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J�"?-�d, 

Hierbij moge ik UHoogEdelGestrenge twee brieven &anbie-
den -van betrouwbare zijde ontvangen- betreffende een 
vergadering op 4 A�ril a.s. te Driebergen, van de vere
niging Nederland - U.S.S.R. Afd. Driebergen. 

Hoewel er geen opkomst van publiek wordt verwacht, zal 
er dezerzijds op een en ander worden toegezien en U ter
zake nader worden bericht.-

De Bilt, 29 Maart 1951 • 



• �, ;;> l. l. -t l F 'r ---=========:::c======== ( bi'· ef ) 

• 

• 

\JelEdele Heer. 

.Drieber _ en, 20 Maart 1951. 

Het Hoofd van de Openbare School 

BurgemeeMterlaan 

Drieberr1en. 

Beleefd verzoe!:': ik U ue �lier.)ijgaanJe circulai:::-e 

be:-.;c .. -ikbE:.:�· te willen l�_:
..;.,

en vooT d� dames en heren 

a.un U·N achool ver...,on, ... en. 

'l'oe.!3ane ... b""'.lij zen zij verkriJ�baar aan het in à.e 

circulaire vi?rmelde acirei:> en '3-avondot, aan de zauJ.. 

Gai:..rne zee ik U da.rik voor D � bereidwillisheid. 

Hooeachtend 

Voer het �fè:.elinJ bP. tuur 

van �ederlann - u. s. �. R. 

get. van 1nter • 

H. Vln T:'lnter.
En

,._, 
.. e..., 105'

D:u:n::::, ,..m..
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V 3.{ ill. IJL."-T .). .:3!iJ �.i.i �Û�;_J - t.. ::; • �. R. / - �· �:) ";J.JI' .JJJ. :!; �. :I 31.J.
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L. ;j.'

iiet ze.l U on._ ·;t,.i,.; .te:.Lu. b1::kenL:. �iJn, u.at een ctele,Jatie v2.n onze 
Verenigin_; kort,t;eleuen een bezoe:: 1e""fL !_.eorac1.t 2,an de Sowjet-Unie. 

c_-, ')G"l 1root aantal vereaderinE:"r.>r, hebber de leden van u.e:c..e 
delegatie vert ld over nun ::.'ei..: 0

_ V,c;,.I'i.t ...,::ll •• 

On. b�;:.>tun iG van menil,�, L.:;.t oo'ç valen te Jrieber..:en ga�rne het 
zullen ,.;enden te ve1.·ne11 e" uit I on.:l.en van vriellC"en, è.i 1 met eigen 
o:,en hebnen mogen waarnewen, noe de mensen in c..e '::>Ovj et-'Cnie leven en 
11e_·ken en n<..e u.e Jeu,:·d h .�-tr onder· Jij ont,r.n_;-t • 

. dj nodi3en u da.:..l·orn vriendeiiJ k U:'.. t, ... e le..,_.·zaiue ver""aderin_:: -r,e 
willen bezoeken, die

Op 1/C � î::3"..LG 4 APRIL e..s. zal :orden 
cehoucu:m in Hotel 

' het ';apen van Drieber_;en " aan 
ae 1.cofdst1·".:1."t.- hoek diJ.helminastraa�. 

T,.:ee leden ve..n de delegatie: 
de heer L. P. J. braai.,, 'J�:üdhouwer en 
mevrom .;. He lok- .. :üviu ... , vr.der�.i� .;'3r� .... ,

zul..Len op C.:..�e avond over hun e1·v,arin__:en vert{.'>l ;_en. 

Voor zov3 ... • de tijd het to,�l ..... "..,, � 1 _;ele.._:enheid wor·den _eooc..en vr·':l ,en
te Btel.1.e.n. 

Aanv.....n - c.er ver ·c..derirq 8 uur 

het Be ... tuur, 

( niet �etekend-) 

H. vc.r. "'!:nter
En_z·veg 105

D.JI'1:- ·� �GEi\.
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r _ : , rf'- 1951�
,,_ OP KAART

A(D/'P> 

OAT:6"·b-:·, 

t-n.) ).j
J�aÁ��oZ. 1r 

op 4 h.>ril J.'j ;l . .L _ t"' .Jri � JSl ... e,. , J..J.. :i:. i.lotal ' 1 Het 
,ë.oen v .... "! !J!'ieu::1 0!"' 1 �en vei.-_aa.e:.·in, j:....,,. vs van ue V�r • 

.i: ede1·l:.::..'1d - t.,.>.b •. i.. Î .::?a..Drieber·..,ei1. � 

PAR: /ü"t
---

op::..�eke:cs waren • ...e nee!' L .!: .J • .ara-t, ueeld.houwer en 
wevr. P •• Ge lok- E'.l viu.:>, onder .i ij zer.::s, .J �iu.en won""nue t;e 
.1imste:..", .... am, n�de ... ' c.� .• ·�$ onbe.:eP • 

De v�r-�derin.,.: was o_,enbe,w.r, e.ritree f .O,.:..j. 
A�.Jezi .... \!�ren :. 

.b.endri!'C van En ter, abor·en jl-..!..-O� te .1vïolle, amotanaer 
o_ vtacht"èl...:, wonenae '(,e :Jri�oer en-Rijsenbu:c_, :;:in_� e.; No.
.10). Î>et1 o .e:.,.ene W.a.B da J.'' ir zi

<,l
u kwru..i tei t van liu van het 

c.:::·ü.elin .:.bestuur ve..ri l ea�rl::.:...._...-0"S.d •. :q 
Jen van ,aarde, �eboren 11-9-99 te Haarlem, houde� ener 
stoom:nasserij, wonende t; iJrieb�r ... eL-Rijs'3nbur , dosarium
laan : o. 7. 1.et, is niet. bel{en�, of 0et,:.:•okkene e�n bestuurs
functie in lie 1.,,·1 o� in het onderné..Vi ·a afè.eli...._soestuur 
ve:.."'vult , 

.x:J 3e. J; ie ter de .:...art, �·eboren 21-1-<A te ïmlmuizen, cour�.r1t_,.w.
bezorLrer, �onenue te D1�ieber.:t..n-,.'1ij �enoure, isor1f>trLat 90. 
(;ok va.ri h3...J kan niet worden beweerci, dat hiJ een bestuur�
fw.c tie ve1"' ·vU.l T..

�(}. 
De _personen 01.de1• l t/m 3 z.ijn :::-eede als communist.en

t 
zere.istreerd. 

4êJ Jacobus J.m van · a�de, .eooren te :üriebergen, 7-2-2.6, as
v ·

/
'·
V 

sis tent in een wasserij, wonende te Driebergt;n-Rijsenbur .. ,
Ros.:.riuwlae:n 7 ( OL1..,(;huwde zoon vw1 Jan Vêä..11 •• aara.e, zie 
hierboven. onder 2e). In- en ar·sc�1rijvin.een J.J.vG.D. .t.1...ll'.'<...e: 
5-lv-jv ne.ar 0p.,.terland , 7-11.-50 na&.r Zutphen , 2.6-l-:;il.
teru naar ;Jrieber.::en-RiJ senbur _; • .r.:.et is mo..;elijk, dut ook
J �J. v;;.Lt.... , __ e..rde cowr..1u.rüst is, .12.&r· a..i t :.s lan_ r.iet zeK.er. 
hij krui over het. Llr;emeen niet opschieten n.at z.iJLl vader. 
Zijn mc�d-�r is onlan...-.:; .;..estorven en het is mo, elijJ.C, ct.;.t 
hij, zo kort na net sterf ev�.l, 2"een or..,_ enoe_·en met. zijn 
vaáer ,·er.ete en uit een ..:evoel van sacmhori1.:.heiv. inet J.1em 
i.o inee_ze_;:..an na(Är de betreffende ve:..·_aderin ... .t.i:ij is als
dpl.mili tair na".r Indonesië �eweest ;

5 t/m 8. 4 or.s.oekende personen (.3 .1a.nnen en een vrouw), d.iz v06r de 
ver...,(i.derin� per �utouul:i uit a.e ric.ntin ,!.,eist arriveeraen 
en na de ver.Jaderin.... per 1;.utobuc richtin_ Zeist vertrokken. 

Eni�e bona-f'ide i11l!ezeten�n uit Drieber ·en, kennelijk 
eekomen om de ver.aderin_ te bezoeken, be��ven zich in 
a.e na.ast de zaal gelezen ca:féruicit.e en ·ïn-�n vermoeè.eliJ-{. 
niet i.c. de Vl!}'.C'i:aderza:11, or....é..&t de opi.<:o,i.st. al te �erin.e; 
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.erin!. was. 
Er wera vóbr- "Cd.jdens of na ae ver=aderin_ niet �9-

e o llec te er·o.. 
î. ev..". Je�ok-' ,alVius wa/:j de eeri:i.te �preelcster. Zij 

voerd.e een ..tlrop�anda-r�(.i.e r�ai.:U' .-..:i..nleidin...; vc...11 een door 
he.ar, met zeven ander·e pe::.'sonen n@.ar Rusland !::em;...:i.lcte 
reis in verband met het 33-j "ll'iL. bestaan van de �ovjet
Republieken. Deze rea.e üé:.u .,!eer. politieke strekkin.:. 
Vol�ens ha�r ze" en \;as alles in 3.t'.slend veel beter dan 
hier in Iieé!.e:.:::-lilll.è.. Lii� b::.t.::ï. uve:--al vrij mo�en rondlopen 
en :u;i.d de erote I aract.e 0.9 het Rode Plein in Moskou bij�e
woo.t1d. ::et "ezelschP....-J, w.ai .rv�r. z.ij deel ui tmaa.kte, was 
ue eerste 1 eCLerlan�� dele ...... tie Vè:Jl. een Neder•lé:mdse ver
enil in� , die m. o.e t-..teeue wereldoorloz- Rusland had be
zoen t. 

v�arnQ voerde de heer Bra .... t net woor·,... . Deze besprak 
kunst en a.e cultuur in Rusl<f4,l.1d. Ook nier v1c..s Rusland 
sup e:.ci eur � 

Vervol�ens was er _ele�e1..r:�id tot net stellen van 
vr�en • .Dez.e moesten &chl'if.'tel.ij;:;: oruen in!;,ediend en 
mochten niet O.f:J politiek terrein li�·.:..en. 

De H�rt ( zie onder 3e) ei. .. 2 van de vier onbekenden 
ë.ienden een vra�: :!.n. '1wee v&n de vra_en werden niet oe
antwoord., omda.t uid op politiek terreir... oleken te lii!gen. 
De derde V:.."'.-..'\.l luidde � 11Kunnen 1 ed�rlander,=; emi!;reren 
naar Rusl�ind·? ', ,.aar-op een. ontkennenu.. ar..twoord werd �e
.eeven met de navo�en.de mot::. verin.;: : ''De kameraden .:noE,!"en 
het land, vraw:- z.ij het niet zo �·oed he.':>.:>en als de arbei
ders in Ruslana, riet verlaten om zel:!:� een _oea leven te 
krij 'en, doch moeten er an.n meae werken, dat het in het 
eit;en l.:nc. n�t zo ·eed vordt �.ls in rl.1..1.sland. 11 

Levrouw 1.:relok- 1.il.lvius w�kte daarna de aanvrezi.s,en l l) 
op Ofu lid te v,orden van de verenili,;.i.� Nederl.snd-lJbotl, 
welke zich ten doel stelt de vriendschapsbanden tussen 
lederluia en de �ovjet-unie te verstevigen en uit te 
breiden. 

�.van Enter (z.ie onder le) bedankte daarna de sp_•e.15.ers 
en sloot d� ver�aderin_: . 

.ue onuernemer v.m het oetreffende ..:.otel (de heer de 
tJager, �ai· na :±'loop Vf1ü' de ver .... oo�rin_ ar.n een ve:.:trou
·.;1ensman te kennen, dat zijn vrou.., zonde1· het d..oel van
van de ver aderin_ te kennen 01 te vermoeden, ver_ader
ruimte be�chikb�ai� haè �esteld, doen dat dit hem voor
een ausüani� doel niet meer zou overkomen.

De Bilt, 19 April 1951. 
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1951 j Maand van Vrede en
Vriendschap

met de Sowjet-Unie. 
MEER dan ooit wordt het Nederlandse volk bezig. gehouden door de vraag,

of het in vrede zal leven, f:lf in oorlog zal lijden. 
Er is geen twijfel aan, of ons volk verafschuwt in zijn meerderheid de 
gédachte aan oorlog en herbewapening. 
Wie de oorlog verafschuwt, 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 

]Jnie":van Socialistische Sowjet-Republieken 
in wie zij de standvastige voorvechtster begroeten voor een politiek van 
duurzame internationale vrede. 
De Sowet-Unie vestigt nergens militaire steunpunten, onderhoudt geen 
legers aan vreemde grenzen en past de modernste wetenschap niet toe, 
om werktuigen des doods te vervaardigen. De Sowjet-Unie hitst haar 
burgers niet tegen de volken van andere landen op. Zij bestrijdt een her
leving van het Duitse fascisme en militarisme. Zij past de atoomenergie 
toe voor vredesopbouw, zij projecteert met hulp daarvan weergaloze 
plannen voor de vrucbtbaarmaking van steppen en woestijnen. Zij heeft 
al haar steden en dorpen opgebouwd, zij besteedt bijna 80 pct van baar 
budget aan volkswelzijn, onderwijs, kunst en cultuur. 

Haar m�chtige vre�eseconomie presteerde het, op 1 Maart j.L, de vietde grote 
prijsverlaging sinds 1945 t.oe 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 verbreiden, maar streeft op elk gebied naar 
degelijke en nuchtere voorlichting omtrent hetgeen dit zesde deel der 
aarde presteert. 
Dê Vereniging "Nederland-USSR" belegt een b�jzondere 

Maand van vriendsc;.hap met de Sowiet-Unie 

waarin door een reeks van filmvoorstellingen, lezingen en kUnst
manifestaties het Nederlandse volk in nauwer contact zal worden gebracht 
met het leven en werken der vreedzame Sowjetvolkeren. 
Neemt kennis van het werk vali 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 eerJ.iJ"ke voorlichting 
omtrent de Sowjet-Unle de vredeswil en de vredesmacht, die er toe zullen

b�jtlragen. een nieuwe oorlog onmoge�jk te maken! 



Bezoekt 
De bijeenkomsten van de Vei-enl� �t..1-

U.S.S:R in ApriL de ,.,.::tiaand 't'an Vrede en 

Vriendschap ntet de So,vjet-lJ:nië'' 

Progralilma voor Utrecht en omstrek@n 

81 Maart 

lJTRECHT 

2 April 

BILTHOVEN 

4 April 

DRIEBERGEN 

5 April 

CULEMBORG 

9 April 

UTRECHT 

18 April 

UTRECHT 

18-April

ZElST

22 April 

UTRECHT 

Tentoonstelling: .,Het dagelijks leven in de Sowjet-Unie", In Restaurant Weber, 
Vreeburg en fllmvoor,stell!ng in de tentoonstell!ngszaa.1. Fihn: ,,Jl:en madit!g 
voorbeeld". (Alle leeftijden). Officiële opening op Zaterd� 81 Maart, om _16 
uur. Toegang 10 cent. Aanvang film 7.30 uur. Toegang film 25 cent. Spreker 
L. Koning. 

Delegatieverslagv�gader!ng In "Sportlu.st" a.d. ouae Brandenburgerweg 32. Spr-ekera: 
Mevr. A. van Dijk en W. Hulst. Fihn: ,.Een machtig voorbeeld". Áanvang 8 uur. 
Toegang 25 cent. 

Delegatieverslagvergadering in "Het Wapen van Driebergen" 1.d. Hoofdatraat. Spre

kers: Mevr. A. Gelok-Walvius en L. Brast. Aanvang 8 uur. Toegalli' 25 cent. 

Delegatieverslagverga4ering in "Luxor", Markt, Spreker,: Mevr. Ph. van Staveren 

en L. Braat, Fihn: .,Een machtig voorbeeld" . .Aanvang 8 uur, Toegang 25 cent. 

,,Sport in de Sowjet-Unie". Lezing met llchtbeelden c;loor L. Kramer. In caf• ,,Weöer", 

Vreeburg. Aanvang 8 uur, Toegang 25 cent. 

Delegatleverslagvergaaerlng In Café "Olympia", Amsterdamse Stra�tw". Spreke�: 

Mevr. Ph. van Staveren en W. Hulst . .Aanvang 8 uur. Toegang 20 cent. 

Delegatieverslagverg�erlng 1n café: .,Buitenlust". Montaub&Miraat. Sprekemf: Mevr. 

Ph. V!IJl Staveren en Dr. E. Rebllng. Aanvang 8 uiu-. Toeg!IJlg 20 cent. 

F.ilmvoor.stelllng in "Olympia" theater, Amsterdam.se Straatweg met de films: 

,,Datrict Wiborg" en "De VOll en 11e vogel". Spreker: W. Hulat. Aanvang 10 uur. 

Toegang 60 cent, Leeftijd 18 jaar. 

Inlichtingen, voor Utrecht: Oudégracht 326, Voorst�t S7 bis, Oe1ebesstraat SB 

Inlichtingen voor Drleberg-en: !Dngweg 105. 

Inllchtlngen voor Zeist: Slotla.an &, 

•

• 
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VERTROUWELIJK 6� 
L) /.t -ïf iVerbinding: 19 Datum: 2 - - 1 , 

C/14 no 1215'51 Nlif ._/� ��L
Onderwerp: Districtbestuursvergadering van de Verenigi� 

"Nederland-USSR", gehouden op 23-11-51 ten 
huize van L.D.E.J. KRAMER. 

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

Aanwezig :,tlLUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER (27-4-89), 
�)JOHANNA PAULINA CORNELIA ROETERDINK (8-11-26) 
vlBERNARD WILHELM LINDEMANN (17-3-83), 
yJABRAHAM VAN DER TOGT (10-4-97) en 
;i<fWIIVI HULST van het hoofdbestuur van "N1J". 
xtHendrika Henriëtte van der Velde-Teffer was verhinderd. 

Hulst begon over de ledenwerfactie, hierbij verschillende 
manieren aanhalend, welke in het land tot een gunstig resultaat 
hadden geleid. Vervolgens bracht hij de vergroting van het 
maandblad "N U" ter sprake. Hierna brak hij in een lang betoog 
een lans voor het "Ballet der Lage Landen", hierbij aantonend 
dat het ook Utrecht mogelijk zou zijn, een avond met medewer
king van dit gezelschap te geven. Hiermee eindigde hij zijn 
missie, zoals hij het noemde, en gaf het besprokene in dis
cussie 

De ledenwerfactie liep volgens Utrechtse begrippen goed en 
volgens Kramer zou het nog veel beter kunnen indien men niet 
met gebrek aan werkers had te kampen. Hulst verwonderde zich 
over dit laatste, maar werd door Lindemann direct terecht ge
wezen, die, toen het woord "Amsterdam" viel, Hlllst interrwn
peerde met: "Begin nou niet over Amsterdam te zeuren, dat is 
zo jullie stokpaardje. Wij moeten in Utrecht roeien met 
Utrechtse riemen, d.w.z. dat wij met een stuk of zes werkers, 
waarvan er nog vier in het districtsbestuur zitten, de hele 
stad moeten bewerken. Zodoende kan het voorkomen dat het be
stuur van de afdeling "West", dat tevens is opgenomen in het 
districtsbestuur, vandaag of morgen de afdeling Zuid moet gaan 
bewerken. Nou, dan weet je het wel. Daar komt nog bij dat de 
vereniging in Utrecht lang niet zo populair is als jullie wil
len voorstellen dat zij in Amsterdam is". Hulst zeide hierop 
dat het dan noodzaak was meer werkers aan te trekken. 

Bij de bespreking van "NU" vertelde Roeterdink dat zij het 
hoofdbestuur op de hoogte had gebracht van de critiek, welke 
Utrecht op de vergroting van het blad had. Hulst kwam dit nu 
even recht zetten. In de eerste plaats was rekening gehouden 
met de per 1 Jan. '52 ingaande papierprijsverhoging en tevens 
met de uitbreiding van de vereniging in kringen, andere dan die 
waaruit tot nog toe de leden waren gehaald. Hierdoor was het 
nodig, het blad een ander karakter te geven, mooier en groter 

I
van opzet. Ook in verband met de verkiezingen, h<l!?Wel die niet 
direct doch wel indirect verband houden met de uitbreiding 
van de vereniging, was het wenselijk het blad te vergroten. 
want, vervolgde Hulst, de propaganda van onze vijanden in de 
verkiezingsstrijd zal draaien om de Sovjet Unie. 

Als derde p�nt kwam het Ballet der Lage Landen. De volgende 
bedragen werden genoemd: zaalhuur Tivoli / 250, vleugelpian� 
f 50, drukken kaarten en plaatsen advertenties/ 80, onkosten 
ballet/ 400, belasting ca 50%, dus totaal ca. f 800,-. Tivoli 
kon 1200 mensen herbergen, wat neerkwam op een entréeprijs van 
65 et, zonder belasting. Met inbegrip van de belasting zou het 
minsten 1 gulden moeten zijn als de zaal vol zou zijn te krij
gen. Hulst vertelde dat men in verschillende grote steden 
kaarten in voorverkoop gaf bij muziekhandelaren en sigarenma
gazijnen. Dit zou volgens de vergadering misschien ook in 
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Utrecht mogelijk ziJn. Na veel heen en weer gepraat vormde 
zich de mening, dat men om goede resultaten te bereiken, 
ook eens iets moest wagen. Wim Hulst zeide: Ik weet zeker, 
dat als jullie je ervoor willen inspannen, het hoofdbestuur 
het ballet voor de helft aan jullie laat, zodat jullie er 
dan maar/ 200 voor behoeven te betalen. 

Nu kwamen de besluiten los: 
1e. De avond zal worden belegd in April 1952, 
2e. Lindemann zal zich in verbinding stellen met "Tivoli" 

en de belasting 
3e. Hulst zal voor propagandamateriaal en raamaffiches zorgen 

als Utrecht hem op korte termijn wil meedelen wat zij 
denken te doen of hoe zij de zaken zullen aanpakken. 

4e. Utrecht nam zich in principe voor, door medewerking van 
ingeschakelde organisaties, de kaartverkoop zo groot mo
gelijk te maken • 

De vergadering besloot, op 30 November weer bijeen 

' 
te komen. 

GEi�: 

-
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NEDERLAND�U.S.S.R. TE MAARSSEN. -�� 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat op 22 April a.2.
in Concordia te Maarssen een filmavond gegeven zal worden 
door de Vereniging Nederland-U.S.S.R. te Utrecht. 

L.D.E.J.KRAMER, wonende Hobbemastraat 1 bis te Utrecht
heeft de voorbereidingen hiervoor getroffen en zeide in een 
District-bestuurs-vergadering van 'Nerderland=U.S.S.R., district 
Utrecht, gehouden op 21-3-1952,hierover het volgende: 

11 En nu Maarssen. Ik ben er in geslaagd om Concordia 
te krijgen op 22 April en de eigenaar is bereid, om een 
affiche op te hangen en de voorverkoop ter hand te nemen. 
Ook, en dat moeten jullie mij niet kwalijk nemen, dat ik n.l. 
geen namen noem, ben ik er in geslaagd een groep personen te 
vinden, die zo'n soort "illegale" vormen en zeer aan onze zijde 
staan, die voor ons de kaartverkoop zullen regelen. Sommigen 
van deze mensen voelden er voor om de zaak op te jutten en ze 
er desnoods naar toe te sleuren". (Naar de bioscoppzaal te 
Maarssen). 

KB, 9 April 1952 J 
\j 

f 
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Vere.i.ligiug 11 �euerJ.aüci-USdR" 

, 2..8 APR 195? 
,.24= April 19:>2 

e r  t r o u w e  1 ijk 

daar wera. ver.uomen zou. OJ,l 22.4.1:352 L1 de bioscoop�acü 
nconcordia II te L.aarssen een filruvoors tell.ing worde.a. gehouden, 
u.i tt:,aande van de vere .• igine, 11 ,ederlaüd-U::;.3R 1• 

He-t u.is-i;rictsoestu.u.rslid .Lu.cris .iJekema .i;,bbo Jonan .KBlu.Jm 
(.27 .4. 1 dd9 vreeswijk), wonende te u trecht, cieelde dienaangaande 
in een oesloten bestuursvergadering mede, dat Hij er in geslaagd 
was te t,iCi.ä.rsse11 een aa"1 tal personen te vinden die de kaartverkoop 
zou.tien re5elen • ..Daär.deze personen hun sym.i)at.nie voor de vereni-
6ing be heim wilden houd.en, vms hij niet 6erecntigd nu.n namen te 
noemen. 

Ik. füoge J v-erzoeken 11,ij te doen beric11 ten wat U Oiutren t 
het vorens tacLüdè oekend is • 

Aan de .Heer HET/ HOOlD VA.IJ D.r.. DIENST 
t'

ir;
eas deze: Commanuant der Rijk.s�olitie 

in i1et .District utrecht 
Utrechtseweg 139 
te De Bilt. 
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Op 22 April 1952 zou te Maarssen in c'{J;f(° van Zoolingen 
aan de Langegracht een filmvoorstelling worden gehou
den, uitgaande van de vereniging uNederland-USSR11

• 

Deze voorstelling is op die avond niet doorgegaan om
dat er in het geheel geen publiek kwam opdagen. 
De voorstelling is toen op 28 April d.a.v. in voor
noemd cáfè gehouden. 
De vertoonde film bestond uit sport, zo nu en dan op
geluisterd met het portret van Stalin • 
Op elke tak van sport werd een wereldkampioen vertoond 
en dit was natuurlijk een Rus. 
Het bezoek van deze filmvoorstelling te Maarssen was 
zeer matig, er waren slechts twee personen uit Maars
sen aanwezig, te weten: 

�t--jMaarten Cornelis van der M e  ij d e n ,  geb. 5 Mei 
te Maarssen, won. Driehoekslaan 13, te Maarssen; 

f voorts een broer van hem genaamd: 
-� -lflGerrit van der M e  ij d e n ,  geb. 5 Mei '24 te Maar
\_\'V.. s��, won. Driehoekslaan 13, te Maarssen. 

Deze personen werden reeds doorgegeven vermoedel�l.c 
lid te zijn van de vereniging ''Nederland-USSR". 
Verder waren er nog enkele personen uit Amsterdam. aan 
wezig, waarvan echter geen namen bekend zijn geworden. 
Tijdens de voorstelling trad als spreker op een zeker 
Kramer, lid van de Prov. Staten van de Provincie 
Utrecht. 
Deze avond werd georganiseerd door: 
B.W. Lindemann, wonende .Amsterdamsestraat 319, te 
Utrecht. 
Van personen die de kaartverkoop te Maarssen zouden 
regelen is n_i.e.ts bekend geworden.-

() P De Bilt 
1 

27 Mei 1952. 
r-

J�, 
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