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-' yer�lag van een op �on��g, 3 November 1946 in het Roxytheater, 11avenstraat 139 ce nilve:csum ,Çrehouden vertoonino- ve.n de Russische film "2ADJIKIST.ArP'. 
0 0 

Volgens een adve:rtentie in HJ)e Waarheid" ve.n Donderdag 
31 October 1946 (Geoische :;�di tie) zou cle vertooning van deze 
film plaats vinden onder de auspiciën vr.n "I-�ot Cul tu.reel G&.-. 
noot schap :N"eà.erland-U • S. S .:::1. 11• 

De opkomst van de bela....'1.[.;Steller:..cl.e:n ·.vas niet groot, daar 
ongeveer de helft der zi tplae.ts·en Yv2.s bez�-t ( rv.im 200 perso
nen). Het publj_ek bestond vrij·:wl voo: het g::.'ootrr'ce gedeelte 
uit d,e�enen, die voo1"hee:1 tro1J.we be�oel:erB 7.'a:ce:n van de film� 
ochtend.en van de vroegere V.V. 3. U,.. Bl.:i. �k"l)o..a:· wa0 de leiding nu 

• in andere ho.nden dan voorheen, éi..aa:i'.' t;e6n c1.e:i: v-.coef;ere functi
onnarissen actief deeL11.aw. a.211 e0r:ige :regeling i,.1 of vbbr he-'û 
theater. 

Vbbr den aan�ang der filuvertooning voerde een o�bekend 
per�oon het woord. Hij svr2.k een woorü ven wcl..'rnn en gaf een 
korte ui teenze·tting vc.:.1. :1E:·� êl.o8l _V3...."l het 11 Genootschap tt . Hij 
stelde deze vereeniging o;> óén U.jn :net ê.l.e -reree:'.ligingen: 
Nederland-00sjce11rijk; Ne<lerlan1--::!1115ela11ö.; Ne(�orl2.nd-Spa.nje; 
Mederland-J?rankri j:!.:;: enz. Vo�gc.n.s ffpre):C:.r h�"l 001.r. deze vereeni
ging geen'. andere beètoeling, è.an Let. 11 ll5.j°0:."'.D6en van de Russi
sche kunst en Russisct-.e cul'Guurlf , z.ooe..117. de z0 zic!.1 na den vre
de van :Brest-Li towsk in 1917 had vol tr02;:):cm i,:. :het v.roegere 
Csaren-rijk. 

na deze spreker deelde een persoo!!., Ye::--.ü:i;cc1elijk -?-fkom-7
stig uit Rotterdam, in het kort mede, lwa in ::il·rorstun. een 
ve:reaniging is opgericht, zich noemende 11 Cu.1·�11.1·.scl Gonootschap 
Nederland-U. S. S .n. 11 , welke thans ruim 1000 4:)d.e::.1. zou. tellen. 
J)� ve:r-eeniging was nu op zoek nas.r "OX.Pansie in andere plaat-

' 
sen van Nederland11 • .Alo eerste plaats dacrtoe werd ljilve:rsum 
aan.�ezocht, al thans I-ïct GOOI, 1Haartoe deze bij een.komst was "be
legd. In het bij zond.er i,-recs hij op den inhoud v&.n de te ver-
toon.en film t die een weergave zou zijn van de grootc gunstige 
ontwikkeling in de Ruatdsche. Sowjetstaat �aà.jikistan, gelegen 
in den uitersten Zuidoosthoek vo.n Aztatisch Rusla�d. 

Uit het, door de sprekers betoogde, was .op ·.;o merken, 
dat deze nieuwe vereeniging een mantelorganisatie is (oÏ moet
worden) van de CoIJ.."llunistische Partij Neà.èrland. 

:;)e laatstbedoelde sprels:er bleef onbekend, doc:1 deze 
sprak ov-er den eersten spr3ker als "D:r.SA..i\.LBORN". 

vervolgens werd de film "Tadjil�ist-an° vertoond en ó.a.ar
na nog een tweede film, waarin echter geen p-ror)aganda voor 
cenige partij of streven werd gemaald. Deze film was getiteld:
•-vier Kaarten". . 

nijzonderheden hebben zich voor, tijdens of na de ver� 
toom.l)..g niet voorgedaan. 

___ .,... __ ..,



HILVERSUl\lI. 

GE HE 1 
1, :pe Inliehtingendien:st te Uil verslim. bericht het nav oJ:g enéh,: 
'lMl�r...., u..., O

p 
Zondag, 3 Novembe�l�Qi.� in het Roxy.

-theater, Havenstraá
\ 139,Lal.1ü�, vertoon-�(lmssische film 11 Tl-DJIKIST.\N"• 

Li, � Volgens een advertentie in ":Ue_.Jaarheig" van Donderdag, 31 
L 

�� October 1946(Gooische Editie) .� de v�ooning van deze filmb 
t t � onder d e  auspiciën van "H et Cultur'1&1 Genootschap Nederland--

/ U,,.� · U-S.S•R• �ru.L�� 1. r· _ De Opkomst tie;r; VH',,g•a-Eftti.ng(filmveFtO@B.il!g) Was niet grqot 
daar ongeveer de helft der zitplaatsen was bezet(ruim 2oor�
Het publi ek bestond vrijwel voor het grootste gedeelte uit 
degenen, die voorhe�n trouwe bezoekers waren van de film•eh
tend� van de vroegere v.v.s.u. BlijkX'baar was de leiding nu 

\ in �ere handen dan voorheen, da-ar geen der vroegere fu.ncti
: onnairessen actief de.elnam aan eenigs regeling in of vóór s:e 

i.. �. W14�. 
«! vóór den aanvang der filmvertooning voerde e9n onbekend per-
0.. soon het woord• Hij sprak een woord.J.J.an �lkom en gaf een korte 
� uiteenzetting van het doel van vereMe1me::td "Genootschap"· Hij 

• stelde deze vereeniging op één lijn met de vereenigingen:
Nederland--Oostenrijk; Nederland-- Engeland; Nederland--Spanjs
Nederland--Frankrijk enz. Vol.....gens spreker had ook deze veree:rû
ging g een andere bedoeling, dat het"bijbrengen van de Ruasisch
kunst en Russische cultut1r", zooals deze zich na den vred e van
Brest-Li towsk in 19i7.,�<L vol trokken in het vroeg ere Csaren-rij:k

Na deze lil.PF.Pker ��9-.J>ersoon, vezm.01l<l_e.iJ..1It afkomstig uit 
Rotterdam, �kort wo�er, hoe in <le� een vereenigillf
is opgerich�1.J.�ÇAJloemende II C� ture el Genootschap Nederland-
U· S· S ·R· / ��•aée ruim 1000 ledenr� �eze vereeniging 

�nu op zoek was D.aar"expansie in andere plaatsen van Nederland'' 
•R Q&t �ls eerste plaats daartoe werd aangezoch Hilversum al-

\ 

thans Het GOOI, waartoe deze bijeenkomst was beleg • 'i 
wees hij op den inhoud van deff'ilm....-we�neemct, die e en weergave 
zou zijn van de groote gunstige ontwikkeling in de Russ:hsche 
Sowjetstaat Tadfikistan, gel�g�n in den uitersten Zuidoosthoek 
van Aziati��IJ,§hanP� 

Uit .het· g QSp� QQor va::cenbea.oel.à e !J eroo:een v.as op te mer 
k en, dat deze n ieuwe vereeniging een mantelorganisáife is(of 
moet worden) van de Communistische Partij Nederland. 

:/éw,/c, �De laatstbedoelde spreker bl��f onbekend, doch deze emde 
�erstemspreker Eiezu1 met àeiF'naam 11 Dr• SMLBORN", �lke 
naero te Uil, erstlf.11. e:atiake� is, àeeh mogel1jk in Het GOOI WOO'n-

. · ·n waarn 
0(4.· 

� Verv olgens�����el.d• film vertoond en Ba nog een 
tweede film, ��mx echter geen propaganda voor eenige 
partij oi strev�n �att.e-. �aato,ge:e�àe_:film was getiteld: 
"Vier Ka�rten". f"""'A-Jtl,. M.(. 

Bijzonderheden heèben zich voor, tijdens of na de vertooning
Ei�t_v�2rge�a�n� _____ ------ ______________ _ 
V-e!'fienden aan sh,n aeetralea Veiligheidsdienet te • s- arave�:ae 
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13 October 7. 

B 5167 

III IIIc 3 Schrijv1m v:an Hilversum no 5167 i!.l 

9 November,1946 
het Cultureel Genootschap 
Nederland-u.s.s.R. 

Met verwijzing na.ar Uw terzijde vermeld schrijven,heb ik 
de eer U te vérzoeken mij omtrent het daarin genoemde Cultureel 
Genootscliap Neaerland-u.s.s.R. nadere inlichtingen te �illen doen 
verstrekken. 

In het byzonder .zal ik het op prijs stellen de huidige 
� I' ,q._ 

. 
" 

samenstelling Vt'n het bestuur te vernemen, met opgaYe van dep.er-
sona.lie. der bestuursleden, benevens hun :politieke orit!nte-ring • 
Voorts zou ik gaarne worden ingelicht omtrent de doelstelling, de 
omvang en de activiteit van ,het.genootschap, alsmede omtrent een 
everi-t1.10el u.itr;e,::eveh orga�n. 

In verband .met ó.t; 011richting van een landelijke vereni
ging I-federland-U.S.S.R. ,, zal il\ ook gaarne in kennis worden ge
steld met het �tandpunt dat door het Cultureel Genootschap ten 
Uwent :-Jordt. ingenomen, ten aanzien va.n event.1ele aa:u.3lrui ting bij 
deze landelijke ver·eniging. 

U;-1 berichton zie ik :net bela.."11.gstelling tegam'->et • 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 

J.G. Crabbendam.. 

Aan de Heer Commissaris van :Politie 

s u m. 



INLICHTINGENDIINST HILVERSUM.• HilYersum
.
, 15 o:,tober!i�V _:l 

I. n. No. /
•. -r �"f.\.' 1 r 

I è. 0 OCT.1947 ; 
)@: ' . , 1 ·, - � ,. --- � 

G E H E I M

' 

• 

; A1'j.l/J;,,,,l)n 1
,,07-/P-7 t!\���� _t

Met betreklcirli tot het i.Chrijven van d9 Uentra.le V eili�
u�idsdienlit t� '•- Gravenhaie, dd. 13 October 1947, No.B 5167, 
GEHEIM, houdende Yerzo ek om inlicht ineen omtrent het' "CUl tu
reai �enoot.chap Nederland--U·S·S·R· bericht de 1.�. te Hil-
ver.urn. het voliende : 

Bij .chrijven van de I•D• te Hilvarlium, dd· 9 November 194i 
werd bericht, dat op 3 November 1946 to Hilversum de film 
"T.\DJIKISTAN" werd Yertoond• D'aarbij werd vermeld, d,at zulkli 
i-'liChiedde,rt onder de au.iipiciën van het "Culture el Genootlilchap 
Nederland--U·S·S·R•, zoal• fit werd aaniekondiid in een adver
tentie in de "Waarheid" van 31 October 1946, Goois& Editie-

In voormeld .chrijven werd tevens een ver .lai i•ieven v�n 
de vertonilli dezer film• 

Nadien is te Hilverlium van het belitaan, eventueel oprich
ten van een afdelilli van bedoeld ienootschap niets iebleken 
en evenmin Yan enii e actie daartoe. 

lan het verzoek om meerdere inlichtineen omtrent bedoeld 
"Cultureel Genoot. cha:p Nederl and--U· S· S· R• kan dezerzijds dan 
ook niet worden voldaan. 

Indien in het komend� winterlileizoen een bijeenkOmlilt, uit-
6aande van of namen� b&daeld i•nootschap , te Hilversum wordt 
beleid, zal dit onmiddellijk worden bericht • 
--------------------------------------------------------------
Verzonden aan de Cemtrale Veili&heidsdienatt te 'lïl-Gravenhaie, 

Javaliltraat 69. 



UITTREI(SEL 

Uit : OD 345 Naam: MAANDRAPPORTEN NOORD HOLLAND. 

Voor: OD 620. Haarlem Naam: Pl. Ver. Ned-USSR. 

\ 

Ag.nr: 85524 Afz. I.D. HAARLEM datum: 12-5 ... 50. 

Aard van het stuk: Maandoverzicht No • 3 /1950 

Verg. 11Neder1ana-u .s .s.R. in Haarlem. ( zie sub F.) 
:i:.1.iiUt:1:i::t:z::i::!d::±:t:±±::L±::t::±:t::!:;t:z±±:%±ci*.±:1:±±±±:1::1::i:±:!::±:ta±�:±.:!: 

"N,011 Haarlem opende ten huize van een van haar leden e.en bibliotheek waar leden boeken en ti�dschrit'ten kunnen lenen en ook boeken en tijdschrif'ten kunnenopen, ' 111,a 
nnen worden gemaakt om te komen tot oprichting van een 11Russische club'', 

'"Jch deze plannen verkeren alsnog in stadium van bespreking. 

« C F ) Verg. 11Mederland-U .s .s .R". 
1 �d::l:b:t;i:i::l::t±:1:.:t�l::t:±:!::±:i:±:t::l::z:�:l::±:l:,;t:;!::±:

Een reeds lang geicoesterde wens van 1•N .u ·" afdeling Hnm•lem is in vervul
lin� gegaan nl.: het openen van ee-n eigen bibliotheek waar boeken sn tijd
schrift<m door de leden in bruikJ.een kumten vorden verla>egen. Een dar leden
van nN.U." te Haarlem {gehuwd met een Russische vrou�T) heeft zijn ·woning 
als uitleenadres ter beschikking gesteld. Behalve het uitlenen van boeken 
zal het ook �ogelijk zijn om boeken en tijdschriften te kopen. 

Een Russische club te Haarlem. 
U:!:±;j:i:±±:t.:±± ..L.±+.±:!:± :,d:.±±::±±±±1:::i: i: 

\Ndat Wladimir Konste.ntin van der .Bellen (leider van de, cursussen in de Rus
�.( sische taal aan ieaën van ,r.tr:u:u reèds in Februari 1949 vèrgeefshae gepoOgi 

tot de öpl'icnting-vän Efén Russische club in Jiaar�em te komen, smeedt thans 
het bestuur van r,N. U,." te lt;'\arlem plannen om een dergelijke club op te 
op te richten, waartoe reeds enige be-spre�dngen tussen bestuur en in

,.Raa:rlem woonactiga Huesinnen hebben plaatsge.vonden. liet ligt in de bedoe
:Wling ontspanningsavonden voor de Russinnen te organiseren en hen in de ge

a.egenheid te stellen regelmatig met elkaar in contact te komen.
'Een ander plan van "N.u.u liaar.lem, dat tot nu toe niet verwezenlijkt werd, 
bestond in het vormen van een dansgroep van Rus-sisvhe meisJee (Juni 19 49) .. 
i>oel hiervan was hetzelfde als van de Russische club n.l" het krijgen van 
meer contact met de Russische vrou\1en in lia.arlem en het versterken van de 
onderlinge band tussen de Russinnen. ---�

Uitgetr. door: JR Op aanwijzing van: 
B V. 

Datum: 6-2-51. 

� �0061 . '49 



� /, NOTA AAN: Á. Van BSV:2 � 
BSV-no.: tp { 
Bijlagen: co S5524 
Bezocht:Haarlem op 10-8-50 
Betreft:Bibliotheek Ver. 

11 Ned. USSR\1 •

R��-----�----�� _Q�Q�-------------
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA, 1� I' /

0 
" 

aan: ; ra= �,t,-/.JJ,,ro "•'}' t 10-Jo.

aan: (?_ 
l 7>-� ... � /1__ aan: tT.li-

waarna terugzending aan BSV,en wel: 
voor rapporten, ter kennisneming van 
eventuele verdere actie; 
voor nota's, ter afwerking. 

�--�-------------------------------
-

Copieën in: 672 - Haarlem. 

� -================-=======--=========-=-=-===---------------------

• 

Op 10/8 is wnd. Chef-ID gewezen op de wenselijkheid van onderzoek 
naar de toepasselij�heid van de Vestigingswet Kleinbedrijf en der
gelijke voorschriften. Men zal 1n de eerste plaats trachten na te 
gaan, of de bibliotheek alleen ten dienste staat voor leden, of 
mogelijk ook voor niet leden, hetgeen b.v. kan blijken uit pro
paganda op openbare vergaderingen en verder, of voor de uitlening
ook een vaste vergoeding wordt gev1"aa.gd. 
Haarlem zal hierover nader berichten; (bon afgegeven). 

�v 12.� -Sb n

' ...

""-ieu'-' "'� ,,.. (.;),-
1 .... 

� • V"

17-S-50.
i- 'Tiif //}. )'.::ft"\ �a,.c..�L -

'l> r <Z.L. jl.. 4,... ',?IE.:) \,,1.....:._ VeY.

� 14 .. -1•,11 



• 

/V.760. !-;f;!;/f- : 
1 

_______ ! 

21 SEP.�·li 

ACD/ //J�a

Naar aanleiding van het mondeling verzoek bedoeld in bij
gaand strookje \ ordt medegedeeld,dat de bibliotheek van 11N°U•" 
per 1 Mei 1950 is opgeheven en de boeken geretourneerd aan de 
secretaresse van nN.u.,t: Hinf'elaar,Trompstraat 9. 

� waren pl.m. 20 boeken,waaronder in de .r:tussische taal.
In totaal hebben ongeveer 5 personen (leden "N•U.11) van de 
bibliotheek gebruik gemaakt. 

De bibliotheek stond alleen ten dienste voor de leden 
van 1tN•U•";deze moesten 25 cent inleggeld storten en betaal
den verder 10 cent per boek per week leesgeld• 

Overtreding van de  Vestigingswet is niet gebleken-

// 20 September 1950. 

Aan het Hoofd der B. V •D. 
Javastraat 68. 
D e n rl a a g. 
-·---------------

• 

• 
1 
' 
1 

----
��------�

�------------�-------·

verzoeke bij berichtgeving over 

het op •••o o o besprokene inzake 

e o e•o•o••• • •••o••o• oo o•••••••o•
,. 

� 
dit bij te voegen.,

\ 
Paro: 

h ,;:- me 
=•========= J 



b./lrlJ;!J-- -- � 

(Ope{ib"'. cul.turele avo 
Ráarlem-. 

�h / � -
..,

,,

,.V . � 

�([ 'j'f Jy/ 

. tf1.'Öp Zonda�avond,10 December 1950 organise� -
de de Vereniging "Nederland-U•S-.,Si.R.t 11 afdeling Haar 
lem een culture�avond ·in gebouw ucuJ....tura11 te 
Haarlem. 

nd "Ns.U 11 

OP KAA�,l 

ACD{ 

DAT:J· 

PAR: 

erver-Congres bui tenl. zus t 
enigingen tfN._n"11 in N ederl• 

_ .. -: 

d'7 

�1 

Rede hoofdbestuurslid 
Harlingen over zljn b 

vah "f' 
ezoe�. 
,,"""4' .- ';?,�-

W. Roumenit!'o.
� � -t;r; . I 

t.,-j {/Q.fo Jµ,, � 
0 J. ,,.,--

1,(. s t<!Jfa 1 ·.
µ�r ,v. 

Optreden dansgroep ttDe 
RÓde öter•t. 

Vertoning documentaire
11Lenintt • 

• 

.

aan het Hoofd der B•V .n"

Javastraat. 68• 
D e n Ha a g" 

Aanwezig 91,m. 175 personen. Zaalcapaciteit: 
230� 

In zijn openingswoord deelde voorzitter Salo
mon Porcelijn (bekend) mede,dat de volgende maand 
in Nederland ee n congres zou worden óelegd van de 
buitenlandse zusterverenigingen van "N ... U.i."• Plaats 
en datum waren nog niet bekend,doch Porcelijn 
sprak de hoop uit dat de autoriteiten de buiten
landse gasten geen moeilijkheden in de weg zouden 
leggen in verband met het verstrekken van de visa. 

Vervolgens werd het VI) ord gevoerd door een 
hoofdbestuurslid van uN.u. 11 ,zekere van Harlingen, 
die een kort verslag uitbracht over zijn bevindill'
gen in Roumenië ,waar hij een soortgelijk congres 
had bijgewoond als het door Porcelijn aangekondig
de• Spr� verheerlijkte op de gebruikelijke wijze 
de toestanden in de volksdemocratische landen, 
waarbij hem in Roumenit! speciaal de �ote belang
stelling was opgeyallen van de overheid t•OàV� het 
culturele leven. /l,o was het voormall1Îge koninklijke 
paleis thans ingericht als ontspa.nnin.gscentrum_voo1 
de jeugdbeweging,terwijl de stallen plaatsboden aa� 
1600 studenten die daar waren gehuisvest• Hij 
sprak de hoop uit dat ook in Nederland de "N•U• t1

tot grotere inspanning zou komen om de vriend
schapsbanden met de 5•U• te versterken• 

Hierna volgde het optreden van de dansgroep 
''De Rode Ster1t uit Amsterdam .. 

Na de pauze volgde vertoning van de Sowjet
film. U,Lenintt, een documentaire die in Haarlem 
reeds eerder werd vertoond door de CPN. afdeling 
Haarlem" 

In een slotwoord dankte P 6rcelijn de aanwe
zigen voor hun geestdriftig a·'.)plaus. 

Bij het verlaten der zaal werd een collecte 
gehouden tot dekking van de kosten der avond 

Twee der aanwezigen (onbekenden) gaven zich 
op als lid� 

voor personalia zie bijgevoegde lijst• 

/J.13 December 1950� 



Behoort bij r'dDPOrt No�l4/9l39� 
\ 

• PERSONALIA.• :

Mevr • Hinf elaar-Hooyen.
<;errlt Mol..
Catharina lvlo.l-'""'13onke"
A• Landwehr Johann._.
Bernardus Gro enendaaJ..A
llievr. van Langen-Hoogendijk•
Mevr. n. Vermeulen-van Langen en echtgenoot•
Han Bindels•
Jan Bindels•
i?im v.interink.-
Ka.rei Winterink..-
� de la Ri e-Bri ene.
Mevr. Peper-Posma._.
Cees de Rover.
W111-y Staphorst"
Rie .Remkes.

• Alle r eeds meerdere malen gerapporteerd.

voorts:

&afje corneiia Kretzschmar-Hille,Haarlem,9.5 94•
Frans \.ezel,-.Jisp,22•2•1.8"'
Hendrik van Broekhuizen,HHaarlem,4.6�oo.
hendrik Smi t,Haarlem,:Ut.4.90•
Christiaan Petrus Sabel,Haarlem,15�3•00•
Machielse,KJ..ein Heiligland•
Frederik Smit Jra,Haarlem,9•6•3i�



Bussum, 9 April 1 951 • -

Openbare filmvoorstelling vande 1 
verenig. NEDE 

V· /.l �, '- / 
(in het 

1

�!der v��
-
m�;!d

R

.;!i;, '" 1 "l. 'IJ-
vre�e en vriendschap met de 

-�����t-Unie) 
!_ILMS: 

-----
r�· 1 a APR. 1951 • có j

1. Twee korte Russische films;

OP KAA�T 
ACD/ "/ 
DAT: .,1 

p ,R. f...,1-t. 

.... -

A(Of1/)7 !.::jJ
2. Hoofdfilm: "De Jonge Garde"
sPRËËËR;-
�' Marinus Jacobus, geboren te
=sterdam, 18 Mei 1 927, wonende te AM3 TERDAM _ 
------------·----------------------

--.. ·---·-·.,. 

p<. �('..:�(Ja1
J 

Als eerste bijeenkomst van de vereniging NEDERLAND-U.S.R.R . 
afdeling BUS SUl'l gedurende de maand APRIL 1951- maand van Vrede en 
Vriendschap met de Sowjet-Unie- werd op Zondag, 8 April 1951 in 
de kleine bioscoopzaal van het gebouw CONCORDIA te BUSSUM, een 
openbare film�oorstelling gegeven.-

In de zaal ( beneden-en boven)waren veel jeugdige personen 
uit A.N.J.V.-kringen van Bussum en Omstreken aanwezig, alsmede 
leden van voornoemde vereniging. De zaal ! welke een capaciteit 
heeÎt van 270 personen, was geheel gevuld.-

De aankleding van dit lokaal was geheel neutraal gehouden.

Om 12.00 uur werd de bijeenKomst geopend met de vertoning 
van twee korte films( sportfilm en een tekenfilm), waarna de ac
cordeonist Christiaan Johan de GROOT uit AMST'.ERDAM een aantal uo-
pulaire wijsjes speelde.-

Vervolgens riep de voorzitter van de vereniging Nederland-
f�U.S.R.R. afdeling Bussum, Willem BROESHART uit Naarden, de bezoe

kers een welkomstwoord toe. Hij constateerde tot zijn genoegen, 
dat er een groeiende bel8ngstelling bestond voor het werk van 
de vereniging. Hij deelde vervolgens mede, dat Rinus HAKS een toe 
spraak tot de in de zaal aanwezige jeugd zou houden. De vereni
ging had de maand April 1951 gekozen als de maand van Vrede en 
Vriendschap met de Sowjet-Unie en spr. hoopte dat deze actie veel 
succes zou opleveren. 

Spr. ging vervolgens over tot het uitreiken van twee boeken 
resp. aan Marj.a Arnolda ROSIER, geboren te Bussum, 12 Januari 
1934, wonende�e Bussum, Huizerweg 152, lid van het A.N.J.v. af

'deling Bussum, en aan: �t BROUWER, geb6ren te Bussum, 15 Septem 
ber 1929, wonende te Bussum, SpijkerstraAt 56, .Voorzitter van het 
A.N.J.V. te Bussum( dus geen secretaris zoals abusieve11jk stond 
vermeld in ons verslag van het Paascongres van het A.N.J.V. te 
Bussum, dd. 27-3-1951), waarbij hij de dank uitsprak.namens de 
vereniging NU, voor de door hen ten behoeve van het Jeugdwerk te 
Bussum geleverde prestaties.-

Daarna ontving de afdeling Bussum van het A.N.J.V. uit han
den van enige bestuursleden van het A.N.J.V. te UTRECHT een rode 
vlag met opschrift: A.N.J.V. afdeling Bus�um. Even tevoren had 

x.l Lubertus VISSER, geboren te .Amsterdam, 12 Maart 1931, wonende te 
Hilversum, Jan v.d.Heijdenstraat 261, Voorzitter vPn het A.N.J.V. 
aldaar, medegedeeld, dat het District Gooi-en Eemland (A.N.J.V.) 
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de driemaandenplan-wedstrijd tegen het district UTRECHT met gro
te voorsprong had gewonnen, waF.irbij was gebleken, dat de afdeling 
Bus�um (A.N.J.V.)de haPr voorgeschreven taak het beste had begre
pen en uitgevoerd.-

In verband hiermede, werd do0r de afdeling Utrecht aan het 
Bussumse A.N.J.V. een vlag ter beschikking gesteld.-

L. VISSER voornoemd reikte vervolgens aan bestuursleden van
de afdeling UTRECHT(A.N.J.V.) enige speldjes (vredesduifjes) uit, 
waarbij hij de verwachting uitsprak, dat deze afdeling in de toe
komst meer geluk bij wedstrijden zou hebben.-

Vervolgens verkreeg het woord, Marinus Jacobus HAKS, geboren 
te .Amsterdam, 18 Mei 1927, wonende te AMSTERDAM, die voor de in 
de zaal aanwezige A.N.J.V.-ers(sters) een propa.gand.a.rede hield 
voor de vrede.-

Spr. deelde mede, dat de jeugd in NederlAnd gebukt gaat onder 
de dreiging van een derde wereldoorlog. De oorlogophitsers laten 
niet af om de Sowjet-Unie als agressor voor te stellen. Spr. stel
de in verband hiermede de vraAg wie den wel belang heeft bij een 
nieuwe oorlog, Amerika of de Sowjet-Unie. Spr. stelde vast dat 
Amerika door economische moeilijkheden genoodzaakt was om een 
oorlog tegen de Sowjet-Unme te ontketenen. 

Volgens een mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst (afd. 
Economie) in Januari jl. ging het de ondernemingen j_n .Amerika 
steeds slechter, totdat de oorlog in Korea uitbrak, waarna de be
drijven in Amerika spoedig tot bloei kwamen en grote winsten op
leverden. -

Volgens spr. laat men het ook voorkomen, dat wij onze vrijheid 
moeten verdedigen. Onze vrijheid, die bestaat uit werken voor een 
lap,g loon, zo vervolgde spr. want wij jeugdige persoBen komen niet 
in a�nmerking voor loonsverhoging; Wij mogen wel achttien maanden 
in militaire dienst, waEtrdoor wij geruime tijd uit onze werkkring 
worden gehaald en onze toekomstplannen in de w ar zien gestuurd. 

Men wil onze jeugd laten vechten in samenwerking met lieden, 
die ons tijdens de oorlogsjaren hebben onderdrukt en uitgeplun
derd, die onze jonge mensen tijdens de bezettingsj�ren hebben weg
gevoerd, die joodse landgenoten hebben vernietigd. 

Spr. wa�rschuwde de oorlogophitsers, dat zij binnenkort voor 
hun daden zouden worden veroordeeld en terechtgesteld. 

Spr. wekte op tot het tekenen van de eis van de Vredesbeweging 
tot het sluiten van een Vredespact tussen de Grote Vijf, wPartoe 
momenteel in Parijs reeds voorbesprekingen worden gehouden en 
waarbij Gromyko zich zeer toegevend heeft getoond.-

Spr. vestigde tevens de aandacht op het in Berlijn te houden 
Wereldjeugdfestival (9-15 Augustus 1951 )en wekte op tot het zen
den van afgevaardigden naPr dit congres.- Vervolgens besprak hij 
de verzetsfilm: De Jonge Garde, waarvan spr. hoopte, dat dit tot 
voorbeeld zou strekken van de Nederlandse jeugd. Spr. ei.ndigde 
zijn rede met de jeugd tot samen1r•erking met de ouderen op te roe
pen tot het vormen van een aanePngesloten front voor de vrede, om
zodoende de plannen van de oorlogwinstmakers tot het uitlokken 
van een wereldoorlog te dwarsbomen en hun handelingen de pas af
te snijden.-

Vervolgens ging men over tot het vertonen van de Russische 
verzetsfim: "De Jonge Gerde ", welke film reeds op 6 Februari 1950 
te Bussum werd gedraaid voor de vereniging:Nederland-U.S.R.R. en 
waarvan op 7-2-1950 een verslag werd opgemaakt en verzonden.-

De filmvertoning was omstrePks 1fi.46 uur afgelouen en had een 
rustig verloop.-

n q Secretaris-penningmeester van het A.N.J.V. afd.Eussum is: 
.�l /1 Bernardus Jacobus BLAAS, geb.te Bussum, 29-10-19"32 wonende te 

0 / Bussum, Veldh,,,.imerlaan 14P.(zie verslag I.D.Bussum, dd.27."3.1951) 
11 Einde " f 
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1V I In het kader van de "Maand van Vrede en Vriendschap.lmet de Sowjet-
f Unie" belegde de Vereniging "Nederland-U.S.S.R.11 afdeling Haarlem een 

1J
11

1 viertal QP-enbare avonden, t.w. 2 lezing- en 2 filmavonden, alsmede een
/, foto-tentoonstelling. 

\ 
De eerste avond(Donderdag 5 April '51) werd geopend door de voor-

zitter van "N.u. 11, Salomon Porcelijn, die de spreker Gillieron met 
enkele woorden inleidde. 

Hierna sprak Gillieron over "Buitenlandse politiek van de u.s.s.R. 11• 

Spreker begon bij de Tsaristische tijd, om vooral het verschil te laten 
merken tussen de toestand van Rusland toen en tegenwoordig. In deze 
tijd waren er ontzaggelijke schulden gemaakt aan verschillende landen. 
Toen de Sowjet Unie zich hiervan losgewerkt had, hetgeen ontzettend veel
moeite van de gehele bevolking had gekost, doch door noeste arbeid en 
saamhorigheid van het gehele volk, toch voor elkaar gekomen was, brak
de tijd aan dat het buijenldnd zag dat Rusiana in opkomst was. 
De handen werden in Rusland gezamenlijk aan de ploeg geslagen en de 
cultuur en economie bloeiden. Amerika zag dit met lede ogen aan, want
hier stond men juist voor een crisis en alles liep hard achteruit. 
Rusland heeft te allen tijde getracht de vredespolitiek te handhaven,
zo ook tijdens het Hitlerregiem in Duitsland. Doch toen men zag dat 
Rusland in gevaar kwam, heeft ditzelfde Russische volk zich ingezet op
gedwongen oorlogvoering en binnen zeer korte tijd was Rusland zo sterk 
dat het Duitsland zelfs kon weerstaan. 
Tijdens deze oorlog was het Amerika die een voorstel deed om de atoombom,
waarvan de Amerikanen wisten dat Rusland hier ook reeds ver mee gevor
derd was, onder controle te zetten. Rusland trapte niet in dit valletje,
wilde wel toestemmen, doch dan algehele vernietiging van dit atoomwapen,
maar dit wilde Amerika niet, daar zij het vredelievende Rusland niet 
vertrouwde. 
Rusland wilde de atoom-energie wel gebruikt zien, doch enkel voor eco
nomische belangen. Amerika was hier echter op tegen. Die wilde haar 
macht(atoom) niet uit handen geven, doch gereed houden om een andere 
macht(wereldmacht) te veroveren. 

Ook nu, vlak voor de oorlog in Korea, stond in Amerika(de kapitä
listen) een zware crisis voor de deur, doch door de oorlog in Korea, 
geforceerd door Amerika(kapitalisten) zijn zij deze crisis weer te boven,
door wapenleveranties e.d. 
De gehele wereld, behalve de Sowjet-Unie, laat zich misleiden door 
Amerika, doch wij kunnen het toch wel nagaan dat Amerika geen vrede wil,
daar alleen oorlog haar kan helpen. Zij willen geen economisch gebruik 
van de atoomenergie, daar zij anders met hun olie(petroleum,benzine,enz)
in hun maag blijven zitten. Dan liever misbruik voor bewapening. 
Waarvoor is Krupp vrijgelaten? Reeds in zijn gevangenschap redigeerde 
hij zijn fabrieken alweer en gaf orders op, vanuit zijn cel. Nu kan hij
zich weer ten volle wijden aan de herbewapening van Duitsland en kunnen
de Duitsers zich op hun beurt weer dood werken voor de bewapening, om 
hun herstelbetalingen aan Amerika af te doen. 

Wat deed de Sowjet-Unie. Zij schold 50% van de herstelbetalingen 
kWijt aan Oost-Duitsland. Geheel kwijtschelden konden zij niet, want 
dan zou Rusland gek verklaard zijn. Men moest voelen dat men in Duits
land iets misdaan had en hier-ook boete voor doen. Doch menzag ook, dat
Rusland het goed men hen voor had door deze edelmoedige handeling van 
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kwijtschelden. 
Zo hebben wij thans gezien en dit door de tijden reeds ondervonden, 

dat de Sowjet-Unie de vrede en welvaart wil en dat de u.s.A. wel de 
welvaart wil maar ten koste van de vrede en door de oorlog. 

Spreker besloot hiermede zijn lezing en stelde voor de namen te 
noteren van degenen die nog vragen wilde stellen en dan over te gaan 
tot de pauze. 
Voor vragen gaven zich op de Heer Antonisse, Mevrouw Burger en de Heer 
van Drunen. 

Na de pauze werd eerst de vraag van de heer Antonisse behandeld, n.l. 
"Is Rusland niet te passief en zal zij hierdoor niet ten onder gaan, wan
neer zij çloor Amerika aangevallen zou worden?" 

Spreker antwoordde hierop, dat Rusland natuurlijk behoorlijk bewapend 

. was tegen mogelijke aanvallen en hier ook rekening mee moest houden. Dit
·was natuurlijk een gedwongen bewapening. Doch wanneer het ooit zover zou
komen dan zou iedereen in Rusland, zoals zij zich thans inzetten voor de 
vredeseconomie, zich dan inzetten voor de oorlogsproductie en binnen zeer 
korte tijd zou Rusland dan paraat zijn • 
Deze handelingen van het buitenland zouden gauw genoeg te zièn of te be
merken zijn en Rusland had dan nog tijd genoeg om aan zijn productieplan 
te beginnen. 

Hierop volgde een uiteenzetting van de bedoeling van het "Niet aan
valspact" van Rusland n.a.v. de vraag van de heer van Drunen. 

Het was, volgens spreker, weer de bedoeling van Rusland om de lieve 
vrede te bewaren, doch zij stond hierin weer alleen en werd door geen an
dere gesteund. 

Op de vraag van Mevrouw Burger of er ook beurzen(gebouwen) in Rusland 
waren, antwoordde spreker bevestigend, maar, zo zeide hij, deze zijn er 
noodgedwongen, want Rusland zou ook zonder kunnen. Hier werd gespeculeerd 
met het buitenland, doch alle winsten kwamen de gemeenschap ten goede. 
Zie de laatste twwe prijsverlagingen in Rusland. Een tijd terug één van 
15 tot 20% en thans weer een van 15%. 

Spreker bedankte hierna voor het gehoor. 
Salomon Porcelijn bedankte hierna spreker voor zijn duidelijke uit

eenzetting. Hij zei, dat er deze maand nog 3 avonden van N.U. zouden zijn 
en wel een lezing, een filmavond "Slag bij Stalingrad" en nog een ten
toonstellingsdag en avond; de data zouden nog nader bekend gemaakt worden. 
Te 22.20 uur werd de avond gesloten. Aanwezig waren 36 personen • 

Op 15 April 1 51 werd een filmavond gehouden. 
De zaal was tot de laatste plaats bezet(zaalcapaciteit: 225). Aangezien 
alle entreebewijzen reeds in voorverkoop waren geplaatst, werden aan de 
zaal geen kaarten verkoeht. ± 70 personen die gemeend hadden aan de zaal 
een kaart te kunnen kopen, moesten teleurgesteld worden. 
Er waren in de zaal geen spandoeken aangebracht. V66r de aanvang en ge
durende de pauze werd gecolporteerd met het blad 11 Jeugd 11 • 

vertoond werd de bekende(in Haarlem reeds eerder vertoond)Sowjetfilm 
"De val van Stalingrad". Nu werden beide delen op één avond gedraaid. 
Gevolg hiervan was dat, om niet in tijdnood te komen, de openingsrede 
door voorzitter Porcelijn slechts kort werd en ook de pauze van zeer 
korte duur was. 

Er waren op deze avond een aantal jongelui aanwezig die kennelijk 
geen idee hadden van het karakter der organiserende vereniging. 
Eén van hen vroeg een 11N.U."-bestuurder of de avond iets te maken had met
de c.P.N., waarop deze hem antwoordde met de gebruikelijke phrase, dat 
"N.U." niets met de C.P.N. uitstaande had, zich niet met politiek be
moeide, doch alleen poogde, waar de burgerlijke pers de Wowjet-Unie in 
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een verkeerd daglicht stelde, opheldering te verschaffen over land en 
volk der Sowjet-Unie, enz. 

De ijverige secretaresse van 11N.U. 11 afd. Haarlem, Mevr. Hinfelaar, 
die nimmer op een avond ontbreekt, was ditmaal niet aanwezig. Ook vele 
andere bekende gezichten uit de partijgeledigingen ontbraken. 

Aan deze avond werd behalve in "De Waarheid", ook bekendheid ge
geven door een advertentie in het "Haarlem's Dagblad". 
Einde der avond: 23.15 uur. 

_ _, 

Op Maandag 23 April '51 had een lezing plaats, met als onderwerp 
"Het onderwijs in de Sowjet-Unie". Spreker: (Jerrit van Praag(den Haag). 
Aanwezig: 14 personen(merendeels jeugd -18/25 jaar), waarbij een vijf

tal kwekelingen van de Rijkskweekschool a.d. Leidsevaart te 
Haarlem. 

(Voor deze avond werd door de O.P.S.J. een stencil-circulaire ver
vaardigd, ter verspreiding op de scholen. -Zie bijlage). 

Na een welkomswoord door voorzitters. Porcelijn, kreeg van Praag 
het woord. 
In een rede van ± een uur belichtte hij het systeem van Het onderwijs 
in de Sowjet-Unie, waarbij hij telkenmale een para�lel trok tussen het 
onderwijs in deze "socialistische" staat en het onderwijs in de 11kapi
talistische 11 landen. 

Wat de politieke uitlatingen in zijn rede betreft, dekte hij zich 
bij voorbaat door op te merken dat hij ter verduidelijki�g van hetgeen 
hij over het onderwijs in de Sowjet-Unie ging vertellen noodzakelijker
wijze af en toe de politiek moest betrekken. Zo sprak hij o.m. over het 
dialectisch materialisme (zijnde de grondslag waarop het onderwijssys
teem in de Sowjet-Unie is gebouwd), haalde gedeelten uit het Communis
tisch Manifest aan en beval sterk ter lezing aan de boeken 11Ver van 
Moskou(het verhaal van eaige Sowjet-ingenieurs, die in Siberi� een pijp
leiding moeten leggen) en een boek van A, Makarenko "De weg naar het 
leven", waarin deze Sowjet-paedagoog de onderwijsproblemen in de s.u. 
bespreekt. 

Van Praag noemde zich een "warm vriend van de Sowjet-Unie" en wat 
het onderwijsstelsel betreft was zijn persoonlijke opinie dat dit beter 
was dan de systemen in de "kapitalistische"landen. 

Wat hij vertelde over het onderwijs in de Sowjet-Unie bracht, na 
hetgeen hierover al in woord en schrift is gezegd en geschreven o.m. door 
Nel Visch-Vermeer, vrijwel geen nieuwe punten. Alleen ging van Praag 
dieper in op de pralctijk vah het onderwijs. 

Voor de discussie(na afloop van de rede� gaven zich een zevental 
aanwezigen op o.m. In den Berken, Pim Winterink, Copini en vier kweke
lingen t.w. Mej.van Aken, Mej. Mink, de Rooij of Roei(op klank) en een 
jonge man(slank postuur, meer dan middelmatige lengte, donkerblond haar, 
ovaal gelaat, lichte ogen, enigszins uitstaande oren, leeftijd 19-20 jr, 
né!m deel c1an congres "Onderwijs-Vrede" te A'dam). 

De vele vragen die gesteld werden betroffen verschillende phasen van 
het onderwijs o.m. of de eenheid van onderwijs in de s.u. wel geschikt 
was voor alle leerlingen; hoe men het vraagstuk oploste van debiele 
kinderen; of men tiaar ook het probleem kende van de overbevolkte klassen; 
hoe men dacht over het Daltononderwijs; hoe de puntenwaardering werd ge
geven; hoe het gesteld was met de universitaire opleiding; waarom de 
schoolkinderen in de s.u. uniform dragen; waarom men na de 7e klas de 
klassen splitst in jongens en meisjes-klassen, enz. enz. 

Van Praag begon met te zeggen dat hij onmogelijk alle gestelde vra
gen kon beantwoorden. Hij had in zijn rede slechts globaal zijn onder-
werp kunnen behandelen doch wist zeer goed dat vele punten elk voor een
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bespreking van een gehele avond in aanmerking kwamen. 
Hij bood dan ook aan, mits hiervoor interesse bestond, meerdere avonden 
over meer speciale onderwijsproblemen te houden. 

Hij vatte de beantwoording dan ook kort samen. Het onderwijs in 
de s.u. is nog steeds in het stadium van experimenteren; overbevolkte 
klassen kent men niet, omdat het probleem: geen geld voor her onderwijs, 
in de 8.U. niet bestaat. Zoveel scholen of onderwijzers er nodig zijn, 
komen er ook. 
Dat bepaalde s�stemen in de s.u. niet gevolgd worden is niet omdat men 
ze niet kent, doch als men een systeem probeert en het past niet in het 
Schema van de Sowjet-staat, dan past met het niet toe. De schooljeugd 
draagt uniform, echter niet uit militairistische gronden, doch om de 
eenheid der klassegenootjes te bevorderen (de een geen mooier jurk, pak 
of haarlint dan de ander). 

Van Praag betoogde echter nogmaals dat de tijd te kort was en de 
vragen te veel om hierop volledig in te gaan, doch dat hij gaarne be
reid was op volgende avonden hierop dieper in te gaan • 
Einde der bijeenkomst: 23 uur. 

Tot besluit van deze serie avonden werd op Zondagavond 29 April 1 51 
een openbare filmavond gehouden, waar vertoond werd de Russische film 
"Hulde aan de arbeid". Aantal belangstellenden: ± 150 personen. 

In de middag van dezelfde dag werd een foto-tentoonstelling gehouden 
over "Het dagelijkse leven in de Sowjet-Unie". 
De belangstelling hiervoor bestond uit slechts 16 personen. 

Personalia: 

Lodewijk Gillieron, A 1 dam 12.8. 1 09; 
Salomon Porcelijn, A'dam 2.1. 1 19; 

>< Bernardus Groenendaal, H' lem 10. 6. '01; 
' � Anthonisse(nadere gegevens niet bekend); 
i 'Hendrik Antoon van Drunen, Bussum 30.1.'23; 
>\ILijnzaat(nadere gegevens niet bekend); 
' 'Dirk Meier, H'lem 10.5. '23; 

·r Renne Stavinga, Groningen 22.10. 1 25;
tr Martha Stavinga, 6.10. 1 27;
� Josina Hermes, Oosterhout 6.3. 1 98; 
', .)( J de Waal( blinde man, nadere gegevens niet bekend); 

Mevr. Burger(nadere gegevens niet bekend); 
1 \I Pieter in den Berken, A'dam 22.1. '05; 

xJWillem Marinus(Pim) Winterink, A'dam 3.9. 1 28; 
� Dora van Langen, R'dam 2.10. 1 16; 
x Jantine Boxem, Onstwedde 21.5.'0l; 

f � I, Christiaan(Kick( Jonkman, H'lem 13.1. '35; 
x,. Maria v.d. Pol, H'lem 16.1. '31; 
X Jan Bindels, Hilversum 18.8. '33; 
� Elsje Hinfelaar, 26.5.'37; 
•1de Rooij of_Roei(nadere gegevens niet bekend);
� Mej. van Aken(nadere gegevens niet bekend);
x., 1 Me j • Mink ( nadere gegevens niet bekend) ;

_ 1 Alexander Johannes Copini, den Helder 5. 5. 1 33;

Aan het: 
Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
, s-G r a v e n h a g e. 

A 1 Mei 1951 
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HET ONDERWIJS IN DE SOWJET UNIE, 
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Door de heer G. van Praag, onderwijzer te •s-Gravenhä.ge, wordt op 
Mc::iandagavond 23 April in gebouw "Cultura" een interessante le�ing 
gehouden.over het Onderwijs in äe Sowjet-Unie. 

Het onderwijs ib. de S.u�, dat ip vele op�ichten aanmerkelijk ver
schilt met de methoden van onderwijs in Ne-derlan.d, biedt onaerwij
zers en a .• s. onderwiJzers gezichtspunte:g., die voor velen nog on
bekend zijn� 
In deze nieuwe ma4tschappij, die een dertig jaar geleden nog 90% 
analfabeten telde, is ook op het onderwijsgebied een reusachtige 
vooruitgang te constateren. 
Op 220.000 lagere en midde.Loare scholen(uitge4onderd vakscholen) 
leren 2� millioen leerlingen. 
Op honderden universiteiten studeren ,én millioen studenten voor 
dokter, landbouwkundige, geoloog e� ingenieur. 
De stad Moskou bouwt op het ogenblik aan een universiteit van 20 
verdiep�ingen. 
En hoe is het gesteld met de kweekscholen, de schoolgeldregeling, 
de· verschillende onderwijsmethoden en de militaire dienst? 
Is er in de s.u. bijzonder onderwijs, het beur�enstelsel en het 
studieloon? 
Wie kunnen e� studeren? 

Op deze en nog vele andere vr�gen zal de heer G. van Praag ons 
inlichten. 
Na afloop van de le:c.ing 1s er gelegenheid tot het stelien van 
vri:lgen. 

De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd roept daarom 
allen op deze avond, georganiseerd door de vereniging Nederland
u.s.S.R., bij te wonen. 
Toegë::lllg f.0.25. 
Aanvang 8 uur in gebo.uw "CULTURA", Jansstraat 83, HAARLEM. 
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DAT;('.-6,4-"' 

1 .$· 
PAR: o/.<Ç . f/1• 1"' 1-.. ----- 1:·,a MEI 1951 <fJJ

Onderwerp: Cpric"ting,en Filmavond �-� 
van de afdel�!l� .i3e':'srwijk A(D/ ;;�s-#'3 , 

y(, wu, 
• 

l 
van d8 Vereni �1n0 11\e J.er- -- /-··--·c 
land-L:hd." op 10 i.aei 1951 ./� ...:, � p;&

Op Donderdag 10 .e,.ei 1951 te 20 u·,.r werd deer d.e kort 
dw-J.rvo 'T 01)geric:bte afdelin0 Beverwijk V"l.r- de Vere:>1i ing 
•1:rederland-FS iR" ( I:U) een filmavond gehouoen in het Luxor
tr'"eater ac, n ne .oree:strr\i= t te :3everwi jk. 

Volgens sc':rii'telijlrn opgave van het secr,...t ria., t, 
best'l.,,t het bestu r v .n de afdeling uit de -.,olt;6::..�de p.or:::-.onP"': 

1 (' t· 1 Voorzi
.
tter: E.ornvlis Gouma, ge noren te Aengw

. 
irà.en (lt") 

· f) '\/ op 28-l-l,e88" fittei, l�oogover.s, wonende te Beve1·wijl,, 
y Alk,1ar:.rse,neg 4Cl. 

193A Lid C.F.I .... n<i.dien C.P.11. Fel en actief co u.riist.. 
1948 Cl rr-verkiezin0:;i iljet op Zl.Jn 1)'-"TCt::el. 
1949 Ondertekeria r canèidate""lijst CPN Ge:mee11tr;ra· ë'� 
21-12-49 Gelukrens-advertentie aan Jt!3.lin in ·1.:ie Waarr.eid'
21-11-50 Bezoe1 :er CF:t--vergafün·int�. 
18-12-,o Bezoel-er ,e;yc-ver:;ë1.c1"rinc(.

_,.,, .Abonne op 11 ûe faarheid·' 
1 J, 1-5-51 .Jeelne1aer CPr-ortocht en 1 .LV.Lei-meet in,.·. 

K 
f >< Secretaris: Jan Znidersma., geboren .::Heen 25-12-93, 

\. (i.)M?"'
4 

1 tim erman, wonende Alkmaarseweg 285. 

• 

(1 D u· Bestn r er cri. ai'deling Beverwijk en :9istrict Kennt:imer-
-J land, alsmede CF1'ï-raaclslid te Bev:erv1ijk. 

Van beide :personen wer<l. rer ds een iriformati0kat rt in.P'e-
zonden. - · 

-;::-1 J Besturrslid: Jan van der Steen" geboren Beverwi.:;1- 4-12-21 
Nederlander, Ved. ::.ervortnd, falJrieksarbeiè er Bongove.,.,s, 

.-:-\ wonende te Beverwijl·, .�argrietstra.at 11, zoon van .. Jan va:ri 
-)-l der Steen, geboren br�elo 18-5-8� en Trij:ritje Schonfeldt, 

,1geboren Alkmaar 9-5-85, gehu.wc1 met Jo1-i..a:n-->.a lLaria Catharina 
A V Jansen,:::: gelJoren te Beverwijk o:p 25-6-22. ,,.,., Tijdens de Duitse bezetting voor verschille�de Nebr-

mac' 1.saannemers 6ewc-r1(t en zic�1 in 1943 vrijwillic als 
cha11f enr gemeld bij het I:"31:K, doch afgekeurd. Zijn dossiAr 
iverd op 24-f,-48 verz.onden naar èe Of,·icier Fisca·.l. .afloc,p 
onbe:rn�d. Op 12-8-39 werd ,,_ij onder I1rr . 1101 gei,,-erbaliseE rd 
voc•r artikel 350 ·fetboek van Strafrecht.� ·•t. 

Van hem wordt een informatieka.;;!..I't bijgevoe�. 
� 

Voer < e filmavonc1 was bij cle da rtoe bevoe-cle inst8.Il+ie
te Bever7ijk op 27-4-51 door de secretaris een vergnnring
aanvraag in,::::e li--Yla., wa.o.rop ver._ 1.mnin/ verle"'nd werd. 

E:et filmprogramma bestond uit. de vertonin.- van de 
Russisc�1e films: 

"De matrozen van Lroonstad" en
11Bet witte go1.1.<l.1'. 

De entree was gestelcl op f O J,C :per persoon. 
De ,;oegang op: 18 ja. .. r. 
De verton in_· get,chiedde vor 1· rPke,·d. n, · van de Verenivi ng· 

I\'U, t'°'rwijl als filmo:perat'81U' die van het Luxort11eater optrad 



• 

• 

2. 
Goedgekeu.r :1. waren de filr-is 11JJ1a1-.rozrm 11 onè.er rr .P 1712 

en 11::-et wit: ·.e 6ona0 onder nr. F 1499, beiden 18 jar.r. 
Op 27-4-51 diende Znidersma voornoe, 1d, een afzonderlijk 

verzoek in om 11goed te ke1U'en dat onzerz.ijds bij de vertoning 
van bedoelde f'ilms een korte 1 oeli('1 ting wordt ge •:even."
11Bedoelde toelic',ting zal ui i-slnitencl een culturf'le strek1dng 
heb en. 11 

Jiiiedetaar het o:p 10 ..:Ji:ei 1951 precies 11 ja:- r gele,l( n was dat 
de D- itsers ons lanci. overvielen, werd dit verzoek niet 
toegesta�.n. 

De capaciteit van het Luxortheater is 525 personen. 
Naar schattine waren bij 88.�vang van de voorstelli�g aanwezig 
3 50 per son.en • 

Voi r het theater boden leden van de PJ.iJV het blacl "<Tengd. 11 

te ko< :p a,1.n, 
In het theater. colporte8rcle het best".. 1,rslid Go,1ma met 

het maandblad "Ifü" à 25 et. per mu@ er. 
Bij het betre,len vun o.e zaal werden aan de bezoe· ers 

aamo.""l,lingsformulierP.n verstrekt, waarop men 7,ic" à 10 et. 
per ma"lnd kon opgeven vanr lidrnaatsc".alJ "N'ed-USSR 11 en à 
20 et. per maand voor het marmdblat'! "NU 11 • 

HBovengenoe,1de verenigine,, aldï.1s het gestencild for1.,,nlier, 
stelt zieh ten doel het bevorderen van cle cultu.rele bet.rek
kin6en en het nmver aê.nh"'len van de banden van vriendschap 
tus .en het YPdArlandse Volk en het. Volk van de bovjet t nie." 

Aan het einde van de vorrstellir. konden de fcr:mrlieren 
worden ingpleverd. 

Van 20-20-15 u11r werd in dezaal rondgegaan met lijsten 
van dP nieu,ve Vredesactie voor een VredesvBrdra,..., t11ssen cle 
Grote iïi:f. Van het te]renen op deze lijsten er·d een clr1·1<:

ge br-1 ik gem41:1kt • 
Zonder a nkondiginp; be6on de fj_lmvertoninF' te 2G-15 r1 1.r. 
Alleree-rst 111Ard vertoona de film 11:et witte go11d",z.ijnde 

een tec.c.lllisc·1. hoo;;;staande te1ren.f'ilr,, van de fü1ssisc1-,.e katoen
ind11.strie in de lo Sovjet Staten. 

Direct da.arn".I. be.;on de vertoni:ri.;_; van de 1:ioofclfilm 
0ufotrozen van E.roonst ad 11, Deze ftlm van revolrtionnair 
militairisme rond de October-revol11t.ie 1919 rond Y...roonsta.d 
en Pete.rsb1u·g, was nu niet direct een film om de vred.es
gedaC'hte bij de talr.ijke be?ooek,grs o:p te ;•Pkken • 

Halverwege de:;rn film wArd onieveer 1: mim,ter pa11.ze 
gehouden. Ongeveer midden in deze panze zei het best1rrslid 
Zuidersma luid op in de zaal: 11 Je mogen niet spreken, maar 
U zu.lt wel bemerk1� heb Pn dat het panze is. D".:.ar er niet 
gesprok�n mag worden, hoo:p ik clat U dru:.rop het Jtüste a.nt
wot rd zult geven en straks zoveel mogelijk de uitgerèlikte 
formulieren ingevnld zult inleveren -. " 

I'recies te 22 mx was de filmavond geëindigd. 
Alle "bezoekers verlieten rr stig ete Zö.< .. l. Ae.n de 1.1i tf:angen 

van cle zaa.l kon men een vrijwilli§e bijc1.rage deponeren voor
een niet aangekoncligd doel. 

=- · - -
;;--- -- -o-i:;;,,.,., 
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VERTROUWELIJK. 

Na ar aanleiding van Uw schrijve.a dd. 
onderwerp: "Vereniging Nederland-U.s.s.R.", 
te berichten. 

26 Mei 1952 

,...-c-
6 December 1951, No .123380, 
heb ik de eer U het navolgende 

Alphonsa Maria .Anton�a_ten HAGE, geboren te Amster dam, 25 Juni 1913, 
dochter van Anthonius Johannes ten HAGE en Maria Alphense S'IRIKKERS en ba ar 
echtgenoot Johannes Jacobus HORSMAN, geboren te Amsterdam, 15 Januari 1909, 
zoon van Johannes HORSMAN en Catharina Cornelia TAKES, va'fl. beroep reclame
teken.aar, vestigden zich ia deze gemeente op 30 Mei 1941, komende van Haarlemmer-
meer. 

Zowel ten HA.GE als HORSMAN zijn niet bij enige l<:erkelijke gezindte aan
gesloten. Zij staan hier ter plaatse niet ongunstig bekend, terwijl hun nam.en 
in de registers mijner administratie niet voorkomen. 

Van Mevrouw HORSMAN-ten HAGE wordt vernomen, dat zij de laatste tijd 
propaganda maakt voor oen nieuwe Godsdienstige secte en daartoe geischriften 
verspreidt, doch het is tot heden niet gelukt een dergelijk geschrift te 
achterhalen. 

Er zou te Nieuwer-Amstel geen afdeling van. de Vereniging "Neder land
_p .s.s.R." o.pgericht zij11 1 doch er zouden hier 6 z.g.n. verspreide leden 
wonen. De namen dezer leden zijn niet bekend. 

De aa12dacht blijft op een en ander gevestigd. 

ÖPKA� 
ACD1 Il r .,. � 

1 Of\,:� '· •1
f 

�: ___, 

-t.f-.ÇLJP...,,_f.:.l. & 3;,
' ..:.-;:n 1, t.. ' {/t, . /! 

. �-, 1':J 1_ MEt '952 /...

ACD/ /'too/� i 
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's-Gravenhage / "5 J)ecemo'ê'r 1951 
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No. : B1233ao 

.

:ie Ond. :. Vereniging 

• 

"rTederland-U.S.S.$." T J O U W � L I J K 

IIId/3s 

1� • 

��f\
\ t\\\�-:- raai dezerzijds werd vernomen zou. er te .Amste1

� ·veen ·�gemeente Nieuwe!·amstel) onlangs een afdeling van 
de Vereniging 11Nederland-U.S:S.J .• 1 zijn opgEc.richt. 
Zekere mevrouw EORSI:I\.N zou in dit vcrbd.nd zeer uctief 

.zijn geweest. 

Ik moge U v�rzo�ken rnij te -doen berichten 
�:at U hi�romtrent bekend is. .,ijn belangstelling gaat 
in het bijzondér uit naar het led�ntal en de identiteit 
van do bestuursleden. 

. . t..HET HOOFD VAN DE DIENS1r 

\\ 
.namens deze: 

Aan de Heer 
Districtsconuuandant 
te 

. té � 
der Rijkspolitie, 

J. G. Crabbendam
ANS RDA ••. 
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Betr.: BESTUURSVERGADERING VAN DE VER. NEDERLAND-U.S.SR. 

1 t/ Uit betrouwbare bron werd onderstaand verslag ontvangen 

J,,J, 
D �an een gecombineerde bestuursvergadering op 24-10-1951 in 

\� _\
li

p Felix meritis te A'dam, gehouden door de Ver. Nederland-USSR. 

µ1
1\<IJ\ · 

•'ll Bestuur afdeling :Amsterdam, voorzitter SCHEFFER. 
·Y· Secretaris:Bob VAN OOTEGE.tiJI - ZWART - Penningmeesteres f39ukj e 
,'N�l KOSTER. s,reker: Leo KONING, werkt speciaal samen met r(. HULST,

is in de plaats '-;ekomen voor v.d.ZEE. 
Leo KONING zetelt 09 het Frederiksplein. Goede 

spreker."NU 11 heeft in A'dam 1000 leden gewonnen deze laatste
6 weken. In Nederland totaal± 3000 leden. 

De "NU" moet met alle ten doel staande middelen uit
gebreid worden, daar dit het apparaat is in deze tijd, dat een
grote groep mensen kan bereiken, die gekant �ijn tegen de 
Partij, maar toch meer willen wet en over de Soviet Unie, 
"gunstige omstandigheden 11 door verschillende factoren: Het 
niet tekenen van India-Japanse vredesverdrag en Indonesië,dat
door de houding van India ook terug gaat krabbelen. 

Amerika, dat 468 steunpunten heeft overal in de 
wereld, In Nederland, België en .Duitsland, Amerikaanse en 
Engelse troepen, dus duidelijk een agressieoorlog voorheeft. 

Rusland, dat nergens een steunpunt heeft, dus nooit 
een agressie wil - waar het voortdurend van beschuldigd wordt -
enz. alles in deze termen. 

Verder over de Leden-Werf-Actie. Iedereen moet en kan 
veel meer bereiken met filmkaarten, maandblad "NU" enz. Er 
komen nummers à 10 cent, speciaal voor huis-colportage en verder
iedere Zaterdag op vier punten straatcolporta�, Mosplein A'dam 
Noord, ten Katestraat, hoek Kinkerstraat Ferdinand Bolstraat, 
v.Helstraat, HaarleI!'.IIllerplein. 

De colportage N.S.B. van voor de oorlog werd o.a. 
aangehaald, er werd niet veel verkocht toen, maar de aandacht
werd er op gevestigd. Er moet meer op gewezen worden, dat de 
interesse voor Rusland zo geweldig is - wat uit alle mogelijk
kaarten blijkt-. 

In Amstelveen is een afdeling opgericht, o.a. Mevr. 
,f HORS�AN is daar zeer actief geweest, heeft 50 leden aangebracht,
·"'1- een Russische vrouw, Katja DINGEM.ANS, met Hollander getrouwd, 

bracht 150 leden aan • .Mevr. HORSTJ.[AN is een eigenaardige 
figuur, heef" iets gehad met het .Partijbestuur en zich jaren 
afzijdig gehouden, zij en haar man partijlid. 

KB, 14 November 1951 
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Nederlandse ÄrlJeiclers waren 

,n de so�'JJ.2·-f-UJ\JJ.2 

Nu voor het eerst na de oorlog Nederlandse arbeiders een bezoek 
hebben gebracht aan de Sowjet-Unie. vragen ·wij ondergetekenden, de 

aandacht van de werkende bevolking van Beierwijk, IJmuiden en omstre
ken voor het volgende: 

' WOE11�DAG 20 JUNI 
DOiIDBRPAG 21 JUtH 

A. ö. Kennemer-Thea ter·. Zeeetraa·t 43 Beverwijk,
A.s. _Rex-Theater Groeneweg · 95 t� IJmuiden-0.

vinden Openbare verslagvergaderingen plaats, welkè aanvangen �m 8 uur 
precies. 

Hier zullen enige arbeiders, waaronder Wim Swarts we-rkzaapi bij de· 
Hoogovens, verslag uitbrengen van nun bevindingen, opgedaan @edurende · 
een drie-weekse reis door de Sowjet-Unie. Zij zullen ons hun ervaringel\

4A1ededelen in verband met bezoeken aan grote en kleine steden, aan 
�heaters en kerxen, aan machine fabrieken en hoogt>vens, aan scholen 

en vacantieoorden ·enz. enz. Zij zullen ons vooral hun inzicht ·weergevela
of het levenspeil van de wer.kers in de Sowjet-Unie, als·geyolg van de 
beweerde Oyrlogsvoorbereidingen i� dat land daalt, ·of dat het levens
peil in snel tempo stijgt onder een toegepaste vredes-economie. 

Bij voorbaat kum1en wij ·reeds mededelen dat overal waar deze Ned.

arbeiders in dat grote land ,zich onderhielden met de werkers, hun 
steeds de vraggn,.gesiield werden: 11Wat doen jullie in Nederland om de 
Vre-de-- te handhaven ?-'�- èn ''Wat kum1en wij gezamenlïjk voor a.è "'Vrede . 
doen ? 11• ·Hiermede gepaard gaande hebben de werkers van de Sow.jet-Unie 
aan Wim Swarts te kennen gegeven dat zi·j het d:!3,ar op prijs zouden 
stellen als g:roepen arbeiders van het Hoogovenbedrijf alhier, bereid. 
gevonden werden om door briefwisseling met arbeiders van · hoogovenbe
drijven in de Sowjet-Unie het wed�rzijds begrip en de vriendschap te 
ve:rbe-teren. De versterking van deze vriendschapsbanden kan. worden 'be.:.· 
reikt door speciale arbeidersdelegaties ·van het hoogovenbedrijf en van 
het visserijbedrijf .aa.n soort5elijke industrie�n ip. de Sowjet-Un:i.e te · 
laten brengen. · 

· . : . . 

_.,.. Be� behoeft geen uiteenzetting �nzerzijds �at ee� �ergeiijke vex-
sterking van de vriendschapsban�en, de· mogelijkheid tot,handhaving van 
de Vrede, het �oogste goed van de arbeiders v�n alle landen., versterkt.:. 

Mede om .deze laatst geno�rride redenèn wekken wij U op de bovenaan-· 
ge)�ondigde verslagvergaderingen te bezoeken. 

voor BEVERWIJK: 
y( 1 J. Bleeker 
l
't 

1J.v.d. ::5teen 
� 1 J .A. Vi�ser 
'/.. 1 L. Visser 
X I w • v. Til 'qur g .

Sec: Marg_rietstraqt 

Cómi�é ter bèvorderj.ng v�n uitxen-
ding van' er� delegaties naar· 

e owjat. Unie_"_· .... 
Voor XJ1VIUIDEN: 
H. Li9tart / 
J .J � Rosier i/-

A .J" v.d.· Steen 
B.A. Spoelstra- , 
E. v'iijker 
Sec:· '!Jm:u,idr.�rstá,a,tweg l�- ·· .. ! . 
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Filmvoorstelling van de 
vereniging "Nederland-USSR'" V E R T R O U W E L IJ X afd. ïexel. 

' IIId/h 3 
... ,,, 

•, 

' . 

Onder dankzegging voo�·de verslagen van een 
tweetal openbare filmvoorstellingen. uitgaande van 
de vereniging "Nederland-US..,R", afd. fäxel· moge ik 
Uw ·aandacht vestigen op het tijdsverschil tussen de 
data vaarop deze bijeenkomsten werden gehouden en 
de· datum waarop ae be treffende berichten hier werd.en 
on·tv�ngen. 

Dè eerste vergadering werd op 12.4.1951 gehou
den. en het betre�fende verslag draagt.de datum van 
17 ;�:.1951 (Rapport no.· 26). De tweede vergadering 
voncf plaats op 815.1951; terwijl het.�erslag d�arvan· 
op 2.6.1951 y,erd gedateerd (Rapport no. 33) •. De beide 
verslagen l!�men eerst ,op 8.6;1951 ··-�n mijn bezi t.:Het 
is e.nigsziná bezwaarlijk deze�vergaderingen alsnog in 
lr.1.et :!;opende weekoverzicht ·op te ·nemen" Tegenover an-

• dere ontvangers�van dit overzicht zou opneming voorts
een vre·emde indruk kunnen maken ·�an ... de snelheid van
berichtgeving uit het district .Ieiioo.Het is wenee- ..
lijk, de aotivitei t v:an de diverse o:r..ganisaties in
den lande zo nauwkeur�g·en zo snel als mogelijk is,
te observeren, reden waarom ik U moge verzoeken mij
in de toek-0mat de ve�gaderingsverslagen µit Uw dis
t?-ict zo,.spoedi'g m·ogelijk te doen toekomen.

... : � 

HET HOOFr VAN DE DIENST

namens: deze:-
• K
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Verbinding 
No. 26. 
Onderwerp: 

no. 

Filmvoorstelling. 

Datum van ontvangst bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 

6� / :T� Z Il

e-·.r �/?.,

Tevens bericht gezonden xaan:a.Procureur-Generaal fgd.Directeur van Politie 
te Amsterdam. 

b. 

Medewerkende instanties: 
Ondernomen acties: 

r 

riclj.ten: 
Hierbij heb ik de eer Uweledelgestrenge het navolgende te be-

"Op 12 April 1951,te 20.00 uur,werd in Texels-bioscooptheater te Den 
Burg,Texel,een filmavond gegeven,georganiseerd door de Vereniging "Neder-

...,.iand-U.S.S.R. 
H Jf )9 Zaalcapaci tei t: 450 personen. I.J/\ � 'J. L1_ç.l'/' � .v,

"" 

Aantal bezoekers:plm.100 ,, • �I' 
/l De voorstelling werd geopend door J.Keizer,Westermient te Texel,na

mens de afdeling '.J:exel. Volgens spreker was de bedoeling van deze avond: 
11De belangstelling voor het culturele leven en ontwikkeling in de Sovjet
Unie te stimllleren."Spreker gaf met enkele voorbeelden aan,dat de Sovjet
Unie niet door andere landen gecultiveerd behoeft te worden.l.!}en beter in
zicht en begrip van het culturele leven in de S0v1et-Unie kan,volgens spre-
ker, bijdragen tot het behoud van de Wereldvrede. to L '°' 'l 

Hierna werd een voorfilm vertoo�<1-: 11De grote kracht",waarna à.en lid 
,il der Vereniging,genaamd Van der P

0
1,wonend.e te Alkmaar,als spreker optrad. 

Volgens deze spreker is alles wat we hier horen over �usland,leugen en 
laster.De oorlogsophitsters deinzen niet terug voor de agressie in K

0
rea. 

De Vereniging ' 1Nederland-U .S. S .R. "wil door de film, gemaakt door mensen 
die daar zelf geweest zijn,laten zien hoe het in werkelijkheid in tlusland 
is.Voor het geld waar men kanonnen voor koopt,kan men nu eenmaal geen 
boter kopen.De vredeswil van Rusland moet,volgens spreker,voor een meder 
duidelijk zijn.Het gehele Russische volk,tot zel�s de kleinè. kinderen, 
willen vrede.Op oorlogsophitsing is daar straf gesteld.De taak der Ver-

�inging is,de vriendschapsbanden met Rusland te verstevigen. 
Hierna werd de hoordfilm,getiteld "In naam van het recht 1

1 vertoond. 
De sprekers oogstten een flauw applaus.Onder de bezoekers bevonden 

zich ook belangstellenden die niet communistisch georienteerd zijn.�ijdens 
de pauze werd er reclame-materiaal aangeboden als: 11Wij waren in het Sowjet
land". 

2 e i n d e 11 

Texel,17 A�
il 1951,

Q_.r 



MINI3T.F.RIE VAN

BIN!IBN:LANDSE Z}u'IBN 

No.:BX 129668 

ona.: Ve�e�igine "Nederlana -
u.s.s.R."

IIIp/3v 

. 

Hierm:e-0e moge i� 0 �erichten, dat in bet 
nrun.mer. van het plad "De. S-.:.:akP.1" (kar..teroraaan van ö.e ver
eniging. '1 Neder:j,and - u.s.,s.R. ') ,h� v:oM;;ende,-·betictt v�or-
k,•1am: · · 

· • 

Ik moge u. vei:zoeken mij in ke;nni.s te wtDen ao·en 
s l;.e1lcn met de personalia en politiclte anteéé<fo:nten van. tle 

·bestuu,rsledfn a1smecle mèt. pe 'llÇrder van lfäl.ant;zijnd.e bij
zonderlierten Va..l'l de ai'delîn!"'-en Badho,e:v.ea.or.p en Am�telveen. -

"'.. 
- " � • ? : 

Aan de Heer 
Districtscommandant 

·· Pa'l;l.lus .Potters.traat
'te .
A11ISTEP.DAM
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'' .ue 1i�brheid '' VQJ.n 
�inEdag 4 LaärG 1952. 

"In Vredestijd" draaide 

in Krommenie 

KROMMENIE, 4 Maart. - Zondag
.morgen hield de verenigîng Nederland
U.S.S.R. een bijeenkomst in bioscoop 
Centraal. 

Door ziekte van de voorzitter opende 
het Hoofdbestuurslid J. van Harlingen. 
In zijn korte maar gloedvolle rede be· 
lichtte hij cla bouwwerken van het com
munisme in de Sowjet-Unie en wees op 
de behaalde successen in 1951. 

Hij sprak voorts over de groei van 
de vereniging en de toevloed van nieuwe 
leden. 

Naast de hoofdfilm "In Vredestijd" 
werd een tweetal mooie journaals ver
toond, die een beeld gaven van de op
bouw in de Sowjet-Unie. 

n der aanwezigen maakten kennîs 
mt .et maandblad Nederland-U.S.S.R. 



.. ......
I..D • KRO l..LJ;I� I .C:. Kro:rm:nenie, 1� fuuart 1952. 

ro. G s.t7 
-

Dienstgeheim. 
-

Ood�rwerp: Filmvoóre tell.ing vanx de V?reniging Iiederlf.t.tid - U.L.o.R., af d. 
Krommenie, gehouden o� Zond�g 2 khar� 1952, te 9.45 uur, in de 
zaal van bioscoop 11 Central" lie Kromnenie 

.har.tal bezoekers: Ong'3ve�r 160 personen, � OP KAART

Zaalcapiciteit: : 320 personen. 
En�ree;Fijs : 50 c�n � voor nie� leden, 

A(-Uj 
.. 

Ver toonde films : 111 In Vredes tijd II en .;wee russ i5 c.he jour n�als,
Spreker Jaap van Harlingen, nader �e noel.!!en, 

DATf" 
PAR: }/<;..-, 

&temmi� 1/einig é:(.�ndachii vo:>r s�reker, gro.;e uandacht vo,,r films. 
Aard van de be
zoekërs Allemaal hi�r �er plaa.;se beken d  s .;auude\ c<»m'tttlts iien.

1 J-1r1-1. ,e // '/0,,Z,//
Be lirouwbaar.he id bron: �igen waarner.:li ng vanx 

Juistheid gegevons: Jui_s t. 

s üeller dezes. -�en f/6' v'h�.A.,,J 
\--� _ R 1952

• 
• 

/ .hem 
.) 

• 

•• 

ntt--/?i.1:')_t ___ _ 
Door mij werd W4�rgenomen da� van 15 min. voor aanvar� 

van de voors telling vO i ö I!lin. na da� �i jds tip, aéil'l de caesa 
van de zaal geen enkel �oegangsbewijs werd verkocht, hoewel 

• de cassa wel geopend wae. Hierin had plaä;s genomen �aul
Rond 

I 
se ere tarus vanxdde af'd. KroLTienie � -

De bijeenkomst werd geopend door Jaap van Harlingeo,
begon mei ve zeggen dav he�/als 2e vo�rzi�ter een genoegen
was een woord te mogen spreken, bij verhindering van de voor
zitst�r wegens ziek�e (sic). Hij dealde medo dat bij het
noofdbes tuur 3000 aanmeldingen ,varen binnen gekomen van nieuwe
l�den �n lezers vo�r he� maandblad. Daarna droeg hij �et be
kende v'?rhaal vo --r van:"tie U.b.t>.R. is vredelievend e n  arnerika
is d� oorlogs.niGser 11

• V�rder zei hij dut het vorige jaar in
de U.8.S.R. ean groot bedrag was besteed a�n de m��chaps-

- �n kinderzorg, i;o v gevolg hebbende da G het per co r. üa.30 vo.n da
'kind�erftc daalde. De moed!;)r s,aot in de U.b.b.R. in hoog
aanzien. Maar de oorlogshitser Amerika lus�e dit niet, reden
waarom d�?ze vlieg tuig�n mei; sa.bo teurs eri sabo iiag'3middele1,
achi�r het z.g. ijzeren èOrdijn stuurde�. Doel hiervan was da
mor:ile er. economische opbouw in de U.b.L.R. IÏ�,Jer- .;e werken
en zo mogelijk o rig,3daa'l te ma.ken •

De Vflr-eniging I,ed. - U.b.b.R. z�l s�eeds en !!leer szrij
den voor een bct�re samenwerking op economisch gebied iiussen
Nederland •.rn de U.b.b.R •• Hij wu.s verheugd over .he;. fei� daii
ste•3d5 meer Nederlandse itHclec.;uelen de .ooodzaak hiervan in
zagen. Hi-erbij werden aangehaald de receniie redevoeringen

_ van ?rof • .Je Vries en do ��11 _!le �andele. bpreker g�f ver
volgens een overzicht van door de u;s.s.R. korii geleden in 
de westerse landen geplaats;e orddrs, wuardonr grOG9 werkloos
he id W·3rd vo11rkomen. Ook gaf hij een ove.r�i ch ii Vbll de vorig 
jaar in de U.b.b.R. g::ireed gekomen indus �llliecom.1:,lexcn en wa
terw�rke11. 

Op de toespr�ak v�n Jaap van Harlingen volgde een plich� 
matig ai:plaus.I:a een kor�c ,pauze volgde de vertoning van de 
g�noem:io films, welke aandacbtig gevolgd werd�n. 

In d� pauze werd in de zaal door Ja�p v�n Harlingen -
P.Rond - H.Hulsu en kevr. Nuisnan gecolporteerd met hei; in 

_..,... e·�n ruJUlW-kl"'oo-gesiokgn maandblûd 11 Nederland - V.b.;;,,.R •• 
v,rkoopprijs 20 cent. Ongev�er 40 sttLlcs werden verkochii. 

Voor de aanvan3 ifan .,ie voors telling s vond bij de ingang 
van de zaal een jonge ûje, di�aan de birn.enkomende�een biljcii 
aanbood, waarop zj_j zi_çb als lid vi:..n de veren igi n,Q; konden 
OP:�evcn. Enige VM de bi m enl;:omcnde,J ,Ji:l.VCll aun dit jongé1;je 



• 
• 

• 

• 

-.2.-

op J�n of andere wijze, ma.èi.r duidelijk voor rrij wc..ur necm-
n � J baar, te kcr.mir diii': zij r3�d.s lid wureo • .Deze personen waren
1 ·,-A.l\/ Î W, I �'.. ;;lber m: de.., . , . . ) i.- 3'1b, ;;e i..romr 3nie, 3 Juni ltî�.;, VEtr. b1ro11> f�briûksurb�1der, 

wonende :;c Kromr �nic, Ui .;wog l; (r ��ds bij u oJk<;nd,; 
R O J+, Dirk, 
g�b, te K"'om�crie, 1B Augue liUs 1�2·1, van bJroe.1,1 szr.idskPoch ... , 
won'rnd.� ü? ::roD'Jr'lcnie, I::row·,�ni3dijk 145, (rJede bij (.l b�k")nd 
11...P L, }erri t 1 
g..::bor,;in c;3 Uitg?"'l:l�, ll DccJmbGr L,l'd, var beroe.lJ l ... ndi;.rbei
:Lir, won�odP iie Y..ror::� etnie, Kro:c-Jroniedijk 146, (reeds bij u 
b3kend); 

J,....-1,,'i 
r

R (J L, ian, � 
l 1911 b · · lb IJ re- $eb. t'3 ro1:;i:ren1e, ;;, augus �us , vur eroCJJ r lJwi e 3r-

s ieller, 1-·.on .H1de ;;e KroI.11renie, �dlncln,in�f.iiráu11�·1,(r;ed.s bij 
1 

u bek�nd); 
J;/7,?7 

D � K K � R, 1iiJ lem, 
V ''-· geb. t� Nijmegen, 22 J.,.nu&ri 1906, van "t:ieroc� t;:t.id-b1:,nkwerke 

, won"'nde te Kromm•,nie, Kro1m"'en iedijk ll.iu; �r::icde bi
. 
j u uekend; 

J � � � R I Bl Cornelis, 
. geb. t.J Kromr �nie, 29 Oc �ober 1�02, van beroep winkelier, 

won<Jnde ;;e Krol'!l!'"enie, 1;oorder hoofds tra.atl22, ( reeds bij u 

J 
bekend); 

01{ 1 R O K J) J.�u.s ·'= 
U.fl° geb. te \'Jorm!'rVPCr, 1� .vi:brLlv.!'i 19VJ, Véin beroep Chi..1-lffat.tr,

�on�ndJ �e Krorr-enie, luid�rhoofds�r. 93,(Recds bij u bekend 
HE IJ N, ). S, Pie,;je, . . . 
""'.'.!b. te I::ror:rnani �, 18 J�nuar i 1900, zord er beroept vté>jl.tni!e ., 
t� Krornrrer.ie, Zuiderhoofdstraa,; 9a, (Informa�iek�hrt/bijga-
voegd); 1 · 

Verde.l, be ""n de voorstelling onder and �re'n: 
.è red,Jrik 

geibor.3r> ·;J ,IO!'l;'J')rV�Jr, .2� nJ"ril. :J..�,J..i, ".n b • "' OJ .._l .:>l,iksl�.fr, 
wornnd.3 ;;." K.romret1iJ, P"'rklt..,.rn 12, (r��d.s bij u b:;}kend); 
R O O T - V R .l!. D � N D U I JL, Liub( r iï je 
geb. tJ Kro!llT"�n ie, 30 Juni H>Oû, zond •r boroe_µ, wot:0nde ;;e 
KrolJlrl�ni�, Pea.rklai...n 12, (re�ds bij u bJk�ndJ; 

'R O 01 Pieter de 
g�b. te r::romrn!3ni�, 12 .rl.pril 1905, van beroep mi...g ... zijnknecht, 
wonendJ Ge Kromm:rnie, kili tt4ireweg B5, {re)ds bij u b3k'Jnd.); 
'B R ..J; .ii: u ,v .J: H , Jan 
geb. te Kro:r.ll'l"en ie, 6 Junuari 192.:>, van beroep srr.id, wonende 
t? Kro�.mie, Duink2rken 22, (r�eds bij u bekend); 

.0e voll·�d. ige p.jreonu.liu vun de spreker, de t..fwezige 
vooi:-ziteter r)n de colporteurs , die �llen uevens ..t1ebes;uurs 
lid van de afd. Y..rom!"lenie �unnen word�n o.é;Lngemerkii zijn: 

"Î_ H .IJ: R .J ..i: R - b T .ri: R H I J.T G .rl., i"aria 
Jl.bWY. f' g9b. .;e Jroni n� m, 24 :Tovember 1""§1.�n beroe!J ond .!rwi jze
'f'- ·· 

res, won,3nle .;e Krom•enie, '.:':..�ndijk 21,(reeds bij u b2kirnd; 
is voorzi�s.,.::r Vé..n d3 afd. Kror.rrner:ie; 

� � 0 N D, P(;iulus 
geb. te Kro�"Bni9, 12 Fenruari ]9�5. va� beroc� man;our, 
wOn$nde �� Krorn�enie, Van Limburg b.;irums,r. 14,(r�eds bij 
u bekend), secra.t�rie. 

J I H .d R L I K _;J .tl! H ,_ Jacob ,L__y_an 
\"--. g�b. te 'Krol!T"�e, 16 J-3cemberl�01J, Vlà.n bera·3p violist, wo

r"'rii� :;� I:ron!'!enie, Uiiweg ;;Oct, bes.;uurslid afd. KroruLetlie, 
u"'!'Wijl ui.; ne� verslug van de voorste11iri.,g in ".De 1,aarhcid11 

van 4 ktu:.r;; 1952 blijk;; da i tlij nog s �c�ds hoofd.bes t�iurslid 
is van de v,r-Jni.�ing N�d.-U.t:i • .;}.R.,(r�eds bij u bakend) 
vervulde sproAkbeur� oij de hiJr g�no�Dde voor�velling. 



vx_, 
TI il I o.> l.. .n I� , �1. Jl� i.. 0 

1 

, �'g�b. t"' Kromm"nie, l'7 ..:�uzue:;u.f:i L.)<.,u, VL,n b•;rO�lJ hl..tisho1.1ds"er, 
IJ. iv1'n.,, r. i" .;� Kr o:c:r;•e 1:i.,, Ven :.in 'tugg ..., ,i r u.I:1S .;r aa,; 11, ( r•.:ieds bij 
1 u b.., k �n d ; , bes "1..1 ur s Jid :..f J. • Kr or. !"et ie • 

.J u L ,::, T, Her:rDHm.ia 
g0b • .; .. KroI.T'1�nio, 1- :!'.'ebr1.1uri 19:::4, v..,1 u-rOè.J:J i,child-�r, won.1nd:3 

1 
,� in woonwa3en s Gaande aan de L.OMelL.�n Ge Krollir"Cn ie, bes ihiuralid 

afd. Krorrnnenie, (i11form&..;iek1:t .... r� bij3evocgd). --

IL.i j is nie � b:,k·:md kun 9n worderi of in dez3 gesyroken 
moa� worden van de �fd. Za�nstre�k - Noord of �fd. Kromrenie. 

'::ijdens de vonrs ;ell ing g,1.f zich niemand op uls lid Vhn de 
v,reniging. j9g • 

. 



• ·f.n. KROMMENIE. VER Tno lfüELI ,rn:. 

No, G. S39

Onderwerp: Samenstelling van de werkers
groep in de vereniging Ned.
U.S.S.Il.,afd. Krommenie. 

31 Maart 1952. 

/J.r/.Z /T

t?/.. /,t� ',3 

r � ,., r· dJj.?, 

Betrouwbaarheid J'�;,, � � bron : Betrouwbaar(berichtgevers Nico e11 Márkus). 

Juistheid gegeven: Verkregen door kennisname van de inhoud 
van de convocatie1 wParin de leden van de groep 
tot een bijeenkomst werden uitgenodigd en het 
vast stellen van de identiteit van de personen 
aan wie zo'n con�ocatie verzonden werd. 

Bijlage ( n): één, ( afschriften van vorengenoemde convocaties) • 

• 

• 

Onderstaande persomm behoren tot de werkers�roe.p in de
ver.e:eniging I'lederland-U.S.ä.R., afd. Kro..--r.1Mfflïi�, �·trel:.�een voldoen 
de blijkt uit de tekst van de convocatie,welke zij op 1$ Febru
ari 1952 ontvingen van de secretaris der vereniging,P.Rond. 

Van de betreffende convocaties gaat hierbij een afschrift 
gemerkt A en B. De inhoud is niet gelijk. 

Een convocatie met tekst gelijkluidend aan dat van Af
schrift A werd door P .Rond verzonden aan J .Rol. In dit stuk 
wordt de naam van M.Sterringa genoemd. 

D.Sluijs, K.Groot, A.Mus, G.Schilp en J.Folsche-Hos ont
vmngen een convocatie gelijkluidend aan afschrift B. 

Allen zijn hier bekende� actieve communisten en/of E.V.C..
ers. Ze zijn reeds bij U bekend. 
Personalia: 

(K • R O N D, Paulus; ge boren 12 Februari 1925 te Kro!'!'.!1,!enie,
beroep:monteur; adres: Krommenie, Van Limburg Stirumstraa.t 14, 

\--)gehuwd met DOVIS, Jannie Qornelia ; geb. 1 September 1925 te 
Krommenie. 

'vilt ROL, Jan; geb. 11 Juli 1896 te Krommenie, van beroep los-ar
,. 1 beider, wonende tp Krommenie, Kror:u .eniedi jk 145, gehuud met;

il<-� KAN, Grietje, geb. ?..2.J:iiaart 1.201 te Jisp. 

J � � S T E h H I N \q,, A, I•1aria, geb. 24 November 1911 te Groningen,
van beroep: zoi'lder, v /h onderwijzeres, ,vpnende te Krora1.1enie, 

V � 1Taandijk 21, gehuwd met H 1 tl D .t<, li, ·i!ie'be, geb. 25 April 1912 
te Ooststellingerwerf. 

J'f'1s L U IJS, Dirk Jan, gAb. 25 Juli 1914 te Koog a/d Zaan, van 
beroep: typ�ograaf, wonende te Kro, nnenie, Talmastraat 11, ge

J _ huwd met W I T, Wilhelmina de, geb. 17 Maart rll te Krommenie.

\\f I G R O O T, Krijn, geb. 6 ,:3€:·ptember 1sq1 te Kromnenie, van be
� roep fabrieksarbeider, wonende te Krom, 1enie, Spinclerspad t�,
_ gehuwd met : B E R G H U I S, Gerrit je, geb. 9 Novenber 1893 

te Uitgeest. 
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J;t/ MUS, Adrianus, geb. 3 Jun� 1885 te Beemster, van beroep 

, ll fabrieksarbeider J. wonende te !\roinJ 1enie, Wilhelr.ünastraat Li-9,
VA gehuwd met: V U u RE, Trijntje van, geb. 17 Iiaa.rt 1?!85 te 

Landsmeer. d

4 

J{ S C H I L P, Gerrit, geb. 10 Hei 1921 te Wormer, van beroep 
landbouwer, wonende te Krommenie, Vlus 38, gehuwd met KOK, 

J� Grietje, geb. 25 December 1921 te.Krom renie. 

f.;ÎH OS�, Jannetje, geb. 16 Juni 1911 te Ede (Gld), zonder beroep, 
.J wonende te Krom Jenie, Weiver 96; gehuwd met F O L S C Ii E, Maas,
� geb. 16 Juni 1911 te Ede. 

jeg. 



;, I.D. KROMMENIE. VEH.THOUW�LIJK. 

- - -

Behoort bij rap,)ort d.d. 31 Haart 1952, no G.s·3.9,. 
- - - -

AFSCH RIFT A. 

Tekst van de convocatie,welke verzonden werd aan J.Rol. 

Ned. - U.S • .:5. R. Krommenie, 18 Februari 1952. 

W.K. 

H....-iermede bericht ik je, dat we Foensdag 20 Februari a.s. 
een uitgebreide werkersvergadering houden bij mij aan huis. 

Aanvankelijk was besloten om het bij Dirk Sluijs te h,uden, 
maar daar kan het niet. Wanneer je nu Juffr. Herder-Sterringa 
spreekt, zeg het haar dan ook even. Ze weet er reeds wat van, 
maar nog niet waar het gehouden zou worden. 

Hopende dat je ook kom, eindig ik nu met kam. groeten 
Het bestuur 

P.Rond, secr. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -

- - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AFSCH RIFT B. 

Tekst van de convocatie welke verzonden werd aan: 
D.Sluijs, K.Groot, A.Mus, G.Schilp, en J.Folsche-H os. 

Ned. - u.s.s.R •. Krommenie, 18 Februari 1952. 

w.v. 

Hiermede hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor een 
uitgebrj{ede werkersvergadering op Woensdag 20 Februari a.s., 
x 's avonds 8 uur ten huize van P.Rond, Van Limburg Stirumstraat 

14. 
Bij verhindering gaarne bericht. 

Het bestuur 
secr. P.Rond. 
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Verbinding No. 101. 
...-'...,,. t?h/.,Jd . .J 

No .147.144 

Betreft: 

-1952- vimTROUVIE'LIJK.
J_/.J7. ,/7// ! 0� , f95i2 J 

Vereniging Nederland-U .s .s..R. �cJ�f'/ J A("; .. ·--,

j 
r:11 1 �17,S7'' 

{t,7 ../���� 
Met betrekking tot Uw schrijven a.a. 7 Februari 

1952, No.129668, wordt het volgende bericht: 
Voor zover uit de thans beschikbare gegevens 

blijkt, vormt Badhoevedorp met Sloten, gemeente Am
sterdam, een afdeling van de Vereniging Nederlana
u.s.s.R. Uit het te Badhoevedorp ingestelde onaer
zoek is niet gebleken, dat aldaar een bijeenkomst o:f 
filmvoorstelling heeft plaats gehad waarbij tot de 
oprichting van een afdeling werd besloten. Of een 
dergelijke bijeenkomst te Sloten is gehouden is niet 
bekend. Wel is komen vast te staan, dat een bestuurs
lid van deze afd. te Badhoevedorp woonachtig is, t.w.: 
Alida Agatha BUUHiIAN-Vriesinga, geboren 17-3-1897 te 
Amsterdam, wonende te Badhoevedorp, Schipholweg 449, 
(voorheen Sperwerstraa.t 16). Zij is reeds bij Uw 
dienst bekend. 

Wat betreft Landsmeer wordt opgemerkt, dat aldaar 
op 9-2-1952 een filmavona werd georganiseerd door de 
Vereniging Nea.-u.s.S.R., welke door ongeveer 100 
personen werd bezocht. Volgens een onbekend gebleven 
spreker uit Amsterdam werd de filmavond gehouden met 
het doel te Landsmeer een afd. van de Vereniging op 
te richten. Op deze avond werden inderdaad leden in
geschreven, doch tijdens de bijeenkomst is niet ge
bleken, dat men tot de oprichting van een afd. is 
overgegaan. Ook nadten wera daaromtrent niets verno
men. Wanneer nadere gegevens bekend worden volgt 
hiervan bericht. 

P..msterdam, 16 Mei 1952. 

(i) 



l .D .KROMhilENIE. 

No. G SJ�

VER·I1EWUVELIJK. 

Onderwerp: W.Kaayk te K�ommenie verzendt twee 
nota's betreffende toegangsbewijzen 
r ilmvoors tellingen van de Vereniging 
Ned.-USSR aan Rollenberg te Wermerveer. 

Betrouwbaarheid bron: betrouwbaar (berichtgever Nico). 

J uistheid gegeven: Eigen waarneming van berichtgever • .../7���q 

Bijlage(n): geen. 

• 

• 

Op Maan:iag ? April 1952 verzond.t drukkeT W.Kaayk te 
K\Krommenie, twee nota's aan Rollenberg, Populierenlaan 6 te Wormer

veer. Beiden nota's betroffen het drukken van ioegan,gsbewijzen 
voor filmvoorstellingen van de Vereniging Ned. - USSR en wel: 

310 toegangsbewijzen filmvoorsteJling 4 April 1952 à f. 7 .80. 
310 ioegangsbewijzen filmvoorstelling lJMei in moskou à f. ?.ao. 

Welke filmvoorstellin g het op 4 April 1952 betrof, ss hier 
niet bekend. 

De toegangsbewijzen voor 111 Mei in Moskou" zullen bestemd 
zijn geweest voor de voors�elling op 30 MaaBt 1952 "?ïe Krommenie, 
waar deze film vertoond werd, zie ons rapport G.551/1952. 

Personalia: 

./... 1 K A A IJ K, Willem 
geb. 3 November 1899 te Wormerveer, 
beroep: drukker, 
adres: Krommenie, Noorderhoofdstraat 70A. 

(Is bij de E.V.D. bekend) • 

De personalia van Rollenberg zijn bij de I.D. te Krommenie niet 
bekend. 

Verzonden aan: 

B.V.D. te's GRAVENHAG E

I.D. te WORMERVEER. 



I.D .KROJ&EN IE.
�

No. G .5/6 

. or KAARTl��· .-...--

� ACDJ!}g 
V?A!: l.f'f � l'A 

Krommenie, 20 Mei 1952. 

Onderwerp; 

• 
�Çï ., u 

D.J.Sluijs, K.Rol, A.Buijs an K.Weis
ontvangen het blad:'' Nederland11-USSR. 

Betrouwbaarheid bron: betrouwba�r (berichtgever Rico) 

Juis tne1dm gegeven; Eigen waarneming van berichtgever. 

Bijlage{n); Geen. 

. ,

• 

Î Op 28 Maart 1952 ontving D.J.Sluijs twee pak ken bladen 
11 Ned. - USSR" • 

Bij �án pak, i nhoucteude 135 stuks, was geen nadere aanduiding 
omtrent de bestemming gegeven. Aangenomen mag worden dat deze be
stemd wa'i"en voor de leden van de Vereniging Ned.- U�bR" afd. Krom. 
menie - Asserxielft. 

Op het tweede pak, inhoudende 70 s 'tuks, e to od : 11 Colportage". 
Deze zijn wel gebruikt voor de colportage tijdens de filluvoorstel
ling van de genoemie vereniging op 30 maart 1952 te KroliiJ>tide.

. �. 

K.Rol, a.Buijs en K.Weis ontvangen regelmatig ·e;nl .. ·e.x:emplaar
van het blad, rechtsstreeke van de uitgeefster. 

l 
PERSONALIA; 

4.. l s L U IJ s, Dirk Jan 
geb. 25 Juli 1914 te Koog aan de Zaan, 
beroep: typhograaf, 
adres: Krommenie, Talmaetraat ll. 

IÁ' IR O L, Klaas 1\,'"t.:;-,; 

geb. 24 Maart 1922 te Krommanie. 
beroep: grofsmid, 
adres: Krommenie, Vlus ?E. 

v} lB U l J s, .Adriaan,
geb. 10 maart 1920 te Assendelft,
beroep: constructeur, 
ad�es; Krommenie, Vlus 7A • 

. J\ { W E i S, Klaas
geb. 13 Augustus 1918 te 8mall ingerland

1

beroep: metaaldraaaier, 
adt"ee: Krommenie, Padlaan 40A. 

Allen zijn bij U bekend. jeg. 

\� 
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