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Onder ver: Jij ;üng naar U1 ter.zij de v�rmeld schrijven 

moge 11c lJ' verzoeken mij t'e '7illen doen.inlichten omtrent d?
volledi�e Bm!lenstelling van het bèstuu�, de peraonalia en de 
polit!eke ori8ntering van de bestuursleden v� het Cultuur 
Genootschap iederland-u.s.s.R. te Rotterdam. (niet te verwarren 
met de Stichting Nederland-'!l ... s.s.R. Irto.tituut), alsmodc omtrent 

de doelstelling, de door het g"mootschap ontYJikkolde activiteit 

en àe eventlleel door ha.ux ui tger,even organen. 

Volgens ontvange� inlichtingen sou hot secretariaat 
van.het genootschap gevestigd zijn aan de Willem »uytewechstraat 
97a te Rottardrun, alwaar �oonacbtig is Pawel Dayles, terwijl els 
een der leidende �igurcn wordt genoemg rar. G.C.A. Ookam, nonende 
Kón. Em!llaplein 2 te Rotterdam.· 

V,7 berichten terzake· zie 1Jc met belangatelling tegemoet 

., 

"\ de Heer Hoofd6ommissa:r:is van Politie 

,t e r d a m. 

Het Ho�fd van de 
CENTRALE VBILIG.HEIDSDIENST 

nai:.ens deze 1

J.G. Crabbonde.m. 
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BUREAU B 
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1 1Kort verslag van de kunstochtend van het Genootscha 
Nederlana - u.s.s.R., afdeling Rotterdam, gehouden op Zondag 
9 November 1�47, te 10 uur , in het Luxor- Theater, Kruiskade 
30 -e.JlJ.:i:e!". ft t,,//t,t()(� . 

.Aanwezig �hta circa 200 personen, onder wie 1 mili
tair in uniform. (Zaalcapaciteit 1100 zitplaatsen). 

J 

',
{

\ Hoogcarspel� Jan.1- geboren 6-4-1888 te Amsterdam, voor""'-
C.l?.N. lid 2e Kamer, wonende te Rotterdam, FH!lel<.!Yosonotvaat 309i., 
openA te 10 uur de bijeenkomst met een woord van welkom en zegt, 
dat deze samenkomst tevens in het teken van de herdenking van het 
30 jarig bestaan q.er Sowjet Unie staatP'Getracht zal worden heden 
motgen een beeld te geven van de culturele voor uitgang van de 
veranderde Russische mens.� 

r.tJ ' va:rlElS'áckêr';l .racobus Johannes, gebèren 12-12-1883 te 
West Kapelle, -i.éraar voor dracht".kunst, wonende te Rotterdam, öBeig 
� drrast een stuk voor getiteld 1t De Kellner II naar het 
gelijknamige boek van Iwan Sjmeljon, dat een beeld geeft van het 
leven in het �istische Rusland. 

Dr. A�l�, leraar ärleus gymn. te Amsterdam, wonen
de te Bussum, ·gilift� lezing -v.a:a de culturele ontwikkeling in 
de So�jet U9ie, � en ten gevolg-e van de revolutie. 

Sp�zeg-t-, dat uit de gemeenschaps mens in Rusland inder
daad een nieuwe cultuur op litterair gebied is opgebloeid, iets 
dat door kunstkenners niet mogelijk werd geacht en dat sedert 
het Renaiss�nce tijdperk hier in West-Europa niet was voorge
komen. ��licht4een en ander toe door het voordragen van een 
groot aantal gedichten en fragmenten uit boeken van verschillende 
Russische schrijvers, welke de toehoorders niet vermochten te kmDc 
ëoeien. 

Door gebrek aan tijd kon de vertoning van de aangekondig
de film II De Onbuigzame II geen doorgang vinden. Wel v..erd de fi lm 
'' l Mei 1947 in Moskou II vertoon� 

Te ongeveer 12.50 uur� de bijeenkomst a,:i:.f!s..eJ,ope.n-/� 

De vergadering was aangekondigd in de dagbladen II De 
Waarheid II en II Het Rotterdams Parool 11• 

Verzonden aan: Hoofd Centrale Vei ligheidsdienst, Javastraat 68 te
( s-Gravenhage. 
Procureur- Generaal bij het Gerechtshof, fgd. 
Directeur van Politie te 's-Gravenhage. 
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Onderwerp: Kunstochtend aNederland-U.s.s.R."
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Kort verslcg ven de kunstochtend vnn het Gcnootsch2J2__No
dorlo...nd - u.s.s.R. 2 2.fdoli11�ttord� g·ohoudon op �ondc,g, 9 
November 1947 te 10 uur, in het Luxor-Thcctor, Kruiskcdo 30 to 
Rottcrdc..m. 

A�nwozig WC'.ron slechts circc 200 personen, onder wie 1 
militcir in uniform. (z:,nr-,lc!'-po,citcit 1100 zitplo.r'.tscn). 

Jen Uoogcc.rspcl, geboren 6-4-1888 to _\mstcrdC'..Ill, voor dç � •
C.P,N. lid 2e Kc.mcr, \'1oncndc t'c Rotterdrn, opende te 10 uur de
bijocnkómst met con woord v�.n welkom on zoi, dct dozo sn.monkomGt
tevens in het teken ven de herdenking ven hot 30-jnrig boste.en
der Sowjct Unie stond·i:, "Gotrn.cht zcl worden hedenmorgen een be. J.à
te geven vc.n de cul tuxole vöorui tgc.ng vc..n do vorr,ndordo Russisc: . .:.o
mens."

Jeqobus J_oh2"nnos ven Elsäc�or, geboren 12-.12-1883 te 
West Ko.polio, Tere.er voordrc.chiEînst, wonende te Rotterdc,m, arocg 
oen stuk voor geti tel à "De Kollncr11 n[',cr het gcli jknn.migc bock 
vo.n Iwcn Sjmeljbn, dc.t een beold geeft ven hot leven in hot Ts2,
ristischc Ruslc.nd� 

Dr.Arnold Sec.lborn,. lcrcnr J32.rlcus gymn. te Amstcrdc.m, wo
nende te Bussum, hield oen lezing over de culturele ontnikkeling 
in de Sovjet Unie, nc" on ten gevolge w.n de revolutie. 

Spreker zoi,dct ui JG de gomeQnschr.psmcns in Ruslcnd indci�
dnr.d een nieuwe cultuur op li tt3rE'.ir gebied is opgGbloeid,iets 
dc.t door kunstkennc.rs niet mogclijlr werd gcc.cht en do,t scaert 
hot Renc..iss2.Uce ti jdpork hier 4,n West-Europa niet ,1l",s voorgeko
men. Hij lichtte een on c.nder toe door het voordrc.gen van oen 
groot aento.l gedichten on fragmenten uit boeken ven verschillenC.o 
Russische schrijve� welke de toehoorders niet vermochten te 
booien. 

:ooor gebrek c.an tijq kon de vertoning v-m de c.cngckomligc:.c 
film "De Onbuigzcm.0 11 geen cl..oorg�ng vinc1on. Hel w0rc1 do film
"l Mei 194 7. in Moskou11 vertoond. 

-Te ongeveer 12.50 uur worè. de bijeenkomst gesloten. 
Do vprgcdoring wcs ucngckondigd in de fü:-,gblcden "Do Wr.c·,r

hcid" en "Rottcrdc.m.s Pa.rool" • 

verzonden aan: 
z.E�dc Minister-Prc�idcnt.

d z.E,dc :Min�s�cr v.B1nn?n�2.n se � ltlrnn.
1-:E.do Min;i.s'l.,cr v.Ju.sti tJ.c. 
DO Heer Hoofd Afd.IIIB.v,d.Gcncralc Stnf. 
11c Hoor Hoof<.1. Sectie III M.I,!).tMo.rinostc..f. 
nc Hoor Hoofàcommissc.ris v,Poli tic to Amst0rd0..1,1� 
De Heer aoofél.commiss2.ris v.Poli tic te Den .E::.,".g, 
De Heer Hoofc1cormnissa.ris v.Poli tic to utro(;ht,
De Hoer Hoofdcommissaris v.Poli tic te Groni...1..30:n" 

C. V .D •
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I�--,,. Genootschap
· Nederland-U:5.S.R .
r-sluit zich aan bij l:andelijke 

federatie N.U. 
� Op de algemene jaarvergadering van het Genootschap Ne�erland-U.S.S.R. te Rotterdam 1wérd gisteravond met algt!!lene stemmen besloten om toe te tre;den tot de Landelijke. Federatie i!'i--U. (Nederland-U.S.S.R.) wel:ke in totaal minstens 4000 leden telt.' Bij deze vereniging zijn reeds enige afdelingen uit ver,schillende plaatsen van OI}S land 'aangesloten, welke hetzelfde doel 'nastreven als het Rottetdámse !Genootschap, nl. meer bekend�held te geven aan de Russischecultuu.11 in ons ,land fn omge-
1 keerd aan de· Nederlandse cul-tuu.r in de S.U. v De heren J. Hoogcarspel 'en P.Dayls werden �·esp .. herkozen als1 voorzitter en I secretaris, terwijl,ook de penningmeesteresse mej .

.,, M. v. d. Valk opnieuw benoemd wèrd. Het bestuur werd nog uitge-0breld met de here]'.l H .. P. van
: Ens):)ergen, K;. F. de Haan, H.Deyl en H. Elffr,icb. -Z., 

bt 

û·9 y(epj 2 --

U.S.S.R. tegen Nederlartd-
U.S.S.R. 

Schakers, let op . .Bfhalve. de drie 
Russische groct,�eo/'ters die met 
Euwe en' Reshç,vskj in een zware. 
strijd gewikke)Ji zijtl, vertoeven er 
op, het ogenblil<: 11

; 
een aantal 

Russische gtdotme ters in ons· 
1.land. Op uitn�digin van de Ver· 
1 eniglng Nede,rland_)ÜSSR hebben 1 

1 zij zich bereid verruaard, Vrijdag· 
avond in het gebouw va.n de Uni· f 
lever aan het Museumpark eeÎl 1· 
massa-sbnultaa.nseance te geven. 
Het b'egint om half acht en leden 
van Nederland-USSR hebben 
vrije töltg'l!l'lg;-t"ërwiJl1!r een be
perkte introductie is toegestaan. 
Leden van de vereniging. worden 

1.verzocht', zich schriftelijk voor
Vrijdag op te geven bij de h�er 
A. W. Danp,ül!, se�retaris van dé 

''l:tlîtterda.mse Scha.a.kbonq,_ :tl�tbe-

l �aijit 1s a, �Y,ig_d�.:Wfili!.,

11
(1-

µ 
€) 

i,o�. Ne.:�h..J.t.., ...... 
CRT, : J.P,_.Wo, o..� \, 1 B.!.�� 

)' r A TaM: ...... tLN.o! 1 .. � .......... ___ , { 
P:Ht: ..... � ........... , ... -.... _............. nl· 
Vriendschap met de 
Süt!ljet-Unie Hèt zal �n verwondering ge
wekt hel:>bén, dat juist in Rotter: 
da.m, de sta.'<i met een zo giroot 
intematlona.al con4ct, de �te 
aMel,mg werd gel;tiobt vail de ver
enilg!ng Nederla,n(l-U.S.S.R" A.s. 
Woeru.dag houdt de a.fdel!ng haar 
alg-emene jaa.rvergadering en daar 
zal a,a,n de ordie gesteld worden het 
voorstel, toe te treden tot de lan
delljke federatie ,,NU", (.Nederland 
-U.S.$.R.) u, weet wel, dezelfde d,le 
het klsse maandeliJkse tijdsoht'ift 
met voonlieihtlng tver de Sowjeti, 
Vnle ui�eft . 
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In antwoord op 1Jw schrijven No. BX 21'°983, d.d. 10 Octo
ber 194?, betreffende Q.ylt,wrgenootschap Ned...erla11..d_: u...s..s.:rt_., 
kan worden bericht dat het huidige bes1uur te Rotterdam bestaat 
uit de navolgende personen: ' ----

Il 

�Dayles, Pawel, geboren 12-11-1897 te Odessa (Rusl.), leraar ta-
-len·, wonendè te Rotterdam, Willem Buyteweohs tra at 9?a; voorz i tte

voor politieke oriëntatie zie dezerzijds schrèjven I.D. No. 1208
; d.d. 29-1-1947; 

-�,van Ensbergen, Hendrik Pieter, geboren 20-12-1896 te Rotterdam,
·== leraar nijverheids onderwijs, wonende te Rotterdam, Putschelaan 

36a; 2e voorzitter; vooraanstaand lid van de c.P.N.; 
v�tDeijl, Hermanus Arij, geboren 2-5-1905 te Rotterdam, adj.c·om

::::.mies G.E.B., wonende te Rotterdam, Iependaal 112; secretaris ; 
voor aanstaand functionaris in de c.P.N.; 

0 f =Ivan der Valk, Jaantje Maria, geboren 29-4-1925 te Rotterdam,
Ij;.. - r ijks telefoniste, wonende te Rot te rda.m, le Middellands traat 93a; 

{ penningmeesteresse; communistisch georiënteerd, a.s. schoondo ch
- �fter van Hoogcarspel, Jan, geboren 6-4-1888 te Amsterdam, wonende

=-te Rotterdam, Rochussenstraat 309b, voor de c.P.lf. lid Tweede 
Kamer; 

�Gompertz, Selma, geboren 29-6-1916 te Rotterdam, echtgenote van 
6'- :l Frank, Jacobus, geboren 14-'7-1916 te Rotterdam, wonende te Rot

terdam, Stadhoudersweg 18c; bestuurslid; lid der c.P.N.; en: 
,- V .)(J de Haan, .Klasinus Frank, geboren 23-6-1902 te Rotterdam, kan

--= to orb edie nde, wonende te Rotterdam, Adr. Milders straat ·62b; be-
" l,\4t9� stuurslid; vooraanstaand functionaris in de C.P.lif.. 

--

\ 
� 

Het Genootschap heeft ten doel het bevorderen van de 
vrienàschappelijke verhouding en het versterken van de culturele 
en maatschappelijke betrekkingen tussen het Nederlandse volk en 
de volkeren der S0"2jet-Unie. °""''. ,...tACil Was aanvankelijk het Genootschap plaatselijk ge�ënteerd 
- in diverse grotere en kleine�re plaatsen in Nederland werden
na de capitulatie verenigingen gesticht met het doel de cultu
re;i.e betrekkingen met Rusland te verstevigen - op "verzoek" van
de Russische Ambassade te 's-Gravenhage werd het werk van al
deze plaatselijke verenigingen gec·oördineerd en in Maart 19'17
gesticht de "landelijke vereniging " Nederland - u.s.s.R. 11 (zie
hiervoor dezerzijds schrijven I.D. No. 845, d.d. 20-8-1947).

Tevens maakte de Sovjet Ambassade bekend dat op het gebied 
van voorlichting uitsluitend aan de landelijke vereniging Neder
land - u.s.s.R. inlichtingen zouden worden verstrekt, zodat de 
bestaansmogelijkheden voor de b.v. ''rechts" georiënteerde -lees 
niet connnunistische- verenigingen op dit gebied onmogelijk werd 
gemaakt. Het gevolg was dan ook dat vele "rechts II georiënteerde 
verenigingen Nederland - u.s.s.R. zich ontbonden. 

De landelijke vereniging Nederland-U.S.S.R. geeft sinds 
Juni 1947 een maandblad uit, getiteld 11 Nu", welk blad echter 
tot op heden zeer onregelmatig is verschenen. 
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De activiteit van de plaatselijke vereniging Nederland -
u.s.s.R. beperkt zich hier tot het geven van culturele film.
ochtenden, welke zowel voor leden als belangstellenden toeganke-

/. lijk zijn. 

�• De in Uw schrijven genoemde Oskam, Mr. Gerard Cornelis 
b ,J� x' Adrianus, geboren 12-4-1880 te 's-Gravenhage, wonende te Rot-

, , - terdam, Kon. Emmaplein 2, is reeds vanaf October 1945 advocaat-
0, ' fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem, doch was des

tijds een der initiatiefnemers tot oprichting van het pla atse
(;!. lijk Genootschap Nederland-U .s. S.R •• Binnenkort zal onder zijn 

,:�: leiding in het blad 11 Nu" een schaakru briek worden geo pend. 
,, 

Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te 's-Graven
hage • 
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OnderwerpiBesloten jaa.rverg.vereniging �ederland-u.s�s.R. 

Datum ontvangst bericht: 28-3-1949.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

Waardering b er ic h t: betrouwbaar. 

l'evens bericl11; gezonden aan: 

1!edewerkende instanties: gene. 

Ondernomen actie: gene. 

1 
Kort vers lag van de besloten j a'-U'V ergade ring van de 

Vereniging 11 l'lederland áfd. - u.s.$. 'R. Il Rotterdam, gehouden 
op Vrijdag 11 .... �aa.r.t 1949, te 20 uur, in het gebouw "Bouwcen-
lirum", Diersaardesingel te .to c terdam. 

Aa,nwezig slechts 35 personen/De ve-:-�adering was 
per convocatie, waarvan een exemplaar is aangehecht, aa.Dge
kondigd. 

�� �ili\ f1 Hoogcarspel, Jan, geboren 6-4-1888 te rll'tlsterdam, i voorzitter der plaatselijke afdeling, openi; te 20.30 uur 
met een kort welkomstwoord de vergaderi.:1g en uh zijn leed-v�:/ riezen over de geringe opkomst.

h Mi v�e !)<t,'f: :Daar er geen ingekomen Stukken zijn, Wordt het Woord 
f/!i"�� d' ><f1

gegeven aan Dayles, l?awel, geboren 12-11-1897 te Odessa(Rusl)
l·.t � �1 en van der Valk, Ja,u�tje �iaria, geboren 29-4-1925 i;e qotter-
.,,rJJt__ l ..-l(l da.'n, respect iev el ijk sec re tari s en penningmeesteresse, die
�� \i!,l::i'.> beiden, in een zeer onsr>menhangend betoog, verslag uitbrengen 

/
- over het afgelopen verenigingsjaar. uit het verslag van de

penningmeesteresse blijkt, da& de uereniging circa. 700 leden
tel&, doch dat het financiële gedeelte ,5rote zorgen baart.

Vanuit de ver6actering, alsmede door de voorzitter,
woràt dan critiek uit:;;ebracht op de wijze waarop, zowel door

r jaar 

de secretaris als door de penningmeesteres se vers 1� is uit
gebracht over het afgelopen verenigingsjaar(Het geven va� het
jaarverslag geschiedde door het opsommen van enkele feiten,
o.a. het aa ntal bijeenkomsten welke werden gehouden, etc.,
waarbij bleek, dat noch de secretaris, nocb de penningmees-
teresse een schriftelijk ra.Pport hadden samen.gesteld). De
voorzit ter verzoekt dan ook bij de ee rs tvolgende/v ergaderins
een en ander op s C!Jrift te doen stellen.

Bij het punt "bestuursverkiezingu blijkt dat door de 
leden geen nieuwe ca�didaten zijn gesteld. De door het hui-

. d ige bestuur gestelde voordracht - noodzakelijk door het zich 
�iet herkiesbaar stellen van:.Y..ê2._der Valk, J ..... 1., voo�noemd, 

• '}_'}..(('}..'- de haan, h:lasinus .i!'rank, .geboren 23-6-.1902 te _qo terdam, en:
/µ.>' ·\':-Elffers" nadere personalia alsnog onbekend wordt met al-

l-'-· :t/·� /' gehele s t�mming aanv a:.-.rd, zo dai; het niem�e afdelingsbestuur
-�� bestaat uit de navolgende personentJ 

" :. (11, .. J Hoogcarspel, J., voornoemd, ; voorzitter;
evV(f.f')JV'";t',I Dayles, P., voornoemd, : secretaris ; �eiJ�iÁ van �uilekom, rlanna: :Iendrika, geboren 26-9-1905 te Rouerdam,. � .,, . � . .. � penn1ngrnees teresse • 
t "Qi ' 

- van .:;;nsber :sen -
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van Ensber�en, Hendrik Pieter, geboren 20-l�-1896 te 3otte:
dam; vice-voorzitter ; 
de Graaf, Piet hlattheus, geboren 9-10-1917 te qotterdam:
bestuurslid; en: 
Martens , Franciskus, geboren 8-J.2-1916 te Rotterdam r be
stuurslid. 

Daar voor de kas-connnissie geen candidaten z_jn gestel
wordt dit punt van de agenda voorlopig a�.ngehouden. Hij de 
besprekingen over de voorstellen voor het a.s. C ongres, te 
houden op 23 e� 24 April a.s. te Amsterdam, ontstaat een 
dusdanige langdradige en verwarde discussie, dat de vo orzit
ter hier tenslotte een eind aan maakt en vo orstelt nog vóór 
het '.Jongres opnieuw een ledenvergadering te houden, w aarop 
getracht zal worden toe definitieve voorstellen te komen.De 
voornaamste 1rieven en klachten waren, dat de cof1tributie
afdracht aa·1 heG Landelijk 11oofdbestuur te hoog wordt geacht,
het maandb d "�iu 11 kan ee"lvoudiger, dus goedkoper worden uic
:;ev oerd l/aa rom zoekt men geen contact met de Arbeiders-.1:3ond 

vul tuur (A.B.C.) en w aarom laat men audersQenkenden 
(lees ''niet' comrnunisten) toe als lid van de ,1erenigL1g liL...r

01 --

r;,� 
Hoogca.rspel, J., ze:;t in zijn antv,;:,ord, dat op het 

Congres zal worde,1 gep oogd de afdrach c l.Za '1 het Le.ndelijk 

� 
Bestuur t<3 verlagen, dai; men geen same·nrerking zal zoeken 

,.,,..1,j 
met de A.:S.C., ii.ae.r elke schijr. van een coi1Inunistisc.ae orga-

.,,P nisatie vermeden dient te v10:'den en dat men juist a11dersden-

A 
·.,,8��,.J 

.__.__
k

_
�enden to i. de Vereniging toe laat om hen vertrou"d te ma.ken 

gr,·�,,vr _ met de 3ussische ideologie. 

?i�� 10 q6 .Bij de rondvraag wordt gevraa,;d àe co".lvoca.ties voor 

Lu vergaderingen, enz.vroegtijQig te verzenden. 

:{oogcarspel, J"., wijst in zijn slot\nord op de film
"De Jonge J-arde", welke 23 1J<a--rt in het Lu.xor-1'heater zal 

worden vertoond. VJorts msa.kt s,.1r. bekend, aat in de mand 
April een tentoonstelli.1.g zal worden gehouden over "Opvoed
kunde'' in de u.s.3.R •. 

De vergadering wordt dan te oms tree1-cs 23 uur door de
voorzitter gesloten. Einde. 



VER]JNIGING II NEDERLAND - U.S. S.R. '' (NU) 
Afdeling Rotterd am. 

Secretariaat: Wm. B uytew.echstraat 97a. 
Te lefooru 3386 4 

·-�-- --···--·-----.-,----------- - --- ···-

Aa.n de leden, 

Het Bestuur roept de leden van de afdeling Rotterd am 
op tot bijwoning vai1 de Jaarlijkse Algemene Lcdcnvsrgadcring, 
tG houden op Vrijdag 11 Ma.art a.s. dos avond s 8 uur in het 
9ebouw II BOUWCENTRUM", Diergaa

.
rdesingol bij da Kru iskado?

lachtcr hot theater "Lu tusca 11 ). 

A__g_9-..Lg___§,___t_ 

1. Opening
29 Ingekomen stukken 
3. J'aarvcrsla.g van S::.crJtaris en Pcnningmoostor.
4. Vcrkié':2.ing Bostuurslodon. (door bc,d�nkon van Mcj. v.d.V&,lk

on do heren d G  H f,,-1-n on Elffers). Tot 8 l·f::.fl.rt a.s. is er
gelegenheid s chrif to lijk naffi3 n Vhn 02,nd idaton bij het
S0crctari�at in te dienen.

5. V0rkiczing k�s-com.missio .
6. Bespreking voorstcll0n o.an het Congres, dë.t 23 en 24 April

R..s. to Amsterdam gehouden zê"'..l worden. To t 8 Tul'r,e-.rt fl,.s.
is er voor de lcdon gclcgonhoid schriftelijk bij h�t Sco
re tar fa.,. t voorst c 11::rn i � te di<:rnc n.

7. Rondv r-.r.,g
8. Sluiting.

Hot Bestuur vertrouwt er op, d�t rllG l�dGn deze 
bclAngrijkc v�rg�dering zullen bijwonen. Rascrve3r rcods th�ns 
de G.Vond Vr,,n 11 i\.11,��.rt Fl..•S o 

HET BESTUUR. 

' ' 



Notitie van B St8f 
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ACD. bij g2ande notitie s.v. p. ap;enderen, daar·na retour 
aan B II[. 
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VA1�; y.st. 

�:' ;·è.ens de :ae.tst sehouden bestuv.rsve::G;1.f "':e:i. ;_: ve.n de afd.Rotterda.m 

wc:rde:-:,_ de volgen.de · ersonen als oestu· !'de:rs be! oe c.: 

Voorz:_·�ter: 1 J .l: oozcarspeJ.. 

� / ..,ecrota7.'5.s: 1 P.; <'!.YJ �s. 

t1-.1 Pe11.ri:i.n[;·;,. ; 1 · evJ:• •..J!io.th. 

�,î.j_d:
, L:Ld: 

1 de Gr �e.f, lfoo):-d.erlluven1-:ade. .4 (? i • 

1 J �.:rte11 s. 

Besloten vJerd 01 i:a het i. en 1. . van de stfci clG :::-ora.ga.Pcla voo1· 

de ve3:enigii.1g op to voeren, aangezien het ledental e.ldaar zeer gering 

is. De ve1·e�lig:i11g �elt mone::te<Ü plm. 750 :,.eden te Rotte:;..•d::lJ • 

Volgens ::toogcarspel zi�jn cl.e ::noeste lede:..'1 ooï- aas.-igesloten b:U de 
1 

C.P.� . Hi;j verklaarde tevens dat de vereniging bedoeld :Ls om de 

intellectnëlen. en· gegoede middenstanders te benade1"011. Tot dusver 

zij1:. de resultaten vr::.j pover, doch dom .... juist de toeriadering tot 

de oJ .r .:r. tegen te gaan zulleu de beter-gesitucerdeil eerder lid 

worden of blijved, 2.ldt1s Hooge ar spel. 

Lo ,e.1teel heeft de afeielini; Rot terc1am een nade:L:1.g saldo. V.13). ...

f .1100. -- • 
--· 

orgaµ.iseren van lez:i.·".lgen i..1oopt men dit nadelii; saldo l:leiner te 

·. Me.n. :�oogcarsrel v,�rwecht dat de_ Russ5.�ci.o k,1.basrade de rest van
---- -

de schuld zal voldoen. Volgens �Ioogcéµ's:t-,el stelt é!.0 fr., bassade '1.eer 

jeler...g 5.n de ïforeniging •ri-cderla.nd-U.s.cl.R. 11 can j_11 de c.I.i 

B llljev� 
�· 

. 
t 5 APR 1949 
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MmISTERIE VAN AL(lEllENE Z:AREN 

No.: B 60519 

's-GravPnh'"\r,, 20 1·e1 1-:,49. 
nav notitie van B staf 

Onderwerp: Vereniging "Nederland-u.s.s.R." 

II!e/c 3 

. 
.
. 

no. 60519 

GE HE I M. 

Hiermede moge .fk U berichten, dat mededeling werd ontvangen, 
dat op een in Maart 1949 gehouden beatuursver��der±ng van de 
afdeling Rotterdam van de VeT-eniging 11Nederlana-u.s.s.B." de 
volgende :personen als bestuurolid vierden benoemd: 

1 cÎ o BoogcarsDel (6.4.1888), voorzitter; 

P. Daylea (12.11.1897), secretaris;
Mevr. Baath, »enrtinlZIJleesteressc; 
de Graaf, 1.id, woonachtig Noorderhevenkade 4(?)a 
'ttarte�, lid. 

t . 

:Door Hoogcarsvel werd me(ietredeeld,. de,t de afdeling Rotter
dam 750 leden telt. In het -;'lesten en noorden de·r stad ia het 
ledental zeer gering. Vol.,,.en$ hem waren de meeste leden ook 
aangesloten b,ij de C.P.u. Zijns inziens zullen de intel1ectualen 
en F,egoede rniddenstandors, welke de vez·eniging neer in het by
zonder -;Jil aantrekl,{en, eerder lid worden of bli,jven, indien de 
toenndering. tot de JJ ... P.R •. niet woi·dt bev(?rderd� 

De a!deling Rotterdam heeft - volgens Boogcarspel - een 
schuld ven f. 1.100.-- die men wil verkleinen door het ver
tonen van Rusoisohe filme en het OTgenis-eren van lezine:en. De 

,.-"""• rest ian de schuld, zo verwacht Hoo�carspol, ·zal wellicht worden 
voldaan door de Russische Ambassade, die meer belang zou stellen 
in de Ver..oniging r.1;ederland-u.s.s.R." de.n in de c.:P.1.lf. 

Ik mo,re U verzoeken mij te willen doen berichten, of de 
hierboven �pnoemde bestuur.sleden de Graaf en Martens kunnen 
worden !"l'eaoh-t identiek te zijn aan de U bekende F.1�. GRAAF, 
wonende rroorderhavenstraat 3 en aan Franciscus tIAR'.l!BiiS ' 
(8.12.1916) ·onende.Abr. Ku;,;perlaan 50, beiden te Ur1ênt. 

Voo�ts z�l ik'het op prijs stellen in kennis te worden 
�este.1d mc:t de personalia, poli tiekc activiteit en verr1er van

belang �ijnde p.eRevens betre�fende hot genoemde bestuurslid
if•eyr. BMTB. .. 

n 
V 

Aan de Heer 

Het .Hoofd van de Dienst 
ha.mens deze: 



e 

Il 

Aan: H.B. 
Van: B.st. 

OP KAART 

A(D/ 

. )6. T;µJ- .57 

�- p ,R: 7 �11

/, 

' 21 Afril 1949. 

"' ' .. •\ rP Q

BESTUURSVERGADERING "NEDERLAND-U.S.S.R. 11 te ROTTERDAM. 

Op 2 April werd ten huize van zekere Ensbergen een bestuurs

vergadering gehouden van de Vereniging 11Nederland-U.s.s.R.". 

�!Door afwezigheid van Hoogcarspel werden geen belangrijke organi

satorische besluiten genomen. 
!' 

Het voornaamste punt van de bespreking betrof de reorganisatie 

van de led�nregistratie daar deze absoluut niet in orde is. 

Door de :s:k.ex slechte administratie heeft men momenteel een 

schuld van f.1100.- aan het Hoofdbestuur. Gepoomd zal worden de 

achterstallige contributies te innen en zo te trachten de schuld 

aan te zuiveren. 

Om zo snel mogelijk een betere cartotheek te krijgen en een 

goede werkverdeling mogelijk te maken, werd in principe besloten 

om afzonderlijke besturen te maken voor Linker- en Rechter Maas

oever en Schiedam. 

Deze drie besturen zullen onder supervisie staan van het zg. 

stadsbestuur. 

X X l Dayles heeft verklaard, dat hij in verband met drukke werk

zaamheden niet in staat is voor 100% zijn krachten aan de ver

eniging te geven. Als ;üjn directe assistent werd in dit verband 
l.. t-f b I 

J. l.1t,(1 de 2e secretaris �Iarifens aangewezen.
3o;b 

X A �-1 De heren �!,_�sberge3t, v.Deijl en de Graaf vt�rden belast met

1./.. 
1 

de organisatorische opbouw van de organisatie.
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No.: B 61502 's-Gravenhage, 25 1'ei 1949. 

Ona.: Bestuursver,gadering 11.r"ederland- G 'E It E I r 
u.s.s.R." te Rotterdam. 

TIIe/IIIi 3 n.e�v. 61052. ·v. B.St. z. Co.

}�ede te Uwer ·informatie :mop,e ik U berichten, dat op 
2 Apr11· j.l. ·ten huize van Hendrik î'ieter 'VAN ENSB:ERGBN 
(,20-12-1!396) aan de. :iutochel�a,n 36a�wënt', ëëii bestuurs-
verpaél'ering werd gehouden van de ,afdeling Botterda_m ,,.
van de. vereni�ing "Nederlsna. .. '{J .S.S.R.". ·· 

Het voornaar.iste nunt van besproking bat.rot' de re
organisatie van de ledenregistra1;ie. J{�degedeel<i werd, 
dnt'door de slechte admini$tratié een schuld van f. 1100.-· 
�an het hoofdbestuur was ontstaan. 

Teneinde zp spoedig mogelijk te komen tot het semen
.stellen VE.1D een nauwkeurige knrtotheek en om een goede 
".'ï-erkverdslin,g mogelijk te niaken, werd in principe .besloten 
afzonderlijke besturen sanen te 8tellen voor de leden, 
woonach�ig in de stadgedeelten Linker- en Rechter Ua�a-
over en in Schiedam. Dez.e drie besturen zullen onQer super
visie staan van het 'Z.g. s'tadsbestuur. 

Daar Fa-ul DAYL�S (12-11-1897) in verband mut .drukke 
werk.zaamheden niet Iiï"staat is voor 100� zijn k!·achten 
aan de vereniging te geven, werd· als zi.in assistent aenge
iuezen o.ë 2e secretarie ?-iARffl�S (volgens Uw schrijven !io. 4?4, 
dd. 4-4-1949: Franciskus J J\RTBNS, geb. 8-12-1918 te Rotter-'
dam). . , 

VAN E!'1SBEr.GKN V 00 rno �md, Il er man A O V 1m Dm.. ( 2-5-1905 ) 
en n:: GRAAF {l'i·et Uattheus DE GRA'IF, e-eb. 9-l0-1917 te 
Rotf.€r<ieiiiî.""werden bslo.st met de o.pbouw van de aldus J?ewij
zigde organi_satie in de Rotterdamse efdeli.n�. 

Ik znl het or, ,rrij.s stell�n·t.z·.t. t� w0rden inge
licht o:r.itra-nt de poli t\e}·13 ori1?nterin!3 van de ledèn der 
nieuw ta vo;rmen besturen der onrlera!delingen Jinker- en 
.Rechter J!aasoever, onder vermeldine hunner volledige 

- persontl'liá.

De ne�r Coiit!lisearis van iolitie te Schiéaam is -voor 
zo,,.er nodi'e- tevens met de inhoud von dit so.h,rijv:en in 

'lçeJni.!:l e�-stelà. 

Aan d.e Reer 
Iloordcol!lmissaris van.Politie 
·te
R OTT2RDAM 

.L 

Ret:Hoo:fd van de DiE;mst 
,tnamens deze: � 

J.G. Orabbendam 
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l�U1!STERI1!: VAN AJ .. am�'F.NE ZI\K'fi!N. 

No: 6l 5cta. •s-Gravenhage 24 Mei 1949.

• 

• 

I • I 

Mede te uwer intormatie, moge ik lJ berichten, dat op
2 April j.l. ten huize van g.p.van Ensberffen, geb. 20-l2•18g6
te Rotterdam, wonende p.utschelaäîi 36a te otferdam, een bestuurs
vergadering word geh�·dén van de af�ëling Rotterdam der Vereni -
ging "Nederland•u.s.s.a."

Het voornaamste punt van bespreking betrof de �eorganisa-
tie van de ledenregistratie.. 

l.'edegêdeeld werd, dat door de sleohté adminiätratie een 
schuld van f .1100 aan het Hoofdbestuur was ontstaan.

Teneinde zo spoedig mogelljk te komen tot het samenstel -
len van een nauwkeurige kartotheek en om een go ede werkverdeling
mogeli'jk te maken, werd in principe besloten afzonderlijke bestu
,ren tesamen te stellen voor de leden woonachtig in de stadl;Jge -
deelten Linker en Reohter•Maasoever an in Schiedam. Deze drie 
besturen"zullen onder supervisie sta.an van het z.g. stadsbestuUl"e 

Ik moge u verzoeken mij t.z.t. te willen.doen inlichten 
omtrent de politieke ori@ntering van de leden van de onderafde -
ling Schiedam, onder vet'!llelding hunn�r volledige· personalia. 

De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Rofterdém is te -
vens met. de· inhoud van dit schrijven in kennis gesteld. 

• 

Het �oo�d van de Dienst 
tiNamens deze i

;! .. ;:r .G.crabbendam • 

. ' 

Aan: 
De i}eer Commissaris. van Politie 
te S CH I E D A M. 
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I.D.Ho.687.
G E H E I M. 

Betr.: Ver. 11 Ned.-U.S.S.R. 11 
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24 Mei l:J49:

1 �, 1viEV 1949 

e.v 

Als antwoord op U\1 schrijven No.60519,di.20-5-49 
moge verwezen vrorden naar ons volledig' ve1·slag No.474, rl .d. 

4-4-49. De daarin genoemde vrouw Van Zuilekom is de weduwe v
de bij Uv, dienst bekende � Ba" rle, I1Iaarten, geb. 23-1-99

te Rotterdam (niet BA.ATH).
Dacr de inhourl van ons verslag blijkbac:;r op een 

enkel punt aanzienlijk afwijkt van de U verstrekte gegevens, 
zou o.i. overlegëing van Uw volledig rapp'ort niet ondienstig 
zijn, zulks ter controlering van de betrornvbaarheid van onze 
zegsman.Einde.--

Aan : CVD. 



Aan: li..�. 16 JU 1°-49 
�2J..1..ei 1949.Van: R-rl3t-./ 

,.l 1ft. 
_,;i 1 / � tl/ {tj 

rop 4 l!ei 1949 belegde de Vereniging 11Ncderland-U .S:S .R. 11 afdèling 

jRotterdam een bestuursvergadering. 

Het bestuur vias bijeengekomen op verzoek van Daijl0s, le secretaris 

der afdeling, die vele klachten had over het verloop van het lande

lijk congres der vereniging, gehouden te .Amsterdam op 23 en 24 April 

j.l., in het bijzonder over de aan het congres voorafgegane ver

gadering van het landelijk hoofdbestuur�

Daijles gaf een uiteenzetting van de gang van zalrnn en zijn betoog 

kv1am op het volgende neer: 

De organisatie van het congres was, met of zonder opzet, dusdanig, 

dat gedelegeerden van buiten Amsterdam weinig of geen invloed op de

gang van zall:en konden uitoefenen. Dat de gedelegeerden van buiten 

Amsterdam eerst kort voor de aanvang van het congres de bij het be

stuur ingekomen voorstellen werd ter han d gesteld, zodat hun de ge

legenheid tot studie van die voorstellen ontbr.ak. Dat in de verga.de

ring van het hoofdbestuur op voorstel van penningmeester Lewe (CPN) 

in principe werd besloten, het hoofdbestuur van 17 op 15 leden terug 

te brengen, dit ter besparing van kosten. Dat dit voorstel met 3 

stemmen tegen o.a. die van de beide Rotterdamse hoofdbestuurders 

Daijles en Deijl, werd aangenomen en dat Daijles daarop zijn vandi

datuur introk. Dat de lijst met voorgedragen leden voor het nieuwe 

hoofdbestuur, even voor de verkiezingen uitgereikt, evenwel 17 naroen 

bevatte, met onderaan de toevoeging: Niet aangenomen - Daijles en: 

Deijl. Dat bij monde van het hoofdbestuurslid Engels te Groningen 

(CPN) als woordvoerder van de adviescommissie, toen nog 

dat het toch verkie,elijk scheen het oude aantal hoofdbestuursleden 

te handhaven en dat hij de aanbeveling gaf de heren Voortman en 

Otichem (beide A 'dam) te kiezen daar zij te .Amsterdam zulke goede

werkers waren, daarbij achterviege latende te verklaren waaroni zij 

-2-
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te verkiezen waren boven Daijles en Deijl. Dat Doijl ondanks alles 

toch nog 37 stemmen verkreeg, echter niet genoeg om zich als hoofd

bestuurder te handhaven. Dat �it]dit alles en�et verloop van de 

discussie bleek, dat te ./misterdara tevoren degelijk en onderling 

· � e \A·'i? overleg had plaats gevonden, bij v1elk overleg vermoedelijk ook de

J 

-
-

CPN-ers Dr.J.de Leeuwe en Gerrit van Praag betrokken zijn geweest. 

Dat Gerrit van Praag gepleit hee� - ook Dr.J.de L�lVlil.,had voor - -
-

hem reeds in dien zin gesproken - de tot dusverre door de vereniging 

aangenomen houding te veranderen en de vereniging te maken tot een 

strijdbare beweging in commu..riistische zin. Dat na v .fraag - die 

zich als laatste voor de discussie had opgegeven - de dis"1!llssie 

werd gesloten en geen repliek meer werd geleverd. 

Over de richtlijnen der vereniging zal vermoedelijk in de ver

gadering binnenkort te Amster<iam door het nieuwe hoofdbestuur te 

belegge.ri, worden beslist. 

Het hoofdbestuur telt thans 12 .Amsterdammers onder haar leden, 

voorts 2 Rotterdaramers, Hoogcarspel en van Ensbergen (beide CPN-ers), 

Gerrit van Praag uit Den Haag(CPN), Engels uit Groningen (CP10 en 

Hendrix uit Nijmegen(CPN). 

Het dagelijks bestuur wordt thans gevormd door de CPN-ers: 

Theun de Vries, voorzitter; Marten van der Zee, erg.secretaris; 

Dr.Rebl�g, algem.secretaris; Lewe, penningmeester en Hoogcarspel, 

2e voorzitter. 

Blumer (CPN-er) is thans hoofdred.acteur van het maa.ridblad ''N?11.) 
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AAN:�VAN: B.Sï. 

NIET O.K. 

ACD/ 

IJAT: .7 'i· 
PAR: 

Vo,; t.:r-b!J-3 

: 11 · JULI 1949 
1 --· 

A " 1 6 Jpii\..q_,949 � 

9 JULI 1�49 

Hierbij doe ik U een lijst toekomen met leden c.q. abonné•s 

van de Vereniging "Nederland-u.s.s.n. 11 te Rotterdam. 

Een tweede opgave zal binnenkort volgen • 
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11EDEN VAN DE VERENIGING ":NEDERLAND-u.s.s.R.", GEWEST ROTTERDAM. 

- A.�.v� Dijk, Zv1aanshals 36 "
�H.M.BiJl, Kerkhoflaan 46 
\!jF.ruin, Elandstraat 65a ,1 1 .,., J .de Bruin, Vlet straat 15 
-7: Dr.K.Bosma, Bergselaan 242 
;,,. J .van Rooyen, Ebalstraat llc 

_)\ H.Benschop, Pr .Bernhardkade 23b 
"'Kraaijenbrink, Schiebroekselaan 10b 1 

r fH.Koekoek, Fabriekstraat 32b f 
. � Mevr.M.V.Keizer, Zwaanshals 32b ! 
...-Dr.K.Houthuis, Boezemstraat 32 
rMevr.v.�.Heiden-v.Schaik, Berkelselaan 66b4
"A.J .Harp, Schiebroeksesingel 5 11· 

? >< C.W.Gru.nd, Paradij slaan 111 
-j J .H.C. Fontijn Jr, Bergweg 94 
-� J. van Elsacker, Bergweg 243 
..;.,; Fam.H. Vink Ackerdijksstraat 94b 

etMej .G. Verst appen
1 

van Meekerenstraat 29 tl.< r1't �l"""1
,J .Schippers, Tol ensstraat 60 

� >'G.Rietveld, Boezemziekenhuis Pav.11,zaal 8 
/.Mej.W.Mols, Berg singel 218b" 
": J .A.tiastenbroek, Bergselaan 168 
. ;B.W.Maaskant, Bergweg 233a 
,L.Louwerenburg, Bergweg 308a 

....-1M.H.van Lis van der Bergh, Schiebroekselaan 73b 
-:--�A.van Lis, Schiebroekselaan 73b -
•IA.Leer, Berkelselaan 22 v

: F.F.Bos, Schieweg 214c v
' W.Borst, J .v. Vuchtstraat 30 " 
r TuI.Tj .Berghuis, Gordelweg 124c" 
� L.J .A.Bentveld, Schepenstraat 74b 
p J .A.Beekman, Breukelenstraat 1 � 
-.i A.L. van Beek, Westzeedijk 12b ,; 
/C.Becue, Bergpolderstraat 54/II 

H.Banning, Statensingel 146a
M.van Amer!ongen, Kon.Emmaplein 2

i!'P.P.Crist, van Spijkstraat 71 
--1-c.H.Cohen, Eendrachtsweg 55b 

In Carnavo, Statenv,eg 57d 
,.J .J ,Campfens, de Graafstt.aat 15c 
/1A,Cahn, Westzeedijk 128 
�,Mevr.C,de Bruijn, Heulstraat 19a. 
'vl.P.van Buul, :i� Saftlevenstraat 9a '' 

�M.T.Brusse, Walenburgerweg 74 
_:7'lG,Bouwkan1p, Claes de Vriezelaan 5'9a 

P.Bosma Bergselaan 221.g c 
,..1J ,J .Gelijnse, Henegouwerlaan 61b ' 
i(J .Gazan, Nolensstraat 85-e 

.,, f Goudriaan, Heemraadsingel 3 29b 
·,B.P,L.Frielink, van der Dussenstraat 16b
''f. J .Frank, Stadhoudersweg 32d � 
.'..i,.c.Floris

1 
Eendrachtstraat 48b

.... D Eijl Insulindestraat 95à 
', J :J .AJrnst, BeuI;elsdijk 19a 
· .J .·w.Don, Wester singel 28a 

,1,.Ing.A,J .W.Davenschot, Heemraadsingel 285
,;A Jansen, Heemraadsingel 131 
�F:B.van Irsenn Jr., Beukelsdijk 63 
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" Directie van Intern Contr6le Mij., Parklaan 36
·";•van Immerzeel, J.v.Avennestraat 6 �,c.L.van Hoek, Beatrijsstraat 43a 

_,.,..:, F,Harckse.n, m11Je.Binnenweg 149 
-f Bas de Groot, Saftlevenstraat 18
��· P .Groeneveld, Paet straat 15a 
.r 1M.de Graaf, Noorderhavenkade 3b 
-)IL.van Halm, v.d.Horststraat 7/II 
," J .H.Luttik, Navnder(?) straat 12 
, J,. Mr .J .Lammers, 's-GravenËadijkwal 39a 
-7'" Mr ,Dr. F .J .Krop, van Aer senlaan 11 

_,. A.F.Couveld, Bajonetstraat 32" 
-1':W.E.Koudijzer, Boomgaardseweg 36 

,,. R.Kooyman, Gouvernestraat 60a � 
�'J,J H. van Kleef_t Berkelselaan 114b " 
• )'I H.de .Jong, :Nobelstraat 13a 
"N •:Jansen, Gaffelstraat li 54 
/ J.Mees, Westzeedijk 140 

-/�H.C.Messenmaker, Bellevoystraat 56 
9

XJ,Menschaart, Noorderhavenkade 58c � 
XK,Meiler, Bickerstraat 6a  

• F.Martens, Bajonetstraat 101 v
-�.v.d.Mark, Schieweg 32b 

-,Mevr.P.C.van Maris, Schieweg 227a 
-t. P.van Maris, Schieweg 227a " 
� H,Minnaard, Bajonetstraat 33 
.- J ,Manhave, Gouvernestraat 60c 

,..,rr.B.de Regt, Eendrachtsweg 26b" 
� Th,Ramaker, Boreelstraat 8a 

/C.Punt, Corn.Muschstraat 12 
"c.fo.Prohn, ScM.eweg 137b 

�H.Pothof, Nieuwe Binnenweg 295c 
:.}Mej.Plomp, West Kruiskade 3 
, J.'B.J .Olvers, Boogaardstraat 99 
-xjFam.Nossent, van Spijkstraat 152
-�.P.Neumeijer, Heemraadsingel 169a
/rHorlogerie Delmonte, Nieuwe Binnenweg 286 • 
,.....H.H.Slegtkamp, Gordelweg 160 v 

... C,Singerling, Coolsestraat 30a" 
« VI ,J. Siemens, �e Sav. Lohmanlaan 10 la 
�G,J .Selier, .ft(roesenlaan 15a � 

E.J.W.Schuller, Heemraadsingel 88 1

l T.L.Schilperoord, Mathenesserlaan 147 
><l'C,J .van Rijssel, Zijdewindestraat 21a 

�C.Roks, Josephstraat 67 v 
-tA.Ruitenbeek, Cl.de Vrieselaan 19 
_..,..Dr.A.C.Regensburg, Mathenesserlaan 193 
� Mrs.L. Vreeswijk, Sonnmanstraat 120 � 
/ A.van Vollenhovenl Mathenesserlaan 270"

1 L, Verhoeven, Sart even straat 20b " 
� A.J. Veltman, Josephlaan 24 .; 
;JMej .M. Vallc, le Middellandstraat 93à v 

;Jl. G.A.Stoon, Walenburgerweg 13 7a 
1 L,Stockrnan, Schieweg 170a" 

n}E.Sternau, Schietbaanlaan 86 \.
�G.Snoek, Statenweg 21 

Fa.F.van Slooten, Eendrachtsweg 40b v' 
Jc.liZ.v,d.Zeeuw, Tak van Poortvlietstraat 39e 
:�Fr.Witte, Rochussenstraat 229 1 

'jG Weijmar, Saftlevenstraat 39a 
· ._.1:H.v.d,Vlel, Cleijburgstraat 47a 
�J,C.Weinirch, Bloemstraat 58 
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j B.Weinberg, Nieuwe Binnenweg 291 
�{ P.Weersma, Stadhoudersweg 159 
, B.�î.v .d. Weel, ·nr .de Visser straat 85 � -...xMeJ.J.C.Vrugt, de Eliegerstraat 50av 

_>U.s.s.R.-Instituut, Beursgebouw, Coolsingel 58n Joh.Scheltens, Noordsingel 192b� 
�A.Peters, Brussestraat 35b" 
:)!t'Dr.J .W.Muntz? Beursgebouw, 3e verdieping"
,..-1Mr.Th.J .E.Huijsers, Noordsingel 77 v 
, H.Goudkuil, Boezemsingel 144a" 

�Mej.A.M.Beetstra, Baan 174 v , F • Bollerman, He er stee (?) straat 23 a 
.-/C.van Breukelen, Gouvernestraat 96b
.�E.F.van Amerongen

i 
Kon.Emmaplein 2 

/ A.de Bruin, Beuke sweg 41a 
....;.>Mr.Dr.W.de Brui�, Burg.Meineszlaan 20b 
--JMevr.Ans Bosboom-Broeze, Westzeedijk 465a
�Fam.D.Boer, Hugo Molenaarstraat 20b 

,Th.Bloemer, Aelbrechtsstraat 41 
.J .Bik, da Costastraat 3 5c ' 
......t'H.Berkhout, Mathene sserdijk 29 5 

.�Fa.F.Alers , Nieuwe Binnenweg 352b
�M.Hekhuis, Nlathenesserlaan 372 v 
�Br.D.de Heer, Mathenesserlaan 423a
� A.Heinz, Korenaar straat 49 , 
� Fa.K. F.de Haan, Adr .Milder straat 62b 
--/' JP.C.de Grauw, v.d.Hilststraat 19b ,1 

�J.de Geus, Bingleystraat 78 
,-"l5 K.Duskevie, Ochterveldstraat 52b 
!� C,Dorsman, A.Piersonstraat 7b '' 
"xt P .DaYles, W .Buytenwechtstraat 97a
� B.Krotje, Mathenesserweg 21b 
.,,-J ,Klomp, Hudsonstraat 67" 
� A.Kers, Clipper straat 24 1 

, M.Kattenburg, W .Buytenwechtstraat 92b '
/ J .P .Kappetijn7 Mathenesserdijk 245a 
.� H.Kamstr a, Mathene sser laan 510 

�C.J .van Immerzeel, A.Piersonstraat 9d 1•

,i,}<IJ .Hoog.carspel, Rochussenstraat 309d 
;,zr.W.Hertog, Essenburgstraat 5lb" 
,J.L.Muyter, Schonenbergerweg lOb 
, c.:Momans, de Jager straat 40b i1 
,,, A.D.Molenaar ,_ Mathenesserdijk 336 ben. v

"'., c.c.Meijer, W.Beukelszstraat 36a 
1 

Mevr.van Luijk, Pasteur��Psingel 21c 
� B.van Achteren, Heemsteestraat 7 • 

� F.G.H.Adelaars, Marnixstraat 12 " 
,.J .Albers F.rederikstraat 5 i/ 

_..,Av,d.Aalst, Schoonderloostraat 78
1 A,Been, Bloklandstraat 11 v 

Q�Balandis, Wm.Buytenwechstraat 97a 
·. Becker, Achterhaven 33 " 

..,,... Mevr.v.d.Berghe, Busken Huetstraat 33a"
;, p .Berkenpas Sr., V/atergeusstraat 165 v 

p Berkenpas Jr., idem v 

,,.., P:Beylin, Buitenhofstraat 13a ,; 
, Bierens, Vrijenbansestraat 17 � 

"7;, B.v.d.Biemen, Rotterdamsestraat 18 1

r J .v.d.Berg, Hamelstraat 48 
;::. w.v.d.Blink, Justus van Effenstraat 89 

J 
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--'.'q� J .van Bodegraven, B.Wolffstraat 34 
Á �·d� .Boeren, Busken Huetstraat 64/II v oe1Jen, van Speijkstraat 39 � Bleijenberg, Zestienhovenstraat 17
-IIJ .v.d.Bos, Busken Huetstraat 67 t' 
.,......H.v.d.Bos, Pupillenstraat 47b / M.Bosman, Zoomstraat 50 � J.A.Boesers Pupillenstraat lûa 
"'J .M.Bosma, ó.J . Mulder straat 81 " C.C.Bremerkamp, Is.Hubertstraat 53 

� P.Bosmans, Rubroekstraat 25 
W 

M.v.d.Bosch, Zweedsestraat 77b 
'P .Broekman, Zwaansöals 248 

� J.Burggraaf, Slachthuisstraat 38 
H.Buskens Exercitiestraat 7 
Breukel, Àdr.Milderstraat 15 1 

Colijn, Vinkenstraat 67 
/K.Cooimans, Kerkhoflaan 60 
, A.de Citter, Hudsonstraat 215 

�L.Degens1 Zoomstraat 92 
• Dekker, .l:3eukelsdijk 43 
�Delterne, Scheveningsestraat 10d 
,,, Dettmeijer, van Speijkstraat 90 • 
/ J .A.C.den Dekker, Nieuwe Crooswijkseweg 80
{" J .Demmeijer, Marnixstraat 41 
./ H.van Deursen, Busken Huetstraat 124 
.,.. Dettemeijer, �e�è.el€�tiae.a'6-*Q J ac .catsstraat

t4 van Dijk, Ilr Loofdakstraat 10 
.,,, L.Dorschain, I�arnixstraat 78,, 
/E.Dorschain, idem � 

A.C,L.van Dorpel, Korf'makerstraat 55
van Dijke, Heemraadtsingel 2611 
Diekens, Fabrieksdwar sstraat 5
D.Eenhoorn, Wilgenstraat 49-

-7-Elenbaas, Zwanenhalskade 37" 
� A.van Eng, v.d.Vlerffstraat 39" 

� H.op 1t Ende, Aleidastraat 150, Schiedam 
J..i. H.A. v .d.Ent, Schiedamseweg 8b 

• 
.,,. D.Everse, Meidoornstraat 15 r 
· D.Everse, Zwaanshals 173 

.> L.Ever se, idem !' 
.> J .Everse� Zaagmolendrift 26 ·'
, J .van EiJk, Zwaanshals 342 ,,. 

.,,.k W.Everse, Bloklandstraat 10 v 
..>- c.K.Ever se, idem 19 11 

> Eerland, van Duijlstraat 58b. 
,, N.op'IEnde, Alei�astraat 12a, Schiedam; __ 

> Friends, Agniesestraat 44 
,..)c Frietman, Pijper straat 54 
,rJ .H.van Gaar, de Jager straat 56.
�·L.van Giels, Russischestraat 66a 
_ p ,Galama, Zwaanshals 194 ., 

)( F v.d.Groenendaal, RuivenstTaat 9a 1

G;leinse, Raauwenhoffplein 19' 
,-:; F.van Gorp, Freder.ikstraat 70, 
---t'G.Grandia, Boezemstraat 107 v 

r,P.Grund, Pijperstraat 54 " 
,1C,Haak, Bloklandstraat 136 
, F.Hager, Voorhaven 121c 

1 Hartmans, Henegouwerlaan 63 
: � .v.Huest, Aelbrechtskade 112 

A 

--- ---

� JI-= ,,11------,1--
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. : van Ha�en, Bootsmanstraat 12 1 

!, G.van t Ha:rt, Adrianastraat 61 • .;x,J .v.Herp, van Meek:rerenstraat 82 
,<J .M.v.Hessel, Rubroekstraat 103 ' -f Heusdens, Josephstraat lOb 

� A.Heuvelmans, Stolkstraat 33 
_ W.Heuvelmans, idem v 

JJ\Jil
G 
N Hey, I.Hubertstraat 60"

- .v.d.Hilst, Zoomstraat 52 
- H.Hoefnagels, Bloklandstraat 26
x Hoek, Ooievaarstraat l 1 _x A.v .d.Hoek, Busken Huetstraat 56b 
X,Mevr.J .J .v.d.Hoek, Adr.Milderstraat 15 

,è-.C.van 't Hoff, van Meekerenstraat 90 
��W.Hoffman, Is.Hubertstraat 136�/ 

.--xMevr.Ho�ijzer, G.v.d.Lindestraat 115 
- L.Hogeveen, Crooswijksestraat 2 
?J.van Hol, Vinkenstraat 84 v 

--4Van Holst, Gr. F.l.orisstraat 33,
__i- W .Hoofdman, Rusthofstraat 14 
e� Mevr.v.Hondt, Bellevoystraat 88 

- c.w.v.d.Jagt, Rusthofstraat 16' 
- J .Jalink, Jonkerfransstraat 14 
- T .Janssen, 1ï:arni:xstraat 27, 
- A.de Jong, Crooswijkseweg 107 

....-l< G.Th.de Jonge, Mathenesserdijk 296a 
- Mevr.H.W.de Jonge, Taandersstraat 18a 
,.. J .de Jonge, F.rederikstraat 46

A Jurai,, v.Speijkstraat 123 ' 
- T .Joossen, A lb.Thijmstraat 11

,........x Karreman, Adrianax:k:xdwarsstraat 4
-- Karreman, G.Scholtenstraat l-09 
{ A.Keijzer, Pijnackerstraat 67 
.JJ H.de Klerk, Jensiusstraat 3b 

AD.Knol, Aleidastraat 7'5, Schiedam
"J .J .Koopmans, Is.Hubert straat 135
; J .J .Koops, Raauwenhóffstraat 70 
,,, J .Kortland, van Ivieekerenstraat 3 

•,r Mevr.H.E.Koster, Jan van A vennestraat 4g 49a 
. A.Kraan, Justus van Effenstraat 87 

-� Kroesbeek, (le) Pijnackerstraat 6 
" H.J .KrÜg.1 

Schonebergerstraat 74b 
" P .iiP1:1g 4; .Krui j t, Pal" adi j slaan 28 

-x Lagarde, Aleidastraat 83a, Schiedam, 
_x 1,J .Lambrechts, �aee-st:Pft da Costastraat 20b

-1A.P.Lazemetz, Multatuli.straat 3a 
- ,Ph. Lavino, Ho fdi j k 3 6/IV a 

,...,x s.Lagendijk, Crooswijksestraat 86 
-J.J.v.d.Leur, Paradijslaan 31 
_ Mevr.A.Leegenheek, Adr.Milderstraat 15 
"J .van Leijden, Goudserijweg 58 

./ w.van Leijden, le Reserve Boezemstraat 14
- P.van Leijden, Oudaenstraat 8 
, Th.J.v.d.Linden, Rusthoflaan 41
" v.d.Linden, Plereostraat 30 
� M.Linge, Grasstraat 7a 
x,tP Lupgens, Kerkhofstraat 8 

).,M;vr.C.Lusse, Aelbreèhtskade 112 
� J Lutters, Vliekstraat 6 1 

�IJ :1oosen van Harenstraat 26a 
/.,dM.L.Maasiand, Raauwenhoffstra.at 41a. 
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- 'E.�.Markensteijn, Mathenesserdijk 300b"'
--- C.Markensteijn, Vredenoord •••• ? v 
- van Meegeren, Crooswijkseweg 121 

--:, W.P.v.d.Ivieer, Bloklandstraat 10,.,, 
J .Meidam, Admiraliteitstraat 16 v 

- H.v.d.Heida, M �ea,i Sophiakade 29
- M.B.Mehagnoul, Marnixstraat 61" 
- B.MeUlman, van Meekerenstraat 79� 
- A.C.Minlce, Is.Hubertstraat 46 ' 
- H.Minnaard, Exercitiestraat 7 
- C.Mollenva,nger

i 
Aleidastraat 150b, Schiedamv 

1-t A.Molijn, ·Blolc andstraat 28 
, )\ P .Molijn, idem 14 v 

� C.v.d.Most, Stuurmanstraat 4 
- J.Mulder, Rubroekstraat 51 
.,,, M.de Muick, Aagje Dekenstraat 32 ..
.- A.de Neef, Spaanse Bocht 41a v 
� ,N

ieuwkasteelen, Crooswijkseweg 107 ...
� A.Nieuwland, Frederikstr aat 5 • 
49-•C.Nieuwland, Crooswijksestraat 9 

---

� IJ .M.Nobel, Kamerlingh Onneslaan 85d, Schiedalil •
Mevr.Nooter, Jan Kruij ffstraat 25 t 1.u.. ,-,..441

"--i 
� · l �)

A.van. Noordwijk, Zweedsestraat 77b q 
.,... _J .Offermans, S4;ti.ll!� Stuurmanstraat 24b
/ L.Oonk, le Reserve Boezemstraat 9 
/ J.Oostermeijer, Boezemsingel 10 

.....--x G.van Oosterum, Y.abeljauwstraat 43
_.x P.Ouderkerk, Marnixstraat 1:; 

- Paks, Adrianastraat 130 
.... E.Peelen, Tamleverstraat 13 

,.....x E.W.Peelen, Voorhaven 121 
- L.Peelen, Exercitiestraat 10 
-.H.Pelk, van Meels:'enstraat 82 

/y Mevr.H.E.Pronk-Huizer, Piet Heinplein 15 
- J .H.Raams, Slachthuisstraat 29 

.,..,1( J.van. Reeuwijk, Pleretstraat 90 
-1<Mevr.i G.Reuderink-Lugtenberg, Zweedsestraat 77b

...- VI.de Ridder, Taandersstraat 90 ' 
e- ,G.de Ridder, Oudaenstraat 8 

_ Rodekerk1. van Speijkstraat 108
- c.Roos, vlet straat 12 

A1W.H.van Rosmalen, CroosvJijkseweg 108 
_ J .van Rijn, Snoekstraat 17b r/ 

... c.H.Rijnders, Busken Huetstraat 56a
� H.Sandmfort, Marnixstraat 13 

::;,..F.H.Sierhuis, idem 39 
"Th.Sjerre, Frederik straat 46 
........ w.Schertzmeijer, van Meekerenstraat 3 
-s.Slingerland, Ir.Hubertstraat 5 
.. A.Slopt, Crooswijkseweg _99" 
�T.A.v.d.Sluijs, Hooglandstraat 170a

A.Smit,Adr .Milder straat 15" 
/',....snoek, Bajonetstraat 29 • 

�-J .Spruit, Schonenbergerweg 90b ..
Ä s.v.d.Starre, Mathenesserdijk 102" 

Splunter, van Speijkdwarsstraat 12 
�H v.d.Steen, van Meekerenstraat 5-5-JL 

�G
.
Sterkman, Proveniersstraat 11 

t; M;vr.suörman, Justus van Effenstraat 13 ,/ 
� H.van Straten, 2e Reserve Boezemstraat 11 ia

_p.-R.Sukkel, Ommondeestraat 63 
-7-



�IA.J .Ti�och, Busken Huetstraat 9 J
�·P.J. Ulenberg, Almondestr aat 51 
�1C.Va1entijn, Snellemanstraat 32" 

d",Varenkampt Zwaanshals 366 
;<\ W.v.d.Velcten, Zaagmolenstraat 135,,
-A.A.v.d.Ven, Frederikstraat 35 

.-!;,(j F. Verst oep, Punt straat 3 6 
"M.Vingerling, P.La:ngendijkstraat 20
Jf!E• Vinkers, Zoomstraat 28 " 
.,AH.W.Visser, le V'la:ndeloordstraat 24

--n J ,Visser, Roemer Visserstraat 16a 
.,,. L.J. Visser 

1 
Lusthof'straat 54" 

.,, P. Viss er, .Punt straat 59, 
� M.Veth, le Reserve Boezemstraat 8
-13 L. Viergever, Crooswijksestraat •••• 

,,. W. Veldij sseldonk, Vijverhofstraat 77a
.,,.,. A.van Vliet, Almondestraat 47 " 
/J.van Vliet, Dirk Smitsstraat 17

!�F.Vogelaar, Watergeusstraat 16?, 

• 
/ J. Voogd, Hooglandstraat 9a 

'...--1,1 A.de Vormer, Insulinde straat 239
� J .de Vos, Blokland straat 19 
_J;,. N.de Vries, Pupillenstraat 84b 
Pde Vries Heemraadssingel 26 

,..,vroman, Állard Pier sonstr aat 7
/,,XVE.S.de Waard, Spaanse Bocht 59
/ J ,de Waard, Kleinstraat 15 " 

J,J .Waarts, Brederodestraat 4 il 
_;,;.;J .Waasdijk, Korenaar straat 35a

·J.v.d.Water, Kerkhoflaan 48 
_.qA,C.J .Weerts, Rusthofstraat 39. 
/ L.A.H.Weerts1 Kerkhof1f&Pe.alaan 76 
�L.Westdijk, oo.éievaarstraat 19 v. 

�P.Westdijk, Schipperstraat 24c 
-H.Vifinters, van Meekerenstraat 82

) J .de Wit, Kerkhoflaan 60 •' 
__..:r A.�1ijngaard, Rakstraat 18 
-t Mevr.E.v.d.Zaken

1 
Busken Huetstraat 18 /

�A.Zevenberger, P eretstraat 9o 
• / R,Zundörf, Tochtstraat 24 of 26 

-Zwaan,-van Speijkstraat 123' 
/ Zwaneveld, van Speijkdwarsstraat 6
,,. G.van Zeist, Fabrieksstraat 27 
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I.D.No: 72'/.

G E H E I lVI.

OP KAAlH 
ACD/.{11 
DAT:.: o�l-':11 
PAR/tl' 

2 AUg9i�t.qs 1949. 

Ond� Bestuur Ver. Ned.-USSR, afd. R'dam l.m.o. 1 . 5 ,., 1069 1 

l1ä f.f 1B _; �
In antwoord op Uw schrijven No: 61502, 

a .a. 25 Jtei 1949, worat bericht, dat voor de afdeling 
Rotterdam Linker-i\iaasoever der Ver. Nederland-USSR. 
een zogenaamd onder-bestuur is samengesteld, bestaande 
uit de navolgende personen: 

KI Advokaat, Aart Jan HenQrik, geb: 13-4-1908 te 
R'dam, won: Dordtselaan 105a Alhier. 

62.!:i'L >'l Deijl, Hermanus Arij, geb: 2-5-1905 te R'dam, 
won: Iependaal 112 alhier. 

de Graaf, Teunis, geb: 17-11-1884 te Sliedrecht, 
won: Pleinweg 184b alhier. 

de Witte, Pieter Abraham, geb: 5-10-1887 te 
R'dam, won: Riederstraat 5 alhier. 

x\, van Zuilekom, Cornelia, geb: 18-9-1907 te R'dam 
won: Dordtselaan 212c alhier. 

Alle genoemde personen zijn bij Uw dienst bekend. 
De bespreking voor de samenstelling van een 

onder-bestuur voor de Rechter-1.\1aasoever zijn, voor zover 
bekend, nog gaande • 

.Aan CVD. 



\ 

AAW: 

VAN: 

• 

UcvJ..i, 0J
/

F..�� } 
B.St.

llli 

NIET O.K. 

ACD/ "'

DAT:;•. r7 .1 
PAR: H 

22 Juli 1949. 

1 1 

Hierbij doe ik U een vervolg-ledenlijst toekomen 

van de Vereniging "Nederland-U.S.s.R. 11 te I1.otterdam. 

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



ROTTERD.Ali 
�, G.van Leeuwen(dir.Van Nelle) Coornhartstraat 6 t 

-- - J.v.d.Leeuw p/a Wed.v.Nelle, Delfshaven,Schiekaële
x Dr.C.H.v.d.Leeuw idem � idem 

, l< D.van Kwawegen Da Costastraat 35b ..., 

' J .Kuyper/ . • .� Fivise('?) straat 50a,,, 
-1( H.S.Touw �111�) Aelbrechtskade 170b 

� J .A.SteenbergenY Jan Kruyffstra.at 25b" 
"1 Fa.m.G.C.v.d.Steen ! Wm.Buytewechstraat 157a 
• t- J .Schouten" Aelbrechtskade 17b 
,x C.U.Philippus/ Zoutzieder straat 47a' 
,'t M,Peterse BeUkelsdijk 116a" 
"-1. Fam.A.J .van iRernis. Allard Piersonstraat 34d 

1' J .Peske, ./ :Hudsonstraat 43 "' 
�,. J .van Os. Aelbrechtskade 101).

J .van W�sdijk Korenaarstra.at 35a 

• ,
.,,. A.H. Ver steeg Willem Buytewechstraat 101c 

:,-::--1 E.van Veen Hommelstraat 2 
-r H.J. Valk Beukelsdijk 173 
l( J .A.v.d. Voort Aelbrechtskade 10 

-+ / J .Boskelj ari Ma:re 76 
-+ 1 J. Beusekop Lindedaal 7 

"x A.van Bellen Marendaal 247 
/. Il� .Be:Iewets N .Beets straat 26a 

� G.J .Been Strevelsweg 207b 
i , C,Barels Millinxstraat 47 
,) Falll.C,van Baaren Dordtschelaan 105a 

J 'füevr.P.T • .Andeweg-Barendregt, Leede 120 
� ,-, Fa..m.A.J .H.Advoc aat(onderw. ).., Dordtselaan 10 5a 
�/. ,,, " G. Tsta ..r Millinxstr aa t 73llld 
�/'r,. 1 in 1t Hout fà.� Q;:J:eeàeOlea.nderstraat 75 
__.; J:.van Hennik-·'" ,�-· • Groene Zoom 323 
' ., � J .J .• Harpe West Va.rkenoordseweg 3�3 

. �, J .Heuser t., 1) 
Anemoonstraat 19b 

- ,c Fam.H.D�yl r: · Iependaal 112 
...- I=-., Mevr .c .Ragelbach Dreef 3 5 
..,., ' 'I. M.P .de G:t"Öot Vleimansweg 55 

: , r.A.va.n Go!'se
� 

Wielremstraat 17 
-, C.H.Breedveld ' • 

Groene Zoom 194 "" 
- -J "G.Pronk Overijss elstraat 92 

, / G.I\Iosterd Weimansweg 89 
i B.H.J .Moor ..,_,, 

Lange Hillevreg QQ�e. 131a 
( 1 B.:Moor � � • :lfuat.Langedijk 201a 
..,rl.. E. van. Millec a)!l,d'I � • Dahliastr aat 8 

I 1 ...-s.Kuratoroski Sandelingstra.at .102

l ;-F .Koppej an Frankendaal 13 5 
,bi�8 

1 � A. vaJJ. Kes-sel le Pioenstraat 14 

\ ;("' 1 Dide Jong Iependa.al 171 

J I 1 :C .Jescke Anemoonstraat 17a 

1 / P .Smit Stadionweg 

t1 • R.Sitton Groene Hilledijk 232b 
1 ,_ 11.i.Schuv.rb::è-e.ls / Drentsestraat 20a 

' f- / Dame�s Scnotèl Dreef 2 
,c.A.N.J.Schors fred.Parool) Dordtselaan 202b 

'l,�� '.,( L.Schmidt Dordtselaan 123 
f 11Dr .H.R.Schleuerholz-Boerma R�dweg 44 

J ,: A.P.Rotmans Zuideras 25 
11 f / H. '.f .Rademaker Dreef 2 
r 71 -;_ Koos Vleck Lavendelstraat 26 
/ 



\ '
' - 2 -

�9< Ii1evr "Vermeulen Geraniun1stra.at 8a 
·� J.W.Verkruisen Groene Zoo� 321 
#1(, �r.H.in•t Veld le Kiefhoelcstraat 29 
.� G.C.G.Teepe Blokheg 40b 

� • "" P. Geleynse F leinv1eg 48b 
'-t:- "H.B.van Einsbergen(leraar Amb.school) Futselaan 76t1
l f G.van Dort Feyenoordkade 79 
, ,�,ti.Costerus ,,,,- Brielselaan 44

�H.Cohen Joh.Brandstraat 22c 
-�b.C.Claassens/ Schildstraat 29 
- W.Boogaard Illillinxstraat 143 

I , Boerlage, 1 Steinweystraat :;2 
� Th.J .A.Bergschneider Slaghekstraat 57b 

""* ,.S.Oldenwalder Oranjeboomstraat 99 
":,r, Dr.G.F.C.W.Meyboom -arts Mijnsheerenlaan 5
"'Y.. J :A.van Mastenbroek Wolphaertsbocht 423a 

l x H.Koster Bothastraat 31b 
\ { / Fa.m.G.de Jong Terschellingsestraat 2.,,a. 

� H.C.Jaeger Bloemfonteinstraat 78 
'
• 

..f. ,x H. Hogeweg Per soonsdam 45 
-f- / S.Haselbach Bas- Jungeriusstraat 114a 

\ "1 L.A.de Groot Oran'jeboomstraat 93b 
.. '- T. de Graaf Pleinweg 184-b 

t-m A.J .v.d.Werck Slaghekstraat 126 
�)( G.Soeteman Itiadeliefstraat 49b 

I � M.J .Stephan Clemensstraat 33a 
o � G.Stoove V/apenstraat 47 

,lf� • "'w J- .P �?chalker Schilperoordtstraat 97a
, " A.fronk Goereese straat 45 
,x Dr.H.W.Prillevitz Dorpsweg 23 
, )( A.B.Orelio Flakkeesestraat 89b 
- \ G. van Oosterom Brielselaan 80 

· 

©"\ L'iej.W.E.Hillebrand Libellenstraat 38a � 
,( J .1,· .de Heer Voorschoterlaan 122 
1 J .van Es Oudedijk 167b 

"x Dr,J .Drost Kral.llaslaan 21 
,,. .x W.Bouwmeeste:r Lambertusstraat 133 
;�J.Bou:vet Kortekade 34

--A , G.Boerke Querantaine, Heyplaat 
·• >CG. van Bavel Catherinastraat 43 

_, ..,< J .Bakema Oostzeedijk 8b 
�Th.Zonnenberg Hoflaan 9 

l I f Ir .J .L. Wijnbergen l11ècklenburgplein 1 
1 1 H.C.van Velzen Jericholaan 15a 
14 t A.P.Schippers Voorschoterlaan 99 

.;-')( IC.Schelling Prinses Julianalaan 78 
,x Ir.J.Rutgers, dir.Dievers Ch.de Bourbonlaan 64 

©.�A.Libregts Hommelstraat 4b 
L.L.Kolisch Essenlaan 68 

,,< ... Fam.B.Knap Jan van Gestellaan 11 
.. , A.C.de Jong I}.L.Rottekade 199 
; :< Fàm,A.J aquet Ribeslaan 6 

\ _. /A.J .van Harp Scqiebroeksesin.gcl 5 -
t 1 "A.W.vBJJ. Groningen Cypreslaan 40 

� A.van Eek Jr. Kleiweg 226 
\ t" ; G.W.de Boer Straatweg 2.33 
1 l .. , W .Bizino J v.d. Veldexlaan 13 7

,rieter den Besten -decoratie, Schiebroeksesingel 9
x P. Vos I--laswijcklaan 29 

:,; C. Visser Lef .de I.lontignylaan 61 

.�.,r.. E. Ver kerke Redacteur "De ·ifaarhetd u 

f t 
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,l"X l'1evi·.S.H.G.Uitdenbogerd I-rinses r argrietlaan 37b 
.... " A.Tieleman �Viller- N'agellaan '37 
-� �r.F.van Stralen Electroweg 50a 
.r'X. R.J .Smits Ligusterweg 2 
�C.Reitsma Oude Kleiweg 7 
.,,-\ A"J .Langeweg Redac.Waarheid, Aleida van Spangensingel 31 
"""'No.530 v.a.Jagti Leliestraat 12 
� lfo.10552 A.Rijsctijk V o Everdijkstraat 43c
,Al- lfo.18043 R.J .Olfers Boomgaardstraat 99 

1 lfo.25468 D.Wensveen-Zoetermeer, Hekelingenstraat 2.3 
, 1 Ifo .1053 5 Lukas Blokland Feyenoord.kade 20 
t , No.10539 Lemaire-Wans, l • Paul Krugerstraat 147' '1 

p(. No.1053.3 Kuiper Zinkerweg 38 
l( No.25443 Kui:per-;-î(uiper idem 

No.25427 JJ>;Bos-,touwen Riederstraat 23 
No.25428 P.J.Bos idem 
fo.25430 H.J.de Groot-v.d.Berg, Brielselaan 122 
No.10534 M.Bouemeester-Timmerman, Drentsestraat 9a. 
Ifo.25426 T .de Man Bas Jungeriusstraat 181 

l "lfo. 25429 .P .Mayer (Mager )-de ilit? Verschoor straat 53 
..-'/.. I�o.10536 Meurs Zinkerweg 44 

J I No.25495 P.J.van Es-de Melker, Feyenoorddijk 103 
1 

1 

t 

1 

. � 1 No.10527 J .H.van Es idem 
lî'v No.2542.3 W.J .Llorrians-Knoops,Oranjeboomstraat 267 
� No.105'26 Ióorrians idem 
, I No.25441 I. evr.Valk Oleander straat 103b 
-* No. 25440 Valk idem 

�$ No.25442 de Jong Riederstraat 3 
/No.25486 Lensing-v.d.Jagt, Leliestraat 12 
· IJSSEU:ONDE � � � o...e- � 

' 

/..,.._ H.A.G.Zwolschen - Hordijk 132
./1 J. Visser Hordijk 122 
;I, J. van Loenen Burg. van Slijpelaan 7a 

l 1 A.Henemans Hordijk 31 

\ 

,>.- A.Broere Bovenstraat 264 
.) H.J.v.d.Waals -kapper Hordijk .334 

PIJNAC:KER 
1 E. van Seyen 
,,, Dr • Yf. v.d. Horst 

O�R§CHIE 
� A.H.G.va:n Son 
_ ,,x Werner 

� �.Pr�is of Prins 
:� !:i1.P.Mayer 
• 

SCHIBD.Ah 

Stations-str .42-
Kerkweg 22 

Overschieseweg 86 
Zestienhovensekade 
Krommelaan 8 
Rijksweg 268 

1 1 J .v.d.Drif't Julia.nalaan 98b 
L.J.Hlil.lleman (electro-technicus), Koemarkt lb

240 

f'n\ P.D.Becker Bakkershaven 33 
\!],/ H.c.v.d.Vlist Bv.rg.Knappertlaan 225a 

J. Vermetten Plein Eendragt 15b 

1 
1 w.straa.ibmans v.Leeuwenhoekstraat l2b

SCHIEBROEK 
.,,.x D.de 17ilde .Adrianalaan 80 

� llevr.v.d.Blankevoort-de Jong, Villeneuvestraat 7
, 

�INGEN 

' 
1 c.H.W.Wielners 

A.Verschoof 
1 � tievr.R.Krug-Winkster 
1 � t .Kouqstaal 

Karssies 

Jonkerf'ransstraat 3
Kv1artellaan 2 
Binnénsingel 55 
Commanderijstr.19
Wagnerstraat 54 



Pnrrsr"ERIE VAil 
BimIENLAND$E ZAKEN 

's-Gravenhage, 11 Octobe� 194g

No.: 

Ond.: 

"Bijl. 

R 67788 

1'},ederlan d-U .s .s .R." 
eep.. (lijst .ri:et n mLn ·i:n, 

n.'J .• v sctr. v,nb. • ..i. 1,>n •• '.if.'1. 
.ö'77�8- �. Co. 

VERTROUWELIJK 

Co.) 

rede te Uwer informatie .moge ik t; op bijlage dezes een ougave 
vE.rst.rekken van te Uwent woonachtii.;e personen, die, naar mij 
van welingelichte zijde word gemeld, lid zijn van de ve.roniging 
t
1fü�derland-U .S�S.R. '' 

!}c moge U verzoeken :mij, voorzover nodig, door middel van 
kartotheëkkae..rton, voorzien van hot.zerminoemd referentie-nummer, 
te doen inlichten omtrent hun _personalia en politfelce antecedant·sn. 

Ten aanzien van bedoelde opgave zi � op'gems�kt, dat, "'ZO de be
t.re:ffenda led.en, ook uit, ande1·E.m hoof4e, reeds bij :oijn aàministra• 
tie bekend z:i.jn, do persoo·ns geeevens bij hun nar1.en zijn vermeld. 
Tevens zijn bij de namen van diegenen, van wie.verohdorsteld kan. 
worde·n; àet zij ident:'l.ek' zijn aan hie.r reeds bc<ckende personen, 
àe betréffende personalia tussen haakjes opg�even. 

Het Hoofd van de Diens t 
namens 'deze: 

J. G. Cra bbendem • 

.. 

D.e Hee� Hoofdcanmissaria van Politie 
te 
îlOT'J'I!Rl)M' C\ 



IAALI 

AALST van 

van ACH� _ E1: 
ADlHJiAHS 

ALB ,.., 
V'U1 Af.L:, 1Q T(} ill 
vs:}n A rr� o;tr r 

/\l;,J) .. 'G-BAHh::tJ-i-
(ur.-T 

l • l\mlA 
'.LANDIS 

- DANUI W

van Billa 
'BEEID.!AN 
BE.,_,N 
DrXT;.1Tfü\ 
(Rdàtetia 
B •. LLE i ,TS 
BEI�SCilOP 

BEN'T"fEL_T} 

(van Bentveld 

von de 'BERG 
vn '• I3E r-HE 

��) "::"_., T' 
B�G.56 rNEID'I!: , 

BRBEDV"LD 
BElt.l.OOiPAS 

:B ..:;.:r:}TPAfi 

BERKHJU� 

13EU..iEKOP. 
BEYLIN 

/ L1E.'IEN> 
'} D,,,.11 
BIIIBE ,J 

...... 
(Bicrens

VOOR!1NJiEil t] ra .DATU!. 

Adrio.n�s Johannes 1-5-1890 

AllJ rtus 16-:)-1914 
Franciscus Gerar-
dun Hubar"Gu.s 28-9-1911

J 

P.T. 
Jacob Berend 

H 

C 
,Jan 
C 

A.L.
J.A.
A
t.!ej •A•M•
Ridzord
N
H nd:rik

Dirk 

J 
ltav�. 

�l. T .j 
Theodorus Jo ... 
ho.nnas Ltmber-
tus 

8-3-1914

2-12-1885

22-6-1887

9-9-1904

15-7-1891

4-10-1900 

Cornelis Hendrik 2-1-1900 
Piet 5-5-1925 

Pi��je 29-9-1905
Hendrik :3-1-1930

(r. 

P. 

25-5-1893

17-11-1915

(.'...,13 .FLAAT.3 ADRES 

R'dan Schoondcrloo3t? 
80 b

R'dam Re0mcteestr:7 

rre rtru i.-
denberg -1nrnixstr: 12 13. 

Pre<leril::str: 5 
Kon. "$1m::tplein 2 
K'ln.�1Q,plein 2 

Leede 120 
Groni 1�.:n Oos"1i:.1oedijk 8b 

lm.Bu.yte recht 
stro.at 97 a 
Stat 'nsin"'cl 

146 a 
!lilliru�c·i;r: 47 

Doosbur� Achterl��ven 33� 
Eergpolderstr: 

54 II 
\1estzccdijk 12b 
.Broukelcnutr:l 
BJ.o1t1a.ndotr:l.l 
Baan 174 

Sneek Baan 174) 
N .:Beütst,:·: 26 a 

R'dam Pr.Bornnrc1Jc...,de 
23 

on.Schepcnstr: 
74b 

R e dam .lon.Sc!l.cpenst-r: 
'74b) 

Ha 0latr: 48 
I3usken Ruet�tr: 

33 a 
O.oede1 ee 124 c 

9 d?.11l Slar-;hnkstr: 57b 

Voorburg 
R'dam 

Ilnrlinr_;,� 
Rotterd.-im 

Groene �oom 
P.tnrre'V.' str.: 

165 
flat ·gcusst:r: 

165Metheneuoo:r:-
él:i.j k 295 a.. 
Lindedaal 7 
:Buitenhofstr: 

13 a 
Vlissingen Rottcrdamseutr: 

18 e. 
Vrijebbansestr: 

17 
Rottnrd�ra Vrijenba.ncnt·t!.': 

l.'7) 



BIK 

BINZlliO 

BLEIJEIIT :..RG 

\ vlon rn.tmK 

BLOE: 'R 

.BLOKLAH'D 

vnn BODECmAVE 1 

R!Y-R 

téle Boer 

de BOER 
1'--de BOI.:itlmll 

(Boeren 

llv .. LAGE 
0 � IJl\�

".BOEYEN 
(Boeyen 

llOLiîElliJAN 

:BOOG AIW 
BORSBOO -BROEZI:: 

BOS 
van den BOS 

van de BOS 

(BOG 

BOJ 
}10S-UO ,EN 
v.d. BOSCH
:BOS�

l30SRYL,TARI 
nom1A 

(130Sf.iA-PADDI1lG 
DOSMA 

BOS;,:.iAU 
no�UA m 
l30t1 IMEES_,1. 
1: L iuEHMAN 

V OOUNAOEU. 

J. 

.,ilhelm August 

Ja.co} Johf.lnnes 
11arit1us Gürhro.'d. 

Willem. 

Th. 

Johannes 

De..niel 

G.v.
J.
Johanna .•

Antoniuo 

F. 

'il • 

Jansjc :hrr;are
thn Gecrtr ,ldn 

w. 

F .F • 
Hendrik 

,1. 

Jrnojc Johanna 

P •• T • 
Jacoûa 
M" 
Dr.Klaac 

J. 
p,,. 
Gef!r;tr 1-ida 
J .;.;r. 

n. 

P. 

' 
27-8-j-1893 Rottcrdam.5

• 

4-3-1907 notterdnrt

7-1-1926 Rott rdam

21-3-1916 Rotterdam 

24--9-1902 Rott••rdam 

2-11-1909 Rott rdp.J!l

4-1-1912 Rotterdam 

9-8-1901 Vught 

10-9-1890 Rotterdnm 

:i-2-1900 AttfHl1tar-
s1>elen 

J-9-1907 Beilen 

Da Coota.atr: 
35 0 

v.d.Veldcltirn
13 

Zco"�:i.enhoven 
strrn.t 17 b 
Juctu.s vnn .ct'
f e11str: 173 
l\dclbrechtot1·: 

41 
Feijcnoordkac1e 

20 
SPP"'lWebocht 
51 r.• o:f Betje 
• ol-C: ct1·: 34
Hope Molen:..,...,r
otmat 20 b
lloP,e :'ioloru-1nr 
otr0at 20 a) 
Str..,at er: 233 

(Bnsken Uu str: 
64 II) 

Ste:ln 1cystr.:32 
Pupillonetr: 

10 a 
v. Spcijlcotr: 39
v.Speijkatr:

39 b) 
'Fiecm.otccntr: 

21 a 
I.Jillinxotr;l43 

\i ast:.rnadijk 
46:, n. 

J.v.vuchtstr:
30 

Schieicr 214 c 
Pupillonatr: 

4-7 b 
J3unlren Jue1,atr: 

6'1 
Bu.sken liue tstr: 

67) 
Riederstr: 23 
1Uedcrstr: 23 
Z ö:ed�ectr:77 

l3erra 1r-1�n 242 
Me.rè 76 
Ber�oo1rum i:2lc 
B'11"geel0Pn 21a) 
O.J.Uulderstr: 

61 
.Z00!11$t:!'f. 50 
Rubroe!wtri 

Drcntoo tr: 



,AM1 

BH" • ;1. Ctkl..2 
BR.RUl\ÜL 
v�BRCUG.i....ill 
BR0EBI1A.i\l 
de .BR !..! 

ae 13Rt n
de BRU-lî 

(ae B,ruin 

(BrUDse 

de BRU!U 
B UW� GR /: l? 
f-lB:NS

van .BUl.L 

BIJL 
CAHN 
CAflPPENS 
CARVM{O 
CillUST 
de CI.i:TE" 
COST.I.m.Ua.J 

C.LAASt3ENS 
( ClaBnnenr:, 

Y COEmi1 
cmmw 

CO .. ,IJ:!! 
( �J.in 
C ;w,..i:.!1l 1S 
C(hJ\rBLD 
DEl'lE:US 
J)EKh 'R 
(Deldrnr 

DE.KtJ:fü 

DEJ....,101iT� ( orlo
rerie) 9 

e.c. 

' 0.

P. 
,A. 
(Î 0 

::r.:or. • 

uiJ.lent 

Iarius !rhe'rasiu: 

,.e,rr .o.

J. 
Henricu:.-; Cnspa.
ru.; Be1·n.-.,rclus 
W.Po 

'Hermen !.lenncs 
A• 
J.J. 
I.ü
2 • .12.

Ji,..

Ur...xi11uo (fllins 
fü'trcl v.Dalen) 
EJC. 
En pel be:rtus 
Ca:-el Heinz 
fl" 

Christiaan 
lt. 
A.F. 
Leendert 

Pie-i;er 

J./1 . "' . 

(Dc-ü terne-verdijb-
seldonck Ga�rtruida 

DEiw1IHJ .,- J • 
DEf'i;fuillIJ •. m 

E:CTiiEIJ.Eit 
v.DEURSErl H. 

,an Deurscn-Thou- . "" .�enhoofd .P;i.c 11Ji3 

29-11-1896

26-3-1890

28-5-.1902

5-9-1.925
14-7-1925

16-s-1e9e

6-:,-1880 

15-12-187? 

(3) 

GEBJPL�A�S �� 

r�.Hubertmr;r:i3 
Adr .. �lildcrntr:15 
Gouv rn_c$tr: 9ót 
Z tr•nm;h.: .... 1$ 248 
l3eukols n. 41 a 
Vle+ atr: J.t 
Bur�.îoin �zlaon 

1ott .:dam 

llott ,.1·dn� 

Rott rdr:,.l'l 

1tot·te:i::·tl.gii 
s-.';i,.ttfl;!"r 

Le i.den 

Hotte.!!d"m 

na.rein n·er
horn 

2{) b 
111.1.,..P'. '1 ineszl:-:iJ'.ll 

47 a) 
mJ.enbm ,n:r � 

74 
Pi�ot .)3..')J.kla· n 9 

Ov L>chie) 
Ho�üt:tr: 1 r, 

Slachthu��otr:38 

B;l:crci-ti str: 7o 
,nlenburm·r e � 

:;·4 
Kerk.ho:l:'lavn 46 

c tze-ed ijk 128 
do �j.'!'.'lr .,..,e;·i;r: 1,c 
Staten ,re� .>7 d 
v.Spoi;Jkotr: 71
Hudso11et:r: 21'.5

Briclsel"'Pll 44
Schild!Jtr: 29 
Sch::1.ldstr: 29 ) 
Rcnnr <f.�tFtr: 5Jb 
Jo "n l3rr,.nünt:c: 

22 C 

V:i.a' en tr: 67 
Vinken2tr:: 67) 
m�rkbofln· n 60 
Ba.jon0tGt ·: 32
zoomstr: 92 b 
Beukclsdijk 43 

13cukelsc1ij k 43 ,.. ) 
u .croosw-ijks -
1e{Ç 80 

N,. 'Rlnnon Jog 160 
Sche�reni lll;s ·atr: 

10 d 

23- 1 ..... 1916 Rotterdru.1 Sch'1venin()'f-ostr: 
10 a) 

1nrnixotr: 41 
Jac.Crltotr:: 14J 
v.Spcijlrntr: 90 
Busken Iluctd r: 

1.24 

J-4-1886 Capolic n/d 
Ijssel Buokcn Hue"i;13tr: 
1 124 



N.A.ALJ 

DIERlli-îS 

DON 

van DORT 

DRO.;T 

van llJK 
(van Dijk 

van DIJK 
f\n DIJ.KB 

v�n ECK Jr. 
EEHHOORîi 
EERLAN 

{Ecrland 

van EIIfüBDRGEN 
ELEi.ffiM� 

( vr1n der Eng 

v�n de EMT 

.--.."-,�, _WffiT

(Ern:.;t 
van ES 
vqn J�t, 

Î l)ORSCHAIR 
_........EVERSE 

EVEH...,E 
(El/0;1.'SC 
EVBRSB 
EVERSE 
van E!JK 
EIJL 

l!'LORUS 

(a.lino .Florio 

FRA1'TK 

(4) 

VO )RWJU.Eii Ch�B.DATU 1 G D.PLAATS ADRES. 
, ____________________ _

J .r,. 

E. 
c. 

a-. 

Dr.,Tohanne::. 

John.nnes Hub J:'

tus Ad.olphuo 
.A.o. 

A• 
D. 

Johannes 

Jacobus Johnnnes 

M. 

Hendrik Adrinnn 

tî .J .A. 

Johan 
J� 

J.H"

PuT. 

L. 

Cornelis l{qrel 
n. 

L-�endcrt
D.

tliillcm
J.

D"

Carl Gerhard't 
Leendert 
Charles Gerard 
!tcendert 
J. 

lh� brie lrnd ars
ctr� '' "'li 5 
\. es·i;c:taineel 

��8 a 
Kor Zro:";l.kers"';r.,i 

r· 1· .)? 
t!a:!'llixr.itr: 70 
J�.Pie:vsonstr: 

7 b 
Feijenoordk,"ldc 

19 
28·· 3-1905 Ro-'litordaI'! KralingGeplafJ-

le.an 21 
Loofdalcstr: 10 

l-ll-l.892 Rotterûam Loofdr1.kr�t-.c: 10)
Z ,nan11a.lo 36 
Hoem:ro.odoin�l 

26 
Kleiwe� 226 
. 1117.onst:r: 4-9 
vnn Daylotr: 

58 b 
29-11-1913 Rotto.cdnn vr,n Dt1yJ.utr: 58

a.) 
Pu:tsclnan 36 a 
l,Lff n.nenb.alsk.3.do 

37 
22-10-1914 Rotterdam z.1nnenhah1kade

37 a) 
12-12-1883 West Knpemle:r.>.,er,.,..reg 243 a

v.d.Uer::ü·,t:ri 
39 

v.cl. ,crf""str:
34) 

3-12-1874 :Delfhaven Sch:lec'k se g 

'Beulcelscl"Ljk 19 
a 

·4--10-1906 nottcrdrm Cothenstr: 17)
6- 5-1909 liotterdE'..m Oudedijlt 167

Foijenoo:.rddijk 
103 

Feijenoordd:i.jlt 
103 

î.farnixstr: 78 
24- 6-1896 Rotterde.m Blolcli?..nr1str:19b

zsmm.ohàls 173 
27-11-1908 Rott;)x·äam zv1��sl1als 1'73a

î.JeidoornHtr: 15 
2- 7-1903 Rotterd:un Dloklnnds·tr:lOb

t a.ansh.�ln 342 
InmJ.l:'.i.ndon t:r.: 

95 a

Eend:L"e c 1tstr: 
4-8 b

s·;;n.c11lot1clern
,c� 32 d 



FRIT.: l..,

r ·�

GlJ"ïEI l,J .... 
'- -,. l .. \ •,e e1,1nso 

(vnn Ctïcls 

vnn GOP...P 
vo.n GO ... wEL 

G')UlJKUIL 

('JU I"IMU 

.>U r:Ï.f\Pll

de GH'\�.l

(v .d" r'rrmi: 

GRA: 'J\[P 

V00l1, JI\. .EN 

J�col,us- 14- 7-1916 Rotterdnt1 StP.dhouder:=r, .rr
18 C) 

Jo.hnJL 1.00 Hericîri-
cuo Onrolus 26- 6�18'74 ]evcnnrir ner,..., lJ" 94 lJ 

v.d.Du.s enstr:
15 b 

B.P.Lo 

Lst bc:rtu.3 Antl o-
nlu.o Jettheu� 8- S.-�1929 Rott �1mü.
\ illohrorduo "iJ.-
�eJ.mup 28-1-1924 Rotterdnm l?i;ipr•rctr.·: 54 c 

Buuken HuP-i.t.ti:: A.J. 

J.H.
Po 
J. 

9 
BlanèlntT;": 6 n 
de Jnl"f Hl.':!$ 3 
Z "'1.UlCl'L..'ÜS 194
Molennt'I'.'; 8� 
Raau n-mho:f ·nier.

. illem :u- 3-1878 Bamnstode
19 

rw.�u.1enhoffpl .i:.:

,T .J. 

Joharmeo Lam
b.uri.:us 

E. 
Piot�r Abr.·,
ha:n 
n. 

G:i:·nce 

0:rinus 

rerr:l t 

19-8-1913 Bertl'On op 

l. ) 
Hene,,;on wrlnPn 

61 h 
Russiochoctr::

66 a 

zoom RuosiGchc..str:
66) 

Frcücril.str:70 

27-12-1922 Ro·l;tcrdam :V:lrenstr..f l 7
]30êZC[llU:i:11.r,,,·:3l 

ll!4 o. 
1Ic0I'l.:1:F1:1df;i11 "re 1 

329 b 
22-11-1.913 UotteTänm Prof "nol1r.la�:iii.

J.6 ) 
NoorcJ.er.hJ.,ven � 'c 

3 h 
1-12-1910 Ijoselaonde Oor�t Vnrll:cnoo:!:èl

-- acvoe 352) 

de GRAUW Pieter Corne� 
lis 29-5-1922 Rotterdnm

'Pofü;o:nmtI·Q.a t
107 b

V .d.H:l.lst:r·: 19
b 

Ruivon:,t�: Ja · 
.z ·,nnsl-l'J.ls ) ; 1.i1J

v .d�,..lWEîlF.:I'TDAAL ]' • 
(v.d. Gr·oenendr•n l E·rp.,nciocu3 

i. GRO)fäTEV!iJ.D
(Groen�veld 

r. 

Pieter 

ae r.noOT-v.a. BF.Ra H.J. 

cle GROOT I.eona.rdus
tçs
,... �·nlUU1D /,� . 

&mJND 
Cornelis 

3-10-1902 Rotterd�,

9.10.1913 !Uundert

AlbQr- 2.?.180ÇI Rottoraam 

I)e.t•tus 15.10.l8S5 Rotterdam 

Faetstraat lba 
d chalkburD-erut -r

2) 

BrlielsaJ.aan 
122.

Oranjoboomntr"
95 ll $ 

ParadiJolaa.n 
TiollandsesUJ. _'\

<>5 13



GRUND 
(GRmm 

BAAK 

de HAAN 

van HA.AREN 

HáGELBACH 1 evro 

HAGER 

van HAl..l! 

HARP 

HARPE 

�e.n 't HART

HARTMANS 

HAS'.ELBROEK 

v. d. HFIDA

VOORNAUEN 

P. 
J" obe.n Casper

Cornelis 

Klasinus .Frank 

c. 

F. 

Lodewijk 

A.J. 

Jo.n Jaoobus

G. 

L. 

s. 

B. 

v.d. BEIDEN-van SCHAIK Meyr. 

HFlrEl'ANS 

van HERP 

A. 

Izaak 

J. 

�n Herp Jan Cornelis 

HERTOG \� • Zr. 

van HESSEL 

jUSDENS 
G1ü.,,1,�, 
HEU�AllS

REUVEU!ANS 

HELT 

. v.d. HILST

HOEF.NAGELS 

HOEK 

! 

(Ánthony 

\lilhel:nrus 

N.J • 

G • 

H. 

A. 

Oeb.DATID! GEB.FLA TS 

5.11.1911 Rotterdam

2 .4;.1917 Rotterdam

23.6.1902 Rotterdam 

(6) 

ADRBS 

Pijperstr.54 
Pijperst.r. 34.

e, 

Dloklanderstr-
136 't 

Adr. IJilderst 
,. sr! 

Bootsmanstr'4
12

Dreet' 55 

Voorhavon 
1210. 

24.2.1911 Amsterdam v.d. !!oststr.
7 

Sohiebroekse
singel 5 

5 .ll .1892 Ilellevoetsluis West Va1•ken
oordsev1eg;, 53a 
Adrianastr 61 

19.11.1908 OUddorp 

9111.1901 Rotterdam 

2�.5.1915 Rotterdam 

14.7.1889 Deventer 

lfonegouwerlo.a.
63 

Bas Jungerius 
straat 114a 
Sophiakade 29

Berkel selaam 
66b. 

Mathenesser
laan 572 
Hordijk 31 

Groene Zoom
323

van 1 eekeren
straat 82 
Ma.askade <35a)

Essenbu.rgstr. 
51b. 

Rubroekstr. 
los. 

J osephst,r .lOb
?; i rr. 1 �f j f;. 
Stolkstraát 3r 

St olkstr .33 

I.Hubortstr.
60 

Zoomstr.52 

v.4. HOEK 

(Hook Adolf Ambrosius 21.7.1908 Rotterdam 

Ooievaarstr.l 

Buskon Huetst
56b.

Busken Huetst
56b)



NAAM 

v.d. BOEK

van •t BOF!'

HOElC 

HOFMA.N 

HOFIJZER-SNELLEt�AN 

' HOOEVEEN 

� HOGEWEG 

van ROL 

9an HOLST 

,(W:1 
van HON:IJ.r. 

ROOFD'�AN 

in 't HOUT 

BOOTHUIS 

v. HOEST

RUIJSERS 

van IDMERZEEL 

• van Immerzeel 

ISTA 

v.d. JAGT

JALINK

JANSEN 

JANSEN 

JESCBER 

de JOID 

de JONG 

de JONG 

de JONG 

de JONG 

de JOt,.TGE 

Fam. 

VOORNAMEN 

J.J. Mev.r. 

c. 

C.L.

Willem

Geertrui

L. 

' 

J. 

Willem 

Mevr. 

Vlillem 

M. Dr"

J.

Th.J .E. Mr.

(7) 

GEB.DATUM GEB?PLAATS ADRES 

20.5.1695 Zevenh uizen 

16.4.1894 Rotterdam 

6.11.1895 Rotterdam 
.: rP 

• 
.I 

25.8.1Bl9 Rotterdam 

Adr. Mildestr 
15. 

v. Meekerenstr
90 

Beatri_jsst.r. 
4:3a. 

I. Hubertstr

136 a 
G.v.d. Linde
straat 115 a

Croosvdjkse
straat 2 
Persoons dam 

45 
Vinkenstr.84 

Gr.Fllrisstr 
33. 

Gr.Florisstr� 
· 331

Bellevooystr. 
88 

Rustho1'str.l 

Oleandcrstr. 
75.

Boezemstr "z2 

Aelbraohtska 
de 112 
Noo.rdsingel 

77. 

Cornelis Johannes 29.10.1898 Rotterdam 

J.v. Avenne
straat ö •
Allard Pier
sonstr. 9 d)� 
MUlinxstr. Gerrit Cornelis 

J. 

N. 

T. 

c. 

A. 

D. 

G. 

H. 

H. ,:. Mevr.

24.10.1929 Rotterdam 
73 a. 

Rusthofstr 3c
iö. 

Jonk-er Frans 
straat 14. 
Gaf:f el str·. 54 

Marnixstr .27 

a 
Ried erstr .z

Crooswijkse
weg 107. 
Iopendaal 17 

Terschelling 
sestraa.t 25a 
Nobelstr.13a 

Taand ersst.r o 

18a 



e 

;Joossmr 

J'URAI 
(JURàY 

KAPPETIJN 

lfé.l!iê 

KARR'El'AH 

(KARREMAN 

K.4.RRWAN 

KATTENBURG 

KEIZER 
(lCEIZERv.d.WAL 

KERS 

1am a 

KEIJ::ER 

'f... VAN :KLEEF 

de RLERK 
(D'E KLERK 

J(l,Qt!P 
1,1vor 

-KNOL

l{OEKOEK

XOOH'ANS

XOOPS

KOOYl'AN

KOPPEJ"AN

KORTLJ\ND

KOSTER

'!�� KRAäYENDRINK 

'f.__ 1moF.SBETIK 
/ I 

KROP Mr. 

VOORNAl'EN 

J'. 

T. 

Johannes 
Hendrikus 

J.P. 

J'an 

ll, 

li .v. !: evr. 
l argar ettia 
Christina 
A. 

Aèirianus 

A. 

....r. 
Il 

H. 

(8) 
GEB.DATUM GEB. PLAATS ADRES 

10.7.1802 Rotterdam 

22.4.1897 Rotterdam 

23.1.1913 Rot t ordam} .,

Frederikstr. 

Alb. Thijmstr.lJ 

v. Speijkstr.12�
v. Speijkst.r.l�

.Matheneaeerdijk 
245a 

Adrianadwarsstr. 
4s:. 

Adria.nadwarsnt.r. 
48.. 

G.Sobol tenstr.
109 

W. Buyt enwe ebt st 1
92 b,. 

Zvra.anhal s 5 2 b. 

Clipperstraat 2: 

7.11.1918 Rotterdam le Pioenstr.14a 

Pijnackerstr.6 ., 

Berkelselaan 
114 b 

Antonie Arnoldus 23.7el929 Rotterdam 
J' ensi uss'tr .3b • 
Jensiustr. 3b.) 

l• V, .... j<.J,,,1h,, 
Dirk 

H. 

J' .J. 

J.J. 

R. 

F. 

J. 

A.I�. li evr.

Frederik Jean 

.J rl I I>:> , f 
,1 �':fl�J�St:.6� 

z.2.1ag7 Rotterdam I Aleidastr. 75b.

7- � ,, _ y ,

20.5.1916 Rotterdam 

Fab.riekstr. 52b 

Is. Hubertsstr. 
135 

Raauwenhofstr. 7( 

Gouvernestr. 60t 

llrankendaal 135 

J.v. i\vennast�.
· 

49a. 

J. v. Ef renstraa
1 A "• 87. 

Sohieb.roekselaai 
10-

ltt Pijnaokerstfi'
4 . •/ 6.i 

v. Ae rss enldlan
11 



VOORNAME!'t-

Berend 

H.J. 

P. 

GEB. DATm GEB. PLV.TS 

30.8.1911 Barradeel 

(9) 
mms. 

lro.thenea serweg,...; 
21r·

Schonebergarstr.
74b 

Paradijslaan 28 

KUIPER 
(KUIPER 

( RUl:PER ( IIDEPER) 

KORt'..TOROSK! 

RUYPER 

LAGEMDIJ1{ 

Hendrik Pie- 11.5.1888 
ter 

Den Helder 
Zinkerweg 38 
Zin.kerweg 48a) 

ilhelmina 2l.3ol897 Sohevelen (Dld) :Zinkerweg 48a.) 

Sandr-.. lingst.r102 

• Al iBRECHrS

LAW.'JJ:RS ?Jr.

s. 

Johannes 

Simon 

J'an 

J. 

3.6.1914 Rotterdam 

4.4.1Bv5 Hilligersberg 

Q.12.1921 Rotterdam

Finsestraat 50 a. 

Crooswijksestx-. 
860. •

da Costastr.20 

's-G.ra vendijktiBl 
39a. 

LANGEWEG

LAVINO

LAZEt: f:r'1'

Arde Johannes 6.9.1920 Rott ardam Alijda v. Spangen 
singel :31. 

A.P. 

LE'EGENBEEK !"evr. A.

tE�R A 
(LEFR Arthu.s 

DE L'FTEUV/ Dr. C.H. 
p/a v·ed. v. Nelle 

VAN LEEUWEN (dir. van Nelle) G. 
( Van LE7tH'rEN Giliem 

LE?f.AIRE-�\f ANS 

LEUR V.D. 

van LEIJ'DEl'T 

van 'LtIJDEH 

van LEIJDEN 

(LEIJDEM 

v.d. LINDEN

v.d. LilIDEM

LINGE 

l,OOSF..N 

M. 

J.J. 

J. 

P. 

w 

l'lillem 

Th.J. 

M. 

J. 
L.

24.4.1885 

Hofdijk 56/IVa. 

l'ultatulistr 3a 

Adr. Mildestraat 
15. 

Berkelselaan 22 
Berkelàe�aan 22} 

Delfshaven Scgie-
kade. 

�1oornhartstr.. 6 
Rotterdam Coornhnrtstr.6) 
op 11.?.1948 te Rotter.dam over

leden.
Paul JS.:rugerstr. 

14711!
Faradijslaan 31. 

Goudoerijweg 58 

Oude.enstr.8 

29.5.1930 Rotterdam 

le Res . Boezemstr
14. 

le P.es. Boezemstr 
15b) 

P.lereostr.30. 

'fiusthofla.an 41. 

Orasstr.7a. 

v. F.arenstr.2êa.
\k � � 1'- c.i

t- r Q-((,u·(;'4, Ju,,.._ Î
LUPGENS 

I
Petrus Hubertua 30.5.1912 Rotterdam 
Cornelis Johannes 

Kerkhofstr.Bb.

LUSSE 'Mevr. c. Aelbrechtskade 
112.



NAAM VOORNM.7.N GEB.DATUM GEB?PLAATS 
(10) 

ADRES 

(LUSSE·•DALMEIJER Xaooba 20.4.1906 Rotterdam Aelbreohtskade 

\''1ekatraat 6b. LUTTims 

LUTTIK 

van LUYK

l�AASFANT 
(MAASKANr 

MAASLAND 

de MAN 

1TANHAVE 

4tin MAR!S 

V.d. 1 ARK

MARKENSTEIJN

? ARKENSTEIJN

MARTENS

MAYER 

MASTENBROEK 

Johannes Hendri- Rotterdam 
àus 18.201885 
J .H. 

B .r. 

outer 18.11.1908 Rotterdam 

:Maarten Leen-
d�rt 16.10.1908 Rotterdam 

J. 

Petrus Leonardus 28.10.1�03 Hillegom 

A. 

c. 

c.n.

Franeiscus 3.1.1896 Rotterdam 

Na vonde.rstraat 

Pasteursinu,el 21 c. 

Bebgweg 233 a 
Goareesestraat 35 a} 

Raauwenhofrstr.4la 

Bas Jungeriusstr.181 

Gouvernestr.600. 

Sohieweg 32 b. 

Sctd.eweg 32 b. 

Vredenoord •••• ? 

llathenes serd ijk 

Baj onetstr .101. 

Overschie Ri.jksweg 
268 

Bergselaan 168 

MAYER (of JtAGER)- P. 
de \' IT

Versohoo rstraat 53 

Crooswijkseweg 121 van MEEGEREN 

... 
êler HEER

MEES 

MEHAGNOUL 

MEIDAM 

MEil.ER 
(MEILER 

MmSCHAERT 

M'F..UIP..AN 

HEURS 
(t,KURS 

MEIJ'ER 

Jl!LU!:G AH 

MINKE 

Wilhelmus Pe- 12.1.1827 
t.rus 
J. 

Rotterdam ..Bloklandstraat lOa. 

Westzaedijk 140 

M.B. �rnixstr.61 

Jo Admi.raliteitstr 16. 

K. Biokerstraat 6a. 
Biokerstraat Sa } 

J. Noorderhavenkade 58c 

B" v. Meekerenstraat

Zinkerweg 44 
Gerhard Jonann 4.12.1894 Duisburg-Ruhr- Zinkerweg 44a). 

boft (Dld) 
e.c. W. Beukelsznstr.35a

Eduard Fran- 9.10.1915 Den Haag 
oisous 
A.C.

Dahlia straat 8 b 

Is. Bubertstr. 46 



_N_A __ AM ________ ...:V.::O.:::O.!.!RN!!M�AEI:::1 :.!.·? __ GEB. DATUM GEB .PLAA.TS A DRl�S 
{11) 

t!II:t-ît-TA HD 

MINNA RD 

MOLEr-!AAR 

MOLS 

MOLIJN 

MOL!JN 

MOOR 

MOMANS 

MOW.IANS 

t!ej • 

H. 

Hendrik 

ri. .D • 

w. 

A. 

P. 

B. 

c. 

-JRR!AlW•KNOOPS V' .J.

v.d. MOST C. 

MOSTERD G. 

de MUICK M. 

MULDER J. 

l1Jm'Z Dr. J ow. 

22.6.1920 Rotterdam 

Exercitiestraat 7 

Bajonetstraat 33 b. 

Mathenesseraijk SZ b 
ben 

Ber�singel 218 B 

Bloklandstr 28 

Bloklandstraat 14 

Kat. Langendijk 201a. 

de Jagerstraat 40 b.

Oranjeboomstrant 267 

Oranjeboomstraat 267 

Stuurmanstraat 4 

, eL'llarsweg 89 

Aag,fo Dekenstr .32 

Rubroekstr. 51 

( l.'U1"TZ Dr • Johan Willem 30.8.1895 Rotterdam Vollenhovenstr.19a.) 

Spaansebocht 41a de NEEF 

NIEUYIY.ASTE'111lli 

van NIEU\11.AND 

-�rlJAFD

van liOORDW!JK

NOOT'ER l evr. 
(NOOTER 

NOSSENT Fam. 
(NQ;jSEMT 

Q'll"FE'RHANS 

OLOEIWMLDER 

QlV RS 
"'} ( Otp'ERS 

00� 

OOSTERlIBIJER 

OOSTERUM van 

A. 

Arend 

c. 

A. 

Crooswijkseweg 107 

4.1.1922 te Rotterdam Frederikstraat 5b.

Crooswijksex«g•9 

Zweedsestraat 77b. 

Hendrikus Jaco- 20.11.1920 A'dam 
bus 

J.Kruyff'str 25.
J.Kruyffstraát 25 b).

Gregorius Lam- 29.10.1900 R'dam 
bertue 

v. Speijkstraat 152
v. Speijkstraat 152).

J. 

B.J •
Rudolf Jo
sephus
L.

J. 

Gerardus 

St1rnrmanstraat 24 b.

Oranjeboomstr.99

Boogaa.rdst r. 9 9
17.2.1884 Groningen te Rotterdam)\ 

2.4 .1913 Rotterdam 

le Res. Boezomstr.9 

Boezsm8ingel 10 

Kabeljouwsti-aat 43e 



PEELVN 

l'EEL'EN 

PRLK 

l'ESF"ES 
t 

PETltRS 

"Er:'"t:RSE 

FHILL 1-'US 

Pieter 

E. 
' 

L. 

H. 

J. 

A. 

(12) 
CEB.DATUM GEB.PLAATS ADRES 

28.11.1907 Rotterdam 1a.rnixstr. 12 e. 

29.10.1888 

30.7.1894 

\ \ 

F.ot te.rclam 

Rotterdam 

Ad1•ianastr. 130 

Tansleverstr .13 

Exercitlostr.10 

v. Moekerenstr.82

F.udsonstraat 4;5 J
f,( ,_-o 

Brussestraat 35b.

Beukelszdi jk 116 e

Zoutziederstraat

e .... <r!F l, ej. 

Kachiel 

Co.rnelis liar
tinus 4'7e.. 

est .K.ruis}:a.de 3 

POT.HOF 

PRifü3 

PROHN 

PRONK 

liondrik 

Pieter 

C.M.

G. 

PROMK-mJIZER Mevr. H.E. 
(PRONK-HUIZER Hendrika 

PUNT 

-"lE\'AKER

ven REEU\ 'IJK 

da R :GT Ir. 

de RIDDER 

de <tIDDER 

P. IF.TV'El. D

RODERKERK

ROKS

ROOS

Elisabeth 
c. 

J .H. 

H.W. 

Johannes 

B. 

�. 

"' 19. 

G. 

Christiaan 

c. 

J. 

13.5.1915 

24.3.1896 

Rot terdam 

l1aassluis 

8.?.1895 Rotterdam 

89.1.1904. Rotterdam 

13.10.1898 Rotterdam 

van ROOYEN

van -qOS ALEN

van RIJN

RIJNDERS

�ilhelmus Hen-15.10.1896 Rotterdsm 
drikus 
;r. 

C.H.

Nv,. Binnenweg 2ç5 c. 

Overschie Rromme
laan 6. 
.:.>chi eweg 1-B-. 

Overijsselstraat 

Piet licjnplein 15 
Bootsmanst1,aat 7) 

corn. t usohstraa t 3 

Slachthulsstraat 
29 

Dreef 2 

12 

Plertetstra.at 

Eendrachtsweg 

Oudaenstraa.t 8 

Teande.rstraat go 

Boezemziekenhuis 

van Spoijkstraat l'" 
108 

Josephstraat 6'7 

Vle·i..st.raat 12 

Ebalstraat 11 c. 

Crooswijksewog 
108 

Snoekstraat 17 b 



.NAtiV VOORNA!'EN 

RTJSDIJX Adrianus 

van RIJSDEL c.J. 

(VAN RIJSSEL Cornelis 
(alias- Jacobus

SANDIFORTIJansen )Hendrik 
SCHALlCER Johannes 

Pieter 
SCHETTENS Joho 

SCHERTZt 'E!JER 

SCHIPPERS 

w. 

A.P. 

J. 

SCHr..EtIERHOLZ�BOER� H.R. Dr. 

GEB.DATUM 

25.1.189 8 

15.8.1874
3.6.1916 

16.12.1914 

GEB.Er,A TS 

Rotterdam 

Rotterdam
Rotterdam 
Delft 

��IDT Lembertus 22.3.1909 
\ ëilias Bep Wouters) Willem 

Rotterdam 

SCHOTEL Dames 

SCHULLER 

SCHUURBIERS 

SELIER 

SIE-CHUIS 

S!TTON 

SJEFUlE 

SL Ft,:.TJ(AJgP 

SL TNGJ�Rl.MID 

s1"m1.ING 

van ST...OCTEW 
( van SLOO'lfflR 
SLCYl' 

SLUIJ'S v.d. 

SMIT 

Slt'IT 

SNOEK 

SPLUJ';TER 

van der STARRE 

v.d. STEEN 

l�arijn 

Gerardus 
Johannes 

F.H. 

R. 

Th. 

H.H. 

B. 

c. 

F. 
Thomas
A. 

T.A. 

A. 

S1m6n 

H. 

2?.9.1914 Vlissinfieu 

9.4.1891 Leiden 

13.12.1882 Harlingen 

29.5. Hotterdam 

(13} 
AD

R

'5S 

v. Eversdijkckstr.
430. 

Zijdowlndestraat 21a

Gouvernestra�t 54a } 
Marnixstraat 13 o. 
Schilperoordestr.97a 

Noordsingel 192 b 

v. Meekr.enstraat 3

Voorscho�tenlaan 99 

Tollensstraat 60 

Randweg 44. 

Dordtselaan 123 B 

Dreef 2 

Hoom.raads1ngel 88 

Drentsestr.20 a. 

.Kroezenlaan 15 a. 

Marnixstraa.t 39 

Gr. Hilledijk 232 B 

Frederikstraat 46 

tlord�lweg 150 

Is. Hubert'3tr.5 

Coolsestraat 30 a 

Bendrachteeweg 40 b 
Eend.I'achtsweg 40 b) 
Crooswijkseweg 99 

Eooglandstraat 170 n 

Adr. Milde.rstraa.t 15 

Stadionweg 

Bajonetstraat 29 

v. Speijkdimrsstr.12

1�athenesserdijk 102 B 

v. ! eekerens'tiraat



· NAAJ•

STERNAU
(ST!mNtiU
STOCI0:AN

Lo 
Rudolf' 
L. 

STOOVE G. 
(STOOVE Jan Hendr:1k 
STOID,u\N :Mevr. 

ve.n STRATEN 

•' SU!rf."EL 

Harry 

R. 
�1. . 

<lF.B.DATm GE.B.PLA TS 

24.1201924 Rotterdam 

24.�.1882 Den Haag

14.5.1908 Rotterdam

(14) 
ADRES 

Schietbaanlaan 86 
Sohjetbaanstraat 8öBl 

Schiev,eg 170 a 

V.a}lenst.raa t 4?
V.'apenstraat 4? a) 
J.v. Effenstraat lD

2e Res. Boezmnstr.llb

Ommondsestr.63
61 -

' 
' 

. UL'ENBERG Pieter Johan- 11.12.1893 Rotterdam Almondestraat 51 b 

· '\'.�L El'lTirJN

VALK
11:e Vl!LK 

hl.K Mevr. 

VALK �ej. 

VARENKM.•P 

van VEEN 

in 't VELD 

v.d.V'RLDEN 

VEL'll AN 

v.d. VEN

VERDIJ'S"i'FLDONK

. t11IIOEVEN

VER1'ERKE

VEm EULE?î- van
. lû".ERSFOORT 

VERSTAPPEN Mej. 

VER5TO'):!P 

VErH 

...L VIIDEVi:R 

VISSER 

VISSER 

VISSER 

nes 
Cornelis 

r..ere.rdus 

12.5.1891 Hillegersberg Snellemanstraat 32 a 

Oleanderstraa t 105 B 
25.5.1900 Haarlem Gleanderst.raat 103b) 

Oleanderstraa t 103 ;B ot

le 1•:tadellandstr .9!3 

Zwaanhals S66 

Honunelstraat 2 

Jan Herman 17.7.1907 Dordrecht 1 e ICiefhoekstr "29 

Ad.ri1:t.nus 
Johannes 

A.A. 

VJ" 

L. 

Engel J?hi
lippus 
Jacoba Cor
nelia 
G. 
H W l1i 

Frans 

Maarten 

Louis 

Jozua 

,.... • .J. 

P. 

5.1.1906 Amsterdam 

l0.9.lÇ!24 Rotterdam 

22.2.1901 Buurmalsen 

2. q /f, /
5.5.1920 Rotterdam 

20.2.1897 Rotterd8111 

15.5.1893 Utrecht 

6.7.1897 Rotterdam.

J oseptil.as.n B,,, 

Frederikstraat Z5 

Vijverhot'straat 77 

9a�levsnstraat 20 

Pr. Fred. Hendrikstr 
aea. 

Geranium.straat 8a 

v. Meekerenstr.29
' J 

'Puntstraat ::i6 B 

le Res. Boezèmstraat 
8 a 

Crooswijksestraet 

P.Langendijk 20 
/_, (, ' ;,, y'' 2t,,II 

le Wandeloordstr .24 

RoemerVisserstr� 

Lusthofstraat 54 

1-�untstraat 59



1 AA i VC 011NA} ·mi GlID.DATUM <'EB .FLA\TS · DRES 
(15) 

VAN VLIET 

van VLIET 

A. 

J. 

VOO 1U.A 11 li' • 
(VO(}ELAAR Frederik 
van VO�LENHOVEN A. 

12.2.1922 Rotterdam 

VOOGD 

ae vom ER 
(de VORMER 
de VOS 

VF.E,.,.3' IJK 

VRIES 

J.. 

A. 
Aalt.ie 
J. 

L. ?lr.

14.4.1901 Ridderkerk 

j 

vnur H. 
�V!NK-BRlllIDEMBURG \"ilholr.lina 15.5.1912 Rotterdam . 

van VELZEN 

van der WAALS 

de WAAlW 
( de Vit.ARD 
de WttARD 

WAARTS 

van WANSDIJ"".1( 

v.d.WAT.ER

(e:.m
v.d. 1'iEEL
WEERTS

WE\î:RTS 

JUNR!CH 

v.d. t EL 

v.d. "I.ERCK

WESTDIJK 

WESTDIJK 

WEIJllAR 
(WBJJl'AR 

t ··IERffi!A

WI11TERS 

Hendrik Jo- ö.11.1918 Rotterdam 
hannes 
E,S. 
Evert �imon 12.12.190� notterdàm 
J 

Johan 

J. 

J.  

K. 
B .l\', 

6.3.1913 Rotterdam 

Arnoldus 13411.1903 Rotterdam 
C.hrlstct'fel Johannes
Lamber"tJJis}Buber-13 .ll .1903Rotterdam 
tus · /Arnoldus 
J .c. 

L.H.

L. 

P. 

G. 
Johan Adriaan 15.2�1916 Rotterdam 
P. 

H. 

Almond€strn�t 4? 

Dirk 3mitstraat 17 

i'ia.ter,eusstraij t 165

���RPs!�Kit 2i fl
r 

�ath�nesserlaan 270 

Uooglandst.raat 9a. 

Insulinde.rstraat 239 
Insulindestraat 239 a) 
Blo�.landstraat 19 

Sonn"'lan�tra�t 120 

Heemr.aadsingel -26 
Heemraacl.singel 26 } 
Al 1. Pi e.rs onst,raa t. 7 

Aclterdijkstre.a.t 94 B
Ackerdijkstraat 94 b}. 

Jericholaun 15.a 

I!ordijk 3�4 

Spaanse ,,ntJht �c 
Havenstraat�� ,c) �) 
Kl einstniat 15 

Brederodest.raat 1a

Rorenaerstraat 35 a 

Kerkhofla.an 48 

Lavendelstraat 26 
Dr. de Visserstra at 85. 
Rusthofstraet 39 

Kerkl ofla.an '76 

Bloemstraat 58 

· Cleijburgstraat 47a

Hekelingenstraat 23

Slaghekotraat 126

Ooievaaratraat 1�

Schipperstraat 240.

Saftlevenstraat �9a
Saftlevenstraat 38 a)
Stadho4dersweg 159

v. Meekerenstraat 82



(16) 
VOORNAMEN mm .PL�tTS ADIIBS 

de WIT 

>Tr,r, E 
( 'I'J'TE 

J'. 

Fr. 
Frsdrrik Ever-10.4.1909 GroninBe� 
ha.rdus 
Adriana:us 29.9.1905 Rotterdam 

f1EN I.r. J .L.

van ZAKEN-

nO?o�EL 

van "'-
P

l:ST 

Z''f U 

ZiANWE'LD 

Betje 

G. 

A. 

R. 

21.3.1908 Rotterdam 

f:erkhotla.an 60 

Rochussenstraat 229 
thans �:onende �ata-vi .

Hakstraat 18b 

t�ec'lq:.l.enburgple;i.n 1 

Bus.ken Huets"traat 

Fabriekstraat 27 

1.eretstraat 90 

Tochtstraat 24 or

v. Speijkstraat 123

Fabriekstraat 27 

- ftfM s(



Kon.Em.maplein 2. 



,,,.,.,, 
�ê� 

Reonen--Me.nne.s .J31;i;L 28-6-02 R' dam. Kerkhoflaan 46.
� j •d& :Bruin. Vletstraat 15. 

tt ��s Boam.a., l-2-08 Achtkarspelen, Bergselaan 242 • . -::j· J�mdil.i:B&nscliop , 9-9-04 Rotterdam, Pr.Bernardkade 23. 

· i:;� Schieweg 214 c. 
_. -� J .v.Vuchtstr. 30

.Tj •Be-rgb.uj:s Goedelweg 124 c. 
-lr":1.J.A.Bentvêïa. Schepenstr. 74 b o 

�rk van Bentveld, 15-7-91 Rotterdam, won.Schepenstr. 74 b.) 
" • kA.Be:el!:!!&R. Breuke lens tr. 1. Î �A .L. van Beêk. Westzeedijk 12 b. 

;:
J 

t�-c.u.e, Bergpolderstraat 54 II.
•..o...�. Statensingel 146 a • 

...,,frM'evT-.f.h-de Bru:yp. Heulstr. 19a. 
�-$.i.va:n � Saftlevenstr. 9a. 

�m.!fl.��e-. -vfalenburgerweg 74. 
: l�'fiä�'-3:'eSius Bx'US-ae, 24-3-09 R'dam, Frof.Bolklaan 9 Overschie) 

--���. Bergselaan 221 c. 
�fGeêrtruida-�-hétëlîrrg, 5-9-07 Beilen, Bergselaan 2la)

._...Jo.Me � •• .A...Jil. BeJ�.ts .. � Baan 17 4 • 
.f{R1dàe.rd..-1'eetstia, 22-6-87 Sneek, Baan 174.) ...-; .fliiAë-rman-. v Heemsteestr. 23 a. (?) 
�iBRiikê1en. ·Gouvernestr. 96 b. 

� -,A.- de Bi-û:h.î. Beukelsweg 4la • 
..........-�rhr.Dr-.W ... de.. l3lz.u-:knr, Burg.Meineszlaan 2o b • 

....-(Willem da.:::s?.û.i.iî:, 29-ll-96 Den Haag, Burg.Meineszlaan 47 a.) 
.,.,., � Jäne;fe Ma,if;ia3?-8-tlia Geertruida Borsboom-Broeze, 9-8-01 Vught, rles tzeedijk 
�� 

· 465 a. 
,;;.,,,r,, liamrBoer, Ho.ge ri!olenaarstr. 20 b • 
. �ie.ni'eTe-de,,-Boer, ,24-9-02 R'dam, won. Hoge Molenaarstraat 20 a.)
....... _ q!E.;sloemer, Aelbrechtstr. 41. 
---�.� da Costastr. 35e • 

. �k.Berlctl-0�, 5-1-20 R'dam, Methenesserdijk 295 a. 
1,.-ji A�

,i. ;I3loklandstr. 11. 
- L, Baliflêis.. llm.Buytewechtstr. 97 a.
-oJ�irer, 2-1285 Doesburg, Achterhaven 33 a. b n ui.' � �Men-; v.a . ..l3.e 

'� 
Busken Huetstr. 33 a. �""12# 

1 ie: e J3,e. e-npae, 29-9-06 Harlingen, 'latergeusstr. 165b.
"'tl" ·· , 5-6-25 R'dam _\la�ergeusstr. 165 b 
-mt·��==·�· · Buitenhofstr. 13a. 
-.��na'. Vrijenbansestr. 17.

��(À!lY B�s, 17-11-15 Rotterdam, Vrijenbansestr 17.) 
�1. Bgs..t1a�n. VJUl ...]3,-i�, 2�6-93 Vlissingen, Rotterdamsestr. 18a. 
\�v.�• Hamelstraat 48. 
,�.\�Willëm."i-:J1 �lJ..R

.
· k.7-l-26 Rotterdam, Justus van Effenstr. 173. 

�Joha:�-van BQ.d&grnven, 21-3-16 Rotterdam, Spaansebocht 51a, of Betje 
F �olffstr. 34 • 

..-,J �en;· .._ 
Busken Huetstr. 64 II.

�1 1Joha:nna Boeren, 2-11-09 Rot i.,erdam.) 
<"""i41 �n. . : van Speijk��r. 39. 

f�Îiit1.1 :Bi:ile1· en, 4-1 ... 12--Ro-t..t.e..I:.<lam" yan SpeiJlcstr 39 B.) 
i{� · 

, Zestienhovenstraat 17. 
/ nes �� �'.Brel: · e:r 4-3-07 Rotterdam, iestieno:Q

1-7 b. 
Busken Huetstraat 67. 

25-9-29 Rotterdam, Busken Metstraat 67.)
10-9-90 Rotterdam, Pu.pillenstr. 47 b.} 

Zoomstr. 50. 
Pupillenstraat lOa.
G.J.Mulderstr. 81. 
Is.Hubertstr- 53. 



_,,,,,r 
__,. '1?.i3osma.:aie. Rubroekstr. 25 • 
.._,. .M.�.4.Bo&ch .ZWeedsestr. 77 b. 
,,.,- 'tl • n z..vaanshals 248. -�. . ) 

' 

,..A �-1'. Slachthuisstr. 38. 
,.........�-G-U:e--Ge,s.pa:t!V.s Bernardu� Buske�s, 26-3-90 R'dam. Exercitievér. 7a 

w-�---iiilêi;; , Adr.Milderstr. 15. 
-�'•�e&� Ba�, 8-3-14 Groningen, Oostzeedijk 8 bo 

('\� � 'r:; 
�st Binzino , 27-8-93 Rotterdam, v.d. Velde laan 13 • y.,i ... ----·-··- lk�i��=i�: ���-

�.: rdl, Miili:nxatr.143 • 
.---J� • Steinweystr. 32. :!t, 1• _ Bo-er...z_ 

Straatwe1< 233. 
l,ffl;�ila,,nd, Feijenoordkade 20. 

_.,;t • s. 
· 

Riederstr. 23. 
_,,,,_ ,1-U�a&cester-Timnierman. Drentsestr. 9a. il �:z:Jiöê-=NO""Y.wén-; B'-7-97 Rotterdam. Riederstraat 23 . 

Il, orus Jolië.nnes lämbertus BerrschneideT. 4-10-00 R' dam, Slaghekstr. 57b.
i.LJ.JJ. 

orne is encrilf"BrèPdveld,2- -00 Voorburg, Groene Zoom 194. 

� J�i. · Mare 76. 
:..,...tj'J. B�p. Lindedaal 7 • 

• 



'; 
v.Speijkstr. 71.

14-7-25 Stuttgart, Eendrachtstt. 55 b.
Statenweg 57 d. 
de Graafstraat 15 c. 
Westzeedijk 128. 
Ba.jonetstr. 32. 
Vinkenstraat 67. 

16-8-98 Leiden, Vinkenstraat 67)
Kerkhoflaan 60. 

44. 

29a.) 



�� Bi�..!. 
- ZW2anhals 36. ,,.- ·i 

� 
1/estersingsl. 28 "-•

_,..,,,. ID�hÎÎt'.l • (horlogerie)<: Nv,_.Binnenweg 160. 
_.lf- ,Ö&o4rian. A.Fiersonstr. 7 b.
--,� ,Dêgena, 6-5-80 Rotterdam, Zoomstraat 92 b • 
..;;J,- er, Beukelsdijk 43. 

/) 

,; � �r, 15-12-75 Barsingerhorn, Beukelsdijk 43 &.)
/-1 - · rne. -- - Scheveningsestr. 10 d. 

� Î�Üjda Deltenre-V�l.1'1á�;t:ss-e-ldonck, 23-1-16 Rotterdam, Scheveningse-
� straat lOa.) 

--,,7�
.

. 
v.Speijkstr. 90. 

--i_-�· 
Nw.Crooawijkseweg 80.

�- . 7 . Ma_rnixstr. 41. 
-&- � n. Busken Huetstr. 124. 

/"" JÀPw Je X:M;: Dew:-sen-1.houteB:he�fd, 9-4-86 Capelle s/d IJssel, Busken
� Huetstr. 124.) 

�1�"!,:..� 
�f::�:�;�·16;5· 

&" ,1 
• '__, -'ijUS- .Ad�us.. van Bi:-� 1-11-92 Rotterdam, Loofdakstr. 10.

A 6- • n. rniastr. 78. 
,,,,- '�- �·chäin. :Ma?rnixstr. 78. V) ..... iîs,.t. v�'.±1e,!ge"i. Korfmakerstr. 55.

�Ê-�� 
������;t;�·s.

�11-.- ---· �. FeJ.Jenoordkade 79 • 
.,...,, .�.fohal'.lne's Dro-st, 28-3-05 R• dam, Kralingseplaslaan 21.



-

�
hannes. van El:säcker, 12-12-83 /lest Kapelle, BergWeg 243 a, 

Insulindestr. 95a • 
. T"J. l,:i.Pi,::!!t. Beulcelsdijk 19a. 

��e���st, 4-10-06 R-'dam, .Cothenstr.17)�
.• · 1Tilgenstr. 49 • 

..-..-1'� ZWanen.halslcade 37. 
�-MaTt1:.nus Elenbaaa, 22-10-14 R' dam, Zvrnmenhalslcade 3 7a.) 

__)� '!:_�'!'1 El�g., v.d.,1erffstr. 39 • 
.--,,.,_�--àer Eng, won.v.-d.Werf1'str. 34 R'dam.)
.... 1 �9PQl'ilf Adri:aan van aer 1mt, 3-12-74 Delfhaven, Sc.hiedamseweg sr

-1�:Svei�e. Meidoornstr. 15. 
_. l;J}�\ zwe.ans.hals 173. 
� (IleeRè:e-:ri;.....Ev:e.-rse-, 27-11-08 R' dam,:b:m. Zwaanshals 173a.)
:..-luv. ,mui Eij-k. ZWa ans.hals 342. 

__.fr�lem �er-se, 2-7-03 R'dam,Bloklandstr. 10 b. 
--'�'î:r1:lilie �Pel Ev�r.se., 24-6-96 R'dam, Bloklandstr. 19b. 
. "'1,-Eol'laR<i, ' van Duyls tr. 58 b • 

Á."0-oha.n_ne.s Eetla:nd-, 2-9--1-:1:-l3 Rotterdam, van Duylstr. 58a.) 
.,,, �. Kleiweg 226 • 

. -IIB....I..-11.:Wl. Es-de-Mellier Feijenoorddijk 103 • 
......JJ .::r...Jl. van Rs. Feijenoorddijk 103. 

-�--va-n � 6-5-09 R I dam, Oudedijk 167 •
.,J./..Jt-.Jn va.e. Ei-ns·hergen, Putse.laan 36a. 



-' 8�. Elandstr. 65a. 
�abanii.os --llendrinu-s Carolus Fonte-in, 26-6-74 Zevenaar, Bergweg 94 b • 

• P.L�link. v.d.Dussenstraat 16 b. 
,......-lJ�. Stadhoudersweg 32 d. 

- (J�, 14-7--1-6 R'dam,Stadhouderseg 18 c.) 
.t--1 �dt L��ncrert iB:orus, (alias Charles Gerard Leendert Floris), 

Eendrachtstr. 48 b. 
·��tue ..Anj;hollius Met,theu.s Fri�rr..gs, 8-8-29 R'dam, Agniesestr • 
.. rTJ roJ:'dus ïVilb.emmus Frie'imlan, 28-1-24 R'dam, J?ijperstr. 54 c. 
�-A...T.., FJ:o� Bus ken Hue ts tr. 9 • . 

• 

1 



�-�d. · Paradijslaan 111 
-�&:cnQ;J,io �l!t1J..s l}r.u.n4, 15-10-95 R'dam, Hollandsestr. 35 b.)... -s--J-•. 3 ·��e. Henegouweräiaan 61b • 

.....-J-�:i!r.tl• :t!Iolenstr. 85. 
_./1- Ge-ttà:r-1mrn. Heemraadsingel 329 b • 

�u.dl::i.a.an,x::fühH 22-11-13 R'dam, J?rof.BolklaHn 16.) 
.-i,(_J? �Ve4-do l?a.etstr o 15 a. 

�r Groen-ev�·ld, 9-10•13 Kllimdert, Schal:kbur_gers-i�.2.) 
Il ... ��. Noorderhavenlm.de 3 b. 
,......,.(Mi!�intt.e-v.a� .Graaf, 1-12-10 IJsselmonde, Oost Va:kenoordseweg 352.) 

��l. Boezemsingel 144 a. 
--+s,-P�t8w ��Pli�li� de-Gra"'ClV7'; 29-5-22 R'dam, v.d. Hilstr. 19 b. 

� 'Qaar. de Jagerstr. 56. 
AT- Jr..-ursii Qie1s·. . Russischestr. 66 a. 

, (� La.moe.rtus- van--Gi&� 19-8-J:3-;se.��,_g_ussischestr. 
--,.,�. 98.leliQ., Zwaanshals 194. 
;..-�:... �lei ánse. Raauwenhoffplein 19. 

-(WüJ im c;e.J.e.ij.nse ," 19-3-78 Haamstede, Raauwenhof:t'p:tein 19) • 
....-J- E...v:a:o ac>i:p. Frederikstr. 70. 
�,;:8PPi:b (:}rartdia. Boezemstraat 107 b. 
A- Pv8rtmd. J?ijperstr. 54. 

(J��t Saei*ir-G.l:'ï.l.nd,�;i.J.-11 R'dam, l?ijperstr. 34 a.) 
�o'(t.-6-röene'l'l.daal. Ruivenstraat 9 a. 

--(Fra.noiseus v.d.Gr-0enBnàaal, 3-10-02 R�m, ZW:aansha-1�4 b.) 
,.........g _ Pl-Qt,er :M.1-rabanr va.i.. .C-0.ra.el, 27-12-22� R' dam, 1/ielrenstr o 17-
.--tl .... �ua Albeir'tu.s -d'e· Groot, 

r-1 �v-d-Berg. 
1 

2-7-89 R•dam, Oranjeboomstr. 93 b •
Brielselaan 122. 

' 



,....;:;:'{1-
-,., -1 

Dr.M.Houthuis. Boezem.s·traEt.t 32 
lMevr. v.d. Heiden- van Schaik. Berkelselaan 66 b. 

� -A.J .Harp. Schiebroeksesingel 5. -i; Lodewijk van Halm, 24-2-11: Amsterdam, v .d.Hoststraat 7 • 
..::::_,. Mr.Th�.T .E. Huijsers. Noordsingel 77 .• 

·�M.Hekhuis. Methenesserlaan 372. -"1-�.f Kla.sinus Frank de Haan, 23-6-02 Rotterdam, Adr.Milderstr. 62 b. 
�-Zr.W,Hertog. - Essemburgstr. 51 b. 

· - Cornelis Haak, 2-4-17 Rotterdam, Bloklandstr. 136 b.--"S'-F.Hage:r. Voorha.ven 121c. 
-....t -L�Hartmans. Henegouwer laan 63. 
't"f'"'fhJ.v,Huest.' Aelbrachtskade 112. 

-""v .... van Haaren. Bootsmanstr. 12. 
-+ -G• van 't Ha.rl. Adrianastr. 61. 
��1-J• van.Herp. van Meekerenstraat. 82. 

/ (Jan Cornelis van Herp, 9-11-01 Rotterdam, Ua.Pskade 95 a.)
-.,.,')-J 0M van Hessel. Eubroekstr. 103. 
�Heusdens. Josephstr. 10 b. 
--...l�Anthony Heuvel"!lans, 24-5-15 Rotterdam, Stolkstr. 33. 
�t�-Wilhelmus Heuvelsmans, ·14-7- 89 Deventer, Stplkstr. 33. 
�fy-N.J ,Heij. I.Hubertstr. 60. 
,.._.� G.v.d. Rilst.· Zoomstr. 52. 
_... ... H.Hoefnagels. BloklBndstr. 26. 

'11- Hoek. Ooivvaarstra!?t 1. 
,:;: s-A.v.d.IIoeki Busken Ruetstraat 56 B. 

_ (Adolf Ambrosius Hoek, 21-7-08 Rotterdam, Busken Huetstr. 56 B.) 
,........3D .... Mevr.J.J. v.d. Hoek, Adr: Milderstr. 15 • 
.....-,..,,-c. van 't Hoff. · v.Meekerenstr. 90. 

lf 

�-Jt-1/illem· Hofman, 20-5-95 Zevenhuizen, I.Hubertstr. 136a • 
...--.,l�tertrui Hofïjzer-Snelleman 16-4-94 R'dam, G-.v.d. Lindestr. ll5a.
�1 ,Hogeveen. Crooswijksestr. 2.
�L J. van Hol. Vinkenstr. 84.

'�,van Holst� Gr.Florisstr. 33. 
-...-1 (vlillem Holst, 6-11-95 R'dam, Gr.Florisstr. 33.) 
..:..__.... (1/illem Holst, 3-8-23 Den Haag, G-r.Florisstr,33.t) 
��Jillem Hoofdman,' 25-ff-19 Rotterdam, Rusthofstr. :ij 14. 
_....�, Mevr. van Hondt. · Bellevooystr. 88.

-!Z:..rf.v.d.Heida. Spphiakade 29. 
_..,Jb_ Izaak van Hennik, 19-11-08 Ouddorp, Groene Zoom 323. 

,..-</ .... Jen Jacobus Harpe, 5-11-92 Hellevoetsluis, 1Vest Varkenoordseweg 353a. 
_.,(• M. in I t Hout, Oleanders tr 75. 
__...,_J,Heusen. Anemoonstr. 19 b. 

- , t-Mevr.C.Hagelbach. Dreef 35. 
__.,..:I H.Hogeweg. Persoonsdam 45bff;a:xE:ïl:in•@sk:x: 
_ ... //-S.Haselbroek, Bas Jungeriusstr. 114 a• 

A ;·.i. va.§ IIM'l)� Sefilettoeksed::ngel 5-. 
__.,,r-A,Renema:i;is • B 

H
t
orç:lj...ik

t 
31.43· 

�
�:1. -i:.oei. ea r1JS'S r. a.



-", van Immerzeel. J. van Ave:a.nestr. 6.
(Cornelis Johannes van Immerzeel,' 29-10-98 R'dam, Allard l'iersonst"r. 9 d

-...-t>Gerrit Cornelis Ista, 24-10 29 R'dam, Millinxstr. 73 a.

e. 

' 



� !OH J( • de Jong.
./' � -N .Jansen.
r 1"0"v.v.a. J?.gt. 
)(' Z,.J .Jalink. 
,:- '/-T. Jansen·. 
Y7. A. de Jong. 
J �' Mevr.H. il. de Jonge. 
-:vt.,J • de Jonge.

�/f Jurai. 
i (Johannes Hendrikus 

* of T.Joosseh.
I? de Jong. · 

t 9 D. de Jong. 
�s- C.Jescher. 
)-' Fam. G. de Jong • 

• 

Juray,lo-7-92 

:rTobelstr. 13 a • 
Gaffelstr. 54. 
Rusthofstr. 16. 
Jonkêr Fransstr. 14. 
Marrilixs tr. 27. 
Crooswijkseweg 107. 
Taandersstr. 18 a. 
Frederikstr. 46. 
v.Speijkstr. 123. 
R'dam, van Speijkstr, 123.) 
Alb.Thijmstr. 11. 
Riëderstraat 3 •· 
Iependaal 171. 
Anemoonstr. 17 a. 
Terschellingsestr. 25 a. 

/ 



X 11 

P<../J :SKr�ayoa:S-1"-ink. Schiebroekselaen 10 b.()!,.[ • PekQ.ek. Fabriè:kstraat 32 b. pç it-r�vA_.MtV .Keizer. zwaanshals 32 b. · 
Pr. LL tyr���ret� Christina Keizer-v-d-Vlal, 23-1-13 Rotterdam, won.R' dam) 
)( 16...���pic Jeéln Krop, 20-5-16 R'dam, van Aerssenlaan ll. 
X tt- ::·.......,�· ' · Gouvernestr. 60 a. 
�lt- H�1 Kl�ef. B�rkelsela�n 114 b. 
K l.l,_�� Xrött-;te, 30-8-ll 13arradeel, Matheneesserweg 21 d. 
4-.J 1.:��·t<-

Hu.Elsonstr. 67. 
�s-��s. Clipperstr. 24. 

�/�nb��· �7.Buytenwechtstr. 92 b. 
1�����"Pl!'etiJn. !llathenesseràijk 245 a. 

-z�n. Adrianadwarss tr. 4. 
�--��eman, -4-97 R'dam, Adrianadwarsstr. 4 � .• J
* ,-�.w..an, G.Schol tenstr. 109 • 
.RSj-�jz'èr, Pijnackerstr. 67, · 
A�r H.de Xl.erk, Jensiusstr. 3 B. 

(Ant0uie Arnold de Klerk, 23-7-29 R•dam, Jensiusstr. 3 b.) 

r5(

........i,

_..,. 
i ��n:o:1,, 3-2-9 �'daY.!l, Aleidastr. 75 b. 

·x l Î .J .Koopmans, . Is.Hubertsstr. 135. 
,(IS' J-;-J-.�p�, Raauwenhofstr. 70� 

• v.Meekerenstraat. 3,. 
:V..l'.:k:"E.1toster. J. van Avennestr. 49a.

- �. J.v.Effenstr. 87. 
v ( Ami-Ties van de ' Kraan, 7-10-12 R• dam, J. van Effenstr. 87) 
Xl K� · le' Pijnachterstr. 6. ' 
1 (�--0onrBlis oesbeek, 8-11-93 Kralingen, le PijnacRerstr. 6a.) 
tk '11--.. �g, . · Schonebergerstr. 74 B. 

f..f(, h&ttij t. Paradijslaan 28 • 
. X� J-cl:l.alllles lî:uj.p.er, 3-6-14 R• dam, Finsestr. 50 a. 

X B �i-amn; Kess�l, 7-11-19 R• dam:z. le Pioenstr. 14 a. 
( 

· · .aP;e -11-06 RI:dam, J. van Gestellaan 1� tttmnx.· /{ 17. er, . _ Zinkerw·eg 38. 
ó< Reud.t.:lk Piete.r Kuiper, 11-5-88 Den Helder, Zinkerweg 48a.J 

,r J5 W4lhelmina-K.ui.per-(Kueper) 21-3.-97' Schevelen Dld, Zinkerweg 48 a.) 
·;i.U .. �ki. · Sandelingstr. 102. 

X.. /�'f':1:.e,-,ej.an. Frankendaal 135. 

' 



./ 

X1'-�.Louwere.nburg, Bergweg 308 a. � t,. -A T -er 22 A � • Berkelselaan •
-K1; (APtfflil' Leer, Berkelselaan 22.) 

Ä.J
..- J •H.Luttik, Navonderstr. 12 (?) 

��-M.r,J.Lammers. •s-Gravendijkwal 39 a.
,\._r�van Luijk Pasteursingàl 21c. 

t,�ambrechts, 9-12-21 R'dam, da Costastr. 20. 
f -.{hP.Iiaazemetz. Mul tatulistr. 3a./h J' 1!U..-"" . 

/ � -�-.� .uav--ino. Hofdijk 36 IVa. 
(

l,�-��agendijk, 4-4-95 Hilligersberg, Crooswijksestr. 86a.
·�.J-.J.v.d.Let,r, Paradijslaan 31. 

h >]hnP,A,i,eegenbeek. Mr. Milderstr. 15. 
)( A-I � Leijden. Goudserijweg 58. A fh-�. �� L�ijden. le Res.Boezemstr. 14. 
I( -(Wi�lem Leijden, 29-5-30 R•dam, le Res.Boezemstr, 16 b.)

Ä- M. P. ,ran Leijd�n. Oudaenstr. 8. 
f · -�·inden, Rusthoflaan 41. 

1�T"d-.l:,:l:nden. Plereostr. 30 .• 

L 

X. ,��·Li,nge. Grasstr. 7a. 
X t1- P-etrus IIttbertus Cornelis Johannes Lupgens, 30-5-12 R• dam, Kerkhofstr.
N. tl,- Mevr. C.Luss�. Aelbrech tskade 112 .• 
� (Jac�ba Lusse-Dalmeijer, ao-4-06 R'dam, Aelbrechtskade 112a.) 
�Johannes Hendricus tutters, 18-2-86 R•dam,Wiekstr. 6 b. 

x'�t-�sen. v.Harenstr. 26 a. 
;,(Jl"P"��n 

j
euw_en. �dir.van Nelle) Coornhartstr. 6. 

; ( l�axtt ]:,eeuwen 24-4-85 R 1 dam, Coornhartstr. 6 .• � op 11-7-48 te 
"""1 

R terA. ver ede 
r i> ..... �,è..lto.euw. p a ed. v.Nelle, Schiekade Delfshaven. 
)c- "'-l1l:.. C,H, d ,Leeuw P/ a lied. v .Nelle Schiekade Delfshaven • 

. A if -Arj e �hannes Langeweg, 6-9-20 R• dam, Alijda v. Spangensingel 31.
,('JL�aire.Wans. Paul Krugerstr. 147III. 



,..tl&. M 

+ 
eJ • W.Mols, Bergsingel 218 B. 

1.p-. J • A.Mas ten broek Bergselaan 168. r-l-B.W.Maaskant • Bergweg 233 a. 
� (Wouter Maaskant, 18-11-08 R'd�, Goereesestr. 35 a.)
:;../-J 0 Mees. Westzeedijk 140. 
'1 1-J .1,Iei:ischaert. Noorderhavenkade 58 c. 
/ (

-�·�eiler. Bickerstr. 6a. 
� Meiler, Bickerstr. 6 a) 
f ,.,. iranciscus 1'11'3rtens, 3-1-96 R' dam, Bajonetstr. 101.
..J. - .v.d.Mark. Schieweg 32 b • 
....L!ÜPetrus Leonardus van L'Iaris, a8-10-03 Hillegom., Schieweg 32 b. 
r-,,, Hendrik Minnard,22-6-20 R•dam, Bajonetstr. 33 b • ...,..,_J.Manhave. , Gouvernestr. 60 c. 
1',,1 J • L.Muyter. Schonenbergerweg 10 b. 

; - O.Momans. de Jagerstr. 40 b. 
y{/1-A.D. Molenaar. Methenesserdijk 33 b ben. 
� � C.C.Meijer. �.Beukelszstr. 36a. 
;\.t_Maarten Leendert Maasland, 18-10-08 R•dam, Raauwe:nhoffstr. 41a. 

'1'B-C.D.Markensteijn. Mathenesserdijk 300 B. 
f /-C.Markensteijn. Vredenoord ••.• ? 

t-�ll-:V-�n Meegeren. Crooswijkseweg 121. 
l'f- 'ihlhelmus Petrus van der Meer, 12-1-97 R' dam, Bloklandstr. 10 a. 
"t..-l.-J.Meidam. Admiraliteitstr. 16. 
'+•- M.B.Mehagnoul. Ma'rnixstr. 61. 
,lto-B.Meulman. van Meekerenstr. 79. 
+ ty ... A. C.Minke. Is.H"ubertstr. 46. 
-f 1( ... H.Minnaard. Exerci tiestr. 7" 
1'-1�- A.Molijn, Blok�ndstr. 2 8  

�3t>- P.Molijn. Bloklandstr. 14. 
-f 3t/- C,v.d.Most. Stuurmanstr. 4. 
� jf_ J .Mulder. Rubroekstr. 51. 
r)Y- M. de Muick. Aagje Dekenstr. 32. 
�1.)_Eduirrd Franciscus Millecam 9-10-15 Den Haag, Dahliastr. 8b •

/, 

. T. 11.Jreurs. Zinkerweg 44. 
X (Gerhard Johann Meurs 1 4-12-94 Duisburg-Ruhrort D.ld. Zinkerweg 44a.)
f �.i: G.Mos terd. Weima:nrsweg 89. 
_,...�LB.Moor� Kat.Langedijk 201 a. 
J.'1-3- 'r • de Man. Bas Jungeriusstr. 181. 

)<}1:j--P,Mayer �of Mager)-de Wit. Verschoorstr. 53. 
X �ians-K.noops. Oranjeboomstr. 267.

��orrian� Oranj�boomstr. 267. 
�-�·P.�aye�. Rijksweg 268 Overschi�. 
� r.J.W, Muntz. 
X (Dr.Johan Willem Muntz, 30-8..-95 R• dam, Vollenhovenstr. 19a. ) 



�Fam.Nossent. �
/ 

Gregorius Lambertus� A. de Neef 
--.t Nieuwkaste�len. -J Arend van Nieuwland--'I C.Jüeuwland 0 

t 

van Speijkstr. 152. 
Nossent, 29.10-00 R•dam, van Speijkstr. 

Spaansebocht 41a. 
Crooswijkseweg 107. 

4-1-22 R•dam, Frederikstr. 5 b.
---.,Mevr. Nooter. ....---fHendrikus Jacobus Nooter,--t A. van Noordwijk,

� Crooswijksestr. 9. 
J.Kruyffstr. 25.

20-11-20 A'dam, J.Kruyffstr. 25 B)
Zweedsestr. 77 B. 

e 

' 

152.) 



...c:::.3 B,J •hxûlvers. Boogaardstr. 99. (Rudolf Josephus Olfers, 17-2-84 Groningen, won. R1 dam)
---,..J J .Qffermans Stuurmanstr. 24 B. 
--a,.'fL.Oonk. le Res.Boezemstr. 9 • 
..--.rJ.Qostermeijer. Boezensingel 10. ----LGerardus van Oosterum, 2-4-13 R•dam, Kabeljouwstr. 43e.

__..l
1P

3
ie

0
ter Ouderkerk, 28-11-07 R' dam.,_ MarniJBstr� 129e._,.. • ldenwalder. uranJeboomst.r. ':J 

' 



�re.Punt-....-.IL • Oorn.Muschstr. 12 • 
.-,,,..;p_ C.M.P:ohn. Schieweg 137 b. 

• � e�drik Pothof, 13-5-15 R• dam. Nw. Binnenweg 295 c •.,.....�-�eJ.Plomp. West Kruiskade 3. 
�

"" (Nee1 tje Gijsberta Plomp, 26-12-09 R• dam, won. R' dam) 
..-.::: 

-.Pa.ks. Adrianastr. 130. --l- E.Peelen, Tansleverstr. 13. 
--,( Everardus iYÏlhelmus Peelen, 19-3-04 R' dam, Voorhaven 121.) 

--�-L.Peelen, Exercitiestr. 10. 
� _ H.Pe':l.k. v.Meekerenstr. 82. 
� Mevr,H-.E.Pronk-Huizer, Piet ueinplein 151. 
;::.+c;-(Hendrika Elisabeth Pronlr-Huizer, 8-7-95 R' dam, Bootsmanstr. 7.) 

��Machiel Peterse, 29-10-88 R'dam, Be kelszdijk 116 a • ....;:;,,-s _,J •:12:!i:lts:a Peskes. Hudsonstr. 43. 
/Il ( ... ·:ohan Herman Leonard Peskens, 19-2-11 R' dam. Hudsonstr. 45 b) 

1 Pieter Prins, 24-3-96 Maassluis, Krommel aan 8 o�rerschie • 
.....,...."' -A-Peters. Brusseatr. 35 b • 
.:....&_ Cornelis Martinus Philippus, 30-7-94 R•dam, Zoutziedersstr. 47a.

Overijsselstr. 92. 



�'-J • van Rooyen, Ebalstr. llc • 
.......-1-G.Rietveld, Boezemziekenhuis. 

---��I r.B. de Re�t. Eendra�htsweg 26 �. 
--�C'.J • Vlan 'Ril.jssel. 7-ijdewindestr. 21 a. · �Cornelia Jacohus van Rijssel, 15-8-74 R'dam,Gouvernestr. 54a.)

,�-Christiaan Roks, 13-10-98 R•dam, J>sephstr. 67.�·-. J.H.Raams, Slachthuisstr. 29 • .....-J-Johannes van Reeuwijk 29-1-04 R'dam, ltli!i.Ebt:ka::kxxxifil:x Ple:itetstr. 90 a •
.,-J,- 1.V • de Ridder.. 

' 
Taanderstr. 90 

,...-;5-G, de Ridder. Oudaenstr.8 �-Roderkerk. van Speijkstr. 108 
,......,o_ C.Roos. Vletstr. 12 • 
....-it�Wilhelmus Hendrikus van Rosmalen� 15.10- 96 R•dam, Crooswijkseweg 108 B. 
�,� J, van Rijn. önoekstr. 17 b. 
/1� C.H.Rijnders. Busken Huetstr. 56 a. 
�,sAdrianus Rijslijk, 25-1-98 R•dam, van Eversdijckstr. 43 c. 
;..;,1,-H. W.Rademaker. Dreef 2. 



7!-J .Schippers, liollensstr. 60. 
� H.H.Slegtkamp. Gordelweg 160 • 
..-::it- C • S:il.ngerling. Cools es tr. 30a-�-Gerardus Johannes Selier, 9-4-91 Leiden, Kroezenlaan 15 a.
� E.J. W.Schuller. Heemraadsingel 88. 
/";/� • S"to c.Enan. S chi ewe g 1 70 a. 

�-��
�

rAau Schietbaanlaan 86. 
�tij� &.l'f Sternau, 24-12-24 R•dam, Schietbaanstr. 86 B)

..,.:,--1 �]\��'tan $iooten. Eendrachtsweg 40 b. 
(Th�a\ van Slo�ten, 13-12-82 Harlingen, Eendrachtsweg 40 b.) 

...-t_Joh.Scheltens. Noordsingel 192 b •. 
- r1endrik Sandifort,(Alias Jansen) 3-6-16 R'dam, Marnixstr. 13 c.�
� F.�.Sierhuis. Dla:Tnixstr. 39. 

u..i
� Cornelia �ohanna Sierhuis-Lammers, 22-12�0 R•dam, �..zTnixstr. J9B) 

·� Th Sjerre. Frederikstr. 46. 
�J - .Schertzmeijer. van Meekerenstr. 3. 
� B. Slingerland. Is Hubertstr. 5. 
,,..,.,,-r - �. Crooswijkseweg 99. 

T�..S±Uijs. Hooglandstr. 170a. 
r�.Sm±-t. Adr.Milderstr. 15. 
�. Bajonetstr. 29. 

,��tarr�. 29-5-R'dam, �athenesserdijk lo2 B. t- Silwtver. v-an Sreijkdrmrsstraat 12. 
.... -IH v. d.S reen, van Meekerenstr. 55. 

� it:U:k:ixitttUJ1S:rxii!Ifli��Xdi.xzrl:ix 
/__,, -�sterkman, 21.12-01 R•dam Provenierstraat ll. 
�� �rman ' J.van Effenstr. 13. 
�� �traten, 14-5-08 R -dam, 2e Res.Boezemstr. 11 E.
�R Sukkel. Ommondsestr •. 63 • 

. ,_ ....... ,..'{:tr:i,_nu,.s Pieter Sukkel, 4-11-08 R• dam, Ommondsestr. 61 B.) 
=�,���l!teê_!eill)Jergen, J .Kruyffstr. 25 B. 

;,;::,r,;. Marijn Schuurbiers, 27-9-lf Vlissingen, Drentsestr. 20 a. 
� ..,....Lambertus Willem Schmidt (alias Bep Wouters) 22-3-09 R'dam, Do!di$selaan / r 123 B. 
·�,'t'Rcfxef\ Wapenstr. 47. 
___.-(" �\'RlendljJc Stoove, 24-6-� Den Haag, Wapenstr. 47a.) 

�o annes Pieter Schalker, 16-12-14 Delft, Schilperoordsestr. 97 a. 
,"tt_�t. . .

Stadionweg. 
-R.Sitto n.- -if...û.k:.,.,�r-1� Gr.Hilledijk 232 B. 
_ Dames Schotel. Dreef 2. 
_Dr. H.R. Schleuerholz-Boerma. Ra:li!:W.weg 44. 

· Voorschotenlaan 99 
7-A· p. Schippers. •





-

,... -P'ieter Joha.n:nes Ulenberg, 11-:.2-93 R' c1an, i�lniondestraat 51 b.



'�--k, Ackerdijkstr. 94 B, 
� �eJ.mina Vïnk-Brandenburg, 15-3-12 R• dam, Aclgerdijkst.r. 94 b)

11� .q.. Verstappen. . van ��eekerenstr. 29. 
�,�èndri-kus Wilhelmus Marinus Verstappen, 2-9-01 Den Haag, van Meekeren-

jA,-, "-- _ · straat 29) 
-�...Jh,,eeswijk. Sonnmanstr. 120. 
�- A. va� Vollenhoven, Mathenesserlaan 270.
�oaven. Saftlevenstr. 2o b. 

�� Joharu1us Vel tman, 5-1-06 A• dam, Josephlaan 24.
-----�r.M.Valk. le Middellandstr. 93 Bo 
_i....::�s Valentijn, 12-5-91 Hillegersberg, Snellemanstr. 32 a.

��nkamp. Zwaanshals 366. 
�·d��elden. Zaagmolenstr. 135. · .Ven. liblt�:Jog:x Frederikstr. 35.
�to , 5-5-20 R•dam, Puntstr. 36 B. ��lin 

1 P.Langendijk 20.
�-�.'Hitokers. IJ�-- -':-. '"'B. 
�-, �sser. le landeloordstr. 24.
�-�?liter- Visser, -7-97 R• dam, "wemer Visserstr. 16 a. 
�J,,J,îisser, Lusthofstr. 54. 

� �Yisaer, Puntstr. 59. 
� ,�ar�eth., 0-2-97 R•dam, le Res.Boez mstr. 8 a. 
�_QÎns-y�èPgever, 15-5-93 Utrecht,. SX,ooswijksestr. 4 B

..-:::w:.�Xerdi�sseldonk, . V1Jverhofstr. 77a. 
�� Vliet, Almo11destr. 47. 
�....J.. ltan Vliet, Dirk Smits tr. 17. 
� �elaar, Watergeusstr. 165. 
�k Vogelaar, 12-2-22 R•dam, Eemnerstr. 3 of Beverstr. 23 B.)

).(�gd . Hooglandstr. 9a. 
/;vj'., de Vormer, Insulinderstr. 239 • 
. /' ���tje de Vormer, 14-4-01 Ridderkerk, Insulinderstr. 239a.)

� J'.�� Vi.s. Bloklandstr. 19. 
I

J (J ,·:a..fios, 9-3-18 R'dam, Bloklandstr. 17) 
, _JJ, ... d.�, T �e�, Heemraadsingel 26./ ......... r3�\r5, Jde Vries, Heemraadsingel 26 ) . _,_ 
�� .all.P1ersons1,r. 7. 
�.Jaeoba Co�nelia Vermeulen- van Amersfoort, 22-2-01 Buurmalsen, Geranium

straat 8 a. 
�man in •t Veld, 17-7-07 Dordrecht, le Kie.fhoekstr. 29 

ER�el �ilippus Verkerke. 10-9-24 R'dam, Pr�Frederik Hendrikstr. 88a.
����� Oleanderstr. lo3 B. 
/_' 

('tfe'rardus de Valk, 25-5-00 Haarlem, Oleanderstr. 103 b.)
..... -. IT"an �een, Hommelstr. 2. 

,�an Velzen. Jericholaan 15 a. 
�·�. · Vallè. Oleander:iJ!!.:z.m:�traat 103 B.



�tr. Witte
(\ 

' 
Frederik Everhardus Witte, 10-4-09 Groningen, vertegenwoordiger, 

_J.1s... tJ\,ana -Wonende te Batavia)

Rochussenstr. 229. 

_ �mar, Saftlevenstr. 39a 
__,, 1'� Aàriaan 7eijmar, 15-2-16 R'd� Saftlevenstr. 38 a) 

-It.H, o.d.Wel, Cleijburgstr. 47 a. 
_.,./t-l, 9,Weinrich. Bloemstr. 58. 

�
� ma. Stadhoudersweg 159 • 

• � Jan Wiersma, 24-2-97 R'dam, Stadh?udersweg 159 c.) 
• • v.d. Weel, Dr. de V:.i.sserst:r. 85. 

_ J-:S.-S. de Waard, Spaande bocht 59. 
::,'"�t Simon de Waard, 12-12-03 R•dam, Havenstraat 93 c.) 
� .. J.---d:-e-Waard, Kleinstr. 15. 

-�n Waarts, 6-3-13 R1 dam, Bredero<i:estraat 4 a.
' -�us Christoffel Johannes Weerts, 13-11-03 R'dam, Rusthofstr. 39. 

• .deWater, KerkhQflaan 48. 
� -s A.rnoldus Hubertus Weerts, 13-11-03 R•dam, Kerkhoflaan 76.

�h.Weetdijk, Ooievaarstr. 190

�.Westdijk, Schipperstr. 24 c. 
,.....-11-�ters, van Meekerenstr. 82. 
�J-rè:e Wit, Kerkhoflaan 60. 
�_J.-JW.r:iam.2.s.-,Wijngaard, 29-9-05 R1 dam, Hakstr. 18 b.

�-� Wansdijk, Korenaarstr. 35a. 
-.. ..,·-�rik Johan.nes van der Waals, 6-11-18 R' dam, Hom.ijk 334.Itllllkx 
�eek, Lavendelstr. 26. 
�-eA. I._v. d. Werck. Slagheks tr. 126. 

�114:..J: :EuWijtrbergen. Meckelenburgplein 1. 
/1�sveen-Zoetermeer. Hekelingenstr. 23. 



I � -Zaken-Trommel,
,. .. �-A" Zevenberger, 

l{--R-.Zundorf. 
�n.

��îst.
/ 

21-3-08 R•dam, Busken Huetstr.
Pleretstr. 90. 
Tochtstr. 24 of 2$. 
van Speijkstr. 123.
van Speijkstr. 6.
Fabriekstraat 27.

18a. 
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l'INISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

's•Gravehliage, Ui September 1949 

No.: 

Ond.: 

,, F.3 67788 III d/ III h ;, 
VERTROUW� LIJK 

Vereniging 
11Nederland-U .s.s.R." 

Mede te Uwer informatie moge ik U èer iohten; van welin
gelichte zijde te hebben vernomen, dat ondergenoemde personen
lid zijn van de vereniging 11Nederland-U. s.s.R. ": 

�.v,d. DRiliT, Julianalaan 98 b;

N.op 't E�"'DE, Aleidastraat 12a;

LAGARDE, A.leidastraat 83a;(mogel1jk identiek aan: Dirk LAGATID�,
geb. 5.8.1900 te Dordrecht, wonende Aleido.strea.t 83a te
Schieda.I!l)

· c. :tlOLLEl.\'!VANG"ER, Aleiàastraat 150b; (mof'.'1'lijk identiek aan : Cor
nelis roLI..EVA'NGER, geb. !30.10.1919 te Alkniaar-;-
wonende Aleidastraat/ga b); 

Johan Marie NOBEL, geb. 1.7.1889 te Rot terdam, P.K.Onneslaan 85
S II;

w. STRAA'lYANS, van Leeuwcnhoekstraat 12 b, allen te Schiedam.

• 
• i l fo'/f,L. Ik moge U verzoeken mij - voor ,zover U m ij omtrent hen 

�·,.,; 
reeds n iet eerder berichtte - te· willen doen inli chten omtrent 

. '; ··J. 
de personalia en de politiek;e antecedenten van vorengenoemde 

{1JJP' , personen. Uw antwoord zie. ik gaarne in de vorm van ca.rtotneek-
�d'

a,J�.-1\ 4 
kaarten, voor.zien van hogergenoemd .referentienummer tegemoet. 

"�+r�· 

De Heer·Oommissa ris van Politie
te \ 1 

SCBIEDAl� 

J . Het Hoofd van de Dienst
°'1 namens d eze: 

J.u.Crabbendam.



.... f 
1:1INIST.ERIE V.AN 

BINNEULANDSE ZAKEN 
's-Gravenbage, !} September 1949. 

'No.: 

Ond.: 

e 

'367788 II::; e/ 1Il h 3 V E R T P. O U W E L TJ K 

Ve.reniging 
''Nederland-u. s .s.R. '" n.a,v notitrie van R $ta� ;)?788

Wede te Uwer i:nformatie moge ik U berichten van wel 
gelichte zijde te hebben VEH'nomen, dat ondereenoernde personen 
zijn van de ·vereniging 11.Nederland-U • .:>,.S.R.�', 1 t.w.: 

A" VERSCHOOF, 

�. KRUG -· I:NKSrrrF.R , 

Jonker F ransstr.raa t 3 , 

Kwa·rtellaan 2, 

Binnensingel 55, 

Izaak KOUDP.TAA.L, 5.11. '8'1 Vlaaràingen, Commaderijstraat 19 (pol�

tieke antecedenten bekend), en 
Wagenstraat 54, allen wonende te Uwent. KARSSIES, 

Ik moge 1: verzoeken mij - voor zover nodig - te will6n 
doen inlichten omtrent hun personalia en hun politieke antepedent 
waarbij ik moge o:pmerken, dat voornoemde Karssies identiek zou 
kunnen zijn aan de cO!llmunlst Annas YA�SS!ES, �eb. lZ.5.1917 
Dordrecht, wonende ;iagenstraat�· te VJ..aard\n�en. Uw antwoord zie 
ik gaarne in de vor.m van cart.otheekkaarten, voo.rzien van hoaer
genoemd r�ferentie-numrner, tegemoet.

Hst Hoofd -van de Dienst 
namens deze: 

J\.t .C.rabbenda.m. 

De Heer Commtsárais van Politie · 

�AI\RD!N'GEN : Át0 ( w /�"
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t�ede te Uwer informatie moee ik U,beriohten ven
weling• licbtë zijde te hebben vetno1:ien, d�t E. il.AN S 'IJ";:tî, 
stationsstrë"lot 42, en rr,_r •. W. v.d. 'IÇRST, 1'"e1·kviëg� 
beiden wonende te rijnaçker, lid zijn -van d.e �eren1-
ging ''Uederland"".'U.S.S.R. n. 

Ik noge·U verzoeken nij te. willen doen inlichten 
omt��nt hun porsona11a en pplitieko antecedenten. 

, 

;uw antwoord za.l ik gaarne in ç.e vorm vsn cortothéek
kaartvn, voorzien van hogergenoe�d re�erent�enurr111er, 
tegemoet zien. 

.J ITet Hoofd v ·n de Dienjt 
(N. 

naniens deze: 

J.G. Crabbenda:m. 

, Aan de neer 
Districtscommandant der Rijkspolitie 
te 
t s...Q. R A V B tf U .A G E. 
__________ _..... 

',. 
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NU opende winterseizoen 
De vereniging Netffl'rt d-U.S.S.R. 
(N.U.) heeft·Vrijdagavond in n vrijwel 
uitverkocht Luxw-theater he Winter
seizoen geopend met een goed g laagde 
filmavond. Vertoond werdel;l de films 
"M o s k o u 8 O O j a a r" en "A o n d 
v o o r K er s t pi. i s" 
"M o s k o u 8 0 O ja a r", een raaie 
kleurenfilm geeft uitvoerig de estivi
teiten in Moskou weer, ter gel enheld 
v�n het 80Q-jarig bestaan. legaties 
uit de gei:lele S.U. en vert enwoordi
gers uit andere landen W8..ll n aanwezig 
bij de talrijke maniteiit.a:fies, waarvan 
het grootse

1 
stadionfeest, dat door Stalin 

bijgewoond ep'\lnt was. 
Is deze filJIL een staaltje voortref-
felijk geredigeerde. documenta1 -kunst, 
de hoofdfilm "A v o n d v o o r r s t
m i s" met haar sprookjesachtige feer 
in het besneeuwde Oekrainse dorp i een 
tintelende, luchtige en tevens fan · e-

, rijke uitbeelding van één van Ni olai 
Qogol's ,boeken, waarin de schitte ende 
muziek van P. r. Tsjaiko;fski met p1·ach
tige zap.gstemmen van talrijke Sówjet
kunsteriaars het hoofdbestanddee( vormt. 

l Voor de filmvertoning speeld�, zongen 
en da,lsten de leden van het Russische 
ense

i
lble "N i e u w e K r a c h t''. Hun 

optre en viel bijzonder in de smaak en
een artelijk applaus viel hun ten deel. 
Dr. �nenberg uit Den Haag hield een J 'A 
korte to�ra�k. waarin hij de aanwe- , 
zigen opwekte de strijd voor de vrede te 
ondersteunen en te studeren om daar-
door beter In staat te zijn anderen het 
juiste iµzicht te verschaffen. 
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(Nu opent winterseizoen met

� ,,Avond voor Kerstmis" 

Met de Russische film "Avond voor

Kerstmis''.- vervaardigd naar het boek

van N. Gogolj met muziek van P. I.

) 
Tjaï]towslcy Qpent de vereniging "Neder

land-U.S.$.R." (NU) op Vrl;ldagavond 

21 October a.s. het wlnte�·seizoen ln het
:i:.,uxor-theater. 
In het bijprogramma wordt die avond
tevens een vertoning gegeven van de
documenta,ire film "Moskou 800 jaar",
die bebaiv� aan de Russische hoofdstad
ook aan de jubileumfeesten bijzondeN
aandacht besteedt. De films zijn van
Nederlandse, tekst voorzien. Voor de op
luistering van dit filmprogramma is de
medewerking verkregen van een Rus
siiich balalaikaorkest. Aangeraden wordt
zich van te voren van toegangskaarten
te voorzien. De toegangsprijs voor leden 
bedl·,aagt 75 cent; voor nlet-leden 1 gul• 

á�� (bel. tn�
r
W�n> en .Uäattim 

I 
. . • -:;-noemer Visscherstraat 

J.6 a; Frietman, Pijperstraat 54cc; 
F. �elaars, a straat 12. 

' 

t.OC �: ir." � van Ensbe
f 

e�
, Putse

laan 36, Tel.7157; lf; l}eJ ependaal 
112, alsmede b:ij alle ezorgers van het 
maandblad "NU". 



DISTRICT 's-GRAVENHAGE 

DER RIJKSPOLITIE 

COMMANDANT 

.-_.. 371 GEHEIM.
1111111111,derwêrp: inlichtinge n. 

BiJlag•n: 

Bericht op schrijven van d.d. No. 

's-GRAVENHAGE, 22 September 19 49. 
Konlnglnncgracht 46 
Telefoon 183430-183431 

NIET 0$ . 

ACD/ ' 

DAT:
.,. 

PAR: .. 

,, 

/ ,,/; 

0 

---

Volgnt 

L 
1 

1 

. AU 

Te�r voldoening aan UW schrijven no.67788 d.d. 7 SEPTEMB�R 

doe ik U hierbij toekomen gegevens betreffenge Er�g�r!�-Y��--ê§!j�� geb. 

te Losser 12-9-1906,Commies Sectr.Afd. BIJ:Volking te Rotterdam.won.te Pijn

acker Stationstr.42 en �1llêm_y��-�!!-� geb. te Pijnacker 9-5-1901, 

Arts,won. te Pijnacker Kerkweg 22. 

AAN J .c.cRABBENDAM 
Javastr.6 8 te 
s-GRA VENHAGE •



P.I.D. no. 253/ 49 (D)

Onderwerp: Vereniging Nederland- U.S.S.R.

Antwoord op: No. 67788 dd 13 September r949

OP KAART 

ACD/ 

DAT; �. . 
2 7 SEP. 1949

11Q vl,t 

/./6, 

/, .s-1 () 

P/ '1'1& ff 
i/�1" 

PAR: ·-�
l 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven , betreffende het 
lidmaatschap van de vereniging ''Nederland-U.S.S.R" van J. v.d. Drift, 
N. op •t Ende, Lagarde, c. Mollenvanger, J.M. Nobel en W.Straatmans
deel ik U het volgende mede.

Deze personen zijn genaamd:

Jan van der KRIFT, geb. IJsselstein 13-2-07,Julianalaan 98b,Schiedam
--

Willem op •t ENDE, geb. Odoorn 18-5-05, Aleidastraat 12a, Schiedam. 

Dirk LAGARDE, geb. Dordrecht 5-8-00, Aleidastra.at 83a, Schiedam. 

Cornelis MOLLEVAWGER, geb. Alkmaar 30-10-19,Aleidastraat 150b,Schiedam 

Johan Marie NOBEL,\Jgeb. Rotterdam,1-7-89, P.K.Onneslaan 85b,Schiedam 

Willem STRAATAr.ANS, geb. Leerdam 6-4-94,v.Leeuwenhoeckstr.12b,Schiedam 

Van alle personen zijn de cartotheekkaarten reeds in uw be�it. 
--

Schiedam, 22 September 1949. 



UITTREI(SEL 

Voor ........ ............. OD .... 6.2.C ... R.� . .dam........................ Naam LA.i:îD.ELIJKE .... :V:EREENIG IN G .... NE.ilERLAND,.,..U. .• S .ia. R •
en plaatselijke afd. 

Origineel in ........ OD. .... .3.4.6................................................... Naan.iiHAAND.RAPP.O.ti.TEN .... ilJ ID ,.JI OLLAlW 

Volgnr .... ................... .. Ag.nr ........... 73.092 .......... ... Aard van het stuk .......... maand,v.e.r,.s.l
;:i
--Pi············· .. 

........................... ..................................................... Afz ........ B .... ;[.;r.J; .... k .......................................................................... Datum ....... 15,,,.,.11,,,,49 ......... . 

.. 

• 

Uit het verslag over de maa,nd Ootober 194Q: 
(Rotterdam) 

De bijeenkomsten met filmvertoningen. zowel van 
Ned.-USSR als van A.B.C •• worlen druk bezocht. Alle voor

stellingen waren tot nm toe steeds uitverkocht. De reac
ties onder het oubliek over de vertoonde Russische films 
vallen echter Eiet bepäald gunstig voor de organisatoren 
uit.Sooradisch wordt geanplaudisseerd, tArwijl meermalen 
pe�§onen voor hP-t einde van de vertoning de zaal verlaten • 

Uitgetrokken door ............ GR ......................... . ... ............................ Afd./Sectie .. ACD-4.b.. . ........... Datum ....... 2.Q..,.,,.12,.,..4.9 .... ... .

.. . B III k Op aanw1Jzmg van ................................................................................. .



UITTREI(SEL 

Voor .......................... .OD ..... 62.0. ... R.�.dam.. . .............. Naam LAND . •. YER.NEDEB.L .•. ,,.,.JJ.S..SR... . ........................ ..... ................. . 

Origineel in .......... OD ..... 14.52 ........................................... Naam .C.OMM .• PART.IJ. .... NE:OERLAND .... RA.PP OR.TEN .. R'.DAM 

Volgnr ............ ............. Ag.nr . ...... 733.3.6 ... .............. Aard van he t stukno.ti.tie .... b.et.r .• CPN .... di.str.Rr....dam .. .

................................................................................. Afz ........ ;B .... $.t ..................................................................................... Datum .... .J5-1.1-49···· .......... .

• 

De Ver.Nederland-USSR. 

De nieuwe afdelingsbestuurder van de Ver.Ned.-USSR, VISSER, 
Roemer Visserstraat 36, is begonnen met het voeren van pro
paganda in de afdeling West van de CPN. Tot op heden is het 
hem gelukt een zestig-tal nieuwe leden te winnen. 
Op het ogenblik is de landelijk secre$aris van de Ver.Ned.
USSR bezig met het samenstellen van een nieuwe cartotheek. 
Het ligt in de bedoeling voor de Rechter Maasoever te Rotter
dam een afdelingsbestuur te vormen • 

Uitgetrokken door ................. GR ......................................................... Afd./Sectie ...... ACD .... 4,.b ................. Datum .... 9 ...... 2,...
50. ................. .

Op aanwijzing van ............. B .... I.II. .... .k. ....................... ..... ...... . 

! 5074 • '48 
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UITTREI(SEL 

Uit : OD. 1452 Naam: CPN, Rapporten Rotterdam 

Voor : OD. 620 Naam: 

Ag.nr: 74096 Afz. B St. datum: 17-11- 1 47 

Aard van het stuk:

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40061 • '49 

••• Op een bestuursvergadering van de Vereniging 
Neä.-U.s.s.R., gehouden op Woensqag 9 Noyemb-erg j.l. 
ten huize van de Heer van Ensbergen, via..6 een verrassende 
wending waar te nemen. 

Bij het verslag van de secretaris, de heer Dayles, 
ontstond een discussie over het wel of niet organiseren 
van een Revolutie-herdenking, waarvoor de tijd tot voor
bereiding ontbrak en die op een fiasco dreibde uit te lope 
daar ook andere organisaties zich hiermede bemoeiden. 
Van Ensbergen stelde hierom voor, in de toekomst tevoren 
overleg te plegen met de C.P.N., de t.B.C., de N.V.B. en 
het A�N.J,V. Hij vond een herdenking noodzakelijk, da.ar 
���l)CJ()Q{1JDOQX de vereniging slechts heeft 
kunnen ontstaan door de October-Revolutie. 

De laatste twee filmvoorstellingen hadden een nadelig 
saldo opgeleverd, hetgeen volgend de heer Dayles te wijten 
zou zijn aan de eenzijdige orientering van de vereniging. 
Eenmaal op dit punt van bespreking gekomen, deed Dayles 
een felle aanval op het Ho::t'dbestuur, waaruit volgens hem 
de laatste onafhankelijke leden waren weggewerkt. voorts 
werd W.O.K.s. beschuldigd, niet de nodige steun te verlene 
Van Ensbergen viel op zijn beurt Dayles hierover aan en 
dreigde, dat hij hem bij het hoofdbestuur ter verantwoordir. 
zou laten roepen. 

Er kwam voorts een voorstel om de heer Visser in de 
plaats van de Braaf te benoemen. 

Tenslotte bleek, dat de kas nog f. 126.50 bevatte. 

ACD/J.L. 

14-6- '50
Op aanwijzÏJJ.g van: 

B III 
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Aan�� 

van B.St. 
----------

lo Januari 1950. 

NED.-U .:3. 3.R. TE :H'DAl.1 

Op de partijconferentie van de C.P.N. te tunsterdain werden 

ook de culturele orpanisaties onder de loupe genomen. Na het congres 

xl X 1 (1 werdo;z Hoogcarspel, Deyl en' Van Ens bergen officieel aanf"ezeed, het 

.Politieke karakter in de afdeling Rotterdam van de Verenie;ing Ned.

U.S.3.R. te brengen. �eze drie personen hebben dit pertinent geweigerd,

omdat zij van mening zijn, dat het grootste percentage van de vereni

ging reeds communistisch is georié'nteerd ., 

Hoewel de afdeling van de 11Vri,j e Katheder" te Hotterda.m 

zeer weinig leden telt, willen zij toch hun medewerking verlenen voor 

het verkrijgen van politieke versterking, in deze gelederen. Vast 

thans, dat de intellectuele leden van de Vereniging Ned.-U.S.S.R. het 

meer in de richting van de Vrije Katheder Club gaan zoeken. qoogcarspel 

heeft voorgesteld een discussie-avond te organiseren, op welke avond 

hij dan wil debatteren over de C.P.N.-bezwaren, die de meeste leden 

hebben. 

Hoogcarspel, Deijl en Van Ensbergen hebben ook nog een ander 

plan in voorbereiding. Overtuigd van de juistheid der beweringen van 

Blokzijl, Boshart en Paul de Groot over hun bezoek aan Rusland, willen 

eerstgenoemden een voorstel doen omtrent de mogelijkheid tot uitzen

ding van Nederlandse prominente �.:"'ieuren uit de industriÊlle- en handels 

kringen. Tevens willen zij bewerkstelligen, dat arbeidersdelegaties 

naar Rusland vertrekken. De reiten zullen dan moeten uitwijzen, zo 

betoogde Hoogcarspel, dat een aansluiting bij de C.P.N. �meest ge

wenst\ is voor het behouden van een goede welvaart� 

Dit plan zal op de hoordbestuursvergadering 



Ned. -U.s. s .R. , 1i1elke eind Januari zal worden gehouden, neder worden 

toegelicnt. qoogcarspel acht zich verzekerd van de steun van de lande

lijke voorzitter Theun de Vries. 
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NOTA 
' UITGE8Ö."�3TJ 

Van: KA-R.A. 

Op 15-2-50 werd aan �P�L brief No. 78271/CBS/249(78271) 
geschreven, waarin hem inlichtingen werden gevraagd omtrent 
de A.B.S.-reizen. 

17-2-50./�



N o t i t i e  

AaN: KARA 

Van: H.B. 

No.: 

• 

• 

B78271 IIId/h 4 n.a.v. schr. van B Staf aan H.B. 78271 z.Co

in verband met de in kringen van de Vereriii;inr; "Neàerland-P" � 
ov6rwogen mogeli,1kheid om te komen tot uitzending van delapatii s ,n, � 
de S .TJ., zou ik het zeer op prijs stallen uitvoel,"ie; te werden l 1""'e
licht op welka v•i.1ze de.rRelijke reizen äoo1• de A.B.&. (Les mnitiés 
Eele:o-Soviétiques) in Beleiä worden eeorrraniseerd. 

l'eer in het byzonder gaat ml,in belangstelling uit naar de 
financiering van de reizen, het aantal deelnemers, de selectie die 
vooraf 011 è!e deelnemers wordt toegf'lpast, eventuele hulp van Russische 
zijde, de reisduur, de reisroute, de gebruikte middelen van vervoer, 
enz •• 

/ .... .  

(III). F.!. B • 

10 Feb.ruari 1950 

' 

.. 
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D.A./1-067/W. 665 
1--,. 
---

Votre note dil 15-2-1950 no 78271/0BS/249. A( fl_ûl 
La désignation des délégations belges se rendan 

en U. R. s. s" est effeotaée pa,r les A.B. s. en collaboration 
avec le P.C. et autres organisations oonnexes. (Union Bel
ge pour la Défense de la Paix, Rassemblement des Femmes 
pour la Paix). Elles seraient choisies par JAC2UEMOTTE
Ferpand, né à st.Gilles, le 15-5-1902, domicili 57, 
Aventle d'Auderghem à Etterbeek, président des A.B.s., par-. 
mi les diverses organisations dont quest1on ci-dessus et 
sur instructions des autorités soviétiques. 

L'intéressé aurait peur mission de choisir des 
personnes de teute confiance qui sont à m�me de faire 
profiter la masse et leur entourage de leurs connaissanoes 
aoquises et recueillies au cours de leur voyage. Ce ser�i 
à l'initiative des autorités soviétiques que �e tels voya
ges seraient organisés. Celles-ei désigneraient le nombre 
de participants et couvriraient tous les frais de trans
port et de séjour en U.R.s.s. Les A.B.s. de leur propre 
initiative ne seraient pas autori.sés à organiser des voya
ges semblables sans l'acoord préalable des autorités so
viétiques. Elles en seraient d'ailleure incapables par 
suite de manque de ressources. 

_rotons cepenàant qu 'une autre méthode de finan
cement serait appliquée. D 1 après celle-ci les frais de 
séjour seraient en e�fet réparti comme suit: 

1/3 par l'intéressé 
1/3 par le P.c. 
1/3 par 1 1u.R.s.s. 

,..

Aucune donnée ne nous permet cependant d'affirmer avec 
certi tude quelle est la véri table source de financement. 

Les listes des candidats proposés par JACQUE
MOTTE doivent �tre soumises au::{ autori tés soviétiques pour 
approbation. Ce qui semble confirmer ces renseignements 
c'est qu'un ou plusieurs délégués de l'ambassade soviétiqu 
assistent au départ comme au retour des délégations belges 
Les moyens de transport utilisés sant presque toujours 
l'avion, via la Tchécoslovaquie. En dehors de la dernière 
délégation belge qui s'est renaue en U.R.s.s. à l'ooca
sion des f3tes du Ier mai, il n'est pas prévu d'autres 
voyages pour le moment; Tout cela dépendrait uniquement 
des autorités soviétiques. 

Le 26 juillet 1950 •.
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van B.St. 
---------- 20 December 1949. FOTO 

C � � No. /S-, ().

�· 
�. 12./l. S'f 

c.P. N. District·Rotterdam

Enige maanden reeds trachtte men hier de culturele vereni

ging Ned.-U.d.S.R. op een vreedzame wijze onder invloed van de c.P.N.

\t te brengen. Het partijbestuur vond echter in Jan Hoogcarspel als 

voorzitter van genoemd district niet de juiste man als medewerker 

in deze aangelegenheid, daar hij zich herhaalde malen uitsprak als 

voorstander van een vereniging zonder enige politieke basis of in-

A vloed. Zijn trouwe vriend Dayles, secretaris van de vereniging Ned.-

U�S.S.R., viel hem bij en zo bleef men in het district Rotterdam op 

de oude voet verder gaan� 

Op Donderdag 1 Dec. j.l. is het echter .tot een uitbarsting 

gekomen. 

In de enkele weken geleden belegde bestuursvergadering van 

de vereniging Ned.-U.S.S.R. had de heer Dayles zich reeds ontevreden 

uitgelaten over de wijze, waarop de October-Revolutie moest worden 

herdacht. Zijn critiek hierover is zowel aan het partijbestuur van 

de C.P.N. als aan het hoofdbestliu.r van de vereniging Ned·.-u.S.3.R. 

ter kennis gebracht. Het gevolg hiervan was, dat op 1 Dec. j.l. ten 

huize van de heer van Ensbergen een vergadering werd belegd, waarbij 

als vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van de vereniging Ned.

U�S.S.R., Van der Zee aanwezig was. 

De heren Dayles en rtoogcarspel zijn op deze vergadering niet ver

schenen. 

Van der Zee deelde mede, _dat Dayles in een schrijven aan 

het hoofdbestuur zijn functie in het bestuur had opgezegd, daar hij 

het niet langer eens kon zijn met de leiding, die volgens hem door 



f de C.P.N. beheerst werd • 

.Als le punt werd vastgesteld, dat de heer van �nsbergen 

verantwoordelijk zal zijn voor de goede gang van zaken in Rotterdam., 

zolang het bestuur van het district Rotterdam niet voltallig is. 

Het hoofdbestuur stelde verder vast, dat Hoogcarspel als 

bekende communist, die .medegedeeld had in verband met de karaerwerk

zaa!nheden niet aanwezig te kunnen zijn, dient te worden vervangen. 

Door van der �ee werd voorts de eenparige mening van het hoofdbestuur 

bekend ge.maak t, dat in overleg .met het dagelijks bestuur van de C.P.N. 

de kwestie Dayles heeft besproken. Het vertrek van laatstgenoemde 

wordt in à.eze kringen zeer toegejuicht, daar bij het partijbestuur 

bekend was, aat Dayles op ergerlijke wijze saboteerde. Hij heeft 

nimmer getracht enig leven in de vereniging 1;ed.-U.S.S.R. te brengen, 

doch veeleer de activiteit geremd. 

Als tegenstelling tot Rotterdam werd in dit verband Amster

dam genoemd, dat in a.e laatste twee maanden het ledenaantal van 

3.000 tot 5.000 zag stijgen en nu verdeeld is in 9 afdelingen. 

X \ Door de bestuursleaen van Ensbergen en Deyl werden echter 

nog enkele opmerkingen gemaakt, die de ontstemming, angst en bezorgd

heid van de leidende figuren kunnen rechtvaardigen. 

Dayles zou contact gezocht hebben met 11,aliepaard. 1,.en dient 

dus ernstig rekening te houden met de .mogelijkheid, dat binnenkort 

een nieuwe partij of beweging zal worden opgericht, waarin, Dayles 

"de eerste viool" zal gaan spelen. 

Geen enkele verdenking werd geuit aan het adres van Jan 

Hoogcarspel, hoewel met nadruk moest worden geconstateerd, dat 

Dayles en Hoogcaropel zeer �auw samenwerkten. De suggestie van het 

hoofdbestuur om ook in ae plaats van Hoogcarsiel een ander in het 

bestuur te benoemen, zou dus uitsluitend bedoeld zijn o.ro.dat hij het 

te a.ruk heeft .met zi_jn werkzaamheden als ka.ro.erlid. 



Besluiten konden echter op deze vergadering niet genomen 

worden, daar Jan Hoogcarspel en Visser, plaatsvervanger van 

!Dr. de Graaf, niet aanwezig waren. Binnenkort zal worden overgegaan

tot het vormen van nieuwe besturen en het uitvoeren van een geheel

nieuw organisatieplan. De vereniging Ned.-ü.s.s.R. te Rotterdam zal

op dezelfde wijze georganiseerd worden als te .Amsterdam. Naast het

gewest Rotterdam zullen afdelingsbesturen opgericht worden. hen zal

hiertoe een begin maken door het district Rotterdam in een afdeling

4t Noord en Zuid te splitsen. Het bestuurslid Visser moet een lijst
... -
samenstellen van de leden van "De 'll!aarheid." en van de C .P .N. A.an de

hand van deze lijst zal over enkele weken een propaganda actie

worden ingezet, ten doel hebbende, de C.P.N. leden te winnen, die

nog geen lid van de vereniging Ned.-U.B.S.R. zijn. In verband met

de vrij ve�l intellectuele leden, die de vereniging in Rotterdam

telt, werd verzocht over de mutatie niet te spreken. Door het hoofd

bestuur zal een circulaire worden uitgegeven, waarin het bedanken

van Dayles aan de kring van "ingewijden" wordt bekend ge.maakt.

De C.P.N. leden moesten deze week eveneens aanpakken, in 

verband met de publicaties van de resolutie aangenomen door de 

Ko.minform. Noch het dagelijks bestuur in Rotterde.m, noch de besturen 

elders in den lande hebben tot heden iets naders verno.m.en, dan het

geen in ''De ' aarheid" werd afgedrukt. Voor Jan Schalker is deze 

resolutie aanleiding geweest zijn ziekbed enkele uren per dag te 

verlaten en zich te wijden aan de werkzaamheden, die in verband 

hi�r.m.ede door het hoofdbestuur aan de leden zijn opgedragen. 

Door .Amsterdam werd vastgesteld, dat op alle cursussen deze 

resolutie serieus dient te worden besproken. 

Als enige opdracht is nu nog overgebleven het vormen van 

vredescomite's. De wijzigingen van de besturen in de afdelingen 

moeten, indien dit mogelijk is, worden doorgevoerd. In Rotterdam 



is men hiermede nog niet verder gekomen. ;el kon .men in de afdeling 

West een klein succes boeken inzake de opdracht tot het vormen van 

huurcomite•s. 

Van de zijde van "De Waarheid" kwam geen "schokkend" nieuws 

binnen. In Rotterdam hielden de redacteuren zich bezig· .met de onder

zoeken inzake enkele dienstweigeraars en het plan van rr,aud Boshart 

om actie te gaan voeren onder de leden van het gemeentepersoneel. 

Doordat enkele lieden van de beroepsbrandweer persoonlijk 

hun klachten bij de .!.!.i.V.C. hebben ingediend, werd de redacteur 

Verkerk opgedragen een uitvoerie; artilrel te schrijven over 

van ae beroeps- en vrijwillige brandweer te Rotterdam. 

Het _A .N .J. V. te Rot tero.am heeft zich deze week bezig ge

houden met het uitzetten van enveloppen, die de volgende week op de 

aangegeven adressen worden opgehaald. 

In de N.V.B. is het wachten nog steeds op Jan Bork, die 

een begin zal maken .met het houden van zijn z.g. "theeuurtjes11
• 

In E.V.C. kringen heeft men een diepgaande studie gemaakt 

van de verschillende systemen, die zijn ingevoerd betref':f'ende het 

vaststellen van het tarief op de bedrijven. Bijgaande krant van 

de J.,.v.c. metaal toont aan, dat .momenteel bii 11 1erkspoor 11 'de ge

raffineerdste methoden worden toegepast". 
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Het Landelijk O ri;-"anisatie Oomi té voor 
de strijd voor de vrede heeft b-esloten op 
10 �:m 11 !)ecember aanstaande een Nationaal 
V'redescongres te b eleggen in de Diamant-
be:u.rs te Amsterdam, 

� �. omdat de verdediging van de vre-
de een zaak is von allen, mag 011.zE:1 vakbe
wegin g niet achterbl'ij ven bij de  voorberei
ding van dit Congres. 

Heetls was de lnternationa le dag voor 
de Vrede, de tweede Octoper' een groot SUOG 
ces voor de vredelievende krachten der we
reld, 

Door de internationale viering van 
die dag in alle plaa tsim, vrar·en op 2 Oot o-
ber nog millioenen mensen meer di,rect bij 
de actieve strijd voor de vrede betrokken, 
dan ten tijde van het Internationaal Vre
de:,congres te Parijs in April van dit jaar, 

De strijd vo or de verdediging van de 
vrede kan en moet door iedere arbeider 
Y1orden onderstro3ept, Het komt er daarbij 
niet opaan, waarom hij voor de vrede is. 

Of dat nu is, omdat hij bang is of, 
f'omdat hij o:grecht de oorlog haat, dat maakt 

in de strijd voor de vrede geen verschil• 
Hij ia onze bondgenoot, 

o m d a t hij
is v a n  de 

v o o r s t a n d e r
V r e d e f 

�n juist , omdat dit de énige voorwaar
de is, die voor ons bondgenootschap met ie
der gesteld wo.rdt, hoo.ft onze Bond een_ be
langrijke taak in de voorbereiding van het 
Nationaal Vredesc-ongres, 

\'Tij moe ten de plaatselijke Vredesè-·o
mi té' s steunen me t alles, wat in ons ver
mogen ligt. Bestaande anti-oorlogscomité' s 
Ül de bedrijven moeten worden versterkt, 
ni"9UWe dienen te worden opgericht. Bommen 
en gxanuten makBn geen onderscheid tussen · 
Unieloden, E. V ,C,-ers oï ongeorganis eerden, 

. Daarom moeten allen in de anti-oor-

logscomité I s betro,kken v,ordcn, 
In Parijs en op 2 Oc tob er over de 

gehele werel d legde de arbeider5klasse de 
jtechtige gelofte af zich niet te lenen 
voor de oorlogsvoorberoiding, om niot lan
ger als kanonnonvlées te dim1on, Doze ge
lofte werd ook gedragen door de N ed:erland-· 
se metaalar-beiders. Doa1·om is het ook on
ze dure plicht te zorgen, dat het Natio
naal Vredescongres in alle opzichten zal 
slagen. 

Wij ver\1achten van ons kader, dat 
het acti ef zal deelnemen aan de voorberei
ding van dit Congres. Ondersteunt in de 
bedrijven elk initiatief voor de vorming 
van een an.ti-::>orlogsconü té, op zo :breed 
mogelijke gronds·iag. Gattrne zullen vre in
lichtingen ontvangen, in nelk boclrij f een 
Comité bestaat, waar h et bestaand OQmité 
versterkt is, waar een Oomité eesticht kan 
v1orden en o,·er de workzaam heden van het 
anti-oorlogscomité. 

Denkt aan de woorden van :Boren·d J3lok
z ij 1 op het Tweede Congres van de 3,V .c.:

'1DE STRIJD VOOR I>E mm' IS DE 
STRIJD VOOR EET lli'V�� ZSIF''.

---�----_-:;..-;:;...=----=--==-=;;:=.�s::::.-:c.:::.:=: 

G-RIEïIBE K.Alu,IB.ADBN fä IEVJlTSGEVAAR 
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luidt de alarmklok� redt l:nm leven 

In de loop van het vorig jaar werden 
Antbatielos, Bekakos en nog acht andere 
Griekse karneradeni;1 functionnarisseu van 
de .Yakbeweg ing, door de Griek.se regering 
ter docd veroordeeld. 

Terecht verwekte dît terreurvonnis 
een storm van verontv,anrdiging onder alle 
democratische. en vrijheitlslëevende krach
ten der gehele ,1ereld. Ook onze Bond heeft 
zich toen bij het algemeen protest a:m.ge
sloten, 

Onder de druk van. doze stiroom moest 
de fascistische r<3gering do ton-uitvoor-



-·-·--.. -·--·-.. --

lot;L,i.llf; vnn het doodvonnis voor onbepaalde 
ti� J 0i;r;cho1·tuu. 

:r·,·�i,1 l:.·1reik0n o.r.s berichten, dat de 
:rce-:::!:il�;_; a ,:,eond�ks hot vo ornomen koestert 
d.:· ti e::1 kumerad<41 alsnog van het loven te 
l�l'OV .t!l o ')pnicuvr dus ·- en nog machtigor 
C.a:1 nz1.c jan:r " zu�len de democratische 
kx-acLton der. vro;:elu hun stem moeten ver
heficn, opdat de vooreenomen moord op Am
bat.Lelo'.3, 3cko.kce en all c o.verige poli tie
.lrn cr:ivo.1\_;::ne.:1 van de fascistische G'J.·iek'so 
r\;go�i.n& nio·� kan \'lorden uitge voerd� 

$tuurt U-.:ï protesten vanuit de bedrij
V'ón, va:,1ü t �1ke vergadering naar de Ge
zant ,.ran d& Griekse regering, Alexander
straat 17 te 's-Gravenluge. 

Stuurt tef;olijkertijd U,, protest aan 
de As�embHîe ê.cr Vcrènigde Naties te Lake. 
Suecess, Uni tod Statcs of America: en roept 
daardoor het 1:ïereldgeweten wakker, Eist· 
instelling ·va.'1 volledige yakverenigixigs... !· 
rec�lt on en -vrijheden in Griekenland, op
basis van het Handvest der Verenigde Naties 

Eist onvoo::'.";raardelij);.:e vri jlating vgn 
Amba"�iel os., Eckakoa en all e an·dere poli t;ie- · 
lee gevangenen. 

--;:::,-::;:":"':..--=-==-

-in Ameri1ca op Ellis 1.s1and houdt de
Amerikam.1se reg0ring een d0rtigtal Grieken 
gevangen, �e vfees is niet ong0grond� dat 
de r�e1inz van de Verenigde Staten van A
merika deze vrijheidss'tri jdors naar h'U.11 
laru. zal ·;repatriëren11, Indien dit éebeurt 
dan ws;e,_1t hen daa'r een zekere dood voor 
het vuurpeloto» of een langd urige opslui

'ting in é.Jn der beruchte concentratiekam-
: pon vm.1 de Griekse fancisti sche regering, . 

waarin duizenden smacht�n,. niet wetend' wan 
neer toor hen do s-choten van het vuurpel·o�- .1 

ton zulL:m lm.a-llen. 
De pr?tosten van de .int.emationale 

v.rijheüislj.ovend� en. domcora't ische krach
ten der vere;Ld zu llen de Amerikaanse rege
ring doen inzier- dat uitlevering van deze 
d&rtig kaneruden door dG hele VJereld ge
zi,.n zal worden als openlijke steun �an 
do Griokse fascir.tische regering bij een 
vo orgel'lc,.�en moo):d in. koel en bloede. 

4idt de alarmklok. en redt het leven 
van de dttizendon Grieken, die nog zuchten 
in do CcYanecnissen en cone;en.t.ratiekampen. 

'.:ii.uu.rt Uw pro,testrm vanuit bedrij;en 
e.o. v .read� ting9n naar 'rhe Americam. Embassy, 
3an\'.,v!'vJ!iî.b vutoc,1(\s 7 ":;e 1 s,,,Cra ve1'lhage en 
nl.'l<J;C do Asaeinblée der Vereni,sde �foti es. 

-·---�· ·---.. ----

In verband met novenstQ:mde vorzoclcen 
wij onze leader leden ons mededoling te doen 
van verzonden protesten aan de Griekse Ge .. 
zant, dG Amerikaanse Ambassad.e en aan. d0 
Assem1dée der Verenigde Waties. 
----------- ........._ ------- . ·�-=-:.-------=-.:..:=::.::. ·:;;:=: ·-

\'/ïN'l11'..lili..1:IROPÀGA�DA 
++++++++ 

Beîl- ernstig woord tot ons lcadel: • 

De actie om onze :Bond te vors·terlcen 
is ingezet op 1 October j.10 • 

A:m alle afdelingen zijn de richtlij
nen toegezonden om daarop· zelfstandig oen 
winter-plan u.it te \7erkcm. \îe mochten var
wacnten., dat onz-o afdelil'lg.slilestwon me'1l 
enth�usiasme deze taak zou.den opvatten, 

\ie hebben dan ook reikhalz.ond uitge- .6 
zien naar de aerst.è resultaten dozer actie?"' 

Welnu., er zijn resultaten gcu\eld 
-- -·--- ' 

zelfs go ede, maar •••••......•.. 

een aantal afdelingen heeft t�t dusverre 
gezwegen" 

Is hie r he t plan nog niet doorgedron
gen î Het plan om.' de grote 1�10gelijkho�. 
van 'ledenwinst� actie· voor het Sol-fonds .. 
en E.V.0,-Gids, verkoop van orochu.r-os o-tc., 
viaatselijk te beoordelen on te startön. 

Zel fs al zcu· men moeton beginnm met 
slechts een paar trouwe werkers & 

· A.l onze afdeling-sfunctionnarisacn
zijn natuur'lij k d oordrongen van do nood
zaak onze E.V .c, te v�rsterken. Uanncer 
men. he t daarover eons iz, gaat het er maar 
om het zaakje in beweging te zetten. .a 

Ja· - on -0.an komen de be-îlwarea v-oor W 
de dag: het is zo mo-eilijk werkers te 
krijgen of de bestuurders zijn al zo ovcr�
bezet, 

Lraar jo:neens, dezo bez,,aren gelden 
overal, zowel in de grootste als in de 

· kleinste afdelingen. En toch zijn er reeàs
goede resultatqn bek.end, beh�ald dikv1ij ls 
onder dezelfde omstandigheden als voor
jullie, die nog niets te melden hadden.

r;e geven hier nogmaals enkele richt-,
lijnen, die, als ze gevolgd wordon ook
in de laatstebedoelde afdelingen t�t re
sultaten zul10n leiden.

1, We 'bespreken het tocgèzondoll, Win
tcr-propagandaplan in het bestuur, 
ste_llen llfén of meer k1;1mer-o.d.el'l. ver-



e 

antw9ordolijk voot· de propagan<lao 
Nemen allen een bepaalde taak op 
0ns en zorgen alJ.en voo.r tenminste 
é�n werker; 

2cVle stcll0n do0lgotallcn, 1.§E: v;eten: f
:x: nimtwe leden, x booanl:tc leö.on, \ 
x E. V,O.--Giüs-ab,.mué 's, j bedr� 

So!-fonds; 
3. iJre- melden de ze dcc lg eta 11 en aan

het Hoofdbésiuur on de _plaatse_:!j.j_
ko 0Entrales ( in verbond met de
liû:'itenla1dse reizm1 !!);

4, Ictlère vrorker krij et een reou.l ta
tenlij s t, welkü ingevu ld à.an het" 
einde v a:ci_ .d.e maa.nd het afd eli;-.gs
,bcs t-u.ur wordt ter hm d gost.eil:d; 

5, .!!L<t i·esul taten, hoe ge 1·ing ook, 
Vl'Olïten--ctcro)1';-egcven ·a:arr·""hë.t ·H;ir; en 
de plaats0lijii:e Centrale, v66r do 
lOe van elke maand. (de result·aten
lijsten dooj:g·evè.1 aan het H.B.); 

6. Voor eventueol geanïmeerde bij eoo
komsten van de werkers en hun vxou
wen of pr·opaganda-avonde:.11, tev ·orcn
met het H,:B. in contact treden,

-= -::-::.:-=: -.=:-

Br zijn, zoals reeds gemeld, resulta
ten behaald. We :h."Urulen zelîs zeggen, dat 
cvere:1, wa� men aan de sl� ging, men bó
vel1 verwachting geslaagd i d. Ifier enkele 
voorb'ee lden i

Ams ter-dam in dl'i e· wekqn 90 lecmn en 
ruim Fl, 760.:::;;=. Sol-geld; 

Gouda door Gán keer huisbezoe k met 
twee mim: 
tVTee nieuwe leden, éón bedankt 
lid terugeev.o,rmen en drie 1:1,;v_. 

e 
o.-Gids- abonné' s; 

�- -H-a8'((':l.-ent1 --v i·er mroutte -ten err;-drre :e. V. 
0.-Gids-abonné I s en een flink 
b0drag 8iol-ge ld; 

Hengelo: na enkele avonden huisbezoek; 
· tien nieuwe leden, . tvree E. V, ·

C.-Gids-abonné 1
s en een be

hoorlijk bedr� voor h et Sol-
Fon·äs;

Rotterdam: ·45· nieuv,c leden, negen S, 
V. C ;-,Gido-abonné I s·;

Utrecht: tien !llieuwe leden, één E.V. 
0, -G ids-a b1�.nné, 

·Jullie ziet, het gaat, als men zich
"Cn b eetje. Wil in.G�mll10:rl.o c: 

Kameraden, dè omst and igheden. ,10rden 
voor de a�baicl.ers steeds moci_l�j leer; hun 
levenspeil vierdt dagelijks meer bedreigd 
en verlaagd, 

3·-··----" --------··--·---·-----

Vorsot è.t"oekt dan oolc moer on m�or 
baan. Hier ligt oen broed ,,crktorroin 
voor onzo ox·é;nnit•ntic, in v1olko "(ioch de 

arbeiders hr:.n vcrti·ouwon s"G0l1�1 alu z.ij 
tot strijd ko1"1cn '? 

Daaror.1 1ao eten v1ij onzo or,:;::uü::;atio 
v ersterirnn· en g0ree<1 r,wkori. voor he.ar lei
è.ondo taak� 

Het b(n'lij s io gclev0rd door do hier-
neven gencemde afdelin(;en, dut ,:.r rosu·1 .. 
taat bereikt kan \-;orden; ,,clnu, blijft 
niet ten a0h-i;c.r ! 

Schaart U in dc,z e rii on blijft niet 
passief afwa0htcn. 

11De 1,foti-.ial" VTil an zal de voorhcode 
zijn van de voor-Ï1ÜrÏ.-rec'i°ltGn-.strij clonde 
metaal bonork era. --

z-órgt ii0zamen, dat äit zo zal zijn 
---� .... --·--------·::: -�----=�---------.. ·-___ _,__

DZ S T Af. IS '.i'A:ü1'î G IH !.iUI"'fil I:;t 
+++++++4++ 

Op de le Octo·oer y:m dit jaar brak 
in de AnwrU:aaiiso IJzer- en Staalindû.s;,,, 
tri.i een algemene nerkstaking uit, \7anr
aan door niet minder dun .528.0CO metual-· 
arboidors ,.1:?.rd deolgonom.cn" 

Door het Secretariaat v an onze lntcr
n ati:onalc Unie van Valcèondcn voor do i:i.c
taal- on h1ochanisch&" Ind11striöon (Bexoops-
afdoling van hot Y:.V,V�} H':rd:::n ,.,ij in 
kennis'Ggestorn v::m de oorzaken van deze 
s·taking., 

De Amerikaanse motaalarboidors voer
den hun strijd ter verdediging van hun 
collectiev:� arèeidso\�nkomot, die c1o me
taalbaronnen ,'1illon 1iorcnip9oro11 tot zo
genaamde colloctichc boJrijfncontractcn, 
coti. tracton dus� per ondcrnorl'l:Î:mg goo lc-toh. 

Daardoor zouden zij de mógolij !rJrnid 
krijgen do arbeidsvoorwaard0,. dio door do 
arboiders in d:ikwij ls-felle at:cijd voro
v&r·a zijn, b odrij f ha licidrijf ar te bro-
ken cm verdeeldheid mi.der 'de. verschi .llen
de grc,epen van arbeidor.s to zaaien0 

Do. strijd· rièhtte zich ovonoens op· 
loonsv0rhoging. Tbngcvolgo van do ook-in-
Amerika-sterlc-.gostogen prij zon, voldO(;.'ll 
de lonen in gcon ·onk,:il opzicht moer aan 
de koston· va..YJ. ievonsondcrhoud. 'i'onslo,tte 
v0orden do Ameri kaanse motaalàrboidora lu.m 
strij� voor de verovering vnn sociale 
fondsen, waarvan de.• kosten gedragen moe
ten v1ordon door de ond=irnoi:ors on voor 
uitkeri ngen bij ziekte an ongev al, alsmo,� 
de ponsioonvpor zicmingon0 



-
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Uo st:rijd, die thans d oo r  de Amerikaan 
):.e mctat1lar beülcrr; is govo,3rd, vertoont op
r,,erk"lijlc veel ovcrec:mkomst met de strijd, 
è.i.c \ïij in N oderland heb-oen t e  voo ren. Op 
l:l.c,tzclfde ogenblik, dat de Ncoerland se ar
br,ic3orsklasse alle t:raohtcm moet vorzamo-
2.c,n voor do verdediging vmi. naar loven spe il. 
om nog r,ict eom; to spreken vrn verbetering 
daai:·van, tegen, de aanvallen daa rop 6.oor de 
kEl-§.<3t'i3ng GU ondernemers dom, werd de !mor i
l,·:1an sc a.t•boidti::-sklassc gedw:mgon naar het 
wapen van de staking to g; qpen_ om eigen 
levenspeil te verdedigen tegen dezel fde 
Rti.nvall ers" 

Da staking onderstreept tevens het 
foi t, d-at de Amerikaansè arbeidersklasse 
moet strijden voor de instelling van enige 
sociale zekerheid, die in het la n� van de 
dollar nog steeds niet bestaat. �erwijl 
zij v1::c:i1ten voor d0 vcrk:.:,ijging van bepaal
de mate van sociale zekerheid, breekt de 
Nederlandse r egering, or�der a!m voeri!lg van· 
An.erikaanse bazen, de hier-bestaande en in 
ja rl;nlan.ge-strijd:..verworven rechtm der 
arbeiders af om de fondsen vrij te ·maken, 
wolke nodig zijn voor koloniale oorlog en : 
ltlontisch Pact. 

:Ce strijd van de .àmeri kam::i.se metaa·J.-· 
arbeiden.'s voor de verdediging van' hun C.A�. 
o. valt sa men met de strijd, d ie de Neder .... 
land se metaa !arbeiders mo eten voeren· voor: 
de herovering va n een werlcelij lee C .A.O. 
(geen van-bovenaf-opgelegd loonde1irèet·l en 
voor . belangrij lee verbeteringen daarvan, 

De opvallende gelij lrenis va n de strijd 
der Amerikaanse - en die der Nederlandse 
metaalarbeiders is een demonstratie van d-e 
gemeenschappelijkheid va n bei der belangen. 

Nadat reeds enige weken gel eden de 
staalarbeiders bij Betlehem Stee l in de 
Verenigde �taten ·het werk hadden hervat� 
op advies van de bestuurdèrs van de C .1 .• 0., 
hebben t hans ook de. 175,000 staalarbeiders: 
van de United $tates Steel het v,erk har'llat. 

De bestuurders van de o.r.o. hebben 
het .parool tot ,;1erk-horvatting gegeven., na 
dat zij met de ondernemers overeenstemming. 
hadden bereikt over een sompromis, 

Xlit comp-corais-voorstel van de onder-
nemers behelst een pensioen va n 100 dollar 
per m9.and voor rekering va n de laatste, 
uitkering bij ziekte en ongeval, 11'.laarvoor 
de premie door ond.erneme,rs en v1erknem.ers 
gezame nlijk gedragen wordt. 

Het compromis van de bestuurders van 
de G .I.o. kan zijn consequentie hebben 

voor de strijd van de Amerikaanoo mijnv,ot. 
kers, die op het_ ogenlüik nog in staking 
staan voor verhoging va n hun pons ioenen. 

Deze pensioene n zijn nu reeds hoger 
dan die' wel k e  de staa·larbeid,e,r s met hun 
strijd veroverd hebben, Het is dus niet 
uitgesloten, dat de aan·vaarding van het 
comprom�s door de bestuurders een zeer na
delige invloed kan uitoefenen op het re
sultaat van de strijd van de mijnwerkers. 

�fij zull on op de achtergrond fll!l. het 
resultaat van de Äraerikaanse staal-sta
king nog n�der terugkomen. 
--·---�:..------------ -·.---·== 

\.Ji,j vrage n Uw �ndacht _rn: 
'r\7?� ERO O IIUR� 

+++H-+++ 
"Voel nemen en v1einig geven" is de A

_titel v an  de eerste brochure, waarop wij W
U ·at"tent willen inaken. 

Deze brö oh1.tr"e, welke is ui tgegoven 
door het Vedlondebeatu.ur van de 3.v.c. eE 
waarvan d� prijs 10 ceni is, hoeft eon 
zeer in tereesante en l'ezenswa�1rd ii;;o in
houd, waar,,ar.. bestudering zoor vr uohlh.t 

· baár kan zijn bij het ui tdrsgen ann ande
ren.· Da verkoop van dei brochu.rcr telt IMe' 

.in de- win terpropagana.a. Zij zijn ui ts lui
tend te betrekken van de plaateelij ke 
Centrales; �e afdelingen zijn per circu.�
Raire.op de hoogte gebracht van het aan
tal, dat -zij lccmnei:1. verkopen. 

Het afrekenen van de brochures ge
schiedt met éle plaatselijke Centrales en. 
wij .verzoeken U ons over do stand der ver
koop regelmatig C·P de hoogtè te gouden. 

Indien U meerderen benodigt, kunt e 
· de.ze aa nvragen bij U\T plaatoclijkc Cç>ntralc,

-=-=::-::::-:=-6!... 

I>e t,,eede, ze"l�er-niet-minder- bela ng
.rijke brochure, uitgegeven: doc-r ons Hoofd
bestuur , �ehandelt de actie bij \"fer kspoor 
tege:i. de tijd-opmetingen. 

Da goed:.gedocumenteerdo inhoud ver 
schaft U een schat van nrgumen ten in dis
au.ssies 1,11et ai. ders- e n  ö11geor·ga'ri.iseerden, 
vooral in de bedrijven. Zij wij st ons de 
v,eg in de strijd tegen de aanvallen - en. 
v66r de verdedigiing an verb·eterin& van 
ons levenspeil.

Deze belangwekkende brochure ver-
dient op grote schaal te w ordan verkocht 
tegen de u.i terst popu.laire prijs van 2 ot,

Vfij doen derhalve een boroep op U 
als kader de verkoop zo goed mogelijk te
stimuleren. Eén dezer dagen komt z e  {Sorc0d 1 
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Verbinding: \ 
No • 84 • c:.__ ,.;o ) 1 .,. .,. r :, 

Onderwerp: besl.h1.üsh. verg. Veren. "Ned .-USSRff ,afd .R' dam. 
Datum ontvangst bericht: 24 Januari 1950. 
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar. 
Waardering. bericht: betrouwbaar. 
Tevens bericht verzonden aan: / 
Medewerkende instantie : gene. 
Ondernomen actie : gene. 

27 Januari 1950. 

Op Vrijdag 13 Januari 1950 te 20 uur, werd in zaal 
I van he·t BeursgebOQW aan de Coolsingel te Rotterdam 
besloten huishoudelijke vergadering gehouden van ae 
Vereniging Nederlana-u.s.s.R., afd.Rotterdam. 

/ .ilanwezig slechts 25 personen,o.w.8 vrouwen. 
�

I( 
\. -1 1 Hoogcars:pel, Jan zet·te in zijn openingswoord uit een 

/;
�dat de veren.Ned.-UBSR landelijk in districten zal worden 

t.17,1, � • verdeeld, waarbij de afdeling Rotterdam voortaan als 
�)Y district Rotterdam zal fungeren. Het huidige bestuur zal 

/ dan districtsbestuur worden en de stad Rotterdam zal 
in een afdeling Linker- en Recht er-,\1aasoever word en 
verdeeld. Aan de L.t_.o. was reeds een zgn. onder-bestuur 
gevormd , a och aan de R .M. 0. was me

�l 
ot op heden biert oe 

in gebreke gebleven. 
J .r: )( 1 Spr. deelde voorts mede dat D Graaf, Piet Mattheus 

,k_. �· (bekend) wegens vertrek naar Vlissingen, als lid en 
J � tl.lfunctionaris had bedankt, terwijl Dayles,Pawel (bekend),

· wegens drukke zakelijke werkzaamheden geen tijd meer kan 
vinden om de functie van secretaris te vervullen. 

J. � XI Deze functie is thans overgenomen door Deijl,Herma-
nus Arij (bekend). 

-

µ\ 
Vervolgens werd voor de R.M.O. een bestuur gekozen, 

X: bestaande 1.üt 7 personen, van wie bekend: 
• Visser, Jozua (bekend); voorzitter;

•XI Peters, nadere personalia nog niet bekend,penningmeester;
Xl�a Barre, Eug?nie, geb:28-11-1909 te Stourbridge(Gr.Br.).

Een afschrift van de persoonlijke convocatie is 
aangehecht. 
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AFS CH R IFT . 

VERENIGING NEDERLAND- u.s.s.R., 

Afaeling Rotterdam. 

Secr.: Iependaal 112. 

======;======��=====------------�-=-� - - - - - - ---- � .---

L.S.

Hiermea e noèl igen wij U uit tot het bijwonen van 

de 
HUISHOUDELIJIIB VERGADERING 

op 

VRIJTI�G 13 Januari a.s. 8 uur, 
in 

ZAAL 1 van het BEDRSGEBOU.7 (Ingang Meent 110) 

AGENDA : 

1. OPENING
2. Ingekomen Stukken
3. Bestuursverkiezing
4. Lezing J.HüüGCARSPEL over

"De economische ontwikkeling van a e
Sovjet-Unie na de oorlog."

5. Discussie
6. S1Lütint.

Het best uur. 



., VERENIGING II NEDERLAND � U .S .S .R. 11 (NU) 
.Afdeling ROTTERD.AM R .M" 

Secretariaat: Pijperstraat 54c. 
------------------------

Aan ae leden en vrienden van de S0wjet-Unie 1 

t 
�er gelegenheid van het 30-jarig ?estaan van de Sowjet-cinema

ograf ie organiseert de Vereniging II NEDERLAND-U .s .s .R. 11 een groot
Sowjet-f ilmf est iva 1.

Met g3noegien kan het Bestuur R.M. U mededelen, dat zij als 
eerste film voor U kunnen draaien, de schitterende kleurenfilm: 

Il 1VIITSJOERIN lt 

,, 

Muziek van D. SJOSTAKOWITSJ. De film is voorzien van een NEDERLbNDSE 
TEKS�. Toegang voor alle leeftijden.

. Deze film behandelt het leven van de grondlegger van een niemve 
b1ologi, de grote wetenschappelijke onderzoeker TuiITSJOERIN. 

De film laat U zien, dat de vooruitstrevende wetenschap een wa
.

pen is in de strijd van de werkende mensheid voor een nieuw gelukkig
.,1even . 

Voor deze film heeft het Bestuur een drietal voorstellingen 
georganiseerd pp: 

Maandag, 20 Februari in "JiLHENJ, 11 , 

11,fotbenesserweg 209 . .i)anvang 8 uur. 
Woensdag, 22 Februari 11 '\F/EST-END", 
Schippersstraat 64. hanvang 8 uur. 
Dinsdag, 28 Februari II ONS HUIS 11 

Gouvernestraat 133. banvang 8 uur. 

De toegangsprijs voor leden is Fl. 0,50, voor niet leden Fl. 0,60. 

Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar aan de volgende adressen: 

e 

J. Visser
.1;1. Kers
Mw • B • a e Held
D. Everse
F • ii de laars
W. Frietman

Roemer Visserstraat 16a; 
Schippersstraat 24c; 
van Speijkstraat 46; 
Meidoornstraat 15; 
Marnixstraat 129 
Pijperstraat 54� 

alsmede bij alle bezorgers van het maandblad 1 1 NU11 en indien nog
voorra-a ig 's-avonds aan a e zaa L 

Komt allen en brengt zoveel mogelijk vrienden en kennissen, 
die nog geen lid van onze Vereniging zijn, mede. Zorgt U er dan
voor, dat hij of zij het bij deze gelegenheid wordt.

HET BESTUUR R.M. 

\ 
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No. 189. 
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Onderwerp: Besloten bestuursvergadering 
Vereniging 11Neaerland-U .s.s.R.(NU) 

Datum ontvangst bericht: 14-2-1950 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwba.ar. 
Waardering bericht: Betrouwbaar. 
Tevens bericht verzonden áa.n: -
Medewerkende instanties : Gene 
Ondernomen actie: Gene. 

2 4 FEB.·1950 

AC[ & Or-&b 1 

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

---------

22 Februari 1950. 

Kort verslag van de besloten bestuursvergs�ering van
de Vereniging Nederland - U.S.S.R., afdeling Rotterdam
R.M.O., gehouden op Maandag 13�ruari 1950, te 20 uur, 

X
I ten huize van Frietman, Willebrordus Wilhelmus, geboren 

28-1-1924 te Rotterdam (bekend). 

Frietman, W.W., voornoemd, als voorzitter fungerend, 
opent met een woord van welkom de vergs�ering en zegt, dat
Visser, Jozua, geboren 6-7-1897 te Rotterdam (bekend) en 
Peters, nadere personalia nog niet bekend, zeer tot hun 
spijt verhinderd zijn deze eerste bestuursvergadering bij 
te wonen. Beiden hebben echter toegezegd, dat zij bij voor
baat zullen instemmen met al de genomen besluiten. 

De fu.r:Aïies in het nieuwe bestuur worden als volgt ver
deeld: 

X•Visser, J., voornoemd : voorzitter; 
' � Frietman, w.w., voornoemd : secretaris ; --

•tf Peters, voornoemd : penningmeester ; 

� Y-IAdelas�s, Franciscus Gerardus Hubertus, geboren 28-9-1911 
0. '\ te Geertruidenberg(bekend) : lid ; 

'Yt Everse, Theodorus, geboren 1-9-1910 te Rotterdam (bekend)
,..., lid ; 
>4 de Heer, Johan Marie, geboren 23-1-1910 te Rotterdam (be

kend) : lid ; 
X la Barre, Eugenie, geboren 28-11-1909 te Stourbridge (be

kend);lid ; en : .j /'!Clement, Bastiana, geboren 12-8-1920 te Rotterdam, wonende 
�.,,,..- -r te Rotterdam, van Speijkstraat 46b, Lil>. 

Uitvoerig wordt dan gediscussieerd over de te houden 
bijeenkomsten met filmvertoning, de regeling van de kaart
verkoop, propaganda voor deze avonden, enz •• Besloten wordt 
de leden een circulaire te sturen ter opwekking tot bezoek 
aan deze filmavonden. Tevens zal ge tracht worden "huis aan 
huis" pamfletten te verspreiden, waarin doel en streven van
NU zal worden uiteengezet. Op de filmavonden, welke o.l.v. 
Visser, J., voornoemd, zullen staan, zal tevens een propa

gandistisch wo»rd worden gesproken. Daar men het niet eens 
kan worden over de sprekers, die hier het woord moeten voe
ren� zal hieromtrent nog nader worden beslist. 

, Langdurig wordt dan van gedachten gewisseld over de 
organisatorische verhouding van de afd.Rotterdam-R-M-0. tot
het district Rotterdam. Enkele sprekers zijn van mening, 
dat de afd.R.M.O. een zelfstandige afdeling is in het dis
trict Rotterdam, anderen zijn weer van mening dat men slecb 
een onderafdeling van het district vormt en dus niet het 
recht zal hebben om b.v., i.v.m. de a.s. Landelijke AlEemene 
Vergadering, ·Candidaten en een of meer afgevaardigdenv0�i t-

) � - ting � 
' !
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ting in het Hoofdbestuur voor te dragen. Na veel heen en 
weer gepraat1 blijkt aat men ntetvt.ot eenkoulossingakan 
komen, waarna besloten wordt dit �a�gs�u �p ae ie �n-
vergadering van Woensdag a.s. voor te leggen aan Hoogcarsp
Jan, geboren 6-4-1888 te Amsterdam. 

Veruolgens wordt gesproken over de gebrekkige bezor
ging van het maandblad NU en wordt critiek geleverd op de
onvo11edige administratie, daar niet kan worden vastge
steld wie maand- dan wel jaarabonné is. Besloten wordt 
de afdeling in wijken in te ·delen, waarbij in elk wijk een 

;1r
o

�ï�go�t�� �i1b;gEi��nia�j8S��d, die verantwoordelijk
�enslotte wordt besloten aät indien mocht blijken 

dat ae afd. R.M.O. een zelfstandige afdeling is, Frietman, 
w.w. en Visser, J. zullen worden voorgesteld als afgevaar
digden naar de Algemene Ledenvergadering. 

Einde. 

�

Frietman, w.w. sluit dan te 22.30 uur ae vergadering. 
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de propegende en finWloièle aotie verzorgen, Onder opotferine ven 

alle andere werkzaamheden ken de voorbe1•eiding voor een eventuele 

aotie in de haven te Rotterda m bijna als voltooid worden bEl'sohou11d, 

Ook de 'lareniel or NecJ J s · H, nee:rt thans besloten steun 

te verlenen. Deze "culturele" vereniging hee:rt in een eehouden be
v1ord_.w 

stuursvergaderine een aantel leden gekozen die zulleniiangezocht, 

of door publicatie, of op enigerlei ander gebied steun te verlenen 

• aan de vredesactie. Voor Rotterdam werden daertoe uitgekozen:

. 
� 1 Dr. J ,DROST, Krel, Plasleen 2iy/7J t:f S-0'\- 1

• · @ Dr. K,BOd::A, Bergselasn 242; � 

•+ 1 J. ROZINGA, Sohiedalll; 
·

_ ). - 1 c.v.d,VER, .3tatenweg 5?;

\; -J. .--, Dr, Sl..Uii,"i!RHOLZ-BOERSHA., Randweg 44;

t 
-J -1 D, RITtWf, Bilderdijkstraat 45;

�· /. .-+ 1 Ir. B,B, de RSGT, Eendraoht-sweg 263; 

k I J. HOOGCA.RSPEI., Rochussenstreat; ©-0 BJ 

• 

-J-1 t!evr. !ill..L�-OMRT, Dr. de Visserstraat 191; .t...'... Htibj 

.,:+ 1 \'/, WAGENER, Kw. Lijsterbeslaan ?;

-. '..fl Mej. T. 3CHOT.EL, Dreef 2;

� 1 Mevr. van Al.!ERONOJ!:N, Kon. Emma.plein 2 (ook voor Vrije Kath.

';f- I J. BEK:E;:A, Oostzeedijk 8; 

1 Anna BLAl'.AN e&ie BI.Al,>AN, de Vliegerstraat 50; 

Prof.Dr,c. GONGGRIJI', Lathenesserleen 472; 

J, BERCH-BAKEtlA, oostzeedijk 8; 

Dook EVlm.3B, l�ei�oornstraet 15; 

Dr, 1.ee!3 de BRU!li, Bllllg, f,:eineszlaan. 

Deze lieden zijn o.m. ook lid van de Vrije K.e.�heder en be

horen veelal tot de per soonlijke relaties ven·J, HOOGC1Ót31':E:L, 

/ Bekend is gelllB.akt, dat de � heeft besloten, � 



VAM 
ZAKEN 

's-G.ravenl1age, 14 Maart 1950 

No.: B 80094 n.a.. V.

Ond.: Ver. ''Nede1·land-U.s.s.n.;, 
schr. van B ..:>t. aan H.n. 80094 z.C

V � B T n O UW F. LIJK 

• 

• 

I L 1 _- ·v_.-JJ

Hierbij moge ik ll verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent de personalia, politieke antecedenten en verder van 
belang zijnde gegevens van: 

c.v.d. VER, Statenweg 57;

n. RITMAU, Bilderdi jkstraat 45;

Dr. SLUIERHO!,Z-BOERSMA, Randweg 44; 

Mevr. Fl!LLE-GAART, Dr. de Visserstraat 191; en 

�. BERGH-BAKFl��, Costzeedijk 8, allen te Rotterdam. 

Naar mi,1 ,. ,e.rd medegedeeld zouden genoemde personen lid 
zijn van de Vereniging 11Nederland-1J .s.s .R.". 

&! net Hoofd van de Dienst
namens deze: 

J. G. Cro:bbendcm. 

De Heer F.oordcorunissaris van Politie 
te 
ROTT�"qPAf.1 

• 

/'. 
l 
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t i e

B. Staf

B !II

�80588 ITid/h 5 n.a..v. sch.r. van "iotte.rdam 80588 z.Co •

Op 15 en 18 April 1950 zal een ,lgemene landelijke leden
vergadering worden gehouden van dr> Vereniging ''Nederland-U .s.s. 
R • J' • 

n- zal het op J)rijs stellen indien door D een versla,t;
van deze verpadering zou hïrnnen wo.rden verkregen. 

I 
B"III 

14 Maart 1950 
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VERTROUWELIJK. 

Betr., 11Ned.-USSR� 

j 01' KAART 

ACD/ 

DAT; ''·��. 
PAR:,, " 

7 Maart 1950. 
I 

to )J:d'1'j 
Als antwoord op Uw s chrijven No s 67788, 

d.d. 11-10-1949, betreffende leden van de vereni
ging 11Ned.-USSR"., worden U pierbij de daar9p be
trekking hebbende cartotheekkaarten toegezonden.

Volledighe idshalve zijn de namen van hen,
die reeds in Uw administratie bekend z1Jn, op de
afzonderlijke lijst hierbij gevoegd. ---

Aans B.V.D •



::> van Aalst, Adrianus Johannes, geb. 1-5-1890 te Rotteraam;
f tl!ï."17)- van Achtef:_e.,E, Albertus, geb. 16-9-1914 te Rotteraam; 

�K delaars, Franciscus Gerardus Hubertus, geb. 28-9-1911 te Geer-
1 ers ,Leendert ,geb .12-5-1921 te R' dam; truidenberg; 

/�1( an Arneron_g_en, Engelina Fannij ,geb. 19-12-1886 te Amsterdam; 
_: an Ameronge . .t!.,_ M., nadere personalia nog niet bekend; 

tl{{(\ arendre t,Pleuntje Davina, geb. 22-9-1909 te 's-Gravendeel; 
Pè, r ak.ema, Jacob Berend, geb. 8-3-1914 te Groningen; 

�1 anning, Hermanus, geb. 27-10-1918 te Bolsward ;
, arelà, Cornelis, geb. 25-5-1895 te 's-Gravenhage ; 

-� Becker, Jan, geb. 2-12-1885 te Doesburg ;
ecue, Cornelis, geb. 2-8-1902 te Rotterdam; 

van Beek, Antonius Lambertus, geb. 5-7-1913 te Rotterdam; 
Beekman, Vlilhelmus Abraham, geb. 25-11-1916 te Rotterdam; 
l!��JXkN.±ÈMIQ:+Xga�xxii*X 
eetstr-2;, Anna Maria, geb. 27-10-1918 te Hilversum; 

• 1-;K elevetz, Nestor, geb. 26-10-1894 te Dolbizno (Rusland);
_ ensc o ,  Hendrik, geb. 9-9-1904 te Rotterdam; 

-�Dtlo,Jvan Bentveld, Louis Johannes Abram,geb. 10-6-1922 te Rotterdam;
-, d r:J .· · an Bentveld, Dirk, geb. 15-7-1891 te Rotterdam; 

Al''N r uis, Marinus Theodorus, geb. 23-4-1912 te Rotterdam; 
fD&56 r schneider,Theodorus Johannes Lambertus,geb.4-10-1900 te R'dam; 

Breed veld ,.Cornelis Hendrik, geb. 2-1-1900 te Voorburg; 
Berkenpas, Piet, geb. 5-6-1925 te Rotterdam; 
Berkenpas, Pietje, geb. 29-9-1906 te Harlingen; 

t�3ft� Berkhout, Hendrik, geb. 5-1-1920 te Rotteraam; 
Benschop,Arie, geb. 17-9-1922 te Rotterdam; 
Beijlin, Peter, geb. 25-6-1889 te Cherson (Rusland); 
van Biemen, Bastiaan, geb. 25-6-1893 te Vlissingen; 

Pv�! Bierens, Arij,geb. 17-11-1915 te Rotterdam; 
�( ik, oban Gerard, geb. 23-10-1912 te G9uda; 

izino, Wilhelm August, geb. 27-8-1893 te Rotterdam; 
Bleijenberg,Jacob Johannes Marinus Gerhard ,geb.4-3-1907 te R'da.m; 
van den Blink, \'fillem, geb. 7-1-1926 te Rotterdam; 
Blo�, Theodorus, geb. 4-3-1884 te Alkmaax; 
Lucas, Maria Wilhelmina, geb. 27-12-1929 te Rotterdam, echtgenote 
van Blokland, Reijer, geb. 19-12-1927 te Rotterda.m(cart.kaart); 

�"!:, 10 9 van Bodegraven, Johannes, geb. 21-3-1916 te Rotterdam; 
,-, ·� Boer, Daniel, geb. 24-9-1902 te Rotterdam;

eBoer, Jan \lillem, geb. 28-10-1893 te Goor, of zijn zoon, Q.Q.Q!., 
Jan Villem" geb. 26-8-1927 te Rotterdam; 
Boere, Johannes, geb. 4-11-1906 te Rotterdam; 

Pt> 11�·s11 Boerlage, Barend, geb. 24-4-1907 te Rotterdam; 
Bossers, Jacobus Adrianus, geb. 26-8-1892 te Breda; 
'îiöëi�, Antonius, geb. 4-1-1912 te Rotterdam; 
Bö ermann, Frederik, geb. 9-7-1919 te Rotterdam; 
'roeze, Jansje Margaretha Geertruida, geb. 9-8-1901 !�iiii�ix� 

--�B�o-""s, Ferdinand Frederik, geb. 29�5-1895 te Rotterdam; �� 
van den Bos, Hendrik, geb. 10-9-1890 te Rotterdam; 
van den Bos, Johannes, geb. 18-8-1891 te Rotterdam; ofzij:1 èbchter; 
väïïcien Bos, Jansje Johanna, geb. 25-9-1929 te Rotterdam; 

� �' Pieternella Johanna, geb. 17-8-1927 te Rotterdam; 
Nouwen, Jacoba, geb. 8-7-1897 te Rotterdam; 

/v.d.Boscl1, M, nadere personalia nog niet bekend; 
, Dr. Bosma, Klaas, geb. 1-2-1908 te Achtkarspelem; 
!U'(A§pskeljon, Johannes, geb. 17-12-1886 te Rotterdam;

•..Dio osus,, Pieter, geb. 12-1-1908 te Rotterdam; 
l'Hf( sua, Catharinus Marinus, geb. 9-7-1914 te Rotterdam; 

asman, Petrus, geb. 20-3-1907 te Rotterdam; 
/ Breemerkam.J?., 

1' v, 5o.rl·
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Breemerk.amp,Cornelis Coenradus, geb. 18-4-1907 te Rotterdam;
,Breukel, nadere personalia nog niet bekend; 

,A.,<-�Át �van Brenkelen,Gerardus Paulus, geb. 3-10-1917 te Rotterdam; 
NK 

Oe Bruijn, Arie, geb. 1-3-1892 te Langerak; 
ae Bruin, Jan, geb. 2-9-1915 te Rotterdam; 

PDJt ,.., ilr.Dr. ae Bruin, 'ilillem, geb. 26-11-1896 te 's-Grave11hage;,( 
l'{K Brusse, Marius Theresius, geb. 24-3-1909 te Rotterdam; 

Breedveld,Catharina, geb. 19-7-1906 te Alblasserdam; 
BurggraaI, Karel, geb. 5-7-1906 te Nieuw-Lekkerland; 

l.J.l(i3Üskens,Henricus Casparus Bernardus,geb. 26-3-1890 te R'dam; 
;»,-' an Buul, Willem Pieter, geb. 25-3-1884 te Rotterdam; 

�' Hermen Mennes, geb. 28-6-1902 te Rotterdam; 
��Cahn, Alfred, geb. 12-6-1897 te Venlo; 
_. ampfens, Josephus Johannes, geb. 27-10-1883 te 's-Gravenhage; 

-Klaassen, .Anna Catharina, geb. 12-3-1909 te Rotterdam; 
�� rist, Peter Paul, geb. 13-6-1906 te Hattingen (Dlä); 

,e Sitter,Anselmus Franciscus, geb. 17-12-1894 te Rotterdam;� 
, +i/{Ö�steris, Marinus, geb. 1-1-1907 te Maarssen; 

PD1Z tPJ � aassens, Engelbertus, geb. 5-9-1925 te Rotterdam; 
e <;,1� KllrCohen, Carl Heinz, geb. 14-7-1925 te Stattgart (.Old); 

Cohen, Hartog, geb. 29-12-1886 te Zutphen; 
Colijn, Christiaan, geb. 16-8-1898 te Leiden; 
Coomans, Karel Lodewijk, geb. 19-12-1916 te Rotterdam;

?t> 27y Koavelèl, .Adrianus Frederik, geb." 30-4-1900 tt} Rotterdam; 
., De�ens, Leendert, geb. 6-5-1880 te Rotterdam;

De ker, Pieter, geb. 15-12-1895 te Barsingerhorn; 
den Dekker, Gerardas Ab:rtaham Christiaan,geb.11-7-1904 te R'dam; 

o a,Samael, geb. 1-2-1906 te Velky-Palad(Oost-Hong.);
e enre,Johannes Cornelis, geb. 6-10-1911 te Rotterdam; 

Duermeijer, Gerard, geb. 25-8-1917 te Rotterdam; 
...... nettingmeije·r, Wilhelm \7oater, geb. 8-12-1908 te Rotterdam; 

van Deursenr Herman, geb. 11-6-1923 te Rotterdam; 
Diekens, nadere personalia nog niet bekend; 
norsman, Cornelis, geb. 16-4-1924 te Rotterdam; 
van Dort, G., nadere personalia nog niet bekend; 

l'ff(f r. Drost,Johannes, geb. 28-3-1905 te Rotterdam; 
an DiJk, Johannes Hubertus Adolphus, geb. 1-11-1892 te R'dam; 

• 
,W� van Dijk, Andries Cornelis, geb. 30-11-1887 te Rotterdam; 
_,,; 'van Dijke, nadere personalia nog niet bekend; 

� van Eck, Antonie, geb. 30-10-1908 te Rotterdam; 
�K Eenhoorn, Pieter, geb. 9-3-1913 te Dordrecht; 
. Ee'riäna, Johannes, geb. 29-11-1913 te Rotterdam; 

,'\<{K( an Ensber en, Hendrik Pieter, geb. 20-12-1896 te Rotterdam; 
enbaas, Jo an Martinas, geb. 22-10-1914 te Rotterdam; 

i1.N.J " van Elsäcker, Jacobus Johannes, geb. 12-12-1883 te West-Kapelle; PD van den Eng, Adrianus, geb. 12-10-1916 te Rotterdam; 
van der Ent, Hendrik Adriaan, geb. 3-12-1874 te Delfshaven; 

rnst,Johannes Jacobus Antonie, geb. 11-6-1874 te R'dam; ' 
van Es, Jan, geb. 6-5-1909 te Rotterdam; 

FP77�0Dorchain, Leopoldus, geb. 15-10-1902 te Rotterdam;
Everse, Cornelis Karel, geb. 24-6-1896 te Rotterdam; 

verse, Leendert, geb. 27-11-1908 te Rotterdam; 
.�K.. verse, Theodorus, geb. 1-9-1910 te Rotterdam; 
,, verse, Willem, geb. 2-7-1903 te Rotteraam; 

}.(� i · , Ido, geb. 1-8-1894 te Rotterdam; 
PD 12 9 orus, Carl Gerhard Leendert, geb. 12-1-1911 te Rotterdam; 

p_p(�30 Franli, Jacobus, geb. 14-7-1916 te Rotterdam; 
- Fontein, -
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ontein, Johannes Hendricus Carolus,geb.13-11-1912 te R'da.m; 
s . Frielink, Bastie.a.n Pieter Leonard, geb. 6-6-1899 te R'dam; 

\{1 " 1 Friends, Lambertus Matheus Antonius, geb. 8-8 - 1929 te R' dam; 
M� rie man, \lillebrordus Wilhelmus, geb. 28-1-1924 te Rotterdam; 

fo12 roch, drianus Johannes, geb. 4-5-1906 te Rotterdam; 
l."":Fruin nadere personalia nog niet bekend; 
�� azan, Jacques Sawilla, geb. 15-12-1917 te Rotterdam; 

eleijnse,\fillem, geb. 19-3-1878 te Haamstede, of zijn zoon: 
J·an, geb. 27-6-1918 te Rotterdam (cart.krt.); - -

, Gëîeijnae, Johannes Jacob, geb. 13-9-1911 te Dordrecht; 
ven Giels, Johannes Lambertus, geb. 19-8-1913 ie Bergen op Zm.; 
van Gorsel, Pieter Abraham, geb. 27-12-1922 te Rotterdam; 

i='oi.9
?:l

Goudkuil, Hendrik, geb. 7-8-1916 te Apeldoorn ; 
'NK Goudriaan, Grace, geb. 22-11-1913 te Rotterdam;

de Gra.af, Piet Mattheus, geb. 9-10-1917 te Rotterdam; 
Grandia, Gerrit, 6eb. 30-10-1912 te Rotterdam; 

1Sde Grauw, Pieter Cornelis, geb. 29-5-1922 te Rotterdam; 
. iaa-àe-GPeeaeaàaa±,�Paae�ee�e,-6eèT-�g-�-l9l,-te-BetteP4amt

J 'K� roeneveld, Paulus Philippus, geb. 8-7-1909 te Rotterdam; 
• e Groot,_ Leonardus Albertus, geb. 2-7-1889 te Rotterdam;

fV1:(.. Grund, Christiaan \lilhelm, geb. 4-1-1902 te Rotterdam;
Grànd, Pieter, geb. 8-2-1910 te Rotterdam; 
Haak, Cornelis, geb. 2-4-1917 te Rotterdam; 

Po31s� de Haan, Klasinus Frank, geb. 23-6-1902 te Rotterdam;
van Haaren, Franciscus, geb. 9-11-1917 te 's-Hertogenbosch; 
"an Loon, Cornelia Geertrui, geb. 1-9-1887 te Rotterdam; 

_ Hager, Frans, geb. 4�-1925 te Hoensbroek; 
PDiaq� van Halm, Lodewijk, geb. 24-2-1911 te Amsterdam; 

Harpe, Ja.p Jacobus, geb. 5-11-1892 te Hellevoetsluis; 
Hazalebach, Pieter, geb. 24-6-1908 te Rotterdam; 

� atrucli&rxxM2i:iiq: van Schaik, Antonia, geb. 20-12-1898 te A'dam; 
. ,,, Hekhuis, M., nadere personalia nog niet bekend; 

Pt>ti.Jf 'f Herremans, Abraham, geb. 6-10-1904 te Dordrecht; 
van Hennik, Izaac, geb. 19-11-1908 te Ouddorp; 
van Herp, Jielis, geb. 1-10-1898 te Zuilichem; 
Herto_g, Adriana Wilhelmina, geb. 12-1-1909 te Rotterdam; 

PP"t l�J Hessels, Johannes Marinus, geb. 30-12-1919 te Rotterdam; 
pD 1/0

�
Heusdens, Lambertus Uilhelmus,Theodorus, geb. 4-9-1922 te 

.. Hanse, Johannes, geb. 18-4-1899 te Bruinisse; 
Heuvelmans, Anthony, geb. 24-5-1915 te Rotterdam; 
Heuvelmans, Wilhelmus, geb. 14-7-1889 te Deventer; 
Heij,Nicolaas Johannes, geb. 13-12-1892 te Rotterdam; 

,..,.Hoefnagels, Hinderiekus Johannes, geb. 30-5-1926 te R'dam; ,� 
van der Hoek,Adolf Ambrosius, geb. 21-7-1908 te Rotterdam; 



- 4 -

�mit, Johanna Hendrika, geb. 8-6-1885 te Rotterdam; 
'väii7't Hoff,Cornelis, geb. 15-11-1880 te Oude Tonge; 

van Hoek, Clara Loui�e, geb. 10-9-1882 te Djokjak.arta (N.I.); 
Bofman, Willem, geb. 20-5-1895 te Zevenhuizen; 
�nellaman,Geertrui, geb. 16-4-1894 te Rotterdam; 
Hoogeveen, Leendert, geb. 5-1-1894 te Zoetermeer; 
Bolst, Willem, geb. 3-8-1923 te 's-Gravenhage, of zijn 1�=
Willem, geb. 6-11-1895 te Amsterdam; � 

?D '13-S-IDri.n.kwaart, Martina Christina, geb. 26-12-1895 te Gorinchem; 
�- Hoofdman, Willem, geb. 25-8-1919 te Rotterdam; 

in't Hout, Arie, geb. 24-7-1899 te Rotterdam; 
nr. Houthuis, Mathijs Johan Julius, geb. 7-9-1892 te �trecbt; 

,:,0 12J7t van Heest, Jan Johannes Petrus, geb. 29-4-1926 te Devënter; 
Mr. Huijsers, Theo Johan Erik, geb. 5-6-1918 te 's-Gravenhage; 
van Ïmmerzeel, Anthonie Levinus Cornelis, geb. 9-10-1893 te Rot
terdarn,of zijn zoon: Anton-, geb. 15-8-1925 te Almelo; 

PD12\7� �' Gerrit Cornelia, geb. 24-10-1929 te Rotterdam;
--van der Jagt, Cornelis Willem, geb. 10-5-1905 te Rotterdam; 

<lalink, CorDelis Hermanus, geb. 28-6-1930 te Rotterdam; 
Jansen, Nicolaas, geb. 4-11-1914 te Rotterdam; 

� Jansen, Anton, geb. 16-11-1911 te Brüggen (Dld)�cart.kaart); 
Jesofike, Cornelis, geb. �0-7-1925 te Rotterdam; 
Q J g, Antonie, geb. 16-11-1895 te Rotterdam; 

g, Pieter, geb. 28-2-1898 te Harlingen; 
de Jong, Johannes, geb. 5-8-1904 te Rotterdam; 

r:;;\de Jong, Hette, geb. 4-5-1903 te Rotterdam; 
�de Klerk, Henderika Wilhelmina, geb. 5-9-1887 te Rotterdam; 

de Jonge, Jacob Adriaan Eliza, geb. 13-7-1907 te Rotterdam; 
F!NHI./JI Joosse, Frans, geb. 7-9-1902 te Rotterdam; 

Juraij, Johannes Hendrikus, geb. 10-7-1892 te Rotterdam; 
M� a eti n, Jan Roelof, geb. 24-2-1905 te Den Helder; 

Karreman, Jan, geb. 22-4-1897 te Rotterdam; 
kattenburg, Max, geb. 12-d0-1912 te Rotterdam; 
van der Va11, Margaretha hristina, geb. 23-1-1913 te R'dam; 

1 Kers, Andries, geb. 26-5-1920 te Rotterdam; 
Pt:, lt9 �Kessel, Adrianus, geb. 7-11-1919 te Rotterdam; 

van Kleef, Hartog, geb. 1-6-1909 te Gorinchmn; 
Oe Klerk, Antonie Arnoldus, geb. 23-7-1929 te Rotterdam; 
�lomp, Jan, geb. 12-8-1920 te Rotterdam; 

4't. ") JO.bbz �' Benjamin, geb. 3-11-1906 te Rotterdam; 
Knol, Dirk, geb. 3-2-1897 te Rotterdam, kotteraar, wonende te ®!öEîedam (?) ;
Koekkoek, Fake, geb. 28-2-1883 te Sliedrecht; 
Koopman� Jan Johannes, geb. 21-6-1902 te Rotterdam;

pp7q�
�

1oops, errit Jan, geb. 17-1-1902 te Ede; 
/ u-K ooiman, Bernard, geb. 6-6-1917 te Delft; 

fM .. & 
Koplenjan, Floris Hendrik, geb. 28-3-1903 te Rotterdam;
Kor man, Janus, geb. 3-6-1918 te Rotterdam; 
Kraan, Andries van der, geb. 7-10-1912 te Rotterdam; 
Krpeabeek, Dirk Cornelis, geb. 8-11-1893 te Kralingen; 

fö fl.O. Mr.Dr. Krop, Frédéric Jean, geb. 20-5-1916 te Rotterdam; 
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Krottj�, Berend, geb. 30-8-1911 te Barradeel; 
Kruijt, Pieter, geb. 1-3-1916 te Rotterdam; 
Kuiper, Hendrik Pieter, geb. 11-5-1888 te Den Helder; 

PD6o 5""5� Kouratov�}X, Serge, geb. 25-10-1900 te Soroki(Rusland);
Kuijper, ohannes, geb. 3-6-1914 te Rotterdam; 
Lagendiak, Simon, geb. 4-4-1895 te Hillegersberg;

PJ) 3<1f'1..1 Lambrec. ts, Jan, geb. 9-12-1921 te Rotterdam; 
J?D 2 .../Jz Mr. Lammers, Jan, geb. 21-8-1892 te Rotterdam; 

f>D/,9 1'/e,/Lan�eweg, Irie Johannis, geb. 6-9-1920 te Rotterdam;
· /' Lavino, Filippus, geb. 6-12-1897 te Rotterdam; 

Po /JoJ� Läänemets, Alvine Pauline, geb. 6-7-1891 te Vaikemaa.rja(Estland); 
� $ 1( 1�,- Leer, Arthur, geb. 21-1-1930 te RotterQam; of zijn vad�r: �' 

Arthur Nicolaas August Joseph, geb. 7-3-188Ef te Amsterdam; 
9��\�bhvan der Leeuw, Cornelis Hendrik, geb. 15-3-1890 te Rotterdam; 

1 van de Leur, Johannes Josephus, geb. 18-2-1920 te Heusden; 
van Lei�den, Johannes, geb. 30-10-1914 te Rotterdam; 
van Lei�den, Willem, geb. 17-1-1876 te Rotterdam; 
van LeiJden, Willem, geb. 29-5-1930 te Rotterdam; 
van der Linden, Job, geb. 15-12-1888 te •s-Gravenhage; 

� an der Linden, Theodorus Johannes, geb. 21-3-1915 te R'dam; 
ouweren,urg, Johannes, geb. 28-9-1895 te Rotterdam 

po 119�0 Lä!gens, Petrus Hubertus Cornelis Johannes, geb. 30-5-1912 te
?D�7I, D meijer, Jacoba, geb. 20-4-1906 te Rotterdam; 

, Lutters, Johannes Hendricus, geb. 18-2-1886 te Rotterdam;
uttik, Jan Hermanus, geb. 25-2-1893 te Amsterdam.; 

van Luitk' Janna, geb. 6-2-1898 te Rotterdam;
Maaskan , Barend Wilhelm, geb. 22-3-1918 te Gorinchem; 

aaslan�, Maarten,Leendert,geb. 18-10-1908 te Rotterdam;(cart.krt) 
-":\de Man, Bastiaan Pieter, geb. 7-12-1891 te Strijen; 

anhave, Johannes Gerardus, geb. 7-12-1921 te Rotterdam; 
an Marie, Petrus Leonardus, geb. 28-lo-1903 te Hillegom; 

v�an der Mark, Antonie Arie, geb. 13-6-1906 te Rotterdam; 
J>D �,,��arkenstein, Casparus Dirk, geb. 11-11-1909 te Rotterdam; 

Martens, Franciskus, geb. 3-1-1896 te Rotterdam; 
a er, Martien Xaverius Cornelis, geb. 16-11-1924 te R'dam; 
as enbroek, Jozephus Antonius Adrianus, geb. 10-8-1916 te Rt.; 

-7,de Wit, Pieternella, geb. 27-7-1918 te Nieuwerkerk;

• 
"i" van aer Meer, Wilhelmus Petrus, geb. 12-1-1897 te R'dam;

�ees, Jacob, geb. 11-6-1885 te Rotterdam; 
voii"""Malacholwsky, Johannes Cornelis George, geb. 18-7-1886 
Meiidam, Johannes, geb. 8-12-1922 te Rotterdam; _ _........ 

�Mei er, Karel, geb. 26-4-1893 te Hillegersberg; 
�Mensofiaart, Jacobus Arnoldus, geb. 14-2-1905 te Rotterdam; 

Meuiman, Bartholomeus, geb. 5-2-1916 te Hellevoetsluis; 
Meurs Gerhard Johann, geb. 4-12-1894 te Duisburg(Dld.);

, Corstiaan Gerardus, geb. 30-1-1923 te Rotterdam; 
.. am, Edouard Franciscus, geb. 9-10-1915 te 's-Gravenhage; 

. "' 
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DJ:> Minnaard, Hendrik, geb. 18-lo-1897 te Rotterdam; 
0 12

�
Minnaard, Hendrik, geb. 22-6-1920 te Rotterdam; 

NK f�olenaar, Arnoldus Dirk, geb. 12-1-1905 te Rotterdam;
e Möls, Wilhelmina, geb. 14-4-1910 te Huelva (Spanje); 
r D I' ' Möü!'iJn, Pieter, geb. 2-10-1897 te Rotterdam; 

J Rorians, Josephus, geb. 21-9-1902 te Dinteloord en Prinsland; 
�K ee eî-Ma.11ge.PetBa-Ga.11el�BaT-geèT-�&-;e-ig��-*e-�e*�e�&amt

�-"' os er�, Gerrit, geb. 18-4-1891 te Hillegersberg; 
e unck, Marinus, geb. 5-7-1902 te Rotterdam; 

IDr. Muntz, Johan Willem, geb. 19-1-1896 te Odessa (Rusland); 
van Heften, Antonetta, geb. 6-12-1901 te Rotterdam; 
van Nieuwkasteele, Thomas Jacobus, geb. 24-10-1881 te R'dam; 
van Nieuwland, Arend, geb. 4-1-1922 te Rbtterdam; 

..,�an NÖorîw\�k, A., nadere personalia nog niet bekend;
f>..D lll.3� os, Mar j Je, geb. 29-6-1922 te Katwijk; 

Nêssent, Gregorius Lam.bertue, geb. 29-10-1900 te Rotterdam; 
ödenwalder, Sijntje, geb. 24-1-1903 te Rotterdam; 
Ölfers, Rudolf Josephus, geb. 17-2-1884 te Groningen; 

nk, Gerard, geb. 27-4-1913 te Rotterdam; 
-, . ermeijer, Johannes Gerardus Reinerus,geb. 17-6-1908 te Rt.; 

;:,p :2 Ooste�, Gerardus,geb.2-4-1913 te Rt.; (cart.krt) 
Ouderkerk, Pieter, geb. 28-11-1907 te Rotterdam; 

PDIJ...flol./ Peelen, Everardus Wilhelmus, geb. 19-3-1904 te R'dam; 
ft:::> f:htf'o Peelen, Godefrid.us, geb. 23-4-1910 te Rotterdam; 

Pelk, Hendrikus, geb. 22-11-1914 te Rotterdam; 
i>ëëlëens, Johan Herman Leonard, geb. 19-2-1911 te Rotterdam; 

�Peters,,Antonias Servatius, geb. 10-9-1889 te Roosendaal c.a.; 
Peterse, Machiel, geb. 29-10-1888 te Rotterdam; 

PO 119' Pbili u ,  Cornelis Martinus, geb. 30-7-1894 te Rotterdam;
�� , lomä, Neeltje Gijsberta, geb. 26-12-1909 te R'dam;

othof, Hen rik, geb. 13-5-1915 te Rotterdam; 
-- Prins, Pieter, geb. 24-3-1896 te Maassluis; 

Prohn, Christiaan Martin, geb. 8-6-1927 te Rotterdam; 
Pronk, Johannes, geb. 17-11-1906 te,Delft; 
uizer, Hendrika Elisabeth, geb. 8-7-1895 te Rotterdam; 

&Kun , Cornelis, geb. 25-6-1895 te Molenaarsgraaf; 
_ a emaker, H.W., nadere personalia nog niet bekend; 

pom7fl van Reeuwijk, Johannes, geb. 29-1-1904 te Rotterdam; 
� de Re t, Bastiaan Bato, geb. 2-10-1884 te Rotterdam; 

e er, Gerrit, geb. 2-8-1901 te Rotterdam;(cart.krt; 
e 1.d er, Willem, geb. 24-6-1920 te Rotterdam; 

Lugtenburg, Gerritje Willemina, geb. 7-12-1906 te's-Gra enhage; 
Rietveld, Gerrit, geb. 25-5-1922 te Rotterdam; 
Roks, Christiaan, geb. 13-10-1898 te Rotterdam; 
lfc5öë, Cornelis Frederik, geb. 4-10-1907 te Amsterdam; 
van Prooijen, Jacob, geb. 19-10-1904 te Rotterdam; 
van Rosmalen, Wilhelmus Hendrikus, geb. 15-10-1896 t 
Reinders, ëonrad Hermanus, geb. 19-6-1914 te Rotte 
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Rijsdijk, Adrianus, geb. 25-1-1898 te Rotterdam; 
P 6 /'J.1 rY( van Rijssel, Cornelis Jacobus, geb. 21-5-1903 te Rotterdam; 

f1:>1,s� U Sandî:fort, Hendrik, geb. 3-6-1916 te Rotterdam; 
PD5s-& 

,t chalker, Johannes Pieter, geb. 16-12-1914 te Delf't;
1N" c e tens, Johannes, geb. rr-4-1898 te Groningen; 

Se re zmeijer, Willem Gerardus, geb. 12-1-1912 te Rotterdam; 
Schippers, Jan, geb. 16-2-1901 te Rotterdam; 
Dr. Schieurholtz-Boerma,Herman Rudolf, geb. 1-12-1899 te Semarang; 

Pt> 7. Schmidt, Lambertus v:rillem, geb. 22-3-1909 te Rotterdam;8 gchotel, Anna Maria, geb. 18-9-1921 te Hillegersberg;
· Schotel, Johanna, geb. 23-9-1924 te Rotterdam;

SchtU1er, Eelco Jan Willem, geb. 2'/-9-1922 te Galang(N .I.);
f'.c:, /103 � Se uur iers, Marijn, geb. 2'/-9-1914 te Vlissingen; 
r, z7fJJo Selier, Gerardus Johannes,geb. 9-4-1891 te Leiden; 

Sierhuis,Franciscus Hendrikus, geb. 15-4-1916 te Rotterdam; 
Sitton, Roelof, geb. 20-11-1923 te Rotterdam; 

irre Theodorus Hubertus, geb. 25-12-1923 te Rotterdam; 
(� e m , Henriette Hendrika, geb. 21-1-1914 te Rotterdam; 

_ in er and,Lambertas Theodorus Johannes,geb. 23-1-1915 te R'dam; 
'lt �K in°e in , Costianus, geb. 3�-8-1928 te Rotterdam;

van S ooten, Thomas, geb. 13-12-1882 te Harlingen; 
an't Slot, Gerrit Willem, geb. 8-4-1893 te Rotterdam; 

M� i ,  Jo anna Hendrika, geb. 8-6-1885 te Rotterdam; 
_ mi, P., nadere personalia nog niet bekend; 

f;!,1 �
ê

?f'ëësink, Aaltje, geb. 15-3-1890 te Delft;
�111b11 l'K van s;elunter" Johannes Jacobus, geb. 31-7-1928 te Rotterdam;

�, ' lSpruiJt,Johannes, geb. 18-4-1923 te Rotterdam; 
van dèr Starre, Simon, geb. 29-5-1909 te Rotterdam; 
van der Steen, Hubertus, geb. 6-4-1912 te Rotterdam; 

PD 111,oJ Steenbergen, Johanna Hendrika, geb. 11-6-1921 te Deventer; PJJ©,'S L{ Sterkman,� Gerrit, geb. 21-12-1901 te Rotterdam;
Sternau, Rudolf, geb. 24-12-1924 te Rotterdam; 

NK Stokmän, Léon Fran9ois Louis, geb. 13-10-1915 te Rotterdam; 
van Straten, Harry, geb. 14-5-1908 te Rotterdam; 

Po l/llJ Sukkel, Marinus Pieter, geb. 4-11-1908 te Rotterdam;
Poz5':, 1 Ulenberg, Pieter Johannes, geb. 11-12-1893 te Rotterdam; 

Pl ; 071 Troch, Adrianus Johannes, geb. 4-5-1906 te Rotterdam;

.• 
Valentijn, Cornelis, geb. 12-5-1891 te Hillegersberg; 

f�ft. de Valk, Gerardus, geb. 25-5-1900 te Haarlem; 
�K �an er Valk, Jaantje Maria, geb. 29-4-1925 te Rotterdam; 

, arekam , endrik, geb. 25-7-1893 te 's-Gravenzande; 
11� an een,Pieter, geb. 9-12-1897 te Amsterdam; 

PD�f'f'" n t e d, Jan Herman, geb. 17-7-1907 te Dordrecht;XKRXMKX
..,..van der Velden,Willem, geb. 24-9-1882 te Rotterdam.; 

PO 12q10 Veltman, Adrianus Johannes, geb. 5-1-1906 te Amsterdam; 
PD 10 g

7
2'f -van der Ven, Antonius Adrianus, geb. 21-12-1922 te Rotterdam;

Verdi ·seeldonk, Willem, geb. 1-1-1882 te Rotterdam;
er oeven, Leendert, geb. 24-4-1920 te Rotterdam; 

?D er er e, Engel Philippus, geb. 10-9-1924 te Rotterdam· 
�an Amersfoort, Cornelia Jacoba,geb. 22-2-1901 te Buur�alsen·
Verstappen, Gerardina Maria, geb. 19-8-1931 te Rotterdam; 

'

Pt> v'erstoep, Frans, geb. 5-5-1920 te Rotterdam; 
;) D /t f/ 1; Veth, Maarten, geb. 20-2-1897 te Rotterdam; · 

I V'Iërgever, Louis, geb. 15-5-1893 te Utrecht; 
Vinckers, Eisso, geb. 12-/12-1898 te Zuidbroek; 
Visscher, Herman Willem, geb. 24-6-1917 te Rotterdam.•

,r:;'X Visser, Jozua, geb. 6-7-1897 te Rotterdam; 
'

·\::.:llVisser, Leendert Johannes, geb. 17-11-1904 te Rotterdam;
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1 
van Vliet, Gerrit, geb. 20-3-1905 te Rotterdam; 

�D3qf,-..,.Vo elaar, Frederik, geb. 12-2-1922 te Rotterdam; 
I4v1· an o enhoven, Allard, geb. 22-7-1921 te Semarang(N.I.); 

e oog,, o annes Egbertus, geb. 21-5-1906 te Rotterdam; 
Oe Vormer,Aart, geb. 4-12-1902 te Ridderkerk; of zijn echtgenote 
van der Wel, Aaltje, geb. 14-4-1901 te Ridderkerk; 
de Vos, Jan, geb. 9-3-1918 te Rotterdam; 
'e Vries, Nicolaas Johannes, gEb. 1-7-1905 te Velzen; 
ae Vries, Jacoba Josina, geb. 14-4-1905 te Delft; 

PJ:>�q rlVroomman, Arie, geb. 15-5-1899 te Rotterdam.; 
•1 K Vink, Theodorus Christianus, geb. 17-12-1908 te Rotterdam; ' van Velzen, Hendrik Cornelis, geb. 25-6-1900 te Rotterdam; 

fc 120, -van der Waals, Hendrik Johannes, geb. 6-11-1918 te Rotterdam; 
' �r,�·,ie Waard, Evert Simon, geb. 12-12-1903 te Rotterdam; 

P!)� aarts, Johan, geb. 6-3-1913 te Rotterdam; 
�aasOijk, Jan, geb. 23-11-1922 te Rotterdam; 

t> vl1.2. roen, J'acobus, geb. 2-10-1917 te Rotterdam; 
.h � · er Weel, Barendina Maria, geb. 22-4-1899 te Colijnsplaat; 

1111ii.o� ·

A reerts, Arnoldus Christoffel Johannes, geb. 26-7-1906 te R'dam; 
�....,, .., Weerts, Lambertus Arnoldus Hubertus, geb. 13-11-1903 te R' dam; 

,� Wei.n.rich, Johannes Carl, geb. 15-8-1907 te Rotterdam; 
�ft van der Wel, Louis Henri, geb. 14-5-1900 te Rotterdam; 

� � van der Weck, Adrianus Johannes, geb. 23-7-1903 te Rotterdam; of 
1o-7tt"' zijn zoon:,\ ldrianus Johannes-, geb. 20-12-1929 te Rotterdam; 

Westdijk, Leendert, geb. 8-3-1927 te Rotterdam; 
�Weijmar, Gerard Henri, geb. 4-3-1913 te Rotterdam; 
�Weersma, Rinse Jan, geb. 24-2-1897 te Rotterdam; 

Pb 1�71 Winters, Harm, geb. 25-11-1902 te Rotterdam; 
·ttK llitte, Frederik Everhardus, geb. 10-4-1909 te Groningen;

· ?!), 121 _ 1J,aard, Adrianus, geb. 29-9-1905 te Rotterdam; 
J;iK r .ijnbergen, Samuël Louis, geb. 4-2-1895 te Rotterdam; 

pD _ an Trommel, Betje, geb.21-3-1908 te Rotterdam; · 
.,..........'")(,Zevenbergen, Arie, geb. 9-3-1914 te Rotterdam; 

Londeman, Margaretha Suzanna, geb. 29-7-1892 te Rotterdam; 

•
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fl� ó ·

1 
1950, wordt bericht 

.

dat de personalia van de daarin genoemde 
V �,-personen als volgt luiden�

.Á van der Vet, Antonie Carel Wouter, geboren 3-6-

v ''l 1919 te 's- Gravenhage, le"Gterlm.ndige, wonende te Rotterdam, 
VO" Statenweg 57d; / Ritman, Dirk, geboren 23-10-1895 te Schiedao, kan-

toorbediende graanimp.mij., wonende te Rotterdam, Bilderd ijk
straat 45a; 

Schleurh ol tz-Boerr:.1a, Dr. Herman Rucl olf, geboren 
1-12-1899 te Semarang (N.o::f:;;�(bekend/ 

-
• 

. VBn Rille, Petronellc Franc isca Eenri�a Eliza bet11, 
geboren ll!>-6-1907 te Zwolle, maatsch .werkster cons. bu:r·., wonen
cle te Rottc:r.·oam, Dr. de Visserstraat 191; en 

;\� Bakema, Jacob Berend, geboren 8-3-1914 te Gronin-
� gen. (bekend) 

De namen van van der Vet, .A.C.W.; Ritmen, D., en 
VAN Rille, P .F .H.E., voornoemd, komen op politiek gebied te 
Rotterdam niet voor. 

Aan B.V.D. 
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Van B-.7St. 
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M. k. '/ti,

BL3TUUR5VERGADERING VAJT DE v.E.'R. K�D.;U.3.S.R. 
'l1E ROTTERD.Al 

r 

.. 

De bestuursvergadering die in de af'gelo:pen week werd ge

houden werd kort daarna gevolgd door een ledenvergadering. Op de 

vergadering behandelde men het a.s. congres op 22 en 23 April te 

Amsterdam. De voornaamste punten van bespreking van dit congres 

zijn vervat in de beschrijvingsbrief, welke als bijlage van het 

1 blad nrm" aan de leden werd verzonden.

Er zijn enkele punten in deze beschrijvingsbrief die niet 

geheel overeenstemmen met de suggesties, gedaan op de laatste ver

gadering van het �.B. In het komende jaar zal het streven van de 

vereniging er op gericht zijn om een massaorganisatie te worden. 
---� , 

De verlaging van het lidmaatschap tot 15 cent per maand volgens de 

bescnrijvingsbrief zal nog verder worden doorgevoerd en worden ge

bracht op 10 cent per maand. Het maandblad zal dan eventueel f 0,20 

kosten. 

Vermoedelijk zal tevens het karakter van de organisatie 

zich wijzigen. Men is nl. van mening, dat niet langer een passieve 

houding kan viorden gehandhaafd en men stelt zich voor van de ver

eniging een strijdorganisatie te maken. In die geest zal ook het 

maand blad 11NU" worden opgezet. 

Voor de filmliefhebbers zal een "neutrale" Liga worden op-

gericht, die zich tot doel stelt om regelmatig Russische films te 

vertonen. Abonnementen hierop betekenen geenszins dat men lid is 

van de ver. Ned.-U.s.a.R. De afdeling Rotterdam telt thans een 

duizendtal leden, d.i. een winst van� 150 gedurende de laatste 

maanden. Door het huidige H.B. is een voorstel gedaan om dit in 
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omvang te doen inkrimpen; J..ls candidaten worden voorgesteld: 

Theun DE VB.I�s, voorzitter; 

. A.. BLUM:.:.Ïi, hoofdredacteur; 

J. ENGLL3, Groningen;

H. V. ENSBi::HGEN' Hot teraam; 

A. HEUPERl.W ' .I\Il1Sterdam;

G. de LE.VJ!;;

R. POLlS..;

E. REBLING;

F. TINGA, den Haag.

De afdeling Rotterdam stelde de volgende candidaten: 

Dr • V. d •. fäÛL:!;N ; 

J. HOOGC.ARSPEL; 

DEYL, 
' 

GISEKl!:; 

GOUDKUIL; 

Maxcus B.AKlu.:."R. 

Vermoedelijk z al het nieuwe hoofdbestuur nog 15 personen 

tel.Len. Het hoofdbestuur tracht naast een nieuw beperkt bestuur te 

komen tot vorming van een z.g. Ereraad, bestaande uit mensen der 

wetenschap, kunst enz. 

Naar het congres worden namens Rotterdam de volgende per

sonen afgevaardigd: 

De dames: 

l( PETERSb;; V
1

X v. BAAHL.!!.; V

)( REUDEtlINK;v 

De heren: 

HOOGCAR.3I EL; V 
X V. b'NSB�WEI\ ; V

7' VISSLR; V

t'\ DEYL; 'V 

x" KNAP; V 

X KINT; I) 

'1-... • UITTE. V

MERTENS;v 

x VE.n.tWEN ; \, 

'/. l JOOS'3L; V 
� GOUDKUIL; \( 



t X 

ADEL.AARS; / 

)( FRIETM.AN; 

3. 

x PASTOOR; 'v 

A Î' REVET • ..-' 



's-Gravenhage, 8 Ju li 1950 

n.a.v. scnr� van B �t. aan R.E.
84302 z.Co. 

Ond.,: Ve.nenigingn,?,Jeaerland-TJSSH".

CT:IId/h 3 

V F; 'R '11 R O lJ W E L IJ: K 

, Op 22 en 23 April 1950 werq
1 

doo r de Verenlging 
''Nederland-USSR" te Alilste.rdam een congres gehouçien, waar- .. 
naar, namens de afdel_ing Rotterdam de volgende pep-eo nen 
werden afe;evaardie;d! · 

PETERSE, 

· v. BAARLE,

Rl'mDERINK., 

KN"AP, 

Kil�, 

WITTE, 

IIOOOOA.RSJ?EL, 

Van ENS.Bli.'RGEM, 

VlSSER, 

DEIJL• 

JOOSSE, 

GOUDKUIL, 

ADELAARS, 

FRIETt''AN, 

(Cornelia F.J.isabeth Petersa-Feterse, geb. 
12.9.1885 Rotterdam, wonende Beukelsdijk 
116a Rotterdam); 
(II.anna Hend.ri-ka van Banrle-v.Zuilekom, geb. 
2ö.9ol905 Ro�berdum> wonende Iependam 156, 
Tiotterdam); 
(Wed. Ger.ritje Willemina Raude.rink-Lugten
burg, geö. 7.12.1906 Den F..aag, wonende 

·Rotterdam, Zwèedsestraat 7?b);
(Eugenie F..nap-la Barre, geb. 28.11.1909 
Stourbridge { G"B.), wonende J. v. Gesthel-
laan 11 �otterdaro); 
(Cornelia Julia Kint, geb. 18.6.1931 Rot
t'erdam, wonende Fe15enoorddijk l03b,Rotter
c1am); 
tl''ill empj e Helena de ·· i tte-Lugtenburg, geb. 
17.701889 Cha rlois ) wonende Riederstraat 5 
'Rot te.rdam); 
(Jan HoogcarspGl, f;_eb. 6.4..1888 f1.mste.rda.ro., 
W'Oncnde Rochussenstraat 309, Rotterdam); 
(llendrik Pieter van Ensbergen, geb. 20.12.
1896 Rotterdam, wonen de Putschelaan 36a,Rot-
tsràam); · 
(�ozua Visser, ��b. 6.?.1897 Rotterdam., wo
nende Roemer Visserstraat lóa, Rotterdam); 
(rrermanus Arij Deijl, geb. 2.5.1905 Rot

terdam, wonende Iependaal 112,Rotterè.am); 
(�rans Joosse, geb. 7.9.1902 Rotterdam, wo
nende Rotterdam, �ub. Thijmstraat 11); 
(Hendrik (Henk) Göudkuil, geb. 7 .a.lvl6 
Apeldoori;i., wonende Rotterda.m,'floezemsingel 
144a); 
(Franciscus Ge1•ardus Eube.rtus Adel.aars ,geb. 
28.8.1911, wonende J�a.rnixstraat 128., Rotterdam) 
(v; il leb.rordus Wilhelmus F.riet-man, geb. 28.l. 
1924 Rotterdam,wonende Rott�rdam,Pijperstraat 
540); 

ue Heer Hoofdcortmissaris van Politie 
te 
ROTTERDAll • 1 

-PASTOORt

1/
1
" o. ,,'tf1 
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FAS'l;'OCR, 

JmRTENS; 

VERROEN; 

REVET; 

(tillem Cornelis �stoor,g�b.28.5.1922 a'dam, 
wonende Paul Kru€erstraat 20b Eotterdam); 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten of 
de genoemde personen kunnen wo�aen tieacbt inderdaad iden
tiek te zijn aan de achter hun naam vermelde personalia 
en mij te ·willen doen inlichten omtrent de persopal ia, poli
tieke a nteoedenten en verder van belang zijnde gegevens van 
de drie �iet geidentifloeerde personen. 

i. IfE111 HO O.Ft) VAN DE DrJ N.3'.ï.1

C n�"lens êleze: 

tf y J, G. Crabbendam 



• 
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I.D.No. 552.

Vertrouwelijk. '·

Betr.: Ver. "Ned.-USSR". 

---·· .. ·---

0 

Met betrekking tot Uw brief No.84302, d.d. 8-7-
1950, betreffende een te Amstercam gehouden congres van de 
Vereniging "Ned.-U.S.S.R." heeft zich bij deze dienst de 
vraag voorgedaan, welke aanleiding er is geweest, dat be
paalde personen als bezoeker van dat congres zijn genoemd, 
terwijl ande.,:-e personen, welke diezelfde n aam dragen, daar 
méér voor in aanmerking zouden komen. Zulks is o.a. het 
geval bij de naam KNAP. \'laarom is hier de ech-tgenote geko
zen en niet de tandarts Knap zelf. Deze zelfde vraag kan 
worden opgeuorpen ten aanzien van Peterse, Reuderink, 
Kint en Witte. Mocht Uwerzijds de mog eli jkheid bestaan 
hierop een nadere toelichting te verstrekken, zo zou ik 
deze gaarne van U vernemen; volledige beantwoording van dit 
stuk kan vervolgens zo spoedie mogeli:ik plaats vinden.Einde 

Aan: BVD. 
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Verg. "Nederland-USSR". 
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V E R T R O U W E L IJ K 
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�aar aanleiding van Uw schrijven dd. 108.1950 
I.D. no. 552, moge ik U berichten dat toelichting 
op het gestelde in mijn brief van 8.7.1950 no. 84302 
niet mogelijk iso 

?1'1ijn berichtgever is niet in de gelegenheid nier
omtrent nadere inlicbtingen in te winnen of aanvullend 
commentaar te levereno 

� HET HOOFD VAN DE DIENST 
� namens deze: 

Aan de Heer 
111ofdcoDlI'liasaris van Politie t. L. van I .aere

R O T TE R D A M. 
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De Vereniging Ned.-U.s.s.R. heeft thans het volgende 

plan klaar. 

In September zal te Rotterdam op een huishoudelijke ver

gadering een nieuw stadsbestuur worden gekozen, omdat de twee af

delingen tot één geheel samengevoegd worden, waarbij uiteraard een 

aantal bestuursleden overbodig worden. Dit bestuur zal dan geheel 

uit communisten moeten bestaan, zodat ook deze vereniging een in

strument in handen van de partij zal zijn. 

t Vooral Henk GOUIKUIL heeft zich plotseling in deze ver

eniging tot een vrij eerzuchtig activist ontpopt, hetgeen opvallend 

is, daar hij tot ver in het voorjaar 1950 nimmer iets voor de ver

eniging heeft verricht. Een en ander is kennelijk met instemming 

van, en na overleg .met de C.P.N. geschied. 

f I Ook Jan HOOGCARSPEL, die als voorzitter veel invloed 

uitoefent �p zijn auditorium, schijnt naar een krachtiger leiding 

te streven. Reeds het vorige jaar, toen DAYLES als lste secretaris 

terugtrad, was een dergelijke tendenz merkbaar, daar de leden 

nimmer in staat zijn gesteld om een plaatsvervanger te kiezen. 

Deze werd toen nl. vanuit Amsterdam -in de vorm van een suggestie-

-f benoemd in de persoon van DEIJL, c.P.N.-er, E.v.c.-er, enz. en

werkzaam bij het G.E.B., afd. Contracten, te Rotterdam. 

Buiten deze drie communisten zou men dan daarnaast willen 

f I l1atèn benoemen Mevr. V.AN BAARLE, VAN ENSBERGEN (onderwijzer Ambacht

©1- 1 school T a)llboerstraa t ) , J". VISSl!R (werkzaam Hoofdkantoor P. T.T.

Rotterdam). Dit zijn dan al 6 betrouwbare en toegewi�de c.P.N.-ers, 

terwijl men het over een eventueel 7de bestuurslid nog niet eens is. 
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Hieruit blijkt dus, dat men alles reeds zoveel mogelijk aan het 

consolideren is. 

Vrijgegeven voor actie. 

Verzonden aan HBVD 

HB 

B III 

B XI. 
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n.a.v. rapport van KB, no
82091 

Ontv. bew� / ..,, 
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Ui.ermede moge ik U berichten dat omtrent de Vereniging 
"Naderlend)TJ.s.'s.R.'' te Rotterd.�, dezerz;i..,jds het volgende
werd vernot'len. 

• 

Omdat door sa":envoeging ve.n de twee Rotterdamse afdelingen 
een aantnl bestuursleden overbodig zijn geworden, zou deze 
maand op een huishoudelijke vergadering een njeuw stadsbestuur 
worden gekozen, hetwelk op instlgatie van da ·c.P.li.-1eiding 
geheel zal bestaan utt co?1.munisten" 

-

De U bekende Hendrik OOUDK;pIL (7.8.1916 Apelaoorn) zou 
thanp zeer �ctief zijn voor de vereniging. 

Ook ;r.:n i/oo •carspel ( ö .4.1889 Amsterdam) wekt de indruk 
dè zaken �r c tiger a0n te pakken. 

I>iaast de twee bovengenoemde _personen zou men willen doen 
kiezen: 

Hendrilt Pieter V.AK ENSBERGEN (20.12.1896 Rotterdam); 
Hanna Hendrika VAN B.AARLE-VAN 'l.UJI"EKOY (26.9.1905 R0,ttçSrdam); 
Jozua VISSER {6.7..189? Rotterdam). 

Ik �oge U verzoeken mij omtrent het bovenstaande nader te 
wil].on doen inlichten. 

/. B$T HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze: 

J. G. Crabbenda:m 

.Aan de Heer 
Hoofdcommissaris ven ?olitie 
te 
!L_Q...!_!.. E R D _!_1!.
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Hier' ij ·.-,ord, in af'sc'1rift een circulaire toegezon

den van de Vereniging -N de'.".'land-F. :::i • .3. t. ,r-fd. {otterdam, w'lE'r

in een over'3ic '1t wordt ge:;ev-n van ':.et a.s. winterprogran. :a. 
(EIN:'JE) 

Ac.n B • •  D. 



A Î s C r i f t • 

;-;ecretariaat: 
Mechter Mr soever 
�ijperst!'!:l ,t 54c 3 

c- ecretarü, .f- : 

Lin'·er ë oever 
Iependa::.-.. 1 l � '? 

Waarde vrienden, 
. .1.et is ons HoofQbest lJllr gell.:ikt contact op te j:l.eJ:!!..en 

giet de "nieuwe Nederlandse Film�, welk.e zicb als doel hee:ft ge
steia Russische films te draaien voor haar leden.Het Hoofdbestuur he 
zich bij deze filmliga aangesloten en baar leden en bloc als lid 
laten inschr�ven. Indien dus de R�damse leden dit wensen, kunnen zij 
van diegenen, welke het blad 11 N.U. 11 bezorgen,gratis_een lidmaatschap
kaart bekomen. 

Zowel de Rechter als de Linker Maasoever hebben reed 
een aantal filmocbtenden belegd ,waarvan U de data en in welk theater 
zij draaien hieron�r zult vinden.Deze .filmochtenden zijn alleen toe
gankelijk voor leden van de liga .Zij, die buiten émze vereniging staa 
kunnen zich als lid van de liga laten inschrijven à 10 et.per jaar. 
Op de filmocbtenden moeten de ledenkaarten medeg:ebracht worden. ZondeI 
deze lidmaatschapskaart kan geen toegang worden verleend. 

Tevens heeft de "Ver.Nederland-USSR" voor elke maand 
een lezing georganiseerd waarvan U ook hieronder data,zaal en onder
werp kunt vinden. 

Op 6 November vindt voor beide ardelingen een filmavond 
plaats in nons Huis". Deze avond staat in het teken van de revolutie
herdenking.De avond zal opgeluisterd worden met pianomuziek van Dr. 
Rebling. 

Wij verwachten, dat onze leden hun uiterste best 
zullen doen zoveel mogelijk leden voor deze Liga te winnen.TEen be
perkt aantal zeer fraai ingebonden jaargangen van het maandblad"NU" 
zijn in ons bezit. Degene die de meeste leden wint voo,T de Liga en 
voor onze vereniging 11 N.U. 11 wordt zo'n boekwerk ter band gesteld.Voor 
het winnen van een lid met maandblad 2 punten; zonder maandblad 1i 
punt; huisgenootlidlà:rl !punt een lid voor de Liga 1 punt.Dit alles 
met een maximum van 30 punten. '."ij houden nauwkeurig rekening met de 
ingezonden en nieuw gewonnen leden.Deze actie zal duren tot 1 Mei '51 .• 
Vrienden, doe je best • 

.TD1TERPROGRAI\U,l.8. • 
1 Oct .1950 Harmonie-Gaesbeékstraat, 11 Samenzwering der Verdoemden11 

29 " 1950 Prinses Theater,Schied .weg, 11 11 " 

6 Nov.1950 ONs Huàs-Gouvernestr.,t1 Koeban Kozak.ken en muziek van 

19 11 1950 Harmonie-Gaesbeekstraat "Het niet:1we 
J26 11 1950 Luxor "Ontmoeting aan de Elbe 11 

Dr .Rebling. 
Tsjecho Slowakije"-Oeral 

10 DecJ.950 Harmonie-Gaesbeekstraat 11 Het Nieuwe Tsjecho Slowakije"-OeraD: 
"17 11 1950 Prinses Tbeater,Schiedamseweg "Het nieuwe Tsj .Slowakij� 
v7 Jan.1951' Luxor-Kr1.üskaae "Prof Pawlof11 

.114 11 19511 Rarmonie-Gaesbeekstraat,worat nader bekend gemaakt 
"31 11 1951 fuuseum J3o:tjmans Muziekavond met Dr .Rebling 
�4 Feb.1951 Harmonie-Gaesbeekstraat, wordt nader bekend gemaakt 
"11 " 1951 Luxor-Kruislrnde " 11 11 11 

f4 lVlrt.1951 LtJXor-Kroisk.ade 11 11 11 

i/4 11 1951 Harmonie-Gaesbeekstraat 11 11 11 

\/1 Apr.1951 Harmonie-Gaesbeekstraat 11 " 11 

"1 11 1951 Luxor-Kruiskade 11 11 11 

..; � Mei 1951 Harmonie-Gaesbeekstraat 11 11 11 

v 13 n 1951 Luxor-Kruiskade " " 11 

-De film-

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

;- die de meeste leden 17in·i;, bebben 1J'ij een aardige 
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De film "De samenzwering der verdoemden" is een klearenf ilm 
en een meesterstak van de regissear Il1iobail Kalatosow. Deze film 
verkreeg op het 5e Internationale Filmfestival in Tsjecboslowakije 
(in Juli jl.) de grote Vredesprijs. 

"Koebankozakken". Eveneens een kleurenfilm van grote allare. 
De regisseur, Iwan Pirjew, is erin geslaagd van deze film een 
hooglied van de arbeid te maken. Vanwege de buitengewone kwalitei
ten verkreeg deze film op bovengenoemd Festival de grote prijs 
de arbeid. 

"Het nieawe Tsjechoslowakije 11
• Een grote :film in kleuren 

de st!lelle maatschappelijke en culturele opbot.wr van het nieuwe 
democratische Tsjechslowakije. 

"Ontmoeting aan de Elbe". Een grootse film over de historisch 
ontmoeting op 25 April 1945 in Torgau aan de Elbe tassen troepen 
van het Sowjetleger en het Amerikaanse leger. 

"Academicus Pawlow". Deze bekroonde film geeft een monumen
taal beeld van het leven en de wetenscbappelijlte prestaties van 
de beroemde geleende en Nobelprijs-winnaar prof.Pavrlow. 

LEZINGEN. 

17 

" 14 

Oct. 1950 in het Zuider Volkshuis,Brihk, 

Nov. 1950 11 

J 28 Nov. 

"9 Jan. 

1119 Feb. 
... 19 l\'1rt. 

il 17 .Apr. 

1950" 

1951 11 

1951 Il 

1951 Il 

1951 11. 
.... 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

11 

" 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

11 

Il 

Il 

Il 

Il 

Het leven van de s.u.

fabrieks-arbeiders 
De plaats van dB vrouw 
in de Sowjet-Unie 
In de s.u. leeft een 
gelukkige jeugd 
Opvoeding en onderwijs 
in de Sowjet-Unie. 
De economie in de S.U. 
De Staatsinricbting 
in de Sowjet-Unie 
De :film in d e S • U • 

Toont aw belangstelling voor het culturele leven in de 
Sowjet-Unie en bezoekt onze lezingen en maziekavonden • 

.,, Het bestuur hee:ft v�or een uitstekend winterprogramma ge-
zorgd, waarmede het mogelijk ±s wordt onze vereniging uit te 
bouwen tot een werkelijke massa-organisatie, zoaäs op ons 
congres te besloten. 

Het BESTUUR. 
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Dienstgeheim OP KAART 
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Verslag van de openbare lezing, onder auspiciën van de ver
eniging II Nederland-U .s .s .R. 11, gehouden op Dinsdag 17 October 
1950, te 20 uur, in het Zuider-Volkshuis, aan de Brink no.? te 
Rotterdam. 

Aanwezig 70 personen, waarvan ongeveer de helft vrouwen; zaal
capaciteit 90 plaatsen. 

])e lezing was a.angekondigd in "De Waarheid". 
Aan de bestuurstafel waren gezeten: 

Han, K., wonende te Amsterdam, verdere personalia hier niet be
kend; en echtgenote; 
van Ensbergen, Hendrik Pieter, geboren 20-12-1896 te Rotterdam 
(bekend); en: 
:Deijl, Hermanus Arij, geboren 2-5-1905 te Rotterdam (bekend). 

van Ensbergen, H.P. opent met een kort woord van welkom te ruim 
20 uur de bijeenkomst en zegt dat d.at Brandsen, Bertus, geboren 
28-10-1914 te Utrecht, wonende te Amsterdam, door omstandigheden
verhinderd is de aangekondigde lezing te houden, doch dat Han,K.,
die in Augustus j.l. met een Nederlandse delegatie een reis naar
Polen maakte, bereid gevonden is zijn indrukken over dat land 
weer te geven. 

Han, K. zegt, dat hij met een delegatie uit de ,.!.ede:r_:landse va�-r 
beweging door de Poolse zusterorganisatie voor een 14daags be
zoel{ aan dat land was uitgenodigd. 

Spr. zegt, dat de volgende, in Rotterdam wonende personen deel 
uit maakten van ae delegatie: 

1/1 Trijselaar, Adrianus Johannes, geboren 15-9-1918 te Rotterdam 
(bekend); 

1V...I Koni�nendijk,. Willem Pieter, geboren 23-2-1928 te Amsterdam (be
kend ; 

�Ivan Wil en, Dirkje Annegie Catharina, geboren 7-11-1926 te Rotter 
da.m bekend) ; 

/ /1 Slegtenhorst, Lucas, geboren 13-2-1931 te Rotterdam (bekend); en: 
t,(1 Leer, Arthur, geboren 21-1-1930 te Rotterdam (bekend). 

�r. geeft hierna een korte levensbeschrijving over zichzelf 
en zegt, dat hij op zeer jeugdige leeftijd zijn ouders verloor 
en opgevoed werd in een streng gereformeerd gezin. Op 13 jarige 
leeftijd kwam hij als leerling in dienst van de drukkerij van 
het dagblad '(De Standaard" en organiseerde zich in de Christelij
ke Vakorganisatie. 

Spr. zegt in deze organisatie verschillenae bestuursfuncties te 
hebben bekleed en op diverse congressen als afgevaardigde te heb
ben gesproken, Na de oorlog zou zijn politiek :iJ;lzicht zodanig 
zijn gewijzigd, dat hij aansluiting zocht bij een progressieve 
organisatie, in dit geval de Eenheis-Vak-Centrale. 

Spr. zegt aan deze organisatie zijn gehele werkkracht te geven 
en dat hij daardoor voor een 14daags verblijf in Polen door de 
vakorganisatie in dat land was uitgenodigd. 

Spr. zegt, dat in het vooroorlogse Polen de rechten van de 
vrouw met voeten werden getreden, de prostitutie hoogtij vierde 
en de arbeiders door de toenmaals heersende bourgeoisie werd 
uitgebuit en uitgeknepen. De omstandigheden, waarin de Poolse 
bevolking moest leven waren meer dan ellendig. Men leefde in 
krotten, waarin gas, electriciteit en zelfs vloeren ontbraken. 
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De wegen waren onbegaanbaar, de vervoermiddelen werden alleen 
door de heersende klasse gebruikt, men leefde in ellende en 
armoede. 1)e oorlog en de bezetting brachten het land aan de 
rand van de ondergang, totdat in 1944 de Russische legers het 
land bevrijdden; de opbouw begon en een ongekend nieuw voor
spoedig leven voor de arbeidersklasse brak aan. 

:te reis na.ar Polen, welke met veel strubbelingen begon - aan 
de delegatie werd o.a. geweigerd de reis per trein door West
Duitsland te maken - werd aangevangen in België; per vliegtuig 
ging men naar Praag en vandaar naar Warschau, waar men in de 
avonduren aankwam.Na de douane-formaliteiten, welke vlot verlie
pen, werd de deleeatie buiten het vliegveld enthousiast �et 
bloemen ontvangen en ondergebracht in het Parlementshotel in 
Warschau. :De volgende ochtend werd kennis gemaakt met de Franse
Roemeense- en Italiaanse delegatie • ])e delegaties werden door 
een afgevaardigde van de Poolse vakorganisaties letterlijk over
al na.a.r toe "gesleept" om de grote naoorlogse vooruitgang lim 
ogenschouw te kur..nen nemen. Niette!Ilin werd de delegaties 
de grootst mogelijke vrijheid van handelen gelaten. Men kon 
vrij fotograferen en men kon desnoods op eigen gelegenheid over
al rondneuzen. De arbeiders hebben de 40-urige- en de jeugdige 
arbeiders en de vrouwen een 30-urige werkweek. De maandlonen 
variëren van 40000 tot 45000zloty. 

Spr. merkt op, dat een Zloty gelijk staat aan de Nederlandse 
cent en dat dus de normale arbeiders 400 tot 450 gulden per 
maand verdienen. l)e vrouwlijke arbeiders staan in loon gelijk 
met de mannelijke-. De vrouwenarbeid is niet verplicht, doch de 
Poolse vrouw beseft dat met baar hulp het Vaderland een glorie
rijke tijd tegemoet gaat. Alle sociale voorzieningen worden be
hartigd door de vakbonden, die 45% van de winst uit de bedrij
ven in hun kassen gestort krijgen. Elk bedrijÎ moet 3 1/2 % van 
het totale personeel aan oorloginvali�den opnemen. De kinderT 
verzorging is in handen van circa 600 kindertehuizen en elke 
vakorganisatie heeft een eigen sanatorium. Waar vroeger het ver
maakscentrum was van de bourgeoisie, is thans het vacantieoord 
van de arbeiders. De vaaanties, welke variëren van 2 tot 4 we
ken worden door de vakbonden bekostigd. 

Spr. zegt, dat de verkiezingen vrij en geheim zijn en dat 
men open staat voor elke critiek, waaruit voortvloeit, dat ver
schillende partijen bestaan, o.a. de grote arbeiderspartij, de 
Katholieke partij en de boerenpartij. 

Het land is overwegend R.K. en een ieder is vrij openlijk 
zijn godsdienst te belijden, mits het staatbelang niet in gevaar 
wordt gebracht. Opvallend is dan ook het grote aantal kerken. 

ne oproep van Stockholm werd aanvanke lijk door de hoge gees
telijkheid niet getekend, doch nadat 18 millioen landgenoten 
hun handtekening hadden gezet, moest de geestelijkheid capitu
leren. 

Hierna leest spr. een door hem gemaakt verslag voor over zijn 
bezoek aan het voormalige kamp Auschwitz, hetwelk thans als mu
seum is ingericht en zegt, dat hij na het bezichtigen van dat 
kamp heeft gezworen de strijd voor een betere wereld en voor een 
menswaardig bestaan in volle vrede met alle vertrapten te zullen 
voeren. 

Hierna wordt gelegenheid gegeven vragen te stellen en de 
de spr. medegebrachte souveni�rs en foto's te bezichtigen. 

van Ensbergen, H.P. dankt met enkele woorden de spreker, zegt 
dat 14 November wederom een lezing zal worden gehouden over"He 
plaats van de vrouw in de s.u. 11 Hij sluit te 22.30 uur de bij
eenkomst. 
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Aan de Heer 

Naar aanleiûing van Uw schrijven no. r.�. 1204, 
dd. 24 October j.1. moge ik U berichten, dat betref
fende de in Uw schrijven genoemde c. Han het volgende
in mijn administratie beiend is:

Cornelis HAN, geboren 22.12.1904 te Amsterdam, 
wonende Hofwijckstraat aldaar, typograaf; 1949-lid 
Grafische Contact Commissie; lid .Bedrijfsbond van 
.. erknemers in Grafische en Papierverwerkende bedrij
ven der E.V .c .. Op 26.8.1950 via .Praag no.ar Warschau 
vertrokken voor een vacantietrip, als beloning voor 
zijn werk t.b.v. de comnr�nistische vredesactie. 

j HET HOOFD VAN DE DIËNS T
L't namens deze: 

11- U L: van Laet@

Hoofdcammiasafis van Politie 
te 
R O T TE R D A M. 



I.D.No.552.

VERTROUWELIJK. 

6.1.r/.�i/ 
fl ... __;. er-..

- . 1 8 NOV. t;l50

Betr. :Ver."Ned.USSR" • ACD/ ,._., ,1. -,-

, 7 NOV 1950 • 
U' 

In antwoord op Uw schrijven No.8430 2, d.d.8-7-50, 
wordt bericht,dat met de daarin genoemde Mertens en Revet 
waarschijnlijk worden bedoeld Martens, Franciskus, geboren 

11 • 

8-12-1916 (beke nd) �n Revet, Jan Pieter, geboren 15-4-24
te RQ�terdam (bekend); de juiste personalia van Verroen is

dezerzijds niet vastge steld kunnen worden. Voor de  overige
personen wordt verwezen naar on..s schrijven No.552, d.d.
1-8-50.Einde.--

Aan : B.V.D. 
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I. D. No. 927.

VertrJuwelijk. 

b.,rl. Z/1
---(t(.12 · ... 9 JAN. 19'1"

Ond.: Vereniging Hed. -U.S. S. a.

te Rotterdam. . , //1�/';Li, 
�I� ""·�/ c;e

Lgehouden 

6 JAN. �Ot:i1 � 

,,-/
c�

In antwoord op u,,, brief No. 92091,d. d. 9 Septeml)er 1950 
wordt bericht, dat van een samenvoeging van de afdelingen F 
R.H. o. en L.:I. O. officieel niets bekend is. 

In de praktijk is het zo, dat de afdeling R.1·.o. ,sinds 
medio 1350 in het geheel geen, de �üdeling L.M.O. slecflts 
geringe activiteit ontwikkelt. 

van twee af'zonderlijke besturen is dan in feite ook 
geen sprake meer en de vereniging drijft mol"ïlenteel uitslui 
tend op: 
Hoogcarspel,Jan,geb.6-4-1888 te Amsterdam;van �nsber�en, 
Hendrik Pieter,geb. 20-12-1896 te Rotterdam;Goudkuil,Hendri , 
geb.7-8-1916 te Apeldoorn;en: Deijl,Hermanus Arij,geb.2-5-
1905 te Rotterdam (allen bij Uw dienst bekend) ,allen uit
gesproken vooraanstaande communisten. 

Eehoudens de vertoning van een klein a2.ntal films- .van 
enkele van de in het winterprogramma aangekondigde films 
heeft z;el;.'s de vertoning, zonder nader co mentaar, niet 
plaats gevonden - is van e�ig vereni3ingsleven in de vorm 
van ledenvergaderingen e.a. geen sprake. 

De laatst 'ledenvergadering vond ;laats in llaart 1950. 
(3DIDE). 

-

Aan B"V.:D. 

Jtni
/ 
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Bijgaand stuk is door :Kabinet Minister President toegez� 
om te behouden. 

ACD, 17 Januari 1951 T.F. 

l. 
....__

Noyon 
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Vereniging Nederland-U.S.S.R. 

ref.: 

betreft: 

bijlagen: 

• 

• 

Aan Zijne Excellentie l�inister-president 

à.e Heer î, .Drees. 

D E N H .A A G • 

Excellentie, 

De aanwezigen bijeen in een openbare-vergad 

N ring in het Zuider-Volkshuis ae.n de Brink te Rotter dam-Zuid, op Dins
\ dag 9 Januari 1950, 

protesteren met klem tegen de herbewapening van 
Duitsland. 

Met verschuldigde 
Dbrch t Ho��ng,

7� 
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I.D.No.429.

DIENSTG.JHEIH.!..

Ond�rwerp: "Maand van Vrede en Vriendschap 
met de Sovjet-Unie". ACil/ 4·r.'(fJ<-' 

J���� 
De door de V ereniging Nederland-USSR, afd.Rotterdam, 

(./ georg,rniseerde bijeenkomsten in het kader van de '1 �h� nd van 
/ Vrede en Vriendschap met de Sovjet-Unie 11 hebben, behoudens 

de.; filmvoorstelling, waarmede de actie \·'t::l'd geopend en het 
"Volksco11ccrt 11

, waarmede zij werd afgesloten, slech.ts een 
pover resultaat opgeleverd. 

Hoewel d.m.v. strooibiljetten, raam-affiches, adver
tenties en redactionele artikelen in 11 De ·1aarheid11 een ui tge 
breide propaganda was gevoerd, vermochten de in totaal ge
houden 9 bijeenkomsten niet meer dan 14 à 1500 belangstellen 
de te trekken. 

De 11 M and van de Vred e en Vriendschap met de Sovjet
Unie" werd op Zondagmorgen 1 April j.l. ingezet met een be
sloten filmvoorstelling in het Luxor-Theater aan de Kruiskad 
feRotterdam, waar voor ca. 400 bezoekers de film 11 De laatst 
nacht" werd vertoond. 

De Rotterdamse voorzitter Hoogcarspel, Jan, geboren 
6-4-88 te Amsteràam(bekend), hield een propagandistisch be
toog, waarbij enerzijds de gebruikelijke hulde an de .::;.U.
werd gebracht, anderziJds de ,Jesterse 11 leugenca11pagnes 11 en
11 oorlogshitsers" aan de kaak \.erèen gesteld.

Zaterdag 7 en Zondag 8 April 1951, telkens van 15 
tot 23 uur, werd in het Zuider-Volkshuis, Brinl{ 7 te Rotter
dam, een tentoonstelling {c;ehouà en onder het motto n .rtet dage
lijks leven in de Sov jet-Unie 11 , terwijl daar in de avonduren 
de film "Hulde aan de Arbeid" werd vertoond. 

De tentoonstelling, bestaande uit een aantal foto's 
uit het leven van de Sovjet-burger, trok vrijwel geen belan.g 
stelling. De filr:woorstellingen vrerélen door ca. 200 bezoekers 
(Zaterdagavond ca. 50 en Zondagavond ca. 150 toeschouwers) be
zocht, waE1.rbij telkens door Goudkuil, Hendrik, geb:7-8-16 te 
Apeldoorn(bekend) een kort propagandistisch woord werd ge
sproken. 

Heandagavond 9 April 1951, werd in gebouw 11 Amic itia", 
Bovenstra:3t 114 te Rotterdam, de film "Oezbek istanH en "In 
naam van het leven" vertoond. Deze bijeenkornst werd door 
slechts 40 personen bezocht, waarbij he't propaganda-woord 
w erd uitgesproken door DeiJ�., rermanus Arij, gèJ oren 2-5-05 
te Rotterc'am, 

Op Zaterdag 14 en Zondag 15 April werd in gebouw 
"De V ereniging11 , Heemraad ssinge 1 265 te Rotter<�am, wederom 
een tentoonstelling en filmavond gehouden, waarbij het gebo
dene identiek was aè:tn het :programma in het Zuidervolkshuis. 
De tentoonstellingen noch de filmavonden, bleken in st�Bt te 
zijn op eni;;erlei wijze bezoekers te trekken en beide dagen 
waren dan ook een volkomen fiasco. 

Woensdag 18 en Donderc'ag 19 April werden, respectie
velijk in het schoolgebouw aan de Van Reijnstraat en het 
Zuider-Volkshuis, oryenbare delegatie-11 verslag11 -vergarleringen 
gehouden, w:=i,arvoor maax een matige belangstellLYl.g bestond. 
(respectie velijk 31 en 45 personen). 

-Op deze-
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Op deze 1
1 verslai-{"-vergad eringen werd resp. door 

Tfalvius, Anna, geb: 7-12-08 te Groningen, ·wonende te Amster
dam en van 1)ijk-Stol, Alida, geboren 14-9-18 te Amsterdam, 
wonende te Amsterdam; en : '•alvius,A. en Braat, Leendert 
Pieter, geboren 23-11-08 te Ar nhem, wonende te Amsterdam, 
verslag uitgebracht van hun reis naar Rusland. Nieuwe ge
zichtspu,1-ten werden hierbij niet naar voren gebracht en voor 
het gesprokene moge kortheidsha1 ve word en verwezen naar de 
bt:kende broc1rnre 11 'ïj 1,1aren in hEt So-vjet-lartd". 

Dinsdag 24 April werd de nMaand van Vrede en Vriend
schap met de Sov jet-Unie11 besloten met een openba,.r "Volks
e oncertn in de Rivièra-Hal te Rotterdam. 

Aan dit concert, bezocht door ca. 7 à 800 personen, 
werd medewerking verleend door het trNederlands Philharmonüch 
Orkest II uit Arnster dam, waarbij als solisten optraden Rebli!!g_ 
Ji:berhard, geboren 4-12-11 te Mariëndorf, wonende te Amsterdam 
(piano) en Smulders, Cornelis Ludovicus, geb:16-4-98 te Til-
�' wonende te Hilversum (tenor). � 

Voorts werden do0r het zangkoor 11 Horgenrood 11 enkele 
socialistische en Russische liederen ten gehor�gebracht. 

De landelijke voor zitter van n1m11
, de bekende 

de Vries, Theunis Uilke, geb: 26-4-07 te JJantumadeel, wonende 
te Amsterdam, sprak in zijn openingswoord de wens uit, dat 
het "Volksconcerttr mocht bijdragen tot het versterken van 
de vriendschapsbanden tussen het Nederlandse en Russische 
volk. Spr. heette voorts in het bij zonder II de leden van de 
Russische .Ambassad e11 we lkorn en las een begroetings-te legram 
voor van de USSR-Ambassadeur ZaitseY, luidende: 

"In het kader van de "Maand van Vrede en Vriendschap 
tussen Nederland en de USSR 11

, begroet ik de l.eden 
van de Vereniging Nederland-USSR van de stadLen wens U succe 
toe in de taak ter verwezenlijking van de edele en nobele 
opgaven, de versteviging van de vriendschap en ontwiklreling 
van de cultu rele verbindingen tussen de Sovjet-volkeren en 
het Nederlandse volk 11

• 

ne ambassadeur der USSR 
in Nederland. 

w.g. G. ZaitseY.
Aan het slot van de avond wer<l door Hoogcarspel,J. 

nogmB.als ee.n kort propagandistisch woor d gesproken, waarbij 
spr. ein.�igde met de opwekldng lid te worden van de Vereni
ging Nederland-USSR.{Einde). 

Aan B.V.D. 

lf11 k 
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Betreft: Veren.Nederland-USSR.IPAR:"' '> AC[ 
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2 4 JULI 1951 

In antwoord op Uw schrijven no.113075, d.d.21-7-1951, 
wordt bericht, dat nat van TIERUM wordt bedoeld de bij Uw 
dienst bekende van Trirurn, Margaretha Wilhelmina, geboren 
25-6-1914 te R'dam. Ie in Uw bezit zijnde gegevens omtren1:J1aar
kunnen ,-10:rden uitgebreid met :. Mrt.1950 - donatrice v/d Russiscl:

,. 

Ukraïnisch Amusementsvereniging.SWOJI SILI.
To door U genoemde Mevr.Snoek is identiek aan Geesink, 

Aaltje, geboren 15-3-1890 te Delft.(Einde). 

Aan B.V.D • 
(11 

I\ ,v/ { 1 j 
� À .. 
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113075 

Vereniging 11Nederland-USSR" ; , '.J . . 

. .. 

Ve r t r o uw elijk • 
IIId/h 3Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen

stellen met de personalia en politieke antecedenten van Mej. van 
TIERU�, Gouvernestraat 54, te Uwent. 

Naar ait een streng besloten vergadoring werd vernomen,zou 
zij onlangs zijn gekozen tot secretaresse van de afde11ng een..- • 

trum der vereniging ''Nederland-USSR n te Rotterdam. De functie 
van Benningmees�eroase van deze afdeling zou worden vervuld door 

.Levr. S�, BaJonetatraat 35.

Indien laatstgenoemde niet identiek mocht zijn aan de in 
mijn administratie voorkomende Aaltje s,rnEK-GB....;SINX (15.3.1890 
Delft) zal ik gaarne eveneens dezelfde gegevens van haar ontvan
ben. 

IIÎ,an de Heer 
�-.r�ofdcommissaris van Gemeentepolitie 

te 
R o t t e r d a m. 

HET HOOFD Vä.: DE DIENST 
rnamens deze: 

l1 k



ror KAART

M.D/" 

DAÎ: 
' 

.p..1: 

RAPPORT VAN KB P�: 
'?

.

AAN HB, B III, en HC 
No.: 2786

Betr.: VERENIGING II NEDERLAND-U. S • S • R
4 

afd. C ENTRID& ROTTER.DAM 

In de 2e helft van Juni werd een vergadering 
van de afdeling Centrum van de Vereniging Nederland-USSR 
te Rotterdam gehouden ten huize van l1Iej.VAN TRIER01'1, Gou
vernestraat 54 te Rotterdam. 

Deze juffrouw wordt s�cretarease van de afde
� ling Centrum.Het is een zeer verlegen type, waarschijnlijk 

1.)1"' zeer gehinderd door haar mismaaktheid (�ult). Zij is waar-
schijnlijk wel lid CPN. 

• JXf Voorts waren aanwezig Henk GOUDKUIL (vertegen-
/r waardiger dagelijks bestuur Ned.-UBSR Rotterdam), Hans van 

• 

...., KL GEM.ERT, Me_yr. SJOEK, Bajonetstraat 35 en v�terane uit de 
� tijd van de V,.V:�·-U-· (deze wordt penning�eesteresse), PETERSE 
'!!..)' van de Be9-kélsd1Jk. HOOGCARSPEL was verhinderd wegens kamer-

zitting..--- , 
Voorts zal in het bestuur nog plaats nemen een 

o ekend persoon die reiziger is in reclame-artikelen. Ohk
eze was verhinderd. Er komen afdelingen in Oost (Crooswijk, 

Kralingen) en een in Wèst (over de Schie). In de afdeling 
West was de vorige dag een vergadering geweest. 

Besproken werd dat de afdeling Centrum een 
kleine doch intensieve afdeling behoorde te worden. Er moest 
veel onderiing contact zijn,de activiteit moest op allerlei 
gebied ontplooid worden. O.a. wilde men in contact treden 
met de WOKS om huiskamerexposities in Nederla1d mogelijk te 
maken van Russ:is:::h speelgoed, kleedjes etc. Ter sprake kwam 
de oprichting van een clubje voor Russische les. 

GOUDKUIL, die zeer voorzichtig was, verklaarde 
dit eerst op een Hoofdbestuursvergadering te moeten bespreken • 
GOUDKUIL maakte de indruk bevreesd te zijn eigen initiatief 
te tonen. De leden moeten hun kennis van de Sovjet Unie ver-
breden door studie,teneinde de laster tegen de S.U. te kunnen 
bestrijden aan de hand van feitenmateriaal. 

Men is van plan een bibliotheek in Rotterdam 
te openen van Russische literatuur. Materiaal is reeds aan
wezig en in koffers opgeslagen. Deze bibliotheek zal meteen 
een soort vraagbaak worden voor de leden. De indruk werd 
gewekt, dat-het verkrijgen van nieuwe leden niet primair was. 
Wel moesten er nieuwe leden worden gewonnen, doch dit diende 
via bedrijven en kantoren plaats te vinden, dus niet door 
grootscheepse algemene acties. De leiding van de vergadering 
was in handen van GOUDKUIL. 

KB, 5 Juli 1951 
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"Jït goede bron werd vernomen, dat op ee..,. 
enige weken geleden gehouden bestuursvergadering 
van Ned.-U. 3.8.R. te Hotterdam, waar het hoofdbe
stuurslid Leo KONING aanwezig was, het �otterdamse 
bestuur bij laatstgenoemde, ritiek uitoefende op 
het feit, dat het niet gekend werd in àe samenstelling 
van delegat�es naar Husland. 

Leo KONING werd hierover kwaarl en zeide, dat 
zelfs het hoofdbePtuur hierin niet veel had te vertel
len, maar dat de Russische WOK3 hierin de voornaamste 
zeggenschap had. en buiten de Vereniging Ned.-U.S.&.R. 
oi,�, personen polste voor zo'n delegatie. 
Op deze manier zouden o.m. gepolst zijn in Hotterdam: 

Dr. Kl. BOSMA (haè wel zin, maa� had zijn v can
tie al gehad),

1mri.a BLAMAN, 
Dr. DROST (is sinds kort gehuw4 met ijke vrouw,

die bezw ar zo.1 hebben gemaakt) 
V Dr. de VRIES ROBBE van ae Ö.G.D. (had ook wel 

zin, m· ar kon geen verv�nger vinden).

• • ;,\ 
/�.

( 

KB, 10 Bept. 1951. 

? ,.., ... ., 
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No. Dis 8350. 's-Gravenhage, 12 October 1951. 

VERTROU 1.LIJK. 

Aan Hoofd Sectie G 2 B, 

Onder verwijzing naar Uw schrijven no. 
1482-2/50 d.d. 8 Mei 1950 en het U onder no. 
Dis 8350 op 30 Juni 1950 toegezonden rap1ort 
betreffende: 

Eduard de Vries Robles, geboren te Fara
maribo, 19-12-1909, wonende Nazabethstraat 7 
te Rotterdam moge ik U ter informatie berich
ten, dat miJ van betrouwbare zijde vertrouwe
lijk het volgende wefd medegedeeld: 

De 1,oKS, het Sov jet-Russ.iSJhe Instituut 
dat de culturele betrekkingen tussen de u.s.s

R. en het buitenland verzorgt, heeft verschil
lende personen in Nederland gepolst over
deelname aan een delegatie, welke Rusland zou
bezoeken, Naar verluidt is een der i:ersonen,
die hiertoe werd aangezocht Dr. de Vries
Rebbe van de G.G.D. te Rotterdam. Bedoelde
arts zou wel ·deel van een dergelijke delega
tie willen uitmaken, doch kon geen vervanger
vinden, zodat hij op deze uitnodiging niet
verder is ineegaan.

Volgens de interlocale telefoongids is 
hij genaamd Dr. Eduard de Vries Robles en med 
gelet op het adres waar hij woonachtig is, 
kan worden aangenomen, dat hij identiek is 
aan degene omtrent wie U destijds werd gerap
porteerd. 

D.I. S. 
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NOTA 

Van: KARA 
�� 

'1 1 , •. ---IJ 
_ � 1, ,. t·' r ·- ·-·--

Op 28.9.1951 werd aan Clipper br:iaf CAH/51/976 
geschreven, waarin hem de inhoud van 117998 dd. 
19.9.1951 werd mede6edeèd, tc:i vervolge op

CAH/51/950 (117998). 

/ 

28.2 .1952çQM1) 



Aan: KA.RA 

Van: H.B. 
No. 117998 

n.a.v.rapp.van KB 117998 z.CO

•
Ond. : Oul t. dele ga tie naar de S : U. 
IIId/3s 

/ Ten vervolge op mijn n-0titie dd. 7 dezer no. 
115572 bericht ik U, dat naar thans is gebleken in feite 
de W.O.K.S. de samenstelling van de delegaties naar de 
S. U. bepaalt. Bui t8,i. de vereniging "Nederland-U. S .S. R. 11 om, 
polst deze instantie eventuele gegadigden. 

De geschetste gang van zaken heeft in 
niet de onverdeelde in�temming. 

III H.B. 

lt 19-9-1951 



I.D.Ho. 1217 

Vertrouwelijk. 

Betr.: 

Hierbij ,,iordt in afsch.rif't een circulaire toegezonden 
v2.n de VeTeniging J:TeC erls.nd - U.S. S. R. ,a_,_deling 'fotte"dam, wrrr
in op de leden een beroep ,-10rdt ;;edaan om extra. fii.1ancï�le 
steun te verlenen. 

Dezerzijds uordt opgemerlct, dat J. v .Gemert identiek is 
r.J aan de bekende van GeBert,Johcnnes,t;eb.29-9-1910 te �fot,terdam, 

die ths.ns woonf'chtig is Oldegaarde 100c te :totterda m. (:;I::JJ-::;). 

Ae.11 :3. V. :::l. 

/ 
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A f s c h r i f t • 

Vereniging 11 Hederland-u.s.s.R. 11 

Afdeling �otterèam. 

'1otterd0m, Septe1 ber 1951. 

Het ,11euwe winterseizoen is haast we"'r aan,r"el:°'roken •. HAt ouë e is 
voor ons in menig opzicht ze ·r vruchtbaer cewees· • "e he l)en, zo:1ter 
hiertoe eic;enli�k P_::>eciF.al actie te voeren, circa 200 nieuve :1otter
damse 1 �den 1."1-mnen insc ,.rijven. 

Dit was hei; resultaat van èe vele f:i,.lmoc' tet1den, le zir15en, m"ziek
avonden en tentoonstellingen die , b '1ebben �·eorg2 nis eer • :Io'l.( er1 en 
Rott ern.ammers hebben kunne n :::eai.,,ten v0n etgeen wi i te bie en 11.ac" ·im 
Aan a eze honèerden ''lebben we ver�1eldering e:ebra,ci t ovr:-.1' df't ;ene d2t 
er in de ':>O' jet-Unie lee:êt: lwr.r f.ïlm,ha�r muziek, ri,,,,r 1..'1.l1st, be.ar 
vredeswil. 

Ueinig haè-len we BChter kunnen bevroeden, ër-;; de �îPerking van 
dit programma, wpr,rvoor vroe5-tijdig met de z elhouêers contracten ,·a

ren afgesloten, een groot, nae.r onze meninis een '1eel groot fine '1.Cieel 
telcort zou opleveren. De voornar mste oorzaak van C:i t tekort was p:-ele
gen in het slechte bezoek v .... n onze filmoc· te·-1.c1.en, èie op l8st van 
hogerhand allen ( op één na) LÜ tsluitenö voor onze leden - m8t intro
ducét s - toega.nkelijk waren. Dit wa een rem in onze openbare propa
gana.a. Ook het concert van 01.1de- en nieuwe ussisc11e mnzi 1:;;k en zang 
in de - ievièrahal,, ·,1::i s een groot succes. Onfü,nks het �- ot e bezoelr 
TJlO.::st er geld 1-iij. Concerten zijn ctuur en onze entrée lie.g. ·:ij Ii.FP-n
den echter toch te moeten doorgaan ""i1 willen in et ko e�:.êe seisoe-� 
behalve filmochtenèen en lezingen een concert organiseren.Fieraen 
kunnen we ec.1ter pas denken, als 1

• et tekort van f 800.- dat onze 
propaganda he�ft opgeleverd tot- en ter volCoening van onze credi
teuren is opgeheven. 

�-Tij moeten, dat is êl e taak van onze Verenigine, a2n het Wedr.irlsnd
se volk gedocumenteerde voorlichtin� over de Sowjet-Unie geven in 
te�enstelling met het�een d )Or velsn, bewust of on')ewust leu(;enac -';ig, 
.9.f veräraaid wo=:�dt voorgestelcJ., of verzwe1en. 

Onze vre.ag is: helpt U ee·1, 11a11dj e mede ons tekort in t"' lopen, 
door bijgaande postwissel in te vullen en :et 'oor U in"i?vulde be
c1r ....... on �et nostlc:''1.toor- te brengen. Als U even onze Voorzitter op
belt, telefoon 3.4.5.6.4-.,v:i,llen onze medev•erkers roet groot genoe
gen Uw bijdrage komen healen. 

Onze dank! 

Onder het motto: 11 dit seizoen sc'1uldenvrij" ,vervachten 'lij 
stellig Uw medewerking. 

Te,;en zaalafdrijving,verbod en te 7fü1werki··1g àer autoriteiten, 
stellen w�j tezamen ons eensgezinde wil om de leuze onze vereni�in8 
te verweze'liiken,die luidt: 

11 Vrede en Vriendschap met de ScMjet-U-üe" 

1 et vr.groeten, 
Voor he-� Dis t.rictsbestuur 

De Penni 'lf;Jneester 

J.v.Gemert.
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I.J.uo.1230.
Vertrouwelijk.

Ond.: Vereniging 11Ned.-u.:--. • R. 11 

·------···· 

-2 7 SEP. 1951
··--

�i;',1' /jLJJf' J. 7 SE P. iS:J i

Op Donderdag 20 September 1951 zou, blijkens de f'.an
gehechte convocatie, een besloten ledenvergadering 5e"ouden 
worden v2,n de Vereniging Nederland- U. :..,. S. ·,. ,afdeling Croos
wijk - Kralingen. 

Doo-r de geringe opkomst,in totaal waren slechts 5 
personen ae.nwezig, vond de ver1adering g�en doorg2ng. 

De aan�ekondigde inleider Hoogcarspel,J0n,-?;eb.'1-1-
l888 te Aï:ister<lam (bJkend) was ver11inëerd,c1och iri r;;ijn pl at. 
\·?as de bekende '1oudkuil,Henc1rik,geb. 7-8-1·116 te Apelèoorn 
versc'�enen. 

L,_-,atst_;enoemde drukte de a.anwez i,.;en op het he.rt ,a.f't 
er nu toch eindelijk eens Fat actie en loven in de verenigin, 
moet koL.1en,dat m eer 2bonné 1 s op"NU" gemdct :'lOE)ten worden, 
dat gestreefd moet worden na8r af'zonde lijke besturen, opdat 
een afdeling 1'îoord,Crooswijk en Kr2lingen kunnen worden �-e
sticht en dn.t door het niet verschijnen VË'Il de leèen op de-

1 ze vergadering geconcludeerd mag worden,d&t Men vert�'m.n,,en 
heeft in het se..mengestelde afdelingsbest,:ur. 

Spr. !llBakte voorts not; bekend, dat de op 27-9-1951 
aangekonCigde lezing i.v. m. een feestelijke bijeenkomst van 
de ::C.V.C. tot nader order is 11it3:esteld. 

Dezerzijds wordt nog beric�t, dat de (op papier al
·thans) eni.:;e keren op�erichte boven�enoemde aldeling be, ·in
Se.::.Ytember nieuw leven is ingeblazen èoor in een 11 onc erlinge
samen: omst" ten huize van Frietman, ,:illebrordus \'il ,e1mus,
geb.28-1-1924 te Rotterdam (bekend) weer een afdelingsbe
stuur te vormen.

J11f3 >< Dit afdelingsbestuur wordt gevormd door: 
Voorz.: f Lupgens,Petrus Hubertus Cornelis Johannes,geb. 30-5-1912 te 
/3'i'fl Rotterdam (bekend); 

Secr. )(..: 1 F-ri etman, W. W. , voornoemd; 

11311 -�ruidenberg (bekend);
I\V' Lid �I -ve.n den '.::tng,Adrianus,geb.l�-10-1916 te Rotterdam (bek nè) ;en• 

v// Lid X r van Gorp"Franciscus ,geb. 22-12-1924 te Rot �erdam ( ')e� �!1,d) � 
� ( �LJ)bJ 

Aan B.V.D. 
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Vereniging "Nederland - U,S.S.R. "· 
Afdelin�: Crooswi jlc - Kralingen. 
1oorlopig Secretariaat: Pijperstraat 54c. 

Rotterdam, 14 September 195l, 
Waarde Vrienden 

1 

In de achter ons liggende periode zijn e� voor de Ver
eniging vele goede resultaten bereikt. Eén er van was de oprichting der 
afdeling "CROOSWIJK .... KRALINGEN", Het voorlopig bestuur nodigt U dan 
ook hierbij uit om op DONDERDA� 20 September 1951 aanwezig te zijn in 
het schoolgebouw in de van Reynstraat 32, waar eén ledenvergadering zal 
worden gehouden. AANVANG 8 UUR. 

A G E N D A 

OPENING 
Inleiding (spreker Er. H•ogcarspel) 
Bestuursverkiezing 
Bespreking winterprogramma 
Rondvraag 
SLUITING. 

Eventuele candidaten kunnen tot en met 20 September 
1951 bij het voorlopig secretariaat worden ingeleverd. 

Het voorlopig bestuur heeft reeds een winterprogramma 
vastgesteld met het oog op het huren van zalen. 

20 

27 

25 

22 

20 

W I N T E R P R O G R A M M A 

September 1951 
September 1951 

October 1951 
November 1951 

December 1951 

Ledenvergadering 
Lezing "DE ECONOMIE IN SOiIJET-UNIE" 
(spreker Hr Hoogcarspel) 
Film " IN VREDESTIJD 11 

Lezing "DE VROUW IN DE SOWJET- UNIE" 
(Spreekster Mw. Nel V:i,.s). 
Lezing "GODSDIENST IN DE SOWJET-UNIE' 
(Spreker Ds van Dalen). 

S P E C I A L E  L E D E N W E R F A C T I E. 

Voor degene die de meeste leden wint, wordt door het 
H.B. een 3 weekse reis naar de SOWJET-UNIE aangeboden. 

Nadere mededelingen hierover worden op de vergadering 
van 20 September 1951 bekend gemaalct. 

Het voorlopig bestuur hoopt dan ook, dat een ieder mee 
zal werken aan het welslagen van het winterprogramma. 

Wil men de VREDE winnen dan ligt de taak aan U ALLEN 
om voor de Vereniging op stap te gaan en de vriendschapsbanden met de 
SOWJET-UNIE te versterken. 

DAAROM LUIDT ONZE LEUZE: 

EEN IEDEREEN DOET MEE EN WINT ÉÉN LID OF ABONNÉ 

Het voorlopig bestuur. 
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Verbinding: t\vo,
No.: 1310. 

OP KAART 

ACD .nt: � 

DAT: 13/,1.-s:I 

PAR: 

Onderwerp: 11 werke rsvergadering 1' v/d Ver.Ned.USSR-R' dam-West. 
Datum ontvangst bericht: 13-10-1951. /,.n·, 2.u t, ,î.!· _,; 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. ,- --;, ��,;---- �', ,,, ( 

Wriardering bericht : be trouwba.ar. 
Tevens bericht verzonden a'3.n : --. 
Hedewerkende instanties : gene. 
Ondernomen actie : gene. 

_j, , ,.-:1 L 1/ 

vt� l�' 

11oc-.( 

• 

Kort verslag van de nwerkers 11 -vergadering van 
de Vereniging 11NederJand-USSR 11 , afdeling Rotterdam ... west, 
gehouden op Maandag 8 October 1951, te 20 uur, ten huize van 
den Haan, Adrian.a Johanna, geboren 18-4-1901 te R'dam (bekend) 

Aanwezig 7 personen. 

Peterse, Michiel, geboren 2-12-1914 te Rotterdam 
(bekend), opent te 20 .15 uur de vergadering en zegt het te 
oo treuren, dat de opkomst zo gering is, daar toep 15 leden 
van de afdeling West een persoonlijke aanzegginqta.ebben ge
kregen. 

Spr. zegt, dat in de af deling 11 West" beter moet 
worden � werkt. De gehele zomer heeft de propaganda en de 
colportage net 11NU 11 stilgelegen, doch nu de winter weer voor 
de deur staat, zal krachtig mo eten worden aangepakt. :De taak 
voor de gehele afdeling R otterdam i s  het winnen van 2,�_leden. 

De a:f àeling 11West11 zal hiervan het leeuwenaandeel 
moeten nemen. Bedankte leden zullen moeten worden bezocht. 
Indien bij een bezoek geen lid wordt � wonnen, moet op z 1 11 

minst een abonJ1ement op "Nu" worden geplaatst. 
Spr. zegt, dat Smits, Joukje, geboren 17-4-1917 

te Rotterdam(bek end), in opd_r!:!.cht van Alll:i te r dam zich beter 
in de v0reniging "Nederiand-USSR 11 moet weren en zich als 
bestuurster van "Verenigd Verzet 11 wat zal moeten inbinden. 

Spr. zegt, dat "Verenigd Verzet" oneer leiding 
van Smits,J. een janboel is en dat het hoofdbestuur er over 
denkt Smits,J., als bestuurslid van de afde ling Rotterdam te 
doen vervangen. 

Smits,J. zegt, dat onder haar leiding ae afdeling 
Rotterdam is opgericht en dat zij zich niet zonder meer aan de 
kant laat zetten. Spr. zegt, dat indien men haar uit helb·�stuur 
wipt, zij zelf zal doorgaan en hdar leden zal meenemen. 

Peterse,M. z egt, dat het wel niet zo'n vaart zal 
lopen, doch Smits,J. moet zicl1 vo:ledig aan de richtlijnen 
van het hoofdbestuur houden. 

Geesill!., Aaltje, geboren 15-3-1890 te �€lft(bek.), 
zegt, dat zij nog 1000 brochures over Korea - 11 Wij beschuldigen' 
(aangehecht)- in haar bezit beeft. Deze brochures moeten zo 
spoedig mogelijk worden verkocht. Wordt hiermede l"og een paar 

-ma.an den-
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rn1:ianden gewacht, dan is Korea w eer "oud ni�uws11 en raken wij ze niet 
meer kwijt. 

Ho" st, Willem, geb oren 6-11-1895 te Amsterdam( bekend), 
zegt reed s 173 b rochures te heb ben verkocht. Spr •. gee:ft de raad bij 
elke gelegenheid die zich voordoet brochures over Korea a.an te bie-
den. 

Nadat bes) oten is dat woens dag en Donderda.gavoncl a .s. 
in het 'vitte Dorp te Rot l.erdam en in Schiedam net "NU" huis 8.an huis 
zal worden gecolporteerrl, sluit I'eterse 

9 11. te ?' • 30 uur de verga
dering. (Eind��������--��-

/ 
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Onderwerp: l:esl.werkersverg. Ver."NED.-USSR 11• 

Datum ontvangst bericht: 20-10-1951. 
Betrmuwbaarhei d berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht: betrouwbaar. 
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Tevens bericht verzonden aan: --. 
Medewerkende instanties : geen. 
Ondernomen actie : geen. 

J'�-:��-d

2 6 OCT. 1g51 

1 

X J 

Kort verslag van de oesloten werkersvergadering van de 
Verenig:irg "Nederland-USSR", afdeling Rotterdam-West, gehou
den op Woensdag 17 October 1951, te 19.30 uur, ten huize 
van den Haan, Adriana Johanna, geboren 18-4-1901 te Rot
terdam (bekend). 

Aanwezig 7 personen. 

Peterse, Michiel, geboren 2-12-1914 te Rotterdam (be
kend), opent te 20 uur de vergadering en zegt, dat het met 
de ledenverfcampagne in de gehele afdeling Rotterdam naar 
wens gaat. Voor het gehele land zullen 5000 nieuwe leden 
moeten worden gewonnen. 

Hoe wel in 11 NU 11 reeds een lijst is gepubl iceerd met de 
behaalde resultaten in andere a:fdelingen en de afdeling 
Amsterdam tot nu toe bovenaan staat, 2al de afdeling Rotter
dan voor een verrassing zorgen. Nu reeds zijn 80 nieuwe 
leden geboekt. 
-15pr. zegt, dat, voar dat de werfcampagne 1951-1952

achter de rug zal zijn, de Rotterdamse afdeling aan de kop
zal staan.

Geesink, Aaltje, geboren 15-3-1890 te Delft (bekend), 
zegt, dat de lezingen die door de afdeling West werden uit
geschreven steeds geld hebben gekost. Er zal meer met bro
chures en met collectebus moeten worden gewerkt. 

Het batig saldo van de afdeling is thans f 189,78. 
Spr. zegt, dat op Woens dag 24 October a.s. voor de Vereni
ging "Nederland-USSR" in "Ons Huis" door Mevr .:tLVisch-Ver
meer ( d.i. Vermeer, Petronella Gerru:ldina, geb:17-3-1897, 
wonende te Haarlem) een lezing zal worden gehouden over 
"Het dagelijks leven in de Sovjet-Unie 11• 

Spr. wekt op om zoveel mogelijk kaarten voor deze 
lezing te verkopen, opdat de zaal dit keer eens geheel 
gevuld zal zijn. 

Vroegtijdig zullen dames worden aangewezen die de 
collecte bij de uitgang zullen waarnemen. 

KI 
Tot slot wordt besloten dat voor van Trirum, Marga-

retha Wilhelmina, geboren 25-6-1914 te Rotterdam (bekend), 
die ziek is, uit de afdelings-kas wat fruit gekocht zal 
\vOrden. 

><' J Niets meer aan de or de zijnde kx ijgt Smits, Joukje, 
geb: 1 7-4-1917 te R' dam (bekend) , gelegenheid iets te zeggen 
over "Verenigd Verzet". 

Spr. zegt, dat het ledental van de vereniging goed 
vooruitgaat; lidmaatschapskaarten zullen slechts worden 
uitgegeven aan hen wie r betrouw baarheid vaststaat. 

-Spr. -
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Spr. zegt, hiernaar te zullen informeren. Besloten is dat 
elk lid - n,ast het gratis-nummer van het maandblad van 
Verenigd Verzet - 2 extra nummers zal moeten kopen. De 

f contributie zal worden vastgesteld op 20 cent 'per maand. 
Spr. zegt het sec�etaxiaat op zich genomen te hebben 

van de orga.nisatie voor het Sint Nicolaasfeest, hetwelk 
wordt georganiseerd door de A.N.J.V., A.B.C., N.V.B. en 
Verenigd Verzet. ])e Vereniging "Nederland-USSR" zal -
hoewel niet openlijk - ook rre dewerking verlenen. 

Spr. zegt, dat de intekenlijsten en de prikkaarten 
voor de jeugd (waarvan resp. een afschrift en een foto
copie is aangehecht) onder de leden van genoemde organisa
ties zullen worden verspreid. 

Peterse,H. sluit hierna te 23 uur de vergadering. 
(Einde). 



AFS CHRIFf. 

INTEKENLIJST 

voor het St. Nico l·:1.asfe est voor de kinderen, dat georganiseerd 
wotdt door de samenwerkende arbeidersorganisaties, t.w.Vrouwen
beweging, Arbeiders Bond voor Cultuur, Verenigd Verzet, A.N.J.V 
'.Laten wij door onze gezamelijke inspanning zorg dragen, dat dit 
een onvergetelijk feest wordt voor de kinderen. 

Het Comité, Penningmeesteresse: 
)<.f Mevr.�eltenre,Scheveningsestr.lOd. 

Handtekening Bedrag Handtekening Bedrag 
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Betreft: Vereniging Nederland-USSR. 

DIENSTGEHEIM 

1 l'tl�t I
12 JU n i I9'5'2. 

• 

/ 
Uw brief: 122780 dd. 21 November 1951 + rappèl dd. 5 Juni 

1952. 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven wordt medege
deeld dat tot dusver dezerzijds niets is kunnen blijken 
van het bestaan van districten in genoemde vereniging. 

Blijkens publicaties van vrij recente datum wor<lt nog steeds 
gesproken van de afdeling Amsterdam, welke, volgens het or
gaan NEDERLAND-USSR dd. Mei 1952, door het win:ien van op
nieuw 937 leden nà 16 Maart 1952 (de· afslui tingsdatum van 
de werfcampagne) haar ledental wist op te voeren tot boven 
10.000. Landelijk zouden 12.944 leden en abonné's zijn ge
wonnen, waarvan alleen in Amsterdam 6844, volgens publica
ties in De WAARHEID van 31 Maart en 7 April 1952. 

Aan het door U aangehaalde, U dezerzijds toegezonden rap
port 156ii-51 dd. 22 October 1951 kan slechts worden toege
voegd; dat de ( onder )afdeling WEST blijkt te zijn gesplitst 
in de (onder)afdelingen OUD- en NIEUW WEST, hetgeen U werd 
bericht bij dezerzijds schrijven 156q-51 aa. 25 October 
1951, als antwoord op Uw brief 111053 dd. 21 Juni 1951. 

Naar het dagblad DE WA,ütHBID van 28 April 1952 meaedeelde, 
za.l ae onderhavige vereniging in Septembe.r 1952 haar con
gres houden. 

=-=====\==================================================== No.13.t t F3 . 
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n.a.v.schr.R'dam 122780 z.CO
MINISTDRI: VAN 

BINNJmLAUDSE ZAKEN· 's-(}ravenhage, 21 1 ovember 1951 

l'ló. : B 122780 
: ' 1 

• ,,. J � Ij 
') / /}lJ,f1� -

Ond. : Vereniging 
IIIp/3s 

,;;����l�d-Ü�s: s.R. • I '[ Ü1T_0EB.2f KT

Aan de Heer 

Vt:H.T {OlJWELIJK 

Reeds meermalen werd in de laatste tijd opge
merkt, dat in kringen van de Vereniging 11.Nederland
U.S.S.R.11 gesproken wordt over districten. 

Ik mo6e U verzoeken mij te �illen doen berich
ten of deze organisatievorm ti1ans lanJelijk weer wordt 
toe0epas t. In beveatige.nd geval ve.L·neem ik gaurne, of 
het dist.J. ict Amflterdam nog andei·e a1'àelineen omvat dan 
de elf door U genoemd in üw schrijven no.156 ii-51, d.d. 
22-10-1951. 1en opsommin6 van de districten en districts
hoof<lplaatsen zal eveneens op pi·ijs worden ges telct.

Volledic;lieidshalve bericht ik u, dat volgens 
het hoofdbestuurslid ,.HUL:T de ver�niging te Amsterdam 
7500 leden telt. 

/ 
H.ST HOOJ:'D V.Aîî D.i::! 

� t
amens de�e: 

DIENST 

Hoofdcommissaris van Gemeentepolitie, 
te6.!611 B T ...:: R .D ll.. .M 

.. �s. ..; -�
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�re .c bind inë,: Ff · 
l'To. 144C. 
Onder,erp: Eesl. î�rkers-bi�eenk.

V.d. 1:er · ''ITed .-U;')SR 11• 

Datnm ont,tani:st 'l:iericht: 3-n-1951 
Betrcuwb�Grheiö berichtgever: Eetrouvvba.ar • 
... a rde.r:i.nf berj_cl·t: Betrou.,vba':lr. 
Tevens be:r:i.c ui· ve1."?011d er E c.n: ••.. 
I:eàe·rïerv:endi'=• irie:tantiec: gece. 
Cndernol"'J.e.n acties: gene. 

/ ""77 .!, '/ 
�'> . / .l.. 

F, 2-110'1 �5,

Î!. '/2.e; Jlû J

10 NOV. 1951 

---··- • 
-T--··----------··--. ---··---· . -------·----··---··-• ··------• . ---- -----

Km·t 1.·ersl ac van de beE:cten i:·erkers-bi ;C·"'n
\.01 .St YB.n de TTe�•er·i ÇinJZ 111°"ecJe.rlanè'-� •:) .r:�:--ctl-s-fr).c,; 
'\ette.,_ Jam , ...;e�r-uae.n op I:insr ag 3C Octo1ïerl951, te 2C 
uur, ü1 het gebouw 1'011s Fnis", aan de Go1wernestre.at 133 
te 3.îotterde..m • 

\anwezig onge�·Per ISC1 persc�nen, 7owel ria.nner. 
e.ls vrcuwe.n. ( 'j'-'.�lca:;;,ac:i. tei t 4CC zi t110.stlen, •

De bijeenkomst v1a8 per corivocati1:1, x:zr6� V:tiar
van een afschrjft i� �-n°ehecbt, ?�n�etonai�a. 

Eer onbel:;:ena eebleven r:an, a.ls voorzi +ter :fun
gerend, cpBnt,�·e :c.15 uur, ae bijec.nkomsJ me·:� r..pri "'C'ora 
van welkom en zegt, aat de werkers bijP"r �ijn geroepen 
om en1:ele belangri ..:l<e P"edeèeJ j '13'."""' "''J.r te hcre.r, ë'ocb flat 
het echter rj_et lane: rrem��1,t zal T.'Jorr1.,,n in ver"::1nd met 
de lengte van de film, weH e vertoond zal woi"c.�eti. 

Hulst, , .. il lew, eeb. 9-12-19lf te Kro��·euie, v.o
nende te Assèndelft, Vilekt ae om v;ieziZ,er o; or,1 21 le lrJ>a.ch� 
ten in te zetten voor het we:�ven van niet1we leêen voor 
de Vereniging en het ,·;in.een van abo1rné 's op het r"�t.nd
blaël 11�:1.T' • 

Spr. zegt, ···a.t riei."' pracbtit.;e prij��en a,;-n ver
bontten zijn. Voor elke abonné of elk lia aat i11geschre
iren worèt, kri�gt èe Tierker, aoor wiens bemièdeling dit 
lid of abonné is ingeschreven, 1 punt toegekena. De wer-
1.:er, die het hoogste �an tal punten verzameld heeft, wint 
de hoofdprijs er. dat is een reis ·van 3 weken n?.er de 
Sowjet-Unie. 

Spr. zegt, dat reeès 2500 nieuwe leden of abon
né's ziin ingeschreven; dit bev•ijst dat, inclien aJle wer
kers hun best èoen,er nog veel meer leàen en abonné's 
gewonnen kunne.ri worden. Vooral in Rotterdam, aldus spr., 

/ 
moet het ledental nog belangrijk opgevoerd worden, daar 
hier slechts 1400 tegen Amsterdam 7500 ledèn zijn. 

Fier.in.me is aangetoond, alàus spr., dat in Rot
terdam nog een heel terrein brae.k ligt. 

Spro zegt, dat de afd. Rott�rdarn het Hoofdbe
stuur heeft verzocht om meer hulp te verlenen bij het 
streven om de Vereniging uit te breiden. 

Het Hoofdbestuur beeft gemeend, door Rotterdam 
een sms.lfilmprojector aan te bieden, dit st,-even te moe
ten steunen. Er kunnen dan meer films worèen vertoond en 
hiervan gaat een grote pt-opagandistische waarde uit.Over
al in den la.ndÎ zijn de filmvoorstellin,czen van "NU" uitverKoch�; nae anger fioe meer mensen Komen naar ae 
-Sowjet-films--
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Sowjet-films kijken, omdat men meer over de Sowjet
Unie wil weten. Filmvoorstellingen zijn dus één van 
machtigste propagandamiddelen. 

1 

Spr.hoopt, dat de afdeling Rotterdam dit ook in 
zal zien en haar projectieapparaat intensief zal ge
bruiken. 

Spr.besl�it met te zeggen, dat alle werkers 
hun tti terste krachten moeten inspannen om de Vereniging 
groot te maken en zoveel mogelijk nieuwe leden moeten 
werven. 

De onbekende voorzitter zegt, dat de afdeling 
Rotterdam zeer dankbaar is voor het prachtige geschenk 
en belooft het Hoofdbestuur 'er voor te zullen zorgen, 
dat het projectieapparaat niet onbenut zal blijven en 
dat alles in het werk gesteld zal worden om het leden
tal in Rotterdam te verdubbelen. 

Spr. roept de medewerking van de aanwezigen in 
om er voor te zorgen, dat de Vereniging 1111U" films kan 
draaien voor andere verenigingen, bonden en arbeiders
gemeenschappen. 

Spr. besluit en zegt, dat de film, die vertoond 
zal worden, handelt over het Jeugdfestival, dat onlangs 
in Berlijn is gehouden. 

Hierna wordt de film vertoond. 

Te circa 22 uur sluit de voorzitter de bijeen
komst. Einde. 
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Vereniging "Nederland- U .s .s .R." 
District Rotterdam 

Secr. Iependaal 112 

Aan de ïierkers. 

îiaarde Vrienden. 
Bet is ons een genoegen u, als werker van 

onze vereniging, uit te nodigen tot een gezellige 
avond, welke gehouden wordt op Dinsdag 30 October a.s. 
's-avonds 8 uur in Ons Huis, Gouvernestraat. 

Op deze avond zal voor ff een bijzondere 
film vertoond worden. "1elke film, dat verklappen we 
nog niet. 

Verder zal een onzer Hoofabestuursleden 
aanwezig zijn, welke een zeer verrassende mededeling 
voor ons allen heeft. 

Deze uitnodiging is geldig voor twee personen. 

Met de vriendschappelijke groeten 

Het Bestv.ur. 
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Verbindinz: �u
rro.: 1490 
Onderwerp: '(erkersverg. Ver. "Ned.-USSR 11 -R 1 dam-C. 
·futum ontvangst bericht : 7-11-1951-
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
Waardering bericht : betrouwbaar.
Tevens bericht verzonden ;;.an : --.
Medewerkende instantie� : gene. ...._l';�...;�a! 

1 j lt" •. 1":1;.1 j 

Ondernomen actie : gene. 

/ 

Kort verslag van de besloten we1kersvergadering 
van de Vereniging 11 1Jede.-rland- u.s.s.R. 11, a.fd.Rotterdarn-Centrum 
gehouden o) �,insdag 6 November 1951, te 20 uur, ten huize va.n 

x\ den Haan, Adriana Johanna, .;eboren 18-4-1901 te Rotterdam 
(bekend). 

Aanwezig 7 personen • 

)'-..1 J?eterse, rviichiel, geboren 2-12-1914 te R I da.m( bekend), 
opent te ruim 20 uur de vergadering en zegt, dat in de rra. and
October r·-eds 35 nieuwe leden zijn gewonnen en dat ter ver
stevig'ing van de kas getracht moet worden bij elk lid twee 
exemolaren van het meandblad 11NU 11 voor de prijs van ?5 cent 
per stuk te verkopen. 

S,)r. zegt', dat in November 40 nieuwe leden gewonnen 
moeten worden en dat oij de revolutieherdenking op 11 November 
a.s. in het Prinses Theater minstens 25 exemplaren van "NU 11 

moeten worden verkocht voor 0e pri js van 25 cent per stuk. 
vt Hierna wordt af'gerekend, w�arbij blijkt dat Olf'ers, 
'\• Rudolf Josephus, 13ebor en 17-2-1884 te Groningen (bekend) in de 

maand October j. l. 20 Ilîlffi,ners van 11 l'1U 11 heeft verkocht en dat 
de afdeling C ntrum f 60. - in kas heeft . 

Geesink, Aaltje, geboren 15-3-1890 te Delf't(bekena), 
cr-ijg� hiervoor een pluimpje • 

Snits, Joukje, geboren 17-4-1917 te Rotterçam(bekend), 
zegt, dat zij na1ens het comité van het Sint Nicolsasfeest, 
vrnlk feest op 1 December 1951 in 110deon 11 wordt gehouden, 
brieven heeft verzonden aan verschillende has.r bekende zaken 
en bedrijven, met het verzoek om geldelijke steun. (afschrift 
van deze brief is aance.hecht). 

l'Iiets meer an de or de zijnde, sluit Peter se, M. te 
ruim 22 uur de vergarle_r_i_n_g�·-�--·-•-· _____ _ 
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A F S C H R I F T 

Comité voor het St .lficolaasfeest 
voor de i·nè ,•ren, f?eor Jariseerd 
door de samen, erke11de arbeiders
or -:/'I lisaties, ".o. Vere it:rl Verzet, 
Vrom enLeweging e.a . 
. c:ecretaria.at: Vevr. J. G-r'lndia-S,ni ts, 

Beukels e; 15a R 1 anm, 

Rott-rdarn, urtober 1051 

!v;. H •

-over.genoerid co .Ji té 6aat r:.en �rroot St ... icoJ aasfeest
organiseren voor de Ro1; erdams0 arbE;i ders.ï �ugri. Dit brengt 
vanzelfspre),,.,'îc'I tJ.:TOt' on ,osttn ,:iet zie 1 mee. 'Tij ?.i.jn er 
ecuter van overtuig,� è · ons posen ow, zove 0 1 r1ogelijk kin
der,m van è.it feest tie l8te11 geni€�en, ook U\·i instemiling 
1 tft, vandaar è t ij ook bij U aanklo:Jpen voor een bijdrage. 

lfij weten, clat r1"" tijden 101:;ilijk z-ijn, niet in het mii1st 
voor de vinkeliers, "aar vij h�bben {re ueend, in l1<;t belang 
vro1 de .inder,n 'iw toch al v el 100ten missen, dit buroep 
op U toc:r te rr10 •ten doen. 

1.'an.'1 r U voor dit doel een Le\1·aF ,ilt reserveren, 
kan het co·ni té verzekeren, àat get 60- d bs steed zal worden.
wr zal lJ een dezer dagen een lijst \, orden aungeboélen, c.n wij 
verzo8ken U ,et naèruk hierop Uv bedrag te willen )J..s tsen. 
"Sl bcèrBg is welkon �. 

�ij voor�aat on�� fEnk. 
:qmen� iet Cornitl 

tT. �r an.dia-5mits 
St::c1'0tar e ,se 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij deqnitieve opberging in te vullen). 
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Ql 
OP KAART 

ACD/ '' 

� J,/j/,.1.,I/ 

v� //./,.t,t-;T' 

I.D.No: 25.
Vertrouwelijk.

DAT: .. "',' 

!r-::�
. .. -· -�,.·'

1 18 fO 1952

� 131/J/ y' Betr. Leden v/d ver. nNed.-USSR. 11

t)v' 
� � 13 FEB. 195� 

�\' Als antwoord op Uw schrijven� 124616, d.d. 10 
Januari 1952, wordt U hierbij de volledige personalia van 
de daarin genoemde personen toegezonden. 

QP

?.

�
\IBosua, Catharinus Marinus, eeb: 9-7-14 te R'dam (bekend). 

t�
fl

ll W_,van Savooijen, Wilhelm Henderikus, geb:14-10-24 te R'dam (be-
0)'" 

v kend) 
van Savooijen, N. (Nel?) vermoedelijk Catharina Cornelia, 

geb: 19-2-27 te R'dam., kantoorbediende, won. 
Hooidrift 57b te Rotterdam. 

s i 
,,( 

van Savooijen, Jàcobus Rutgerus, geb:30-3-29 R'dam (bekend). 
1van Savooijen, K. (Koos?) vermoedelijk Antonius Jacobus 

Pieter, geb:7-11-22 te R'dam, wonende Hooi
drift 57b te Rotterdam. 

J"' Verdijsseldonk, Johanna Barbara, geb:2-3-84 te R'dam, won. 
Van Heusdestraat 31b te R'dam, echtgenote van: 
le Oler, Gerrit, geb:26-12-89 Leiden (bekend) 

� !Gaal, Aalbert,, geb: 27-J--04 te Alblasserdam (bekend). 
1 �Buitendijk, Johanna Hendrina, geb:13-2-11 te R'dam (bekend). 
l �Gaal, Johanna �endrina, geb:7-7-33 te R'dam (bekend). 
\/ van der Wiel, I,1anus, geb:24-2-92 te Dordrecht (bekend) 
J.y 1Roza, Jansje, geb:19-1-98 te R'dam, won.Gerrit van de Linde

straat 46a te R'dam, echtgenote van van der Wiel, M. 
tfi, ,Krastman, Johannes, geb:11-7-91 te R'dam (bekend). 
'1 Koster, 1filhelmina, geb: 31-1-98 te R'dam, won. Tidemanstr. 

84a te R'dam, echtgenote van Krastma.�, J. 
\�Koops, Gerrit Jan, geb: 17-1-02 te Ede (bekend) 
\ 1 van den Hatert, Antonetta Adriana Johanna, geb:1-8-07 te
\i · 's-Hertogenbosch (bekend). e»- 1<..,.t�-9:,7· 

V Maasland, Maarten Leendert, geb: 18-10-08 te R'dam (bekend). 

' 

Hazenberg, ����1:�l!i�ë, geb:30-3-18 Groningen (bekend). 
van Immerzeel, Cornelis Johannes, geb:29-10-98 R'dam (bekend). 
Takkebos, Cornelia 1."aria Sophia, geb:20-5-97 te R'dam, won. 

Allard Piersonstr.9d te R'dam, echtgenote van: 
van Immerzeel C.J, 

van Immerzeel, M.ariët�e Elize, geb:5-12-26 te 's-Gravenhage 
'""""-�,;,of Lia, geb:1-11-31 te R'dam, beiden wonende 

r·�Allard Piersonstraat 9d te R'dam. 
Fokkinga, Jochgom, geb:10-9-86 te Groningen (bekend). 

i Tunderman, Grietje, geb: 11-11-93 te Dirksland (bekend). 

J/ Veerman, M., nadere personalia hier niet bekend. 
J/v Essebaggers, Johannes Martinus, geb:26-1-09 te R'dam, radio

monteur, won.de Jagerstraat 18a te R'dam. 
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OP KAART 1 l)J.: q_ __ ó/. 1 ! ;r · J

RAPPORT VAN KB 
AAN HB B III 

No.: 3538 

ACD/ 
DAT: 

P,.R: 
---

\ 

. -+·. 
,<-A " 
, 

- 5 DEC. l95f, ivd�· 

Betr.: NEDERLAND - U.S.S.R. te ROTTERDAM 

OnderstaanJdoe ik U toekomen een uit betrouwbare
bron ontvangen gedeeltelijke ledenlijst van de vereniging 
Nederland- USSR Rotterdam Centraal • 

-'BOSNA, G.J. Mulderstraat 81 b 
� SAVOOYEN, W. v. Hooidrift 57 b 

�1SAVOOYEN, N.v. " 
X. SAVOOYEN, J.R.v. 11 

- SilOOYEN, K. v. " 
.- LELLER, Jet v.Heusdenstraat 31
- GAAL,J.H. Jagerstraat 56 
x Mevr. GA.AL, " 

)( GAAL, Jos (dochter 11 

'+ WIEL,G.v.d. Lindenstraat 36 b 
..- Mevr. v.d.WIEL " 

� -- KRASMAN,G. (+ Mevr.)Tidemanstraat 84 a 
�,KOOPS,G. Rauwenhofstraat 38 b 
X,Mevr. A.KOOPS 11 38 b 
,<,. MAASLAND,M. 11 41 a 
><. Mevr.MAASLAND " 41 a 
x IMMERZEEL,C.J. �lard Piersonstraat 9 b 

X-Mev .IMMERZEEL(+ dochter) 11 

� -FOKKINGA,J.(+ Mevr.) Hofstedestraat 49 b 
-;- VEERMAN ,M Jagerstraat 56 
><... ESSCHEBAGGERS " 18 

KB, 5 December 195� 
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I.D.no: 30.
DIENSTGEHEIM.

·---
1-

! · ')P KAART &6 JcR./ 
AW/ I .:-

J> . \)\l':'tOI� . \B �N 1952
?�R: r 

� 

\. � _._..,.� 

;1J>tJ3
JU�fJ-

� 
, 

Ten vervolge van dezerzijds schrijven 
I.D. no: 30, d.d. 16-1-1952, wordt bericht, dat

} 
·· de in dit schrijven genoemde Peterse, Machiel,

1'1 f (i geb. 29-10-1888 te Rotterdam. (bekend), moet zijn: 

�/ � f Peterse, M!chiel, g�b. 2-12-1914 te Rotterdam. 
r.,1'· ) \l �/ 

(bekend • EINDE. 

"J'\' /. Aan: B.V.D. 

,,, � � 

(JL. . r/fo:11 

;.,.,,--

� 
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Verbinding: Ji"" � .../ 
No • 30 • /.6. 177-� /Á. _ 

Onderwerp: best. verg .Ned .-USSR-afd .R' dam-Centrum. -12/-L!._l ·
3 

--.. 
Datum ontvangst bericht : 12-1-1952. J 

-1 17 JAN 
7952Betrouwbaarhei4berichtgever: betrouwbaar. l�

' 
Waardering bericht: betrouwbaar. �.,,è,1)/'t).} 
Tevens bericht verzonden aan:--. i oP�AAir'
Medewerkende instanties : gene. A(D/ u 6

DAT:Z ,3, "2, 

Ct�:..-�-
Ondernomen actie : gene. 16 JAN. 1952 

Kort verslag van de bes'tuursvergadering van de 
Vereniging Nederland-U.S.S.R., afdeling Rotterdam-Centrum, 
gehouden op Maandag 7 Januari 195a, te 20 uur, ten huize 

fvan den Haan, Adriana Johanna, geboren 18-4-19ol�te �ot
�dam(bekend). 

X Aanwezig : , r+f Smits, Jolllcje, geboren 17-�i:J,917,'fte Rotterdam(bekend); 
� ., •Peterse, Mlj;chiel, geboren ë":1-fé'.::+ess te Rotterdam(bekend);
\1,.S'2..� ó Geesink, Aaltje, geboren 15-3-1890 te Delft(bekend); 

� 6Ifers, Rudolf,Jgsephus, geboren 17-2-1884 te Groningen 
(bekend); 

den Haan,A.J.,voornoemd; en : 
van Trirum, Margaretha Wilhelmina,geboren 25-6-1914 te 

Rotterdam (bekend). 

Peterse,M. opent te circa 20.;o uur de vergade
ring, bespreekt het propagandawerk en zegt, dat het maand
blad "NU" met ingang van 1 Januari 1952 in groter formaat 
is verschenen, doch dat het aantal pagina's hetzelfde is 
gebleven. De prijs per nummer is gedaald van 25 op 20 et. 

Spr. zegt, dat per afdeling minstens 100 nieuwe 
abonné's gemaakt moeten worden om de kosten van deze ver
betering en prijsverlaging te dekken. 

De afdeling Centrum heeft met een financieel te�. 
kort te kampen, hetwelk opgehevmmoet worden door het wer-
ven van meer leden, abonn�'s en donateurs. 

vertonen. 
SprTstelt voor in de huiskame.r smalfilms te

Smits,J. zegt, dat zij haar woning hiervoor be
schikbaar wil stellen. Er zal echter rfog een tweede adres 
gevonden moeten w9rden. 

/ 

Peterse,M. zegt, dat er voor gezorgd moet worden 
dat er minstens 25 personen aanwezig zijn. De toegang zal 
alleen op uitnodiging en gratis zijn. Na afloop zal een 
collecte worden gehouden. 

De films,welke worden vertoond zijn verboden 
films en kunnen niet in het openbaar worden gedraaid. 

Het filmapparaat.en de smalfilms zijn thans op
X geborgen bij van Gemert, Johannes, geboren 29-9-1910 te 

Rotterdam(bekend). Daar van Gemert,J. in gemeentedienst 
is zal hiervoor een ander adres gezocht moeten worden. 

Spr. komt nogmaals terug op het financieel tekort 
van de afdeling. 

-Na-
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Na enige discussie besluit den Haan,A.J. om de af-
t, v if% 'v deling Centrum f.100.- te lenen onder voorwaarde, dat zij

dit bedrag voor 1 April terug krijgt. 

Peterse,M. meent uit de opbrengst van de genoemde 
collecte het geld op tijd terug te kunnen betalen. 

Spr. zegt, dat de afdeling Rotterdam aan Rebling, 
Eberhard, geboren 4-12-1911 te Mariëndorff(bekend) een kerst

XlPakket heeft gestuurd en aan DeiÎl, Hermanus Arij, geboren
2-5-1905 te Rotterdam(bekend), d e  ziek is, bloemen. 

Nadat is besloten dat op Maandag 21-1-1952 wederom 
een vergadering zal worden gehouden en dat zo spoedig mogelij 
met de f:ilmvertoning zal worden begonnen, sluit Peterse,M. te 
ruim 23 uur de vergadering.(Einde). 
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Verbinding: �11 

No•: 37. 
Onderwerp: besl.best.verg. Ned.-USSRT 
Datum ontvangst bericht: 12-1-1952. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

lf-;;J-)�
?, ?l $. n-/ .-< Il

-vj/.,?,/-� -� ,1,/:/.J-

Waardering bericht : betrouwbaar. 
Tevens beric�t verzonden aan : --, 
Medewerkende instanties : gene. 
Ondernomen actie : gene. 

OP KAART 
ACO/ 

DAT: ,, J-
PAR:', 

� 

.. i 2& JM 1952

' A(f/ /!,joZo

J���;� 
2 4 JAN. 1952 

r 
Kort verslag van de besloten bestuursver aderi 

van de Vereniging Nederland-U. S. S .R, afde1;1ngen o ter am
Noord - Croosw�k en Kralingen, gehouden op Woensdag 9 Jan. 

7'11952, te 20 uur, ten huize van Zevenbergen, Arie, geboren 
9-3-1914 te Rotterdam(bekend).

De vergadering was mondeling aangekondigd. 

Zevenbergen, A., voornoemd, opent te 20.15 uur 
)<'!Jde vergadering en geeft het woord aan Goudkuil, Hendrik, 

� . !geboren 7-8-1916 te Apeldoorn(bekend), die in een omstan
-..S� t dig betoog uiteenzet dat de afdelingen Noord, Crooswijk en 
� Kralingen in feite alleen op papier bestaan. Hierin zal 

verandering moeten komen en er moet naar gestreefd worden 

\

dat het inderdaad zelfstandige afdelin
.
gen met een compleet 

bestuur worden. Spr. zegt te begrijpen dat het uiteFaard
zeer moeilijk is zelfstandige besturen uit de grond te 
stampen en dat het daarom beter zal zijn dat voorlopig een 
soort overkoepelingsbestuur gevormd zal worden. 

------ --

Alle aanwezigen zijn het hiermede eens en na vee 
heen en weer gepraat wo�tt het navolgende bestuur samen-
gesteld: 'Bbv.i.. � .J l<.IMinnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, geboren 10-4-ol te

,lv ,
3

�s\ Turnhout, voorzitter; 
._; vA!Frietman, Willebrordus Wilhelmus, geboren 28-1-1924 te 

\ 
,,i" Rotterdam, secretaris; 

� vx_fAdelaars, Franciscus Gera�dus Hubertus, geboren 28-9-1911 
te Geertruidenberg, penningmeester; 

v Zevenbergen,A., propaganda; en : 
\b(JValen��n, Cornelis, geboren 12-5-1891 te Hillegersberg,lid. 

(allen bekend). 
� 

Getracht zal worden allereerst in de afd.Noord 
een zelfstandig bestuur te vormen 

Adelaars, F.G.H. en Valentyn,c. zullen hiertoe 
op huisbezoek gaan om een aantal geschikte candidaten uit 
te zoeken. Is voor de afd.Noord een zelfstandig bestuur 
gevormd, dan zullen de afd.Crooswijk en Kralingen onderhan
den genomen worden. 

Op voorstel van Goudkuil,H. wordt dan overgega 
tot de samenstelling van het winterprogramma, dat na ein
deloos gediscussieer als volgt wordt vastgesteld: 
Donderdag 31 Jan. filmvoorstelling; 

-1

11 28 Febr. : contactavond; 
11 27 Maart : lezing over de sport 
Il 24 Apr. 

spreker J.Kramer uit 
: filmavond. 

in de s.uT,
Amsterdam; 

-De-
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De eventuele tekorten voor deze avonden zullen 
d.m.v. tombola's of loterijen gedekt moeten worden. De uit
voeringen zullen, zo mogelijk, in het zaaltje van Kuit 
worden gehouden. 

Te 22.15 yur wordt de vergadering door Zeven-
bergen,A. gesloten. (Einde). 
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Verbi.nding: Áfo /J. 

" IJo: 109 

Onè ar,,:er;: Be sl. be�t. verg. 11 Ned. -USSR". 
Datum ontvangst 0ericht: 21-1-195'2, 
3et'Y'ouwbaarheid rericht;gever: Betrouwb aJ:

\ir�ardering bericht: Be·"rouwbn.er. 
Tevens tericht verzonden ann: •..• 
Medewerkende instanties: Gene. 
Ondernorre n 8.Ctie: G "ne. 

OP'l(UPT 
ACD/ , .. B 

DAT: "o.{ / ·1, 

PAR:� 1
---

fl . T7,· Z7/" -/ /CTr.--<,, I / - , -"';/, /)j/,?,,,(1.} 

FEB. 1952: Ji.:_IF/.�//_ 
1 IJ.' f/L.J 

/_�Dl l}E ,._: 1 
./iL . .//.�"' � ._.� 

1 FEB. i952 

Kort versla.g van èP lJe sloten be stm:.rsvergadi::
rin,"' van à Vereniging 11 l·Tederlana-u.s.s.R.n, s.!d,l:ing 

L Aëlriana 
�· 

. Rott. er d'3.m-Centrum, gehouden op Tu.nydag 2? Jr'1û� i. 1952, 
t<--.\ tt. :::o uur, te·1 '1.ü7-e var, den î·han,LJohanna, geb. 18- f-

1901 te Rotterdam(bé 1<:end). 

,1 . .-r 

' 

AAnwezig 8 personen. 

K \ Pete..rse, Michiel, �eb. 2-12-1'.:'14 te Ro' 'c,_•dam 
(bekBné'), 011en-t te r.·uim 20 t 't' ,., \73.t', .. /,t�ering en zegt, 
dat de Vereniging 11 Nederlana-u.s.s.R. 11, tijdens ,,,inter
leden-we1·f C8mp8.ene, zich -tot -:,,,:1.r.i.k had e;esteld 5000 niem..e 
leden te winnen. In f: .rste 3 ���nden van �e ��rfcam
.:;iagne werde11 I'-Jr�ds 524? ni uw,2 leden ineeschrtven, welk 
succes te a�nl<en is 01.a11 d grote activiteit van de 1t1er-
kers. Onda.nks 1i" succes komt Roti. er dam v0or wa.t c1ie 
acti vi tei t betreft - toch 9,.chter" n. 11 Wi j zullen dus 
nog �12rd,3r moeten · anp�'-1(eri, wat'rbij vij 110et en beseffen 
dat werlcen met II NU 11 , propaganda is voo:r: de Vreile." De 
vr de kan hereikt ,.,orden, wannee!' m 1m steeds zijn bestE> 
krachten daartoe i�1Zet eri rncer begrip brengt tussen di1 

vol_ke:ren van N!èrlerl8nd en de Sowjet-Un� e. 
:{et iiS. onze t8.a.1 het m andblad '' NG 11 in elk 

.:;es-in te brenzen en nieuwe leden of abonné's te winnen. 
Om zoveel mogelijk buitenstaanders in de ge

legenheid te stellen kennis te nem en van het leven in de 
Sowjet-Unie zullen de reeds eer der besproken huisîramer
filmavondcn worden belegrl. 

\/1 !uilwiJk, Gerrit, .::;eb. 2-12-1925 te �otter-
\ clal'l, tuiN1i?rsknecht, wonende te Abbenbroek, Kom 46, 

verblijf 1 ,dende ten huiz" van zijrl moeékr, St.'!'.'evels
we:; 139 � 1,;; Rot·uer -1am, zegt, dat ook in afèf'ling "Centrum' 
films in de hu.1.skamers zullan worden verto,.ma. Elke we-
ning is echter niet ...;e chikt, daar 25 i{ 30 mer sen een 

4· �zitplaats zullen moeten hebben.
el• 

�· Na :at h1::en en weer gepra:.. t wordt voorgesteld 
de ":oning van den îf':�an, A, J., voornoemd, hiervoor te ge
bruike n, doch deze blij�t te klein tM zijn. 

,;-.. 1 v&.n Trirüm, Margaretha Wilhelmina, geb. 25-6-
1914 te 'Rotterdam(bekend), zeet haar woning voor dat 
.doel ter beschiL�::!.ng te sl,ell en, welk aanbod ·1anvaar d 
wordt. 

Muilwi,ik, G., voornoemd, st,�l t dan voor dd 
:filmvoorst1... lling op IJon<'ierdac 7 :;'ebruari "'· f". bij van 

- Triru.11,----
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Trj.rum, M. w., te do en houèen, w •ar aan de :film "To 
grote Samenzwerirtg" zal worden vertoond. 

Spr. zegt, rlEit a::.Je films, die voor openba 
re vertoning :üj:.1 a:fge'rnurd, gedr�eid zullen ,,orden. 
Eirid Janitari a.s. komen de films n·,w..r Rotterdam en 
d6ze -zu,len bij l1em U'1uilwijk,G.) "Pngevr·:tae,d moetE?n 
worden. Ook d 0.1:lbrengsi; en de onkosten ·n,oeten met hem 
worC�n verrekend. 

Syr. zegt, èat w":11 zoveel mogelijk buiten
staanders moeten worden meegebracht, doch dat voorna
melijk moet wo:i. den uitg z:!.e!'l n·aar mens,an, die lid ,oJil
len (IOrèen of'. met de Vereniging sympat'liseren. 

Peters, H., voorno .... md, zegt, dat in Maart 
a.s. door de.. Vereniging 11 Ned.-U.s.s.1t. 11 in Awsterdam 
0en grote Lanfelij\.e Conferentie zal wora-n beleed, 
welke door a lle afdelingen bezocht zal \�orden en wr..ar 
de afd. 11 Cen-�rum11 ook enkele afgevaardigden n·�ar toe 
zal zendEn. 

Niets r,eer aan de orde zijnde sluit spr. te 
22.30 uur de vergadering. EINDE.-

vÎ't 
/ 
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No: 98. 
Onderwerp: Besl. best. verg. "Neè.-USSR.". 

"Datum ontvangst bericht: 26-1-1952 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
W!:tardering bericht: 13etrouwbe.ar . 

1 ffij t952 
..... 

ACFJ/ ;/ .,'/1 :Tevens bericht verzonden aan: ..•. 
Medewerkende instanties: Gene. 
Ondernomen actie: Gene. 

NIET O.K. 

ACO/ � s 
OAT: 1/olfn" 
\>Alh � 

-- , ! -

����-� 

�1 FEB. S952 

Kort verslag van de besloten bestuursverm de
ring van de Vereniging "Nederland- u.s.s.R. 11, afdeling 

Rotterdam, Noord - C,..ooswijk en Kralingen, gEh ouden op 
Woensdag 23 Januari 1952, te 20 uur, ten huize vari 

)/'"Á\Zevenbergen, Arie, geb. 9-3-1914 te Rotterdam(bekend). 

Minn�ard, Guilielmus Jacobus Henricus, geb. 
10-4--1901 te Turnhout (bekend), voorzitter van genoemde
afdeling, opent te 20.30 uur de vergadering en zeet,
dat op l)onderdag 31 Januari a.s. •-en filmavond zal wor
den gehou,aen in za .... l Kui jt, Vlietstraat 27. Als spreker 
zal �en lid van het Tiis+rictsbestuur uitgenodigd worden. 

, / Hierna wordt de contact-avond besproken en 
{/ �la�elt Frietman, Willebrordus Wilhelmus, geb. 28-1-1924 

te Rotterdam(bekend) meae, dat hij in verband hiermede 
i_, t en onderhoud heef't gehad met van Buul, Martine, geb. 

26-2-1919 te Rotterdam(bekend), die �angeboden had de
avond te vullen met muziek, dans en voordracht. Bij dit
onderhoud bleek echter, dat zij een honorarium verlang
de van F. 150.- .

Alle aanwezigen vinden dit bedrag te hoog en 
er wordt overeen gekomen van hr ar aanboo geen gebruik 
te maken. Ea enig heen en weer gepraat wordt besloten 
contact op te nemen met het Russische dansgezelscha.p 
11 lür-i-To:'oesba 11 , waarbij getracht zal worden hen voor
deze avond te laten optreden. 

Frietman, zegt, bericht te heh1:Jen ontvangen, 
// dat de film 11 -:oc grote Samenzwerj_ng 11 na 28 Januari a.s. 

voor de tij a van 14 gagen in het. bezit zal wor0en ge
steld van het district Ro terdam. J)eze film is voor 
openbare vertoning af gekeurd, zodat huiska.rre r-bi jeenkom
sten e.ehou,1en moE'ten worden, wC1arbij c1e projectie ver-

X·I zorgd zal worden door Huilwijk, Ger1 i t, geb. 2-12-1925 
te Rotterdam, t-uinder cslmecht, 1, d'rl n de te Abbenbroek, 
Kom 46, doch verblijvende ten huize van zijn moeder, 
Strevelsweg 139 te Rotterdam. 

Na eindelor..,s gedebatteer wordt besl·'.)ten, dat 
zo spoedig mogelijk een datum moet worden vastgesteld, 
waarop deze film gedraaid zal worden en dat de verto
ning ten huize van Minn!:.ard, G.J.H.,voo1,11oemd, zal 
plaats vinden. 

Minn,ara; -
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Minm·ard, G.J.H., voornoemd, d elt rlan mede, 
dat Frietman, 1·1.\·., in ve".'band met zijn a.s. verhuizing 
ns.ar de Linker-Maasoever als secretaris heeft bedankt. 

Ui t.voerig ·� orit dan van gedachte gewisseld, 
wie hem moet opvoleen, wf!a..rbij tenslo·1·te het besluit 
,..,or Nt genomen, dat Hinnaar a, G. J. H., naast zijn functie 
van vaorzi tt er, tevens het secr etarinat zal Wflarnemen. 

Tevens wordt de splitsing van de af deling ?e
spro�en en allen zijn het er over eens, dat de afdpljn
gen 11 Moord 11 , ''Crooswijk 11 en "Kraljngen 11 zo spoedig mo
gelijk zelfstanèig moet�n gaan werken. Begonnen zal 

Il' t woroen met de e.f deling "Noord� waa rvoor Valentijn, Car
l\ nelis, t,eb. 12-5-1891 te Hillegersberg(bekend), ver

antwoordelijk zal zijn. Hij zal en· antal mensen moe
ten aantrelken om hieruit een best11ur te vormen. 

Minnaard, G.J.H., vestigt de randacht op de 
nieuwe uitvoering van het maandblad "NU" en ze�, dat 
de lezers gevraagd moet worden hoe hun oordeel hier
over is • 

Spr. dt elt voorts rneê!e, dat in Ma.art a.s. te 
Amster èam een Landelijke Conferentie zal worden gehou
den, waarRan ook door ai'gevaardi3den van deze afdeling 
de0lgenomen moet worden. Er zal nog rlfl.der uitgema•kt 
worden wie als afgev,t.rdigden Jezonden zullen worden. 

Na '°'en pro )aearidistisch betoog ten behoeve 
van het Vredeswerk sluit spr. te 20 uur de vergadering. 
EINTIE. -
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Verbinding: �//. 
No.:126. 

Onderwerp: besl.best.verg.NED-USSR-afd.R'dam-Centrum. 
D t t 

t. ;..r/, � // t./.r /.;l // a um on vangst bericht: 31�-1952. -----
" /. /,< � . J tJ.;'": /j Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

Waardering bericht: betrouwbaar. 
/. /r/.,,?. // 

,t'!/:�, 
Tevens bericht verzonden aan: --. 
Medewerkende instanties : geen. tf.,.' .1:�. b /

J,'� � �·fiB. 1952 Ondernomen actie : geen. 

Kort verslag van de besloten bestuursverga
dering van de Vereniging Nederland - U.S.S.R., afdeling
Rotterdam-Centrum, gehouden op Dinsdag 29-1-1952, te 

-

X. 20 uur, ten huize van van Trirum, Margaretha Wilhelmina,
geboren 25-6-1914 te Rotterdam(bekend). 

• 

Aanwezig 6 personen • 

.X• Pe�erse, Michiel, geboren 2-12-1914 te Rot-
terdam(bekend), opent te ruim 20 uur de vergadering en 

Y lzegt, nadat door Geesink, Aaltje, geboren 15-3-1890 te 
Delft(bekend) en van Tr1rum,M.W. de contributielijsten 
zijn bijgewerkt, dat hij reeds voor a.s. Zaterdag de beschik
king kan krijgen over het filmapparaat en de film "De sa
menzwering der verdoemden". 

Spr. stelt voor deze film voor de leden van 
het A.N.J.V. of A.B.C. in de woning van van Trirum,M.W.
te vertonen. 

Besloten wordt de A.B.C. hiervan op de hoogte
te stellen, zodat een uitnodiging voor een gratis film
voorstelling aan de leden van de A.B.C. kan worden ge
zonden. 

Spr. zegt, dat aan niet meer dan dertig per
sonen een zitplaats kan worden geboden, zodat hiermede 
rekening gehouden moet worden. Mocht de belangstelling 
groter zijn, dan zal de vertoning herhaald worden. 

Spr. stelt voor om op Dinsdag 5 Februari a.s. 
een ledenvergadering te houden in de feestzaal van "De
Kroon" aan de Josephstraat 147 te Rotterdam, op welke 
avond tevens een film vertoond zal worden. 

Hiertoe wordt eveneens besloten. 

Peterse,M. zegt, dat Geesink,A. bij het samen
stellen van de uitnodigingen er vooral aan moet denken: 
een ttledenvergadering" uit te schrijven en niet uit te 
nodigen tot het bijwonen van een film, daar een verboden
film zal worden vertoond. 

Nadat besloten is dat Geesink,A. voor de 
collecte zal zorgen, sluit Peterse,M. te 22 uur de ver
gadering.(Einde). 
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Verbinding: � 11. 
No. 132 

Onderwerp: Besl. bestuursverg. van de Verg. 
Datum ontvangst bericht: 2-2-1952 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 

Ned.-U.S.S.R 

6. 1r /. ,t 1/ d ./rf. :l- Il'

t'J.' I r- //./�� . .J tevens bericht verzonden aan: 
Medewerkende instanties: gene 
Ondernomen actie: gene 5 FEB. 1952 

/�l;'t,·

./���.;,,�
Kort verslag van de besloten bestuursv,rgadering 

van de Vereniging Nederland - u.s.s.R. - afdeling 
Crooswijk - Kralingen, gehouden op Woensdag, 30 Janu

'/ ari 1952, te 20 uur, ten huize van Zevenbergen, Arie 
geboren 9-3-1914 te Rotterdam (bekend). 

Minnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, geboren 
10-4-1901 te Turnhout (België) (bekend) voorzitter van
genoemde afdeling, opent te ruim 20.-- uur de vergade-

-1-., ring en zegt, dat door Frietman, Willebrordus Wilhel
mus, geboren 28-1-1924 te. Rotterdam (bekend)II' alles ge
regeld is voor de filmvoorstelling van morgenavond. De 
reden voor deze spoedvergadering is echter, dat 

>( Valenti.n, Cornelis, geboren 12-5-1891 te Hillegersber 
be en morgenavond waarschijnlijk verhinderd zal zijr 

Zevenbergen, A. wegens ziekte niet buiten de deur mag 
�lkomen, Adelaars, Franciscus Gerardus Hubertus, geboren 

28-9-1911 te Geertruidenberg (bekend)� nachtdienst
heeft' en Frietman, w.w. blijkbaar meer aan zijn ver
hüizing denkt dan aan de organisatie. Zoals de zaken
er nu dus voor staan, zal hij (Minnaard, G.J.H.) mor
genavond overal alleen voor staan,

Uitvoerig wordt dari van gedachte gewisseld hoe 
deze kwestie opgelost moet worden, doch alle voorstel
len of suggesties worden als onuitvoerbaar verworpen. 

Minnaard, G.J.H. zegt tenslotte, dat hij dan wel 
zal zien wat er van terecht komt, doch waarschuwt bij 
voorbaat, dat men hem niet ergens van moet beschuldige 
als alles niet naar wens verloopt. 

Bij de controle van de voorverkoop blijkt, dat 
pas 42 kaarten verkocht zijn. 

Alle aanwezigen spreken de hoop uit, dat er aan 
de zaal nog wat kaarten verkocht zullen worden, daar 
het anders op een financiële strop zal uitdraaien. 

)(_I Besloten wordt nog, dat Eikelenbooml4manda, gebo-
ren 21-2-1918 te Rotterdam (bekend)vbij de ingang de 
controlestroken van de toegangskaarten zal afscheuren 
en dat zij najafloop alle niet verkochte kaarten zal 
medenemen, opdat zij de volgende dag naar de afdeling 
Vermakelijkheidsbelasting kan gaan voor restitutie van 
de niet verkochte kaarten. 

Nadat men besloten heeft op Woensdag, 13 Februari 
a.s. een filmavond ten huize van Minnaard, G.J.H. te
houden en na veel gepraat over niet ter zake. dienende
onderwerpen, wordt de vergadering te 22.30 uur geslat
Einde.
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I.D.No.109.

OP KAART 
ACD/t;ts 
DAT:'/'t/r1., 

, ·\1 fEI l952· PAR; Rr Vertrouwelijk. ..,.. __ 1 c-

./� _; �' ·,x. AC�/ 13c!;..=J ' 

d -"ë:o�-r1·1"{ 8 ï:C. ''Jj1./'J.67°1

Dezerzijds wordt bericht dat is eb eken,dat � de
in onze respectievelijke brieven I.D.No. 8 en I.D. No.109, 
d.d. 1 Februari 1952 genoemde Muilwijk, Gerrit,geboren 2-2-
1925 te Rotterdam,d�projectie van de daarin genoemde films

. 1,� verzorgde,doch zijn broer Muilwijk, Jan,geboren 27-5-1924 te 
l(li Rotterdam,wonende te Barendrecht, Kooiwalweg 15. Deze houdt 

1 verblijf ten huize van zijn moeder, Strevelsweg 139 te R•t
terdam. (Einde) 

Aan B.V.D. 
/ 

,1 
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I. D. No. 1 2 6.

� l- � or. / 'l b. / j/, 21 / 
(!'1-1 - �

Vertrouwelijk.

R 
8 FEi 1952 

Betr.: Ver.11Ned.-U.S.S.R.11 ,Rotterdam-Centrum. 
! ,

- - 0�1

� 
P\( J)ld:f"/ /;: '�" 

J-1..,.Z-�ll...- � � a 1 :f-rt:, 1952
Ten vervolge op dezerzijds schrijven NJ.126,d.d.

5-2-1952 wordt bericht,dat dé daarin aangekondigde leden
vergadering (convocatie aangehecht) van de Vereniging 
"Ned.-U. S. S.R.", afdeling Rot·terdam-Centrum, op welke verga
dering circa 40 personen aanwezig waren,door de voorzitter
werd ontbonden,na mededeling dat de vertoning van de film 
door de Rotterdamse politie was verboden.

De bezoekers gingen rustig heen. (EINDE).
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VEREIHGING NEDERLAND/U .S .S .R. 
aÎd.Rotte:cdam. cent:rum. 

� 

Waa:rde V:rienden, 

Rotterdam 28 Januari '52 

Dinsdag 5 Februari belegd afd. Centrum een 
ledenve.rDadering in de feestzaal "de Kroon1

' Josephstro.at 14 7. 
A_l_l_e r _o P k_o m s_t i s  d_f_i n_g e_n_d g�-��-g_ê.._1!! 

Het bestuur. 
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V• ·,ui·� c\i_ '1J: 1/J Il 
No.� 18:. 
One.: "R � s 1. best . v 1 ï. v" 11

Rotter èam-T�1?'J.lin;1_;en 
,, 1/ ... _. 1X, -·d .-U.S.'"'.�. ,&-1-':. • 
n Crooswijk. 

:/-·tri\� 1/

-�; /,/, Ä. '8

;tn

fätuPï 011-tv ;:,nest he richt: 11-'.:-l'; 52. 
T.!et··ou 'OE\ax11eia 1::-..'ricl'ï�bever: b-trouwbaar. 
W-3. racr ing beric'tt: t�trouwbaar. , r 

rn.,., 0ns ber iel t. � n � 
- l , ver0·on1.- n G.:>,. . erÖPÎ<ÄART . 

:1eae,·e::.•'r •nde ü1stanties: ' J• 

gene. 
., ACD/ 1./ � 

Ona �rnomen act_ies: s�nJ. DAT;,21;(? i;, cA, 
1 

PAR: Çs 

Ko ".'i � !..' la.e: Va li d è' 8� :t ':3'1 bo. P°

tU'.tr sv-ar [_2.. or. l' ine 
v_ ,, de Vereni.,;lng Ifa,�erlund-TT. �. s. R.,.,, -ra e1 ir11; Rot �"'ra�m, 
Krql; n[;en - G1"00s, ijk 7 _::: houden 011 '·10� nsaag 6-2-1952 t� 

X ::o.oc uT1.,t 11 },1.:..ze V"'- ZevenlLr;;-n,J\rie,g�b.9-::'.'-191�- te 
Rott�raam (t�k�na) . 

::::e v0re;;:•derinJ; 1,,as scl1rift l i �'{ a11ngekonèigd. 

�:Iil"n.., ard, Gvilielmu1 ,J0"cobus Henr icus, get .10-� -1901 
te '!'u.i.n',o 1t ("' ·J.::;i .. ; (u kL tl;, voorrr.iLLer v·m g,no n.c1e ,1f
a lint Op1,;,•1t ta 20.15 Ulll' re Ve:;;reaè�ri 1e.

"J-, sr r. vra'1_s� ·" n F _;_ - t'1al"), 1"i llebrorc1us Wi 11 lm is, 
geb. 22-l-1J24 te "qottr-.:ràam (b1::.kE.rcl) om 11e niet .qfe .... rekenae 
ka� r-':i:_;n van öe:; filmavonà (zi<:, d, 7,_.,._. ,;_jds v1::rslag No.86, 
', '.5-2-1952) 2:f tb rekë:nen of t('j v.c."'"" ... ,1001ae:i1. 

xV 
F i t11�n,'r.·1.,�egt,r..:1t "'S 1;:�artc...n i.111, t oezit ,,·f-

r..) J"l vn1 �r,.:;:.,J cob"s Gerri,;,se' .11-11-1924 te Ro"ttt.rèam (b&-
\!' nél) •::n d2t �oor deze ver"'uimd is om op tijd nf i, reke-

n.::;...,, 
Wat a onverlrocbte 1-_ r'-:>n betr rt,zegt s.1,r. fh1t 

é!E'�e ni �t 1,i1ïren 3 d8.gen m�.;(.8r binnen 14 dagen int L ... v.e1 fl 
�otten zijn,so1�L hilrvoor nog tij� e1no g is. 

'h.arn� wordt h..: sprol-·en de ort:;anisatie v:: n een con
t�ctPvond op :Jonder dag 28-2-1 ';52. 

:1·nna"rà,".J.:I. z·�3-t dr�t het _:;;13·�elsc'"}) 11ir I 
:troesba v�or dG?:P avond bi:::schil�b11i:.r is,t-::·rwijl :.tracht zal 

)<_f ,,orc' ri on 1:oerkerlCE,11,Augu,,t J0
11a_'.nes,,.; b.17-9-l'.Y2° t Rot

ü,rrl"'m (b,_, rc1) t• engageren voo:r enkele acc,jl'deon�mmm;:.rs 
_n Booecarspel,J ·1,geb.6-�-1:1?8 t<J ·mst"r<b.m (bekenèl) vo:1r 
het houden van 0::m propagandisti che red e. V'::!rder zpl de 
avond gevulr:' worden m t ,mkele cultnuriili pj�s. 

Toze t.vond mo( t in htJt teken V9J'.l. de propaganda 
stqan en dEu"1.r om zal si j niet alleen voc 1_.;;den, ma.ar 00 1

· 

voor int -:>duc � 1 .3 [s.;geven ord"n, t .r ijl ...:l' 5een entreep:r ijs 
zal i orden c·.heven. 

On d ize b"c-10·, •n avo:rir1 · ordt een kl i1e \'E>rlotinfl' 
gehouden om (1 _ onko.·ten te de'kken, J),..: prijzen zullen be- .... 
stnan uit lJv"nsniddelen,eel' frui m.nd e.d. 

XI v� leni i jn, 80.t1nPlis, e L 1:-5-L'91 te Hilli:..gcrsberg 
(bek,:mèl) st 1 ,. iOor om er 1,,ropac�rn�avonè t. o..,..ganü:eren 
in het No� delij� atgdsdeel. 

Hi11na·,rd,G.J.H. zegt coe,clat idee r<>èer uit te 
zu:l lr.m 'Herken en a •elt v ,rèer mede .:iat voo1 de filmavona, 
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•·H�lke o�· 13-2-1'.;52 t"",, l-iuize van !'Tinnaara,G.c.T."L �,-11 ,,,oraeri
f./ hou,1e'1 onoer ei,., l eden V6el belangi3telline; b":?st11at. De
film welke �'3n vertoont zal oraen luet 11De samPnz t=;ring
èyr v r doemden".

Sp:r. -z -rt voorts dat sL=-chts een :-0-tal mensen 
,-1 ez0 r-- i lm2.vo11<:' ku11'1en bij r1on:m in v rbrn1a m,Jt fle besc�1j.kba
re rui.nte. Voor zttplc, tsen m 1et t:'!C"!� t;:Jr nog �ezorg<l worden. 

De '.l."'11 de J.V0'1r v _ rbonden :rnsten zullen bec:; 11rec1en 
worden door een collecte. 

Zevenb,.r,-::;en,A. z�::;t, dat or nog een er oot aantal 
maHnèbl-:•àen (Hu) in voox1"1ad i� en vrr. ,gt •ra·t dr,armee moet 
gebeuren. 

�� l ,r•edurie;e oi scussie wordt be slo-' en zeer binnen 
kort ·"811 colpo1·tageavond te houden om deze blqden kwijt te 
raken. 

Vi::arvolger'ls wordt Ban Him•aara,voornot'md,opgedragen 
de toegtli.�sk1arten vo;_,r 28-'.2-� 952 t verzorg n, d� !lvond aan 
te· vragen . n •1 e zq_� 1 tA hUJ:en, 

M:ï.nnFaTd,G.J.B. zeet toe,alles in orde te zu]l.an 
"..rung.:n en luit da rn8 te 2?.45 uur a.., \ereaderire,. 
( INV). 

,. 
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J 
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Ve rbinding: {P \1 , jJ/.N'-
No.: 219. Lf\ 
Ond.: Bcsl. best uur sverg. ven de Ver en. 11Ned. -U.S. S. R. 11, afd. 

Rotterdam - Crooswijk en Kralingen. 
To.turn ontvangst bericht: 19 Februari 1952. 
Betrouwbaarhei d berichtgever: betrouwbaar. 

/,/.r/,,.t. //
----

#v./,? 

/./.r/ ,� // 
___ ,1---

�/. /Z.. �. 3 

Waardering bericht: betrouwb2ar. '<"'-

2 2 FEi 1952 . 1 
Tevens bericht verzonden 
Medewerkend e instanties: 

aan: gene. --1
gene. /_-:1; / /5 1

Ondernomen acties: gene. J� ...: ��21 FEB. d52 

Kort verslag van de be sloten bestuursvergadering 
van de Vereniging 11Nederland-U. s. s.R. 11 ,afd. Rotterdam
Crooswijk en Kralingen,ge• ouden op Donderdag 14 Februari 
1952 te 20 .OO uur te·n huize van Minnaard,Guilielmus Jaco
bus Henricus, geb.10-4-1901 te Turnhout (bekend). 

J)e vergadering was mondeling aangekondigd. 
Minnaard,G.J.H. ,voorzitter van genoemde afdeling" 

opent te 2 0.15 uur de vergadering en zegt,dat de filmavo -
van gisteren, me de gezien de opkomst zeer zeker als ge
slaagd mag worden beschouwd. (Zie hiervoor I.D.No. 86,a.a . 
19-2-1952).

Wij moeten a eze huiskarnerbi j een komst en regelmatig 
organiseren, da2.r zij het onderlinge contact versterken. 

Ook de verkoop van de maJ::indbladen is goed geweest, 
er zijn die avond 12 oude en 3 nieuwe nummers verkocht. 

Spr. vraagt de overige bestuurders ook hun mening 
te gev en over deze :filmavond. Allen roemen het gebodene 
en zeggen het op prijs te stellen indien in de toekomst 
der gelijke avonden herhaald z'ullen worden. 

Valentijn,Cornelis,geb.12 -5-1891 te Hillegersberg 
(bekend),zegt,dat ook hij zo 1 n avond bij hem thuis wil 
organiseren en geeft daarbij de verzekering, dat de op
komst dan ook goed zal zijn. 

J:>e aan .. �z_:i,__gen keuren het voo.rste 1 goed, doch de 
vo'.)rzitter stel't voor, dat deze dan gehouden zal worden, 
na de contactavond op 28 ]'ebruari a.s. 

1)it voorstel wordt na discussi e door de aanwezigen 
aangenomen. Hierna wordt de contactavond besproken,waar
bij de aanwezigen hun instemming be tuigen ove r de wijze 
wa rop de voorzitter -secretaris deze avond heeft voorbe
reid. Besloten wordt op deze avond een tombola te houden, 
waarbij de prijzen hoofdzakelijk uit levensmiddelen zul
len bestaan. D eze prijzen dienen dan door de leden zelf 
bij eengebr acht te worden. 1)e bedoeling is dat er 250 lo
ten á 10 cent gemaakt zullen worden,wa arvan er echter 
10 0 achtergehouden worden. Deze kunnen dan-indien de op
komst goed is- er later bij verkocht worden. 

1)e opbrengst van de verloting zal bestemd worden 
om de gemaakte kosten te dekken. 

Teven wor at besloten om twee korte filmpjes te 
vertonen,waarna Hoogcarspel,geb. 6-4- 1888 te Amsterdam 

.. Jan, 
(bekend) 
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(bekend) als spreker zal optreden. Mocht laatstgenoemde 
niet komen,dan zal in zijn plaats,de voor zttter een pro
pagandistische rede moeten houden. 

De avond zal opgeluisterd worden door de dans
groep MIR-I-J)ROEZBA en de accordeonnist Moerkerken,August 
Johannes,geb�l?-9-1922 te Rotterdam (bekend). 

Adelaars ,Franciscus Gerardus Hubertus,geb. 28-9-
1911 te Geertruidenberg (bekend),a�elt hierna mede,dat hij 

van enkele leden de contributie over de maand Januari nog niet binnen heeft. 

-·

Spr. is van oorde,el dat de sub.penningmeesters 
op het hart gedrukt dient te worden aan het eind van iede
re mand af te rekenen. 

Hinnaard,}.J.H. zegt de spr, toe,dat dit aan de 
betreff'ende functionarissen zal worden doorgegeven. 

Zevenbergen,Arie,geb .9-3-1914 te Rotterdam (beT 
kend) d el t tenslotte me de, dat hij een brief van het dis
trictsbestuur héeft ontv�ngen,doch echter vergeten heeft 
deze mede te nemen. 

In dit scbr ij ven , . ..,or at bekend gemaakt, dat er 
op Mr andag 25 Februari 1952 door heel Rotte rdam gecolpor
teerd zal worden met het maandblad 11 NU11 • 

Elke afdeling zal voor een colportareploeg moe
ten zorgen. 

· Voor de afdeling Crooswijk-Kralingen is Goud-
kuil,Hendrik,geb.7-8-1916 te Ap�ldoorn (bekend) aangewezen 
om deze avond mede te gaan. 

Op voorstel van Adelaars,l!.G.H. besluit men,dat 
gecolporteerd zal worden met de 73 over ge schoten nummers 
va.VJ. Januari. N· enig heen en weer gepraat v1ordt besloten 
te 19.30 uur te starten vanaf de woning van Adelaars,F.G.H. 

Minnaard,G.J.H. sluit dan te 22.30 uur de vergade 
ring. (EilroE) 
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Onderwerp: Besl.bestuursverg. NU Äcii/�3.lé/�/
Datum ontvangst bericht: 22 - 2 - 1952 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht verzonden aan: 
Medewerkende insta.�ties: geen 
Ondernomen actie: geen 

26 FEB. i952 

Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland - U.S.S.R., afdeling 
Rotterdam - Crooswijk - Kralingen, gehouden op Woensdag, 
20 Februari 1952, te 20 uur, ten huize van Adelaars, 
Franciscus Gerardus Hubertus, geboren 28-9-1911 te 
Geertruidenberg (bekend). 

Aanwezig 8 personen, o.w. 1 vrouw. 
De vergadering was mondeling aangekondigd. 
Minnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, gebo-

ren 10-4-1901 te Turnhout (België) (bekend), voorzitter 
van genoemde afdeling, opent te 20.15 uur de vergader· 
en heet in het bijzonder de sub-penningmeesterswelkom. 

Spreker zegt, dat zij uitgenodigd zijn i.v.m. 
het uitzetten van de kaarten voor de contactavond op 
Donderdag, 28 Februari a.s. De toegang tot deze avond 
zal n.l. geheel gratis zijn, waardoor dus een grote 
toeloop te verwachten valt. Er zijn in totaal slechts 
200 kaarten ter beschikking, zodat alleen aan die leden 
en introduc�'s kaarten mogen worden afgegeven, die posi 
tief toezeggen, dat zij zullen komen. De kosten voor 
deze avond zullen bestreden moeten worden uit een tom
bola, waarvoor de prijzen dan gratis ter beschikking 
moeten worden gesteld. Spreker drukt dan ook vooral de 
sub-penningmeesters op het hart, dat zij bij de leden 
en kennissen prijzen voor deze tombola moeten bemachti
gen. 

J, l van Vlissingen, nadere personalia alsnog on-
f/" bekend, klaagt dan zijn nood over het slechte betalen 

van de leden en voorts, dat de wijk, waarin hij contri
butie moet ophalen, voor hem te groot is, zodat hij bij 
na iedere avond hiervoor in touw is: Ook de overige 
sub-penningmeesters klagen over ditzelfde euvel en 
Minnaard, G.J.H. zegt toe, dat dit punt op de eerstvol
gende bestuursvergaderin� nadeT bekeken zal worden. 

Valentijn, Cornelis, geboren 12-5-1891 te 
Hillegersberg (bekend) zegt, dat de zaken in Noord nog 
helemaal niet naar wens verlopen en dat hij bovendien 
een sub-penningmeester heeft, Pastoor, Willem Cornelis 
geboren 28-5-1922 te Rotterdam (bekend), die de zaak 
financieel "geflest" heeft. 

Adelaars, F.G.H. zegt toe, dat hij deze zaak 
persoonlijk zal onderzoeken en dat Pastoor, w.c. zo 

-nodig-
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nodig geroyeerd zal worden. 
Aan de orde is dan een ingekomen schrijven 

van het Hoofdbestuur over een landelijke secretarissen
vergadering, welke Zaterdag a.s. gehouden zal worden. 

Besloten wordt de secretaris naar deze ver
gadering af te vaardigen en daar niet bekend is, wat 
besproken zal worden, zal hij geheel vrij mandaat hebb 

· Vervolgens draagt Frietman, Willebrordus
Wilhelmus, geboren 28-1-1924 te Rotterdam (bekend), 
i.v.m. zijn verhuizing naar de L.M.O., de cartotheek
over, welke eerst evenwel door Adelaars, F.G.H. aan de
hand van zijn kasboeken, gecontroleerd zal worden. Bij
een vluchtige controle van de cartotheek blijkt, dat
het gedeelte van de afdeling Noord niet klopt. Het blijkt
dan, dat een groot gedeelte van de leden-cartotheek
Noord bij Everse, Theodorus, geboren 1-9-1910 te Rotter
dam (bekend), berust. • Valentijn, c. neemt op zich
een en ander bij Everse, Th. te gaan controleren, waar
bij hij tegelijkertijd zal naga�n of Everse, Th. geen
se�rl� V.§1! de ond�r-afdeli�g Nöör.� wil worden, daar
�ze onder-afdeling toen als zelfstandige afdeling moet
gaan werken.

Hierna wordt de indeling van de contactavond 
besproken, waarbij Minnaard, G.J.H. mededeelt, dat de 
film "Wacht op mij" vertoond zal worden. 

Adelaars, F.a.H. vraagt tenslotte, of de 
maandbladen niet wat eerder in de afdelingen kunnen 
komen. Het is nu dikwijls zo, dat het nummer pas aan 

)1 11 Uf '' p;wt eind van de maand verschijnt.
)..Jti., {) (. W 1/l f/W'; r 

, Frietman, w.w. zegt, dat dit aan de afdeling 

f) /
\ penningmeesters ligt. Als alle afdelings-penningmeesters 

� '\�1, f) 0

\ 

op tijd aan het Hoofdbestuur afrekenen kan "NU" op tijd 
C gedrukt worden, daar het uitsluitend een kwestie van 
1'",yûv1 tc..v geld en niet van copie is. De drukker van "NU" wenst 

n.l. "boter bij de vis" en het hoofdbestuur is niet bij
machte dit voor te schieten, zodat altijd gewacht moet
worden op de afrekeningen uit de afdelingen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit dan de 
voorzitter te ruim 23 uur de vergadering. Einde 
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OAT:"''11/i"?.. ACD,/..1 .... �
&PAR: 

-· �-+-- · �  
�..;.�2l r:B. 1g52 

Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland - U.S.S.R., afdeling 
Rotterdam - Centrum, gehouden op Woensdag, 20 Februari 
1952, te 20 uur, ten huize van van Trirum, Margaretha 
Wilhelmina, geboren 25-6-1914 te Rotterdam (bekend) 
aan de Gouvernestraat 54c te Rotterdam. 

Aanwezig 6 personen. 
De vergadering was persoonlijk aangezegd. 

)(1 Peterse, Michiel, geboren 2-12-1914 te Rotter 
dam (bekend), opent te ruim 20 uur de vergadering en 
zegt, dat a.s. Woensdag, 27 Februari in de zaal van 
"De Kroon11 aan de van Speijkstraat een ledenvergadering 
zal worden gehouden en dat geprobeerd zal worden,al of 
niet met vergunning, een film te draaien 

In April a.s. zal in het Lutusca theater de 
film "Ballet der lage Landen" worden vertoond. 

Spreker zegt, dat het met de vertoning van de 
films in de huiskamers nog niet vlot verloopt. De op
brengsten van de collectes zijn te gering, zodat vaak 
de onkosten niet eens gedekt zijn, daar o.a. het ver
voer van het projectie-apparaat veelal met een taxi 
moet worden gedaan. 

x:J van Gemert, Johannes, geboren 29-9-1910 te 
Rotterdam (bekend) zegt, dat het beter is de filmvoor
stellingen centraal te regelen, zodat het projectie
apparaat niet over een grote afstand vervoerd behoeft 
te worden. 

Spreker erkent, dat het moeilijk is een goed 
en vertrouwd adres te vinden, waar het apparaat kan 
worden opgeborgen. 

x \ Spreker zegt, dat hij, De.ijl Hermanus Arjj, 
\{
\ 

\ lgeboren 2-5-1905· te Rotterdam (bekend� en Muilwijk L 

� f -1' Jan, geboren 27-5-1924 te Rotterdam (bekend) bij een 
notaris een stuk hebben moeten tekenen, waarin zij voor 

-------
fl. 4000,-- voor het projectie-apparaat borg staan.

Peterse, M. zegt, dat de herdenking van de 
Februari-staking in de "soep" is gedraaid. 

In .Amsterdam zal nu getracht worden de arbei
ders te bewegen om op Maandag, 25 Februari ��n uur te 
staken, waardoor zij aan de demonstratie, welke om 5 
uur begint, kunnen deelnemen. Vanuit Rotterdam zal bij 

-voldoende-
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voldoende deelname, op een nog nader te bepalen uur, 
met autobussen gestart worden vanaf het Stieltjesplein 
en de Coolsingel. 

�I van den Hatert, Antonetta Adriana Johanna, 
geboren 1-8-1907 te 's-Hertogenbosch (bekend) zegt, dat 
de leden van de arbeidersdelegatie, die in Mei 1951 de 
Sowjet-Unie hebben bezocht, het initiatief hebben ge
nomen ook in Mei va..� dit jaar een delegatie naar de 
Sowjet-Unie uit te zenden. 

Spreekster zegt, dat het geld hiertoe echter 
ontbreekt, doch om uitzending mogelijk te maken zal er 
met steunlijsten (afschrift aangehecht) moeten worden 
gewerkt, welke voor 15 April a.s. weer bij haar moeten 
worden ingeleverd. 

Spreekster zegt, dat de voorgenomen propagan
da- en colportagetocht, welke Maandagavond a.s. zou 
worden gehouden, vermoedelijk wegens de herdenking van 
de Februari-Staking niet zal doorgaan. Berichten hier
omtrent zullen nog worden bekendgemaakt. 

van Trirum, M.W. vraagt, wat men denkt te 
doen met het geld, hetwelk door verschillende mensen 
voor de deelname iri Amsterdam is gestort. 

van Gemert, J. zegt, dat getracht moet wor
den deze mensen er van te overtuigen, dat dit geld be
steed· is om de grote onkosten te bestrijden. Met een 
beetje tact zullen hieruit geen moeilijkheden voort
komen. 

Peterse, M. sluit hierna te ruim 23 uur de 
vergadering. Einde. 



De leden van de arbeidersdelegatie, die in Mei 1951 de Sowjet-Unie 
heeft bezocht, hebben het initiatief genomen ook in Mei van dit jaar 
een delegatie van arbeiders naar de Sowjet-Unie uit te zenden. 
Daarom wekken wij alle arbeiders in de fabrieken en werkplaatsen op 
candidaten voor een Mei-delegatie te verkie zen en de inzameling van he 
geld voor loonderving en de reis met kracht te steunen. 
Voorstellen van candidaten uit de bedrijven en financiële bijdragen 
worden gaarne ingewacht bij de secreta�is van het initiatief-comité 
A. de Vries, Distelweg 23, Amsterdam-Noord.

J. v.d. Bos J. Opstal W. Swarts
J. Hesterman M. Rietveld J. Vos
J. Hout E. Saelens A. de Vries
L. Koning C. Schuuring
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Rotter dam;-Croos\ri jk-Kralingen. 
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Waardering bericht: betrouwbaar. 
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Mede werkende instanties: gene . 

/. J.r /. <- 1r--l-:-1r/, 1t 1/ 

._/!J:/J - P/1�;. 3

• 6 MRT l952 .

. 1 ACO/ IJ.i f.i
Ondernom,m acties: g':lne. 

J���r- 5 MAART f952 

Kort verslag van àe besloten bestuursvergadering 
van de Vereniging 11 Nederla.nd-U.s.s.R.11 ,afdeling Rotterdam 
Crooswijk-Kralingen,gehouden op Woensdag 27 Februari 1952 
te 19.00 uur ten huize van Minnaard,Guilielmus Jacobus 
T{enricus,geb .10-4-1901 te Turnhout (bekend). 

Minnaa.rd,G.J.H. opent te 19.15 uur de vergadering 
en geeft nogmaals een overzicht va.n de indeling van de 
filmavond ,v,elke de volgende avond in zaal Kuyt gehouden 
zal ·,,orden. Spr. zegt voorts dat ·OP deze avond met "Vrede n 
en 11 Nu" gecolporteerd zal , ·orden en vraagt vervolgens 
hoe het sta.at met de 9rijzen voor de tombola. Het blijkt, 
dat bij fami.lie en kennissen enige voor,:erpen zijn b1:;
machtigd, welke dienstbaar gema kt kunnen worden aan de 
tombola. 

Adelaars ,Franciscus Gerardus Hubertus, gà:>. 28-9-1911 
tt Geertruidenberg (bekend) vraa.gt welke districtsbestuur 
der de inleiding komt houden,doch Minnaard zegt,dat dit 
tot op heden nog niet bekend is en dat zel:fs rekening moet 
worden gehouden met de mogelijkheid dat ge en enkele dis
trictsbestuurder 8anwezig zal zijn. 

Op verzoek van de aanwezigen zegt Minnaara toe,dat 
hij, indien geen districtsbestuur der aanwezig mocht zijn� 
de inleiding �al houden. 

Hierna wordt de colportage be sproken,, elke 1faandag 
j.l. gehou<�en is. Het bl ijkt dan dat alle en in Crooswijk
gecolporteerd is en dat 15 exemplaren verkocht zijn.

Minnaard,hekelt de e .geringe activiteit en zegt,dat 
deze colportase herhR.ald moet ,orden. Besloten wordt oo 
Vrij dag 7 Maar t a.s. een grote co 1 portageavond te houden. 

Na nog enig heen en we r gepraat sluit de voorzit
ter te 20.45 uur de vergadering. (EIN1lE) 
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K0rt verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland-U.S.S.R., afd.Rotterdam
Crooswijk-Kralingen, gehouden op Woensdag 5 Maart 1952, te 
20 uur, ten huize van Adelaars, Franciscus Gerardus Huber
tus, geboren 28-9-1911 te Geertruidenberg(bekend). 

Minnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, geboren 
10-4-1901 te Turnhout(Belg.) (bekend), voorzitter van ge
noemde afdeling, opent te 20.15 uur de vergadering en deelt
mede, dat van Zevenbergen, Arie, geboren 9-3-1914 te Rot
terdam(bekend), bericht van verhindering is binnengekomen.

Spr. geeft dan een kort overzicht van de propa
ganda_filmavond, gehouden op 28 Febr. j.l. (zie hiervoor 
I.D. No.86, d.d.12-3-1952) en alle aanwezigen zijn unaniem
van mening dat deze avond als uitstekend geslaagd mag
worden beschouwd.

Vervolgens wordt uitvoerig gediscussieerd over 
de contactavond, welke Maandag 10 Maart a.s. ten huize van 
Valentfjn, Cornelis, geboren 12-5-1891 te Hillegersberg 
(bekend), zal worden gehouden en over de film- en propagan
da-avond, welke op 27 Maart a.s. in zaa1 Kuyt zal worden 
belegd. 

Hierna wordt uitvoerig van �edachten gewisseld 
over de bestuursmoeilijkheden in Noord (zoals bekènd moest 
de afd.Noord als zelfstandige afdeling gaan werken, doch 
tot op heden is hier niets van terecht gekomen; opm.I.D.), 
en tenslotte wordt besloten op Woensdag 12 Maart a.s. ten 

� huize van Valentijn,C. een vergadering te beleggen, waar
�, voor Pastoor, Willen Cornelis, geboren 28-5-1922 te Rotter
X.1 dam(bekend), Everse, Theodorus, geboren 1-9-1910 te Rotter
·-v. 1 dam(bekend), en Beekman, nadere personalia alsnog onbe-

' � kend, uitgenodigd zullen worden. Getracht zal worden uit
deze mensen een bestuur voor de afd.Noord samen te stellen. 

Minnaard, G.J.H. deelt dan mede, dat een brief 
naar het Landelijk Secretariaat zal worden gezonden, waarin 
kennis gegeven wordt, dat Goudkuil, Hendrik, geboren 7-8-
1916 te Apeldoorn(bekend), met ingang van 1 Jan. j.l. geen 
jaar- doch maandlid is geworden. 

De grote colportageavond, welke op Vrijdag 7 Mrt. 
a.s. gehouden zou worden, zal tot nader order uitgesteld
worden daar alle bestuursleden op die avond verhinderd zijn.

-Nadat-
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Nadat men heeft vastgesteld dat in de laatste 
2 maanden 37 nieuwe leden zijn ingeschreven en nadat de 
voorzitter er nogmaals met nadruk op gewezen heeft inten
sieve propaganda te maken voor de avond op 27 Maart a.s., 
sluit ruj te 22.30 uur de vergadering. 

0 
fJ. De personalia van de in dezerzijds schrijven 

J3 :L J:D.No.249? d.d.26-2-1952, genoemde van Vlis-lvsingen, luiden:
van Vlissingen, Andries, geboren 8-8-1927 te 

� ij \ Rotterdam, wonende Wolstraat 46b te Rotterdam. 

fa�J,1 
..!' � \,

IJV
. 
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Lhet bestuur
van 

Kort verslag van de besloten bestuursvergadering 
v� de Vereniging Nederland-U.S.S.R., afdeling Rotterdam
Centrum, gehouden op Dinsdag 11 Maart 1952 te 20 uur, ten 
huize van van Trirum, Margaretha Wilhelmina, geboren 
25-6-1914 te Rotterdam(bekend). 

Aanwezig 8 personen. 
De vergadering was persoonlijk aangezegd. 

Frietman, Willebrordus Wilhelmus, geboren 28-1-
1924 te Rotterdam(bekend), opent te 20. 10 uur de vergade
ring, heet allen welkom en bedankt in het bijzonder 
van Trirum,M.W. voor het ter beschikking stellé.n van 
haar woning. 

Spr. zegt, dat in het bestuur van de afdeling 
R'dam-Centrum enige onenigheid is ontstaan metLhet dis
trict Rotterdam, in het bi�zonder met Dei�l, Hermanus 
Arij, geboren 2- 5-1905 te Ro·tterdam(bekend • 

Spr. nodigt Peterse, Michiel, geboren 2-12-1914 
te R'dam (bekend), uit, zijn grieven tegen Deijl, H.A. ken� 
baar te maken. 

Peterse,M. zegt, dat Deijl,H.A. hem voortdurend 
verweten heeft, dat er in de afdeling R'dam-Centrum, niet 
hard genoeg gewerkt wordt, terwijl ruj zeer goed wist hoe 
men er voorstond toen deze afdeling 15 Mei 1951 werd op-

gericht. 
Allereerst moesten vertrouwde mensen worden 

gezocht, die voor de Vereniging Ned.-USSR ,wilden werken, 
die de leden na wilden lopen en de contributie verzorgen. 
Hoe moeilijk dat is weet iedereen die iets met "onze" or
ganisatie te maken heeft. Het verraad schuilt in alle 
hoeken. Ondanks alle moeilijkheden, die overwonnen moesten 
worden, is een flinke afdeling uit de grond gestampt, 
zo zelfs dat we onze secretaresse een schrijfmachine ter 
beschikking hebben gesteld. 

Spr. zegt, dat Deijl deze afdeling ook verweten 
heeft, dat er op veel te royale wijze gewerkt wordt, terwijl 
Deijl zelf de afdeling Rotterdam-Centrum op hoge kosten 
jaagt. 

Spr. noemt dan het gesol met het filmapparaat en

0 
zegt, dat het bestuur van R'dam-Centrum Snoek, Jacobus, 
geboren 23-4-1920 te Rotterdam, vertegenwoordiger, wonende 
Dordtselaan 63A te Rotterdam, bereid heeft gevonden het D>/) apparaat geheel pro-deo met zijn auto te vervoeren. Eerst

!,l l ' f 
moest het adres waar het filmapparaat was onde:rgebxacht 

�� 
4.,,.,'-

1
geheim blijven thë"tgeen later het adres van Deijl bleek 

Q l. J '1. 
-te zijn.)= 
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te zijn), doch toen wij het nodig hadden voor de verto
ning van een film bij van Trirum,M.W. en Snoek,J. zich 
bij Deijl meldde, kreeg hij een flinke uitbrander te incas
seren, zodat hij na afloop van de voorstelling het appa
raat niet terug wilde brengen en de afd.R'dam-Centrum 
genoodzaakt was tegen nachttarief een taxi te charteren. 
Spr. z egt, dat op deze manier de kas niet kan worden ge
spekt. 

Smits, Joultje, geb oren 17-4-1917 te Rotterdam 
(bekend), doeter nog een schepje op en zegt, dat het be
stuur van het district Rotterdam denkt dat het de wijsheid 
in pacht heeft, doch daar ontbreekt nog wel het een en 
ander aan. In de afd.R'dam-Centrum wordt hard gewerkt en 
het gaat niet op voor het bestuur van deze afdeling adres 
sen geheim te houden: "wjj zijn geen kinderen". 

van Trirum, M.W. zegt, dat er stemmen zijn op

gegaan om de afd.R1 da.m-West bij R'dam-Centrum te voegen, 
daar West niet go·ed marcheert. Spr. z egt het werk van de 
afd.West er niet bij te kunnen hebben, daar zij werk genoeg 
heeft. 

Goudkuil, Hendrik, geboren 7-8-1916 te Apel
doorn(bekend), zegt van de strubbelingen met het fil�
apparaat niets te weten en geeft toe dat de handel�wijze 
yan Deitl niet in de haak is en dat hij de mensen niet 
moet af laffen. Het is echter een fout van de afd.R'dam
Centrum, dat aan �ijl niet te voren is ge.zegd wie het 
apparaat kwam afh en. Het distrié.t Rotte rdam is verant
woordelijk voor de schade aan of de vermissing van het 
filmapparaat. Elke avond is het uitgeleend en dan moet 
Deijl opblijven om het apparaat weer in ontvangst te 
nemen. 

Spr. zegt toe in het districtsbestuur over alle 
moeilijkheden te zullen spreken, opdat prettiger kan wor
den gewerkt. 

Wij willen vriendschap met de Sovjet-Unie, laten 
wij dan allereerst zorgen dat er vriendschap blijft in 
eigen gelederen • 

.. Peterse,M. dankt Go,udkuil,H. voor zijn vriende-..__ 
lijke woorden, zegt dat de ard.R'dam-West moet worden 
geholpen en stelt voor zo spoedig mogelijk daarmede ge
zamenlijk een vergadering te be�ggen. 

Spr. zegt voorts, dat de afdelingen West en 
Centrum gezamenlijk op 20 Mrt. a.s. een bijeenkomst in 
het gebouw West-End aan de Schippersstraat zullen houden, 
waar de film 11 In naam van het leven" vertoond zal worden. 

Op 26 Maart a.s. zal van Praa�, Gerrit, geb: 
22-9-1895 te Amsterdam, wonende te 's-Gravenhage, voor de
afd.Centrum in Ons Ruis spreken over het o,nderwerp "Op
voeding in de Sovjet-Unie", waarna de film "Een machtig 
voorbeeld11 vertoond zal worden. 

Fr:ie tman W. W. sluit hierna te 22 uur de 
vergadering.(Einde). 
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Verbinding: /,J 1 }( 
No. 381 
Onder;,erp: Bes 1. bestuursverg. N. U. 
Datum ontvangst bericht: 20 - 3 - 1952 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht verzonden aan: 

Medewerkende instanties: geen 
Onder�omen actie: geen 
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Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland - u.s.s.�, afdeling 
Rotterdam-Crooswijk-Kralingen, gehouden op Woensdag, 19 
Maart 1952 te 2Ó uur, ten huize van Adelaars, Franciscre 
Gerardus Hubertus, geboren 28-9-1911 te Geertruidenberg, 
(bekend) 

Minnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, geboren 
10-4-1901 te Turnhout (België) (bekend), voorzitter van
genoemde afdeling, opent te 20.20 uur de vergadering en
stelt aan de orde de lezing over de sport op Donderdag,
27 Maart a.s.

Bij deze bespreking blijkt, dat Zevenbergen, 
Arie, geboren 9-3-1914 te Rotterdam (bekend) twee voet
balverenigingen heeft aangeschreven, doch dat hier tot 
op heden nog geen bericht van terug ontvangen is. Ook 
de kaartverkoop loopt slecht, zodat, wat de financiële 
zijde betreft, allen zeer pessimistisch gestemd zijn. 

Adelaars, F.G.H. deelt mede, dat de afdeling 
Belastingen geweigerd heeft de toegangskaarten te stem
pelen, daar deze niet gedrukt, doch gestencild zijn. Na 
veel gepraat zijn losse belastingstrookjes verstrekt, 
doch de volgende lceer zal hier dus rekening mee gehou
den moeten worden. 

Men besluit de toegangskaarten nu maar in voo 
verkoop te verkopen, waarna deze op de avond van de le
zing dan omgeruild zullen worden. 

Vervolgens wordt een ingekomen schrijven van 
het "Buma" behandeld, waarin dit bureau fl. 3, 20 vor
dert voor muziekrechten. Geen der aanwezigen weet hier 
raad op, daar allen van mening zijn, dat nog _geen enkel 
avond gehouden is, waarvoor muziekrechten betaald moe
ten worden. 

Tenslotte besluit men het schrijven in 
te stellen van het districtsbestuur. 

Adelaars, F.G.H. geeft dan opnieuw een over
zicht van de financiën en zegt, dat hij begonnen is met 
loten te verkopen voor de onderlinge verloting. Spr. 
dringt er met klem op aan, dat ook de overige bestuurs
leden hier hun best voor zullen doen, opdat tenminste 
de schuld aan het hoofdbestuur afgelost kan worden. 

Als laatste agendapunt wordt de zelfstandig
heid van de afdeling Noord behandeld en allen zijn het 
er over eens, dat dit zo langzamerhand een lijdensweg 
wordt. Ook vanavond kan weer geen zelfstandig bestuur 
gevormd worden, daar Everse, Theodorus, geboren 1-9-
1910 te Rotterdam (bekend), die speciaal voor heden
avond was uitgenodigd, zonder opgaaf van reden weer 

-niet_-



- 2 -

niet verschenen is. 
Na heel veel gepraat besluit men, dat 

Valenti�n, Cornelis, geboren 12-5-1891 te Hillegersberg
(bekend naar Everse, Th. zal gaan om hem conc�eet de 
vraag voor te leggen, of hij zich beschikbaar stelt; 
ja of neen. Mocht hij toestemmen in een bestuursfunctie, 
dan zal zo spoedig mogelijk bij hem thuis een vergade
ring worden belegd. 

Nadat allen er nogmaals op aangedrongen heb
ben voor de afdeling Noord zo spoedig mogelijk een be
stuur samen te stellen, sluit de voorzitter te 22.30 
uur de vergadering. Einde. 
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Verbinding: 
No. :354. 

Onderwerp: besl.best.verg.Ned-USSR,afd.R'dam-Crooswijk-Kralingen. 
Datum ontvangst bericht: 15-3-1952. 0 'J-7.t,;--6.·�.d ,.i_h __

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. dJ� �.ë7,.,1.ç,.� 
Waardering bericht : betrouwbaar. -: · ..... · Á...:....:::·/, . .u,�. 

12 j ... 'i952, <?.;{, .t,/ . 
"""Tevens bericht verzonden aan: --. 
---

Medewerkende instanties : gene. d (D/ / ..f ':/ J C.1;J
Ondernomen actie : gene. �� � �--� 

19 MAARl î952 

Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland-U.S.S.R., afd.Rotterdam
Crooswtjk-Kralingen, gehouden op Woensdag 12 Maart 1952, 
te 20 uur, ten huize van Valentijn, Cornelis, geboren 
12-5-1891 te Hillegersberg (bekend) •

Minnaard, Guilielmus,Jacobus Henricus, geboren 
10-4-1901 te Turnhout(bekend), opent te 20,30 uur de ver
gadering en critiseert op scherpe w�ze de opkomst daar 
blijkt dat geen der uitgenodigde sub-penningmeesters aan
wezig is. Spr. vraagt zich af hoe op deze wijze ooit tot
een zelfs.tandige afdeling Noord gekomen moet worden en 
verwijt Valentjjn,C. dat deze vergadering slecht is voorbe
reid. 

Ook de overige aanwezigen hekelen de opkomst 
en z�n unaniem van mening dat het een fiasco is. Toch zijn 
allen va...'1 mening dat de pogingen voor een z.elfstandig,_ 
bestuur in Noord voortgezet moeten worden.

)
Zevenber�en, Arie, geboren 9-3-1914 te Rotter

dam(bekend), deelt 1.d.v. mede dat binnenkort een goede 
kennis van hem naar Noord gaat verhuizen en dat deze man 
zeer zeker bereid zal zijn zitting in een bestuur te nemen. 

Spr. zegt voorts, dat hrj Everse, Theodorus, 
geboren 1-9-1910 te Rotterdam(bekend),heeft gesproken, die 
eveneens heeft toegezegd weer actief te zullen gaan werken 
Op deze manier moet het toch mogelijk zrjn een bestuur 
samen te stellen. 

Adelaars, Francisc.<>\Gerardus Hubertus.;. geboren 
28-9-1911 te Geertruidenberg(bekend),brengt dan verslag
uit over de financiële omstandigheden en het blijkt dat er 
een schuld van f 26.70 aan het Landelijk Bestuur is, terwtjl
de afdelingskas volkomen leeg is. Er zullen middelen gevon 
den moeten worden om geld in kas te krijgen. Na veel heen
en weer gepraat besluit men dat thuis de boekenkast eens 
nagekeken zal woráen, opdat een aantal boeken onder de
leden verloot kan worden. De opbrengst zal allereerst
gebruikt worden om de schuld aan het Landelrjk Bestuur 
af te lossen. 

Minnaard, G.J.H. wekt tenslotte allen op propa
ganda voor de filmavond op 27 Maart a.s. te maken en sluit 
dan te 22 uur de vergadering.(Einde). 
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VERTROUWELIJK. 

Verbinding: 
No.: 414 

Onderwerp: besl.best.verg.NED.fUSSR, 

Datum ontvangst bericht: 26-3-1952. 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

Waardering bericht: betrouwbaar. 

Tevens bericht verzonden aan : --. 

Medewerkende instanties : geen. 

Ondernomen actie : geen. 

Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland-U.S.S.R., afd.Rotteraam
Centrum en West, gehouden op Maandag 24 Maart 1952, te 

.,YI 20 uur, ten huize van Smits, Joukje, geboren 17-4-1917 
Rotterdam(bekend). 

Aanwezig 9 personen. 
De vergadering was mondeling �angekondigd. 

Peterse, Michiel, geboren 2-12-1914 te Rotter
dam(bekend), opent te 20.30 uur de vergadering en zegt, 
dat hij van Muilwtjk, Jan, geboren 27-5-1924 te Rotterdam 
(bekend), bericht heeft ontvangen, dat de film "De ridder 
van á.e gouden ster�' die a.s. Zondag in het Prinse�theater 
gedraaid zou worden, niet ter beschikking is daar deze 
film im Amsterdam moet worden vertoond. Hiervoor komt 
in de plaats de film "Het witte zeil". 

Spr. zegt, dat de toegangskaarten, die reeds 
gedrukt zijn, toch verkocht moeten worden • 

Smits,J. zegt, dat de �inanciële toestand van 
West en Centrum het niet toelaat nieuwe toegangskaarten 
te drukken en acht het wenselijk dat zo spoedig mogelijk 
in de krant wordt bekend gemaakt dat de aangekondigde 
film wordt vervangen door een andere. 

-�
Peterse,M. zegt toe hiervoor te zullen zorgen. 
De moeilijkheden in de afdeling West onder de 

loupe nemend, zegt spr., dat deze afdeling wel leden en 
lezers heeft, doch dat een volledig werkend bestuur ont
breekt. De moeilijkheden waar ook de afdeling Centrum mee 
te kampen heeft gehad laten zich in West dubbel gelden, 
daar het bestuur van de afdeling Centrum zich nu veelal 
uitsluitend met z�n afdeling bezig houdt. 

Van de propaganda en de colportage is in West 
deze winter niets terecht gekomen. 

Betrouwbare leden zullen in dit stadsdeel voor 
een functie moeten worden aangezocht, opdat de propaganda 
kan worden aangepakt. Noodgedwongen zullen voorlopig 
West en Centrum samen moeten werken. 

Spr. zegt, dat voor het district Rotterdam een 
nieuw werkprogram op stapel staat en dat voor de afdeling 
Centrum een centraal punt voor propaganda en vergaderin
gen wordt gezocht. 

-Tot slot-
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v 
Tot slot zegt spr., dat de moeilijkheden met 

, 1 het districtsbestuur uit de weg zrjn geruimd en dat Deijl, 
Hermanus Arrj, geboren 2-5-1905 te Rotterdam(bekend), ztjn 
excuus heeft aangeboden.(Zie hiervoor I.D.No.347, d.d. 
20-3-1952; opm.I.D.). � 

XI Hierna wordt afgerekend met Geesink, Aaltje, 
geboren 15-3-1890 te Delft(bekend), waarna Peterse,M. 
te 22.15 uur de vergadering sluit.(Einde). 

� 
/ 



Verbinding: 
"ÎO • 459 
Onderwerp: Besl. bestuursverg. N-U 
Datum ontvangst bericht: 5 - 4 - 1952 ->1 

15 API. 1952· 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar � 

-

--

Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht verzonden aan: 
r.iedewerlcende instanties: geen 
Ondernomen actie: geen 

Cl'' 1,6 JffV
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10 APR. 1952 

1 
Kort verslag van de besloten bestuursvergade

ring van de Vereniging Nederland - U.S.S.R., afdeling 
Rotterdam-Crooswi�k-Kralingen, gehouden op Donderdag, 
3 April 1952, te O uur, te.J. huize van Minnaard, GuilieJ
mus Jacobus Henricus, geboren 10-4-1901 te Turnhout(Bel
gië) (bekend) 

Minnaard, G.J.!I. opent te 20.20 uur de verga
dering en geeft onmiddellijk het woord aan .Adelaars, 
Franciscus Gerardus '-Iubertus, .geboren 23-9-1911 te 
Geertruidenberg (bekend), die een overzicht geeft van 
de financiële resultaten van de lezing van j.l. Donder
dag (zie hiervoor I.D.No. 86, dd. 3-4-1952), waaruit 
blijkt, dat deze avond een tekort van fl. 20,-- heeft 
opgeleverd. 

Spr. geeft voorts een overzicht van de finan
ciële stand va:1 zaken in de afdeling en zegt, dat de af
deling een schuld van fl. 44,70 aa.n het hoofdbestuur 
heeft. 

Goud1ruiJ., Hendrik, geboren 7-8-1916 te Apel
doorn (bekend) wijst erop, dat deze scl1uld zo spoedig 
mogelijk voldaan moet worden, daar het hoofdbestuur let 
terlijk om geld zit te springen. De situatie is n.l. zo.
dat de drul-.ker van NU eerst geld wil zien, voordat de 

}bladen gedrukt en afgeleverd worden en dese voorwaarde 
kost het hoofdbestuur iedere .maand opnieuw vele zorgen. 

Het is gebleken, dat de afdelingen de film
avonden betalen met het geld, dat voor het maandblad nu

bestemd is. Dit kan en mag natuurlijk niet door blijven 
gaan en het hoofdbestuur heeft dan ook besloten geen 
films meer ter beschikking te stellen van die afdelingen
welke met hun contributieafdracht ten achter zijn . 

. Na eindeloos heen en weer gepraat besluit men 
elke Dinsdagavond één uur te colporteren met NU, waarbij 
getracht zal 'NOrden de oude nummers kwijt te raken. 

Goudkuil, H. vindt dit een prachtig voorstel
en houdt gelijktijdig een gloedvol betoog over het nut
van colportage. 

Aan de orde is dan de openbare film- en propa
ganda-avond op 28 April a.s., waar de film 11 De Jonge 
Garde" vertoond zal worden. 

Besloten wordt �et vbbrverkoopkaarten te wer
ken, terwijl tevens een circulaire verspreid zal worden
(van beide is een exemplaar aangehecht) 

-Langdurig-
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Langdurig wordt dan van gedachten gewisseld 
over het feit, dat de C.P.N.-afdelingsbestuurders de NU 
bestuurders in het partijwerk willen betrekken onder het 
motief, dat NU een oinder belangrijke vereniging is. 

Goudlruil, H. cri tiseert in heftige bewoordin
gen deze opvatting en zegt, dat werken voor NU juist 
zeer belangrijk is. 

Spr. wijst naar het artL"tcel, dat hieromtrent 
in "De Waarheid" verschenen is; zegt, dat HU in de afge 
lopen werfactie ruim 13000 nieuwe leden en lezers heeft 
gewonnen, wat wil zeggen, dat 13000 mensen zich op de 
Sovjet-Unie zijn gaan oriënteren, Deze 13000 adreseenkun 
nen na enige tijd dus aan de partij worden doorgegeven; 
worden rijp om abonné op "De Waarheid" te worden om da 
na te zijner tijd als lid van de partij toe te treden. 
13000 nieuwe abonné's betekenen op zijn minst 13000 
nieuwe stemmen bij de verkiezingen en als er nu partij
bestuurders zijn, die het werken voor NU kleineren en 
de NU bestuurders trachten over te halen uitsluitend 
partijwerk te verrichten, dan kan men dit botweg weige
ren, daar het werken voor NU in werkelijkheiä partij
werk is. 

Spr. wijst tenslotte op de Maand van Vrede en 
Vriendschap met de Sovjet-Unie en dringt er met klem op 
aan, dat deze maand tot een groot succes zal worden ge
maakt. 

Allen zijn het met dit standpunt eens en nada 
men nog besloten heeft de sub-penningmeester meer in de 
werkzaamheden te betrekken, sluit Minnaard, G.J.H. te 
22.30 uur de vergadering. Einde. 

Î'" 
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yER�NIGTNG NEDERLAND-U.S.S.R. 
• Afd.Crooswi·jk-Kralingen b�(.8

Sec. Vredencc:rdlaan 34
\3 •· 

VOORVERKOOPKAART 
voor de iilmavond op Vrijdag 
25 April 1952 i� zaal Kuijt, 
Frits Ruijsstraat 27. 

vertoond woydt de film 
"DE JONGE GARDE 11

Aanv t 7. 30 - Zaal open 7 uur.

Entreeprijs F 0,50 incl. bel.
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VERENIGING NEDERLAND - U.S.S.R. 
Afd. Crooswijk-Kralingen 

Sec.Vredenoordlaan 34a 

Waarde vrienrl, 
Ter gele·genheid van de Maand van Vrede en Vriendschap met 

de Sovjet Unie, hebben wij besloten op Vrijdag 25 April a.s. 
in zaal Kuijt, Frits Ruijsstraat 27, een extra Filmvoo�stelling 
te geven van het machtige filmwerk 

11D E JON GE GAR D E 11 

De vele verzoeken �m deze film te vertonen is mede aan
leiding u op het hart te drukken, teneinde teleurstelling te 
voorkomen, om reeds nu kaarten te bestellen, daar er maar een 
zeer beperkt aantal beschikbaar is • 

. De .�ilm duurt 3 uur, zodat de aanvan�stijd is vastgesteld 
c:,p 7··.30 uur. De toegangsprijs is F 0,50. (alles· inbegrepen) 
Bestelt dus direct bij onderstaande adressen: 
G. Minnaard Vredenoordlaan 34a; F. Adelaars Marnixstraat 12. 
A, Zevenbergen Pleretstraat 90; J. Valentijn Sne�lemanstr.32 

HET BESTUUR 
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Vereniging 11 Nederland-U. S. S.R. 11 

afdeling Rotte rdam. 
Secretariaat: Iependaal 112. Wm.Buytewechstraat 97a 
Telefoon 33864. 

Aan alle afdelingen. 

Waarde vrienden, 

Rotterdam, 29 Maart 1952. 

Het kan jullie uit voorgaande jaren 
of uit ons maandblad bekend zijn, dat elk jaar in April door onze 
vereniging een maand van Vrede en Vriendsch3p met de Sovjet-Unie wordt 
georganiseerd. In deze maand worden in alle afdelingen zoveel mogelijk 
bijeenkomsteµ georganiseerdYoor Rotterdam vindgn er verschillende 
kleinere gebeurtenissen plaats, die door de afdelingen worden geor
ganiseerd. 
Het districtsbestuur heeft echter gemeend enige grote biieenkomsten 
te moeten beleggen. Hoewel, in verband met zalennood, er een tweetal 
grote filmochtenden reeds op 23 en 30 Maart werden belegd - als inzet
verheugd het ons jullie te lcunnen berichten dat we er in samenwerking 
met het H.B. in geslaagd ztjn contract af te sluiten met het Ballet 
der Lage Landen. Zij zullen voor ons optreden op Zondagmorgen, 27 
April in het "Latusca-Theater aan het Kruisplein. 

De kaarten voor deze voorstelling, alsmede de raambiljetten zullen 
op 4 en 5 April aan de afdelingspenningmeesters worden overhandigd. 

W\j rekenm er op, dat er met deze kaarten intensief gewerkt zal worden, 
alleen bjj een uitverkochte zaal ( 1048 personen, kan er va1 een 
succes gesproken worden. 

Intensie� werken met kaarten betekend: 

met,de kaarten er op uit gaan, niet in eigen kringetje blijven!!! 

Onze propaganda naar buiten is in de maand April in hoofdzaak gericht 
op ons maandblad. 
De maandbladlen worden omstreeks 5 April verwacht. 

Rotterdam heeft van dit speciale nummer 1.000 bladen axtra besteld, 
die verhoudingsgewijs over de afdelingen worden verdeeld. 
Er zijn verschillende voorbeelden dat er met colporteren successen te 
boeken zijn. 
Schrijf in April elke week een colportagetocht uit en de suceessen 
in jullie afdelingen zullen ook niet uitblijven. 
Bespreek dit schrijven met spoed op een door jullie te beleggen be
stuursvergadering en bericht ons: Wat gaat jullie afdeling doen om 
de kunstochtend en de colportage een succes te maken ? 

Met vriendelijke groeten 
Deijl 

secretaris. 
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Verbinding: 1'" ., 
No. 475 

Onderwerp: Besl.bestuursverg. ver. Nederland-U.S.S.R., Rotterdam-Centrum 
Datum ontvangst bericht: 10-4-1952 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht verzonden aan: 
Medewerkende instanties: geen 

Ondernomen actie: ge.en 

Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland - U.S.S.R., Rotterdam.-
Centrum, gehouden op Maandag, 7 April 1952, te uur 

X�!ten huize van Snel, Henriette Maria Christina, geboren 
15-11-1890 te Rotterdam (bekend)

Aanwezig 9 personen. 

� l Peterse, Michiel, geboren 2-12-1914 te Rotter
'\ dam (bekend) opent te ruim 20.30 uur de vergadering; ze 

zegt, dat de afdeling Centrum 200 toegangskaarten voor 
het "Ballet der Lage Landen" moet verkopen en stelt voo 
dat elk bestuurslid op zijn minst 2 kaarten voor zijn 
rekening neemt, waarvan de kosten vooruit moeten worden 
betaald. 

Spr. geeft een kort overzicht over de bestu 
vergadering van 4 April (zie dezerzijds schrijven no. 
470 dd. 16-4-1952) critiseert het door Goudkuil, Hen
drik, geboren 7-8-1916 te Apeldoorn (bekend) en HooÎ
carspel, Jan, geboren 6-4-1888 te Amsterdam (bekend op 

� genoemde vergadering gesprokene en zegt, dat van Gemert 
Johannes, geboren 29-9-1910 te Rotterdam (bekend) tij
dens de pauze door Hoogcarspel, J. is bedankt voor zijn 
goed financieel beheer, doch dat de districtskas slui ... 
tend is gemaakt met geleend geld van de afdelingen West 
en Centrum; feiten, welke ter kennis van het hoofdbe
stuur zullen worden gebracht. 

/\1 ," - Geesink, Aaltje, ge boren 15-3-1890 te Delft 
(bekend) zegt, dat de afdeling Centrum 100 maandbladen 
per maand moet verkopen en dat de afdeling thans uit 
180 leden bestaat. 

Spr. stelt voor elke Maandagavond een huis 
aan huis colportage te houden en te pogen het ledenaan
tal op te voeren tot 300. 

Allen zeggen hun volledige medewerking toe. 
Na nog over en..kele niet ter zake dienende 

onderwerpen te hebben gesproken, Sluit J?eterse, M. te 
22.15 uur de vergadering. Einde. 



Verbinding: Jv.,
No. 470

VERTROUV!ELIJK. 

Onderwerp: Verg. ver. Nederland-U.S.S.R. 
Datum ontvangst bericht: 7 - 4 - 1952 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht verzonden aan: 
Medewerkende instanties: geen 
Ondernomen actie: geen 

i6 P.PR. \95i

• 

• 

Kort verslag van de besloten vergadering van 
bestuursleden en medewerkers van de vereniging Neder
land-U.S.S.R., district Ro�terdam, gehouden op VriJdag, 
4 April 1952, te 20 uur, in de 'bovenzaal van "Ons Huis" 
Gouvernestraat 133 te Rotterdam. • 

Aanwezig 41 personen. 
De vergadering was aangekondigd 

(afschrift aangehecht) 
Achter de bestuurstafel waren gezeten: 

van Gemert, Johannes, geboren 29-9-1910 te Rotterdam, 
(bekend) 

Deijl, Hermanus Arij, geboren 2-5-1905 te Rotterdam
1

(bekend) 
Goudkuil, Hendrik, geboren 7-8-1916 te Apeldoorn, 

(bekend) 
Hoogcarspel, Jan, geboren 6-4-1888 te Amsterdam, 

(bekend) 
Deijl, H.A. opent te 20.30 uur de vergadering 

heet allen ·welkom, in het bij zonder het bestuur en de 
werkers van de nieuwe afdelingen Charlois en Katendrech 
en spreekt zijn voldoening uit over de goede opkomst. 

Goudkuil, H., die een overzicht over de leden 
werfcampagne geeft, meent, dat het district Rotterdam 
geen kwaad figuur slaat met 650 nieuwe leden, hoewel 
dit aantal totaal in het niet verzinkt bij de 6800 nieu
we leden, die .Amsterdam wierf. 

Spr. wijt dit aan het niet efficient genoeg 
werken van de afdelingsbestuurders. De resultaten zijn 
te individueel behaald. Veel meer leden kunnen worden 
ingeschreven, want men gaat zich hoe langer hoe meer 
voor de Sovjet Unie interesseren. 

+n deze maand van "Vrede en Vriendschap met
de Sovjet Unie 11 zal er met verdubbelde ijver moeten wor
den gewerkt. Huiskamerbijeenkomsten moeten worden be
legd; filmavonden gehouden en de ledenwerving moet met 
kracht worden aangepakt. 

Spr. zegt, dat op 27 April a.s. in het Lutus
ca-theater het "Ballet der Lage Landen" zal optreden. 

Het gehele district zal alle krachten moeten 
inspannen om de zaal vol te krijgen. Er zullen 1050 
kaarten à f 1,-- moeten worden verkocht, wil de ochtend 
geen fiasco worden. 

Als Amsterdam 2 voorstellingen kan geven, moe 

-het zeker-
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het zeker mogelijk zijn, dat het ballet in Rotterdam 
in één voorstelling voor een uitverkochte zaal optreed-t;. 

Elke afdeling zal een aantal toegangskaarten 
moeten verkopen, welke vooruit moeten worden afgerekend. 
Niet verkochte kaarten worden niet teruggenomen; het 
risico is voor de verkoper. 

Spr. zegt voorts, dat het de bedoeling was nog 
deze maand een groot concert te geven, doch vanwege de 
hoge kosten kan dit niet doorgaan; het zou minimaal een 
tekort van 3500 gulden opleveren. 

Daar het district Rotterdam eclrter enige 11 goud
vinken 11 onder zijn leden telt, die door financiële bij
dragen het concert mogelijk kunnen mal�en, zegt spr., dat 
men zal proberen het later te geven. 

De afdelingen zullen er echter goed aan doen 
om in deze maand zoveel mogelijk culturele avonden te 
organiseren. 

Spr. uit zijn misnoegen over het feit, dat de 
laatste filmvoorstellingen zo slecht bezocht waren en 
zegt, dat de kaartenverkoop in de afdelingen �eer slecht 
was georganiseerd • 

Tot slot zegt spr., dat in elke afdeling col
portg\9.etochten moeten worden georganiseerd, zodat de op

laag van het maandblad kan worden verhoogd. 
van Gemert, J., sprekende over de ochtend van 

27 April, zegt, dat alle toegangskaarten uitverkocht 
moeten zijn en dit kan. 

Elke afdeling krijgt een taak in de zaal toe-
gewezen. 

Deze maand zullen de maandbladen plus een aan 
tal colportagenUillffiers rechtstreeks vanuit Amsterdam aan 
de afdelingen worden gezonden. 

Hierna wordt gelegenheid gegeven te discusm , 
ren. 

Peterse, Michiel, geboren 2-12-1914 te Rotter
dam (bekend) zegt, dat het bestuur en de leden van de 
afdelingen wel degelijk hun best doen en dat Goudkuil, 
H. de afdelingen niet in de put moet drukken, daar er
toch al zo'n downstemming heerst •

Geesink, Aaltje, geboren 15-3-1890 te Delft 
(bekend) zegt het standpunt van Goudkuil, H., in ver
band met de risico's, die de verkopers van de toegangs
kaarten zelf moeten dragen, wat in feite toch neerkomt 
op de afdelingskas, niet te kunnen delen. Kaarten verko 
pe� en geld toegeven gaat niet op. 

den Haan, Adriana Johanna, geboren· 18-4-1901 
te Rotterdam (bekend) zegt door haar activiteit haar 
ventvergunning te zijn kwijtgeraakt, zodat zij niet mee 
in het havengebied van Rotterdam wordt toegelaten. 

' 

Muilwijk, Jan, geboren 27-5-1924 te Rotterdam 
(bekend), die zegt de gehele maand avond aan avond be
zet te zijn met �et draaien van films, meent, dat er op 
de filmavonden mee� met het maandblad gecolporteerd moet 
worden. 

Een onbekend gebleven bestuurder van de afde
ling Xatendrecht zegt de voorgestelde regeling t.a.v. 
de verkoop der toegangskaarten niet erg te vinden en 
wil 200 kaarten voor zijn rekning nemen. 

-Spreker-
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Spreker zegt, dat de afdeling Katendrecht 82 
leden telt en dat het voor hem niet moeilijk is 200 
kaarten te verkopen. 

Goudku.il, H., de op- en aanmerkingen beant
woordend, zegt, dat van pessimisme en downstemming geen 
sprake mag zijn; daar is geen reden voor. 

Spr. meent, dat men een voorbeeld moet nemen 
aan de afdeling Katendrecht; dankt Muilwifk' J. voor
zijn activiteit en zegt, dat een eigen fi mapparaat een 
flink propagandamiddel is onder de duizenden belangstel 
lenden. 

Deijl, H.A. zegt, dat de bijeenkomsten van de 
laatste maand door 1490 personen zijn bezocht en dat de 
huiskamerbijeenkomsten, voor wat betreft de ledenwervi 
de beste resultaten opleveren. 

Hoogcarspel, J., die inmiddels is binnengeko
men, zegt vandaag een onderhoud te hebben gehad met 
Hulst, Willem, geboren 9-12-1916 te Krommenie, wonende 
te Assendelft, dat tot resultaat had, dat er alles op 
gezet zal worden het concert in Mei a.s. plaats te doen 
:vinaen. 

De moeilijkheid is echter een zaal te vinden 
met een podium, waarop 450 zangers en 72 musici kunnen 
plaats nemen. 

Spr. acht geen enkele reden voor een downstem 
ming aanwezig. · 

Mensen, die niet kunnen werken, horen in onze 
Vereniging niet thuis, doch in het blindeninstituut. 

Aller oog is thans gericht op de Sovjet Unie; 
vooral na de laatste prijsverlaging in dat land. Men 
vraagt zich af, hoe dat mogelijk is. 

De.anti-Amerikaanse stemming wordt hoe langer 
hoe feller; zelfs in de tweede Kam.er. 

Wij kunnen oogsten. Nog nooit is de sympathie 
voor de Sovjet Unie zo groot geweest als juist nu. Dus 
aanpakken en de Vereniging Nederland - U.S.S.R. groot 
maken. 

Hierna wordt gepauzeerd, waarna de film "Het 
culturele leven in de Sovjet Unie" wordt vertoond • 

Deijl, H.A. sluit daarna te 23.15 uur de ver
gadering. Einde. 



A F S C H R I F T 
================= 

Vereniging II Nederland - U.S.S.R.11 

secretariaat Iependaal 112 
Rotterdam-Z-2-

Aan alle afdelingen. 

Waarden vrienden, 

Het districtsbestuur nodigt jul�ie uit tot het bij
wonen van een zeer belangrijke vergadering op : 

VRIJDAG , 4 APRIL 1952 

in de bovenzaal van II Ons Huis - Gouvernestraat 133 - aanvang 8 uur. 

Deze vergadering, waarop diverse belangrijke mededelingen gedaan zullen 
worden betreffende onze vereniging , zal tevens opgeluisterd worden met 
het vertonen van een film. 

Alle bestuursleden en medewerkers worden dringend verzocht aanwezig te 
zijn. 

Het bestuur. 



VERTROUWELIJK. 

Verbinding: h, 
No.:494. 

" 

Onderwerp: besl.best.verg. NED.-USSR 

Datum ontvangst bericht: 15-4-1952. 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 

Waardering bericht: betrouwbaar . 

Tevens bericht verzonden aan : --. 

_!" r.r� -ls-,-1.r1. � // 
Pr.l.3 
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..._f 4 APR. 1952
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�!edewerkende instanties : geen. 

Ondernomen actie : geen. 
J���� 
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Kort verslag van de besloten bestuursvergadering 
van de Vereniging Nederland-U.S.S.R.,afd.Rotterdam-Crooswtjk
Kralingen, gehouden op Vrijdag 11 April 1952, te 20 uur, ten 
huize van Adelaars, Franciscus Gerardus Hubertus, geboren 
28-9-1911 te Geertruidenberg(bekend).

Minnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, geboren 
10-4-1901 te Turnhout (Belg.), voorzitter van ge noemde afde
lliing, opent te 20.10 uur de vergadering en stelt allereerst
de avond van 25 April a.s. aan de orde. Het bl�kt dat de
voorverkoopkaarten en circulaires nog niet zijn uitgezet en
Minnaard hekelt i.d.v. Zevenbergen, Arie, geboren 9-3-1914
te Rotterdam(bekend), daar deze beloofd heeft dit reeds op

Dinsdag 8 April te zullen doen.
Zevenbergen,A. zegt, dat hij gea1 tijd heeft ge

had, doch Adelaars, F.G.H. interrumpeert met de woorden: 
"Jij hebt nooit t:ijd, omdat jij de partij altijd voorrang 
geeft". 

Zevenbergen beaamt dit en zegt, dat 
avond inderdaad partijwerk heeft verricht, zodat 
uitzetten er bij ingeschoten is. 

hij Dinsdag
het kaarten 

1 

zicht mag 
tie zoals 
heeft. 

Minnaard wijst er op dat dit 
gebeuren en dat het werken in 
N.U., ook partijwerk is en dat

in geen enkel op
een massa-organisa
dit dus voorrang 

Adelaars geeft dan een overzicht van de kaart
verkoop voorzörufagmorgen 27 April, zegt, dat deze verkoop 
zeer goed loopt, dat reeds 40 kaarten verkocht zijn en dat 
hij er opnieuw 50 stuks heeft besteld. Spr. is overtuigd dat 
ook deze 50 kaarten nog verkocht zullen worden. 

Valentijn, Cornelis, geboren 12-5-1891 te Hille
gersberg(bekend), komt dan ter vergadering en Minnaard 
vraagt hoe het in de afdeling Noord gesteld is. 

Valent·�n zegt, dat hier 27 kaarten verkocht zijn, 
doch dat de afd.Noord overigens "dood" is. Ook de cartotheek, 
welke inmiddels weer terecht is, ligt in volkomen disorde. 

Minnaard stelt vervolgens de colportage met het 
maandblad NU aan de orde. Uit de discussies blijkt dat in 
Crooswijk-Kralingen sporadisch, in Noord in het geheel niet 
gecolporteerd wordt. 

-Minnaard-
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Minnaard hekelt deze inactiviteit, doch allen 
betogen dat men over onvoldoende werkers besch'ikt, terwrjl 
Valentijn er nogmaals op wijst dat Noord helemaal geen wer
kers heeft en dat h'j overal alleen voor staat. 

Na eindeloos gedebatteer besluit men dat een 
soort rouleersysteem zal worden toegepast, d.w.z. dat de 
werkers van Crooswijk-Kralingen beurtelings in hun eigen 
afdeling en in Noord zullen colporteren. Men besluit Dins
dag a.s. met de colpgrtage te beginnen. 

Adelaars geeft dan nog een o�erzicht van de 
benarde financiële toestand en zegt, dat hij 250 lotec heeft 
gemaakt voor de verloting van twee boeken. De loten zullen 
bij het verschijnen van het maandblad tegelijk aan de leden 
worden aangeboden. 

Nadat men besloten heeft op Woensdag 16 April 
te vergaderen ten huize van Minnaard om de resultaten van 
de colportage te bespreken, sluit de voorzitter te 22 uur 
de vergadering. (Einde). 



SPECIALE INST�UCTIES AAI: ACD 
(Slechts bi.�efinitieve opberging invullen)
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I.D.No. 426
DIENSTGEHEIM

/ 

� 

'Betreft: Bezoek leden der Russische Ambassade. 

/;. 

1 

� '!'-' � ... 
{,.,\) (.,, / , 

In aansluiting op dezerzijds verslag van de 
openbare kunstochtend van de Vereniging Nederland -
u.s.s.R.� gehouden op 27-4-1952 (zie I.D.No. 426, Qd. 
1-5-1952) worden bericht, dat de leden der Sovjet-Ambas
sade, die de voorstelling bijwoonden, respectievelijk 
zijn genaamd: 
Gontscharoff, 
K,amenew, 
Zai tsev, G. 

Voor de juiste spelling der namen kan niet 
worden ingestaan. 

Zij arriveerden in twee auto's, respectievelijk 
gekentekend C.D. 118 en C.D. 407. Einde 

Aan B.V.D. 
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I. D.No. 426
DIENSTGEHEIM.

/_Vrede en 

l.tî/�; .. zl/
�tl�

' 1 

2 - MFI Jg5:J 

J ACu/ 11(),16.· 1--:L fl W52 
Kort verslag van de openbare kunstochtend van 

de Vereniging Nederland - u.s.s.R., District Rotterdam, 
gehouden op Zondag, 27 April 1952, te 10 uur, in 
11 Lutuscatt , Kruisplein no. 1 te Rotterdam. 

Aanwezig ongeveer 700 personen. Zaalcapacitei 
1043 zitplaatsen. 

Militairen of andere in uniform geklede per
sonen waren n�t aanwezig. 

De bijeenkomst was meermalen aangekondigd in 
"De Waarheid tt en "WU". 

Strijd". 

hecht). 

Gecolporteerd werd met ''NU" en t1Studie en 

Programma's werden verkocht à f 0,15 (aange-

De kunstochtend werd verzorgd door "Het Bal
let der Lage Landen". 

van Praag, Gerrit, geboren 22-9-1895 te Am
sterdam, wonende te 's-Gravenhage opent te 10.10. uur 
met een woord van welkom de bijeenkomst en zegt, dat 
deze ter afsluiting van de Maand vanLVriendschap met 
de Sovjet Unie belegd is. 

Spr. zegt, dat de door de Vereniging Neder
land - U.S.S.R. gehouden ledenwerfcampagne met zoveel 
élan is gevoerd, dat een schitterend resultaat is be
reikt, immers 15.000 nieuwe leden, tevens abonné's op 
"NU", konden worden ingeschreven. 

Spr. belicht de Economische Conferentie te 
Moskou, zegt, dat in de Sovjet Unie alles is gebaseerd 
op vrede en welvaart, zulks in tegenstelling tot het 
Westen, waar alleen maar wordt gesproken over oorlog en 
bewapening. 

In alle Nederlandse dagbladen, een enkele uit 

1 
gezonderd, wordt de ware bedoeling van de Economische 
Conferentie in Rusland verzwegen, waardoor _de meerder
heid der bevolking onwetend blijft omtren�daar bereik
te resultaten. 

Het is, zo spoort spr. aan, voor hen, die nog 
geen lid der Vereniging Nederland - u.s.s.R. zijn, nu 
de juiste tijd, zich als lid aan te melden, waarvoor z� 
gebruik kunnen maken van de achterzijde van het toeg 
bewijs (aangehecht). 

Leden of abonné's kunnen daarop naam en adres 
vermelden van een vriend of collega, die nog een "klein 
zetje" nodig heeft. 

Hoe groter het ledental onzer vereniging, des 
te meer kracht er van uitgaat, eindigt spr. 

Het "Ballet der Lage Landen" werkt vervolgens 
op vlotte wijze het programma af, waarna men te 12.40 
uur kalm de zaal verlaat. 

N.B. van Praag, G. was gekomen in gezelschap van\ 
4 leden van de Ambassade van de Sovjet Unie, van wie 
er één in gezelschap van een vrouw was. Einde 



PROGRAMMA 

VERENIGING NEDERLAND-U.S.S.R. 

* 

lJBallet der Lage Landen 

Artistieke leidii1g : 

Max Dooyes, Mascha ter Wccmc en Pieter v. d. Sloot 

Eerste sofotcn : 

Mascha Stom en Pieter v. d. Sloot 

Aao de vleugel : 

Wolfgang Wijdcveld 



2 

3 

4 

Introductie Max Dooyes, met ensemble 

Oudftrat1se dansen 
a. Menuet b. Gavotte de Vestris Mascha ter W eem,e enKarel Poons 

<De rattenvanger van 1-tameln Een vreemdeling, die de scad Hameln van een rattenplaag verlosre, ontstak in woede omdat hem de uitgeloofde beloning werd geweigerd. Uit wraak lokte bij met zijn rover-fluit alle kinderen met zich mee. 
' Johan Mittertreiner - Eigen choreografie Muziek: P. Kellenbach 

10rifal€ebeen en U1rsula 
Muziek: J. Ibert a. Prikkebeen op jacht en Ursula ookb. ,,Lieve zuster Ursula .... " c. Aan de Noordpool d. Prikkebeen bevrijdG;-eerje Donker en Karel Poons - Eigen choreografie

5 <De Spaan.se Brabander 
Muziek: Julius Röntgen - Choreografie: Pieter v. d. Sloot Costuums: Karel Bruckman Een berooid, maar rijk opgedoft edelman, ziet zich door twee jonge vrouwen van zîjn laatste kostbaarheden beroofd (naar een toneelstuk van Breêro) De Spaanse Brabander . De twee jonge vrouwen Een lantaarnopsteker 

Johan Mittertreiner Mascha eer \Vecme, Ine Rietstap . . . . . . . . Jo Leerink ' 

6 

7 

' 

8 

' 

Piano-solo 
Wolfgang Wijdeveld 

&;raM d divertissement uit de 

notenk1raker-suite 

1Pas 

Muziek: Tschaikowsky Choreografie: Marius Petipa en Lev Ivanoff a. Ene.reeb. Danse EspagnolcAndrine de Clerq en Chris van de Veldenc. Danse Ch inoise
Karel Poons en Johan Mittercreinerd. Danse ArabeMascha ter Weemee. TrepákJo Leerink

f. Danse des MirlitonsIne Rietstap, Milly Emmer en Nel ter Weemeg. Grand Adagevariatie 1 Pieter v. d. Slootvariatie 2 Mascha Sromh. Valse des fleurs

de deux uit CDon Quicl10tte 
Muziek: Minkus Choreografie naar Pecipa, bewerkt door Asaf Messerer, Mascha Stom en Pieter v. d. Sloot. a. cntrée d. variacionb. adagio e. coda
c. variacion



9 �arden party Muziek: Jacques Offenbach Idee en Choreografie: Pieter van der Sloot - Décor-onrwerp: Karel Bruckman, uitgevoerd door de Firma van Doesburg - Costuums vervaardigd door Ma�ja Berndes - Hoeden vervaardigd door Firma La Favorite. In volgorde van opkomst: De kamerkatten . De tuinjongen . De butler . . . 
Ine Riecscap, Andrine de Clerq Chris van de Velden 

De mevrouw, die de partij geeft Haar gasten: 
. . Max Dooyes Mascha ter Weemc 

De mevrouw met de parasol . . . Eise Schut De kostschooldirectrice Greetje Donker De mevrouw met het duistere verleden . Mascha Stom De koscschoolk inderen . . T nc R ic map, Andrine de Clcrq, 
Milly Emmer De vrolijke studenten . . Karel Poons, Johan Mitterrrcioer,, Pieter van der Sloot De gevolgen van een onverwacht bezoek aan een uitermate vervelend partijtje voor dames. 

* 

Kapwerk: Fû·ma D. H. Michcls - Schoenen: Firma Mignon Licht-Regie: Louis Gans 

Vereniging -
��

1§
4 

U. S. S. R.• 

District Rotterdam. Secr. lependaal 112 

- BEWIJS VAN TOEGANG

op Zondagmorgen 27 April 1952 
tot het

BALLET DER LAGE LANDEN
IN " LUTUSCA", KRUISPLEIN 1.

Artistieke leiding: 
Max Dooyes, Mascha ter Weeme en p· Eerste solisten: Mascha Stom en Piete:eter "i· d. Sloot
Aan de vleugel: Wolfgang Wijdeveld.

v. d. Sloot 

Toegangsprijs f 1.00 (Stedelijke belasting 
Zaal open 9.30 uur Aanvang 10 uur 

inbegrepen.) 

z.o.z. 
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Onderwerp: Besl.bestuursverg. Nederland-U.S.S.R.
Datum ontvangst bericht: 28 - 4 - 1952 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

�c I 1.1v;�z

if'�� � � eie

Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht verzonden aan: 
Medewerkende instanties: geen 
Ondernomen actie: geen 

2 MEI 1952 

Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland - u.s.s.R., afdeling 
Rotterdam-Crooswijk-Kralingen, gehouden op Donderdag, 
24 April 1952, te 20 uur, ten huize van Zevenbergen, 
Arie, geboren 9-3-1914 te Rotterdam (bekend) 

Minnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, gebo
ren 10-4-1901 te Turnhout (België) (bekend), voorzitter 
van deze afdeling, opent te 20.30 uur de vergadering en 

-+I verzoekt Adelaars, Franciscus Gerardus Hubertus, geboren 
28-9-1911 te Geertruidenberg (bekend) verslag uit te 
brengen van de gisteravond gehouden bespreking in café
Nossent. (zie hiervoor de in afschrift aangehechte con
vocatie).

Adelaars, F.G.H. geeft dan een kort overzicht 
van deze bespreking en zegt, dat van de 1048 kaarten er 
slechts 260 stuks in de voorverlcoop zijn verkocht. De 
afdeling Crooswijk-Kralingen had met de voorverkoop de 
beste resultaten geboekt, daar zij in totaal 80 kaarten 
verkocht heeft. 

';< I Spr. zegt, dat van Gemert, Johannes, geboren 
�J 29-9-1910 te Rotterdam (bekend) en Deyl, Hermanus Ar�,

geboren 2-5-1905 te Rotterdam (bekend het werken in de 
diverse afdelingen scherp becritiseerd hebben, waarbij 
met name de afdeling West aan de kaak werd gesteld, 
daar zij slechts 10 kaarten verkocht had. 

Spr. deelt vervolgens de indeling van het pro
gramma mede; zegt, wie er aan de controle moeten staan 
en geeft dan een overzicht van de financiële situatie 
in de Vereniging Nederland - U.S.S.R., waaruit blijkt, 
dat alle afdelingen een grote schuld aan het landelijk 
hoofdbestuur hebben, welke zo spoedig mogelijk vereffem 
moet worden. 

Spr. zegt, dat elke afdeling met steunlijsten 
moet gaan werken, waarbij in de allereerste plaats bij 
de leden en sympathiserenden aangeklopt moet worden (De 
steunlijsten zijn inmiddels verschenen en een exemplaar 
hiervan is in afschrift bijg·evoegd) 

Op dit ogenblik komen de Jager, Gustave Ray
mondus, geboren 9-6-1913 te Vlissingen (bekend) en 

� Haukes, Engelbertus Johannes Antonius, geboren 27-5-
1917 te Rotterdam (bekend) ter vergadering en deelt 
de Jaîer, G.R. mede, dat de financiële toestand van het
distr et (C.P.N.) zeer precair is en dat op korte ter
mijn hiervoor een oplossing gevonden moet worden. 

Spr. zegt, dat het districtsbestuur besloten 
-heeft-



• 

- 2 -

heeft geen tweede enveloppenactie te doen houden, daar 
de mensen toch al zo veel offers moeten brengen. Het 
geld moet er echter komen en het besluit is nu genomen 
met steunlijsten te gaan werken. 

Adelaars, F.G.H. merkt schamper op, dat dit 
dan steu...�lijst nummer zoveel wordt en ook Zevenbergen, 
A. uit zijn verwondering over dit besluit en zegt, dat
in zijn afdeling (afd. 9; Opm. I.D.) hiervan nog niets
bekend is.

de Jager, G.R. zegt, dat zulks wel mogelijk is 
doch dat het besluit om met steunlijsten te gaan werken 
toch doorgevoerd moet worden. 

Spr. critiseert voorts de filmavond van "NU" 
welke Vrijdagavond a.s. gehouden wordt (zie hiervoor 
I.D.No. 86 dd. 25-4-1952) en vel'V'fijt Minnaard, G.J.H.,
dat hij onvoldoende rekening met de partiJ houdt, daar
de Vrijdagavond toch algemeen bekend staat als colpor
tage-avond met "De Waarheid".

Minnaard, G.J.H. geeft toe, dat de Vrijdag
avond wat ongelukkig gekozen is, doch wijst er op, dat 
de filmavond nog in het kader van de "Maand van Vrede en 
Vriendschap" moet vallen en dat op andere avonden de 
zaal niet meer ter beschikking was. 

Na nog enig heen en weer gepraat wordt dan de 
vergadering te 22.30 uur gesloten. Einde. 
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Vereniging Nederland-U.S.S.R. 

Afd/Gew. Crooswijk-Kralingen 

Secr. Vredenoordlaan 34 A 

Aan de leden van de Vereniging ,,Nederland-U.S.S.R. 

Waarde vriend, 
De ver. ,,Nederland-U.S.S.R. , heeft, me-t het oog op de 

propaganda voor de ledenwerving, de laatste maanden zeer gro-te kosten 
moeten maken. Deze zijn niet tevergeefs geweest, daar het resultaat 
ruim 13000 nieuwe leden zijn. Evenwel is de financiele positie van de 
Vereniging daardoor zeer precair geworden. Het is daarom, dat wij een 
beroep doen op onze leden, om een vrijwillige bijdrage te verstrekken, 
om aan onze financiele verplichtingen te kunnen voldoen. 

Naam 

Steunt ons in ons werk, en teken op deze lijst Uw bijdrage. 
Bij voorbaat onze dank! 

Bedrag 

Het bestuur, 

Naam 

G.Minnaard. Secretaris •
F.Adelaars. Penningmeester.
A.Zevenbergen •. Propaganda.

Bedrag. 



l A F s· C H R I F T 
vereniging II Nederland - u.s.s.R." 
district Rotterdam 

Iependaal 112 

Waarde vriend, 

Zoals je weet hebben wij een 
aantal mensen uitgenodigd als medewerker voor onze Ballet-ochtend in 11 LUTUS
CA" op Zondag, 27 April a.s. 
Het verheugt ons bestuur dat je je medewerking hebt toegezegd.Wij nodigen je 
uit om op 23 April a.s. te komen in de zaal Nossent van Speykstraat 152 om 
verdere instructies te ontvangen.Wij beloven je dat het niet laat zal worde 
Als attractie zal het bestuur voor koffie met iets daarbij zorg dragen. 
Laat ons dus niet in de steek. 
Laat de organisatie op 27 April vlot verlopen. 
Tot 23 April bij Nossent 

8 uur precies 

• 

Met vriendelijke groeten 
voor het bestuur 

w.g.
secretaris 
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No. 551 

VERTROUWELIJK. 

Onderwerp: Besl.bestuursverg. NEDERLAND - u.s.s.R

Datum ontvangst bericht: 6 - 5 - 1952 

/ 21 I
-{yJ,Jt;.;;:;..,..; �.I L ' , 

,·12-;Ef 1952 ·, 1 Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 

Waardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht verzonden aan: 
�.:·· -- -

f A[ : /f//.t.e. -- - -- 1 

Medewerkende instanties: geen 

Ondernomen actie: geen 
.Jl���lt� 

10 MEI 1952 

Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland - u.s.s.R., afdeling 
Rotterdam-Crooswijk-Kralingen, gehouden op Woensdag, 30-
4-1952, ten huize van Zevenbergen, Arie, geboren 9-3-
1914 te Rotterdam (bekend) •

Minnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, geboren 
10-4-1901 te Turnhout (België) (bekend), voorzitter van
deze afdeling, opent te 20.15 uur de vergadering en
stelt als 1e agendapunt, de j.l. Vrijdagavond gehouden
propagandaavond, aan de orde.

Allen zijn van mening, dat de avond vanuit 
propagandistisch oogpunt bekeken als volkomen geslaagd 
moet worden beschouwd en ook in financieel opzicht is 
het volgens Adelaars, Franciscus Gerardus Hubertus, ge
boren 28-9-1911 te Geertruidenberg (bekend) een succes 
geworden, daar er een batig saldo is van f 9,40. 

De colportage met het maandblad is een misluk
king geworden, daar slechts 3 exemplaren verkocht zijn. 

Minnaard, G.J.H. critiseert de geringe verkoo 
van het maandblad en vraagt voorts, waarom de overige 
bestuursleden er bezwaar tegen hebben, dat op avonden 
van Nederland - U.S.S.R. met de Vredeskrant gecolpor
teerd wordt. 

Zevenbergen, A. zegt, dat op vergaderingen vru:1 
de Vredesraad niet met het maandblad "NU" gecolporteerd 
mag worden en het dus niet meer dan billijk is, dat op 
de avonden van 1Tederland - U.S. S. R. niet met "Vrede n ge
colporteerd wordt en dat het woord dus aan de mensen v 
de Vredesraad is. 

Langdurig wordt over deze kwestie gediscussi
eerd, doch alle bestuursleden, met uitzondering van 
Minnaard, G.J.H., zijn voor handhaving van het verbod 
en men besluit tenslotte, dat het verbod gehandhaafd za 
blijven. 

Hierna wordt het feit ter sprake gebracht, da 
de besturen van de C.P.N.-afdelingen 9 en 7 er steeds ·o 
uit zijn de mensen uit het bestuur van Nederland - U.S. 
S.R. te halen en voor de partij in te schakelen. 

Na een eindeloze discussie over dit onderwerp 
stelt Adelaars, F.G.H. voor, deze kwestie direct bij het 
landelijk partijbestuur van de C.P.N. in Amsterdam aan
hangig te maken, doch Minnaard, G.J.H. zegt het beter t 
vinden deze zaak eerst in het districtsbestuur van 
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Nederland - u.s.s.R. te bespreken. 
Spr. betreurt het, dat Goudkuil, Hendrik, ge

boren 7-8-1916 te Apeldoorn (bekend) verhinderd is deze 
vergadering bij te wonen, daar het in de bedoeling had 
gelegen deze zaak vanavond uit te praten. 

Nadat nog even gesproken is over de uitvoering 
van j.l. Zondagmorgen in het Lutusca-theater, wordt de 
vergadering te 22 uur gesloten. Einde 
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Onderwerp: besl.best.verg."NED.-USSR",afd.Cro.efswijk-Kralingen. 
No.583. 

Datum ontvangst bericht: 17-5-1952. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht : betrouwbaar. 
Tevens bericht verzonden aan :--. 
Ondernomen actie: geen. 
Medewerkende instanties : geen. 

21 M El 1952 
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Kort verslag van de besloten bestuursvergadering 
van de Vereniging Nederland-U.S.S.R., afdeling Kralingen
Crooswjjk, gehouden op Vrijdag 9 Mei 1952, te 20 uur, ten 
huize van Minnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, geboren 
10-4-1901 te Turnhout(bekend).-- --

Minnaard, G.J.H., voorzitter-secretaris dezer 
afdeling, opent te 20.15 uur de vergadering en verleent 

�1onmiddellijk hetvwoord aan van Gemert, Johannes, geboren 
29-9-1910 te Rotterdam(bekend), aangezien deze veel belang
rijke dingen te zeggen zou hebben.

van Gemert,J. deelt allereerst mede in opdracht 
van het partijbestuur de functie van,_penningmeester van de 
Vereniging Ned.-USS�op zich te hebben genomen, aangezien 
het financieel beheer van deze veren1gtng veel te wensen 
overliet. Alle afdelingen zaten diep in de schuld, hetgeen 
automatisch tot gevolg had, dat het district ook weer grote 
schulden had bij het hoofdbestuur. Spr. is volgens zijn zeggen 
direct hard van wal gestoken en heeft bewerkstelligd, dat 
verschillende afdelingsfunctionarissen aan de kant zijn 
gezet. Met de maandbladen werd nagenoeg niet gewerkt; grote 
stapels er van werden nog bij de afdelingen aangetroffen. 

Spr. zegt, dat na zijn ingrijpen de toestand zo is, 
dat de financiën weer gezond zijn, de schulden nagenoeg weg
gewerkt, terwijl de maandbladen al aardig van de hand gaan. 
De afdeling Crooswij�-Kralingen is ook uit de schuld, al 
loopt er nog een oude zegelkwestie, welke ook bij enkele 
andere afdelingen aangetroffen wordt. Deze kwestie vindt 
haar oorzaak in de volgende regeling: Als een afdeling b.v. 
100 leden heeft van f 0.10, dan krijgt men voor deze leden 
ook 100 zegels. Deze zegels dienen aan de leden bij de beta
ling van het lidmaatschap uitgere:ii.kt te worden en dit is 
niet in alle gevallen gebeurd, ook in de afd.Crooswjjk-Kra
lingen niet. Elk lid moet voortaan zijn zegel hebben. Ingaan
de Juni worden de nieuwe lidmaatschapskaarten uitgereikt 
en alle leden moet op het hart gedrukt worden, dat maande
lijks een zegel geplakt moet worden. Op de bijeenkomsten van 
"NU" zal dit lidmaatschapsbewijs getoond moeten worden, ter
wijl gecontroleerd zal worden of er geplakt is. Spr. hoopt 
dat hieraan streng de hand zal worden gehouden. 

Spr. zegt in aanmerking te komen vo9r ander be
langrijk partijwerk en dat daarom wordt uitgezien naar iemand 
die zijn werk kan overnemen en het liefst zou hij dit doen 

\op een ogenblik, dat alle zaken in orde zijn. 
-Vervolgens-
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bedoeling Vervolgens brengt hrj naar voren, dat het in de
ligt een tweedehands auto aan te scbaffen voor 

vervoer van het filmapparaat. De taxikosten lopen te hoog 
op, tervnjl anderzrjds ook de afdelingen minder kosten zouden 
hebben, hetgeen ten goede komt aan de te geven filmvoor
stellingen. Met betrekking tot het a.s. winterprogramma 
deelt spr. mede, dat de afdeling Noord met Crooswijk-Kralin
gen dit gezamenlijk zal opstellen en dat getracht moet wor
den het Victoria-theater voor Zondagmorgenvoorstellingen 
vrij te krijgen. 

In het komende seizoen zal een nieuwe serie 
films vertoond worden. Zo zal Rotterdam in September de 
eerste plaats zijn, waar de film "De ridder van de Gouden 

1\ Ster" vertoond zal worden. De afdeling dient hiermede reeds
rekening te houden. 

Adelaars, Franciscus Gerardus Hubertus, geboren 
28-9-1911 te Geertruidenberg(bekend), merki;,teh aanzien
van de zegelkwestie op, dat hij inderdaad aan verschillende 
leden geen zegels verstrekt heeft en verzekert dat dit niet
meer zal gebeuren. Spr. is blij, dat de afdeling geen schuld 
meer heeft en weer met een schone lei kan beginnen. 

Minnaard,G.J.H. vraagt wat er met de voorraad 
oude maandbladen gedaan moet worden. 

van Gemert, J. zegt dit punt ook met de afdeling 
Noord besproken te hebben. Aldaar is overeengekomen, dat 
Valenti�n, Cornelis, geboren 12-5-1891 te Hillegersberg 
(bekend de oude nummers gratis zal uitzetten onder bij
voeging van een circulaire. Deze zou zich ook met Minnaard, 
G.J.H.in verbinding stellen. 

Spr. meent, dat deze handel/.Wijze ook de beste 
zou zijn voor de afdeling Crooswijk-Kralingen. 

Minnaard, G.J.H. en Adelaars, F.G.H. gaan hier
mede accoord. 

Nadat van Gemert, J. nog heeft medegedeeld, dat 
voor de huiskamerbijeenkomsten de film "Roem aan de Arbeid" 
en een journaal beschikbaar is, wordt de vergadering te 
22.45 uur door de voorzitter gesloten. Einde. 
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Vereniging tl NEDERLAND - u.s,s.R. " Afd. N.oord. 

Secretariaat - Snellemanstraat 32 

Waarde vriend, 

Hierbij nemen wij de vrijheid U een 
gratis exemplaar van ons maandblad aan te bieden, waarbij 
wij hopen, dat U dit zult lezen. 

De steeds groeiende belangstelling 
voor de Sowjet-Unie, een belangstelling die onze Vereni
ging de laatste 7 maanden ruim 14000 nieuwe leden deed 
inschrijven, noopte ons tot het nog veel meer onder de 
aandacht van ons volk brengen van het maandblad 11 NU 11• 

Het is een onmiskenbaar feit, dat de 
Sowjet-Unie op cultureel en economisch gebied, steeds 
meer de aandacht van de wereld vraagt. Terwijl andere vol
k.en steeds meer in armoede afdalen, met als gevolg grote 
werkloosheid, is het in de Sowjet Unie en de met haar 
15sFoRginvZïkk���wa�ri1��Ï�� 1anaen zo, dat de welvaart

Dit is een gevolg van de met vaste 
hand gevoerde Vredes-Welvaart en Economische politiek, wat 
alleen maar voorspoed en geluk voor die Volkeren kan 
brengen, 

En het beste bewijs voor de grote 
Vredeswil van de S.U. is wel de j.l. gehouden Ec�nomische 
conferentie te Moskou, waarbij de S.U. alle Westerse 
Volkeren de hand reikte om door het uitbreiden van de 
handelsbetrekkingen de werkloosheid in die landen op te 
heffen en die Volkeren uit de economische ellende te 
brengen. 

Wij hopen dat ock U na lezing van 
ons Maandblad, m�er belangstelling voor de S.U. zult 
krijgen. 

Eén dezer dagen zal daarom een 
functionaris van ons zich bij U vervoegen, die U niet 
alleen de doelstelling van onze Vereniging kan vertellen, 
maar die tevens zal proberen om ook U als lid van onze 
Vereniging te doen inschrijven. Ook kunt U zich recht
streeks in laten schrijven als lid of lezer van ons maand
blad aan bovenstaand adres. 

groeten, 
Inmiddels met vriendschappelijke 

Het Bestuur. 

' 
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Waardering bericht: betrouwbaar. 
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Kort verslag van de besloten bestuur svergade
ring van de Vereniging"Nederland U.S.S.R�,a:fdeling Rot
terdam, Crooswijk-Kralingen, gehouden op Woensdag 14 
Mei 1952, te 20.00 uur ten huize van Adelaars,Franciscu 
Gerardus Hubertus,geb.28-9-1911 te Geertruidenberg (be� 
kend). 

Minnaard,Guilielmus Jacobus Henricus,geb.10-4-
1901 te Turnhout (bekend),opent de vergadering,bespreekt 
de situatie in de onderafdeling Noord en zegt, dat cir
culaire's vervaardigd zijn, die in de oude maandbladen 
gestoken worden,waarna het geheel gratis uitgedeeld zal 
worden. 

Spr. zegt, deze kwestie met van Gemert,Johan
nes,geb.29-9-1910 te Rotterdam (bekend) besproken te he 
ben,die hier zijn goedkeuring aan 6ehecht heeft. 

Zevenbergen,Arie,geb.9-3-1914 te Rotterdam (be 
kend) critiseert in scherpe bewoordingen dit voorstel 
en zegt van mening te zijn dat de bladen niet gratis 
verspreid,doch à 10 et. per stuk verkocht moeten worden. 

Adelaars en Minnaard bestrijden deze opvatting 
en het gevolg is dat een ellenlange discussie ontstaat 
over het al dan niet gratis verspreiden van de oude 
maandnummers. 

Tenslotte besluit men toch de nummers gratis 
te verspreiden,doch,waar mogelijk, een kleine gift te 
vragen. 

Adelaars stelt voor Vrijdag 23 Mei a.s. een 
grote colportagetocht met 1

1NU11 te houden, doch Zeven ber-

f 

gen merkt op dat hij dan wegens partijwerk verhinderd 
is. Deze laatste opmerking :ts aanleiding voor Kinnaard 
om een lang betoog te houden over de noodzaak van het 
werken in en voor een massaorga.nisatie en tenslotte 

· zegt Zevenbergen toe,dat hij bij de colportage behulp
zaam zal zijn.

Aan de orde is dan de cartotheek van de onder
afdeling Noord. 

Valentijn,Cornelis,geb.12-5-1891 te Hillegers
berg (bekend) klaagt zijn nood over de disorde die hij 
hier in aangetroffen heeft, zegt, dat hij er zo geen 
wijs uit kan worden, dat ook Everse,Theodorus,geb.1-9-
1910 te Rotterdam (bekend), die de cartotheek aan hem 

- heeft -
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heeft overgedragen geen weg er in weet en vraagt de ove

rige bestuursleden of zij hem behulpzaam willen zijn met 
het samenstellen van een nieuwe cartotheek. 

Allen zeggen dit toe en besloten wordt aan de 
hand van de kasboeken de gehele cartotheek te controle
ren en zo nodig te vernieuwen. 

Het volgende agendapunt is de vaststelling van 
het winterprogramma. 

Valentijn,c. zegt dat de zalennood in Noord 
zeer groot is,zodat de afdeling Noord noodgedwongen, wel 

op de zaal van caf� Kuyt aangewezen zal zijn. Het gevaar
hiervan is echter,dat men de mensen uit Noord practisch 
niet naar Kralingen krijgt,daar deze a:fstand te groot is 

Uitvoerig wordt over het zalenvraagstuk van ge
dachten gewisseld en Adelaars stelt voor 11 Victoria 11 

(bioscoop in qotterdan Noord) of het gebouw "Palace 11 

huren. 
Valentijn zegt dat 11 Victoria 11 Zondagsmorgen 

niet beschikbaar is,daar er dan kerkdiensten in gehou
den worden. Het gebouw 11 .Palace" komt niet in aanmerki:'lg 
daar hier zo zegt Valentijn geen films vertoond kunnen 
worden. 

!Unnaard, stelt voor de vasstelling van het win
terprogramma voorlopig op te schorten,daar eerst ee�s 
!!!et de leden in Noord contact opgenomen moet worden om 
te zien of zij bereid zijn naar zaal Kuyt te komen. 

Allen gaan hiermede accoord en Valen�ijn en
Adelaars zeggen toe, dat zij de leden in Noor bezoeken 
zullen om hen te polsen voor uitvoeringen in Kralingen. 

Nadat Adelaars medegedeeld heeft,dat de nieuwe 
maandbladen nog steeds niet verschenen zijn,doch dat 
hij hoopt dat ze de volgende week zullen arriveren,sluit 
de voorzitter te 22.30 uur de vergader ing. (EINDE) 
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Kort verslag van de besloten bestuursvergade
ring van de Vereniging Nederland - u.s.s.R., afdeling 
Rotterdam, Crooswijk - Kralingen, gehouden op Woensdaé?, 
28 Mei 1952, te 20 uur, ten huize van Adelaars, Francis 
cus Gerardus Hubertus, geboren 28-9-1911 te Geertruiden 
berg (bekend) 

!!iinnaard, Guilielmus Jacobus Henricus, gebo
ren 10-4-1901 te Turnhout (België) (beleend) opent te 
20.15 uur de vergadering en geeft ten behoeve van 
Zevenbergen, Arie, geboren 9-3-1914 te Rotterdam (be
kend) een kort resum� van de besluiten, die op de laaist 
gehouden bestuv�svergadering genomen zijn. 

Zevenbergen, A. vraagt zich af, of de avonden 
van Noord wel lonend zijn, daar deze onderafdeling er 
tot op heden nog steeds niet in geslaagd is een zelf
standig bestuur te vormen. 

Valentijn, Cornelis, geboren 12-5-1891 te 
Hillegersberg (bekend) zegt1 dat Zevenber�en, A. goed
praten heeft, doch dat hij ,valentijn, C. overal al
leen voorstaat en van niemand enige steun 9ntvangt. 

Er ontstaat dan een eindeloze discussie over 
de moeilijkheden en mogelijkheden in Noord en tenslotte 
besluit men, dat 14 dagen v66r de algemene ledenvergaàc 
ring een aantal leden in Noord bezocht zullen worden 1 
met het verzoek, of zij in een bestuur zmtting willen 
nemen. 

Tevens worden de werkzaamheden van de sub
peruüngmeesters in Noord onder de loupe genomen en voç� 
al Zevenbergen, A. hekelt de manier, waarop zij zich 
van hun taak kwijten. 

Algemeen is men het erover eens, dat hier 
verandering in moet komen en dat zowel de sub-penning
meesters als het bestuur gewijzigd en aangevuld moeten 
worden. 

:t_ Valentijn, C. zegt, dat hij la arre, Eugeni 
geboren 28-11-1909 te Stourbridge (G.Br. bekend) zal 
bezoeken en haar zal vragen in het bestuur zitting te 
nemen. 

Spr. zegt, dat zij in het verleden reeds vee� 
werk voor de vereniging heeft verricht en dat zij zeey. 
zeker bereid zal zijn in een bestuur zitting te neme· 

Adelaars, F.G.H. stelt voor om voortaan ae 
een ieder, die toegangskaarten verkoopt, een gratis 
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kaart te verstrekken. 

Allen gaan hiermede accoord en tevens besluit 
men, dat ook de bestuursleden in den vervolge geen en
trée meer zullen betalen. 

Als laatste agendapunt wordt dan de colporta
ge met het maandblad behandeld, doch allen zijn het er 
over eens, dat, in verband met de drukke werkzaamheden 
voor de verkiezingen, er geen tijd is de proefnummers 
uit te zetten. 

Besloten wordt, dat na de verkiezingen alle 
aandacht en activiteit op het maandblad gericht zal 
worden • 

Minnaard, G.J.H. sluit daarna te 22.30 uur 
de vergadering. Einde. 

( 
A 
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VE�TROUWELIJK 
Verbinding: h 
No. 701 
Onderwerp: Besl.bestuursverg. v.d. Veren. 

Datum ontvangst bericht: 6 - 6 - 1952 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht verzonden aan: 
Medewerkende instanties: geen 
Ondernomen actie: geen 

.· .�',}}'-
� ; i§[", 
f'AR:

Ned.-U.S.S.R., Centrum en West 

,1 ,,,, t
�

·ill
-1 vt · 1, p•· �. 
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0•' 0 · 

!
Kort verslag van de besloten b�tuursvergade

tV ring van de Vereniging Nederland-U.S.S.R., Rotterdam, 
t afdeling West en Centrum, gehouden op Dinsdag, 3-6-195 

• 0 
f(_/· lte 20 uur, ten huize van Snel, Henriette Maria Christi 

� f@ na, geboren 15-11-1890 te Rotterdam (bekend) 
Aanwezig 6 personen. 
Smits, Joukje, geboren 17-4-1917 te Rotterd 

(bekend) opent te ruim 20 uur de vergadering en zegt, 
dat :M:uilwijk, Jan, geboren 27-5-1924 te Rotterdam (be
kend) morgen, Woensdag, 4-6-1952 gaat trouwen en dat 
Hoogcarspel, Jan, geboren 6-4-1888 te Amsterdam (bekend 

en nog enkele leden van het districtsbestuur zijn uit 
genodigd de plechtigheid bij te wonen. 

Spr. stelt voor namens de Vereniging Neder
land - U.S.S.R., afdeling West en Centrum een boeket 
bloemen aan te bieden, welk voorstel wordt goedgekeurd� 

van Gemert, Johannes, geboren 29-9-1910 te 
Rotterdam (bekend) zegt, dat de afdeling West nog ste 
het zorgenkind is van het district. De samenwerking met 
Centrum laat nog veel te wensen over. In West draait 
het om 2 man, die alles moeten doen. 

• 

Spr. zegt, dat dit punt al vaker is aangesne
den en dat Centrum nog steeds geen beslissing heeft ge 
nomen. Thans zal op korte termijn gehandeld moeten wor 
den; binnen 14. dagen zal door de afdeling Centrum een 
plan moeten zijn ontworpen om de afdeling Vlest er boven 
op te helpen, temeer daar het district Rotterdam, voor 
zover het financiële gedeelte betreft, totaal aan de 

11 grond zit. Uaandelijks moeten de afdelingen West en 
Centrum samen f 60,-- van de contributie afdragen aan 
het hoofdbestuur in Amsterdam, zodat ongeveer f 15,-
overblijft, waarop de beide afdelingen moeten drijven. 

De andere afdelingen hebben met hetzelfde 
euvel te kampen en kunnen niet bijspringen. 

Het district zit met meer dan f 100,- schuld' 
terwijl Amsterdam groot geworden is van 11 ons 11 geld. liet 
zelfde is het geval met de partij. Rotterdam komt er 
financieel altijd bekaaid af. 

Spr. zegt enkele duizenden pamf'letjes (één 
exemplaar aangehecht), waarvan de kosten f 42,-- bedra
gen, te hebben laten drukken, die bij de bioscoop Aren 
waar de Russische film 11 Circus Arena" draait, aan de be
zoekers moeten worden uitgereikt. 

De paJJ!fletten moeten morgen tussen 15 en 16 
uur worden afgehaald bij Engelman, Brielselaan 288 en 

- worden -
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worden bezorgd bij Snel, H.M.Chr., West-Kruiskade 9a. 
Valentijn-;-GOrnelis, geboren 12-5-1891 te 

Hillegersberg (bekend) zal dan voor de verspreiding btj 
het uitgaan van de bioscoop zorgen. 

Het overschot kan worden uitgereikt aan de 
bezoekers van de vergadering van het Vredescomité op 
a.s. Vrijdag. 

Er zal echter gecontroleerd moeten worden, 
of de pamfletten inderdaad worden verspreid. 

Besprekingen zijn gaande voor een vriend
schapsreisje per bus naar Brussel van Zaterdag tot 
Maandag. Overnacht zal worden bij geestverwanten in 
Brussel. 

De kosten hiervan en de data waarop zullen 
nog nader worden bekendgemaakt. 

Spr. zegt, dat de leden van de Vereniging 
Nederland - U.S.S.R., die daarvoor in aanmerking komen, 
bezocht moeten worden om hen te wijzen, hoe en op wie 
zij moeten stemmen. 

Straat voor straat moet worden afgewerkt • 

Smits, J. sluit, na de indeling van het huis 
bezoek te hebben besproken, te 23 uur de vergadering. 

Einde. 
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(NU) Ve reniging
District Rotterdam

Nederland-U. S. S. R. 
Secretariaat lependaal 112

Wilt gij meer weten over het leven 
de Sowjet-Unie, 

1n 

geeft U dan op als lid van de vereniging Nederland
U.S.S.R., of vraag een proefnummer aan van haar maandblad.
Deze vereniging brengt voorlichting over alles wat er in
de Sowjet-Unie gebeurt en wil de vriendschap en econo
mische betrekkingen van het Nederlandse volk met dat
van de volkeren van de Sowjet-Unie versterken.
z.o.z. z.o.z.

.,.

Naam ........... ........ -..................... -............................................ -............. --............................. -............... ..

Adres ................... _ ...................................................................................................................... ..

Woonplaats-.............. ·--··-···-.. -·.:.-····-·--··················-·· ..................................... .

vraagt proefno. van het maandblad "Nederland-U.S.S.R.''
wenst lid te worden à f 4.- per jaar met inbegrip van
het maandblad.
à f 0.3Q per maand met inbegrip vai:i het maandblad.

Opzenden als drukwerk aan het secretariaat.

Handtekening

Ook inlichtingen bij :
A. Valentijn, Snellemanstraat 32 - M. Bruijns, Huygenstraat 21 b. -

f 



-

• 

VERTROUWELIJK. 

(j 

Verbinding: /vti11. 

No.755. 
Onderwerp: Besl. Best.verg. Veren.Ned.U.S.S.R.-distr.R'dam afd.West en 
Datum ontvangst bericht1 20-6-1952. Centrum

Betrouwbaarheid berichtgever; betrouwbaar. 
Waardering bericht: betrouwbaar. 

r,tfl.��\t 
�i'-·� �·-o�.\�� Tevens bericht verzonden aan:--. 

Medewerkende instanties: geen. 
Ondernomen actie : geen. 

'
..,. 
2 �u , 1952·:-·1 , 

A.C )' /,:t jf 216 JUNÎ 195.2 
---�' 

���at

{ 

Kort verslag van de beslo,ten bestuursvergade-
ring van de Vereniging Nederlaiid-U.S.S.R., district 
Rotterdam, afdelig West en Centrum, gehouden op Dinsdag

k 
� 1'7 Jwm.i 1952, te 20 uur, ten huize van Snel, l!fenriette

0, -c<-fMaria Christina, geboren 15-11-1890 te Rotterdam(bekend),

Aanwezig 8 personen. 
De vergadering was aangekondigd per convo

catie ,(afschrift aangehecht). 

�,(bekend), op���
8

i�
k

�a��6�i;'u�
b

��
e

�e!�;l;!��� !� �:!{
t 

een briet van van Gemert, �ohannes, geboren 29-9-1910 
te Rotterdam(bekend), te hebben ontvangen, waarin er op 
wordt aangedrongen zo spoedig mogeltjk af te rekenen alle 
in omloop ztjnde ltjsten; alle contributies, ook al is alle 
nog niet binnen; en de taak wordt gesteld, dat elke af-
deling 25 kranten moet verkopen, in ieder geval dit aan
tal afrekenen. Daar het district met grote financiële

moeiltjkheden te kampen heeft, moet uiterltjk 28 Juni alles 
binnen ztjn. Het drukwerk zal in het vervolg vooruit moe
ten worden betaald. 

Vrtjdag a.s. moet gecolporteerd worden met 
oude Ned.-U.S.S.R.-lectuur; gestart zal worden bij Snel, 
H.M.C.,voornoemd.

�, Peterse, Michiel, geboren 2-12-1914 te Rotte 
dam(bekend), zegt een zaaltj e te hebben gehuurd in de 

Coolsestraat 31, waarin 1x per maand, van September tot 
Maart, lezingen zullen worden gehouden. 

Spr. zegt, dat de propaganda met kracht moet 
worden aangepakt, want de leden van de C.P.N. bedanken 
aan de lopende band en die van de Ned.-USSR worden ook 
al bang. 

Hiervoor zal een oplossing moeten worden 
r gevonden. Spr. waarschuwt niet met buitenstaanders over

de moeiltjkheden in de parttj of organisatie te spreken, 
want de reactie ligt op de loer. Spr. zegt, dat Schalker, 

� Johannes Pieter, geboren 16-12-1914 te Delft(bekend), een 
anonieme brief heeft ontvangen, waarin gezegd wo;rd:t dat 

in West een lek zou zitten. Men ztj dus gewaarschuwd. 
i 

J 
Geesink,A. zegt, dat den Haan, Adriana 

\; �\Johanna, geboren 18-4-1901 te R'dam(bekend), zal worden
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Ä 17oÎJ /1' geroyeerd als lid van de Vereniging Ned-USSR. Zij geeft 
Pylb v rendez-vous en springt slordig om met de gegevens van 

de Vereniging en de partij. 
Naar de f 200.-, welke zij heeft geleend aan 

de N.V.B., kan ze wel fluiten. 
Spr. zegt, dat van Gaans, Adrianus, geboren 

/ f 3-7-1893 te Bergen op Zoom(bekend), onenigheid heeft 
ehad met de partijleiding en voor de propaganda is afge

�A/J oerd. (afd.5; opm.I.D.). Alleen het werk van de Veren. 
�v,. ed.USSR zal door hem nog worden gedaan. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de verga
dering te 22.30 uur door Peterse,M. gesloten.(Einde). 



f/tJtJ/. 
AFSCHRIFT. 

Waarde Vriend, 

U wordt uitgenodigd tegenwoordig te Zljn 

op de vergadering van de NU 

W.Kruiskade 9.

D i n s d a g 

op 17 Juni 1952. 

Het bestuur. 
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VERTROUWELIJK. 

Verbinding: 
No.915. 
Onderwerp: besl.best.verg. NED.-USSR, afd.Crooswijk-Kralingen. 
Datum ontvangst bericht: 12-7-1952. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht : betrouwbaar. 
Tevens bericht verzonden aan: --. 
Medewerkende instanties : geen. 
Ondernomen actie : geen. 

J Kort verslag van de besloten bestuursverga
dering van de Vereniging Nederland-U.S.aR., afdeling 
Crooswjjk-Kralingen, gehouden op Wo.ensdag 9 Juli 1952, 
te 20 uur, ten huize van Minnaard, Guilielmus Jacobus 
Henricus, geboren 10-4-1901 te Turnhout(Blg. )(Bekend), 

Aanwezig 4 personen. 

Minnaard, G.J.H. opent te 20.15 uur 
gadering en zegt, dat het "winterprogram" aan de orde 
is. Spr. zegt tot op heden nog steeds geen bericht v� 
Valent�n, Cornelis, geboren 12-5-1891 te Hillegers- / 
berg(bekend), te hebben gehad omtrent het door hem !1 
op te stellen programma van afd.Noord voor 1952-1953, 

Valent�n,C.zegt hiermede nog niet klaat te 
zijn, daar hlj, zoals reeds bekend is, niet de beschik
king over "Palace 11 kan krijgen en hlj tot nu toe geen 
andere geschikte zaalruimte heeft kunnen reserveren, 
Spr. zegt in een gesprek met van Gemert, Johannes, 
geboren 29-9-1910 te Rotterdam(bekend), te hebben be
sloten om elke maand in Noord een bijeenkomst te be
leggen. De afd.Crooswijk-Kralingen kan dus haar eigen 
gang gaan en haar winterprogram inzenden. 

Minnaard, G.J.H. verwijt Valentljn,c. dat hij 
niet eerder dit besluit heeft mede gedeeld, daar hjj 
hierdoor ook het werk van afd.Crooswijk-Kralingen heeft 
opgehouden. 

Ook de andere bestuursleden zijn zeer ont
stemd over de slappe houding van �alentijn,C. en men 
besluit alsnog zo gauw mogelijk het winterprogram in 
te zenden. 

Adelaars, Franciscus Gerardus Hubertus, ge
boren 28-9-1911 te Geertruidenberg(bekend), levert 
hierna heftige critiek o� Zevenbergen,Arie, geb:9-3-
1914 te Rotterdam(bekend), die veel te laat de maandt 
bladen heeft uitgezet en zelfs de wijk van spr.(Adelaa 
in het geheel heeft vergeten. Spr. zegt, dat hlj de vo
rige week alles al had moeten afrekenen, maar dit, 
door de nalatigheid van Zevenbergen, die natuurltjk 
door het niet uitzetten van de bladen ook geen con
tributie heeft geïnd, niet te hebben kunnen doen en 
hierdoor weer met een schuld van f 30.- was komen 
te zitten. -Minnaard-
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Minnaard,G.J.H. zegt, dat de maandbladen 
inderdaad te laat zjjn uitgezet; hjjzelf heeft ze eerst 
28 Juni gekregen, 10 dagen nadat Zevenbergen,A. ze 
zelf had ontvangen. 

Zevenbergen,A. zegt het zo druk te hebben 
gehad met het verkiezingswerk, dat hem geen tjjd was 
overgeschoten voor de maandbladen. 

Minnaard, G.J.H. zegt bjj de bezorging van 
de bladen vele leden niet thuis te hebben getroffen, 
vermoedelijk door de vacantie en dringt er op aan deze 
week volledige medewerking te geven, opdat alle leden 
hun maandb�d krljgen en de contributie afgedragen kan 
worden aan de penningmeester. 

Spr. zegt hierna, dat het hem bij het bezoe
ken van de jaarabonné's is opgevallen, dat er velen 
onder zjjn, die reeds lang geen lid/abonné meer zijn 
van "NU", ja dat er in Kralingen zelfs een was, die 
reeds 2 jaar geleden bedankt had. Spr. wijst in dit 
verband op de slechte organisatie van het secreta
riaat en zegt een hartig woordje hierover te zullen 
spreken bij het districtsbestuur. 

Zevenbergen,A. hierna over de propaganda 
sprekend, vindt het raadzaam gedurende de vacantie
maanden niet te colporteren, daar dan toch het meren� 
deel der mensen niet te bereiken is. 

Nadat men nog wat over, de uitslag van de 
verkiezingen en de rede van de Groot ,s. heeft gepraat 
sluit de voorzitter te 22.40 uur de vergadering.Einde 
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