
·(.,'\l ' R(;,�<...� � 
No. CV/GJOo-1948. ARNHEM, 20 A,pri_1_1_2�!_,

• 

Volgno. 

G EH EIM. 2 2. APR. 1948 
-

ACDJJJ�t t
�---_.,;,----

Aan de Centrale Veilfugheidsdienst

Javastraat 68 BUREAU 8 
1 s- Gravenhage • 2 3 APR 1948 

Te Arnhem is omstreeks December 1947 opge
richt een afdeling van de Vereniging :Nederland -
u.s.s.R. 

PO l,J::j.O')(. Secretaris is Theodorus HENDRIKS, geboren 
te Arnhem, 3.2.1918, kantoorbediende, wonende� 

pp ,ia/ ..f�huize van zijn vader Gerrit HENDRIKS, geboren te
_:._p. Arn...hem, 5 .1 .1890, machinist, wonende te Arnhem, 

Klarenbeekstraat 83. 
De vader is een fel communist. Hij stortte

in 1945 f. 25•-- in het toenmalige postma Pers
en propagandafonds van De Waarheid, de grootste
�n Arnhem voor dat doel gegeven gift. 

De zoon stond in Juli 1946 als no. 6 op de
candidatenlijst van de C.P.N. voor de gemeente
raadsverkiezing te Arnhem. 

� Beiden zijn enthousiaste c.p.N.-vergadering
bezoekers. 

Van acttviteit van genoemde afdeling is nog
slechts bem erkt, dat op openbare vergaderingen 
van de C.P.N• met het maandblad 11 NU11 werd gecol
porteerd. 

De Hoofdcommissar·s van Politie,
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VERSLAG van een lezing voor de ;!#Q:!Jil-.'�Tan d� afdeling 4rn,hemc:Y@lP

van de vereniging Neder an - u.s.s.R., en genodigden, ge
houden te Arnhem op Donderdag, 20 Mei 1948. 

IZaalcapaciteit:
Aanwezig : 

)i�preker 

(Onderwerp 

250 personen • 
14 personen ( inclusief 3 be stuur sleden) • 

Zekere SMIT uit Amsterdam. �&iN'M Jw;J. 
Het leven in de sovjet Unie. 

Onder de aanwezigen bevonden zich de volgende hier bekende 
..;, personen: 

� ITheodorus HENDRIKS, geboren te Arnhem, 3.2.1918, kantoorbediende, 
wonende te Arnhem, Klarenbeek straat 83, voorl. secretaris; 

/}.Johanna Catharina DRECKSCH1IT.IYI1, geboren te Amsterdam, 19.11.1902, 
gemeenteraadslid CPN, wonende te Arnhem, vondellaan 31; voorl. be
stuurslid; 

lf�Hendrik LASONDER, geboren te Lonneker (gem. En.schede), 31.1.1878, 
kunstschilder, wonende te Arnhem, verlengde prümelaan 75, voorl. 
bestuurslid; 

"ÀI Willem Cornelis VAN DE MEEBERG, geboren te Arnhem, 25.4.1920, wonen
de te Arnhem, Musschenplein 11; 

�J.Albertus VAN DEN BERG, geboren te Bolsward, 11.8.1925, groenten
kweker, wonende te Arnhem, Rosendaalsestraat 496; 

"Y Margaretha HOMBURG, geboren te Rotterdam, 16.11.1914, echtgenote 
't van Hendrik Tiemen NIJHOF, geb. te Apeldoorn, 21.6.1911, wonende 

Arnhem, Klarendalseweg 91, 
terwijl nog de volgende personen aanwezig waren, omtrent wier acti
viteit tot heden nog weinig bekend was: 

/ PETERS, Hermanus, geboren te Arnhem, 6.11.1887, courantenbezorger, 
wonende te Arnhem, Rozenstraat 27; 

;;CORNELISSEN, Theodora Jacoba, geboren te Nijmegen, 25.1.1888, e��t
genote van H. peters, voornoemd; 

/ DUREr, nadere gegevens nog onbekend. 

De lezing werd geopemd door Th. HENDRIKS, die zijn teleur.
stelling uiti:prak over de wijze1i1Qarop de meesten, die waren uitgeno
digd, deze eerste lezing te Arnhem bij te wonen, aan die uitnodigin 
hadden gevolg gegeven, nl. door niet te komen. Hij zei te hopen, dat 
dit voor de heer SM.IT geen beletsel zou zijn zijn rede uit te spre
ken en dat deze avond er toe mocht medewerken om in de toekomst 
meer belangstelling te krijgen. 

1 SMIT' begon met mede te delen, dat hij tweemaal in de 
tunie had vertoeta, nl. omstreeks 1928 en 1938. Hij zei, dat de 
uitgctng in die periode buitengewoon groot was geweest en wees 
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zeer gunstig verloop van de verschillende 5 jaren-plans. rn 1938 
v1as het Amerikaanse productiepeil door de sovjet Unie geëvenaard.

Spr. wees op de komende crises in Amerika en de daaraan 
11 verbonden" landen en zei, dat de Nederlandse arbeider opgeofferd 

\werd aan het Amerikaanse kapitalisme. Hij zei, dat een economische
crisis in de sovjet Unie uitgesloten was. Hij stelde het ;,rarshall
plan te�enover het laatste Russische 5-jarenplan en wees er op, dat
dit in 4 jaren kon worden uitgevoerd, terwijl volgens hem het 
Marshall-plan niet in staat was in die tijd het verwachte resultaat
ook maar te benaderen. 

Uadat sp1•. het Russische culturele leven in de meest gunsti
ge bewoordingen had behandeld ging hi:j over tot de bespreking van 
de positie der kerk in de �ovjet Unie. 

Ten slotte zette spr. nog in het kort het doel en streven
van de vereniging Nederland - u.s.s.n. uiteen, nl. dat deel van 
het Nederlandse volk, dat medelevende belangstelling heeft voor het

uidige Rusland, een inzicht te geven over het leven in de Sovjet 
nie op het gebied van wetenschap, kunst, sport, techniek enz., 

/Ij onder daarbij de door de Sovjet Unie gevoerde staatkundige politie
//• n beschouwing te nemen • 

Na een korte pauze werden enige vragen gesteld over de rech
ten van de gehuwde vrouw, de vrouwelijke arbeider en de positie van
de kerk, v1elke vragen op de bekende wij ze werden beantwoord. 

/ 
DUREI' vroeg of de GePoe nog bestond. Sï.JIT antwoordde, dat 

deze instelling was opgeheven. Hij erkende echter, dat er nog wel
een veiligheidsdienst in Rusland bestond, welke uit sluitend tot 
taak had op te treden tegen de buitenlandse spionnage in de sovjet

, Unie. 

Bijlage: 1 convocatie tot het bijwonen van deze lezing.

De Hoofdcommissaris van Politie,

� ('C. Borstlap).
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VERENIGING NED.s.RLAND - U.S. S. R. 

Secr. Klarenbeekstraat 83 
ARNHEM. 

L.s.,

Afd. Arnhem - Velp • 

Arnhem, 18 1:ei 1948. 

Het belangrijke aandeel, dat de sowjet-Unie heeft gehad in 
de militaire nederlaag en de ineenstorting van het nationaal-soci
alistische Duitsland, heeft aangetoond, dat de voorlichting, die 
wij in ons land over Rusland kregen, op zijn minst geno�en zeer 
eenzijdig en onvolledig was. zowel de Duit se propaganda in de ja
ren na Mei I l�O als onze vooroorlogse pers waren in dit opzicht wei
nig objectief. 

De belangrijke positie, die de sowjet-Unie na deze oorlog in 
cultureel, economisch en sociaal opzicht in Euro�a inneemt, heeft 
geleid tot de oprichting van de landelijke vereniging NEDERLAND
u.s.s.R., welke zich ten doel stelt objectieve voorlichting te ge
ven over de wetenschap, muziek, beeldende kunsten, litteratuur,
techniek, sport, enz. Zij tracht dj_t te bereiken door het uitgeven
van een geillustreerd maandblad, door het vertonen van films en
het houden van tentoonstellingen en lezingen.

Deze vereniging dient al diegenen te omvatten, die ongeacht 
hun politieke en godsdienstige overtuiging een open oog en sympa
thieke belangstelling hebben voor de culturele en maatschappelijke 
ontwikkeling van het huidige Rusland. 

Door de Afdeling Arnhem-Velp wordt op Donderdag 20 Mei in 
de Volksuniversiteit - Rijnstraat - Arnhem, 1 s-avonds 8 uur een 
bijeenkomst gehouden, waar door de heer Smit uit Amsterdam, die 
tot kort voor de oorlog in de u.s.s.R. verbleef, een lezing zal 
worden gehouden over 11 Het leven in de Sowjet Unie". 

Wij nodigen U hiermede uit op deze avond kennis met onze ver.., 
eniging te komen maken. Het stellen v·an vragen zal door de inlei
der bijzonder op prijs worden gesteld. 

\ 

�mens het voorlopig bestuur: 

Th. Hendriks 
Mevr. J. Dreckschtnidt 
K• Lasonde:r:.
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Verbinding .I.D. Cnler.ibor5• 
Da turn : ::)onderdat, 5 ·�pril 1951. f;_ 1 APR. l951
.Jaardering bericht :Betrou\Jbaar. . 
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Delegatiev€rS la&,ver,:'aaerin.;, b, le�-d door de Vereniging 11 

_;ec..erland - U.S.:::l .... -1. 11,gehouden in ó.e bove-r.1zaF1l van hotél
van l.l'elder,tarkt "o.41, te Culer.:borg,op Doncerctag 5 n_ril
1951, te 20. 00 uur. 
Zaalcapaci tei t 80 personen. 
Aan.1ezig naren 29 personen, t.w.23
kind, onder v,elk aanta.1,22 bekenc..e
Betref: ·ende E>E:n ,;;E:uPelte van deze
vast,è.at zij uit niem'sgierighe:-id
bijge·-:oond. 

mannen-5 vrouwen en één 
Culemborgse ingezetenen 
a8.m,ezigen,staat echter 
de vergacering hebben 

,,sprekers:de in de� nkondiging genoenèe fi.ey�� Ph.�E 
V st��!:@ en L.Braat, r!elke ook onder èie namen '-"an de aan

we:ti.s·en ,.,eréten voorgesteld,alsmede het vertonen van è.E 
sr..1al:film: 11 Een machtig voo:..--bef->ld. 11Het geheel stond onder 

l o,#'1'Xf 1./.Leiding van:hbel ��g §�ith,geboren te Alkr::�2r,l DeceMber 
)/(.(). / 1921, i.1onenfüi te Ut1"echt, Voorstraat no .37 bis. 

Deze vergadering �!as aérn.;;ekondigd in het dagblad "de .laar 
heid 11 van tl9. terdag 30 L . .aart 1951, alsmede c.oor t!Ters preiding 
Vi::.L ��n circulaire, Haar·o :) ö.fü_ de achterzijde, onder meer, 
deze VE>rgadering stona aa:igekoncdg: .• .Je to1:::.;-angsprijs tot 
deze ve:.:r;aë..ering 1.{e.s se stele oo 25 cent.De zaal ,,as ver-· 
sierd. r.,t:t a.e .:ec.e::rler..dse vlag eri a.� p<:.rtijvlag,zijnde een
rood è.oek v,aarop het e- bl:::rt vau sikkel .,;,n har.1er, tussen 
,re lk.: vla&,gen e �n portret V;;.!"� ::,ta lin las oog�hangen E>n v,,a 
re11 vi:-rder aan èi� zaal1 Jnó.en o.iv�rse leuzen, bE->trekking he 
b�'.èe op de cultui·-le betrekkin gen tusse'1 l ederland en de 
S0Y1jet Unie.:Je ste�sing 1.:as zeer r·ustig en volgc.e na de 
lezingen en het v rtoner.. var.. ue §;-no.:,r.ic.e filt1, een z::-er ma 
tig applaus. 
De vergader·ing,die volgcus de !3.ankonc1iging te 20.0ü uur 
eer� a.;; nvé::ln-g zou n-,, .,n,,. ·erd te 20.10 uur 0eopend door �.J
Smi i::,g_, voo:'noe1'lë., .,elk(-; e�':1 z eer \:ort ···oord v;:, .relkor1 rich 
te tot de aan•,ezigen en deelde c1..eze mede,èát deze verga
dering '.v-a s be lee:·o, or.1 een ieder een betere en betrouwbare 
indruk te ,;;-ven, omtrent het c.oel van de vereniging- "reder
land - u.s.s.R. t1e11 het leven de-r arb::,id.;;rs in ce Sm,jet 
Unie, ';-,,,arnz. ':lii het w0ord gaf aan de snreekster J: .. ev.c .van
Stav�_g, voornoer.1d. 
De reeds van te voren gereedgeoaakte r·E>de of /verslag,die 
of dat êoor s 1ree .. ;:ster Yierd voorgelezen, betrof het navol-
gende : - - -- - -- _ --- - - -- - - - - ---- - - -________________________ _
''In de ma8.nè. ... ·ebruari 1951,v,e.s zij als lid van een lreder
landse delegatie uit.;enoö.igë. voor een bezoek en een reis 
naar de .30i.Jjet Unie, ten c..oel Lebbenè.e,pt.rsoonlijk kennis 
te c.aken r_et 6.e algemene, 6.och voor velen onbekende be-
s tèl.a nê.b toestanè.en.De reis r:a:s per s•)oor· en per vliegtuig·
gemaakt en ·.1as zij in de S01;rj et Unie ë.oor 5c.:bruikmaking 
ven d"- r.1:;;:est modern:;;: ve1·voerr.iiddelen in ö.e g-legenb.eid ge 
.,e�st, 1::1:n �lge1"l"en beela Vé..O de bestaanc.e toi::standen,al
daar·, te verkrijgen. 

Hetgene 
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·--etrene ,:at zij Ö.é'"r h�d gezi �n op het gebi2d v&n de wel
VD..é;Jrt a.er arbeiders, '.ïas een c·rote tegenstellin6 in de 
mE st gunstigste zin ten aanzir,,n v,:1.1 de toestanden in de 
k;::ipitcUistische le.ndi'=·n.1�et meest perfecte ond�rv;j.js,dat 
de kinceren,die tot hun 17e levensja�r sc�oolgaan,ont
v ngen,gPscJ:iiedt in zeer goed. ingerichte en moderne scho 
len.Ieder kind er voornar.ielijk ook hPt l3.rbeic:erskinè,c:.ie 
eni.z"' a-nleg cî.a.�-rtoe h·eef't, v10rdt dan ook in de ge 1.-.gen
heiè .;esteld,è.ie studies,v!aar �nle6 voor a-.nuezig is,op 
sta .. tskosten te volgen.ûe fa.brmK0n Ji1; zij hec.-=ft bezichit; 
tigd en alle tot: i71 ë.e perf =:ctic:.. 1.arè:n ing.aricht, ook be
tref'fende è.e veiligheid voor fü: arbeider en de hygiene, 
staan 01-1 een zeer ho_çe �reductie e:1 zijn de arbeidsvoor
i.:aarden zeer guns tig.-v oor èi.e: 11 erkenae r;ioEc.ers, c.ie daar
toe in het 6è..uc.E".L 11-.:.2t verplich r.. -.;ord�n, doch zich ge
heel vrij'.Filli_ç oeldt:n tot h-. il eu vooruitgang van de 
staat, is a<'l n de f 3.briek waar zij hun \!erk verrichten, een 
inrichting fü n ·;ezi.:; ten behoeve va 1 hun kinfü:rF-n,die ci>n
dPr toezicht s ta�tti V�"' �edi "llomeerd persen" el e'-- kindcr
v,:; rz orç·s ters .De arbe ids tijd é e :- arbeid ers i � �e!:l idde ld 7 
uur �er da�g 0n b�ara�en de maa�dlonen 700 a 2000 roebel 
o.i t naar gelang de meer geschoofn.E::id ven è.e arbeider en 
zijn prestaties • .r\an de arbeiders wordt _;eèurende hun 
1:ïerktijd gratis �E'tl ,:iarr:1.e maaltijë verstr· kt, v.elke ze
bruikt. -.Iorclt in keurig ing richtc cantines .:Je aard van d 
verstrekte ma·-ltijc"'.. is voor e2··1 i�èer v9..1 hoo�· tot laag, 
,,· lijk eri ziet ncn in ä. c2.ntin�s hEt 1cemer'3.ë.dschappe
li.j. be_ld ·.:at in de ka iJitalistische b.né!en nir.Ir.11:lr :·l:'zie 
.. :o:r·dt,d:-,,_t d"' fabrieksdir::-.cteur of � '11,,,.er hoo6 personeel, 
nr;ast de l!linat.:> arbeié.er is ·ezetE>n, t,elk be: lc1 men ook 
ontr.oet in bio se oop er� th.caters .De :., lgenene ontwikkeling 
d�r �rbeid�rs i� zeer root en velPn hunner soreken de 
vre ide k.len als Duits 0n mig ls,TJ1�t Een grot* vlotheid 
ter·.ijl ook e n  ,_-;:.>�e0lte bovenC.ien re .l:r13.nse t?al mach
tig is.Gedure!1de de tijd 0.'lt ik in èe 0ov,j�t Unie met de 
arbcid�rs in een n::.u 1 con t et heb . ,1:: staan, is mij d.ikwij ls 
gËblekcn,d.,t dez,3 zeer 6oeu. OJ U: hoo€,"t- .ar·en r.1°t het
gec in Holland e·1 elders voorvalt .i;aast de zec.r lnge 
\:oninghuren, zijn ook d.� sociale voorzieningen voor de ar 
beió.ers ze �r _;oeè!. gE-regeld En ;enie ten zij ook ten volste 
V;,;., deze bepalL.gen bij zie.kte eu on8"éVal " .. anne· r het de 
ar·b1:: ic.er zelf betreft, of bij over lijder! tén gunste van 
hun naastbestaaûcen.kssenhaat is onb�kend en zijn de on
derlin.:::e v1::rhouc...inr;en in dt volstt zin var. het oord,meer 
als kameraaè.scha'..)pelij ·: te !1oer"t:'.n. 'l'ens lott<.;.. c i t" arde ;::· 
spreekster,de voor de arbrc:id:::rs ruit: b,-.staa.1de '.l1ogelijk
heid geld·�n op de e 0n of a".'ldere spaè:Lrbank te deponeren, 
het,;een ook 1.1e�r er.:.., ·rote tE.ganstelling; biedt t0n opzich 
te v�r. die mogeli2 .heid vóor de �rbeiders hier.à et de 
, oorden e" de ·ens,dat ec:..'1 i::der ook de • eerge5�ven fei
ten persoonlijk aan de lijve mor,·� ondc.:cvinden, bE-sloot de 
sprPezster hrt €lczene,, .. at ong"'veer 15 t,inuten in be
slag had .., ... nom,_n. 11 

De uijze v:aarop riet ·elezene na-:..r vo1�en ·,,era gebracht 
wa�:rin va, enige politiel: .;;een gewa:; werd 6er.1a kt,. as 
zeer stuntelig te noer.en en geschiedde dit op een \,ijze, 
die niemand kon boaien en i:laä. als propaganda T.reinig in
s lag en waarde • 
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h� het vorens taande,\'. erd 11.et .,oord verleend aan � é.e 
sekonuigd"' soreker L.Braat, voornoel'!1d,C::ie �1oofczakelijlc 
onc...er\ erp koos,het lrnnst ... n culturele leven in de dowjet .,.

Unie en daarover het volgende naar- vo"'en bracht:----------
11Gp het gebied van musea is de -->O'.ljet Unie� ze0r rijk,zegt 
aprel:er er treft men ëieze a"'n op allerlei gebied,zov,el op 
i:�ere lds als kerke lijk gebied. • ..Ji t bezit · . .rordt O'!) e "n zei:>r 
angs"LV:J.llige . ijze dOOT' c...e ..;tál,at beschermd.Ik zeg d.it,aldu 
spreker,oc. c., !l te tonen,dat Le .::iO\·ljet ünie,naast o.:: heden
da�1 se kunst en cultuur,die in alles ha�r bescheroing en 
steun tot 1eerder� ont·.;ik':elin,_; g?.niet,ook df, red.achten en 
herinnerin.::.·en aa,., liet verleden,zelfs uit a.e ..;zarentijd, le
vendig houdt en de e0rbied ëasrvoor aan�oeèigt.Deze musea 
die,volgens spreker,ru-g.olij1:s door· c..e arbeiders in een g-ro 
te ?Etale ,; orden bezocht,staan uaarc:oor ook in aanzien bij 
en in d"' bescherming va.'t d" �.rbeiders .;�et is verKeerd om t 
te veronderstellen,vervolgt s9reker,d�t �llP arbeiders èe  
kunst kennen,doch hun kámstliefde staat op een zePr hoog 
peil, \.'a"lrdoor zij zich in een museur.1 v�n , .. ;elke aard da� 
ook zij ,riet ee�1 groot _:8r.iak en kennis var ze.ken bewe::en, 
1"at van alle bezoekers V:=.tn dergelij:ce inrichtingen,in l.e
derland niet gezegë:. kan norden..De kunstenaar in de .Sowjet 
l,nie h,e��t een z e�erhc:iè. ':an besta&.n,_gae.t sprE:l..:er verder,
ondat n1J ook dt: oesch""rmi:1g ven u0 ->t:;.at gem.et en op so
ciaal gebied ook in elle opzichten voor hem \:orc.t ·gezorgd • 
. ,at ziet oen in .i::ederl·3.11d, ten aanzien van d\:..Zc, categorie 
t1E::nsen, vraè..;,t spreker zijn '"·ehoor· ? .... i;i \leten in v· l· ... -eva 
len niet ho: ov�r e an r::aand; j "l. ZE>lfs ovE:. eer, \leek in hun 
hoogst noè. ig1:. one.:. erh oud te xTO orz i en. (.,ok è.e ::;e bou·.1e n en n:e t 
nar.1e de opep.ba!'e .:::-.coou"en,zijn versi"'rd oët ve-le en rijke 
kunstsche-ppingen v3.:: ó.iv0.rsi:: kunstennar·s €-1 st, .. Bn ook de
ze schE?o"'.'.liLc:en in een._ e,::,r ;rote be:langstellin,.,·.Het tus
sische volk c,g(::::Ü._ t VE'31 V3Il C..."' hun gegeven kt.m;t Op het ge 
bie0 van zang,toneel,dans enz.cn kan zich Cit v,croorloven, 
ornrëêen hun gec2iddelde inkor.ien dit toe laat e01 oi t bezoek 
,,ora.t aangemoedig"d en ook G.e: entre 0pT'ijzen zijn zoö.ani�: ge 
steld.,dat kunst5"not voor ee. iE:Jer bereikbaar \,ordt • 
.::>-::,i�eker vervolgt door t;� zeg""en,dat h,:; t herstel of de ,:e

deropbouu Val het tijäans de 2e ·:,e::elö.oorlog beschadigde 
of [;éheel vernielde in eer: zeer vlot tempo &,;eschiedt en 
dat d, spore ... V8.:- .�ie oorlog bitna overal reE:.às zijn uit
geviist.1: ... adat spreker nog h'J.d e.anfProc::rd, de royale 'ijze 
e-c. niet rJinèer- desktmèig .ijze, ,;1a:.rop alle herstel en op 
bcm.- mët de noè.isc uitbr.,,iG.ingen geschiedt en oat ook voo 
d� kinder2n is gezorgd Goor de �&nleg v n t�lrijke s peel-. 
plQ..,tsen e� spe0ltuinE"n, 2.ar het rH?est denkb?.re V"'r'ffi':\ak 
voo.:-- het kind aan1.ezig is, OE: sloot hij zijn rede mt:: t te 
zeg_en:1-iier u.r jeugë. op e straat,fütar cî.E jeugd van de 
str-a"t, '.�at ook niet in hi::!t i:iinst t n sa de k-o[:t aan de ve 
ligheid en 6.e opvo ding van het kind,de hoop van onze toe 
i<oust. '1 

.Jeze rede haë. e n tijd.se.uur- va ongeveer 13 minutE:n 
éi.e . ij ze .. aarop deze t.:erC. uitgesproken, gebrekkig en 
v� n vlot. 

Volgde eer: pauze van on,:.'=veer 30 l!linuten, tijdens 1.;elke pa 
ze de gF.: legenhèid .1erd 66boden "''"'n aantal in de ":ussis che 
taal zes telde boeken en uit .i..usland mec.egebrachte foto's 
te bezichtigen. Teven.ê. 



Tevêns .:8.s an ee, i ë� a.ie dat verlangaË',de gelegen
heid ...:,-:;even,schri:t't1e.lii:-- g"stelcle vra[:en in te è.ienen • 
• a de pauz"' bleken een 5 tal vr•a.:en te zijn ingediend, 
c.ie tot one. r·.ierp haë.den, de hedendaagse koers van de 
roebel - c.. verhou0.ing van de daar ga lè.enè.e lonen ten 
aanzien V""n C..G htiter .;� lè.ende lonen en enige vrat:;en om
trent de in .. ,uslana. 6ebrulcelijke r-:eubelstijl en de fa
bricage der ueub-"len. 
l'adat deze G.oor C.P sprekers op een niet geheel vlotte 
. ijze ,:c:ren be·:mt�rnord,t erd overfF::;aan tot het vertoben 
van cle film 11 Een oacht3:K_YQ.Ql·bs::ld..!." JJe verton ·ng daar
van duur-de on.::;2veer � rainuten • .De inhoud v2n deze film 
\,-as eel1 bezoe·{ va� e�-n ,•.;;nt,::il 1-_oernenen aan de in .1us
land gevestigde staatsbeèrijven op het .;etiPè van ce 
landbou\'J en industrie .1:adat ëoor de leider Smith, voor
noemd, het ma.,,,ndblad Hîfu llin de a,:incte.cht was ?··nbevolen, 
sloot deze de vergaë.erin.c; te 22.15 uur.Aan de uitgang 
wm de ze "Il 1;,erd ;ecollecteerd voor de get1at- kte onkos -
ten aa ... deze vergadering verbonden ._

einde 
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y 
VERTnOUWELIJ K. 

dat het voornemen tot oprichten van een 
plaatselijke afdeling van de vereniging 
'l"l\Tederland-USSRtt mij reeds bekend was, 
doch dat tot heden nog niet is gebleken, 
of een dergelijke afdeling inderdaad is 
opgericht. 
Volgens mededeling van de U bekende H.M. 
spansier sr. aan de Gem. Belastingen z0u 
de Nieuwe Nederlandse Filmliga alhier 
220 tot 225 leden tellen in deze gemeente 

I

Het is gebleken, dat de door U genoemde 
W. ten Ham inderdaad als secretaris van
deze afdeling optreedt. Einde.

l?-4-1952. 
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20 laurt 19 52 

V e r tr o u w e 1 ijk 

Vere1"igin
0 

11ltederland-US0R" 

4tan de deer 

:{a...;.J:' werd veruom.en zou.ue.i· er v.J..è:i.ll!len bos taan om '.i..H de
loop va.r1 deze mau.t1d te UweJ.1 t ee,1. aiuelin.1:> op te ric11ten 
van de Vereniging "Neûerland-J.,...,l:{ 1 

o r. .. dit verband we:i:·d 
de na.ar:1 ...,enoemd va'h Albert l'1JT.:ü1S ( 29. :i. 1920 Nijrue6e..11, 
wonende Atje..lS"traa.t 41. Vocrtë werd ver.no1i.eü, é.i.at de 
hieu.�e :ecterlandse ..c ilmligu. te Uwent ru.it! 200 lede1J. telt.
Als se ere td.ri.s va.1 aeze af .ielinJ zou.. 0.1.J u·edeu iillerli tem 
î.:IAiJ (4.1.1912 ffij1..1e0eu). 

Ik mo5e ü verzueke.t1 L.:lj te c1.vett tieric.1 ... eu· .w. r:; lJ om
tre.11; he 't vore 1.s taun.de De1i.e,1cl. is of oel-:e.Hf r:.,Oûllt 'i!Ol'de.u.o 

Com issaris va!l GemeenteJ?oli tie 
dET !:!OOFD V'.n.N DJ DIENST

e.,11alll a ns de :Ge � 
te 
N ij m e_g e no 

� ) . � _,:. Crabl-> lt� 
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VERTROUWELIJK. 
--------------

De Binnenlandse 
te 
!!:g_�_!_!_!_�-�-!-�_!! 

'.AART 

t _'./,tt
t .\ i; id f b(IL 

ÏVAR: i-

Hierbij doe ik U toekomen een fotocop ie 
�vaneen brief verzonden d.d. 26.2.1952 door

; f;M.,. Peters te Nijmegen (geboren 29.5.1920), 
�nende Atjehstraat 41 aldaar, aan R.v.d.Molen, 

(geboren 17.5.1919) wonende te Arnhem, Raapopse
weg 33. 

\ Met 11vr1end ten Ham" zal zeer waarschijnlijk 
XI bedoeld worden,Willem ten Ham, geboren te Nij

megen 4.1.1912. 

E 1 n d e. 
_ .. ____ .. __ _



De Heer R. v d Mo:en 
R':l.aoopseweg 33 
ARNHEM. 

Waarde vriend, 

Febru.9.r;i 1952 
4.J. 

Las 'Uw schrijven van dezer,betreffende fi�mochtend NU 
met de f';_lm "In Vredes"tijd11 met bel TJ "'stelling. Helaas kar: ik h:..erbij 
nog geen medewerking verlenen,om.dat e Nijmegen nor; geen afdeling van 
onze Vereniging werd opgericht,dit z�� eerst in de loop vah de maand 
Maart geschieden.Uw aanbod kan echt r niet zonder meer van de hand wor
d:n gewezen en daarom heb ik mij in� rbind.ing gesteld met de Nijm. 
�lmliga,welke reeds meer dan 200 leJen telt,doch er nog niet in geslaagd 
is alhier een film te brengen. Persoonlijk vind:t ik dit nu een mooie ge
legenheid om hierin eindelijk veran�ering in aan te brengen. U kunt er 
dan ook van op aan,dat ik Uw v0orscel warm zal aanbevelen en aangezien 
er pas een nieuwe secretaris voor deze Liga is aangewezen,llJkt me dit 
voor hem een prachtige gelegen.heid om te tonen of genoemde ]'i lmliga. 

��er is dan een kartotheek.Vriend ten îam te Nijmeg en zal zich verder 
direct met U en wel zo spoedig mogelijk in verbin.ding stellen. 
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Bijgaand doe ik U een afschrift toe
komen van een brief d.d. 24.2.1952 van de 
C.P.N. afdeling Apeldoorn, betreffende de
aldaar te houden filmavond van de vereniging
Nederland-USSR •
Afzender: Johannes Egbert Hotz, geboren te
Apeldoorn 8.12.1921, wonendê'"1;e Apeldoorn,
de Ruyterstraat 1.
Gericht aan: Reint van der Molen, geboren
te Assen, 17.5.1919.

E i n d e. 
----------

26.2.1952 • 



• 

• 

Am R.v2n ci.e1• Lolen. 

Apeldoorn, 2L1 .• 2 .1952. 

Eet volsende. ten ant·-,oord op je b1•ief d. d.22 • .? .1952 over het 
fUmtour,:,ce van. de 'h::1cnic-il1g Nederland-USSR. 
In npeldocrn bestaat 6e.;.n afdel:L.'10 v:m rederland-ü33R. Dus :.,annee1"'
op ::ort E t o•r:iijn een filmvoorstell in__, geo1•ganise"rd mo ,t · ro relen, 
zal den,:,,·• · · dat moeten cl.oen. Laar wij zien geen oo:o..., .lij1::1"'.zid om 
it m 1'..aA.;•t ac.n te pal:'.:en. Op 1'+ ! · . . aart is d.lt zelfs zo 0oed. s.ls on

OlOf;Elijk O!J!dat op �ie a.boncl A,s EVC een filmavoncl oreaniseert, 
Het probleem van HU ·:,acht in i,psl,-')oorn al Gen pa.a.11 ja .:i.1 op acn op
loss:i.n-;. �iaIL.'1€61' ei" iets 

0
1Jo1•ganis"::g:ed moet ·.w1"'dEn ZJlllEn dit doch 

d:::: enkele led::n v.s.n NU die hier zijn zelf noeten r1oen, n=t steun 
Van de FB,::>t ij..,

i'i!aar dit z2.l daneen la110ere tijd Yan voorbereiding koa'.::er... =fot is 
niet zo dat hier t;e::n mogelijkheden zijn voor YU tnar.r .'Ji� h"bben er 
nog niet me� de noèige aanèacht aan besteed. 
Hiermede hoop ik je voorlopig voldoende te hebben in.::_elicht. 

Kamers.a.dschappelij k groeten 

J .E. Ho'Gz. 

----------------------�------�----------------------------------------
-

Aan Re int van der Molen, Raap op se weg 33 Arnhem 
Af'zender: J.E. Hotz de Ruijterstraat 1 Apeldoorn. 



fl Vertrouwelijk 20 Maart 1952. 
{L 4j V1 ..-
f'\Jl.M-- v Op Donderdag, 13 Maart 1952, te 20 uur, vond in "Ti voli", Lukass enpad 

h 
te Oosterbeek, gem. Renkum, een filmavond plaats, uitgaande van de Afd. 

rJ Oosterbeek van de Ver. "Nederland u.s.s.R.", secretaresse: Anna Herma
yr.1J na Maria Philipse, geb. te Zeist, 9 Nov. 1875, zonder beroep, won. te 

,/ Doorwerth, gem. Renkum, Kasteelweg 55. De Voorzitster van bedoelde Ver., 
� � !Hendrika Johanna Petersen;-geb. te Pijnackër;"'l+".8.î9'"21, echtgenote van
�,N l de U bekende Jan Jansen, voorhàen won. Hilhorstweg 26 te Oosterbeek,gem. 

Renkum, in Nov. ,-951 afgeschreven naar Arnhem, Veerpolderstr. 106, ver-
� scheen na de pauze in de zaal. De filmvertoning had een min of meer�

sloten karakter, daar alle bezoekers in het bezit w�ren van een vante-
l voren �oegezonden toegangsbewijs. Volgens verklaring van Hendrik Jan

� Jansen, lid van de C.P.N. en E.v.c., Afd. Oosterbeek, won. Hilhorstweg 
1Ï t� Oosterbeek, gem. Renkum, die een welkomstwoord tot de aanwezigen 
rièhtte, waren alle aanwezigen lid van de Ver. "Nederland u.s.s.R.". 
Spreker zeide, dat de Sovjet Unie een land des vredes was en dat er in 
ons land ondanks de Marshall-hulp momenteel 200.000 werklozen waren, 
waartoe hij eveneens behoorde. Vervolgens werd overgegaan tot het ver
tonen van drie films, handelende over 11Sosthi", het herstellingsoord 
aan de Zwarte Zee, de Sovjetrepubliek "Arbeidsjan" en de fil, "Rusland 
in Vredestijd". De voorstelling was te ongevaar 22.45 uur afgelopen, 
waarna werd gecollecteerd ten bate van het vredeswerk. Naar mijn mening 
moet de bewering van H.J. Jans�n voornoemd, n.l. dat alle aanwezigen 
lid van de Ver. "Nederland u.s.s.R." waren, met de nodige reserve wor
den beschouwd. Ik zag althans, dat pogingen in het werk werden gesteld 
verschillende bezoekers te bewegen lid van bedoelde vereniging te wor
den.-

.. 
Ei n d e. 
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Betr.: VillRENIGING N�DERLAND-u.s .s.R.TE i/AGgNINGEN. 
Typ.E. 

Uit goede bron werd vernomen,dat 
� OLIVIÈR,Simon Cornelis Johannes (13-6-79),wonende Dr.Btoes

laan 14 te ',fageningcn; 
..;)J" VEENSTRA,Gurbe (31-5-92),wonende Rijksstraatweg 80 te

Jageningen; 
v/f 1\IIELLE VAN,Leendert Abraham (9-7-04),wonende Cel,:ebesstraat 18

te ;/ageningen; 
J ... DOBBEN VAN, v'/illem Hilbrand (22.:..9-07),wonende Dorslcampweg 4

te Jageningen; p tJ I r, /frf
( 1 !_iUIJTEif, lntonie Jacobus Josephus (27-5-09), wonende Markt 7 

te ,lage11ingen en 
.ÀJ 1 �DEMAKlf:R, Johannes ( 27-10-87), wonende .J;ekmolP,nweg 49 te

/lageningen, zijn aangesloten bij de Vereniging Nederland
U. B. S.R. 
----

DJt 

KB,�) 
--=--� 
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