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2 3 FEB 1950 

f� é!_OJT1 ��-. "-�'" 

In aansluiting dezerzijàs schrijven, d.d. 23-9-

49, I • .J. i.vo. 1511 zulks in vPrbarid met u� brüf, ö.d. 
2-9-49, to. 61(2 , ,;ordt Q.lsnog gero..pporteerd:

.·J.nier is ee .. [ i'deling opgericht van de vereniging 
Ned. -U. s.s . .r:t •• tiet bestuur hiervan is als volgt samen

gestelä. 

/�it.. 0./{ x.J Hendrik I. EL\, geb. te -1\ssen, 3-8-82 , �rnnende te 

J l lf ,319 Leiden, ,ii tte �in6el 97, Voorzitter; 
P� ó)(. � E.rnily Tine 'E.R.u-.t!iCK-PC,c:-Tr.u .. , ge.b. te 's-Gravenhage, 

(!' lb-11-22, ,.onende te Leiaen, (•,wonschip 11Nepasseran 1) 

secretaresse; (communist�). 
'AJ Cornelis Hubertlls 1mo-mu., geo. te den I:Ielder, 

2-1-Cl, typograaf, wonende te Leiden, ::ioembastraat 50,
�enni�gmeester. (commu..�ist) 

qet aEl..rit&.l leàen oer afdelin[. is nog niet oekend 
gE-worden. Op 1 L,i:1art a.s. ,11oràt er vanwege deze jonge 
afdeling een openbare filmvertoning gegeven, waaré:if.30 
dezerzijds bizondere aandacht zal vrnrden besteed. 

Leiden, 21 Februari 195G. 



DIENS 

Zaalcapaci tei t: 
Aanwezig: 

Spreker: 

200 personen. 
62 personen. 

M. van der Zee,
landelijk secretaris.

Oprichtingsvergadering van de Landelijke 
Vereniging Nederland u.s.s.R. op Dinsdag 
7 Maart 1950 in het caf� "De Beursklok" 
aan de Markt no. 40 te Gouda. 

:_0 1 

15 MRT 1950 1 
Vertoning van de film: Mitsjoerin. :Ä�11::1I Stemming: gematigd. 

• 

't 

Te 20-15 uur werd de veri?;adering ge9pend n oor M. van 
der Z e e, die in zijn korte rede onder meer het volgende 
zeide: 

"Wij herinneren ons nog heel goed de tijd, dat wij 
in de veronderstelling leefden, dat het Duitse leger niet 
te verslaan was. Irmners daar was alle reden voor, aange
zien de Duitsers beschikten over de grootst mogelijke hulp
bronnen, zowel op economisch als militair terrein. Als wij 
naar de geheime zender luisterden, moesten wij op onze land 
kaart 1e spelden steeds verplaatsen en wel in het voordeel 
van de Duitsers. Maar na lange tijd van tep.;enspoed kwam daa 
plotseling het heugelijke nieuws door de radio, dat de Duit 
se legers in Stalingrad waren vernietigd. Vanaf die tijd 
hebben wij de Russische legers eevolgd in hun triomfanteli,j 
ke opmars, totdat zij in Berlijn de overwinning vierden. 

Bij ons is toen een band van vriendschap gegroeid 
met die �aopere legers van de Sowjet-Unie. Zij zijn het 
immers geweest, die voor onze vrijheid hebben gestreden 
en ons verlost hebben van de nazi's. Men tracht nu van be
paalde zijde deze vriendschap te verbreken en ons op te zet 
ten tegen onze vrienden in o.e Sowjet-Unie. Men beweert, dat 
de Sowjet-Unie vijandelijke bedoelingen heeft tegen het 
Westen. Niets is minder waar. Nog nooit in de geschiedenis 
is gebleken, dat de Sowjet-Unie oorlog wilde. De hechte 
band, die er gelegd is tussen de Sowjet-Unie en ons, zullen 
ze nooit kunnen verbreken. Met dit doel zijn wij hier van
avond aanwezig: wij willen komen tot oprichting van een 
Goudse afdeling. 

Men kent de doelstelling van onze vereniging blijk
baar nog niet, hetgeen ook weer blijkt uit de geringe op
komst van deze avond. Ik wek U daarom op U vanavond nog op 
te geven als lid van onze vereniging. 

Straks wordt dè prachtige film "Mitsjoerin" vertoond, 
welke U een beeld zal �even van de vredelievende bedoelin
gen van de Sowjet-Unie. De Russische films zijn van een 
heel ander gehalte dan de films van de Amerikaanse en En
gelse imperialisten. Als men een film gezien heeft zoals: 
11Het i,jzeren gordijn" of "De derde man", <'lan ontkomt men 
er niet aan om op straat over te geven, want je wordt er 
kots misselijk van. Het is een bekend feit, dat zowel in 
Rusland als in de imperialistische landen, films gebruikt 
worden om propaganda te maken. Maar nu gaat het er maar 
welke propaganda wontt er gemaa.kt. Propaganda voor een 
nieuwe oorlog tegen een vredelievend land of propaganda 
voor de opbouw van de staat en het naleven van vredesdoel-



einden. Nogmaals geeft U op als lid van onze vereniging." 

Hierna werc'l de film •tMitsjoerin" vertoond. 

Na afloop gaven zich enkele personen als lid van de 
vereniging op. 

Gouda, 14 Maart 1950. 
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Onderwerp: l'.ieuv.e leden van do: verem.ging
�tu ontvangst bericht: 15 kei 1951 
Betrouwbaarheid berichtgever: be trom.baar

111'Iederland-U.S.d.R. 11 afd. 

-�-: . u1,l1-/ : daardering bericht: betrouwbaar 

hnns bericht gezonden aan:--
!.ede,ve1'kende instanties:--
O�ernomen actie:---
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\ \.\; 
'\J Van een terzake goed geïru: ormeerd persoon we:cd dezer-

zijds verno, 1en, dat de navolgende personen als nieuwe leden 
zijn ingeschreven van de vereniging 11:rTederland-U.S.S.R. 11, 

ard�ling 's-Gravenhage. 

1. :s·3��J•ER. Lina tUisabeth Johanna,
hage 22 �:pril 1927, ongehuwd, wonende 
te 1 s-rravenhage; 

geboren te 1 s-rraven
Doorwerthstraat 44 

// J 1 2. BRINKc.RS 2 Hendrika 'Vilhelmina1 geboren te 's-Graven-
hage 3 Decenber 1933, on.;:ehuwd, wonende Spakenburgsestraat 

� / ' 
� .. 46 te • s-Gravenhage;

��/ y 'f 
IV,Q'J) (.1 
�r�7,t_ 

v 3. BURCK, �braham duL geboren te 's-Gravenhage 27 Februa
ri 1891, gescheiden echtgenoot van: 

v !i8�R, Cornelia Pietarnella van der
t geboren te 's-Gra-

venhage 13 Lei 1894, wonende Barneveldsraat 27 te 's-Gra
venhage; 

� I V l". 

�� 

4. LAGELAH, Bartelt 6eboren te Utrecht 30 Laar-c; 1874, 
gehuv;d met: IC.kaart gelicht en vern. in'56 overleden. juni "67().-/ 

:::-.110BB�, Sophia n aria Laurentia, geboren te Grave 2G 
8epte1.1ber 1876 � wonande Soestdi j.ksekade 7 44 te 's-Graven
hage; IC.ka.art gelicht en vern. juni '61161 

� ·1 :-� 
5. L.!.AA.SLA.HD, Fredel'ik,_ geboren te 's-Gravenhaé,e 29 Mei 
1902 en diens echtgenote : 
6. RO�ST2 Barendina Petronella van der, geboren te
's-G:ravenhage 12 April 1904, wonende Bu.ssumses·craa c 7 te 
's-Gravenhage; 

J-J 7. I:1ACKAAY, .'{illem Hendrik, geboren te 's-Gravenhage 25 

o 
� Augus�us 1911 en diens echtcenote: 

ri:J.,10? �07 / �. Wi.i.HL, Al':i.da Johanna, geboren te 's-Gravenhage 9 Septem-
f ber 1908, wonende �rmelos �raa c 12'( -ce 's-Gravenhage;

/ t,)
9. ST�LlsRDINK, Gerrit Jan2 geboren te 's-G-ravenhage 23 
Augustus 1897 en diens ech�genote: 

/ , O lC. Vë;N, Anthoni e van der, geboren te 's-Grave11hage 3 De-
1cember 1900 en hun dochter: " 

/ ,Vll. STEr .• JRDINK, G.araa,_ ga boren te 's-Gra�enhage 15 Septem
ber 1934, allen wonende Loosdrechtsestraa� 8b te 's-Graven
hage; 

-2-
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,/ � 12. E.A.3T, Jan, geboren te Amste.cdam 12 1rover:1ber 1908 en
1diens echtgeno�e: 

/ 1 13. s�;:arcir, 1iiari2...t geboren te Buda:pest 25 Angustus 1904, 
hun zoon: 

/ -014. HtL1.T, Thomas .!illem Hendrik, geboren i;e Groningen 29 
�ovember 1927 en diens echtgenote: 

/1 tli5. �A.nGARITA, :ryrna Vir,.inia, geboren te C1..1raçao 17 no-
vember 1930. 

De laatste vitJr personen wonen woonschip II l!Ju:ma iOsa 11 
genummerd "Gv.3177", liggende aan de Veenendaalkade (4e 

r 

chip vanaf Le y11eg) . ( einde ) 
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KOR'l' VERSLAG VAfT DE :BE'SLCYl'E.I VERG.ADERIHG V.Afl DE VERE.-I'l.:M!!� ..... 

"HU", GEHOlTDEr Op WOJlMSDAG 21 NOV:Elfl:ER 1951 IlT DE ZAAL 

"BEATRIX'' 'l'E se t.IEDiill. , 
,r.:,;:- ·, 'V'"' .Ueze vergaderil'lg was i.:,eorganiseerd door Antonie UJ.ARBOO'I' ( 7-6-92) en P etrus 

l( ' / l AUé,ustinus .'.;erardus v.:E"..:lOER ( 29-1-12) en had tot doel te Sci i:._d�n afde-
ling van de vereniging ''lTG" 012 te richten. Waxbout had daarom ongeveer 100 

-----·-· 
--.: .. ...- .. 

èÓnvooat:i:'ëSb;;orgd bij de in Schiedam woonac tige leden van de 11J.fü11 • 

�\k 
Slechts een zeer Gering aantal leden had aan de uitnodiging gehoor gege

\\ �\ 
ven. 

�--zerzijds kon met zekerheid worden vastseateld, dat aanwezig waren:
Antonie WARBOOT ( 7-6-92) 0 � Sfu.Jc 

_ 
,/ 

�\ XJ :..lria i!agdalena WARBOTJT-GIJS�S��o::2�� lliet
t 

�9'. Word\ 

t 
Pe·trus Augustinus Gerardus VEE:::IBOER ( 2gC�1�et � ;n iTerllle:o.

i 
.,, YJ, Elsje Adriana .�RS':..A ..,E ( 5-10-22) v era.ntwo0, .. d�

4J

ldigd d 
i�1 � e ·;1_ an 
/A,°' ,, �I Jan HOOGCARSPEL ( 6-4-t'8) 1/ 4 afd . .b. �et 
M l · 00.1.d 
Vf r�'"errit SCllILTEi� ( 15-11-94) a/ 

' 

t i Harinus Franciscus van de EATERD ( 1-11-16) 

1 Er v1 aren in het i;e.:::eel slechts 13 personen opgekomen. Eerst te 21.00 1.ur 

opende A. î,ar·bout de vergaderin"" en sprak er zijn afkeuring over uit, dat er 

zo weini_:; mensen aan zijn oproep gehoor hadden ge;aven. Rij vond dat der0.ien 

personen geon 1.iestu:,r konden samenstellen, waarop een vrou, enstem a.Jituoordde, 

dat er 15 personen aanwezig. Neen zeide daarop de "9:eer ""':oogc.,,,rspel, de film

operateur en ik tellen niet mee. 

\Varbout zeide daarop \Veer dat er trots alle te"'c"slag, toch een Schiedamse 

afdeling t:,evormd moest worden, omdat er reeds 100 leden in Sch::.edam �10ona.c:itig 

waren, dan moest tLen ziel: zelf maar candidaat stellen. Eij zeide voorts, dat 

de :eer ::ooE,carspel aan zijn ,li tnodiging gehoor had gegeven, om nadere ui teen

zetti� en te geven over de d oelstelling van de 11IU 11 en het nut van een eigen 

E:oogcarspel kreeë, hierna het woordo :ïij verv,oat de Schiedamse CO'll!llunisten, 

dat er te wei11i6 organisatietalent i!l Schieèl&m getoond wei·d en dat er daarom 

zo Tieinig oecnsen aanwezig waren, .... aarop "\';arbout antz1oordde, dat hij toch 100 

u:iitnodiginge.1 persoonliJlc 1:iez-or6d had. Hoo.::-,,carspel zeide toen \Veer, dat hij 

niet de volle ve;.'ant\'.0 ordelij�chcid op de sc::ioudcrs van i'iarbou-t vdlde laden, 

maar dé.t hij met zijn woorden de aleemene activi bei t bedoeldeo El' was "�e ,;;einig 

persoonlijk. contact. E:oogcarspcl vroeg de convocatie te mogen zien, waarop 

Warbout hem een exemplaar O-' erhar,.digde. Tegen de sd.menstelling wa:t'<m geen l�<],;,ia,.. 

ren. :E[oog.carspel zeide t oen v1ee1• dat het niet zo eru was , da"t er fouten waren 

gemaakt, omdat hieràoor ;,'!eer veel geleerd was. In andere afdelingen is het ook. 

steeds è:.t?ter 0ef>aan, iu net bijzot1der nadat een zelfstandige afdeli.ne in de 

kleinere plaatsen was op6ariJ:: t. 
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;,eheim.

2 

De bi�eem.�omstet1 ve.n de 11"...iiJ11 waren in 1951 overal e-<:er bezocht 

dan in 1950, hetgeen hij een goed te-en noe.rde. 
'"' 

Hij Ging met het voorstel van arbout accoord, om ieder �eval 

een zelfstandige afdeling in Schiedam op te richten . ..iij vond he�i; niot erg 
dé:.t men zicb zelf candidaat stelde. Een vrouwens-cem zeide daarop II als vrij 

dan maar geen baantjesjagers genoemd \7ordGn". H'ie'ü er.., zeide ·ooi::,carspel, 

want ik verwacht van jul ie dat je persoonlijk contact gaat opnemen met al 

degenen , die reeds lid zijn van de "llU" en nie-t o: deze v _r""adering aanwezig 
Zijn. 

�oogcarspel vervolgde tijn betoog en zeide, dat het werk van 
de ,,..:-C- 11 in Rotterdam al veel beter ging den vo-.,rheen. Alle bijeen:-omsten waren

druk bezocht, er zo11 op 2 :Jecember a.s. eet. filma.vond ge__, even worden in de 

''Earmonie" te: Rotterdam en O!J 9 Deceml.Jer a.s. in de Jongkindstraat in Rotterdam. 

De Schiedammers .�onden deze avond oo._ bezoe.-... n, mits van te voren kaarte1: wer

den liesteld. Er zou d.an een :leurenfilr:i v;orden vertoond van de 1 1:ei viering 

in .r oskou in 1951. Vervolgens ,:rees hij op het bezoek van generac.l Eisenhom, _r 

in Rotterdam, dat hi� een propauandastunt noemde en een camouflagepoging om 

de mensen is slaap te sussen. :ijrnoetsn hiertegen een tegenwicht vormen,zo zeide 

hij. Da,iq kan door een �rots ledemwrfactie voor de "HU". DAI. I.OHDE:: V�T H?_:U" 

LEDE:.{ 00 C}Ç LEDE? S!EL.:AA,_'.:.. WORD:SH. 

Hierop antwoordd. War'b ut, dat er dan &een vooraanstaande 

communisten in het bestuur moesten zitten. Dit ha.d hij oo�� reeds besproken met 

de politiek secr,;:,taris. Bovendien zouden deze mensen dan te veel werk kri:·e;en, 

omdat zij voor de pe.r�ij in de eerste plaats hun activitsi t a&n de dag Tt101::sten 

lag5en. 

B:ooócarspel antuoordde hierop, dat hij het niet erg vond, dat 

partijleden ook een fu•,ctie had·�en in de w�.TIJ". =i;j \'las toch zelf ook al0emcen 

bekend als co .unist, kamerlid en best 1...rr:rlid van de "lifC'11 • Eet ging in het 

bijzonder om mensen, die niet tegen veel werx: opzagen , zodat dat .:-..leine beetje 

we.rk. voor de 'VJ" er nog wel bij kon. In da eerste plaats i:.oest propaganda 

gema"kt wo:::-den voor de culturele betrel kingen tussen Rusland en Hederland, 

de niet-communisten die dan lid waren van de 11111-U", konden dan later bevrerkt 

worden om lid van de partij te worden. Door hard te werken w as ar den altijd 

winst te behalen, hiervoor vond h;i.j een voortdurend persoünlij '- contact het 

beste. Vervolgens wees hij op de taktiel� van de tegenpa.rtïj, die er altijd op 

uit was om de bevoll"ing te wijzen op de toestanden in Rusland tijdens de 

/ ar ï..o.zalckentijd en de Tsarentijd, maar toen .'laf!/ dan oo ... noó geen Stalin, die zo 

veel verbeteringen tot stand heeft gebracht voor d� arbeiders. 
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i .Besloten ve:rga.deri.l'lg 11uu11 

11eheim. 

Spre::ende over Rusland had prof. Romme kortgeleden in de Kamer ,Jezeid, 

dat het beest vastgelior.d.m moest worden en onder narcose .noest wordo?l ge

bracht. De 11NU" zal zich hierte..,en ,1apenen, door onder alle omstandigheden 

te trachten de handelsbetre:kingen met Rusland te verbeteren. Wij zullen 

deze winter gang in de za .... en netten. Wann':ler er bijeenl.:omsten in Schiedam 
zijn zullen de kaarten bij '7arbout word9n ge1Jracht, die voor verdere distri

butie zal zorg dragen. Oo'r zu1' en de o::i?garten van de 11NU 11 niet aan de leden 

gezonden worden, maar ever.eens aan 11arbout, die ook weer voor verdere distri

butie zal zor0 dragen. 

Ik heb U nu iets verteld over de taa·-, doel en scholing in de :tl\T[J 11 , 

zodat wij thans overgaan tot het vormen van een bes.tuur, ·:,e heb�"cn vijf 

bestuu:rsleden noq.ig zeide rroo_., carspels wie stelt zich c .... ndidaat? 
V 

'!/_ 
Vïer personen gaven zich�Pa. • !arbout, diens vrou,;,1, �, .M. i •aruout-Gijson, 

{/ � \JI !il. Schil ten!lan een zeker..:..?ijzer. (Voor zo ver hier kan worden na.gegaan,

\ 1-< kan met laatstgenoemde nier.::and anders bedoeldworden dan: Jai.1 de I:E!JZER, 

;j,,t:::; 6e-ooren te Rotterdam '22--7-15, wonende Pieter de .oochstraa;t 22b t ' Schiedam, 
��� van wie bekend is, dat .nij lid is van de 3NC, en de ...,: C en in 1950 bedafu.t 

doch in Dec..ic..1or 1950 de 11eel" ... 1leidslijst van Jr-f fdj zou l�eifnen als lid van fü; cp1 , 

() n"' 
de EVCII onderte:�ende bij de a":rnverl-..iezingen van '.'T:..l ton-:il'ij 1:moord.) 

1 "- Er .:.wamen geen ca!.'ldida·�en u·e�r binnen, waarop RoogKcars;;,el zeide,

• 

dat er dan ma wt narden volstaG.n met 4 bestt�":.:rsl ederi, waarvan li.. 'Jarbout 

lf' voorlol)ig de functie van voorzitter zou waarnemen. 

Rij varv:ach'·te dat er veel activiteit aan d dag gela.:;d zol, worden in de 

komende winter en stelde voor,hoewel er maar ·1,ei.si.; bezo c .ers •.,aren, toch 

noö de film te ton.on die me'30e')racht was. 

Dezerzi "ds l:"ë:n niet worden verklaard, welke film vertoond werd, O.!ida·� 

deze niet l',ezien :Con worden. 

De zaal 113ec..txi:x:H te Schiedam 1 i dt rtümte aan circa 100 per&onen, 

Eet einde van de bijeenLo.�st 1<:or niet wo�den aft_sewacht, zodat het 1ur var. 

sl.liten nj_et -oekend is. 
22 November 19�,l. 

N.B. 

De vertoonde film was genaamd: 11Do samenzwering v�t de" ffiaál der verdoemden. 1
1 
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