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40216- '16 

MINUTENBLAD 
OD 1250 N~: Russisch Comite te Dordrecht. 

1 Aangelegd in opdracht van C/L op 14-10-48 
ACD 4 C o--

C vv~ . 



C. V .:'J • ~ussische leisjes in 

"Oe :.n ...;enoemc\e li~st yoo:.:'::or i}nde 
z~ Jll na de ·oev~J."'ij ~i~u in :Dort recht e.2.n. c:~o:m~:-1r:a.±m.;~._.i.;ll.l.~t
le.nd . In :::l1.ri·~sla::.Lè. ·1a.clden zij ellllis ·u .[.h.t ''let :-edcrl[..néi.se 
nannen, die dé:ar t~jä.ens de· oór"' og ve;rb::..even.Sm.illûe;&?l-van :ben 
zijn in !>l.'.i tsla.:n-: ..;e:.urrd .::>eze mart..nen nn. hebben c1e neisjes, 
c . q, . vrouven neegeb:racht bij hun teruckeer nar :1et Vadel,lancl . 

\ 
:!)e Eee:r R. J . BRUI17SE, wonende te DordJ.•ec· t, 'Ban1:a-

- '- s".iraa~; 33 , al:lbtenaar bij lle"'li a . 1<1."1 . ,die voor è.e oorlocs ~-rren-
lc.nü L1 Rusland verbleven l•ef!i't en het Russisc',e yolk , n:ï.et te 
ve:::'\7Ll"'ren ue·~ de n.ussisc'~e co. 1mlisten, h uft le1·en 1:e:r..JJ.e:n. als 
een gastuij e:, , <.:;:--~el·.~ vo1J;:, trol-: ~:Lelt ·let lo-~ ~n :1 de se . 
yroui'len ac:m._Lj_j sr.-ree :t en scl1l,ij'f"li vloeiend Russiscb. en voel
cl.e !:Üch c;eroepen de vrou·.'len bij te ot·.an , mede L1 yerb~md met' 
de tc;.alul0eilijkhec1en.:Iij ".)e:miüdel<le bj.j het veJ."'kri.jc;en van 
ditributiebescheiden,bij ~et vervullen van fornaliteiten bij 
de vree_delin._;e21politie,bevolking e . d . T:ij traél bij :'lr'..i.selijke 
·cwistc .... als.ve:rzoener ov enz.enr- . 

Als _,evol0 vai1 ee· e . ander ~7erd te Dorrl.rec',-;; op0 e
richt het z • ..; .Russische Cor~·: ·t4 , Jes~l.i~ande ui-~ de navolgende 
personen: 

R • J • .BRUI: -sE vo o:rno eud ; 
...A...! I Dr . !! . J . t'ööP~ :..!.r ,Direc-".;eur VBn de Ger . Geneeaku.ndige Dienst 
~""~"" ,. ,.. --- :Dordrecht; 

I !)s .HUGO v __ -~ DALEr,red . :Ierv.:rredi:cant "Ge Dord::-echt,tlans 
verbli~vende in Curaçao; 

_ - - I Dr .I-:S!::DRIX,Rector van he-'.; f'T.YIJllasiun te Dorc recht 
- .~< I Drs •• m~;~?.u:z=.- ,leeraar ae.n èe •• T.S . ,tevens oeeë\.".i...;d trans 

- 71:n ~'>'{.±. lateur in de Russische taal , nonenè.e -'!.ie Dor-
drecht t:ij .Dordrec1 ~straat 9. 

E ve:nals 31tUil~E zijn c1 e ,~ere! tiE:IDRIX en :DE 3Rl."I J:i 
de R .ssische taal : .achti..;- , 

net doel van het co~it' is om de stoffelijke belang
en te bellartit,;en van de Hf Dordrecu.t \;onend.e Russisc' e neis-
j es , al o:f niet i n Dui tsle.nd met oen :recl.erlanc1.er genu:.J .. . Hun 
wordt de behulpzaue b.anc1 e;ehoden b:ij he·c verkrijgen vart 'iiO

nineen,cocderen, dis-Gribu:~iebesc1•eiden enz . , te1~wijl tevens :3:ez 
lj.ge avondjes wordeï.l .;eorge.niseerd ou hun enige afleidinz te 
bezorc..en na de vele ontberin_en,uelJr"' ::ij veelal in Duitsland 
heb'?en onè.e:rgaan. , 

De ac·ci vi te i t van 1 et co:X. · '~.1 e;cleicleli j:::: .... au 
· e1 vo.cslç,..:'pen,U.aar de meisjes zich 1 ue lOO.J <ier -~ijc..:.en :n 
e ~l er zullen aanpassen am4 de Uederla.n0.se .:;ei7oonten en le
venswijze • 

Ds .. EC'-10 v ..... -- DAL"::! is oe "..· ·enaal,à.i.:;e figu.ttr .~ij ;as 
a.a.nvanke:!..ij!;: Gerefo:.:- .eera preuikP v . :::.~ ter is 'lij OV'"!T,Ge ...... a.n 
r a.r ~e -e:cvorude ::er·:,waar hij C: dac:1t 0_.1 zie'. v0sti_;'l.e 
door zi 'n s·(;:..~aa.t-evar.__;elisatie. iJ liro1~ a<"~.fll"bij -.;::el puoli --: . 
ij v O"''dt tjCûoodve:::-fè. als a:nt:.- ili tai·· ":."- . 

:Je oye::cige he~·e 1 var. het co ~; :;t- ~·,:ede:n o_ poli t:..e'-
1 ;ebi cd niet o.._ de vooruronc... . • en n ~ t ~.... ,u .;~r aa:;.:, f.:::t sij l:L:Jl:~ 
~0orientoerè. zijn, ec'1ter niet co unistisc· .:JRui:-sE is :?:liheist 

~ IIDlf.DRIX is R.:: . , n_a Grieks-~a.t}).olie1~ c;e:r;ecs·:; ·'·e z;_jn . Iï.l r.c 
IRo·cterèl.amse editie vD..:J. de \JA.-RIIIiiD v: ·1 10-L~-·~-8 ·~or:.t een ar'l;::i.

~~kel voor Vé:.n zijn :1.P-nd.. ct betro'.1,;~l1 nr-til::e,_ ~ ~ ... ·c hier"Ji j . 
~ Geen en:rele der ecll"C0eno·~e:n der ·eis:j e;; s-te..at als 
.(t~co!J:iil.fu.list Gesi.:;né.leerö .. ,hoewel ee1 :ccla.tie lij r edeà.eeJ c1e, 

-f ./'l c1e.t .A.RIE LAT~ICER ,vonenc1e te Dordrecht f..Ut,1.1Stijnel1kc;rlp o,ec'1.t[;e
t noo-(;--:;rall USC:.:..~.\.:çO_l~ ,~~ii~6_4,g8bo:·cn te Gluba.lsje. 28-1-24 col1-

nun.i.st is . 



Ov 24 Se. te ;;e::..· 1')45 vervoGt"de zie < 8.11 'he-~ ?oJ.itie
' , I bureau -~e Do::.~à.::-ec' -~ de S owj e·G-Ka. .... i tein RL. ":Ir, ;,e· .o:;:eD. · e Jiio-'G 

de ~ussische Lissie, ~evesti d au Je · a.rome!aen 136 -~e :;:p- · ._, 
1 e·i; et verzoe::: een 01J 0 c..Ve te o e;: on--vvwtgen vrn è.e i~ è.e ..,e

_ente no::cd~-:-ecn.-~ verblijvenae J.ussiscl..e onde::dane:~:. uet ve'!'ïlel
dir.._) ven naam en adres,a1_s ede run ·7oonpl.~ts :.-"1 Rv..s: .. d . O!> de 
vcea. ...... r..:.et ,;e::!..:.: doel hij cli t y;enste, vcrklaarde bij, de:~ zij:.u. re-

Luur 

·crinl> e:.· .~::.."'ijs o_ s-~e:.de; ·ëe \7etetl. "rc:...a::.~ C.e door de Dui-~sers 
uct;,..;evoe::de Russisc e 01: .e:L'1. .ner. ziel ·,eviilden, ·:.enei;.'l • e • e i:..1 
Rusl · _è ac' te::.."geblevcn f'e..li:..ie ... eC:en da< rvan op e hoot:-Gn ·(;e 
bren....;en •. ·eu ueenë.e ~f.n d:!.. t Yer~,.ock ·;;e ::10 teu vol:loe:i.l e:.:. eu 
:U.ee ·:; de ::Iee::- 3:..-C: SE vooJ.·nou U.,c1.aar ·,ij ·~! Russisc'.J.e -'.; < 1 

aC -::;iv 'y78.S, verzOC1Ï·i; èl.e~C ue{;CVei.S te Verr-:;a eleE. 
:3P:Lï:H)':: hce ~-G Hm lijst var.. de onr_,e-v :ez.· 20 P..nssi

schc leisjes, die ir :JOj.'è.J.·ec~d; •rerbleven en van ··,ie ::e·t; :::.1<:!1:e ... 1-
è..eel in U1-li tsla:.:ld ·let I~ ederlanders in he·~ hn1relijl: i:: _.., '"'" ,~ )
é!.en, sa;, encestelc1 e:n aan voornoo 1C:e :L(a_."li tcil1 ter l:'ancl ..... cs-l;elè 
De.t~:rne. -vc:rzoc' t laatstt_;e:noe 'Ce 011 de:""e leisjes op :·aa:u:a 
l October 1945 te mllen &oen bi~eeliL:OJ.1 n,'1et ;een is [;6-

sc iec . 

1 
On deze :::.r?. ~enko..: st is RIPI:I:. versc,tenen e:J. ·l''!e:?t de 

... anwezi..;en êonc,evee:.~ 16 in ._;e+,al)~o&""oo·è. :u.. ar <1e 'io··i~=d; 
-te:rt g ·~e keeren ab.!l ::.s.:.en ä.i t ul·ote lc.llc1 be oefte a~ :len 
hao.~ 0 a1 P na-~ "-e ·c..-.·-on r; _, t7.0UJ~ d .,. e-'· 0 )P.l~ .,-.,."..e-, ' O.,..,C..- .,., -\,.11.~- V I\;;.,-: -V- • i.J---c.r .. :J V &..•C- ll .1-o wi - ....... _ • il .. <.:. .o.!..J,. 

on i. va· ..:~;-1, e-'.;gee!l een de:r ~.t-I\ ezi en de op , r7~in , o:""!.tloi:te 
dat Lij C:.aaraP-:.1 ·';i:ijfe:C:c .::ovc:::tC:.::..en af ~ij te ke:men 1 et een 
- .o._r2.r. m: ...,e· :t;.· cl -~~ z:.jn, ue::!:k hu e:ij'c door è'.e ·-eë..e::l· ,,dze 
Re.;urinu \7erd e:::'~end . voo:rts l .. n•:ii:te Lij op . i er de Vl'::..j, .cid 

l
v :n leve:.l te hebben leren :cenr..en en r...:..et ven J.Jlc...n -"ce Lijn 

~ llt .... a:c Rt'.Slanà. te:!.."U{; te kel~er:., 'I' ... ar en niets ffiVle::'s te .oen • EG. 
dro1. te ïrer·-c-1. ei. no~ eens te ·,rer -en. 

RIPKI~- re.lj_ceertlo et te ver~:lr-ren, à.a"G vol~e11s de 
Ru.ssisc"le 'Wë:"ae gesloten , u lij\.cr:. n:i.E t 'Orc.e:..! e::-:;:encl en 
de vrvu\1en nog steeds als ond.erd .. ~1011 der Soujet ~ol·den be-
schom:d. 

Ten slotte c.l.eeJ.c1e .I:P~J:N Rt:cssische l:rruYten i.ü·t. ij 
verklaa1"d.e tevens,da.t in Hedcriäi1ci actie we.t'd gevoe:L~ü tegen 
c1.o Sowjet en clat :Lij c1aal"11S.ar een onc..erz.oek zou i:.1s·i;e:.1en. 
De eym.ri;nele daders zonC:en uorcJ.e 1 g u-Gra.~:t . 

Overit;.;ens nas ::ij Gets.ti~d iu ?ijn optrel'en. :··a van 
de ~ë.nuezi....,en met e0n bandelruk ai:flc eid te heiJIJen geno"'leu 
VP.r·~rok hij ,-ladai:; ae bijeenko .lf;..., 1-tL had r;edm.u.~d . 

O:p deze bij on=.:onst 1 •• e_ \i 1 i~ het pmlt,rla-'c de even
t eel i:.'l Rusle.ncl ac:1--'certi:el)leve familiele~en et de v rblijf
J:E.n:~s in ::ennis zouë~en v;orG.en ... estelà.,i 1 üet ..;eD.eel :nie·~ 

-a,.,r. e·"OA"~ 1 ~ .. '-" .L. ...,J..{.',. . 
Uit !le-',:; bovenst an e , rera. de :i.ndruk geves"'cigè., de. t 

de te :Breda geves"'.;igU.e 11 P.ussisc· e :i ss: e11 i· raoo "'d zaf'~\. els 
e en zui ve:.· pro.!.Jauanda·ou:ï.~eau moe-'c v;orden ·oes c~ 01.1..\Jë . 

De }li e:cboven ac.-;:t, P. a lde "'uijee L"-o st :...s doo:...~ de 
Zoor :m:rr:-sE bij&eïToond en c.ese lJ.eef·i; er verslag v-cm ui tse-

Tieer c.v.P.te ..... o::-a~ec'rli • ·t ove:c ë.e acti-v"itei.·;~ 
sch~ijveu ~d.2 October 1 45,e~rap~orteerd 

Gesleten te ' s - Gravenhae;e , l Juni 19<~8 . 
8 
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Voor: OD 1200.; PD 13944 
Van: DVE 

SARARSXAA1, Roaa. 27-1-'25. 
Is gehuwö met: 
SCRREUDERS Bermanus Adrianua, 13-12-'21 te Dordrecht. 
Huidig adres: 
Xruiohotweg 6 to Dordrecht. .• 
Genoemde Sc~rouders is in 1u11 1951 b~ de NV Aviolanda als 
in dionst gekomen. ~ 

I' 
DVE,~-10-'51. 

j 

bankwerker 



Aan H.B. 
van B lX.L-5-' 48 . NAliZlr VM RUS.:JL3CHE MEISJES . 

k.onowalowa, Olga. Geboren 1- 12- 26 
J.rbeidster vliegtuigerfabriek 

Orel 
~ 

Rusland. ~ 

is tijdelijk W. Lartensstra.e.t 15. Vlil' spoedig naar RuslP..nd 

,-
' 

7.Mfl.t1rlAQ 

te rul!:._ J lfj SS 

-- p >ackninowa, Larissa. Goberen 12- 9-24 
llijnstraat 9 Dordrecht. Ongehuwd. 

Moskou 

Uschnkowa, Larissa. 
,::::- '4 Augustijnenkamp 6 

Geboren 28- 1- 24 Glubalsja Rusland. 
Gehuwd met Arie Bakker. Augustijnenkamp 6 . 

---

Sc'lulika, 1lere, Geboren 22- 11- 23, Pol tawa . 
Heerh . Suijsstraat 66, Dordrecht. Ongehuwd-

~ Samoilenk~, donja, Geboren 8- 9- 23, Owrush (Oekr . ) Een~erkstraat 45 
x • Gr;Leks katholiek . Ongehuwd . Ideegekomen met J . Veth, bovenstaand adres . 

Djowina, Lena, geboren 24- 1 - 25 . Sarperossi ( Oekr . ) 
I . da Costa. traat 5, DordreCht . Opl eiding lager onde~1ijs . 

~ tos78j; 
~stasya, Ri1owa, geborért 30- 6- 24 . K:i.ef . Hof 4 te Dordrecht . Geh:..•1:d met 
G. G1immerveen. 

- Suwozama, Klara~ geboren 17-8- 17. Slawjansk. dolbrandstraat 8 te Dordrecht 
Gehuwd met A.J . Geense . 

-• Periligyna, Klara, gebor en 30- 5- 23 . Orel . Anjelierstraat 15 te Dordrecht 
, .._ Prot . go,édsdienst. Genuwd met A.H. Sanders. 

._ 1 

Kulisch, Helene . Geboren 10-4- 23 . Kidi1owka. Klipperstraat7 te Dordrecht. 
R. I<... Gehuwd met L.A . Wouters • 

Schura, Sopina • • Geboren 18- 4- 24. Saparoschja &lsland. Zuidendijk 94 te Dordrecht 
huisvrouw. ft .} • • 

1 ,/sewolodskja, Lidys, geboren 16- 7 - 19 . LoseHaja. 4 jaar studente aJ.s 
tekenares. Weeskinderendijk 67 te Dordrecht. ( Oekr . ) 

Samarskaj, Rosa, geboren 27-1-25. Rostow . Paul Krugerstraat 33 te Dordrecht . 
Gehuwd met A. A. Schreuders .• 

Jarmakowitz, Maria. geboren 17- 12-19. ( Tjechische ) Reeweg 0 128 te Dordrecht 
Gehuwd met D. Mesman . 



- ~ Chochlowa, Isolda. geboren 8- 9- 23 te Gemi tsisk ( Oekr .) 
__ 1 otoofutraat Prot. Gehuwd met: . Jonkers. 

\ Hawrileuko, Alexandra, geboren 15-~-26 

r- Paria, Eva, geboren 19-1-25 R.K. 
6 ehuwd met Tijmen TilllLter 
geboorteplaats Dnpat ( Ta.rtu) Estland 
Vondelstraat 79 te Dordreèht. 

~Tegatstraat 2 t~ Dordrecht. 

Aan H.B. 
a 

Dit stuk ontvangen van een relatie 
bij de Bijzondere Rechtspleging. 

B lX 3-5-'48. 

~~ 
ln'f)- ~ 
~· ~(}_ , 

L{- Ç - ~f ( 
/);:\ 



01'<-S. ho.: 

r.RT.:.-W4faAh. ~ 
"HuM: _/.Q...::.'t, .. -/rB 
~~~.: 

Een katholiek schaamt zich 
Wij ontvingen van de heer D. 
Hendrix, reetot van het gymna
slum te Dordrecht, een brie~, die 
wij in zfjn geheel _publiceren. 

I De Inhoud van de órJèf aebten. WJj 
daarom zo verheugend, omdat 
wederom blOkt, dat katholieke 
politici en hogere geestelijkheld 
nl.et lli\Wens á.lie katbolleke Ne· 
derlandi!PS lf"UI1 anti-communls
tlsche actlvltelt bedrijven. 
,,Het zou mij niet verwonderen, 
of u 2ult Jn uwe courant reageren 
op het pamfi'et "ManJfest van de 
K.A.B.", betwelk vandaag Is uit
gegeven aan het kerkportaal der 
R.K. kerken, tenminste hier 1n 
Dordrecht in de Sint BonltatJtJa
kerk. Laat Ik een enkel woorçl 
daarover mogen zeggen. Ik ben 
geen communiSt, tenminste geen 
lld der C.P.~.1 geen abonné van 
uw courant. wel ben Jk een groot 
v r 1 e n d v a. n R u s I a. n d, van 
het oude volk, drager van een 
rUk~. in wezen christelijke cultuur 
en ook v a n d e eerbiedwaardige 
Russisch-Orthodoxe Kerk. Ik 
ken Rusland, reiSdil er regelmatig 
van 1930-1938. Ik ben, zij het wat 
afzijdig en eenzaam, Kathoklek. Ik 
spree.K nlet namens velen In de 
Katbolleke Kerk in dit' geborneerd 
land. Maar het moet ~ van het 
hart: het waa mij een ergernis dlt 

pamflet over ,,de Russische beer, 
die. op zijn plompe poten west• 
waarts sjokt" aan de kerkdeur in 
handen gestopt te krijgen. Ik 
Schaam mij, dat 'uit Katholieke 
kring 2lulke domheden en gemeen
heden gezegd worden over een 
volk, hetwelk mij :~~eer JJef is ge. 
worden en welks cultuur ik tE'n 
zeerste bewonder. GelOof mü: nog 
Is de kring klein, maar k I e I n e 
k r I n g e n In de Kathollel<e Kerk 
ook In Nederland Vinden dit met 
m\j afschuwelijk. Wtf kornep toch 
niet aan het woord In Roomse 
couranten of tijdschl'lften. Mocht 
u In dispuut hi.erover met Katho
lleken komen, dan kunt u van 
mijn verklaring, zelfs met mijn 
naam, gebruik maken. Ik geef die 
gaarne om te verdedigen hetgeen 
mU zeer lief Is: Rus I an d, het 
Rus.sJsche v o I k, de Russisch
Orthodoxe K er k (mijn speciaal 
studle(erreln) en !let oude, nu pas 
herstelde P a t r I a r c h a a t van 
Moskou. Weet dus, dat er Katho
lleken zljn, die zléh schamen en 
ergeren over het domme en on
waardlge1 onze kerken onterende 
"manttest". 

l-fet hoogachting, 
(w.g.) D. HENDRIX, 

rector gymnasium. 

/ 

... 
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