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Russische muziek Î 
Onder auspiciën van de Veren.l 
.Nederland-Rusland, hield gistei:1 
avond in het "Tehuis", de heed 
Jan van 't Hoîf, dirigent der G 
O.V., een lezing over klassieke\ 
en moderne Russische muzielr, 
die door g'ramofoonplaten wercl 
geïllustreerd. 
De Russische muziek, zo begorA • 
spreker, bestaat uit wat we zou
den kunnen noemen, zeven ver
schillende factoren. De eerste is 
de religieuse of kerkmuziek, die 
samenhangt met de oude gezan
gen in de Aziatische Volkeren, 
en de Bijzantijnse Cultuur. De 
tweede is de Volksmuziek, die J 

zee1· populair werd, vooral na 
de revolutie van 1917. De 
Volksmuziek werd door haar al
gemeen karakter zeer· fel .door 
de toen heersende Tzaren be
streden, terwijl zij de kerkmu-1 
ziek aanmoedigde. 
De dérde periode is meer geïn
spireerd op de Italiaanse Opera. 
Ee� belangrijk en eerste Russi
sche Operacomponist uit die tijd, 
die specifiek Russische muziek 
schreef - en niet meer Itali
aans georiënteerd was -, is 
Glinka. Dan krijgen we de nieu
we Russische school, waarva11 
Moussorgski de grootste verte
genwoordiger was. Op zijn 28-
30ste jaar componeerde hij zijn 
Boris Godounow, die als een 
der sc.\loonste scheppingen van 
de Russische muziek-litteratuur 
wordt genoemd. Dan komen de 
meer Westers georiënteerden, 
als Rubinstein, Schouwkowsky 
Rachmaninoff en · Glazounow, 
dan de moderne componisten 
Scriabin, Strawinsky, Proko
kieff en tenslotte de muziek 
van na 1917 met een der nieuw
ste figuren als Schostokowitsch, 
�ie de bekende en omstreden 
"Stalingr� Symp�onie" schreef 
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Culturele Vereniging • r , ..,,
.';, "Nederland-Rusland" 

hr ' A 2 
�te Groningen. •.

Hiermede heb ik de eer U te verzoeken mij te willen doén 
berichten of het bestuur van de Culturele vereniging "Nederland
Rusland" �e Groningen, zoals dit is ver.meld in Uw torziJde ge
noemd schrijven, nog ongew1.jzi1d is gebleven en of de vereni�ing 

& · nog actief optreedt. Van de eventuele veranderingen in het be-
tP 

f 

stuur zal ik gaarne in kennis worden gesteld, waarbij ik het
tevens op prijs zal' stellen te vernemen hoe het standpunt van de
�ereniging te Groningen is ten aanzien van eventuele aansluiting
bij de nieuwe landelijke "Vereniging Nederlana-u.s.s.R.".

Tevens moge ik U verzoe�en mij de personalia en poli
tieke oriëntering te .-1111 en doen vers1;r�kken van de directeur van 
dè Groningse Orlt�st Vereniging Jan van 't Jioff, die op 24 April 
1947 onder auapicien van de verenir;ing,Nederland-Rusland te Gro
ningen·, aldaar in het "TehLlia" een lezing hield.

Uw berichten terzake zie ik met belangotelling tegemoet. 

Het Hoofd van de 
CEUTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze; 

L.L. van Le.ere.

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie/ ' 
tl� 

o n i n n e n.
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Naar aanleiding van het schrijven No. 
B�X. 215.25 van de centrale Veiligheidsdienst te 
's-Gravenhage d.d. 30 September 1947, houdende een 
verzoek om inlichtingen aangaande de te Groningen 
gevestigde ncul tureele Vereniging Neder land-Rusland", 
kan het volgende worden gerapporteerd: 

Het bestuur van vorengenoemde vereniging 
besta.at te Groningen momenteel uit de volgende perso
nen: 
Voorzitter: 
Mr. Hendrik IWEMA, geb. te Assen 3 Augustus 1882., 
Bewaarder Hyp. en Kaaaster., wonende te Groningen 
H.W/ Mesdagstraat 68. 

IWEMA staat te Groningen gunstig bekend. 
Hoewel hij u1terst-links is georienteerd en sympathie 
staat tegenover Rusland, moet hij niet worden gereken 
tot de aanhangers van het communisme. Aangenomen moet 
worden, dat hij behoort tot de linkse groepering van 
de "Partij van den A:rbeid" •• 

Vice-voorzitter: 
P Dr. Harm Reijndert Sienzjo van der VEEN, geboren te 

Groningen, 22-9-'94, van beroep leeraar, wonende te 
Groningen Dillenburglaan 10 •• 

Hij behoort tot de Gereformeerae Kerk. 
Als eerste in Nederland slaagde hij aan de Stedelijke 
Uni ver si tei t te Amsterdam voor het doctoraal examen 
in de Russiscbe taal. Hij staat te Groningen gunstig 
en als politiek volkomen betrouwbaar bekend •• 

Secretaris: 
Dr. Bernard Roelof Andries NIJBOER, geboren te Me�nel 
30 September 1915, van beroep conservator Wis en Na
tuurkunde aan de Rijks-universi!eit te Groningen., 
wonende te Groningen Parkweg 74 •• 

NIJBOER staat te Groningen gunstig bekend. 
Hij wordt beschouwd te beboren tot de "Partij van den 
Arbeid" •• 

Groningen Oppenheim-

i :J1:4J, 

� ,tïA # 

Bestuursleden: 
Catharina Johanna van der GAAG, geb. te Amsterdam 

,5 Juni 1915, arts., wonende te Groningen, Peizerweg
65, gehuwd met Joseph ENGELS, geb. te Rotterdam 
27 December 1909, van beroep leeraar •• 

van der GAAG is uiterst-links georienteerd 
Zij leest net dagblad "De Waarheid" en is lid van de
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c.P.N •• Zij maakt deel uit van de afdeling Groningen
van de Neder land se Vrouwenbeweging. Zi ji: liet zich
kennen als een zeer felle communiste on een ouenbare
filmvoorstelling in Apollo op Maandag 20 October 194
waar zij in gezelschap was van haar man •• 

Jurjen Tonnie WIJNGAARD, geb. te Oude- Pekela 15.7. 
'ó6., van beroep typograaf., Studentenlaan 38/a •• 

WIJNGAARD was in bet jaar 1939 lid van de 
v.v.s.u •• Hij is aangesloten lid der C.P.N. en was 
in Nov. 194 7 geabonneerd op "De waarheid" •• 

,11/J..jl Fre&.rik Wilhelm KORNMAN, gebo'lten te Amsterdam 28 Mei
� 11882., van beroep chemigraaf., wonende te Groningen 

Diep.bµisstraat 10/a •• 
KORN'MAN is uiterst-links georienteerd en

waarschijnlijk aan gesloten lid van de C.P.N •• 

J 
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Op Zaterdag 15 November 1947 is er door de 
Culturele Vereniging "Nederland-Rusland te Groningen 
een huishoudelijke vergadering belegd, die bijge
woond werd door ongeveer 20 personen. Op deze verga
dering is in principe besloten tot aansluiting bij 
de vereniging Nederland-u.s.s.R •• Een defenitieve 
beslissing kon toen echter niet worden genomen, aan
gezien te weinig personen aanwezig waren. Men hoopt 
in Januari 1948 opnieuw een vergadering te beleggen 
om alsdan tot een beslissing te komen. Vooral de 
communistsche elementen in de vereniging staan een 
eventueele aansluiting voor. De vereniging Nederland 
Rusland telt momenteel ongeveer 40 leden. Zij is in 
de laatste tijd naar bui ten niet mëe� actief opgetre 
den •• 

Aangaande Johannes Adrianus Wilhelmus van •t 
HOFF, geb. te 's-Gravenhage 26 Mei 1898, van beroap 
pianist., wonende te Groningen Paterswoldseweg 15 , 
het volgende: 

van •t HOFF heeft na de lagere school waar
schijnlijk een MuÎö-diploma gebaald, waarna hij zijn 
studie voortzette aan een Rijkskweekschool. Hij is 
in het bezit van een onderwijzersacte. Op betrekke
lijk oudere leeftijd heeft hij zich in de muziek 
bekwaamd en hij heeft nog op oude•e leeftijd aan een 
conservat�ium een opleiding daarvoor genoten. Deze 
omstandigheid is er de oorzaak van, dat van •t HOFF 
in vakkennis eniizins achter ligt bij anOere colle
ga's, hetgeen reden is, dat hij op alle mogelijke 
manieren tracht op de voorgrond te komen, Te dien 
einde biedt hij zich voor het houden van lezingen 
e.d. bij verschillende verenigingen aan. Zo heeft
hij ook op 24 April 1947 voor de culturele vereni
ging Nederland-Rusland in het "Tehuis" te Groningen
een lezing gehouden, over de Russische componist
HMOUSSORGSll".

van •t HOFF is officieel op 2 Mei 1946 van 
Wassenaar naar Groningen gekomen. Hij is gehuwd met 
eeh Duitse vrouw en volgens bekomen�nlichtit}8en zou 
hij tijdens de Duitse bezetting enigzins pro-Dwuts 
zijn geweest. Hij is altijd echter wel zo wijs gew

weest nooit lid van een vereniging of organisatie te 
worden. Ook nu nog laat hij zich welwillend uit te
genover het Duitse nationaal-socialisme. 
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van 1 t HOFF moet in politiek opzicht worden 
beschouwd als een �ereoon, äie zal meàraaien met 
die richting, die voor hem het voordeligst is. Hij 
heeft momenteel geen uitgesproken politieke overtui
ging. Voor zover te Groningen bekend ie hij nooit 
met Justitie of Politie in aanraking geweest. Hij 
komt niet v66r in de administratie der PjR.A. te 
Groningen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

G RON I l\T GEN, 1 Dece,ber 1947 •• 
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Hiermede heb ik de eer U te berichten ..:. eu.lka mede in 
aansluiting op mijn brief van 30.9.1947 1 no 21525 - dat i.n het 
September-nW!llller van "liu", orgaan van de "I�delijke Vereniging 
Nederland-n.s.s.R. 11 het volgende bericht voorkomt: 

"N'eijerland-Ru.sland te Groningen -unaniem··voor aansluiting. 
"Op een ledenvergadering van �e Vernni!'ing Neaerland-Rusl�nd 
"te Gronincen op 27 Octo1:>er k'rlan1· men na enige discussie eenpa-
0rig tot tiet besluit," dat d� Vereniging zich z�u moeten aan
"sluiten bij de landelijke vereniging. Door een bepaling in 
"de statuten we.s het echter nog niG-t mogelijk de besta,unde.
"vereniging officieel te ontbinden. Dit zal eerst over twee 
"maanden kunnen gebeureü." 

Met gegevens �angaande de ontwikkeling van ae beoogde 
aansluiting en de co gelijk daaraan verbonden v,ioseling van be
st�ursfuneties aal ik gaarne in kennis worden gesteld. 

rret Hoofd van de 
CENTRALE. '1'DILI(Hi!:TI)SDIENS T 

y 
namens deze: 

J.G. Cr�bbcndam • 

Aan de lteer 
Hoofdcommissaris van .Politie 
te 
GRONINGER. 

q 
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i.y.1). �Nederland--Rusland te lf?onin· 
gen unaniem voor aansluiting. 
Op een ledenvergadering van 
de Vereniging Nederland-Rus
land te Groningen op 27 Üc· 
tober kwam men na enige 
discussie eenparig tot het be
sluit, dal de Vereniging zich 
zou moeten aansluiten bij de 
landelijke vereniging. Door een 
bepaling in de statuten was 
het echter nog niet mogelijk de 
b<jlslaande vereniging officieel 

l 
te ontbinden. Dit zal eerst over 

' twee maanden kunnen gebeu
Jen . 
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Naar aanleiding van het schrijven No. 25632 van 
de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenbage d.d. 
15 �ecember 1947 en in aansluiting van het antwoord op 
het schrijven NO. B.X. 21525 van genoemde dienst d.d. 
30 Sentember 1947, kan thans woràen gerannorteerd, dat 
in de loon van de maand Jan�a.ri 1948 door de te Gronin-

[ 
gen gevestigde vereniging "Nederland-Rusland" een 
vergadering werd belegd waarbij werd besloten een fusie 
aan te gaan met de vereniging "Nederland-U.S.S.R." 

De zelfde �ersonen, die zitting hadden in het 
bestuur der vereniging ''Nederland-Rusland" hebben nu 
zitting in het bestuur van de nu opgerichte �la.atselijk 
afdeling van de vereniging "Nederland-U.S.S.R." met 
uitzondering van: 

1 1 

\ur. Harm Reyndert Sienzjq_ van der VEEN, geboren te Gro
_:;_ ningen 22-9-'94, die alst>estuurslicr-Tvice-voorzitter) 
-- is afgetreden, maar die medewerking heeft toegezegd. 

Het huidige bestuur is van msning, dat zij de uolitiek 
buiten de vereniging kan houden en wil bewerkstelligen, 
dat de vereniging uitsluitend on culturetle basis zal 
verder werken. Naa:r.' aanleiding van deze fusie, hebben 
slechts zeer weinigen als lid bedankt. Binnenkort zal 
door de vereniging Nederland-u.s.s.R. te Amsterdam een 
vergadering worden belegd, waarbij de nieuwe reg,lemen
ten en statuten zullen worden besnroken. 

De ontwikkeling van deze zàak zal scherp in de 
gaten worden gehouden en indien nodig, zal rapuort 
worden opgemaakt. - - - - - - - .. - - - - - - - - .... 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G RON IN G � N, 16 Februari 1948 •• 
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De vergadering was aangekondigd in het dagblad 
"De Waar.heid 11

" Bij de aanvang bleken ongeveer 450 personen aan-

r. �;ezig. !e zijn bij. een zaalca:pacitei-t van 900 • .J:r was een !!!fil ta
,, . .' .. :itLîl lin un1Iorm §an,,,vezi_p; n.l. t 
�p Johannes SWINT, geboren te Groningen 9 Mei 1926, van beroep 

C"J, � '"!'.antoëf6ediende, wonende te Groningen Klaproo slaan 51/b. 
/ De bijeenkomst werd ten Oll,streeks 10.00. uur ge-

• 

opend door den voorzitter van de afde+ing Groningen der Vereni
ging Nederland-U. s. S.R. , : 

\Ju:rj en :Rnnis \'/IJlfü.AARD, geboren te O�de Pekela 15 Juli 1906., 
van beroep typograa!, wonende te Groningen StudenteP.laan 38/a.

In zijn welkomswoorcî. zeide hij, dat de .Ame:rili:anen 
en Fransen films hadden vervaardigd over het leven van compo-
nisten zoals Chopin en Mozart. Bij deze Îilms waren de hoofdper 
sonen op de achtergrond g ürongen door intriges en liefde. Gun
stig steekt daarbij af, de fifum die de Russen gemaakt hebben 
over het leven Yan den Russische componist Michael GLI1::K.A, een 
man die de rechten van het volk in zijn kunst naar voren wist 
te brengen. Hij besloot met een opwekking lid te worden van de 
Vereniging Nederland-u.s.s.R •• 

Vervolgens werd :':let "Sowj e·b-lfieuws 11 vertoond, waë.r 
bij de tekst werd gelezen door dezelfde persoon die de Ru.ssisc.h 
uitzendingen in het Nederlands verzorgt voor radio I11oscou� 
Voorts was er nog een gekleurd filmpje over de katoen-verbouw 
in éie Sowjet .... Unie. Tot slot werd de film 11 GLI11ICA H vertoond" 

�lles had een rustig verloop. Incidenten vonden 
niet plaats. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- � � � - � - - - - - - -

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

G R ON �N G 3 N, 17 Januari 1949,,

t- )d,_ � l}t,�f! ...., 
9- t.- d.- /�-0-c/V:,,,. " 
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/ Vc.rw.f 'Tx-· jdag 6 ?!ei 19".9 WOl':.'.;t in .het 

Àg.no� : .. JD.lf ·· ·"' ,.. 1'l:,eurs-1 )hea.tre 11 t.e •}rc"'�n_en 6e film ;�C·I� IBl·�- Clin·:b.P"111 

Voo, U..h:!·-·�· - onàer do Neder lc.ndse titel "het 2:,eval Gouzemlrn 1• vertoond o 

.Deze film heoft betrekking op de Russische atoom-spion-
11.�ge in Canada. :.}en ,,eek voordat deze f:.lm zou •,·;ordeYJ

1 ._.ed1·aaic1, - Ous op 29 AJl'i 1 1949 - v.as aan het Theatr e
1·ueds aange:ilakt idat de fJ._m zou worèen vertoond. Dit v.at= 
·aanleiding voor liet ues--tuur van de vereniging Pecîerland
G.SoSoR. afdeling Gro�in;en, om tegen öe vertüning van
deze film te p.�·otcsteren, o.a. bij de Heer Burgemeester
van Gro11ingen. 1)aze vond biet'in ar. nlei..::ing om öe film

, te loten draaien waarbij uitsluitend f.HJ.n-7!6Zi2. en_'..ole 
gecoc1igden V!aaronroer de Heer Bru·gèmeoster on àe Heer 
.Hoofdcomnrl.s3.aris van Poli tie. :laé:..rna heeft de rfeer Bur
�r.meester toeste�ng verleend tot het vertonen van de 

. fi lmo Dit was VO(J',C ae Vt?renid,ing .,.T,:,;i:'ier 1Bnc1-U-S oS.Il. een 
1 Y':_

�
/ r eàen om haer ·act"ie o;.1 te voeren' en te beginne!:'l met het 

o.,'( f � ' vel'spreiden van pamfletten .• Aanvanlte lijk berustte de
.;... l leiài.r-g van de ac;-tie bij ïJroJ., :,nge:)JL.i�...GJ:.Qni ngeo-9 laten

l 1 • �� e_�_:'!'.::..° �.Q.9!...\9.�.J;�j? � .. n f't •. :V�� .,9.:3.-9-���t!� o a.f è c 1 in g G 1· o-
� �lnoeno 1 

,,,,/ ·î.'ij!dens ae tv1ede voorstelling o� Vrljdag
,,,./ 6 1:ei 1949, w.elke� te 13.30 mu· aanviYJg, deden zicl1 cie 

- - �- ·- -· e-er'St'e me-ei iijk..'1�en voor� welke eehter tev-oren -vGor-eien
vmr en en wa::.:r-tege:n de Heer Hoofdcormaiasaris de noèi�e 
�aaatregelen bad �nomen o :ve moeilljl:beáen bestorióen uit 
lu.id gesctlreeuw e;n het maken van misbe.ar 't@gen de ver
toning van a·e fil'm in de zeal tijdens het drc.eic11. 'i,en
vijftiental persohen is uit de zaal ver·.ijderd t1;n.i.jl 
daEi.rna de voorste.lli11g normaal door zingo 

Het vas bekend ge, or�en, dst op zaterdag 
7 li!el 1949, tijd<tns óe t•-..lde voorstelling, ê.ie te 1�,.30
uux zou 1:-1�nvans_e 11, ee'1 nL:uHe :10:..-i.ng "Lot V�Jrstoring v.q1 
ae oré.ie in de fi;f:l.al zuu \,oräen gc.Jaan. })aerom v:are11 extra 
politie-m&atre�e1en gotro�fen. merstond.nadat met de 
vert0:iing van de .fi:...-11 een aartVG"lt.'., -::,as ger.1.0.,l�t werd vr,n 
verschillende ·tïlr:ta"tsen in de zo.al luiàl;..cels t .,,·en vcr
ton:L11g van de fi�M ge_,rotesteerd, ·saarl>ij geroé_r:,en .,,erd
•11,Hve de sov-jet-t'nie 11 e� C:e:rgeli j, e. IJc s-::ttreeuwe.cs
zijn terstond c3oOT de D.8'1'.·0zige .rvL.tie ver ijderd 
\;iaarbij räke k1D.:..{9en �·,e:::'den uit;,eèi:3eld. Daarna verlieri 
de V rtonio& nocr.maal o �)ij f'i°lOJ_, bleek dat een tiE:.:ntal

' flesjes azijnzuu� gedceltel1 j:� O,..J de vloer van tiet. The
et'.!.'e \;aren leeggegoten, r1a.1::.rdoor een sterke azijnlucbt 
in het Tl1eatre i1ïng. Dé avondvoorstelling, <lie r.e ·,eel t;it
verl:ocht rias, ve-1 lie .:1 zonder enj.g inoident o 

ae� �as bekend ge orJur, �st 01 Zondag 
8 r.:ei 1949, ede.r,0111 oen po:_,iog tot _>rovour:�tie zou •,rnrêcm
onderr.omen. Door 'ecbler ui.tgebrè'1.2e 9olitier,1wtr::Jgelcn 
te nemen tro}:ko11 loe ki,::i .:ra ven àe s.ctie zich terug tot 
de avoodvoorstel:ting, c.ie te 21 uur a::;1:v:. "'lgo r.reen werd 
everr·1el, op verzqe.l': v:rn d1;,; 1)1.r�.ctie van liet �l1eA.tre, 

1 door de Politie lc toeGzng tot het Theatre aan deze
lc:iáars en :..nè!er oe;;:t;:;nèe raddraaiers ge•.:�iecr d. :..o ve:r

l lieJ ook deze ge eel ui tver·.ochto v crstelling zonder 
./ enie incid\.iït. - - - -· - - - ·- - - - - - - - - - -� -- - -

C ' 9 :,:ei 1949 • 
!



Verbinding No. 
@HEIM. 

54. 9 

16 JUNI 1949 No. V /Jo/(t j

Kort verslag van een op Zondag 12 Juni 194$ :te.Groningen in 
het Grand-Theatre gehouden filmochtend voo�en va,g-d,e Ver
eniging Nederland-u.s.s.R. 

De vergadering was aangekomdigd in het dagblad "De Waar
heid" en door convocatie"s aan de leden. Hierbij was er uit
drUkkelijk op gewezen dan vooraf plaatskaarten moesten worden 
gekocht, daar het een voorstelling voor "leden" betrof. Er was 
n.l. reeds eerder bij een dergeli�ke voorstelling gebleken, 
dat het lidmaatschapsbewijs niet getoond kon worden. 

Het bleek nu, dat vele bezoekers voorzien waren van z.g. 
voorlopige 11dmaatschaps kaarten, doch hierdoor werd tenminste 

. bereikt, dat hierd>p de naam en het adres van de deelnemer ver
"' �, meld stond, waardoor b.v. van de enige militair dlbe als bezoe-

��� 
ker deelnam, de naam en adres kon worden verkregen. Dit bleek 

��� �•A e,;(•lte Zijn Johannes SWINT, geboren te Groningen 9-5-26, wonende
.... AT r,11

o>"" .. te Groningen, Klaprooslaan 51/b. · Bij aanvang bleken ongeveer 500 bezoekers aanwezig te 
a ""'., ""'? zijn, waarvan ongeveer de helft vrouwen. (Zaalru1mte 832 pereo 
• / JA..,.,-(,'

"" nen). Te plm. 9.30 uur werd de bijeenkomst geopend doorJurjen 
pvvr, f Tonnie WIJNGAARD , geboren te Oude Pekela 15-7-06, typograaf, 

111�w� wonende te Groningen, Studentenlaan 38/a, die in een korte 
rJ.11'6".,.,/ 

rede de aanwezigen welkom heette en de geneugten van de Sovjet 
Unie ophemelde tegen de zwarte achtergrond van het Amerikaanse
ka.pi talisme. 

Hierna werd het normale wereldnieuws gedraaid, waarna de 
Russische film "De jonge garde" werd vertoond. 

De voorstelling, die ongeveer drie uren duurde, had een
ordelijk verloop. - - - - - - - - - - - - - - -

13 Juni 1949. 



��STERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 

Bericht op schrijven van NR.10).142AFD. H.o.w.

Betreffende beschikbaarstelling 
Jokalen in universiteits
gebouwen. 

'S-GRAVENHAGE, 

AAN 

Men gelieve bJj het antwoord neuwlceurJg 

het onderwerp. de dagtek•ning. het n,.. 

en de afd. van dit 1chrljven te vermelden. 

29 Augustus 1949. 

het Hoofd van de C�ntra.le . -

, 
Veiligheidsdien�t. 
Javastraat 68, __ 
's GRAVENHAGE. 
------------- 2 SE� 1949 , 

f A:, be9 s-3

Van Curatoren der Rijksuniversiteit te 
Groningen ontving ik de brief, waarvan ik U 
hierbij een afschrift doe toekomen. 

Ik zal het op prijs stellen omtrent de 
"Culturele Vereniging Nederland�Rusland" zo 
mogelijk nader te worden ingelicht. 

Tevens zal ik gaarne vernemen, tot welke 
opmerkingen en beschouwingen deze aangelegenheid 
U overigens nog aanleiding geeft. 

De Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 

Voor de Minister, 
Het Hoofd van de Afdeling 

Hoger Onderwijs en Wetenschappen, 
Voor deze, 

lil��
-�/

I < J �1attée1). 
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Berid11 op scl1rij11Pn uan: 
i ... , 

GRONINGEN. �April 194') • 

Betre}[cnde: 
beschikbP.arst ell in� 

lokalen Academie�eb�uw. 

- 6 APR 1949

/,,r. '·' / // � .re v ,, ·-

1 

Aan Zijne Excellentie de Heer Minister 
van Onderwijs, Kun sten ':ln ·.1/e tenschappen 
te 
's-Gravenhagc. 

Wij hebben de eer Uwe Excellentie het volgende mede te d"
len: 
De vorige m."."'nn verzocht de "Culturele vereniging Nederland· 
Rusland II ons de beschikking over c �n zaal van het Academie
ge bouw voor een lezinP,, welke de heer Theun de Vries voor 
deze vereniging zou hot��en over het onderwerp "DP- Sow jet-
Li terat\,lur en het Westen". 
Aangezien deze aanvraag voldeed aan de door ons voor de beT

schikbaarstelling van acatle�ische lokalen gestelde criteria 
- te weten: een lezin� voot' een wetenschappelijke of cul tu
rele vereniging door een Of wetenschappelijk (cultureel)
gebied bekende spreker over een l''etenschappelijk ( cul turee]J
onderwerp - is zij door ons ingewill_'.!-gd.
Evenzo worden bijna dagelijks analoP,e verzoeken uitgaande 
bij voorbeeld van de Alliance frqnçaise, de· Zng�ish Asso
ciation, de Vereniging Nederland-Zuid-Amerika, Nederland
Canada enz. ingewilligd. Stilzwijgerxie voorwsa.rde is daar
bij steed3, dat aan oe studenten dezer Universiteit �ot de 
lezing vrije toegang wordt verleend. Verder hebben alleen 
de leden der Vereniging en introducé's toegang; entree•s 
mogen niet geheven worden. 
Bov�nbedoelde aanvraag is voor ons college echter aanlei
ding geweest om op de laatst gehouden vergadering van ons 
colle�e de vraag onder het oog te zien of ten aanzien van 
dè"vV�rtniging Nederland-Rusland niet een andere gedragslijn 
gevolgct diende te worden dan ten aanzien van de overige, 
hierbov�n genoemde verenigingen, en of met name 
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deze vereniging niet eerder als een politieke dan als een cultu
rele vereniging aangemerkt diende te worden. Ons college heeft 
gemeend deze vraag bevestigend te moeten beantwoorden en he-eft 
derhalve beslist in het vervolg aanvragen van de Vereniging Neder
land-Rusland voor be$chikbaarstelling van een academische lokali
teit voor het doen houden van een voordracht ongeacht de spreker 
en ongeacht het onderwerp van �e voordracht te weigeren. Wij merT

ken hierbij op dat op aanvrA.gen om bes�hikbaarstelling van een 
lokaal afkomstig van politieke vereniging,.,- met uitzondering van 
studentenverenigingen - door ons steeds afwijzend wordt beschikt. 

Wij zullen het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen 
vernemen of Zij zich met deze beslissing kan verenigen • 

Curatoren der Rijks-Universiteit 
te Groningen: 

i� 
Voorz 1. tter. 

1 
�ris, 

Voor copie conform, 
De wnd.Chef van het Kapinet 

van de Minister van Ona··erwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

•' 

(Mr.A.van der Ent), 
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Vereniging 
"Nederland-U .s .s.R. 11 

. , 

DIENSTGEHEIM 

In antwoord op Uw. schrijven no. 103.142 afd. H.o.w.,
dd. 29.8.1949, heb ik de eer Uwe ;Excellent.ie het volgende
te be.richten: 

Allereerst kan worden opgemerkt dat de naam "Cultu-
rele Vere�iging Mede.rland-Husland" destijds een zelfstandige 
Gr6ningse vereniging à.and1lidde, welke zioh later. als afdftling 
aansloot bij de landelijk�;eorganiseerde Vereniging "N°ederland
u.s.s.R." De o:ff'iciële naam is dus thans Vereniging "Nederland
u .s.s.R. "

,_ 
waaraan in het onderhavige �eval "afàeling Groningen'! 

dient te worden toegevoegd. 

Zou eerstgenoemde naam thans nog gabruikt worden bij de 
aanvraag ·voor het gebruik van localiteiten, dan kan dit als 

' mi�leiden&\·1orden gequalifioe�rd. 

Een beeld van h�t werkelijke doel en at.reven van de

Vereniging "Nederland-U.s.s.R.", kan worden verkregen door 
kennis te nemen .van de inhoud van het verslag van het op .. 
23 en 24 April 19f9 te /\msterdam gehouden congres dezer ver-
eni�ing. Bedoeld verslag, waar�aar ik mij veroor�oof U te ver
wijzen� was als bijlage gevoegd.bij mijn aan U rericht schrij
ven no. 66028 aa. 25.7.1949 (ter attentie van àe HoogEdelGestr. 
Heer Mr. H: J'. Sc.hOl vinck. ) • 

De mening van het College van curatoren der Rijks
universiteit' te Groningen omtre·nt het meer politieke karakter 
van., ge:q.6emde verenig:tng', wordt. door ,mij ten volle gedee�d. 

Het Roof'd van de ( 
BINNEtTLANDSE yn;ILIGHEipSDI'ENST 

Z�E. de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 
t.a.v. Het Hoofd van de Afd. Hoger Onderwijs .

' 

M.r. · L. Einthoven. 

en Wet,enschappen · 
te 's....O.ra vep.Sage 
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