
./ 

Interne aanwijzingen A C D. 

A CD. 1}/lJ Dat.: J7 Par.: ~ G 
Aantekeningen (Nummeren s.v.p. !) : 

~-················ .................... . 
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n.a.v.schr . Den Haag 111289 z.CO 
MIN!STERI E VAN 

BHiNl!iHMNDSE Zl~N •s-Gravenhage, 30 Juni 1951 

. No .B .111289 · 

Ond.: J.W.VOS 
en W.SWARTS V ERTR OU E LIJ.K 

IIId/2s 

• 
Aan de Beer 

Te crwer informatie moge ik U berichten, dat 
de juis te persona1ia van de in Uw echrijven d.d. 
11 Juni 1951, Doss.21/76, onder 1 en 2 genoemde sprekere 
zijn: 

Jan Willem VOS, 
geboren 5 Novemoer 1907 te Groningen, 
wonende te Amflterdam. 

"'Villem S71ARTS, 
geboren 12 December 1915 te Amsterdam, 
wonende te Beverwijk • 

,.y/ HET HOOFD VAN DE DIENST 
r namens dcze: 

HoofdconDisearis van Gemeentepolitie, 



.. ~:\ 
\~ \,; 

v VERTROU',rELIJK 
Verbinding: flO . 12 
Doss.21/76 

11 Juni l.~ :Jl. 

Onderwerp : Del.ega"tievergadering Vereniging 11 Nederlanct-U. S. S. R. 11 

Datum ontvangs"t berich"t: - -- P J r:.,_J -~ ~-7;7:~'/ 
Betrouwbaarhe~d ber~chtgever: be,;rouwbaar 
Vlaardering ber~cn"t: be,;rouwbaar 
Tevens ber~ch"t ge zonden aan: --
.Medewerkende instanties :--
Ondernoruen actie:---

• 

Op Woensdag 6 Juni 1951 te 20.00 uur hield de ver
eniging "Nederland- U.S . S. R." in gebouw "Amicitia 11 te 's
venhage een openbare vergadering. 

Aanwezig waren plm. 700 personen. 
In verband met het feit, dat de capaciteit van de 

grote zaal onvoldoende was werd gebruik gemaakt van zaal 
21 van genoemd gebouw . 

~.P~~R~yekers van deze vergactering waren: 
1' 1 . 1~ VOS (machinist van de Centrale Noord te runs,;er

dam), <Jw;;ds 
.><._ 2 . Willem ZJ.'1./tRT (Hoogovens te IJmuiden), 
~~ 3 .m~ienus RIETV'8LD ( Werkspoor te Utrecht) , 

4 . Leo KONING uit Amsterdam. (Vermoedelijk Leonardus 
Adrianus KONING, geboren 15 April 1904 te Ams"terdam) . 

Oms"treeks 20.00 uur werd de vergadering geopend door 
het Eaagse gemeenteraadsl.id G. VAN PRAAG. Na een kort wel
komstwoord te hebben gesproken, gaf hij het woord aan de 
le s preker vaa de avond: Gerrit VOS . 

Spr eker gar een overzicht van zijn reis naar Rusland . 
De delegatie had zel f haar programma opgestelct , opda"t men 
niev alleen kon horen en zien , wat men daar kwij t wilde . 
Spreker was zeer getrof~en over alles , wat hij in Rusland 
te zien kreeg en zei , daL dit al.l es a~w~Jkt van hetgeen 
men in Nederland de mensen over Rusl and t r acht wijs te rna
ken . Tenslotte r i ep spreker de Nederlandse arbeiders op om 
voor het behoud van de vrede te bli~en strijden, evenals 
de Russische arbeiders , ctie ook alleen in vrede wi llen le
van en werken. 

Daarna sprak RIET¥ELD voornoemd . Hij zeide , dat de 
directie van Werkspoor hem had ontslagen, omdat men bang 
was , dat de arbeiders te weten zouden komen, hoe de Rus
sische arbeiders leefden en werkten. All.es wat i n Neder
land in de pers en voor de radio wordt gezegd z~jn grove 
leugens . l •. en is in Nederland bang , dat de arbeiders op 
dezelfde man.1.er wensen te leven als in Rusland . De Rus
sische arbeiders worden niet uitgebuit , omdat men daar 
voor e~n doel werkt , namelijk de vrede . 

Spreker riep de aanwezigen op om voor het behoud van 
de vrede te blijven werken en niets te geloven van het
geen er in Nederland wordt opgedist over Rusland , want 
dit zijn meestal grove leugens . 

Vervolgens sprak ~WART voornoemd . Hij deelde mede , 

- dat-
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dav de delega~ie enkel e IIougovens in Rusland had bezocht. 
Deze hoogovens z ~ jn minstens dr i emaal zo groot als bi j ons 
in IJmui den. De_arbeiders · .. erken er onder betere voorwaar-
den dan u~den. Van een "i jzeren gordijn"vias geen 

--~~!lree . Len kon zich overal vrij bewegen en men kon zien, 
wat men wilde . !·en sprak met tientall en arbeider s en allen 
vr oegen zi j: "Wat doen de l~ederlandse arbei ders voor he t 
behoud van de vrede?" . 

Spr eker was door dit alles zeer ge tro~~en en tenslotte 
wekt e hij de aanwezigen op om daadwer kelijk te blijven 
strijden voor de vrede. 

Daarna voerde de Russische dansgr oe p "Hieuwe Tijd " , 
bestaande uit acht dames, gekl eed i n Russ isch nationaal 
costuum met be geleiding van een accordeon, enige dansjes 
uit. Tevens zongen zij het Russische volkslied, dat door 
de aanwezigen staande werd aangehoord. 

Vervolgens werd p~m. 20 minuten gepauseerd. 
Tijdens de pauze bestond er gelegenheid om schril:'te

lijk vragen te stellen. Tevens werd er gecolporteerd met 
het weekblad "Vrede" en de brochure "Wij waren in Rusland" • 

Na de pauze deelde VAN PRAAG mede, da t er een zestig
tal vragen waren binnengekomen en dat he t onmogelijk was 
om deze alle te beantwoorden. In verband met de gestelde 
vragen zouden er binnenkor t buurtver gaderingen worden ge
houden. Hij deelde mede, dat de eerste buurtvergadering 
zal worden gehouden in ca~6 "Spoorwijk" aan de Eilaebrand
straat te 's-Gravenhage. 

Daarna sprak KONI NG voornoemd. 
Ook hij beweerde, dat alles, wa~ in Nederland over de 

Russische toestanden wordt verteld, leugens zijn. Hij wekte 
de aanwezigen op om in vrede met Rusland te blijven leven. 
',/ij moeten de agressieve bedoelingen van de Westerse lan
den de kop indrukl<en . Niets is voor de delegatie in Rus
land verborgen gehouden en men mocht zien, wat men wilda 
en vrij spreken met iedereen. 

Tenslotte warden door de delegatieCnige gestelde vra
gen beantwoord. 

Omstreeks 23.45 uur sloot VAN PRAAG voornoemd de 
vergadering. 

Aan de uitgang werd een opendoek collecte gehouden 
ten behoeve van RIETVELD, die in verband met zijn bezoek 
aan Rusland was ontslagen. 

~Bet geheel had een rustig verloop. (einde) 
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Ondernomen actie: ---

f) 
Op r:aandag 18 JW1i 19'1 werd een bi j eenKomsli gehouden 

van de z . g . 11 werkers 11 van de ver eni g1.ng "Neder1and-U. s . s . R: 
afdeling Den ~aag, in een zaa1 van het gebouw van het Ne
der1andse Onder~ijzers Genootschap aan de Va1kenooskade 
no . ,20 te Den Haag . 

Behal.ve de bestuursl.eden van de afde1ing Den Haag 
(VA ... .PRAA.G, Tit GA en 4ii ~fVBLD1 personaJ.ia beKt:na) waren 
19 werkers aanwez1.g, waaronder twee vrouwen . 

I De voorzitter, G. VAJ."r P::tA.A.G (beKend) openae lie p1m. 
20.00 uur de b1.jeenkomst. Hij deeJ.de mede, dat het eigen-
1ijK in de bedoeJ.ing had geJ.egen , dat het hoo:r'dbesliuurs
lid, Wim HULST , deze b1.jeenkomst zou openen, maar door 
zieKlie vru1 een derde was deze J.aa~slie verhinctera. 

~p.reker zei, da'ti men in het vervolg geregeld werkers
bijeenkomsten za1 houden, opdat de propaganaa voor N.U. 
intensiever zal worden en het publiek beter en in meerdere 
mate zal worden ingelicht over het gebeuren in de Sowjeli-' 
Unie, daar pers en radio het publiek zeer eenzijdig over 
dit enorme rijk inlichten. 

Spraker betoogde, dat de vereniging de l aatste tijd 
een vooraanstaande positie is gaan innemen in Nederland, 
voor wat betreft de voorlichliing over de Sowjet- Uni e . 

De belangstelling onder het Nederlandse publiek is 
tegenwoordig enorm groot voor het hedendaagse Rusland . 
r. en wil we ten wat daar nu werkelijk gebeurt en men wan
trouv:t veelal de voorlichting van pers en radio. 

Het ledenaantal in het gehele land is sterk stij~ende 
in alle lagen der bevolking . Door de maand van "Vrede en 
Vriendschap" (in April 19,1) bereikte men landelijk meer 
dan 50 . 000 mensen (of spreker hier het ledenaanlial mede 
bedoelde , zal nader v. orden ge!n:r'ormeerd) , terv.•ijl 1500 
extra exemplaren van het maanablad "NU" werden verkocht . 

Omdat VAl: PR.AAG nog naar een andere vergadering moes't , 
gaf hij de verdere leiding van de bijeenkomst over aan de 

~\ secreliaris Frans TlliGA (personaJ.ia bekend) en vertrok . 
TIUGA , de leiding der bijeenkomst overgenomen hebben

de , betoogde , dat er verschilJ.ende interne fouten in de 
afde1ing besliaan . 8r zijn, volgens spreker, werkers , die 
zeer langzaam zijn met het afDekenen der gelden , nadat de 
maandelijkse contributie is ge!nd en het blad bij de l~den 
is bezorgd. Dat moet verbeteren. De toestand is zo, dat de 
drukker van het blad contant betaald moet worden, alvorens 

- hij -
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hij de oplage aileV<.!!'t , \'Jan"t op ~njn beurt moet de druk
ker hot papier contaa t betalen aan de leverancier '1Van 
Gelder 1 s Papier:tabrieken11

• ::3lijven de v.erkers nu in ge
breke4, dan kou:t het hoofdbes"tuur in moeilijkheden. Di t 
is ook de reden \~. aarom het orgaan ·.;el ecns v:a"G laat in 
de ~a~nd verscnijnt . 

Om de propaganda voor de vorenieing te inuensiviseren 
heei t men besloten tot decentraJ.isatie en gaat !:en onuer
aidelineen stichten in Duindorp, Centrum, Duinourd, Sche
veningen en het Laa.kln•;artier. Hier worden dan onueraide
lingsbes"turen gekozen. Later zulJ.en meer onderaf'delingen1

• 

worde~ opgericht . 
Tot YQ.Q!.~i "Gter· van de al:de.Ling 11 Laakk\'lartier 11 is be-' 

' 

stemd: 
Johannes Jacobus BUYING, geboren 28 Juli 1904 te 

1 s-Gravenhage, banlcwerlcer, vionende Amazonestraat 26 te 
Den Haag . 

Spreker deelde voorts me de, dat men voor het aan- ; 
staande seizoen de beschik~ing heeft gekregen over 5 Rus
sische normaal!ilms en een paar smalfilms . In de zomer
maanden mag de propaganda voor de vereniging niet dood 
ZJ.jn; er moet ook dan gewer kt worden . Overwogen word"t; 
huis- aan- huis colportage met het maandblad. 

Spraker stelde de opgave, aa"t v66r September a . s . in 
de onderafdelingen Duindorp, Centrum en Laakkwartier elk 
50 nieuv:e leden moeten ge'.vonnen Viorden. 

uver dit laa"Gs"te ontstond een gedachtewisseling met 
de drie voorlopige 1eiders, die uiteindelijk deze opgave 
aannamen. ,~· dt!.ll~.J tl r , 

~en van deze leiders ~ 
r~ Gerardus Alber~us LUBB~RS, geboren te Boskoop 23 No

vember 1909, adminJ.stra"teur , wonende Celsiusstraat 20 te 
Den Haag (in Uwe administratie bekend). 

Uit de bijeenkomst kwam de suggestie naar voren om 

lhet maandblad een andere naam te geven, die meer tot het 
publiek spreekt. Ook wilde men exemplaren van he"t maand
b1ad voor een pri js van 10 cent uitsluitend vour de straa 
en huis- aan- huis colportage beschikbaar stellen. 

In verband met de kosten is dit, volgens de secreta
xis, niet mogelijk . De kostprijs van het b1ad ligt slechts 
even beneden de verkoopprijs van 20 cent . ken kan er voor
lopig niet aan denken de verkoopprijs te verlagen. Als er 
meer leden komen en meer exemplaren worden verkocht, kan 
in de toekomst de verkoopprijs ook lager worden . 

Jen van de werkers , t . w. 
X l Gerri t VAH D8R PLA.S , geboren te 1 s-Gravenhage 3 Oc

tober 1889 , grondwerker, wone11de Kompasstraat 145 te 
•s- Gravenhage , die lid is van de C. P . N., betoogde, dat 
hij onmogelijk meer voor de vereniging kan doen, dan dat 
"tat hij tot op he den presteerde , in verband met zijn ar
beid voor andere verenigingen en bonden (o . a . de E. V. C. ) . 

Enkele werkers deelden mede , dat zij niet aan de 
huis- aan- huis- en straatcolportage kunnen meedoen, ui~ 
vrees hun betrekking te zullen verliezen. 

Een andere werker vond het winnen van 150 nieuwe le
den in de drie hierbovengenoemde onderaidelingen niets 
te veel. 

Ook kwam een der werkers met het 
met een paar slagzinnen huis- aan- huis 
een paar dagen l ater bij die adressen 
schap te gaan praten. 

voorstel om fo l ders 
te bezorgen en dan 
over het l i dmaat-

- Dit-
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Di t voorstel za.L in ernstige overweging ·;;orden ge 
nomen . 

Ook wilde men het maandblad deponeren op de l eesta
fels van verschil.Lende caxe's . De secretaris dach~, dat 
die exemplaren te sr-oedig zouden vcrdwijnen of door het 
publiek in handen van de kellner o1 eigenaar zouden "-'Or
den gesteld . .7el gaf hij de raad om wat exemplaren van 
het blad mede te nemen en b .v. bij de kapper aan de daar 
wachtenden te verkopen of aan de kapper te vragen een 
exernplaar op de tafe.L in de salon te mogen neerleggen. 
- De secretaris dee~de nog mede , dat er financi~le 

l
moeilijkheden bij het hoofdbestuur zijn , doch dat deze 
binnen een p3. ar maanden zulHm worden opgelost . 

Spraker betoclhe voorts, dat het voeren van meer 
kracht i ge propagalida uit eigen boezem voortkomt en dat 
men geen opdrachten heeft ontvangen van de partij (C. P . N.), 
uit de Sowjet- Unie of van haar ambassade te Den Haag . 

Spraker wekte nogmaals de werkers op om de vereni
ging groot te helpen maken. "Hot le dental stijgt wel 
steeds; bedankjes komen weinig of niet voor , maar er moe
ten nog meer leden komen . Alle lagen der bevolk1ng moeten 
worden bereikt . Het publiek moet de waarheid over de , 
Sowjet- Unie weten. 

&r wo1·dt een s terke propaganda gevoerd om met de . 
Sowjet- Unie in oorlog te komen, uaarom meet men voor het 
behouu van de vrede strijden. Dit is in het belang van· 
U zelf, 11Tw kinderen en de gehele wereld 11

• 

Onder dankzegging voor de betoonde belangstelling 
~sloot spreker te 22 . 4~ uur de bijeenkomst . (einde) 
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Datum on~vanus~ buricht: 4 Juli 1951 

BetrOU\', baarheid bel·ichtgever: oe trc ur:baar 
/aardering bericht: be-trom, baar 

Tevens bericht gezonden aan: --

.rt.edewerlcende instanties: --

Ondernomen actie:---

l )1-· 

.l'r' 
Van een terzake 0 0Cd ge5!niormeerd persoon v:erd dezer

zijds Let volgende vernomen: 
l. KR'2CHTil\G, Antoon :1endrikUS..z. geboren 4 September l9..L3 
te Den 1elder , slagersbediende , gehU\;d me"t: 

00 3CF!OT, G~rarda flntonia Geertruida va .. , gebore n 21 
/ .. ei .L914 te 1 s - Gravenhag , '· OL '1 e Joestc.ijl:se~.c.tde .L21 -~e 

/~ 1 s-"'rav"'~age , is lid van 11U. · • 11 en abo m:. op "De aarheid" 
!J' 1~ '\11 · BCC':.. , Jacob , ge bo1·en 27 Gc ~ober 18...>6 ~~~ A.oog a/d 6aan 

f ... (bij l.n;· diens"t bekend) , bank\•,erkdr en die\ 1s ech"tgeno"te 
· -~ 3. SLU".1.S , .:.lizabe~Gh , geboren 13 Jnnuari .L8U7 -ce :.aandijk , 
. beidcn \.onende Joe::>'ta~jksekade 670 te 1 s - ravenha ge , zijn 

lid vail 11 N. U. 11
• 

fl.·. 4. RC:Gc!NBlJG..:.I7, Hele~a Co1·ne ia , geboren 20 April 1898 te 
1 a-Gravenhage , gesche~den ec~~.~genote van: 

BROKK8 , Peter Cornelia Her man, geboren 24 !.laart ..Lt5'37 
..,./ te Utrecht , verpleegster, wonende Heelsumstraa1i 147 te 

's-Gravenhage , is kort geleden lid gew orden van 11 N. U. 11
• 

5. BOORTMAN, :t:lartinus , &eboren 1:> Februari 1896 te 
1 s - Gravenhage , atucadoor (0) en dionst echtgenote: 
6 . BLEYSWIJK, Geertruida 1!'rancina van , geboren 11 Februa-
ri 1905 te 1 a-Gravenhage, beiden wononde !Juiderparklaan 1~ 
te 1 s-Gravenhage, zijn lid van 11 1'. . U. 11 • 

7. Jhr :J·EITH, Rijnvi s , geboren 21 Juli 1909 te Utrecht , 
zenuwarts , gehuwd met: 

BRUGGEl:, Lov.ise van, geboren 7 Juni 1920 te Ansterdam , 
.,..- wononde Stationsweg 4 te 1 s - Gravenhage , is s"'dert kort lid 

van 11 _ . U. 11 • Betrokkene is bij Uw dienst bekend . 
8 . ROTTc.V .... .:!L , :.artinus ,_ geboren 5 1 aart 1934 te 1 a - Gra-
venhage' Onbehuwd' ··:onend.3 u'.liderparklaan l_; ta I a - Graven
:_" gt. (bij u .. -. dienst be1:end) .J 1 diens broer 
9 . ROTT_V3 .... L, Her::an Cor.!'lclis , geboren 30 .. aart 1930 te 
1 s - ravenhage , ongeht,lY•d, \\onende zelfde adr~s , 

zijY. lid van "-. u.". 
10 . J-u.I'I.:JH, Piet.,.c · endrik Splinter van, geboren 18 'e
bruari 1915 te 's-~'raverih t'"e , >oekbinder , wonende Cuyp
straat 106 te 1 s-Gravenhag~ (bij ttw dienst bekend) .:ln 

\A--· diens echtgenote 
· ,- 11. GROZN, Dirkje, gebo::cen 23 ~.•'ebruari 1916 te 1 s - Graven

hage , 'i'.Ontnde zeL.de ad1·es , zijn lid van ")T.U . ". 

\ 

... d J 12 . SLsRr .... IHG, Apollonia 2 geboren 29 September 1924 te 

1~ 
1 ~ Dordrecht, gehuV~d met: 

r - 2-
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xJ BRUSSE Dani~l , g e boren 8 ~.aart 1917 te 's-Graven.ll:l ge 
(boekhouder ~ , v;onendc l~unspeetlaan 21)7 te ' s-Gravenhage, is 
lid van "N. U. 11

• 

Haar man is als zodai"i5 l'eeds bij Uv: dienst bekend . 

)f
,~..x: 13 . STAPEL, Juli1::1 Ott ilL, , 0 Cboren 19 I:ei 1912 te "!Xissel

o.orl. , .. onerde =~ulshorststr&.at 176 te 1 s-Graverillage , is lid 
van " .. • "C . 11 , evE.na.ls haar (bij Uw dienst bekend) echtgenoot 

. .}4-l,..,>(j J..CLIL. , :tudolf van der , geboren 9 October 1907 te 
t'\ Rotterdaru . 

14 . :3ALLc;:_t,_~3., , Johannt:::~_ {;eboren l~ Ausustus 1916 te 
1 s - • ravenhae,e , gehUi:d met : 

I.L • 1 L .... TSCH, Laria , g eboren 22 December 1913 te 1 s - Graven-
/ hat,e , chaW:Ieur , wonende in het woonschip "Leende.L't" , lig-
~ gendo Soestdijksekade t/o Barnoveldstraat te ' s -Graver~age , 

~ is a bonne op "De faarheid" . ( einde) , 
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OPKAAfH 
ACD/ 

• 

• 

./ 
Van een persoon, die terzake geed ge!nformeerd is , 

ward het volgende vernomen: 
X' I Harmanna VAN DER SLUIS, gel)oren 26 Pebruari 1901 te 

Utrecht , echtgenote van: 
X 1 Theodorus Jacobus l.:USSERT, geboren 21 Juni 1903 te 

1 s - Gravenhage, \·,onende Bussumsestraat 31 te 1 s - Gravenhage 
en 

X \ Lucie ~aria SEBRuGTS , geboren 20 November 1917 te 
Le1oen , ec~tgenote van: 

Y., 1 Ludwig Arnold SCHl'LIDi:.o.-tS , 0 eboren 2 .~ugustus 1892 
te amsterdam , wonende doestdijAsekade 101 te ' s- Graven
hage (beiden bij D bekend) , zijn werker.van de vereniging 
"Nederland- U. S. S. R. " , afde.l~ng 's- Gravenhage en tevens 
propagand1sTe voor de vredesactie , ui tgaande van de ITeder-
landse Vrouwen Bew€ging (N . V. B. ) , waarvan beiden lid zijn" . 

l 
Tevens werd door diezeliae persoon medegedeeia, dat 

'<\Gerard us Johannes VAN DAJ , geboren 15 Juni l!:$98 te 
1 s - Gravenhage , wonende 8scamplaan 83 ~e ' s - Gravenhage (bij 

Uw dienst bekend) , a.lhoewel geen lid zijnde van de verm i
ging "Nederland- U. S. S. R. " , zich meu in.gang van 1 September 
1951 heeft geabonneerd op het door die vereniging ui~gege-

W veil maandblad 1 1N. U. " . ( einde) -
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Da twn ontvanust b~1·ie; ... : 1_, ctober 1951 
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I e dewer lcende in:.. .... 11 ~ ids :---
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p.;rl-~// 

~--Oi.·.!Jl.l. . ..3 

Van een ter zake good ~e!niorwcera p"'rsocn \.erd de zer
z i j ds het volgende vernomen : 

Op Donderdag , 18 October 1 9Jl, des avonds t e 20 . 1 5 
uur i s ee.1 ... be s t uur sve r gadering gehouden va ::1 d~ ver eniging : 
11 ... eder1a1 ... d- u. s . s. "1. .

11 , afde1ing •s - G:!:avenhage . 
Op deze vel.'gaderL g , welke gohoua.en v.er <i t e.r huize 

van de penningrnee s ter, A\/ Jacobifs Pieter .. IE~V8LD, geboren 9 pril 1922 te 
' s-G1·avenhab~, \ one:nde Yelpses t 1·aat 158 te 1 s - u-raven.hage , 
wa ren tevens eni~e werkers ui teenodi gd . 

De sec1·e taris, ... rans TL.GA, geboren 2 Januari 19l3 
t~ 1 s - Grava.nhage, .. onende l aystrtll:l.t 53 te 's-Graver~'1.a0e, 
die de v~rgaderin0 zou leiden , zond op het laatste ogen
b1ik bcricht van ver.ilindering . 

De vergadering ward nu geleid door RI':::illE:LD voor-
no~md . Verder waren aanv1ezie,: 

1--
1
1 Gerardus Albertus LUBBB1o , g ,bo..~.·Jn 23 Novembt:l' 1905 

I 
·ttl Boskoop , administrateur, .on nde Culsiuss traat 20 te 
's- ravenhage , als lid van het bestuur en cJ.e volgenCle 
\1f:ll'k0J.'S: 
I Johannes J·acobus BUIJIHG· , geboren 28 Juli 1904 te 

.P<. 1 s - Graven.hage , bankwerker , \Jonende Ama~ onestraat 26 te 
's-Gravenhage , 

'1-.. I Bartus 30BO, gebo1·en 15 _rovemb;;r 1909 te ~u.ilichem , 
,,eg\.ei·ker , won..;;:ide .Pluvierstraat 162 to ' s-Gravenhac:e . 

'A I 1 icolai oY.A:NKO' geboren 15 ... ov~. ~bv!' 1900 te 'Eskare-
l'inodar '(.;:i.sl . ) , e1ectrolassel', gehU\,d 1..ot: 

} Klaudia dC31~GA , ge boren 15 aart 1903 te ~skaterino-
~ dar (Rsl . ) , v;on- .1de Pie tor van den ~andestraat 30 te 

1 s - G-ravm.hage , 
• evrou• .. VA.J Gu'8ST en de eer BIJL . Waarschijnlijk 

zi jn hi·e::: bedoeld : 
~ 1 Pie t ... l·ne11a OOS.~RO ...... , 0 eboren te .Ieinhkel1SZand , 

1ech tgenote van Adrianus I ~L G~, .... sT, wonende _attemluan 
""' 79 te ' s - ravenhage en 
~ 1 Jacob BIJL, geboren 10 Fabruari 1897 te Arnhem, 

~;on- d~ Laakkade 252 te 's-Gravenhage . 
1:et afdelint,sbestuur Henste , in opdracht van het 

hoo.zd·oestuur, enke1e adviezen te hor<;Jn , o . a . over de 
samenstel1ing van h-3t maandblad "lW" . 

Na eindeloze besprelcint,en werd besloten 1om het 
hoo:t'dbestuur voor te stollen : 
1. net maandblad "NU" in eon ander formaat te doen 

verschijnen (idts lcleiner dan nu) en hat aant al 

- bladzijden-
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bladzijden uit te breiden; 
2 . De inhoud van het blad meer populair te ~aken door 

aal._tr.;kkelijke artilcelen voor de arbeiders met !!leer· 
ioco's; 

:> . uok ar·beiders gelegenheid te geven in he1: blad te 
;:;c:lrijveL, 

4. De n&am van het blad te varanderen in "D"" SovJ jet- Unie" 
orgaan van de verenieing "~Tedel'land-U . S . S . ~•·" · 
De naam "IW" acht me)lj' niets zeggend en ileiYlig sug
gestief; 

5. Het volgend jaar een arbeidersdelegatie naar Rusland 
te zenden van arbeiders uitsluitend uit 's- Gravenhage 
en directe omgeving , zoals mensen van de P. T. T., tram, 
spoorwegen en bouwvaklcen . 
Uit de gesprekken , welke verder warden gevoerd, bleek, 

t de films , welke door de vereniGing wordBn gedraaid , 
eads gratis ter beschildcing v.orden gesteld door de Sow
t 1\mbassade te ' s - Gravenhage . 

Verder werd medegedeeld , ds.t tijdens de filmvoor
stelling op ~ondag, 14 October 1951, in Corso- Cinema , 
zich 32 nieuwe 1eden hadden aangeme1d en dat de open col-
1t::cte na afloop dier voorstel1ing ~ . 107 .-- had opgebracht . 

~inde r 
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tJ /'·'It 
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l OPKAA£, levens bericht 0 zond n aan:---

l 
i " 

ACD/ 
! edewerk .nde L1s ta ~.oi s: - - - DAT: ' 
Onder nomen ac ... ie: --- P'AR: i 

• 

.. 

~.:~nit::8 tijd geleagn if; door het b stuur van da 
Tereniging 1' ederland-L- . J . " . • " Ln E:hoo;;ve van deze 
ver·eniging een beschenk..; ....... c...il..0 ui t de ;JOV jet- Unie on-.;

vaneen , bestaande ui t ce .. _ ~ilmapparao t voor snalfilm 

Llet geluidsband . 

""ag 7an -.. lac.u ... u 

is .~deline :len 
~erdergeno is voorlopig 
vt-:111 hl'.ize van de bij U be tende 

.c 1'8Uo:3 _L.,Gll. , 6 eboren .,e 's-Gravenha0 e 2 Januari 

1S1.> , ,.on_.n.:c .. aystraa t 53 te 's- rav • .nhage . 
_ c"l. ligt in :1et voornemen om 

Jacob Arno1dus J.;:u. ...... .li'JRfuJ\1. , geboren te ' s - Gravenhage 

12 September 1914 , wo1~nde La~ensestraat ~2 te ' s - Gra
VEJn.ha&t:J , cVbl'let-.nS bij U bclceud , Op te 1eiden tot f i im

(q opc1·at .. Ul' . ( einde) 
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Verblndine: 1 v . ~ 16 Januari 19?2 . 
Doss . 21; 99 

Onderwern: r.eacn van de Ve~·eniginb 11 • edel'lana- t, . s . s . r. . II 

Datum o .-cvangst bericht: .Januari 19?2 . 

Betrom.oaarheid b.richtgever : be~rou~baar 
',laaraering b~::richt : betrou•.lbaar 

Tevens bericht gezonden aan: - - 

~~dewerkendo instanti es: --
Cndernomen actie: - - -

. - I .lf l ...... ---ACD/ , 
OAT: 

I PAR: .. 

- -~/. / '/ t?/. /.U . .3 

r-··~ .1M 1S52 

I /,/l '/.J;/ 

Van een im.ormant werd het volgende vernomen: 

' 

~ !!ie uw ingeschreven lid van de vereniging 11 Hederl and-
J~)· t . 3 . S . R. 11

, a:t.deling 1 s - G1·avenhage, -r;:rj'ii: -
_/ an den ') ~ 11 . :mffiG I'iete:r ~lexander geboren 10 · aart 1899 te 

~· 

' 

wsterdau, Iiliaa nouder- ~ruidenier, wonende Zuiderpark-
1aan 27 ta 1 s - G-rave11hage; 

/ 12 . G'EUZ"E, Pietcrnel1ai geboren 13 cctober 1927 te 
1 S- Gravenhage , :::chtgeno e van: 

VISSER, : aarten , geboren 5 Februari 1917 te, ' s - Graven
' hage, v:onende in het \;oonschip 11Kabouter" , ge1egen aan de 
Loosduinsekade tegenover de Gooilaan te 1 s - Gravenhage; 

3 . I.lfu-~.SLAND , ~-rendrika ,ille:mina , geboren 2 ! ... ei 1899 te 
1 s - Gravenhage , echtgenote van: 

B~RG , Pieter Al exandt:lr van den , geboren 10 J aart 1899 
te Amsterdam, wonende Zuiderparklaan 27 te 1 s - Gravenhage ; 

/4 . :r.OLC:T , Johan Herman, g~:; boren 2~ Apri l 1934 te 1 s - Gra-
venhage , ongehuwd , zoon van de sub 5 genoemdo R. A. NOLET , 
wonende tlil verswn.sestraat 169 te 1 s - Gravenhage; 

) , • nOLBT ' Reinier 1\n'tonius ' e eboren 23 I ei 1904 te I s- Gr 
venhage , •lOndnde Eilversumsestraat 169 te 1 s - Gravenhage 
( t;,ehu\•d rr•et de sub 6 genoemde) 1 

\ 
• .v - 6 . TIM! ER .. .JU;S , Anna ... aria, t:.ebol.•en 12 April 1908 te 

/ 1 s- Gravenhage , ~chtgetlote vaP de sub 5 genoeude ::L . B. • •• OLwT , 
\:onende Ellversumsestraat 169 te 1 s - Gravenhage; 

(ij'~ ~ j7 . VISSER , ~adrten , geboren 5 >'ebruari 1917 te ' s - Graven\..:... d\J ~ hage , ge.a.u\;d met: 
GuU6B , Pieternella , goboren 13 October 1927 t~ ' s - Gra

venha0t:: , cb.av.J.Ieur , • .. onende. in het ,.~oonschip 11Kabouter 11
, 

geleg~::I ... aan de Lousduinsekade tegenover de Gooilaan te 
1 s-GraveT~..hage . 

Reeds lid van de verep.iging 11 Nederla.."ld- U. S . S. R. " ware 

I\ I ~ 1. JoCHJt.L:::> Gerri t , g._ boren H3 Aueustus 1899 te • s - Gra-
. \J I venhage , kani oorbed i ende , ·.~onende ~uiderparklaan 494 te 

1 s - Gravenhage ; 
- 2-



- 2-

1 2\/ LE-.~U .'~, Dr Jules de , geboren 7 J anuru.•i 1913 te Amster
dam , joro·nali st , v;onende Suezkade 173 te 1 s - G1·avenhage; 

3 . lillLL ... , oo;phi a _etronella Jacoba , geboren 7 . e i 1895 te 
' s - .Jr<:..venhabe , ect~~.~ge_'lo~e van : J\.,0L.~.:~IJS , ~J~r.·it (sub 1 ge
noemd) , i·.one'1de ~uiuel·parl:laan 494 te 1 s - .... raven.hage; 

r . "-. ) J 4 . 3II!JLE7G, l'it=ter , geboren 24 September 1~17 te Gr onin-
·1:1.,, ' \f L>en, magazijnmeest;er , \'.onende Elspeetstraat 39 te ' s - Gra-/ r lhabe. (einde ) 
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D. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de Vereni
Ned.-U.SSR op 3- 1-1952 in restaurant DE POOL te den 

Haag ean vergadering hield, waaruit het volgende bekend 
we rd. 
Op de vergadering waren + 35 man aanwezig. Slechts degenen 
met een lidmaatschapskaart worden toogelaten. De kellner 
aan de buitendeur was blijkbaar ingeschakeld, want hij 
maakte de indruk, dat hij de mensen opwachtte, om hen ver
der naar de bovenzaal te begeleiden. Beneden was alles leeg . 
3edert 1 Sept . 1950 zijn + 350 nieuwe leden gei.'Tonnen, vnl . 
uit het La~~artier , als-gevolg van huis- aan- huisacties • 
Het totaa+ aantal leden te Den Haag bedraagt thans ~ 1300 • 
.;,'preker (TINGA?) zei, dat den Haag achter ':ras met de actie; 
de leden zijn te passief. Taak: van de nieuw aangeslotenen 
blijvende en trouwe leden te maken . Hulpmiddel: "1TU" -:vordt 
meer attractief. 
Dit jaar vooral sterke propaganda, vooral met het oog op de 
a . s . verkiezingen. Gewaarschuwd ·,rerd voor de te ver:vachten 
tegenactie op propagandistisch g,9 bied. 
~en verandering in de organisatie te Den Haag ligt in het 
voornemen .Er zal me ~r gedecentraliseerd worden: dus kleine 
groepen en districten. Reeds zijn twe~ groepen gevormd: 
Laruaavartier en Centrum. 
wril, de maand van vriendschap voor de UdSR, zal verhoogde 
activiteit geven: o.a. zullen in particuliere huizen films I 
vertoond worden. 
De kosten zullen l aag zijn: f . 5,- voor de operateur + reis
en verblijfskosten. Nodig is de beschikking over 6/10 Ampere 
in de huizen. 
~>.ls prijs voor de nieuwe leden winners: een lot voor een 
reis naar Rusland, waaraan 15 man kunnen deelnemen . 
Het besluit , om meer i n en met kleine groepen te werken werd 
genomen , omdat men ingezien he~ft , dat dit meer aansluit 
c..an de Nederlandse mentaliteit. mdere ~roepen , b . v . de A..R. 
partij gaan hierin voor. ~e tijd van grote meetings is voor
bij . 
De vergadering droeg gehe~l het karakter van een samenkomst 
van communisten. 
N" . a . v . critiek op de filmvertoningen werd de moeilitjkheid 
genoemd, dat de Russ . Amb . de films eerst zeer laat ter be 
schikking geeft . 
Bovcndien: de filmvertoningen kunnen slechts voor leden toe
gankel ijk zijn, daar een l i dmaatschapskaart verplicht vertoond 
moet worden, nu er politi e- controle is . 



2 . 

In de toe1comst zullen dan de leden tevoren ingeschreven moe 
ten zijn: het is onge'.'lenst dat de poli tie ter vergadering 
de lijsten inki jkt om te zien of iemand, die zonder kaart 
versch~nen is, wel ingeschreven is . 

KB, f ? Febru ari 1952 J 

' VRIJ VOOR ACTI~.J 
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