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y�-.; vor :.t,'e:in.,. nnar, Ht tt.-:i· ,Jr.·Jdc 'ter e:..d ücilr: ;von. heb ik 
da Hçr 1J te bu::"1!!1 t .n, d.J.t iL hei; !1:�er op pr:.,•s zal. �s �e-:ï..len te 
mo,..C\1... v,'L"1l:n.�n, of , n ·o �a, 1 ... ,; v.�p;ev .. •ns U in'lidd"d.s te:-: kennia 
�i jn "t�"'to·-:,:.n tu•i,rf �f ntlu ue lfo<i•Jr t'.l.' s-Rns�i·· �be Ctutuvr�e�eèn
St;i_mp n 1:-.h:t.' net .m1.rnleden. 

Dij Ua ant zoord �o.l il� t �v, na ganr11e v r-1for 9n o� hot o:r.-
gp..an nee Br•t e" nog ::t'ttr,:el�1'\>i ver .. 1\�,jn:t ca zo :Ja, eio::i:-.· {ie het 
e;e:r.e cl J.gooi.·cl w.l1 rtl-t. 

}fot Uo-0 "C V· .n de 
Cr,D1UA.uE VLlI.:.,IG•f�IDbJ)l.1fü'3T 

m:i"t1!}ns rioze: 
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Verzoeke bij de beantwoording 

van dit s.chrlJven No. en datum 

aan te halon. 
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Aan de Heer: 
Hoofd van de Centrale Vei-
ligheidsdienst' BUREAU B 

Javastraat 68, 1-'/·/I· ·7 

's-GRAVENHAGE. 

..J 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 29-9-'47, 
No.]hJ.Q.26,Dict.III,Typ.IJic 3,heb ik de eer U te 
berichten ,dat voor zover dezerzijds kon worden na
gegaan,de activiteit van de Nederlands-Russische 
Cultuurgemeenschap te dezer stede zeer gering is. 
De commuristen in deze gemeente besteden wel aandacht 
aan Rusland. Men tracht in brede kring belangstel
ling te wekken voor dit land, door het doen circu
leren van boeken als "Social-isme in het zesde deel 
der wereld". , \ 

Het orgaan "De Brug" verschijnt, zo zover hier 
làlkend, reeds lang niet meer. In de plaats daarvan 
�'bijnt men zich geabonneend te hebben op het U 
wel bekende blad 11 Nu 11 • 
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Ned.Russ. Cultuurgemeenschapo 

December 
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n.a.v. schr. van Deventer
no 24346 in OD 615.

Naar aanleiding van tfy/ terzijde vermeld schrijven, heb 
ik de eer U"ta Uwer inforir.atie, het volgende te berichten, 
zulks in aansluiting op hetgeen.omtrent de verenfging "Nederland
u.s.s.R." vei--..:aeld is in de U toego�onden maandoverzichten no 7, 
afg.::sloten pe:r. 1.B.1947, daarvan ae blz. 2-6 en -no 9, afgesloten 
per 1.10.1947, daarvan de blz. 7 en 8. · 

In de iandelijke vereni�ing Neëerland-u.s.s.R. is duiao
lijk het streven merkbaar, om de bestaande plaatselijke ver
enigin�en �an nie n�am in haar verband, ale afdelingen van de 
landelijke vereniging op te nenen. 

tl 
Dientengevolge hebben inmiddels de plaatselijke vereni

�n�cn te Amsterdam, Rotterdam en •s-Gravenhage besloten zich 
ald,1s bij de landelijke vereni:ging aan te Sluiten. Ook uit 
!mdere gemeenten, waar een dergelijke beslissing 'nog niet werd
genoJen, werd het voo�oemde streven ge�ignaleerd.

Verwacht }ran worden., dat getracht zal Tiorden ook de plaat
selijke vereniging te Deventer in de,_ gevoerde actie te betrekken. 

Ik mo;:re U verzoèken daarnaar een onderzoek te· willen doen 
instellen, en het resultaat daarvan aan mij te berichten • 

Het Hoofd van de 
··cmrTRALE V:E1LIG-HEI1)SD!ENST ·, 

ttrna.mene aeze:

J.G. Orabban,da.w.. 

e . ,, 

Aan de Heer OOr.mp.esario van Politie 
te 
DEVENTER. 
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DEV�NTER, 31 Janua�i 1� 1 
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Verzoeke bij do beantwoording 1 

Aan de Heer: BU��-U"9, van dit schrijven No, en datum 

aan to helen. 

• 

GEHEIM. 

L 

Hoofd van de Centrale Vei
ligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

's-GRAVENHAGE. 

_J 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd.8-12- 1 47, 
No.24346,Geheim,onderwerp:Ned.Russ.Gultuurgemeen
schap, heb ik de eer U te erichten, dat de Neder
lands-Russische-Cultuurgem enschap te Deventer 
tot heden niet is aangeslo en bij de landelijke 
vereniging Nederland-U.S.S R. 

De activiteit van de af eling hier ter stede
is momenteel zeer gering. 
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Hierbij heb ik de eer D te doen toekomen een exemplaar
van een landelijk verspreid pamflet van de vereniging 11Neder
land - u.s.s.R. 11 , getiteld:"April 1951. Maand van Vrede en 
Vriendschap met de Sowjet-Unie", dat te Enschede op beperkte 
schaal werd verspreid, alsmede een door de afdeling Enschede 
van deze vereniging verspr·eid pamflet, gericht aan de arbei
ders van de textielfabriek Van Heek & Co. 

De personalia van de in het pamflet genoemde Nijkamp zijn: 
Antonius Wilhelmus Marinus NIJKAMP, geb. 4-9-05 te Lonneker, 
wever, wonende Bultsweg 197 (achter) te Enschede. Omtrent hem 
werd U reeds per informatiekaart bericht, dat hij lid is van 
de A.T.E.K. 

Aangezien NIJK.Al\'IP van de directie van Van Heek & Co geen 
verlof kon krijgen om als lid van een Nederlandse delegatie 
van arbeiders naar de Sowjet-Unie te reizen en hij, in�eval 
hij toch ging, zou worden ontslagen, is hij niet vertrokken. 

Tot op heden is niet gebleken, dat een ander inwoner 
van Enschede hem als lid van vorengenoemde delegatie heeft 
vervangen. 

Hoewel in het pamflet wordt beweerd, dat de gedelegeerden 
"uit het midden der arbeiders 11 werden gekozen, kan worden 
opgemerkt, dat bij Van Heek & Co geen verkiezing van io'n 
gedelegeerde heeft plaats gevonden. 

1 Met het secretariaat van de afdeling Enschede van de 
verenig�ng "Nederland - U.S .s .R. 11 is momente�ü belast: 

./' Il Jacob :fIK, geb. 7-1-19 te Borger, timmerman, wonende �sdoorn
straat 27 te Enschede. 

In mijn scm.�ijven no. 1600, dd. 10-11-50, een verslag 
van de te Enschede gehouden herdenking van de Russische 

'11 revolutie, werd hij U abusievelijk gemeld als Jacob �IK.

Î' 
PIK verleende te Hengelo a�s accordeonist medewerking 

aan de j.l. gehouden C.P.N.- 1 Mei-viering. 
Hij. is lid van de Twentse Boerendansgroep "De Schadden

rieders", een vereniging waarvan een �root �ercentage leden 
communistisch georiënteerd is en waaromtren-e-u-oTnnenkort in 
een-a:fzorïèfërlijk schrijven meer gegevens zullen worden 
verstrekt. 



( April 1951 J Maand van Vrede en
Vriendschap 

. met de Sowjet-Unie
MEER dan ooit wordt het Nederlandse volk bezig gehouden door de vraag, of hel in vrede z;3J leven, of in oorlog zal lijden. Er is geen twijfel aan, of ons volk verafschuwt in zijn meerderheid de gedachte aan oorlog en herbewapening. Wie de oorlog verafsilhuwt, moet uitzien naar middelen, om de vrede te bouwen. Millioenen mensen, overal op aarde, bouwen aan deze vrede en zien daarbij vol vertrouwen naar de 

._nie van Socialistisclte Sow.iet-Revublieken 
in wie zij de standvastige voorvechtster begroeten voor een politiek vanduurzame internationale vrede. De Sowet-Unie vestigt nergens militaire steunpu11ten, onderhoudt geen legers aan vreemde grenzen en past de modernste wetenschap 1tiet toe, om werktuigen des doods te vervaardigen. De Sowjet-Unie hitst baar burgers niet tegen de volken van andei·e landen op. Zij bestrijdt een herleving van het Duitse fascisme en militarisme. Zij past de atoomenergie toe voor vredesopbouw, zij projecteert met hulp daarvan weergaloze plannen voor de vruchtbaarmaking van steppen en woestijnen. Zij heeft al haar steden en dorpen opgebouwd, zij besteedt bijna 80 pct van haar budget aan volkswelzijn, onderwijs, kunst en cultuur. 

Haar machtige vredeseconomie p1·esteerde het, op 1 Maart j.l., de vierde grote 
prijsverlaging sinds 1945 toe te passen. Brood, vlees en boter werden 15 procent 
goedkoper, evenals vele andere verbruiksartikelen. 

• 

-

Deze welvaartspolitiek is een vredesgarantie van de eerste rang. De vriendschap met dit grote land en zijn volkeren is ook voor onze vredige toekomst en onze Nederlandse welvaart een levensbelang .De Vereniging "Nederland-USSR" staat voor die vriendschap op de bres. Zij doet niet mee in het koor van pers, radio en film, die over de Sowjet-Unie de dolste geruchten verbreide11, maar streeft op elk gebied naar 
1 degelijke en nuchtere voorlichting omtrent hetgeen dit zesde deel deraarde presteert. [?e Vereniging "Nederland-USSR" belegt een bijzondere 

Maand van vriendschap met de Sowiet-Unie 

waarin door een reeks van filmvoorstellingen, lezingen en kunstmanifestaties het Nederlandse volk in nauwer contact zal worden gebracht met het leven en werken der vreedzame Sowjetvolkeren. Neemt kennis van het werk van onze Vereniging! 
Vorm U een juist oordeel over wat er in de Sowjet-Unie gedaan en gedacht 
wordt! 

Wordt lid van onze Vereniging en versterkt door een eerlijke voorlichting
omtrent de Sowjet-Unie de vredeswil en de vredesma-0ht, die er t.oe zullen 
lajjdragen" een nieuwe oorlog onmogeJ!jk te maken 1 



Vereniging Nederland - u.s.s.�.

Af�eli�g Enschede .- Aan de a�beiders van 
va.n_Heck_en_Co. 

Op 26 �pril '5i vertrekt een Nederlandsedelegatie naar de Sowjet
Ur.i:i..e. Deze is sam'ilngesteld uit a�·beiders van di7e1�se bedrijven en 
�nf.ustrieen van ons land - en uit het m.iddl:l!'. gek:)zen der e,rbeiders. 
D�ze arbeide�B vertegenwoordigen de meest uiteen lopende richting�n 
op poli tü�k gebied en godsdienstige overtuiging. 

Van Uw bedrijf .za;J.. <le b.9er Nijkam.p als1 �e:r.tt<=üarbeli!.der deel 
ui 1; p-!s,,k�t'1 va..n deze d.olE:gatie I diG ver;c0c·delt�k �eeds is ver
tr C•.k.1.:IJi.1. 

Hij 1,�\l ::_n h8t bij .?t,mder de levBns}?os:i_i;:.e \Ta:"l de te:x:tielarbei-
de-r:,-; '.!.:,1 �� B,;wjet--U"'.'l.ie OJ)..d.Brzoe!•:vJ'l� 
En ?.�.s .z.-f'.•:,yj_� 1.atn1lliek :2;} ch �,;0:;::i:::e;'ls op d'::l hoogte stellen 
ho.-:i t,.P. t � '.éJZ. t r:i0t d.e ge.i.'),)::::'s'ï:r J.,1 ,112.: c1 d,·n' :Kathólieken in de 
S ovvj � ... �; .. --���:� E° ,., 

Drie wek,:;,"l l�:�:t� ?,f-:::!.. c1�'2'.8 J.!7J.e�,�i;�Ls tn de s:::w�et--U;.,.ie vertoeveno 
Drie wel�--.!'.2 lr.,..:nt' z-��-�.J..C!:rJ r1.:.,r,0> &r"!Jei,; ,-,..;"sz, 7,tc·.�1 1Y�J de l1.0ogte kunnen 
s·cellen v.:-.:'.1 :·�.J··c··��;_,.,i r�,-.:·::-,�:::ïten e.n ,;_;:-9.ags!:!l.ld:en. 

Wij wekkP-!1 �J ::!aG·o��·- c-:r, '.:[�3 \�-r3.gen ·0"9 to gaven die in een openbare 
verslag�·e·r 6��'�"'� itt_;- ( )c:· ::<:: te�ecatie "bcan twoord zullen worden. 

Wij wek��(-:!'. ·,: ·,;,;J·,;-:-� r· up c.rn rr..e.de te helpen aan de deklcing der on.ltc.=� · 
ten di8 7 ..., .'J�: i�,,C•:; zijn, docr UjV bijdrage op de lijsten in te tekf.;�i.t. 

Het Plaatselijk Bestuur 
.. 

Vereniging Nederland -USSP.. 
-----·-------------------·--
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