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Met ver�1ijzing naar U.v terzijde vermeld schrijven heb ik 
de eer U te verzoeken mij te 11ille� doen berichten of de samen
stellin� van het bestuur van de Vereniging "Nederland-Rusland

voor Utrecht �m omgeving nog ste.eds dezelfde ie als in Uv, aanr:e
baald eo�iJven werd opgegeven. Voorts zal.ik gaarne vernemen of 
de door de genoemde verenif{ing ontwikkelde activiteit U nog aan

leiöing geeft tot opmerJdngen, waarbij ik U tevens ver�oek -te 
mogen woi?d.en in'1"elicht omtrent het standpunt, dat de Veren.Lging 

Nederle.nd-:-Rusland te Utrecht inneemt ten aanzien van eventuele 

aansluiting bij de nieuwe landelijke verèniging, genaamd Voreni

ffing Nederlana-u�s.s.R. 
Blij�ens het Juninummer van het m�ndblad "Nu" (uitgave 

van de ·landelijke vereniging Nederland-u.s.s.R�) heeft in het
. � 

werkcomité van die vereniging zitting J.A. BOERMAM, b�stuurslid 
van de Vereniging Nederlanó-Rusland te Utrecht e 

Il mo�o U verzoeken mij te Willen doen berichten of 
gonocmde J .A •. Boorman identiek is aan Albert Jolia.n BOER.MAl.'1, geb.

18.1 � 19i3 te Utrecht, medis1;h student, nonende Wagenstraat 3 te

Utrecht. 
Uw berichten zie ik met belangsteiling tegemoet. 

Hoofdcommissaris van Politie 

Het Hoofd,van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 

L.L. van Laere.
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In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven deel ik U mede, 
dat van de oprichting van een Utrechtse afdeling van de Vereni
ging "Nederland-U. S. S .R. 11 tot op heden niets is ge bleken. 

Van de Vereniging "Nederland-Rusland" bestaat er te Utrecht 
geen activiteit. Het is, voor zover bekend, alleen gekomen tot 
een initiátiefcomité. Waarschtjnlijk heeft er daadwerkelijk nimmer 
een Utrechtse afdeling bestaan, die representatief genoemd kan 
worden. 

Zo goed als zeker is de door U genoemde J.A.Boerman identiek 
aan ALBERT JOH.AN BOERMAN, geb. te Utrecht 18-1-1923, medisch stu
dent, wonende Wagenstraat 3 te Utrecht, lid C.P.N., lid Utrechtse 
Socialistische Studentenvereniging "Synthesis". 

Verwacht worctt1dat er van eerstgenoemde Vereniging een
Utràchtse afdeling zal worden opgericht. Aan de hand hiervan kan 
nagegaan worden in hoeverre de leden van de Vereniging 1'Nederland
Rusland 11 (zo deze vereniging nog bestaat) zich bij de Vereniging 
"Nederland-U. S.S.R." zullen aansluiten. 

Deze aangelegenheid heeft de volle aandacht van de I.D. Utrecht 
en t.z .t. zal nader worden gerapporteerd. 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA GE . 

De Hoofd-Commissaris 

(R. W. V. Eijk). 
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Hierbij doe ik U toekomen een 
rapport betreffende de oprichting van de 
afdeling Utrecht van de vereniging Neder
land - U.S.S.H.,naar de inhoud waarvan ik 
U kortheidshalve moge verwijzen . 
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De IIoofdcoma(i;)aris van Politie 
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de Heer Hoofd van de 
centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
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IWLICHTINGBWDIENST 
UTRECHT 

GEHEIM. 

A/14-389'48 

R A P P O R T. 

De aandacht wordt gevestigd op een in het dag
blad 11De uraa.rhe id II van 21 Mei 1948 voorkomend artikel, dat 
als volgt luidt: 

Afdeling Nederland - u.s.S.R.

"Te Utrecht is een afdeling van de Vereniging Nederland -
"U.S.S.R. opgericht.Het voorlopig secretariaat is gevestigd 

,; "Cremerstraat 172, Ut.recht�· 
De bewoner van dit perceel is genaamd: 

\� !ILLEM BAK-Cm,geboren te Utrecht 29 Maart 1893,gehuwd met
�atharina Charlotte de Gruiter,geboren te Utrecht 12 Februari 
, 1900,van beroep boekhouder,godsdienst Ned.Herv . 

Van hem is tot op heden op politiek gebied niets ten 
nadele bekend. 

Utrecht,27 Mei 1948. 



' ... G 3 H lL.LM 

Verbinding: 19 
C/14 no. 472'49 Ned-USSR 

1� 
,: 1 1 f 1 ;149 

' 
1 

Onderwerp: Filmvertoning 

Datum :
1 

-8-5-49 
I,1 1 _, 

-----------------------------------------------------------
Heden ten 10 uur werd in het Olympiatheater alhier een 

film gedraaid voor de leden van de Vereniging "Nederland
•u.s.S.R". Deze voorstelling werd aangekondigd n "De Waar

.,,J1Z heid" van 23-4-49 en was toegankelijk voor d · genen, die
. �� een lidmaatschaps- of een huisgenootkaart ko den tonen, 

� 
welke voorzien moest zijn van een betalings egel ter waarde 

lt �-_pJ· van/ 0,60. Men kon zich aanmelden als lid bij: 
n i JU" 1 t. KLAAS NOORLANDER, geb. te Jutphaas 19-8-21. 

,%."· ABRAHAM VAN DER TOGT, geb. te �ouda 10-4-97. 

e 

�- LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER, geb. te Vreeswijk 27-4-89. 
tpD

.-, CHRISTIAAN ULTZEN, geb. te Utrecht 13-6-1900, en 
;,� ELLE RIJPM.A, geb. te Surhuisterveen 6-11-94. 

qv-�/ 
Aantal zitplaatsen: 350. 

C)() �\ 6 l/ Aanwezig: 3 0 personen. 
1 Hoewel de naam van de Vereniging een meer intellectueel 

bezoekerspeil zou doen vermoeden, werd deze film bijgewoond 
door diegenen, die gewoonlijk op C.P.N.-vergaderingen aan
wezig zijn. 

Zo mogelijk zal nog nader worden gerapporteerd in hoe�erre 
hier van werkelijke, dan wel van "gelegenheid"-leden sprake 
is. Een gevilde zaal met werkelijke leden wordt namelijk 
dezerzijds uitgesloten geacht, ook zelfs in het geval dat 
huisgenoten zouden mogen worden geïntroduceerd. 

Als zaalversiering diende een tweetal vlaggen,aan weers
zijden van het projectiedoek opgesteld, n.l. een Hollandse 
en een U.S.S.R.-vla

�
. � 11b-+g 

� Rijpma voorno�md o nde de bijeenkomst en heette speciaa 
'f.� 1we lk:om de heer }.'ETR W, werkzaam op de Russische ambassade, 

. il .H� _. voorzitter van de Russische voetbalbondf(met zi · re -
�� 11 ',1 resse) (deze mededeling werd met applaus ontvangen), alsmed

....a
�

. · �- LEO BERNARD VAN DEN MUIJZENBERG, geb. te Warschau. 17-5-14 . 
.,_, �0 8j; aatstgenoemde vertaalde gedurende de vertoning het in de

� _
film gesprokene. 

Hierna kreeg het woord Ultzen voornoemd. Deze las een 
\ ,\� b

motie voor van het A.N.J.V,-bestuur, gericht aan de regering, 
\)JJ' � "2,� waarin de vrijlating van de militairen Mol en Langendijk 

� werd geëist. Ultzen vroeg namens genoemd bestuur of de ver-�, \te,.,,,ii·, gadering met deze motie kon instemmen. De instemming was 
._...., 

�� 0 algemeen. 
Vervolgens werd vertoond het eerste deel van de film 

"De Jonge Garde", welke de strijd van de Sovjetjeugd in het 
Don-bekken tegen de Duitse overheersers in beeld bracht. 

Nog werd bekend gemaakt dat het tweede deel zal worden 
vertoond op 15 Mei a.s. en dat reeds nu, na afloop der voor
stelling, zegelà voor de tweede voorstelling konden worden 
gekocht. 

Ten 12 uur ging de bijeenkomst rustig uiteen. 

"'-'"'�E Gli iN, 
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Verbinding: 19 
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C/14 no 1069'49 Ned.USSR. 
Datum: 14-1°[4� 1,e�'l... 

Onderwerp: l!1ilmvoorstelling van de Ver. "Nederland
USSR", op 9-10-49 in de Olympiabioscoop 
te Utrecht. 

r(t U Berichtgever betrouwbaar 

,):fa,· ��
,/
!��:�::=��-�===:�:�-=���-------------------------------------

�; ./ 't' Aanvang ten 10 uur. 
1_"'�-�� Alleen die personen hadden toegang, die een lidmaatschaps-

. y- �/ kaart van de Vereniging "Nederland-USSR" of de C.P.N. konden ,,, Vv tonen. 
J>,'JI'. ft�n.#· Aanwezig waren plm. 270 personen, waaronder: 
�" .. , °"' .� MARH'US VAN DER STEEN, geb. 26-1-21, 

�,v?'· 
4SONJA VAN DER STEEN-KAPTEYN, geb. 6-1-22,

��"t,\ 

� cr:ELLE RIJPMA, geb. te Achtkars'pelen 6-11-94, 
.• /BERN.ARDUS JOHANNES SCHREUDEHS, geb. 4-2-19, 
�GERARDUS ANTONIUS FAAY, geb. 15-5-18, 
,tHERMAN SCHEIDT, geb. 18-11-12, 

een oud-gemeenteraadslid van Dordrecht, thans wonende te 
Driebergen, niet bij name bekend (zie ook rapport C/1-
990'49 CPN dd 27-9-49), 
een oud-gemeenteraadslid (van welke plaats is niet bekend), 

, wonende te De Bilt; deze persoon had een sikje, 
,,. WILHELMINA MARIA JOHAN1TA VANJER STEEN-VERBON, geb.20-3-20.
� Als spreker trad op: LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER, -t geb. te Vreeswijk 27-4-89. Hij heette allen hartelijk wel

kom en dankte allen voor hun medewerking aan de Vredes
demonstratie, gehouden te Utrecht op 2-10-49. Hij spoorde 
zijn toehoordera aan, "elk uur van de dag de strijd voor 

• 
de vrede voort te zetten". 
1 Hierna kreeg de landelijk bestuurder MARTEN VAN DER ZEE, 
geb. 30-7-18, het woord. Deze begon met erop te wijzen dat 

� hij in de bezetting steeds had uitgezien naar de dag der 
bevrijding. Toen deze aanbrak was er bij ieder een feest
stemming, of hij nu arbeider, boer of kapitalist was. Doch 
wat is er tot op heden gebeurd? De eminente Churchill had 
reeds in een van zijn redevoeringen aangeraden, de aanval 
op de Sovjet Unie te ontketenen. Geen mens op de wereld 
wil oorlog, maar wel diè lieden ·aie pacten sluiten en haat 
prediken tegen de Sovjet Unie. 

In Haarlem is een bioscoop waar een film werd gedraaid, 
waarin uitsluitend haat gezaaid werd tegen de Sovjet Unie. 
Maar de zaal was de gehele week leeg, alleen de politie was 
aanwezig. De directeur van dit theater was door zijn col
lega's a�ngeraden de film niet te laten draaien. Deze direc
teur bracht echter naar voren, dat het goed betaald werd. 
Je ziet dus, kameraden, dat zij geen middel te erg vinden 
om onder het volk van Nederland de haat tegen Rusland te 
prediken, aldus v.d. Zee. 

-2-
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Hierna kwam er een film over het vervaardigen van grond
stoffen uit bloemen, en zoals dit alles voor het welzijn 
van het Russische volk geschiedt. 

Toen deze film ml..verwege was, liepen plm. 40 personen de 
zaal uit. 

Daarna werd een film vertomnd over de oorlog tussen 
Rusland en Turkije. 

Opm. zegsman: 
RIJPJ\11.A voornoemd, werkzaam als admini
strateur bij het ziekenfonds "Zieken
zorg" te Ut.recht, is lid van het plaat
selijk bestuur van 1 1Nederland-USSR 11 • 

'-'\,J,'
i

GEZ '": 

/ 
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Verbinding: 19 1 Datum: 31-10-49
C/14 no 1114'49 N.U. 
Onderwerp: Vergadering van de afd. Utrecht van de Ver. 

"Nederland- USSR" op 27-10-49 gehouden in de 
bovenzaal van restaurant "Cambridge", Vreden
burg te Utrecht. 

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

Berichtgever betrouwbaar
waardering bericht: idem
------------------------------------------------------------

Aanwezig: 
"'î l PETRONELLA GERARDINA VISCH-VERMEER, geb. 17-3-97, die als

. spreekster optrad; 
�·. v BERNARD WILHELM LINTIEI'u.ANN, geb. 17-7-83,

� �.,� 
LEENDERT CHHIST, geb. 17-7-13,, "'r HERMAN SCHEIDT, geb. 18-11-12, ' e. f, ht \ "i- f KLAAS roORLANDER, geb. 19-8-21 ,

f.b� J.,4: REGIKUS BOOGMANS, geb. 8-12-18,
,� .l�L � �THOMAS ELVERDING, geb. 23-5-97 
� � f}

..;TOHAN MICHEL VAN STENIS, geb. 20-12-22.,
'f' ABRAHAM VAN DER TOGT, geb. 10-4-97, 

1 // ..J. ALBERTUS HENDRIK DANVERS, geb. 8-1 2-18,
� GERRIT WILHELMUS wORTIER, geb. 26-1-96,

N, 1HENDRIK DE RIDDER, geb. 27-6-09, 

' 

1MARINUS ALBERT NOORLANDER, geb. 10-4-29,
vtL,.HEI1'4�ICH HEllli.AW VAM EMST, geb. 25-10-97,
vf",TJITSKE ULTZEN, geb. 28-2-28, 

�.t_ JOHANNA DAMIANA GEORGINA VAN BEEK-TOUSSAINT, geb. 18-9-92.

r 

Nel Visch-Vermeer, die plm. 15 minuten sprak, begon met er
op te wijzen, dat in Rusland de verho·udingen geheel anders 
zijn dan in Nederland. De jongeren kunnen daar steeds dat
gene bereiken, waarvoor zij krachtens hun aanleg geschikt 
zijn. Een jongen studeert daar op kosten van de staat en 
wanneer hij zijn studie heeft voltooid, bijv. voor arts, 
dan zorgt de staat voor een practijk. Deze practijk ligt
in het begin altijd ver van het ontwikkelingscentrum. De 
jonge artsen moeten hun jonge tijd doorbrengen op af5elegen
posten, waar niet veel comfort is. Later worden zij in 
grotere plaatsen tewerk gesteld. Alle arbeiders hebben mede
zeggenschap in de bedrijven; de laagste lonen zijn 350 roebel
hiervan gaat geen loonbelasting af. Elk groot bedrijf wordt 
geleid door een "drieh.oeksleiding", nl. de directeur van het
bedrijf, de directeur van de arbeidersorganisatie.ren de di
recteur van de partij, geassisteerd door een lid van de 
jeugd-partijorganisatie. Werkloosheid bestaat niet; zou er
nl. dusdanig weinig werk zijn, dat werkloosheid zou gaan 
dreigen, dan wordt di� ondervangen door elke arbeider b.v.
3 uur arbeid per dag te laten verrichten. 

De opofferingen van de Russische bevolking in de oorlog 
hadden spreeksters bewondering gewekt. De mannen hadden de 
leus: "Wij gaan vechten om de vijand te verslaan"; de vrou
wen hadden de leus: "Wij gaan werken om de vijand te ver
slaan"; de jeugd had de leus: "Wij gaan leren om de vijand
te verslaan". Geen enkele vrouw is in Rusland verplicht te
werken. Wanneer zij echter werken, dan hebben zij dezelfde
rechten als de mannelijke arbeider. Wanneer de vrouw moet 
bevallen, krijgt zij 2 maanden voor de bevalling en 2 maan
den daarna vrij met behoud van loon en 1 maand vacantie, 
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ook met behoud van loon. 
y�� Bij de hierna volgende bestuursverkiezing werden als be
. r.1� 1 stuursleden gekozen: ,� ...f..-,voorz.: REITSMA (personalia niet bekend), 

of"' ,Secr.: LUCRIS DEKE�.i.A EBBO JOHAN KBAlrIBR, geb. 27-4-89, 
J, Penningm.: KLAAS NOORLANDER, geb. 19-8-21 

ABRAHAM VAN DER TOGT, geb. 10-4-97, 
TJITSKE ULTZEN, geb. 28-2-28. 

Aanvankelijk was als bestuurslid gekozen J.D.G. van Beek
Toussaint, die bedankte in verband met haar drukke werk
zaamheden. 

Volgens zegsman vertelde een der aanwezigen na afloop der 
'vergadering dat Nel Visch-Vermeer 25 jaar in Rusland was ge

weest en in 1947 terug was gekomen. Haar man was in Rusland 
� . .

ingenieur, haar zoon werkt bij een metaalbedrijf van Ver
schuur (Verschure & Co.'s Scheepswerf en Machioefabriek te 
Amsterdam?), terwijl haar dochter studeert. Haar beide kin
deren hebben de ontwikkeling in Rusland meegemaakt als Rus
sische kinderen. 

/geassisteerd door een lid van de 
jeugd-arbeidersorganisatie, 

··-L' \J-.15�IEN:
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VERTROUWELIJK 
rl· 

� Il \ -� t fEB. 195 
._�R; �

� • J ./ 
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nl· 1 Datumr 1rf-�-5'1 )

.-.���·�IJ!, Onderwerp: Lede,ivergader ing van è.@ B:flhli&! UJReetn V&:R 
de Ver. "Nederland-USSR" op 14-2-51 ten huize
van H. Scheidt, Celebesstraat 35 te Utrecht 

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

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht idem 
-------------------------------

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

Aanvaogten 20 uur, einde ten 22 uur.
� Aanwezig waren: 
,._ Il HENDRIKA HENRIETTE VAN DER VELDE-TEFFER (8-2-13),
)t HERMAN SCHEIDT ( 18-11-12), 
XI ALIDA SCHEIDT- VAN DAM (7-9-15) 
X I TJITSKE ULTZEN (28-2-28), 
. IELISABETH CORNELI.I VAN DER VEEN-VAN EMMERIK (18-3-11),
X I ABEL JAN SMITH ( 1-12-21), 
/" ,vermoedelijk JOAN COENRAAD HEKMAN (26-5-79), partijlid en

oud hoofdbestuurslid van het N.A.S. 
/ SMITH opende de vergadering en stelde als eerste punt aan
de orde ,het benoemen van een gedelegeerde voor het congres 

�van de Vereniging "Nederland-USSR", te houden op 4-3-51 te 
� ?' • Amsterdam. Hiervoor komt in aanmerking ABRAHAM VAN DER TOGT

(10-4-97)�ie op deze avond door ziekte afwezig was • 
Hendrika Henriette van der Velde-Teffer lichtte de candi

daatstelling als volgt toe:"In de eerste plaats hebben we ge
dacht aan SCHEIDT,maar deze moet zich op ander werk concen
treren,zodat deze goede werker zich uit de vereniging terug
moet trekken.Als gevolg hiervan komt van der TOGT,die samen
met SCHEIDT tot de beste werkers van de vereniging behoort,
in aanmerking voor afvaardiging naar Amsterdam". 

/Nadat niemand bezwaar had gemaakt tegen deze candidaatstel
,ling kwam als volgend punt ter sprake de vorming van het be-

/1 stuur voor "West". Het gewe stel ijk be stuux (Verb. 19, Waarschij n
lij k valt het gewest iamen met het district der C.P.N.)had 
gemeend goed te doen�Utrecht in 4 afdelingen te splitsen,
namelijk "Noord","Zuïd","Oost" en "West".Voor de afdeling 
"West" werden dan verzocht in het bestuur plaats te nemen 
Elisabeth Cornelia van der VEEN-van EMMERIK en Abraham van 
der TOGT. 

Naar aanleiding van deze candidaatstelling voor het bestuur
van de afdeling "West" merkte HEKMAN op:"Is dit een partij
vergadering?Want ik heb in de krant gelezen,dat de partij 
overal kleine kringetjes gaat vormen en dat daar besturen

\
voor worden gekozen." 

Men schrok na deze opmerking en van der VELDE-TEFFER haastt€
zich te vertellen,dat dit geen partijvergadering was en er 
ook niets mee te maken had.SMITH en SCHEIDT beaamden zulks. 

Besloten werd,dat het nieLtWe bestuur van de afdeling "West"
zijn eerste vergadering zou houden op Donderdag 22 Februari 
ten huize van van __ de.r VEEN-van EMMERIK om de bestuursfuncties
te verdelen en om tevens een te beginnen ledenwerfactie te 
bespreken. 

Als derde punt kwam de maand van vriendschap met de USSR
ter sprake.Utrecht heeft grote planne,,; 
1. Tentoonstelling van Russische cultuur en volksvlijt in 

het gebouw van IC.en W. te Utrecht op 31 Maart en 1 April
1951,ter inleiding van de feestelijkheden. 
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(Verdeeld over de maand April 1951: 
2. Een sportlezing te houden door KRAMER,waarvoor men sportver

enigingen wil interesseren.
3. Muziekavond te geven door dr.REBLING.
4. Lezing over het schaakspel of het organiseren van een simul-

taan-seance.
Deze plannen ondervonden critiek van SCHEIDT en Tjitste ULTZEN. 
Scheidt was er niet van overtuigd,dat een tentoonstelling als 
bovengenoemde een financieel voordeel zou kunnen brengen. 
Volgens hem ging natuurlijk de propaganda voor,maar de kas van 
de vereniging,die toch al niets bezat,mocht hierdoor niet dieper 

lin de schuld komen te zitten. 
SMITH gaf hierop het volgende antwoord:"Je begrijpt natuur

\lijk ook wel,dat de WOKS uit Den Haag deze hele tentoonstelling 
financiert". 

Vervolgens stelde Tjitske ULTZEN de vra.ag,waarom dr.Rebling 
toch altijd een zaal met een vleugel wilde hebben en of hij 
niet op een gewo11e piano kon spelen.Het werd haar duidelijk ge
maakt,dat indien deze muziekavond een propaganda-avond voor de 
vereniging zou moeten worden,dr. Rebling dan niet op een gewone 
piano kon spelen,daar dit een blamage voor de vereniging zou 
zijn en dat dit tevens voor dr.Rebling niet zo'n prettig ge
voel zou zijn,daar hij belangeloos medewerkte. 

Er werd dan ook besloten om uit te zien naar een kleine zaal 
voor circa 100 personen,waar een vleugel aanwezig is. 
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'Vaa:rde Vriend ,
Utrecht, 26 Januari 1951.-

/ 

��s Zêidag 25 Februari a.s. zal het 10 jaar geleden zijn, dat Amsterdam 
gruwel�_man ?Pstand tegen de Duitse bezetter, naar aanleiding van de 

1 Jke misdaden tegen onze Joodse bevolking.-
Deze da 1 . prot t

g za .1.n Amsterdam plechtig herdacht worden en tevens zal er een 
es opklinken tegen àS:ax deze bezetters die zij nu weer willen be

wapenen.-

!/eèben. zich in de grote en kleine steden oomi tê' s gevormd, om ook de. 
l

te 
àen bui ten Amsterdam in de gelggenheid. te stellen deze herdenking biJ 

al
wonen.-In Utrecht heeft aich ook een comi t�' s gevormd en natuurlil1.k 

-� ook onze Vereniging, die alleen maar kan bestaan in een Vredelievend 
�d,haar medewerking verlenen.-

�ervoor h�eft het Comi t� kaarten laten drukken om ook de 1!trech tenaren
eze dag bij te laten womrn.-Op deze kaarten komen vier vakJ es voor van 

50 cent en êên van dertig cent, zijnde de rüskosten Utrecht,Amsterdam 
retour.- Er is dus gelegenheid dit bedrag bij elkaar te syaren.-
De bedoeling is wel/Wekelijks dit bedrag bij diegenen op 'te halen d.ie 
een kaart koopt.-Vriend, werkt met deze kaarten, het is van het groot
ste belang, een dienst voor het handhaven van de Vrede, dat deze kaar
ten spoedigste uitgezet worden.-
A,s, Dinsdagavond tegén acht u ur, zal een bestuurslid nog het �én en anà 
ander hierover met U bespreken9 ten huize van onze vriend Scheidt, 
Celebesatraat 35 en blijft er nog tijd over, kunnen wij misschien nog 
even op stap gaan.-Zonder tegenbericht rekenen wij er op dat dit doorgaat
Begin echter reeds direct te werken, zodat er Dinsdag reeds resultaten 
te melden zijn.-Hier.bij ingesloten vier stuks van deze kaarten.-

f P.s. Tegen acht uur vangt de besureking aan.-

Met vriendschaunelijke groeten,
Namen.'s het b estuur9-

Secr.-
1 \. 
1 
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voor deelname aan de groot•• b.ercleAklng te Amsterdam op 

ZONDAG 25 FEBRU.A.lll 1951 ter gelegenheid van het feit, dat 

10 jaar geleden de Februari-staking plaats vond. 

Naam: ...... .. . .......................................... . 

Adres: ... . 
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Verbinding: 19 
c/14 no 546'51 NU 

Onderwerp: Vergadering van de Vereniging "Nederland-USSR", 
gehouden op 2-6-51 ten huize van HENDRIKA HEN
RIETTE VAN DER VELDE-TEFFER, Oudegracht 326 te 
Utrecht. 

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

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht idem 
------------------------------------------------------------

.v{ 
Aanwezig;f LUCRIS DEKEMA EBEO JOHAN KRAMER (27-4-89), 

voorzitter dist.rictsbestuu.r "NU", 
\p<.IHENDRIKA HENRIETTE VAN DER VELDE-TEFFER (8-2-13), 

secretaresse districtsbestuur, 
�!BERNARD WILHELM LINDEil'IANN (17-3-$3), penningmeester 

dist±ictsbestuur, 
' 1 JOHANNA PAULINA CORNELIA ROETERDINK (8-11-26), 

,t::\.. toegevoegd districtsbestuurslid, 
�WILLEM HULST (9-12-16), hoofdbestuu.rsliá NU, 

· FIMKJE BOTTENBERG-WI:ERSMA ( 6-5-07), afdelings-
bestu.u:rstex "NU" te Den Dolde:r.

Kxamer heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder Hulst. 
,Aan de o:rde was het agenda-voorstel voo:r de vergaderingen 

met alle afdelingsbestuxen van de Vereniging "Nederland
USSR 11 . De diverse punten werden besproken onder leiding 
van Hulst. 
1) Ver�terking y��e orEanisati�.

Van der Velde vertelde dat er een afdeling West bestond
en dat er gepoogd wordt een afdeling Noord te vestigen 
onder leiding van Roeterdink. Ook zou men nog proberen in 
Oost en Zuid een afdeling op te .richten, maar daar had men 
een zwaar hoofd in. In de binnenstad is de vereniging zo 
goed als uitgewerkt door gebrek aan bestuur. Hµlst gaf toe 
dat het in Utrecht moeilijk werken was. 
2) Sti?hti?� van nieuwe afdeling�Q

Kramer lichtte toe, dat men van plan is een afdeling te
stichten in Maa.rssen, Culemborg en Zeist. De afdelingen 
Zeist en Den Dolder zijn reeds in oprichting. Van der Velde 
zeide, dat Culemborg een blunder was geweest van de afdeling 
Utrecht, daar het districtsbestuur die zaak na de a�èe��aga
delegatievergadering, in April 1951 te Culemborg gehouden, 
niet krachtdadig genoeg ter hand had genomen. Hulst zeide 
hierop dat dit een pijnlijke geschiedenis was. 
3) !ie d�_g�J;�.

Aan de afdeling Utrecht is opgedragen, voor eind Augustus
1951 50 nieuwe leden te winnen. Hie.rbij ve.rtelde Hulst dat 
Amsterdam er 250 nieuwe leden per maand bij kreeg zonder 
een bijzondere actie daarvoor te voeren. Roeterdink merkte 
op, dat Hulst zijn mond dicht moest houden ove.r Amsterdam, 
daar de vergelijking met Utrecht niet opging omdat het in 
Amsterdam zoveel gunstiger werken is. Lindemann viel haar 
hierin bij. 

-2-
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4) AÈ.2f!!!éwerving.
Van der Velde merkte op dat men in Utrecht alleen

leden heeft die tevens geabonneerd zijn op het blad "NU". 
Hierover behoefde dus eigenlijk niet gesproken te worden. 
5) Nieuwe Nederlandse Filmliga

De Filmliga heeft volgens Kramer in Utrecht practisch
opgehouden te bestaan, daar zij geen zalen meer kan krijgen 
en er geen geld beschikbaar is. Hulst vroeg waarom men 
geen zalen kon krijgen, waarop Van der Velde antwoordde 
dat de Filmliga in Utrecht voor een mysterieuze vereniging 
werd versleten. Hulst bracht hierop naar voren dat men het 
dan onder een andere naam moest doen. Dit had o.a. een 
keer in Uitgeest succes gehad. In de verkiezingstijd had 
men daar nl. geen zaal kunnen krijgen en toen hadden ze 
een restaurateur verteld dat ze een revue wilden houden. 
De man zou hiervoor ook nog kaarten verkopen. Hij ver
kocht echter wel geen kaarten, maar men had in Uitgeest 
de beschikking over een zaal. 

Hierna bracht Lindemann naar voren dat men in Utrecht 
geen geld had om een film te huren. Zelf had hij alf 50 
uit eigen zak bijgelegd, terwijl er nog een rekening open 
stond van ca. / 40. (!Lulst zeide hierop dat een film 1000 
gulden kostte voor het vervaardigen van een Nederlandse 
tekst. Hier kwam dan nog 100 gulden bij voor het vertalen, 
500 gulden aan inV..Q,errechten en nog 150 gulden voor het 
keuren van de fil!!!,:jVolgens Lindemann kon dit alles wel 
waar zijn, maar hij zag geen kans in Utrecht een film te 
laten draaien. Hulst zeide dat het hoofdbestuur Utrecht 
"de �trot niet af zou bijten II als ze de film niet konden 
betalen want dit was in andere plaatsen al meer gebeurd 
en dan had het hoofdb�stuur bijgepast. Hierop stoof Lin
demann op, zeggende dat men dit voor Utrecht nooit gedaan 
had. Trouwens, jullie sturen wel een dubbelle kwitantie 
uit voor de mensen en jullie hebben ook nog voor de af
deling Utrecht 36 gulden te veel afgehouden bij een af
rekening. Dus het is een mooi zootje bij jullie daar. 
Hulst keek verschrimt en zou de zaak onderzoeken. 
7) Uitgave brochures.

CV.Jin der Velde vertelde dat men in Utrecht dacht alle
brochures verkocht te hebben, maar ABEL JAN SMITH (1-12-
21) had een briefje gestuurd waarin hij mededeelde dat
hij wegens familieomstandigheden zijn bestuursfunctie
neerlegde en dat het briefje was vergezeld van eep _pakket,
inhoudende 160 brochu_res "Wij waren in Sovjetland"-._)Hulst
vroeg om desondanks de verkoop krachtig ter hand te nemen.
8) Dele�tievergadering.

Volgens Hulst was deze in Utrecht zeer geslaagd ge
weest want Van der Velde verklaarde dat er precies 186 
Werkspoorders waren geweest. Hierop riep Kramer uit: 
"Dlls meer dan de helft" (van de aanwezigen). 

Zie ook rapport Verb. 19 - C/1 no 533'51 dd 5-6-51 

-3-
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9) �Ofilf!J2lannen
In Utrecht is men volgens Kramer van plan om de zomer

1951 te benutten om de zaak goed op poten te zetten als 
voorbereiding voor de wintercampagne. 
10) Voorstellen uit de afdelingen.

Er kwamen geen voorstellen naar voren en Hulst ging
hierop praten over de uitvoering van een ev. muziekavond 
in Utrecht in samenwerking met het Amsterdams Philharmo
nisch orkest en met medewerking van Dr. Rebling als solist. 
Kramer beweerde dat Rebling in Utrecht niet zo bekend was 
en dus geen mensen zou trekken. Hierna werd het idee ge
opperd van Haakon Stotijn als solist. Hulst dacht wel dat 
dit door zou kunnen gaan. Lindemann bracht nogmaals naar 
voren dat men hiervoor geen geld bij elkaar kon brengen. 
Hulst zeide dat het hB dan wel het orkest met solisten zou 
betalen als Utrecht het risico van de zaal en de belasting 
op zich wilde nemen. 

Hierna moest Hulst naar Amsterdam vertrekken. 
Na het vertrek van Hulst kwam het gesprek op ABEL JAN 

SMITH en toen moest Van der Velde het hele verhaal doen. 
Kramer vond dat zij maar eens naar hem toe moest gaan. 
Hierbij kwam naar voren dat dit niet ging daar Smith niet 
meer bij zijn vrouw woont. Lindemann vond dit een reden te 
meer dat v.d. Velde moest trachten het gezin weer bij elkaar 
te brengen. Deze vond dit echter geen baan vmor een secre-
taresse maar 1indemann vond dat zij dit beter kon doen dan 
een der andere aanwezigen. Men deed toen het voorstel de 
meelfabriek op te bellen (Smith werkt bij een meelfabriek 
in Hilversum) ten einde met hem in contact te kunnen treden. 

De rondvraag leverde niets bijzonders op. Men deelde nog 
mede dat er op de volgende districtsbestuursvergadering de 
agenda bepaald moest worden voor de candidaatstelling voor 
de verkiezing van het districtsbestuur. Hierbij konden 
echter de bestuursleden van de onderafdelingen niet aan
wezig zijn, zo werd medegedeeld. 

Niet aanwezig waren: 
ABRAHAM VAN DER TOGT (10-4-97) van de afd. West-Utrecht, en 

X I MIES VELTMAN (17-11-23) van de afd. Bilthoven in oprichting. 
Men is van plan een nieuw bestuur te vormen voor de 

\ Filmliga te Utrecht en men dacht er over om hiervoor o.a. 
t ·1 / l MARINUS RIETVELD ( 29-9-19) aan te zoeken. 
\, l_7 

X 
I Verder deelde men nog mede dat HENDRIK VAN ENTER (3-1-82) 

V
er het bijltje bij had neergelegd wat betreft de afd. Drie
bergen van "NU" daar hij deze vereniging een dievenbende 

. \l voád. 

GE�\/ 
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Verbinding: 19 
C/14 no 645'51 NU 
Onderwerp: Jaarvergadering 

USSR", gehouden 
te Utrecht. 

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht idem 

-GP��� --------------

ACO/ . 

DAT: , & J/ 

f,rjè:--�-- --------------

Aanwezig waren ca. 30 personen, waaronder: 
JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER- DE RIDDER (2-7-1900), 
RICHARD VAN DER VELDE (17-1-10) en echtgenote, 
HENDRIKA HENRIETTE TEFFER (8-2-13), 
LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER, 
BERMARD WILHELM LINDEMANN ( 17-3-83), 
ABRAHAM VAN DER TOGT (10-4-97) en echtgenote: 
CORNELIA HENRICA JOHANNA SPARNAAIJ (26-6-97), en 
CONNY HARMINE JOHANNA ANTOINETTE VAN EMDEN, geb. te Utrecht 
18-10-22, schrijfster-analyste op het Organisch-Chemisch
Laboratorium te Utrecht, wonende Twijnstraat 15 bis te Utrecht.

Kramer opende de vergadering met een korte speech, waarin 
hij de moeilijkheden liet uitkomen die de Ned. regering Sovjet 
burgers in de weg legt, die Nederland willen bezoeken. Verder 
liet hij uitkomen dat Rusland er geen IJzeren Gordijn op na 
houdt, maar dat Nederland bezig was er een op te richten. 

Hierna kreeg Mevr. v.d. Velde het woord, die een overzicht 
gaf van het verenigingsjaar en een overzicht van het huidige 
ledental. Zij wees op organisatorische fouten, in het afge
lopen jaar door het bestuur van het Gewest Utrecht begaan. 
In Utrecht bestaat één afdeling, n.l. de afd. "West", welke 
goed functio�eerde. Een afd. Noord is in oprichting. Het 
ledental had het afgelopen jaar een vooruitgang van 120 leden 
te zien gegeven (oorspronkelijk waren 160 nieuwe leden gewon
nen, doch er waren er weer 40 afgevallen, meestal om financ;i
ele redenen). Al met al, geen slecht jaar, besloot zij haar 
verslag 

Kramer stelde nog tijd voor discussie beschikbaar, maar 
daar niemand hiervan gebruik maakte, kreeg Lindemann het 
woord. Deze gaf zijn verslag als penningmeester en eindigde 
met mede te delen dat er een tekort van plm / 75 is, waar 
iedereen nogal tevreden over was. 

Kramer deelde mede, dat alle bestuursleden zich weer candi
daat wilden stellen, maar dat de vergadering nog andere can
didaten kon opgeven. Hij zeide voorts dat het bestuur nog 
uitgebreid moest worden. Hierbij was het bestuur voor de 
moeilijkheid gekomen, dat indien zij nog candidaten stelde, 
deze werden onttrokken aan hun afdeling, welke goede krachten 
niet kon midsen. Daarom stelde het gewestelijk bestuur voor 
om FIMKJE BOTTENBERG-WIERSMA (Den Dolder) en ABRAHAM VAN DER 
TOGT (Utrecht-West) in het bestuur op te nemen. Daar niemand 
tegen dit voorstel was en ook v.d. Togt zich niet terugtrok 
(wat aanvankelijk zijn voornemen was geweest), werden beiden 
in het bestuur opgenomen. 

Bij de rondvraag stelde v.d. Velde de vraag of niet een tele
gram naar de Ned. regering kon worden gezonden als adhaesie
betuiging met het vredesvoorstel van Malik. Besloten werd een 
telegram van de volgende inhoud te zenden: "De Ver. "N.U. 11, in 
ledenvergadering bijeen, verzoekt de regering h

�
r instemming 

te betuigen met het vredesplan Malik en verzoekt erugtrek-
king troepen Korea",. \"'""9:EZIEN: 
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VERENIGING NEnr;:RLAND-U.s.s.R. -GE\V-EST UTRECHT •
.§e��.1?,2:.�a_ght ].2.§-Qt_!:e_ghj • .= _________ _ 

Utrecht, 2l Juni '51-
Waarde Vriend(in), 
Bij dezen nodigen wij U uit, tot het bijwonen van onze jaar
vergadering die gehouden zal worden op: 

IX)NDERDAG 28 JUNI A.S. IN CAFE OLYMPIA, AMSTERD. STRA.AT'NEG 

AANVANG 8 UUR!!! 

AGENDAt Opening. 
,l 

Overzicht �an het werk over het afge
lopen jaar. 
Stand van de leden ov€r h et afgelopen 
jaar. 
v·erslag 'P enningI!l.e e.st·er. 
B�stuursverkiezing • 

• 
• C$.ndidaten kunnen tijdens de vergade ring gesteld wol:'à.e1:i_.-

Gezien de belangrij1!Jleid van deze vergade ring, rekenen wij er op
dat U aanwezig bent,-

Het Bestuur.-
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�Vexbinding: 19 
C/14 no 1105'51 NU 

Datum: 6-11-51 

/���j<t 
Onderwerp: Bestuursvergadering District Utrecht Verenig..i:hg 

"Nederland-USSR", gehouden op 31-10-51 ten huize 
van L.D.E.J. KRAMER, Hobbemastraat 1 bis �e Utrecht. 

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

----

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht idem 
-----------------------------------------------

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

Aanwezig: LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER (27-4-89), 
HENDRIKA HENRiëTTE VAN DER VELDE-TEFFER (8-2-13), 
JOHANNA PAULINA CORNELIA ROETERDINK (8-11-26), 
ABRAHAM VAN DER TOGT (10-4-97), 
een onbekende. 

Ten ca. 20 uur opende Kramer met een kort welkomstwoord de 
vergadering en zeide, het te waarderen dat de onbekende bereid 
was tijdelijk het penningmeesterschap op zich te nemen. Hij 
voegde er echter aan toe, dat de onbekende er wel rekening 
mede diende te houdàn dat deze waarneming langer kon duren dan 
werd verwacht. Tevens diende hij het voorstel.in, onbekende 
uit te nodigen iedere districtbestuursvergadering bij te wonen, 
waarmede de aanwezigen instemden. Kramer vroeg hiero� aan de 
tijdelijk penningmeester of hij reeds met Lindemann (Bernard 
Wilhelm Lindemann, geb. 17-3-83) had afgesproken en deze ant
woordde hierop dat hij 5 Nov. a.s. naar Lindemann zou gaan. 
Van der Velde-Teffer vroeg daarop, hoe laat de penningmeester 
ging, want zij zou dan ook gaarne aanwezig zijn. Roeterdink 
had ook nog de belasting van 20 Oct. (filmvoorstelling) van 
Lindemann tegoed, groot/ 23,33, daar zij dit bedrag had voor
geschoten. Kramer verzocht de penningmeester tevens een steun
lijst aan te vragen. Deze steunlijst dient om het geld dat 
Lindemann heeft voorgeschoten bij elkaar te krijgen en het hem 
dan terug te betalen. Het totaal door Lindemann voorgeschoten 
bedrag was/ 50. Ook deed Kramer het voorstel, dat het dis
trictsbestuur aan Lindemann een door de districtsbestuursleden 
ondertekende schuldbekentenis zou geven. Hierna wilde Kramer 
het resultaat weten van de filmvoorstelling van 20 October • 
Roeterdink vertelde daarop, dat zij net de dans ontsprongen 
waren en gelukkig de kosten er uit gehaald hadden, wat Van 
der Togt deed opmerken dat hij nog een bijdrage van Professor 
Minnaert had. Hij verzocht de penningmeester, dit bedrag bij 
hem te komen halen en het aan Lindemann ter hand te stellen. \A Verder had Roetarqin� een schrijven uit Amsterdam ontvangen,

/1 waarin werd ge�räàgêfof zij als secretaresse van het district 
Utrecht op 3 Nov. a.s. ten huize3Vtt WfM-ifûISt de hoofdbestuurs
vergadering wilde bijwonen om zodoende een nauwer contact te 
leggen tussen districtsbestuur en hoofdbestuur. Hierop werd 
haar gevraagd, speciaal de aandacht te vestigen op: 
1. de nare toestand wat betreft de zaalhuur in Utrecht,
2. de noodzaak van nieuwere films,
3. de situatie van Lindemann en daarbij onbekende als waar-

nemend penningmeester voor te stellen.
Kramer vertelde dat in Amsterdam veel meer films gedraaid werden 
dan wij in Utrecht ooit te weten kwamen. Van der Velde-Teffer 
betoogde echter, dat het in Amsterdam wel kon, daar die films 
allemaal ongekeurd waren en wij in Utrecht niet de kans kregen 
zulke films te draaien. Van der Togt bracht het gesprek op de 
film van 25 Nov. a.s. Deze voorstelling gaat niet door, daar 
de partij (CPN) die dag vermoedelijk een vredesdag organiseert, 
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waaraan een Hannie Schaft-herdenking wordt gekoppeld. 
Er werd danook besloten, de filmvoorstelling te verschuiven 
naar 2e Kerstdag in het Olympiatheater. Aan Roeterdink 
werd verzocht, Amsterdam te vragen, niet de film "Afge
vaardigden van de Baltische vloot" te sturen, maar de 
film "In Vredestijd". Dit genre film zou het volgens 
Kramer beter doen. Hierna las Roeterdink een brief uit 
Amsterdam voor, waarom het geld voor de film van 22 Oct. 
nog niet was betaald en waarom haar rapport omtrent de 
filmvoorstelling, vermeldende aantal personen, stemming 
in de zaal, hoeveel nieuwe gezichten, algemene indrukken, 
etc. nog niet was binnen gekomen. Roeterdink vertelde dat 
haar rapport reeds was verzonden en dat het geld was ge
gireerd. Kramer informeerde nu naar de ledenwerfactie, 
waarop Roeterdink tot haar schande moest bekennen, dat 
zij de nieuwe leden nog niet had geteld, maar wel in de 
cartotheek had opgenomen. Ook vroeg de penningmeester 
aan Van der Velde-Teffer of zij niet een mannetje had, 
dat in de afd. "West" kon werken, waarop Kramer aan Van 
der Togt vroeg, eens bij de familie Kapteyn in de J.P. 

1 Koenstraat aan te gaan. Wellicht hadden Sonja of Wladimir 
Kapteyn interesse. 

Om 22 uur verliet men de woning van Kramer. 
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Aanwezig: LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER (27-4-89), voorz., 
JOHANNA PAULINA CORNELIA ROETERDINK (8-11-26), secr.,
BERNARD WILHELM LINDEMANN (17-3-83), penningm., 
en de wnd. penningmeester. 

Kramer opende de vergadering met speciaal Lindemaan welkom 
te heten; hij hoopte dat deze de komende vergaderingen weer 
zou kunnen bijwonen. Tevens verzocht hij de wnd. penningmeester 
deze functie te blijven vervullen. Vervolgens zeide hij, dat 
hij zich te oud voelde worden om met vol élan aan de eisen die 
het voorzitterschap stelt te voldoen. Hij drong daarom aan, uit 

. te zien naar een jongere voorzitter, zodat de vereniging tot 
'<S)� resultaten zou komen op de ledenvergadering in Maart 1952. 

\ Vervolgens bracht Roeterdink verslag uit van haar bezoek aan 

•
'het H.B. te Amsterdam op 10 Nov. jl. ALFRED BLUMER (20-4-10),

1 I hoofdredacteur van "NU", is van de ze ""fUnc'ttë ontlreven omdat 
lïij zich niet stoorde aan de adviezen van het H.B. Tevens was 

I 
I J' er veel critiek op hem geweest uit de afdelingen en had hij

wo � zich te buiten gegaan aan onvriendelijkheden aan het adres 
�l ,I van vele H.B. leden. De redactie was nu overgenomen door Leo 

1 Koning. Het H.B. is van plan, "NU" in gróter formaat te laten 
verschijnen en tevens uit te breiden. Het laatste had critiek 

1 gehad van Roeterdink, daar zij bang was dat het abonnements
�\,)î3>-'_' geld niet verhoogd kon worden en de kwaliteit van het papier
, � slechter zou worden. Het H:B had deze critiek naast zich neer 

gelegd en het plan gaat door. Lindemann merkte op: "Jopie, je 

• 

critiek was zeer juist, nu moeten ze het zelf maar zien, maar 
een financiële strop wordt het". Hierop zeide de wnd. penningm. 
dat als het grote formaat er eenmaal zou zijn, ze helemaal 
niet meer terug konden, daar dit wel eens niet alleen geld, 
maar ook leden zou gaan kosten. "Nu", zei Kramer, "van een 
terugvallen op het oude formaat kan geen sprake zijn. Jopie, 
schl'ijf aan Amsterdam dat Utrecht felle critiek heeft wat 
betreft het veranderen van het formaat van "NU!!". Roeterdink 
had ook nog een schrijven ontvangen van het "Ballet der Lage 
Landen", dat voor NU wilde optreden en maar liijfst / 300 per 
avond vroeg. In Amsterdam had men toen verteld dat over dit 
bedrag nog te praten was en dat men de directie van het ballet 
hierover zou spreken. Lindemann merkte op dat"we maar liever 
van dat gedans moeten afzien en v�mrzichtig met de centen ma
noeuvreren

,.,
daar er een tekort was aan het HB van/ 210,26:1 

De vergadering stemde hiermee in en Lindemann verzocht om 
zelf of via de wnd. penn. het districtsbestuur maandelijks op 
de hoogte te houden van de financiële toestand. Lindemann 
vroeg of de zaal van 110lympia" was vastgelegd voor de film
voorstelling op 2e Kerstdag. Roeterdink bevestigde dit. Kramer 
vond dat dit ook schriftelijk moest gebeuren. Lindemann ant
woordde dat dat geschrijf toch maar een wassen neus was; dat 
heb je gezien aan de vredesbeweging. Daar hebben ze een brief 
geschreven aan de kerkeraad om een onderhoud en kregen bericht 
terug van het moderamen der kerkeraad dat doorzending aan de 
kerkeraad nutteloos was zodat ze deze brief weer terugzonden. 
Wij hebben beide brieven als documentatie doorgezonden naar 
Amsterdam, zodat ze wel in "de krant" zullen komen. Kramer 
vertelde nog dat hij van plan was Ds Hugo van �alen uit �e 
nodigen om voor de Ver. een lezing te komen houden over

' 
è�onderwerp naar keuze en vooral studenten��e animeren. GE N:/

�, 
-
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Aanwezig: LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER (27-4-89), 
X IBERNAHD WILifELM LINDEMANN ( 17-3-83),

ABRAHAM VAN DER TOGT (10-4-97), 
JOHANNA PAULINA CORNELIA ROETERDINK (8-11-26), 
en de wnd. penningmeester. 

Behandeld werd wederom de mogelijkheid van het huren van een 
zaal in "Tivoli" voor een uitvoering met het Ballet der Lage 
Landen. Lindemann deelde mede, dat het hem, hangende de k\estie 
van de overname van "Tivoli" door de Gemeente Utrecht, niet 
mogelijk was een overeenkomst af te sluiten. Van der Togt was 
zeer sceptisch gestemd met betrekking tot de mogelijkheid van 
het huren van "Tivoli". Kramer meende dat er tegen de overname 
van Tivoli nog wel oppositie zou zijn van de kant van de CPN, 
CHU, A.R. en VVD. Na enige discussie over de houding, welke 
de CPN diende in te nemen met betrekking tot de overname, be
loofde Lindemann, dat hij in de komende fractievergadering van 
de CPN het voorstel zou indienen dat zij tegen de overname 
moest stemmen. Misschien zou hierdoor een gelegenheid tot cul
tuuruitb.reiding verloren gaan, doch bij vó6rstemmen zou voor 
een "va.n progresiviteit verdachte organisatie" alle kans ver
keken zijn om nog ooit een vergadering in Tivoli te beleggen. 
Na enige bespreking werd besloten, dat de wnd. penningmeester 
als gedelegeerde het Vredescongres (8 en 9 Dec. te Amsterdam) 
zou meemaken. Zulks zou aan het stadsbestuur van de Vredes
beweging te Utrecht worden meegedeeld. 

u.,.J X / 
Kramer vertelde vervolgens dat GIJSBERTUS CORNELIS VAN LEWE

Jr':,,;IJ!l (26-11-04), land. penningm. van "NU", hem had opgebeld erl had
"" verboden dat nïj gelden van contribu.ties en abonnementen be

stemde voor de avond van het Ballet. Kramer had Van Lewe onder 
het oog gebracht, dat het niet mogelijk was de kosten die 
tevoren moesten worden gemaakt, anders dan van deze gelden te 
voldoen, waarop Van Lewe had ge.antwoord dat de zaak dan stop
gezet moest worden. Men was eenstemmig van oordeel dat het HB 
bij voorbaat al begon met de bestaande moeilijkheden te ver
groten. Besloten werd, dat Roeterdink aan het HB zou schrijven 
dat Utrecht niet bereid was op deze voorwaarde de organisatie • 
van de avond verder ter hand te nemen. 

Vervolgens tekenden allen op een steunlijst, ter dekking 
van het kastekort; Kramer en Lindemann tekenden voor f 10 elk. 
Hierna haalde Roeterdink 25 overgeschoten nummers van "NU" 
voor de dag, waarvan ieder er 5 stuks moest nemen en betalen. 
Van der Togt had er niet veel zin in en vroeg of hij soms 
f 100 mee moest brengen als hij weer een districtsvergadering 
bezocht. 


	0027full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0015full
	0016full
	0019full
	0018full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full

