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Oprichtingsvergadering van de J\fdeling Delfzijl van 1�:t'îederlanal 
u"s.s.R. tt op Dinsdag 13 Juni 1950, in het gemeenschap"S'h'ûJ..s te 1'elf
zijl. A�nvang 8 uur. Entree vrij. 

� Zaalcapiciteit ongeveer 50 personen. Aanwez · g, 
_
_ 26 p-er-sone.tr:

�A.3!_ 
Spreekster: r.ievrouw Nel Visch-Vermeer. 1 JUL�;?�--

DAi:i & �. Onderwer:p: "Het leven in de Sowjet-Unie 11• 

-ACD/ JtfcY/b 
J�:· Door Mevrou"îl Petronella Gerardina Visch-Vermee:r, gstrt>l'"èn 17 

I5.aart i897 te Bloemendaal, wonende te Haarlem,werd een openbare le
zing gehouden.Zij vertelde een en ander over het leven in de Sowjet
Unie. De spreekster, die 25 jaar in Rusland heeft gewoond,alwaar 
haar man fabrieksdirecteur t:e Charkow was,stond stil bij de ontwik
keling,die het grote land beleefde na de Revolutie. Het herstel na 
1921, toen het land door een grote hongersnoo·d: werd getroffen, ging
heel moeilijk. Nadat îuw.Visch-Vermeer uitvoerig gesproken had over 
deze moeilijkheden, die langzamerhand overwonnen werden, releveerde 
ze de bloei en de groei van de Russische industrie en de voortschrij
dende mechanisatie in de landbouw. Hierbij legde ze de nadruk op he
b�langrijke werk der coöperatieve landbouwbedrijven, die grote stet
ontvingen van de regering. Onder meer vertelde spr. dat het Russi
sche volk geen margarine kent; men zou er alleen roomboter gebrui
ken. Vervolgens bracht spr. de oorlogsjaren in hermnnering en ver
telde zij, hoe de Russische bevolking op grote schaal evacueerde,
toen de Duitsers het land waren binnengevallen. 

Mw. Visch-Vermeer besloot haar lezing met te zeggen, dat er 
nooit geen oorlog meer mag komen, niet. door en niet tegen Rusland, 
ook niet door en tegen .amerika, maar elk land moet strijden v·oor de 
Vrede. Er is volgens spr� een grote hetze tegen de Sowjet-Unie,ltele!
ophi tse.rij is geheel ten onrechte. 

De vereniging Nederland-U.S.S.R. aldus spr. ijvert voor de goe
de betrekkingen tussen Nederland en de Sowjet Unie,terwijl zij 
van politieke aard is. De Vereniging streeft geen politiekdoel na,
doch wil alleen de hetserij tegen de S.U. tegen gaan. 

Na een korte pauze werden enkele vragen gesteld, die door de
spreekster werden beantwoord. 
1 ste.vraag. Bestaat er een arbeidsdienstplicht voor gehuwde

· f de. vraag. Hoe is de verstandhouding boer/ arbeider.
3 de vraag. Is er klasse verschil. 
1 de vraag. Vindt in de S.U. veelvernietiging plaats.

Antwoorden op deze vragen: 
1. Neen zei spr. Dat gehuwde vrouwen moeten werken is een fabeltje

van 1917. Tijdens de laatste oorlog is dit wel zo geweest.Besprak
ve



2. 

vervolgens de gehele g'c:a.ns; van zaken van schoolgaand kind tot werk
ster, dus vrouHen die geen hogere pOE.itie verwierven. 

Op de lagere school, zitten de kinderen in de klas in 3 rijen. 
Iedere rij kiest zijn bankoudste.Deze is verantwoordelijk voor zijn 
rij.Hij zorgt voor orde en tucht en dat de kinderen hun huiswerk 
maken e.d. Op die wijze tracht iedere rij de beste te zijn, althans 
wil niet voor de andere onder doen.De onderwijzer(es) beperkt zich 
alleen tot lesgeven.Als een meisje b.v.na het verlaten der school 
naar een fabriek �leding wil,komt zij eerst als leerlinge op ee� 
ateJ.,tier,waar zij zich llillid'. autonu:.tisch kan inwerken.De meisjes ver
dienen een goed loon.Als zij gaan trouwen,gaat zij de fabriek ver
laten, maar dan komt het: Het meisje is zo verknocht aan de fabriek 

en ijaar kameraden,dat zij in 80/100 gevallen niet kan buiten haar 
vroegere werkkring.Zij vraagt zich af,hoe gaat het die,en hoe is het 
met dat,en gaat dan eerst eens kijken en als Vbnzelf gaat zij weer 
aan het werk.zij hoeft dit niet,noch door arbeidsdienstplicht,noch 
omdat haar man soms de kost niet kan verdilenen.Zij voelt zich alleen 
verknocht aan werk an kameraden.Verwacht zo'n werkende vrouw een 
baby,dan krijgt zij 2 maanden voor en 0 maanden na de bevalling va
�antie,plus 1 maand normaal jaarvacantie.Zij krijgt in die tijd haar 
loon doorbetaald en geniet alle sociale voorzieningen • .'lil de vrouw 
dit,dan kan zij na de bevalling weer gaan werken.Dit staat haar ech
ter geheel vrij.Zolang het kind nog geen 9 maanden is,ma� de moeder 
slechts 5 uren per dag werken.De kinderen van werkende moeders wor
den tijdens de werkuren gebracht in "kressen 11.Hier ontvangen zij al
les wat ze nodig hebben,terwijl alles geschiedt onder zeer deskundi
ge leiding.Ook de schoolgaande kinderen zijn verzorgd.Zij ontvanten 
de hoofdmaaLtijd op school,evenals de vader en moeder dit op de fa
briek ontvan.;en.?.:oeder hoeft hiervoor dus s •avonds� niet meer te 
zorgen. Ook spreekster zelf had altijd in een fabriek gewerkt,alhoe
wel haar man fabrieksdirecteur was.Zij deed dit echter graag om de 
grote kameraadschap en de prettige arbeid.Van dwang is echter geen 
sprake. 
_g. ----Toen de boerenbedrijven gecollectiviseerd werden heeft

àerdaad plaats gehad.Dit geschiedde toen door diegene die daaraan niet 

wilden medewerken.Ook gebeurde het dat die saboteurs de oogst tracht 
ten te laten misllikken,door brand en vergiftiging enz.Thans komt dit 
nergens meer voor.Dit is ook weer één van de zovele leugens tegen 
de S. U. 
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l_.-----Klasse verschil komt in de S.U. niet voor.Logisch natuurlijk 

wel rangsverschil.JJit moet er in fabrieken e.d. natuurlijk zijn. 
Iemand die pas van school komt kan niet gelijk worden gesteld met 
iemand die al jaren als vakman werkt.Na het werk zijn allen echter 
weer kameraden en staan even hoog.Men kan dit zelf zien als er b.v. 
een Russisch schip in de haven ligt.Tijdens het werk heeft een of
ficier de leiding,na het werk: vrienden,geen verschil.Men begint te 
werken in klasse 1.�r zijn in de s.u. 7 klassen.Om. in een hogere 
klasse te komen legt men een vaktechnische prDef af voor een soort 
fabriekscommissie. Elk kan zich van zijn loon goed redden. 
f.-----Bij de collectivisering heeft de regering 25000 mensen over 
het gehele land uitgezonden.Deze mensen hebben vertrouwen geschapen 
tussen beide partijen.De verhoudingen waar eerst veel aan haperde, 
:tyvthans reusachtig te noemen.Deze mensen hebben ze dicht tot elkaa 

gebracht."--
Spreekster wekte vervolgens de aanwezigen op om lid te worden 

van de vereniging. Een tiental personen gaven zich op als/;oor een 
bedrag van 10 cent per maand. 

Van deze afdeling zal op een latere datum een vergadering 
den b.elegd,waar dan tevens een bestuur zal worden gekozen. 

De aanwezigen waren hoofdzakelijk leden van de C.P .If.

zijl en leden van de N.V.B. Terwijl tevens aanwezig was A.Boer,wo

/ nende --�!lnbaanstraat 17 te Delfzijl., die tevens reeds lid was van
Nederland-U.S.8.R. 

Spreekster, is met de D.A.l,1. autobus vam. 21.45 uur naar Gro
ningen vertrokken. 

Zeer rustig verloop. 

EIN DE. 

Verbinding No. 95 
No. ----- datum: -----

Onderwerp: Politieke 1.rergadering 
---

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

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

Datum van ontvan�st bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 
Tevens hericht gezonden aan: 
Medewerkende instanties: 
Ondernomen actie: 

15 Juni 1950
zeer betrouwbaar 
zeer betrouwbaar 
geen 
geen
geen
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OP KAARï t t, ,. Z l'f fr 6r Yd ,· 
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DAT: 

PAR: r>, 
-ff /.IJ <r- ./�� .--6 , ,,,CD/,.!�-�). 

Feestavond van de Vereniging N erland - U.S.S.R., op 
Zondag, 15 April 1951, 20 uur, in Hotel Smid, Langestraat 83

il 

te Winschoten. 
Medewerking werd verleend door de balletgroep "De Rode NI'

�

S!�
r" uit Amsterdam.en de toneelgroep "De 

� 
Vaan" uit Bee 

.v-C1-- Spreekster: Aaltje Schaper uit Sneek. � 
:...------ Entree: f. 1.-- per persoon. 

Zaalcapaciteit ongeveer 500 personen. 
Aanwezig waren ongeveer 70 personen.

� De avond werd �eopend doçr Truida Smit - Lemein (geb. te
Scheemda, 28-3-1921). Ze drong er bij de aanwezigen op aan de 
vriendschapsbanden met de Sowjet-Unie te verstevigen en met 
dit land te strijden voor een duurzame vrede. De strijd tegen dE
oorlogsyoorbereiders diende nog te worden verscherpt. Verder 
deelde zij mede, dat in de pauze aanmeldingsformulieren voor 
de Vereniging Nederland - U.S.S.R. zouden worden rondgedeeld
en spoorde de aanwezigen aan deze formulienen in te vullen. 

Hierna voerde de dansgroep enige Russbhe dansen uit,die,
gezien het applaus, wel in de smaak vielen. 

Aaltje Schaper die daarna het woord kreeg, gaf op be
knopte wijze haar indrukken over haar bezoek aan de Sowjet -
Unie weer. Ze sprak hierbij in hoofdzaak over de vrouwen en 
kinderen in dat land. Volgens spreekster gingen de vrouwen in 
Rusland vrijwillig werken. Zij behoefden dit niet te doen, daar 
de mannen reeds genoeg verdienden, doch ook de vrouwen wilden-1 

meewerken aan de opbouw van het lanc1. In tegenstelling met 
Nederland werden in Rusland de dagelijkse verbruiksgoederen 
steeds goedkoper. In Rusland werden geen winsten gemaakt,ter
wijl er geen millioenen werden uitgegeven voor de bewapening. 

Zij spoorde de aanwezigen aan te bl'.jven doorgaan met het 
tekenen en laten tekenen van protestlijsten tegen de herbewape
ning, terwijl tevens hetgeen zij over de Sowjet - Unie had ge
zegd, diende te worden uitgedragen aan anderen, die niet de 
vergadering hadden bezocht. 

Na een lattste optreden van de dansgroep werd door de
aanwezigen afscheid van de meisjes genomen door staande de 
11 Internationale 11 te zingen. 

De groep werd uitgeleide gedaan door Ludmilla Wassilewna
Tokarewa, geboren te Wosnesenskoko (Oekraïne), 24 Maart 1926,
wonende Venne no. 94 te Winschoten. Tokarewa is op 31 Mei 
1945 te Winschoten gehuwd met een Nederlander, zodat z� thans
de Nederlandse nationaliteit bezit. 

Ver:llolgens werd door de toneelgroep "De Rode Vaan" uit 
:Beerta opgevoerd de klucht: "Annao komt oet stad 11 (Anna komt
uit de stad). Deze klucht had geen politieke strekking. 

Tot afloop werd gedanst. 
De avond had een rustig verloop.

Winschoten, 16 April 1951.
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