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Harer Majesteit ' s Gezant te Warschau schrijft mij 
in een persoonlijken brief het volgende : 

11 Ik moge van de gelegenheid van dezen brief gebruik 
11 maken om een ander punt onder Uwe oandacht te brengen , 
" dat vermoedelijk de moeite van een onderzoek waard zal 
11 blijken . 
n Naar ik uit Uederlandsche handelskringen vernam , 
11 wordt aan Nederlandsche handelaren, die voor zaken naar 
"Polen willen gaé:ln, "gesuggereerd", dat het noodige Pool-
11 sche visum weleens geJ11akkelijker zou kunnen worden ver-
1 kregen, indien de betrokkene lid \:erd van een onlangs in 

Nederland opgerichte Nederlandsc~Poolsche vereeniging. 
Dit merk\voardige procédé wint aan relief als men 

weet , dat de leden van bedoelde vereeniging een verkla
ring moeten teekenen, houdende de courante vriendschaps
betui~ingen en goede voornemens , alsmede de belofte 
niets ten nadeele van Polen te zullen ondernemen. I•1en 

1 heeft aldus practisch het middel aan alle leden den 
" mond te snoeren en zelfs elke redelijke critiek orunoge-
11 lijk te maken. 
11 Een nader onderzoek van den kern der leden van be-
11 doelde vereeniging zou volgens mijn zegsman een nogal 
11 radicaal beeld ontpoppen. De r.;eheele vereeniging zou in 
11 de eerste plaats een middel zijn voor ongewenschte poli
" tieke propaganda. De heer l!;lmer , naar ik hier onlangs 
11 vernam, zoekt den laatsten tijd veel linksgeorienteerde 
11 contacten . 
'' Ik meen goed te doen door U in herinnering te roe-
" pen, dat in de jaren dertig door de leden van den 
" Deutsch-Oesterreichischen Alpenversin eenzelfde schrif-
11 telijke loyauteitsverklaring werd geeischt en dat bedoel
" de vereeniging op het oogenblik van den Lnschlusz een 
11 uctieve rol heeft gespeeld . conclusies liggen voor de 
" hand; misschien onjuiste conclusies. " 

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of 
Uwerzijds hierover iets bekend is en zoo niet, of het mo
gelijk zou zijn een onderzoek in te stellen. 

De Regeeringscommissaris 
in Algeroeenen Di nst, 

~ ,._____.__\ 1--

len HoogEdelGestr.Heer Kol.Mr.L.Einthoven, 
gntrale Veiligheids Dienst, 
vastraat 68, 
.G r a v e n h a g e • 



25 Juni 7. 

B .. ll945. 

• 
• 

TZ.5. GE HE I LI. 

vereniging "Nederland-Polen". 

Hiermede heb ik de eer U te bericht~n, dat door een tot oorde

len uitermate bevoegd persoon, werd medegedeeld, dat aan Nederlandse 

handelaren, die voor zaken naar Polen Willen gaan , ZOU YfOrden ge

suggereerd, dat het P?Olse visum gamakkelijker zou kunnen worden var

kregen, indien aanvrager lid werd van de vereniging "Nederland-Polen" • 

Te neer betekanis dient hieraan te vorden gehecht, gezien de mede- . 

deling, dat de leden van deze vereniging een verklaring moeten tekenen, 

houdende de courante vriendschapsbetuigingen en goede voornemens, als-

mede de belofte niets ten nadele van Polen te zullen ondernemen. Een 

onderzoek naar de leden van deze vereniging, zou volgens.zegsman niet 

ondienstig zijn. 

Ik moge U verzoeken, in daarvoor in aanmerkine komende kringen , 

• en voor zover mogelijk , te doen onderzoeken of bovenstaande op ws.a.r-

heid berust • . 

• 
~ 

Ind~en het mogelijk is mij het resultaat van dit onderzoek met 

enige spoed te doen berichten , zal ik zUlks zeer op prijs stellen. 

Aan de Heer Hoofdco~ssaris 
van Poli tie , 
te 
GRONmGEN. 

Coll . : 

HET IlOOlm VAN DE CEN'IRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze : 

J .G.Crabbendam. 
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Vorenir:ing 
"Nederland-J.>olen" . 

runafsluiting op U~1 achr:i ·ven r '·' Id 1 485-' 4 7 dd . 29. 5. 
1 '147, OP"e ik U bérichten det door oen ui te).~mate tot. ~Jordelen be
voogd persaon, erd medegedeeld, dat oan Nederlandse handelaren, 
die voor ~.;aken na-:1r 'Polen ·1· on gan.n, zou .•orden. r:esuggereerd, dat 
het Pool e visum ge.oak' {:;li ~ ·~ :-.ou kwmen wrd n vèrlcreg n, indien 
a.nnvra.r.: r lid mrd v ·n de v i~in 11 Uederland-P,)J.cn" . Te neer 
he e l. · s cl· ent i .raan te orden che cl t, "eZ · en de edene in~, 
dat d lt:.:den v n deze ve:rcnig.tng ce.u v rklaring moeten tcl~enen, 
houd nde de Cl'l ran e vri nds .... npsbçJ.,; i in en en oeàe voornene'ns, 
al e ede ) lof,e nlets ten n ~lev n nol~n te aul ·n onderne en . 
Een nd zo k naar de :eden v n dcz v reniP.ing, zou vol ens zego-

n ni d'en ig zijn . 
Ik U ver... k 1 in da rvoor in a n: orlting kom~nde 

krin 
op 

zoo 
o el en. 

v or ~o~.r o el'jk, e don ond zo o~ bovenst ande 
i·b-L.,t . 

Indi.m et no ·el' jl~ J.f:l l.j h t r ulta t dit onder-
en e po~d te doen beric tent znl ik zu uA. ... ) prijs 

- :!~ '%. 

Het Hoofd van de 
C 111 .wE V I IG 1' ft.J.,DI]lf,.;T 

na.neno de~e:: 

J . G. Crabbendam 

Aan de Hoer Hoofdcomnissaris van Politie 

te 

coll.: ~ 
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Vereniging "Nederland-Polen". 

. 
Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat door een tot oordo-

len uitermate bevoegd persoon, werd medegedeeld, dat aan :Nederlandse 

handelaren, die voor zaken naar Polen willen gaan, zou worden ge-

it suggereerd, dat het Poolse visum gemakkelijker zou kUnnen worden ver-

tt kregen, indien aanvrager lid Yrerd van de vereniging "Nederland-Polen". 

Te meer betekenis dient hieraan te worden gehecht, gezien de mede

deling, dat de leden van deze vereniging een verklaring moeten tekenen, 

houdende de courante vriendschapsbetuigingen en· goede voornemens, als

mede de belofte niets ten nadele van Polen te zullen ondernemen. Een 

onderzoek naar de leden van deze vereniging , zou volgens zegsman niet 

ondienstig zijn . 

Ik moge U verzoeken, in daarvoor in aanmerking kamende kringen , 

~ en voor zover mogelijk/ te doen onderzoeken of bovenstaande op waar-

heid berust • • 
~ . 

Indien het mogelijk is mij het resultaat van dit onderzoek met 

enige spoed te doen berichten, zal ik zulkS zeer op prijs stellen. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie , 
te · 
t s-GRA'V'El-lHAGE. 
Coll.: 

BET HOOFD VP1~ DE CENTP.ALE 
VEIUGHEIDSDIENST 
Namens deze : 

J' .G .Crabbendem. 
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Vereniging "Nederland-Polen". 

Hiermede heb 1k d? eer U te berichten, dat door een tot oorde

len ui termate bevoegd persoon , werd .medegedeeld, dat aan :Nederlandse 

handelaren, die voor zaken naar Polen willen gaan, zou worden ge-

ta suggereerd, dat liet Poolse visum gemàkkeliJker zou kunnen worden ver

kregen, indien aanvrager lid werd van de vereniging "Nederland-Polen" • • • 

• • 

Te meer betekenis dient hieraan te worden geheoht, gezien de medede

ling , dat de leden van deze vereniging een verklaring moeten tekenen, 

houdende de courante vriendschapsbetuigingen en goede voornemens, 

alsmede do belofte niets ten nadele van Polen te zullen ondernemen. 

Een onderzoek naar de leden van deze verenigirlg , zou volgens zegsman 

niet ondienstig zijn . 

Ik moge U verzoeken, in daarvoor in aanmerking kamende kringen, . . 
en voor zover _mogelijk , te doen onderzoeken of bovenstaande op waar-

heid berust . 

Indien het mogelijk is mij het resultaat van dit onderzoek met 

enige spoed te doen beriohten ,zal ik zulks zeer op prijs stellen • 

HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J .G.Orabbend:am. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris 
van Politie , 
te / UTRECHT. 

Coll.: 
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Vereni~ing 
"Nederland-Polen" . 

Uiermede heb ik de e r U te berichten, dat door een tot 
oordelen uitermate bevoe6d perooon, · erd mede edeeid; dat aan 
Nederlanflod handelaren, die "~roor zaken na ~ :Polen rct.llcm gaan, zou 

wor-den .ace cg ere .rd, dat het Poolse visum ~ a elijkcr zou kum en 
\7or en ve 1 en, indien a"~vraaer l:Ld ;crd v n de verenir::ing 

'Ii .... de land-Polen" . rne neer etèkenis dienthierante orden F.e-

h eh~, eB :1 de nedeo.eling, d t de leà n v n deze -.,erenit;ing eon 

n tel·e en, o dendc de c ra.nt.e vr"l.~ndsc apabetui

gingen n >eae voo:rnei:tons: a:snede rle lofte n ... c ten n~dele 
van .Pol n t ~ul en ondcrno en . Eon on ~r.::oel,. naar de leden van 

d~;~e v reni~"inr,, zo t vol ns zecrs na.n niet o'ndi nstig zijn . 
I , in darvooTin Q ru ring korende 

'k ·.n n, on voor zovel' o 1· "k, te d on ond rzoe n of bov.en-

staa.nd o eid b }"1, st . 
Indi he~ o ·elijk ie i het r a lt t van dit ondo~-

~oek o c spo d te doon beric t~n, zal i zul~s zeer op rijs 

Het Hoofd van de 

C · VEI T"' IDSD!E io ... 
I 

~ons deze: 

J . G. Crabbendwn 

Aan de Heer Hoofdcom iooarïs van Politi e 

te 
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!nlicb Lil . ;.;.endien~t 
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'-'" •::j. · .!::':.!. ,J • .i·----·.·-. ... z I ACO /I 11 J~ 2J 
U.:- ·' ·· /1/-J. Y/ I Q_..,t.; f • 
:Je Ver-eani'-"illt.·-~ïï:inû-Iol_n, · erd op 

8 Februari 194.7 i11 .:::en bijeenl\.O J.ast in het .4J.ollo- pa-·iljoen te 
J •. 11stcrdam opgeric!lt . 

De Vereeni""i:ub stelt zich ter1 doel de econoLtische • cul tureele 
en 'lleteltSCilavpelijkc betrel:h.ingnn tusschen Nederland en I·olen 
te bevorderen. 

De belangrijkste taken van de Vereenj 0 in.; zijn o .a. : 
a . De oprichtin6 vru1 een contact-dien~t ten bate van de 3olland

sche en foo lsche Handel swerel d en haar instellillger.. . 
b. :-tet aanknoopen van betreklün..;on OJ:.l het 3ebied van het ,Jlaat

schappolij:i{ leven , zoowel als op het t.ebied van km:.:.st en 
·:.•eten.:::>chap . 

c. Bevordering van de v1·iendschap Lu.;;schen beide volken . 

:De Vereenió i .1.., zal op de vol.:;ende wijze te werk .:..aan: 
In verschillende deelen van het land ZLtllen co:ntact- coaL'llissies 
worden opgericht, 'Nier taak het is: 
De pers te voorzien van ha1delsberichten , statistieken, uittrek
sels en p.1blicaties, verordanj_n_;en en administratieve regelingen , 
het lllru...t:n van :::;tudies en vertal in"" en , het ilouden van voordre.c: ... ten 
over actueele vraagstWrken, 'het or...:.aniseeren van kunstuitvoerin
óen op muziek- en toneel,sebied , de uitwisseling van kunste.üaars , 
journalisten , studenten en ;;:;eleerden; het or\;;,aniseeren van ten
toonstellin.;en op verschillend 5ebied , het onderhouden van con
tact met uitgevers van boeken en tijdsc~riften. 

De Yereeni0 ing verklaart , dat zij uit_saande vc..n het L:oninklij~ 
woord (Troonrede 23- 7 ' 46) , overtui~d zijn, dat zij door he t 
stichten van de Vereeniging een leemte vullen en aan beide landen 
aan wederopbouw en aan de vrede , een &r~e5ten dienst bewijzen. 3ij 
::;elooven ook , dat zij deze vriendschap verschuldigd zijn aan het 
zoo .seteisterde l'oolsche volk en dat de oprichtin~ van deze 
Vere~nit::>ing er toe zal bijdra5en de door AAoningiH ';ïil'helmina 
uitgesproken woorden te verwezenlijken. 

j_ :Je Voorzitter van de Vereenibin"" is: S. van PRAAG bij ons bekend 
~als: Sie~fried van FRAAG , geboren 20- 10- 88, ~eeraar geschiedenis 

en tolk , Jood , geen Godsdienst . Voorzitter der 7ereeniging ~e
derland- U. d . 3 . 3 .:a( voor 1940) , vertaler va_ verse J.iller.de =:·ls3i
sche boe;.en , thans Bibliot~ecaris van de Yereer..iGing •. ederland
B.usland te Amsterdam en lid van het Initiatief Corui té . 
Hij is 0ehu~d met ~jouba ·DWORSON, geboren 8- 3- 93 te ~itebsk(?.sl) 
Taalleerares I.1 . 0 .Russisch , geen Godsdienst , beiden wonende 
Wannin3straat 6 boven te ~nsterdam . 

Eet 3ecretariaat der Vereeni~in5 is tijdelijk gevesti5d dapen-

/ 
· .. tj burg 94 te Leiden, ten huize van [evr . 

1 PD :..-H. van TRAA - van ~r BURG. 
- -=: 
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D~.> 7ereeniginoJ heeft in :?ebruari 19,+7 het eerste nutmner varJ. het 
.. a'l.Ildblad ,..:ederland- Pole:-" ui t.;c..;even, 1.arvan het :::edactie-secrc
i;ar ~aat <.>evestigd is in d.: ·.-ö.I'.nings L1·0-at r te .Amsterda.,1 ( z_:_e het 
woonadres van ~; . van P.i1A.AJ) . 

11 
.Us 1 edactie van :het blad worden genoemd : 

i/. ~.D'::u:SOI\ (zie bove11) 
c···Anstadt (bij ons onbekend) 
'.~ . Gorsijnski , bij ons bekend als l eeraar ~us sisch , die les geef t aan 

"Vlam"-lezers , wonende Le euwerikstraat 6 te Leiden . 
PD ;) ,..:evr •.. ~ . I.E . Prins ''.'illekes i.Iac Donal d , bi j ons bekend als Ina Elisa 

:.::---ïïllekes .Iac Donal d , geboren 21-3- 1 886 te Haarlem , zonder beroep , 
geen godsdienst , wonende 7.-armondstraat 75 II te Amsterdam . Zij is 
sinds 1927 van Adriaan Pi eter Prins geschei den . 

• 

Zij behoorde voor 1940 to t de redactie van het blad Cultuur der 
U. d . S . 3 . R., een uit gave van de Vereeni ging Hederl and-U.d. S .S.R. 
en t hans i s zij lid van he t 'l.e-benschaypelijk Bureau der C. P • .N . 
(Rech t swet enschappen en Justiti e .) 

I n het Comi t~ van aanbevelinç; treffen v.ri j o . a . de volgende per s onen 
aan : 

j, Prof . Dr . B. Becker, bij ons bek-end als Bruno Oscar Be cker , geboren 
15- 3-1 885 te St . Petersburg ,~oogleeraar Universi teit , g enaturaliseerd 
vol gen s .. 'et S .773/35 , gehuwd met Kathari na Ar en s , geb .12 . 1.1880 te 
St . Peter sburg . 
Hun e eni g kind ,de dochter I rene werd 17- 3- 1917 eveneens t e 3t. 
Peter sburg geboren . 
Zij v:onen ..1er wedeple i n 11 hs . t e A.nsterda.:t . 

~·:.ir . S . Davids , bekend al s Sam~tel Davi ds , geb . 8- 2-1 897 te P.ms t erdam , 
redacteur , gehuwd met J aria 3:elena Ber gans ius , geb . 15- 1- 1898 te 
A.nster dam . 
Zij bei10orde voor 1940 tot het bes tuu.r van de Ver e eniging Neder,.. 

jlan d U. d . S . S.R . 

~:.tt .P . E . Eldering , bekend als Fe t r onella Everdina Eldering , geb.6- 10-
1909 te Rotterdam, wonende Rivierenlaan 6 III te Amsterdam, (Z ) 
gesch e iden van Johannes • .1a.ria Landr~ en in 1945 van Benjami n Sally 
Polak (bekend C.P.Ner) 
Zij is lid van het Wetenschappelijk Bureau der C. P . N. Hoofdredactrice 
van de "Vrije Katheder ~· medeoprichts t er van de Vereenigi ng 
rlederland- Indonesië, 2e Secretaresse van het Comit~ voor Acti ve 
Democratie . 

~J.D . L . Le FebYre , bekend a l s Johan David Leo Le Febvre , geb .11. 3 .1 870 
te Amsterdam zonder beroep , geen godsdienst . 
Ging i n 1892 naar Ned.Indië waar h i j Resident van Sumatra ' s ~est
kust werd . Thans wonende Noolscheweg 14 te Laren ( N- H) . 
Hi j is mede oprichter van de Vereeniging Hederland- Indonesië en 
schreef artikelen voor 11De ·.~aarheid 11 en "De ·rrije I:a thederl: 
'3ijn dochter , Ietronell a Francisca , 6e b . 26- 11 - u7 te :.:edan , hu-vde op 
20- 8- 36 met .~bert Bl umer te ~osk~u . 

1-=~enriëtta ::toland Hol st- van der Schalk , wonende te Overveen, bekend 
als dichteres , Redactrice en Lid 3tichtingsraad va."'l "De Vlam" 

.J-Jan =.:r . Romei n , bekend als Jan ?.:arinus Romein , geb . 30 . 10.1 893 te 
~otterdam , doctora"dus in de letteren , journalist , Hoogl eeraar Vader
landsche- Geschiedenis , geen gods dienst . 
Hij was adviseerend lid van het bestuur der Vereeniging Hederl and
U. d . 3 . S . R. en redacteur va.11. het blad "Cultuur der U.d.S . S . R. (voor 
1940) .Is l id van het I nitiatief Comité der Vereeniging ~&derland
Rus l and te .Amsterdam en mede oprichter van de Vereeniging Nederlend
Indonesië . 
Hij i s gehuwd met i 



- 3-

.".m1c. Hol ene. .!ar ...... r~etha rr::;::s :;~:OC?. ( :.~1Le :or:1ein- 1.Te1·sc:.oor j ,__,e boren 
4- 2 -1 ,.. 95 te !:ri j_le_;en , zot1àer beroe1 , ..:.eer. ._.ods Hen st ; e'J .::.1eeus ::id 
vc..n het Il.i tiatief ~o.w.i té der 1e ... 'ee~.i..:.in...; HedeL l&.tà--~usL, . ..nd te .'..il
sterdan , meC.e e rk.:>ter v a rL 11 Je Vla.:n" en he"'c maanJbl ad 11 ! " van net ~-. . :: . 
J . V., ·:.or• t.de "Jïctor i e.tlein 21 ~i _II t e Ams t erdam . 

Eet ~omi t é v::m a a i·tb evelinz bestaa t ve1·der u i t : 
OD~L ,.., .(' J "R..-,·-=T =~ -L ' d - .L-ro _ . .. :.1· ••• _. van - ~-L.-'.:.J.i..J_:. • • , e1 en 

;.:r .:! .COST 3üDDE , Voorburg 
- J.H . de GROOT, P~sterdam 
l: rof . Dr . J . A. van HA:.IEL , 3aarn 

....,. !U' . G. J . van HEUV'.óH GOED:-I.ART 
,.,.. Ed. HOORlHIC, Amsterdaill 
_.-7f . HUISiviAN , Wassenaar 
- Drs . B. JELGERSrllA , Amsterdam 
--Drs . L . de JONG , Amsterdam 
- l • A. ICER 3TENS 
- Prof . Dr . Th.J . G.LOCHER , Le i den 
- H. Ch. G. J . van der 1UNDERE , Den Haag 

Prof . Dr . R . van der llGULEN , Leiden 
· • · - .. :.r. 1:7 •• u. van KEURS- van der BURG , Amste rdruu 

-· • .ivr . Dr . E . S . PRINS- de JONG, Lei den 
~D1~~. PA H. il: . van RAHD'7IJK , Amsterdam 

- Ir • J . r;. R0DE!\TKO, Den Haag 
Dr . H. R. S . vru1 der VEEN , Groningen 
P . J . J . VE~LOOY , Leiden 

-victor ""' . van VRIESLi2!D, AIDsterdan 
-nr . ',7AELBtBG!-: sc:-:.:rDT , Oegstgeest 

- .. 1. J . ~:7Tn.c:~ , .Den Eaag 
- 3ó.!Il de ·;ro:.F 

waarvan bij dezen diens t ook verschillende 6 egevens bekend z ijn . 

S%Áe-.~: 
V. \J·,Llt.jt.vv. 
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1 Hov-cobcr 7 . 

III IIIc 3 na . v e n schriJven van ID ~~sterd 
no 1 i 9;:r1 iJPf, bOT!'" n in OD .618 

• 

• 

I. D. 1 485/ a/ 4 7 

V3reniging Nederland-?olen. 

Met vortlijzing naar Uw t~rzijde varmeld s~hrtjven en te11 
vervolge op mijn br lof V:<il:l 16 Sep·tember 1941 noae ïk U ve:r.·zneken 
mij il'l lt,.,Tl!ÜG ~e willen doen atellen met de vclledi :re perf;onalia, 
de politieke ori~ntering en verdar 7Bn balanç zijnde gegevana 
betreffende : 

Sam. DE OLF; 
Victor E. V.'.!I VI.H.2 ... AN.D• ~4 
':'Ti.3 • B • er J:.llG .u .... :X; t , ~ l 

ir:-T.--:--n~W.b,..f:Al~ DER BU:tG; ~ 
~1i7'"1)'!. GROûT; allen woonachtig te Amoterr1am. 

Genoemde personen zi,jn alle leden van het comité van aan
bevoling voor de Verenicing !iederland.- Polen. 

Betreffende Mr . van "'erre- van èer 'Burg ls bekend, dat zij 
in Juni 1947, in gezel schap van A.J. Koejemans o.a. een interna
t i onaal journalistencongros te Praag bijwoonde • . 

UiY berichten terzake zie 1k net bolangstel:i..ing ta".emoet. 

I I 

Het Hoo. d van de 
CEN~hALE VEILIGHEID~DIENST 
~·namens deze: 

,J . Ij. Crabbonda.m. 

Heer Hoofdco~isoaris van Politie 

Ck~o ~~~--
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Vereni~ing 
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1 liov mb er 7. 

n . a .v . • rijven ID Ams~P.róem no 
11 9~2 . oppèöor~ n in OD 618 . 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te Tillen 
doen stellen met de volledige peroonalia, de politieke ori~n
tering An eventueel verder van belang zijndo r,eeevens betref
~encle:: Prof.Dr. J.A!-~~~ •• <onende te Baarn, lid van het 
oomi.tó 'VHn aanbeveling voor \1e Verenip.:ing Nederland-Polen. 

Uw bericht terzake zie :ik met b~Jangstelling teg~:nnoet. 

Het Ho;1fd van da 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 
:;ec-na.mens deze: 

Aan de Heer J{oi'pschef van Politi e 
te 13_,Ji. J.G. Crabbend2JD. 
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Vereniging Nederland- Polen. 

Hi ermede moge ik U verzoeken mij in kennis te wi llen doen 
stollen met de volledige personalia, de politieke criOntering 
en verdere van belang zijnde gegevens betreffende : 

Prof . t'Ir . J.n. VAN DEtlMELEN; 
Pro~ . Dr. R. VAN DBH 11EULEN; 
P . ,T. ,T . VERLOOY; 
7Jevr1 H. VAN TRAA-V All DER BURG, wonende Rapenburg 94 ; 
ll . GOlÜYNSKI, Leeuwe:rl kst... >1 t> ; -
Uevr. ])i' • .cl . E. P_tiNS- Dl!l JONG~, allen te Leiden. 

Genoemde personen z i jn allen leden van het comité van 
aanbeveling voor de Vereniging Nederland- Polen. 

Gorzynski voornoemd i s mogelijk i denti ek aan "Budzjinski" , 
genoemd in mijn aan U gericht schrijven van 22.10.1 947 no B 
21797. 

Un bericht terzake z i e i k met belangstel ling teP,emoet. 

He t Hoofd van de 
CENTRALE VEI LIGHEIDSDI ENST 

~"'namens deze : 

J. G. Cra.bbendam. 

Aan de Heer Oommi ssaris van Politie 
te 
LEIDEN. 
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Y ereen. Nederland-Polen 
Verdeeldheid in plaats van eenheid. 

Deze dagen kreeg ik het nieuwe 
maandblad ,,Nederland- Polen" in de 
bus ter kennismaking, bet orgaan van 
de onlangs opgerichte vereeniging 
,.Nedel"land- Polen", die de economi-

sche en cultureele betrekkingen tus
schen beide landen wil bevorderen. 
Voorwaar een zeer mooi initatief dacht 
ik. Wel stonden op de eerste bl~dzijde 
bU het Comité van Aanbeveling de 
namen van enkele verwoede commu
nistische figuren, o.a. Mr. Petra Elde
l'ing, hoofdredactrice van ,.de Vrije 
Katheder", Mevr. Prins Willekes Mac
Donald, medewerkster aan het Weten
schappelijk Bureau der C.P.N. en A. 
Romein-Verschoor, wier vrijzinnige en 
soms spottende opvattingen ons vaak 
diep hebben gekrenkt, maar daarnaast 
ook namen van menschen voor wie ik 
respect heb. · 

Ik ben echter diep teleurgesteld, nu ik 
bet eerste nummer gelezen heb. Hier 
wordt geen eenbeid geschapen, maar ver
deeldheid gesticht. Katholieken worden 
uit deze vereeniglng geweerd door het 
wanbegrip der medewerkers. 0 neen, het 
bestuur ziet dolgraag katholleken lid wor
den, daar gaat het niet om. maar om de 
verkapte propaganda van enkele commu
nisten (zlj maken mee deel uit van de 
redactie; reeds in het eerste nummer druk
ken zJj hun stempel op een gedeelte van 
den inhoud> en om het wanbegrip omtrent 
de kathoUeke Polen (zij zouden zich zeer 
beleedlgd voelen als zij dat gedicht lazen 
over hun beminde ,,zwarte" Madonna, 
Maria, de Koningin van Polen) zullen de 
katholleken direct stelling nemen tegen 
deze vereeniging. 

Zij geeft voorlichting over de katholieke 
Kerk in Polen, door middel van een inter
view met den rooden Poolsehen President 
Bierut. Deze· voorlichting is even gecamou
fleerd als de politiek, die president Bierut 
volgt ten opzichte van de Katholieke Kerk 
Enkele dagen voordat ik het orgaan van 
de vereeniging Nederland-Polen in han
den kreeg, mocht ik een lezing bijwonen 
van Douglas Woodruft, den hoofdredacteur 
van het over heel de wereld bekende ka
tholieke weekblad "The Tablet." 

Douglas Woodruff had enkele weken, 
voordat hij zijn rede in ons land hield, één 
van zijn correspondenten naar Polen ge
stuurd, naar den kardinaal van Polen 
Kardinaal mond. Deze correspondent 
geeft een heel ander beeld dan de com
munist Bierul Door middel van veel trucs 
hebben de communisten de laatste verkie
zingen gewonnen, maar omdat zij in feite 
toch niet alle macht in handen hebben ge
krege.n, daar het grootste gedeelte der be
volking katholiek is, heersebt er nog vrij
held van Godsdienst. Stap voor stap, op 
slinksche wijze, probeert Bierut echter de 
Katholieke Kerk te verdringen u.it het 
openbare leven. Een klein voorbeeld 
slechts: in heel Polen mag er maar één 
katbolleke krant verschijnen. Door nu tel· 
kens de papier-toewijzin,g te beperken, 
wordt deze krant het leven onmogelijk ge· 
maakt. Zoo zijn er tallooze voorbeelden. 
Langzamerhand en haast ongemerkt wurgt 
hl1 bet katholieke leven. 

I -Wanneer de vereenigin& "Nederland
Polen" zulk een belangrijke plaats geeft 
aan den communist Bierut. dan toont zij 
daardoor mee te doen aan zijn misdadige 
taktiek. Het Poolsche volk ligt ons na aan 
het hart. Wij weten welke diepe wonden 
er de afgeloopen Jaren In dit volk zijn 
geslagen: door massa deportaties. door ver· • 
nietiglog van steden en dorpen, door uit· 
moording van ontelbaren. Op het oogen
blik zijn 750.000 Poolsche bannelingen over 
heel de wereld verspreid. Het Poolscha 
volk moet geholpen worden, want het 
heeft ook voor ons geleden. Wij hebben 
een eere-scbuld tegenover Polen, vooral 
omdat zijn soldaten bij de bevrijding van 
ons land een belangrijk aandeel hebben 
gehad. Gelukkig Is er door katholleken 
een beter Initiatief ontworpen, dan door 
qe vereenlging .,Nederland-Polen": Het 
<;omité voor katbolleke Poolsche studen· 
ten in Nederland. 

Katholieke vrienden van Nederland
Polen slu.it U bij dit Comité aan en geeft 
Uw steun. Het adres is: Slaetstraat 3, 
Nijmegen. 

D. B. K. A. 
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de oprichtingsvorgader~ gehouden vlln do Veroenig:tng ttNederland
Pol enll . 

De genoemde vergadoriz G zou ond.c:r vool'zitter.schap heboen gestaan 
van s.van l'raaga ~ ' 

Ik mogQ U verzooken ij - ~oo mo6 clijk oet spoed- uit~~e~i~ te 
w:lllnn doen .:hû1chten over a.ez ver adoring en de genoemde vereeni· 
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.o ·· · · .L eer ine . 
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ons dezen: 

-~~en Heer Hoofdcomeissaris van 
~olitie J . .c.r~'bbcnda!l . 

te 
A STP.RRA • 
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N~ar aanleiding van UW bovengenoemd schrijven kan het 
volgende worden bericht. 

De Vereniging ''Nederland-.Polen" is op 8 Februari 1947 
in een vergadering, gen oua en in het Apollo- paviljoen te 
Amsterdam, opgericht. De v~rgadering stond onder voor-

~zitterschap van Siegfried VAN PRAAG, geboren te Amster
dum, 20 October 1888, van be~oep leraar geschiedenis en 
tolk, wonende Hanningstraat ~-II te .Amsterdam- z. 

Nadat de volksliederen van beide Landen waren gespeeld, 
hield V~~ PRARG een korte openingsrede, waarin hij een 
felicitatie- brief van de .Poolse Gezant in .Nederland 
voorlas en de .Poolse uonsul-Generaal en de Secretaris 
der .Poolse ~egatie , die ter vergadering aanwezig waren , 
·welkom heette • .tiij gaf daarna een uiteenzetting van het 
doel der vereniging, waarvan de korte inhoud is als 
Naast culturele betrekkingen wil de vereniging .Nederland 
.Polen de economische relaties verstevigen . liet nieuwe 
.Polen biedt allerlei nieuwe mogelijkheden voor de Neder
landse handelswereld. liet na de oorlog verworven gebied 
staat van industrieel standpunt beschouwd op veel hoger 
peil dan het oude .Polen, het kan b. v . tweemaal zoveel 
kolen exporteren • .tiet na- oorlogse Polen beschikt over 
drie havens , waardoor het dus behoefte heeft aan schepen 
die Nederland kan leveren . lnteressant is de studie van 
het .Poolse driejarenplan , dat van de grootste betekenis 
is voor de opbouw van de industrie. Ook de culturele be
trekkingen mogen niet vergeten worden. Wat .Polen o . a . 
doet voor de opbouw van scholen en kinderhuizen verdient 
ook in ons land aandacht . \laar de klassieke .Poolse li te
ratuur hier vrijwel onbekend is , geldt dit in haast nog 
sterker mate voor de moderne schrijvers • 
.tiierna verleenden , tot het welslagen v~m deze vergader 
hun muzikale medewerking , enkele .Poolse en <.1 oodse kunst&
naars , benevens de nederlandse dichter Jan H. DE GROOT, 
met enkele zijner verzen , geinspireerd op pools steden
schoon en poolse eigenaa~rdigheden . 

Voorzitter der vereniging is genoemde Siegfried VAN 
.tiij is een uiterst links georienteerde socialist; ~~
oorlog was hij bestuurslid van de Nederlandse vereniging 
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to t vrijmaking van Abessinit; . Het secret.ari éL t i s in han
/ den van :n.evr. u . V.1N TRA/, V11N L .. R BURG, vronende Rapen burg 

94 t e Le i den . 

ve vereniging geeft een mcsandbl ad uit , dat dezel fde naam 
dr aagt al s de ver eniging • .tlê'l b'lËid is nog s l echts tvTeemacl 
ver s chenen , n • .L. in l'Wurt en J1Pril j • .L., met een opl age 
van 2u00 exempl ar en. Het vmrd t gedrukt bij de firma N.AUTA 
& Co, ~aadmarkt l uü te ~utphen. 

-- Hedacteuren van het blad zijn meer genoemde VAN PRAAG en 
J v' j M. GORZYNSKI. Laatstgenoemde is vermoedelijk van ..l:'oolse 
~ nationaliteit; ver dere Gegevens zijn omtrent hem niet be

kend, hij woont niet te .i\ms t erdam • 
.tiet eerste tMaa rt-) n mruller van het blad bevat een inlei-

\../" dend artikel, geschreven door ~amuel Marck .ANSTADT, van 
Poolse nation8liteit, geboren t e Lemberg , lU cluli 1920, 
wonende ..l:'lantage Muidergracht 8 9 hs te Amsterdam. Hij is 
sedert 1 November 1945 a l s journalist verbonden aan "Vrij 

fNederland" en behoort tot de uiterst links georienteerden 
van de ..l:'artij van de Arbeid. In zijn artikel constateert 
hij , dat er een brug moet worden gesl agen tussen de 
t>ov1jet- Unie en de lillgel-öaksen. Daarbij zouden Nederland 
en Polen al s pijlers kunnen f ungeren. Tot zijn voldoening 

s telt de schrij ver vast, da t het denkbeeldig stalen gor
dijn, dat Oost van \les t afscheidt, begint te scheuren • 
In een t weede artikel wordt gezegd; "Polen heeft in het 
Oosten 181. 000 KH2 af gest aan" en "de Russen behoeven hun 
grenzen niet te overs chrijden om een plaats onder de zon 
te vinden . " 
Verder geeft de redactie voorlichting over de ~atholieke 
kerk in ..t'olen middels een in tervieuw van de publicist 
PRUSZINSKY met de rode President Bierut , een man die op 
slinkse wijze tracht de Katholieke kerk te verdringen, 
b.v. door de maatregel, dat in heel ..t'olen maar één katho
lieke krant mag verschijnen. 
Ook bevat het blad nog een citaat van de franse communist 
Prof. JULIOT- CURIJ!!: "De belangrijkste politieke gebeur
tenis in het nieuwe ..t'olen is ongetwijfeld de eensgezind
heid tussen de socialisten en de communisten '1 • 

Het tweede tApril- ) nummer bevat artikelen over het Han
delsverdrag tussen Nederland en ..l:'olen, de industrie in 
.t'olen en de sociale zorg voor de harschause kinderen, 
benevens een artikel , gewijd aan de tegenwoordige Premier 
der regering : Jose!h CYRANKIEHIECZ. Verder vermeldthet 
blad nog enig onbe angriJk verenigingsnieuws . Tussentijd 
mededelingen ugn de leden doet het bestuur ook wel per 
advertentie in de Vrije Katheder. 

De vereniging heeft een uomité van Aanbeveling, waarin p 
sonen van verschillende p0!1t1eke r i chtingen zitting heb
ben . Naast communistische figuren als .111r. Petra ELDERING, 
hoofdredactrice van de Vrije Katheder , mevr. ~RINS ,aLLE; 
KES M.AC- DONALD , medewerkster aan het I"/ etenschappelijk 
bureau der () . P. N. en Dr . Annie HOJ.ffiiN- VJ!:RSCHOOR, medewerk
ster van de Vrije Katheder, staan personen uit de ..t'artij 
van de Arbeid, als Jan H. DE GROOT, redacteur van het 
Vrije Volk , H. M. VAN R.AND\iiJK1 hoofdredacteur van Vrij Ne
derland en Drs L. DE JONG , directeur van het Bureau voor 
Oorlogsdocumentatie en verzorger van het politiek over
zicht van de v. A. R. A. Verder maken o . a. nog deel uit van 
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dit cci~:_té: Prof.Dr B. B.C:CKEH te ;msterdoM, ..t'rof.Dr J . J .... 
V.Ml BE_...ëJ...,h"f , rrof . Dr 'lH. J . G. LUClu . .tt , .r--.._~of.Dr R.Viu.i DAI~ 
I..l!.lJL.!!lr , alJ.en te l..eiden, ..t'rof . Dr J . J •• V.ru'T hJtliEL te Ba('rn , 
..t'rof . Dr Jan .LlU!t.t!:llJ te Amsterdam, u.tr G. J. VAI:i EEUVE:I GOI:;D
hART, hoofdredacteur van Het ~arool en rl .CH.J.G .V/~ DLR 
~~~. verzorger van het politiek weekoverzicht van 
de ~.v • .tt.o. te 's-Gravenhage. 

'l'er karakterisering van de vereniging l\1 ederland-..l:'olen 
schreef het r . k. weekblad De Linie van 21 Maart 1947: 
"Het blad (Nederland-..l:'olen, no. lJ in fr8ai rood gewaad 
gestoken als onmiskenbaar symbool zijner strekking, ver
meldt een uomité van Aanbeveline;, waarin tot onze verba
zing vooraanstaande Nederlanders zitten en namen figuM
ren van autoriteiten , die zich onge~vijfeld uit onwetend
heid voor een kar laten spannen, die tot de trots van el
ke viji'de colonne in elk Vl'esteuropees land pleegt te be
horen ." 

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

Verzonden naar tlfd c . v. D., ' s - Hage. .L-2. 
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In antwoord op U"/ nevenvermeld schri_jven, 
doe ik U bUeaand toekomen een rapport , naar 
de inhoud waarvan ik U no~e verNijzen . 

De 1nd . Hoofd- Cocmisaarjs 
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Au de Heer ~oofd van de
Centrale Veili1h~idsdierst , 
Jav'1stra'"'t 68 , 
' s- r,. TI 11. V S ~ TI A I} E • ------ ---
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r:aar a8nle idir:c van he~ suhrïveu van de Cer.trale Ve :J.i_:
heidsdienst , no . B. 11945, dd. 21-G-1947, betr . de verenieing 
rttrederlar1d-Yolen11 , lwn worden ;;erap. or tcr!rd, dat te T.:trecht 
::cf'n verenisinc van die n· am en/oi' V(tn svur ;elijke doelstel
lj 11 , be sta!lt . 

Of )Tederlanders hie1· ter stode of elders rtet ~e! oernde 
vereni ;in~ :relatie aan'~nopen ter ~em·rkk<:!l.!krr "" .... r·.'c,ir.::, v&n 
een rools visllm , is niet 1-:unnen blijken , ever r1in als het onder 
te1t::encn van een daarmede verhand houdP.nde verLlt::r ir g . 

utrec~t, 7 Juli 1947 . 
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Bijeenkomst Nederland-Polen 
De Vereniging Nederland-Polen hield 

Vrijdagavond in P ulchri Studio 'n bijeen· 
komst, waarbij een aantal Nederlandse 
journalis ten, die voor kort een bezoek 
aan Polen brachten, ie ts vertelden over 
de ervaringen die zij daar hadden op· 
gedaan. 

Over het algemeen waren allen het 
er over eens dat Polen een land is dat 
met alle kracht werkt om de oorlogs
enende te boven te komen en tevens de 
achterstand in te halen, die er bestond 
met West-Europa. 

Polen staat op de grens van Oost- en 
West-Europa. Het individualisme en h et 
collectivisme moeten hier in· harmonie 
met elkaar worden gebracht. Men streeft 
met alle macht naar deze harmonie, doch 
gevonden is zij nog niet. Zo doet zich 
bijv. het merkwaardige feit voor, dat in
dustriebedrijven met meer dan 50 arbei
ders allen genationaliseerd zijn, en de 
prijzen hier dus scherp vastgesteld, ter
wijt daarnaast in restaurants en winkels 
de vrije markt bestaat. 

Ook het anti-semitisme in Polen kwam 
ter sprake. In tegenstelling met vroeger 
beschermt de Regering thans de Joden 
met alle middelen die baar ten dienste 
staan, hetgeen echter weer de haat van 
de Polen opwekt. Van oudsher heeft de 
Pool zich te~:en de Jood verzet, o.m. om
dat deze laatste meer initiatief en kennis 
toonde in de handel en dus vele bedrij
ven in handen had. De Joden waren 
vroeger uitgestoten van het bekleden van 
ambten en uitoefenen van vele beroe
pen, doch nu zijn deze bepalingen alle 
opgeheven en alle Joden hebben een 
positie kunnen verkrijgen. 

De kerk zou veel invloed kunnen uit
oefenen op het anti-semitisme doch men 
had de indruk dat zij zich afzijdig wilde 
houden. 

Na het optreden van de sprekers zong 
mevrouw 0. Orlovska een aria uit een 
Poolse opera. Bij de aanvang van de 
avond had zij ook reeds enkele liederen 
gezongen, en zij oogstte veel succes. 

l 
Na de pauze werden bwee interessante 

documentaire !il~ Polen vertoond. 

00. 61& ----- ""' ~ 
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:\:ORT VERSLAG van de op 25 Juli 194 7 te 20. 00 uur in 
"Pulchri Studio'' a lhier, gehouden ver gadering van de ver
eni ging "Nederland - Polen". 

Als s prekers t raden op: 
1. A .L. CO:~STANDSE (Anton Levien Cons t andse, g eboren te 
Brouwershaven, 13 Sëptember 1899, wonende te Haarlem) VHn 
het "Algemeen Handelsblad" met het onderwerp: "Het Poolse 
volk in verband met de politieke sit ua tie". 
2. I.ir. P. E. ELDERI NG va n "de Vrije ~<atheder" met het onder
werp: 11 De positie van de vrouw in het sociale leven". 
3. r.:r.S.DAVIDS van "de Groene Amsterdammer" met het on
derwerp: "Poolse Democratie". 

~ 4. I.1r . M. MEURS VAN DER BURG ·van "Het Parool" met het 
werp: 11Kerk en staat en anti-semitisme". 

~· 5. P.XORTEWEG van "de .tiieuwe Rotterdamse Courant" met 
.? het onderwerp: "Psychologische trekleen in het Poolse volk 

in Merband met de politiek en de intelligentia" • 
Aanwezig waren circa 150 personen, waaronder o.m. de 

voorzitter van de Vereniging "Nederland - Rusland", afd. 
's-Gravenhage: 

Dr.Johannes I.:artinus Elizabeth Earie Alpbonsus ZONNEN
. l \....BERG, geboren te Rotterdam, 16 April 1907, \':onende te 

~ravenhage en het lid van voornoemde vereniging, de Ko
,Jlonel b.d. J.VAN VOORTHUYSEN. 

; Constandse betoogde het navolgende: 
~Iet doel van de Vereniging "Hederland - Polen is om 

t wee volken van dezelfde stam tot elkaar te brengen op eco
nomisch en cultureel gebied. Polen is een maritieme mo
gendheid geworden door verlcri jging van de havensteden St et
tin en Danzig. Het contact met Nederland wordt hierdoor 
ook veel groter . Warschau - Rotterdam is de lotsverbonden
heid. Polen en Nederland vertonen wel verschillende sferen, 
maar de overeenkomsten zijn sterker. Polen zendt ons kolen, 
wij hun scheepsbenodigdheden. (Ruiltransactie ter waarde 
tan ca. 5 millioen gulden). In het Oosten vinden wij een 
merkwaardige constellatie van Staten, een nieuwe economi
sche eenheid, die het tegen V:est-Europa zal kunnen opnemen, 
namelijk : Zweden, Polen, Tj echo-Slowalcije, staal, kolen, 
hout. Het Poolse kolenbekken heeft een minstens even gro
te potentie als het Ruhrgebied . De productie van het afge
lopen jaar der Poolse mijnen bedroeg: 13 millioen ton, 
waarvan Rusl and vorig jaar de helft betrok ! Dat laatste 
zal echter minder worden naarmate de Russische mijnen zich 
meer hersteld hebben. De ko lenproductie in het Ruhrgebied 
bedroeg het afgelopen jaar slechts enige mill . tonnen meer 
dan in Polen. In het Nederlandse volk treffen wij twee 
sterke karaktertrekken aan: 
1. Het indiy. 
2. De gemeenschapszin. 

In Po len zijn deze twee eigenschappen veel extremer, 
zo extreem zelfs, dat men er nog niet in geslaagd is een 
synthese tussen deze twee op te bouwen. Maar noodwendig 
zal dit moeten ontstaan, 9aar men als gemeenschapsgevoel 
be~tend individu, moet kunnen tolereren, dat de andere 
ook individU-i&. Er vindt een samensmelting pl aats. In Po
len zou men beter het woord collectivisme voor gemeenscha 
zin kunnen gebruiken. 

Tot besluit verklaarde genoemde journalist, dat Polen 
-en-
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en Hederl and een br ug moeten vormen tussen het Oosten en 
het esten . ij moeten samen voor de vrede wors tel en . 

De 2e., i.Ir . P. B. El dering betoogde het navol gende : 
Plof . ROL1EI N heeft eens gezegd , dat het achterlij leste

en het slechtste v ol~ vaak de gr ootste ontpl ooiings kansen 
heeft . ~iet s l echt \"Ordt dan vanze l fs pr ekend niet het cri
mi neel-s lechte bedoeld . Zo i s het in Po len ook. Althans op 
veel punt en. Polen , dat pr ac t i s ch ver ni et i gd is, dr aagt 
een enorme opbouwdr ift i n z ic h . Po len, dat op veel punten 
n og achter (lijk ) was, dringt en v1 or stelt naar vernieuwing: 
het democratische, prachtige dappere ~o olse volk. Generaal 
GROSCHA , chef van de voorlic htingsdienst in Polen, verkl aar 
de in een onderhoud, da t Warschau na 30 j aa r waarschijn
lijk een van de mooiste steden der wereld zal zijn, omdat 
de pure, zich vernieuwd hebbende en door loutering ge
staalde Poolse geest zich hier za l manifesteren. De vrou
wen spelen in Polen een belangrijke maat s chappelijke rol. 
(In de industriestreek van Lodz zijn 70% der arbeidskrach
ten vrouwen). Er zijn veel vrouwelijke politie-agenten, 
terwijl de vrouw ook grote belangstelling in het politieke 
leven s t elt." 

!:Ir. Davids sprak over "Democra tie is volksheerschappij" 
en hield een algemene beschouwin~ over verschillende demo
cratische stelsels. In Rusland zelf, a ldus spreker, denkt 
men, dat er nergens ter wereld een l and bestaat, dat zo 
democratisch is als het Russische. i..:en denkt daar, dat er 
een volledige bevrijding van de geldmacht ontstaan is. Po
len vormt in zijn democratie een met zichzelf nog hevig 
worstelende overgang tussen het Oosten en het t esten. De 
meningsuiting en de vrijheid van vergadering zijn in Polen 
nog vrij sterk aan banden gelegd. wen is in Polen altijd 
vrij tot op zekere~ hoogte. Eigenlijk zijn wij iat in Ne
derland ook. Wat zou er in ons land gebeuren, wanneer er 
werkelijk eens een paar mensen zo gek waren om een Nat. 
Soc. partij op te richten. De wet belemmert dit al zoveel 
mogelijk door uitsluiting van de politieke delinquenten 
van de kiesrechten. ~aar in Polen is men ïn het vormen van 
extreme, politieke groepen veel minder vrij. Er wordt al
tijd een speelruimte voor verbod overgelaten. In Polen is 
nu een nieuwe grondwet tot stand gekomen, waarin een enor
me progressie tot uiting komt. De Polen hebben in veel op
zichten met het oude gebroken. 

De onder ten 4e. genoemde, tJr. Van Meurs Van der Burg, 
bew.eert jarenlang in Polen geweest te zijn en aldaar pro
Broms te hebben medegemaakt. Zij wijst op het ontzaggelij
ke leed, dat de Polen hebben doorstaan. 

In Polen heerste een zeer sterk anti-semitisme; en 
nog. van de 35 mill. Polen waren 3 1/2 mill Joods. Er waren 
vrij veel steden in Polen, die voor 40% Joods waren. De 
psychologische oorzaak van de anti-Joodse geest in Polen 
vloeit voort uit het feit, dat de Polen handel als een 
noodzakelijk kwaad beschouwen en er ietwat minachtend te
genover staan. De Jood heeft altijd gretig gebruik gemaakt 
van deze gesteldheid. Van de drie mill. Joden zijn er op 
zijn hoogst 200.000 overgebleven. De rest is gedood door 
de Duitsers. De staat beschermt deze Joden nu naar vermogen 
Het volk is het er niet geheel mee eens, hoewel de houding 
ten opzichte van de rest toch veranderd is door het gemeen
schappelijk doorgemaakte leed. De Kerk heeft in Polen gro
te invloed in de Staat. Evenwel ~rekt zij zich practisch 
niets aan van de moeilijke situatie der Joden. De Kerk is 

-de-



de enige instelling , die iets aan het ant i-semitisme doen 
kan ; zij doet er niets aan . ~r zijn progroms in Po len ge 
weest , waarbij een handopsteleen van een bisschop genoeg 
zou zijn geweest om honderden, soms duizenden mensen van 
het l even te red den . Ti t werd echter be":ust niet gedaan. 
!:>preelcster heeft verschillende van deze progroms van nabij 
meegemaakt . 

De laatste spreker, P. :ortweg, betoogde: 
"De Po len zijn zeer vitaal. Ze zijn ook buitengewoon 

goedig en hartelijk . Zij bezitten een sterk gevoel van 
eigenwaarde. Ei genlijk i s het een wonder, dat Polen nog 
bestaat. liet is een grote stinkende puinhoop. l:taar het vuri 
ge Nationalisme der Po len, redt het land • .Naar het i nzicht 
van spreieer zijn de Russen er het laatste jaar inderdaad 
ingeslaagd, de verhouding Po len-Rusland te verbeteren. De 
Russen tolereren het gevoe l van Pools-Nationalisme volko
men. Dit gevoel is op het ogenblik voor de Pool belangrij
ker dan zijn gevoel voor eigenwaarde. Juist het ~ationalis
me is nu de zweep, die de geest voortstuwt. LIET WANTROUWEN 
TUSSEN POLEN EN DE SOVJET U~IE bestaat echter nog in vrij 
hevige mate, maar volgens spreker is hierin verbetering ge
komen door een inderdaad verstandige politiek der Sovjets . 

Tot besluit werden nog twee doemmentairs films ver
toon , een over de verwoesting BJl van \/arschau (voor 85~~ 
totaal vernield), een over de zoutmijnen van ·, ieliczka . 

Tenslotte zij nog vermeld, dat er gedurende de avond 
enige liederen werden gezon4en door de bekende, hier te 
l ande verblijvende,Poolse zángeres: Olga ORLOVSKA . 

Er bestond gelegenheid om zich als lid der Ver . Heder
land - Polen op te geven . 4ieraan werd door velen gevolg 
gegeven . 

Verzonden op 4 Augustus 1947 ~ 
aan: het Hoofd van de c.v.D. 
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In antwoord op Uw bovengenoemd schrijven wordt bericht , 

dat dezerzijds geen bevestiging is kunnen Horden ver

kregen van de te U\Y"er kennis gebr8chte mededeling, dat 

aan Nederlandse handelaren zou worden gesuggereerd , dat 

zij een visum voor Polen gemakkelijker zouden kunnen 

verkrijgen, indien zij lid worden van de Vereniging 

"Nederland- Polen " • 

viel is vernomen , dat de N ederlands- .Poolse Handelsveren:i:

ging N.V., gevestigd Keizersgracht 523 , alhier , welke 

firma door de ~oolse regering als officieel orgaan is 

aangewezen om in Nederland handelscontacten tussen bei

de landen te maken , aan het lidmaatschap van de Vereni-

ging ''Nederland- .Polen11 geen bijzondere rechten of voor

delen verbindt . 

L - 2 . 
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Naar aanleiding van bet scürijven B. 1194-5 van 
de Centrale Veiligheidsdienst te •s-Gravenhage d.d. 
25 Juni 1947 houdende een verzoek om inlichtingen aan
gaande de vereniging "Nederland-Polen", kan met zeker
heid worden gerapporteërd, .dat er te Groningen geen 
plaatselijke afdeling van deze vereniging is gevestigd. 
Aangaande deze aangelegenheid werd geïnformeerd in 

} verschillende bràChes en bij firma's die relaties heb-

• 
~ ben over de gehele wereld . Hierbij bleek, dat directeu-

• ~ • ren van verschillende firma's gevestigd te Groningen 
11/ een uitnodifing hebben ontvangen, lid van opgamelde 

Á1 JV vereniging e worden. Zij hebben deze uitnodiging ecb-
-~ 1 fl) ter niet aangenomen, aangezien zij na de bevrijding 

2 ~~~U I nog niet instaat zijn geweest, zakenrelatie~ met Polen 
·~ t aan te knopen. Dit zou wel het geval zi3n met de vol

gende firma's die in het \lesten des lands zijn geves-
tigd: -
B.1JMBER N. V., Kolenhaade 1 gevestigd te Amsterdam. , 
Fa. BIEES & KLUYVER, Hout- & Boarghandel, gevestigd te 
Amsterdam., -- ? v,K· Fa. KUEN, Handel in zaaigranen, gevestigd te Naarden •• 

Na de bevrijding hebben zich te Groningen enige 
Polen ex-militairen gevestigd, die niet weer naar hun 
vaderland terug wilden. Ook onder dez~ personen is niet 
van het bestaan van een Poölse vereniging bekend. 

Deze zaak zal nauwkeurig in àe gaten worden ge
houden en indien bijzonderheden naar voren zouden ko
men, zal hiervan rapport worden opg-emaakt ------------
-------~--~--------------------------------------------
--------------------------------·-------~------~-------G R 0 NI N GEN, 16 Augustus, 194-7 •• 
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Vereniging 
nNaderlnnd-Polen"• 

I 

Hior.m de .heb ik an ear u 'c b"'r1chten? dat Û.OO;!:' -een tot 
oo;ra len uJ.t :rroat 'bcv{) .gä p r .. o n ra mpdo"" d"'eld, dnt aan 1ie
do · anda hand! lor n, die voor za. mn naar Polen illen 6"1:\e.D., zou 
to:t•d "n ('•ilG "'reerd, cla;J.; het J?oo1oe visum p, mak eli.j ter zou kUn-

nen ~orrlci'l. verkregen, il'u.lien annvra,;cr l.:!.d erd v m c1e Vcero,nig:t.ng 
"naderlend-PDlcn". ~ :ri ... Or b tekenia di nt hic:racm te worden ge-

' 
h cht1 tzi n de meded ling; dat ó_ lodoA Vàn dez~ v rcniging 
c ' vcr~1arin oeten 1/ek-on n, ho dcndc de co r nte vriend ' n ps
bat i~~n en ocde voornemens, ~ ede de belof e niets ten 
nad le van olen te zullen onde eaen. 

ha ezien de fiZ'i:la _, Hand 1 in zao.i~a en, geve~tied 
t raar cn11 e ~n ui tnod gin.g o 1 d t o d n van de Vercni~ing 
"Nederland-Polen" zou hebben o , o c i .. TJ v rzoekcn te 
willéu doen nagaan of en in .. 10 verre het ov nstan c!e op waar
hc~d bor1st en ij met h t rentltaat in ttnls ~~st~ len, wanx
bij 1 tevens tp.a..tne enige iuJ.1ch'tt n n z 1 ontv Jllt .n omtrent de 
personen, beho~ende tot de dir O~ie V~ dG fi & XUhn. 

Ind1en hot nD lijk ia mij het r oultant v n dit onder
.soeJt net eni Gi spoed te dóon boriol ten, ~à.l ik zt.ak see:r op 
.ru·ijr t l.l.on. 

Aan de Heer Xorpsche~ van Pol~tie 

-~ I 

Het Hoofd vnn de 
.ILIG1IBIDSDIENST 

na.nens deze: 

L . L . van IB.ere . 
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"' Met verflijzing naar U\7 terzijde vermeld schrijven heb ilt 
do oor U te berichten" dat mij naaien word medegedeeld, dat de 
hierna te noooon fir.maJa, gevestigd te Amsterdnm, ecn·uitnodi
ging om lid va.."1. de Vereniging nNcdorland-Polonu to norden, zouden 
hebben áonecnomen, ·;. .. it.: 
HtniDER N. V._ , kqlenhandel; 
F.a. li J::illu , r }JY\fDR, hout- on bonrdhandol . 

Indien het mogel ijk zou zijn biJ g noemde firma ' s nadere 
inliohtin~on in te winnen omtrent de in mijn brief van 24 Juni 
1947 no B 11945 genoemde materie, zal ik het z~ r op prijs stel
len met Uvo bevindingen op de hoogte te worden gesteld . 

tt He~r Bootdeo issaris van Politie 
. ......... 

A n o t e r d A a . 

Ret Hoofd van do 
C lTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

"Ullens deze: 

0 ~ 
L . L . vnn La.ero . 
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l;aar eanleiding van de brieven d . d. 24 Juni 1047 no . 

B.ll945 en van 1 xuF.ustus 1947 en 6 September 1947, ~r~ 
onder no . ).1953 , i s""'äezerzi j ds een onderzoek in~esteld • 

-Ji t onderzoek h ~ eft hier ter stede niet tot het gewen 
ste resultaat geleid, gezien 1et feit, dat èe aanvraag voor 
een Pools vis u;, behandeld \"ordt door het Poolse ConsulaAt 
te Amsterdam, terwijl eveneens te Amsterdam de vereniging 
".r.ederland - Polen" zijn oorsprong vindt . 

- loorzitter van de VereniginB "Nederland-Polen" is 
S . VAN PRAAG, wonende te Amsterdam. . 

Het secretariaat van genoemdde vereniging is gevestigd 
ten huize van -levrouw .I. van TRAA VAN DEI\ BUiiG, wonende Ra
penburg 94 te Letden , terwij l het redactie secretariaat van 
het door genoemde vereniging uitgegeven maandblad i s geves 
tigd Warmingst r aat 6 te Amsterdam • 

.len onde1·zoek wordt in["e·steld naar de te ' s - Gravenha 
ge woonachtige l eden van de verenigine 111;ederland- Polen" . 

Verzonden op 17 September 1947 J Dil":''-, I I 0 aan : het cloofd van de v.v.n. 
' L...... '-' ) 

' 
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.!:.U n.Cu (ter dóorzendine no.ar C, 
Ven r..B . 

V rzoeke aantckenin indien C~G bekend bii GVD of I~ 
den !fuug. 

Terup; naar KB . 

.ij vernamen h~t volgende: 
Poolse 

6en politiek zeer betrouwbare relatie in Jen lfuag 
ontving bezoek ven de P...r. OBLRG, die meedeelde te 
b~horen tot· de Dienst, die "National~ V&ile,heid" had 
overvenomen . Hij informeerde o .a. of de Iool lid was 
v&n de Nederland:;E;-Foolse V~::reniging . Cok of de Pool c.)...t~ 
~ e 1 eens naar Polen ging , v·aaro:p geheel vol ens de .t. \.• 
vaarbeid met "neen" kon \orden geantv1oord . Hi~g 
de mededelin · , dat veel al om ec::m visum voor Pol en te 
lo: i jgen druk \lerd ui teeoefend om eerst lid v n bOVt;DP'eJ1o~'ma.e 
verenig.ing te ~.orden . Krijgt men dE.n zi jn visum, den "orà t 
èbn forrrulier ter tc::kening gegeven dat men na teru~komst 
geen inlichtingt>n zal verstrekken over hetgeen men in 
Polen heeft ' rgenomen . 

/ .J- /IJ - '-'/ ') 

I 

'f- '"· 'f) 
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Onderwerp: Ve1·e ni ·ing "Nede r l and-Polen". - -=5 OCT.1947 

f4JJU. 
Bijlage: 

Aan 

In ant•Noord op u.,, brief van 16 September 1947, No . B 2046~ 
houdende verzoek or11 inlichtinge~ a "m gaancle de vraag of de- f'i'rma 
IC H1J te Naarden een uitnodi ging om lid te worden van de Vereni
ging "JI!'e lerlo.nd- .t>olen' ' heeft 'lan[~enomen, heb ik de eer j te be
richten, dat daarna _r door mij een onderz.oek is ingesteld, 
bij het volgende is geble~en : 

x~" 2e. 

De ~irectie van de fa. Kühn en Co . bestaat uit : 
Dr.Ir. Johannes Petrus Jldok van -Tt;,;el, geboren t e Haarden, 
-;7 _-~.pril 1891, 10nende te N...,. arden, HJ.i~~erstraat~eg 109 en 
x. Villem 3endrik Dudok van Heel, ~eboren te Naarden, 14 

cember 1901, ' Tonende te Bussum, Bu~g. ' s Jacoblaan 47. 

De onder 1e genoemde Heer Dudok van Heel verklaarde naar 
aanleiding van de onderwerpelijke aangelegenheid , dat hij, noc 
de Directie van Kühn en Co . lid is, of aangevraagd hebben dit te 
mogen 'orden van de, hem overigens onbekende , VereniGing ''Neder
land-'olen", dat hen de werkwij~e en het doel van deze vereni
ging onbekend zijn en dat hij , noch de Directie van bedoelde 
firma , plannen hebben voor ~en be~•oek aan .t>olen. lel verklaarde 
genoemde Dudok van Heel vroeger een fab':\iek in Polen te hebben 
gehad , doch de tijdsomstandiGheJen veroorloofden het no~ niet , 

de handelsbetrer~ingen te hervutten. Evenmin is door éen van 
hen een vismn voor Polen aangevraagd. 

Van beide heren Dudok van Heel is niets ten nadele bekend. 
OJ! politiek terrein bewegen zij zich- voor zoyer hier bekend -
niet • 

. eerdere gegevens van belang zijn mij niet bekend geworden. 

De Insoecteur van Gemeentepolitie, 

C-1.ug. Jacobs.) 

d~ Heer Hoofd van de .Centrale 

. Veil±gheidsdiep.st, .. 

. 's Gr.avenhage ................ .. 
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Dezerzijds \"orr t medegedee là , dat het secretaKîJJY. 

van de vereniging ''. ederland - l'olen" thans ·evestigd is:-

J Duchattelstraat 11 alhier en \"Ordt waargenomen door : 
Henriette ',"A~; D:::::R J3U:.G , geboren te Jlotterdam , 2 =...ei 

\} 1908 , çehuwd ~et: . , __ ~ "'-
P1.eter vOrnell.S V.tL -~:.AA , P,ehoren lle .otterdam, 14 

" April 1902 , van beroep leraar .. . 0 . St':latswetenschappen. 
V ~enningmeester van voornoemde verenifinp is: 

o/A I ... GOJ.ZL:S :r, wonende _,~eeuweriks Graat 6 te .J.Je i den . 

op 25 J ovember 1947 
het .• oofd van de 0 . v. :J. 
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I van Eekeren , Lar i nus, geboren 12- 2- 1883 te Baarn, jepens . 
hoofdschakelv.achter G. E . B. , wonende te Rotterë.am , Boezemsingel 
l46b . 

, ) Het secretar i aat van de Vereniging lecerl and- Folen is ge -
/~ vestigd : Duchattel straat Uo . ll te ' s - Gravenha.ge . 

Verzonden aan: Hoofd Cent rale Veiligbe i ds d i ens t, .Ta vas t raat 68 te 
' s - Grav enhag e. 
Procu reur-Generaal bij llet Gerechtshof , f gd . Direc
teur van Politie te ' s -Gravenhage . 
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Kort verslag van de ope nbare culturele avo nd, belegd door 
de Vereniging Nederland- Polen en gehoude n op 24 November 1947, 
te 20 uur, in 11 Ons Huis ", Gouv ernes traat 112 te Ro t terdam. 

Aanwezig slechts circa 200 personen, mannen zowel als 
wen . Zaa lcapaciteit 400 zitplaatsen. 

van Praag, Siegfried, wonende te .Mlllsterda.m, verdere per
sonalia h~er n1et bekend, die te omstreeks 20.10 uur de verg adering 
met een woord van welkom opent, zeJ t, dat het Pole · van thans heel 
a nders is dan dat van voor de oorlog. Door de aanhechting van de 
op Duitsland veroverde gebieden is Polen thans een industri~le -
en maritieme mogendheid geworden. 

Spr . acht het van zeer groot be lang , dat rederland en role 
op cultureel, economisch en ma tschappelijk terrein van gedachten 
\,isselen en vestigt tot slot de aandacht van de bezoekers op het 
door de vereniging l~ederland - Polen ui ~'s eg ev en tij dscnrift 11 Neder
land- Polen" • 

... Constandse, A.nton Lev i~ geboren 13- 9 - 1899 te Brouwers
haven, wonende te run~erdam, Daniël de Langestraat 7hs, zegt , dat 
.l?olen op de aanstaande vredesconferentie een van de betvliste pun
ten zal worden . De invloedsferen van de grote mo~endheden doorkrui
sen elkaar n . l. in de kleine la.nden en z,o is de invloed van de com
munistische partij in Polen erg groot, sroter dan waarop het wer
kelijke aantal leden wel recht geeft. Daarom is , aldus spr . , de 
hulp van Amerika na de oorlog u1 tg eb lev en . Voorts is ook van belang 
dat Polen nog steeds geen zekerheid heeft over de nieuwe grenzen . 

Spr. zegt, dat Amerika op de a.s . vredesconferentie een 
klein deel der door Polen veroverde gebieden aan Duitsland terug 
wil geven. Polen heeft evenwel h ü 1.0r is c'1e reent en op deze Duitse 
gebieden en wi! Polen ee11 mogendheid worden, die m de helpt een 
ev env. i eh ts toestand in Euro pa te schep en, dan is, zo meent spr., 
aanhechting neslist noodzakelijk, temeer daar Polen zijn oostelijke 
provi~ciën aan Rusland heeft moeten afsta~n. 

Bovel"dien acht s 'r. het ~Sevaar van eei! nieu·.;e Duitse :im pe
ralistisc'1e expansiezeer groot wa'11eer het Dui t se gezag in aie ge 
deel ten wederom zou \.orden hersteld. 

Spr. geeft vervol~e11S een opaarmring van hetgeen Polen he ft 
móeten lijden onder het Duitse bewind e~ zegt, dat de annexatie 
van Duits gebied slechts een geringe compensatie is voor alle ge
leden schade . Spr . zegt er van overtuigd te zijn, dat Polen 
beschikt over de krachten om het land op te bou11en, temeer daar 
het Duitse geboortecijfer eigenlijk sedert 1914 steeds afneemt . 

Spr . , die de mo~elijkheid va~ een oerde wereldoorlog als 
absurd verwerpt, meent, dat door het fixPren der grenzen een 
v;ichtstoestand kan ontstaan . dest - en Oost .lCuropa hebben 

pacifiCerende taak,.roept spr . uit . 
Zweden 
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Z\leden , Po ltn ~n Tsjecho- Slovlal~ije vormen reeds ee n e cono
mi s ch bl olc en h oe·:!el zij o p .:.)o li t i eVop f{us l &.nd z ij~ ; eorie nteerd , 
zij n ru 1 l an dels - e n culturele be t rekl~insen op het ,·,es '"en ~e rich t . 

~ Jr . meent tot oesluit , da t er voor ~e s s imisme ~ee1 ~laat s 
is wa neer wij met deze landen op g eest e lijk e n cultureel gebied 
n<t.U\'Ie betreldei .ge n aankno .::; n; L n. "!rs dit kan i n bela ngrijke mate 
bijdragen tot de .ereldv::-eae (Col'lsta ndse s .,r a k als .jour .alist van 
het "Algemee n l:ande lsblad ' ) . rho•\J .. ~cl ... h~tc. .DcY.-; .. L(,.H, .. ..,_, · -

El dering , Mr . Pe t r o nalla Everd i na , ~eboren 6-10 - 1909 te 
Ro t ter dam, i zegt , dat de posit i e der vrouw in Po l en , zul ks in teg e n 
ste l l i ng t ot die van de vrouw i n ons land, i n belangrijke mate i s 
g ew ijzigd, ve r g e l eken me t die van voor de oorl og . De v rouw neemt 
i n 2o l en thans i n het ope nbare l even als arbe i dste r, l e i dster, arnb 
t enaar , enz. en i n h e t poli t i eke l even een belangr ij ke p l aats i n e 
1e r k t kr ach:tig mede aan de wedera J:>b ouv~ van haar l and . 

I Davids, :trx. S., verder e per sonal ia h i e r n ie t bekend , h oo fd 
reda cteur van "De Gro ene Amsterdammer ", s prekende over het onder
werp "Poo lse Democrat ië'T, ze~ t , da""nlet woord "democrat ie" welhaas 
e e n vers l eten woor d is. "Demo crat i e " betekent iJl aldus s pr . , 11Vol k s 
heerschap oij". Hi er i n Jest - 3ur opa acht men de hoogste vorm van 
demo oratie ge l egen i n de persoonl ijke vr i jheid , vr ijhe i d van dr uk
pe r s , g odsdiens t, po li tieke par t ij, enz •• I n Rus l and zie t men d aze 
vrij bede minder s c:.1er p en zeg t rne11 , aat er geen "•ar e vrijheid 
kan h ee r sen a l s de vr i j heid 10rdt beheerst door de 6el dmacnt. I n 
Po l en nu veren i g e n beide opvatt i ng en over demo cratie z i ch met e l
kaar . Er i s n .l . ~el vrijhe i d van g odsd i ens t, do ch de politieke 
vrijheid is beperkt. Evenwel is er ook ee r g e en bev r ij di ng van de 
gel dmach t . 

Hie r na \lor de n drie Po o l s e cult urel e films ver t oo nd ge tite ld 
11 Odra 11 , 11Sui t e van 7/arschau 11 e n 11' l ieliczka11 • 

van Praag, s ., voornoemd,sluit te circa 22 . 50 uur óe ver
gadering , welker bezoekers rustig uitee ngaan. 

De vergadering was in d e volq;e nde bewoordingen aangekondigd 
in 11 Het· Rotterdamach Paroo l, 11 van 6 - 11-194?: 

Vriendscha p met de Polen 

-.,ers chene n zij n reeds 2 nummers van :- et maandbla d Hederland- .... ·olen 
(O .m. redactie S . van Praag , .ann i ng s t raa t 6, .Ams terdam), ee n uit -

a.v e der V ere ~ iging ~Teaerland- .Pole n . lle t z i et er g oed uit e~ he t 
zal e r toe bij dr agen , da t be ide l a nd e 11 e lka ar nog beter gaan 
pen da n i n het veleden ree ds het gelukk i ge ~ev al wa s . 

Op g rond van d ie toenaderingsid ea len za l de 24st e ' fuvember a . s . 
om 8 uur ' s-avonds in Ons Huis, Gouv e r nestrb.at 113 een Pools - :re
derlandse culturele avo 1d .. orde• g geven . 

~1l Voo rlop i g corres ponden tie- adre s t e Rotterdam is: ~. va n Eekeren, 
11 Boezemsing el 146b~ tel . 26869. 

Op de culturele avond zullen ee n paar journalisten verslag doen 
v a n hun a tudiereis door Polen e n de films 110dra", "Suite van .lar
schau" en 11 1Yieliczka11 worden ver t oond. 

De personalia van M. van Eekeren luiden a -
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aan: c. ·.n. 
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Naar aanleiding van bovengenoemd schrijven, {d . 16 
September 1947 , ;{an worc en be:.cicht , dat dezerzijds is 
vernomen , dat oe door tJ genoemde firma ' s HUl .. BER r~ . f ., 

.t...olenhanàel en BLE.t:S & f~-.Lllr { .... • , .Jout- en boardhandel 
te .amsterèam , geen lid zijn ge. orden van de vereniging 
" ... leaerlanè - ... olen :t . 

ue direct ies uet zer firma ' s ontvingen aestijds we l 
een uitnodiging tot bijwoning van de oprichtingsver
gadering der vereniging op 8 ~ebruari 19A7, alhier . 
Door de directeur van laatstgenoemde firma is aan 
deze uitnodiging 6ehoor gege ven, doch van een toe
treden als lid is het tot heden toe niet gekomen . 
Noch in de oprichtingsvergad ering, noch daarna is 
aan betrokkenen een suggestie, als bedoeld in Uw 
schrijven no. B 11945 , do. 24 ·~ni 1947 , gedaan. 

Verzonden naar tlfd u . v.~., ~en rlaag . L. 2. 
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} 

Naar aanleiding van Uv in mar~ina aan~ohaald ochrijvan 
heb i k qe eer U te berichton, dat op 8 Februari 1947 iïe .Anwte:r-
dfUU. w rel opgericht de Veranilr.i:ng "Nederland-Polen" , ten doel hçb
bende d~ econoDtische, culturele en wotenscahppelijkc batr kkingen 
tussen Nederland en Polen . tc beVQ~dercn . Als voorzitter van de 
vereniming treedt op Siegfried van Prao.~, geb . ·20 .1 0.1 888, lera.ar 
geschiedenis en tolk, Jood, tevens bib~J.otrecarls van de Vereni
ging Neäerland-Rnsland te A~sterdam, 1onende aldaar . Hij is ge
hu 1d met Lj o ba D10RSON, gcb . 8.3 .1 8 3 te 1itebsk (~Äsl .), lerares 
M.O. Russisch. Van Traag is cómnunist isch ~ori@nteerd . De overige 
bestuur sleden zijn uiterot lin s geori~nteerd. In het Comité van 
aanbeve ing hebben echter personen zittine van verschillende poli
tieke richtingen. De verenicing "r."ederland-Polen11 geeft een maand 
blad uit, ~aarvan de redactie is gevesti~d ten huize van van Praag 
voornoemd . 

Bekenà is geworden, dat de verenig!ng afdelingen heeft 
te Amsterdam en 's-Gravenhage , tèrrrijl het orgaan van de ve 
nu en dan in de mijnstreek in Limburg wordt ve:::-spreid; ven een af
deling aldaar is echter niet geblelten. 

Naar d.e gegevens, vervat in Uw in hoofde aangebaald 
schrijven ~s een uit~br•id onderzoek ingesteld. Resultaat daar
van is or1der meer, dat inderdaad divèrae firma's in Nederland 
destijà6 oen uitnodi~ing hebben ontvanr~n tot bijtoning van de 
oprichtingsvergadering der Yeronicring op 8 Februari 1947. Voor 
zover is k~mnen blijken ;to daaraan door slechts enkelen gehoor 
gegeven. terwijl van e n toet~eden als lid der vereniging tot op 
heden niets is gebleken. 

Een firnant , deelnemer aan de oprichtingsvergadering 
der vereniging, heeft verklaard, dat noch op die vergadering, 
noch daarna enige sug~eetie is gedaan tot het toet1~den als lid 
van de vereniging, on der uillo van de daaraan verbond~ facili
teiten. 

De Nederlands-Pools Handels Var ni~ing N. V. , 

- 523 -
Aan de HoogEdr,estr . Heer Mr . C.L. U. Fock, 
Regeringscommisearia in ~e ene Dienst 
Plein 1813 no 4 
te 
' e-G r 
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523 te Amsterdam, welke firma. d,oo:ç- de Poolse regering is aango
wezen voor het leggen van Pools-Nederlandse handels'contacten in 
one land, verbind~ - volg ns een ontvan~on mededeling - geen 
byzondere rechtQn of voordelan aan hot lidmaatschap van de ver
enigin~."lled~rland-l'olen" . 

Het onderzoek hee'ft dan oolc g~en ~evestiging opgeleverd 
vmt hetgeen te dezen o~zichte in U7 eerder aangehaald schrijven 
wera bericht . 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

ya; namens deze : 

J. G. Crabbendam. 
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.. 
In :mtwoord op bovPnaan :;eh ald scnrlJven, d.d. 1 tfovelJber 
1 )47, 1-::.:m OI!l.tren t de daarin door U "!;enoemd.e personen :1et 
vol .-;ende worden be ri eh t . 

X Salomon DE .JOL.Fi, :r,eooren te Sn eet: , 1 :5 All ];Ustus 1578, van 
oeroe? ac.coul'ltant, van ~ederland.Be nationaliteit, 1-:erk~e
nootsch:.:tp .1~eu er·lunu s I sraeli ti sch , wonende 1-~oosevel tl aan 
12:., huis te n.msterr\am, ni::ci- is _5ehu·1d met Anna ti-aria JRUNT-

,..- J:;.:, _,eboren te .!Jen Helder, 2) Au "?;Ustus 19u'7. 
Hij be_1oort tot Le .~roep J.o"l an ,Brs van de oude S. u • .cl.. P . 
in de ..t'artij van de Arbeid, en is vaste me~e·•erlcer aan 
"De Vl. am ". 
In 1946 ·::as hij een der in i ti u ti e:''1.e-ers tot opri <'-11. tin.;:; 
va11. bet Socialistisch Democ.ratiscl J&n.trur!l, van "'telke or
~~ani sa tie nij op 9 ~aart 1947 te L t r"'cht ;:;e.kozen -·~era. dl s 
voorzitter. Hij is ook lid va."'l 1et initiatief- co!!li té tot 
vormin;:; van een socialistische •Jer . ~emeensc.nap . verder is 
nij medewerker aan ue rJ.briek Radiolympus van de 1/ . A. h • . \ . 
In 19J9 was .bij secretari s-penni n; ee ster van _et Neder
lan.ds Cor:ll. té voor zor.3 voor het Snaa.."lse kind, a::'delin_s van 
de Cor:rissie "Hulp aan Spanje". 

>( \ Vi ctor E-manuel VAJ V.IT .óSLAND, ,ebor~;.1 te Haarlem , 27 Octo
be.r 1S92 , letterk.1ndi ~~e , van Nederlandse o.atio 1sli teit, 
_:;et.n. kerk_senootschap , wonende Postjeskade 249-II te ATnstc 

_. 1 deJil~ Y4-;j is ~ehuNd met Antonia .vil·1elmi'1.a VAT DER HORS1' , 
_;eboren te Colombi e , 25 November ..,917. 
Hij staat bekend als zeer links :5eorienteerd. Hi j is rrtede
':?erker aan "Nu", het or;saan van de Landeli j k e Veren i ói n g 
Në'ëiërl and- U. S. S. R. en had in 194b ~i ttin.s in net Aanbeve
li 1~sco1Ji té voor hulp aan net 3D :1an se kind in .Jfrá'ïZn. Jk , 
-:;eorJ;aniseer-d aoor "Vrij 8o~jc•'. 

lid zijn van de 
~bied ~een activi-

/ .ilhcl ina uaria V'u1 _;_, 13URi, ;,eboren te . ...totteru.am, 28 
Tovenoer 1910, zonder )&roep , vo.n Nederlandse "lati 01ali
tei t, -~ee'1. kerk ·;e lootschap , wone'lde bpinoz astraat 43- II 
te '1Jnsterdam. Zij is sedert 2 Oc.tol)er 19'+7 te Amsterdam 
in~;eschreven , komende van Hilversum, Laurderwe3; 152. 

Y Zij leeft ;escheiden van ll ·J.ar echt ,cnoot, _;cnaa.l!ld Johan 
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l n. f ..- : i d · I!', __ • r t ,... ;1 C. 
00 l t I CL. ne ~!i- . in ~i '1 .O'.'l:"l . 

Bct~o .• e"l.e i':O '3(, crt "')l! Jf..I 01 n ........ et ;].""'OlJ.Cl "He 
.J: arool", e~- st 'lls ~o m·liste en ;rn.a al3 secre~are::::se 
v ae re~..-.ctie. 1 oli tiek is zij vrij link.:; ~,eorit-1 "eero . 

../:1 Jan rlena.ri<. ~ :l-.-<.OJ. , e oren te .llr.ma9.r, 13 .. aart ")0 ... , 
jouruulist en 3.sSis,e'1.":-bibliotheco.ris V:J'1 e Koni:U:lijke 
Teuerlana.se Akao.emie vun .e t,end('!lanpen tr... , s .er:ia,n, van 

Ne erl 'J.ildse 'la ti onaJ i te i t , !:eJ ~ ,é 100 o.>cl1a_s,> Ncderl ands
.icrvonnd, -Jown.tte Aehillcsst:raat 1 {.,-JII te .1nsterdam. 

~ t üj i::; _,c.Luwd net Cor'lclia 30.LD.ul..ti.:.I~T , ~eooTen te .t'irncter-
c)Jll , 1 2 Sep tGL.JJer 1902. 

Hij is lid van de ..t artij van de Arocid en •;crsla~;_:;ever 
va 1 llct a.~blad 11Het vrije Volk". Van zijn 11::md. zijn vele 
verzen 1ersc..J.enen, die vroe ;er oe 1 c. rir.;tclijl·e .::;eest 
a<.Lemden, zij"l .... uidi ~e poëzie lic.~t ';rotc1deels O_t> 1--oli tiek 
terrein. In 1')4'/ publier erlc hij i1 "lJe vrije Kath'3der" 
een strijdlieC:. te ~en t1et t!'ranco- f3seisme. 

In o.e aaministratie Villl ut- oli tie en van de P . R. ~. , a.Jr..:..er 
is ten ~anzien van vore1geuoe de personen niets naaeli6s 
Ot:: .en-· 

r.ERZO ~DEN A:Uf: Hfd C. I . D. , Den Haa~. L. 2. 
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o1.el w- '"'n~ ols :i 1 te 

:r si e.t v~ 'e cononisc1e 

eiden <>:f:;evoorc'i-·cJen uit J?ole~1 rl.-.r\1' cle vOU"'PrF>ntie 

VPn rntern,.,t ionnlc :..n.:en in Scheve ün ·en • 

.:..ij zLtlleTl · eh..,.1 e::..e .... het onc1e:cverp: 
11 Pro ,lé: l€r! betref .. ende veili. eid e 1 econov<J.ische ont

wi :::elin<· in verb~nc] <>t de oplo' sin· V"'n .et _ it"'e 
vr. at;c.-tu.: · • 

Zie deze~zij ds sc~~ljven Do~s . l49/l v~n 10 April 1948 
( ·r, se 1rijven ··o.::- . 30644 d . d . 4 aart 1948) . 

verzo ... c.en op 15 Jlpri1 1 348 
aan: C. V . -:J . 
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15 April 

Vereniging "Uederland- Polen11
• 

Hierbij heb ik de eer U een ui tnodïging 
van de Vereniging 11 Nederland- Polen11 aan te bieden, 
tot het bijwonen van een lezing op 16 April 1948 
te Amsterdam in hotel Rrasnapolsky, naar de in
houd waar~a:n ik moge verwijzen. 

IIBT HOOI~).) VAN DE CEl.THAI$ 
VEILIGHEIDSDI 1llST 

namens deze: 

De Heer Hoofdcommissaris v.Politie 

~ te 

~ 
J.G.Crabbendan. 

AJ STERDAU. I 

l , 
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Amsterdam, 17 .~-~.pril 1948. 

'

V.t!RSLAG, van een hui shoudclijlce bijeenkomst van de 
Vereniging lf.l!..])c:RLAND- POLlliil' , uehouden op 16 
April 1948 i n hotel l\.rtAStüil:'UL&\.Y, alhier. 

Voor deze ver~adering waren uitnodiGingen verzonden 
aan de leden dezer verenigine. 
In het zaaltj e v1aren geen versierinGen flangeb r a cht. 
Er werd niet gecolportee rd. 

JDe aanwezigen --51 in totaal-- bleken el kaar practisch 
allen te kennen en onderhiel den zi ch met elicander, 
zowel in het Nederlands als in het Pools. 

[ 

Te ca . 2o. 3o uur opende de onbekend 0ebleven voorzitX\ ter --vermoedelijk siet2fried van PRAAG, geboren te 
Amsterdam, 2o October 1888 ;-de ·oi j eenJ.comst met een 
v/oord van \1elkom tot de bei de Poolse professoren, 

_....t waarna hij direct he t y;oord eaf aan Prof .Dr .~anfred 
~ 1LACHS, hoogleraar aan de Universiteit te \/~rschau , 

die zou spreken over de 11 Problemen betreffende veilig
eid en economische ontwi kkeling in verband met de 
plossing van het Duitse vraaustuk . " 

Prof.LACHS hield zi~ rede in het ~ngels, na zich ver
ontschuldigd te hebben , niet in het Nederlands te 
kunnen spreken . 
Spreker begon met een overzicht te geven van de ellende 
welke het Poolse volk had moeten doorstaan, als ge
volg van de Duitse agr essie. Het woord "Dui tsland 11 

--zo vervolge sprelcer-- was in die jaren voor ons 
synoniem aan moord, concentratiekamp en verhongering. 
~a enorme opofferingen zijn de geälliëerde l egers er 
ten slotte in geslaagd Duitsland te verslaan. !laar 
daarmede was nog niet het eind gekomen aan de t aak 
der geälliëerden. 1ant daarna moest nl . nog een moei
lijk probleem \'lOrden opc;elost en \ïel he t probleem van 
de heropvoeding en denazificetie van het uuitse volk . 
En bijna drie jaar na afl oop van de oorlog kan men 
niet zeggen, dat dit probleem tot onze tevredenheid 
is opgelost . Vooral de heropvoeding v·n de jeugd l aat 
nog steeds veel te v:ensen over, te:r-ni jl een groot deel 
van het Duitse volk nog steeds m«nk gaat aan een mis
plaatst superio riteitsgevoel. llatuurli jk zi jn er ook 
v1e l goede Duitse c1emocraten , ~lr,,.. r zij zijn in de min
derheid en uorden nog steeds achteruit gezet. 
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oor een c uurzn.:P. v:cedc i .. ' ut een v ··G:t.f>1iC , ë ~t de _;uro
perc v 1-:e.!.•en t•ü; E:l-': :en n · !"'t t 1 ~ .n( er leve:1 , 1· \:.l' -,oor 
vele -'Jui tsers is -.' it noc een ona:11 v;. arclba:'l r be~rip. 
uitsland is c"oor è_e l :...·otc bczettcnc.e machten thans in 
~ênes ve::decld. _n het belane V[ n ç c vrede --eldus s:>reker--
i~~n ·ij echter geen verdeeld ~uitslqnd, moar een Duits

land met een centraal bestuur, omdat een verdeeld Duits
land vroee; of laat toch Heer ranleidine, voor een oorlog 
zal zi jn. at wij Vtm à.e l.luitnland bezettende r.1achten en 
van de U . 11 .o. eisen, dat is veiliGheid en noc, eens veilig
heid. 
Hoev.'el Duitsland ons veel ellende heeft berokkend willen 
\re daar een streep onder zetten en in vriendschap met dat 
l and leven , mits het zijn c;oede v1il toont . 
öl echts een centraal bestuurd Duttsland zal in staat zijn 
de gevol gen van de oorloc te boven te komen, hoewel hier
in ook gevaren schuilen • .J:.! r zal nnuwkeurig op moeten wor
den toegezien , dat de Duitse industrie, die van de Oost
en Zuid- Oost Buropese staten niet overvleugelt. Op het 
oe; en blik is Duitsland' s indus·Griële potentie reeds groter 
dE~n in 1938. Niet neet worden uit het cos verloren, dat 
het Duitse volk het gedurende de oorloLsjaren niet slecht 
heeft e;ehad, voor zover de voedinc betreft , in tegenstel
ling met de bevolking van de bezette landen. 
SpreKer besloot zijn rede met er op te wijzen, dat, hoewel 
er momenteel nog geen gevaar dreigt voor verstoring van 
de vrede van :Juitse zijde, dit ook in 1919 werd gezegd, 
na afloop van de eerste wereldoorlog, welke eveneens door 
Duitsland werd verloren, zodat een voortdurende en strenge 
controle op de ontwikkeling der Duitse industrie een ge
biedende eis is . 

Nadat de voorzitter deze spreker eveneens in het Engels 
Xf bedankt had, gaf hij het vroord aan Prof . Dr .Edward LIPINSKI, 

president van de Eoo nálmi sche Staatsbank te \/arschau, die 
meer in het byzonder de economische zijde van het Duitse 
vraagstuk zou bespreken. 

Ook cleze spreker begon zich in het Engels te veron·Gschuldi 
gen , dat hij geen Nederlands kon spreken en voegde hieram 
toe , dat hij zijn toespraak in het Engels zou houden , hoe
vrel hij deze taal ook niet volledig beij.eerste . 
Hij sprak minder dan lo minuten , waarbij hij trachtte zijn 
rede , die op schrift vlas gesteld , voor te lezen . Hij had 
kennelijk moeite met het voorlezen , sprak het ~gels zeer 
slecht uit , waarbij hij meerdere malen geruimen tijd op 
een v oord zat te turen, het daarna uitsprak en het s:>ms wel 
3x herhaalde , om het uitgesprokene te verbeteren . Bovendien 
sprak hij tamelijk binnensmonds , zodRt zijn rede voor de 
aanwezigen niet te verstaan was. hi j noemde enkele malen 
net -~a rshallplan en sprak over goederenruil tussen Polen 
en Duitsland. Polen zou kolen kunnen leveren en in ruil 
hiervoor machinerieën van Duitsland willen hebben . 
Na ook deze spreker voor zijn rede in het Lngel~edankt te 
hebben , sloot de voorzitter te ca. 21 . 25 uur de bijeenkomst , 
welke~us nog geen uur heeft beduurd , waarna de aanwezigen 
het ~aaltje verlieten . 

VERZONDEN .AAN: Hfd . CVD., Haag. 
HC . ,Asd. 
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De Vereniging Nederland-Polen is opgericht te Amsterdam, 8 Febru
ari 1947. Zij stelt zich ten doel de economische, culturele en 
wetenschappelijke betrekkingen tussen Nederland en Polen te 
bevorderen. 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

~ l Siegfried van Praag - voorzitter 
y>q Mevr. van Traa-van der Burg- secretaresse 

~ Max Gorz.1nski- penningmeester. 
t/,x. 1 Sieffried van Praag, geboren 2c.lo. '88, wonende Waningstraat 6 bov. 

te msterdam, ieraar geschiedenis en tolk, voor 1940 voorzitter 
van de Vereniging Nederland-u.s.s.R., thans bibliothecaris van 

.j --1 de Verg. Nederland-Rusland te Amsterdam; gehuwd met Ljouba Dworson 
geboren 8.3.193 te Witebsk, lerares M.O. Russisch. van Praag is 
een uiterst links georienteerde socialist. 

~I Max Gorz~ski geboren te Dzialdow (Soldau), 18.11.'99, wonende 
teeuweri straat 6, Leiden. Woonde van 1923 tot 1933 te Remsoheid. 
Werd in 1925 of 1926 lid van de Kommunistisohe Partei Deutschland. 
Was van 1928 tot 1933 voor deze partij lid van de gemeenteraad 
te Remscheid. Werd in 1933 gearresteerd en tot x anderhalf jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. Is na zijn straftijd uitgeweken 
naar Nederland. Hij bezit de Poolse nationaliteit. 

J De vereniging geeft een maandblad uit, dat de~el:fde naam draagt 
J als de vereniging. Redacteuren van di't blad zijn van Praag en 

Gorzynski. 
In het comite van aanbeveling hebben o.a. zitting: 

J - 1 Mevr. Petra Eldering, lid wetenschappelijk bureau CPN en hoofd
redactrice Vrije Katheder. 

t X I Mevr. Prins Willekes1 Mac-Donald, lid wetenschappelijk bureau CPN. 
v " ' Dr • .Annie Romein-Verschoor, mederwerkster Vrije Katheder en Vlam, 

lid van het Initiatief Comite Verg. Nederland Rusland. 

's Gravenhage, J enuari 1948. 
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Vereniging "Nederland-Polen". 

7 r.rei 8 . 

Onder ver 7ij~ing naar 'tl\'1 bovenaangehaald schr· jven ge
lieve lJ als Qijlage deEes èen kort overzicht aan te treffen vnn 
de deznrzijds JG . o . v . de vereniging "Nederland-Polen" ter beschik
king staande gegevens . 

Wanneer: ae pogingen om de hnnd te leg[.\en O.J? de statuten 
der vernn:tr;ing tot resultaat leiden, zal afschrif·li hiervan onro:Ul
dellijk a n U word·en doorgezonden. 

Het Hoofd van de 
CEliTkALE VEI~IGBEIDSDIENST 

/ DD.mens deze: 

aan de Heer B. ijlhuizen 
~~ t Avontuurstr at 24 
"te .r. q. Orabbendam. 
BREDA. 



V - ~ · .1d-?olcn 

:..oz'. vc .ni ·in"" '''! cl op 8 . :... . 1 ,17 tr. k:wtc <1 '' 1 oprr i.c' i.-

DO!JL: 
De b")vord in V' n de Cl.ono i. , cul tur le cm •·re ncr .•ap elij1 e 
be~rP~ inr n tus n ~e erland on Polen . 

In '1 .... Co 1i té V"'n A::onbevelinc; hebbPn (had en) per. on n V8n v 
lende )ol-· ti k ov~"rtui.,.inP: zi tt;ing . ·aa:;t com Wlit>' ·_ c:he fie 
?lS: 
~~DB .I r.l, ~ . Pet ·onell"l ~ver< ina, ··nb . ':i . 1o.1qoq tr-> Rot erdam; 

IL: lu..S' JJ.lr'1JrA::O, :r . Ina .J::l:i.::iäbeth, r· b. 21.3.1086 t~ Haarl0.m, 
P-c•,t". note-·v7"n Ä. P . PRIIlS en 
Y.li __ ·>.niOOh, D"I·. Anna Holena Uar..,.''reth.a, ...... b . 4 ... . 1895 te 1'-Tijn-.er:en, 
echt"" no te v n Pro,. . J • . 1.1m~ uJIII, 
sta~m P" . on n net erm :1in o · m <H' voor?"'no 4 a·,nde pos i tie in de 
Partij v· n dP- Arbeid "'n p r..,oncn , di"" .1ne 1 nol i tiek helanr-st •1-
lend, n- ·~ls pol~-ti'3b~ .ciror n en ze kor n t als 1 i_n' n..,.9,..,ri~n-
t erd bó ch01 d 1 tnnea ,orden. 

He+ bentu r 1ord~ ~~vorMd do~r: 
P.KAA G, Sie ~f.E_LP.d an, q:. b . 0 . 1 0 . 1 q[lg te A'Itr>~ r<1F1 1, 

A 1ste ·aum , com uni' t, voor4i tt<·r; 
Tu···.A- v·n den BU'J..G, rlenriette, ooc:r:·otaren,e en 
(}01-t~)'l!JJ. I~x, o-Pb . 1 ~1 . 11 :1819 to Dzialdo"r ('0 ol<>n), 
~ 'P ·il ntroat 5 te J,eiden, penninrrm e~ter . 

•onende te 

La.Btnto- noP- de •oonde van 1923- 1 "'~33 in Duitrlnnd .n ·r~ da::>r lid 
van d rd in 1 q33 rea ::-~ teerd en •eek , na 1 1/'2 jaer 
JTev{'> vr nis traf te heb 1en ondûr~·n.,n , uit nn r Ne erl..,nd . ... ~ij 
bezit de Poolo 1'12~ ionali te it . Poolse cor~e ponden~. i"' , äe Y reni-
.cTine betre~fnndo , moet ~a~ zijn adre orLon ~eric t . 

De vereni infl' reeft een rnaanà ü· u uit , eveneenr P"en"a d n-ïeclr>r
land- :Pol n ", mede met he".; o 'r: op de poli tielee vcrlw din,...cn 
· -l1"e be•·taan tm.:sen J?ol"'n en RuGlPnd , dat m crdern nie t-cor:r1 unis

t i s h ,.,.,oritlntcorde ledr>n vnn het comité van aenbeVAling , zich 
i rr::nic dels he Jben terugrretro1cken . >nzAl 'de vr>r : ijn' el ~as ·mar 
te no en b' j de v~ ·enirring "J:Tcderl~nd-R• slanà" , toe"'l --1 n •-ing 
bemerken, dr-~t het cloel van de VPrenir.-in..,. }-enn lijk PS , het 
·1i nnen V"'n e n bepa~lde aroep )P onen, voor het ·i~ 'l"'n v enr du 
nom unisti~ch idee . 



· o :.:~. . e 1 i.j k. 25 ~91 1948. 

T.n het u-.andblad 11NEDHtLAi1D .. POLEliu van 
t'.p.::-:L 1 1948, tii·cguvc dex· Verenig:i.ng Neêie:.;:land-"Polen, 
romt; .O.P de buiten.mslog een a:rt;ik~l voor, gcti·teld 

11KOMt.h,IKAT", ll.liC.: .. Hé~e als volgt;: 

v?:.ttib~ 

I:et Cons·ulaat~c;eno.caal van Polen in .hrns·iier
dom .DR.!alct bekend: 

Bij besluit van c1o '!.)oolsu Ministerraad dd. 
23.2.4.8 is nesloten om de te~cmijn va.:o. ·é'crugkeer van 
üe intA llectuele 'Polen 1.11-t het; buitenland te 1rerleno 
gen tot 31.7.48. 
Me:~ éleze personen v-:orde:n bedu~ld., t)er.sonen. die in het 
Poolse leven een bep~alde 1\mo t:.!.e hebben beltle~d o'f 
in het openbare -~ven leiding hebben gehad. 

Dit besluit Yan de 'Poolse Hegering j,fj een telren, 
dat de Poolse Regering in de bes-te verstandhouding 
wil staan tot deze personen en dat men hen hiermede 
tegemoet wil komen. 

Tegelijkertijd maakt het <Jonsulaat bekent, dat 
indien de gestelde te:t•mi ~n wordt o'll'erschredeiï <,te 
rech·cen dezer psrsonen automatisch verloren gaan, 

: 
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' _,..rav 

v n 

t. . Do vorcn1~1:tg i aàorlond- olon ·wer d oooor lcht door een 
~ckc1e GO ~r ~. Deze vcrani gin ord opge icht net 
QGde~t n on do steun vun de ooloo a ant, dio tevena 
voor zitter y.ar<l . 

B. Als , ~nea man M i S oe z:il' Ja uit gever van aeu oof1!'lu
r.1stlaoh blad i n Duttslana . Ten tijè! von hot 1tler 
ra cm wor d bij 'enriost oer d en heoft sindsdien 
aan avontuur1ijk ba t n eleid . 

c. 

n. 

r sattnchc v n de ool~e 
oen o ocde voet ~et 

c gezant cdoeodocld dat hij 
t alrijke conteeten 

t cd. 
ng 1 cde ... l nd- ol r. hoeft he ·1 oe n:g gold , 

rot noa f otie !s ven c oo tribut1c n do 
~cdcrlan.deo l oocn . 

F . Rat 1 echter n·.:-et. u". t ee loten, d t G ..... n·gn e.ae~ 
cont ct he ft ct ode londse co 
er ~ant. ! cl1<m it ro ie do t 'lij it prive en niet 
cl · lid v n de voroniginc ~oderland- olen. ij ,~r,..,t 

t ~ zant er nooit in zou tooete on dot de 
vore i ing of h t zant ch&p dl .('fen ~u éloan die 
auvo:r isb nr \a .. ,. t de a 1 tio· .. o geb:ruilron . 
De gezant 1 eert · ~J!· I dit ct· ere len oae-

ede ld • 
c. GO ~-- :I ont.v:Mg n zet.:ero hoeveelhoi d inliehti ngen 

v n co~unistcn weer G niet o ovra tW. -zou hebbau. 
l!l.!lar die e het1 gewoon kooan bron·cn • 

• Verschillende nalon eat GO ·adeze inl1chtin~en door 
aan ~o gGZan~. Voornncolijk r n hot ededel ngen 
betroffcndc ccono• c en poiitiek. 

I . De co~iston, <11 acuo 1nl1chting n verstx-akte waren 
muoat in {11 .n t 1n ba1 rat~r-in n .n r zij ile7o in
liclltin" n "',o et vcrkrl., c • 

~. • voegdo hier no 1 ~oe , d t het voor co un!ston 
oen cel e :mz c othode ia o o el en initiatief 
naor e ·o .3et ba s .• de of n r do lenatioa van de 
satelliet 1 ndc :1nlioht1n on t bron ·en. De co :.a
nioton bosehou en nat n1 hun plicht dit t doo.n als 
een lon , ter pol .ey o hun lo.nä to hclf!Cn door •oal:ou 
to holpen t de te n· oordtea chthebbers. 

LP. 1013.. 
~O .D . Ver . Ned. - Polen 



POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, 8 Septeml:er 1948. 

Nr. l.O. 461'3- 48. 
1485e- 4!7 . 

Uw brief: 

Onderwerp: 

Verenir-jng Nederl~ nd-Polen. 
Bijlagen: 

GEHEIM 

Ik heb de eer Uhoogedelge strenge te berichten, dat het in 
het voornemen van de VEREMIGING NEDERLAND - POLEN ligt, om 
op Vrijdag 24 September a . s. in de aula van het Indisch 
Museum (voorheen Koloniaal Instituut), alhier, een vergade
ring te beleggen, waarbij als sprekers zullen optreden de 
bij U bekende: 

~Y, ~ 1. Prof .Mr . ·•rillem Frederik 1/ERTHEIM, geb . 16.11.1q07 ~ '?1 2 . Samuel DAVIDS, geb . 8.2 . 1897, en cu_ I P!.v 3 . Leendert Pieter Johan BRAAT, o-eb. 23.11.1908. 0 \)bbso 

I 

J•angezien de aula van dit Museum niet aan politieke organisa
ties wordt verhuurd, moge ik U verzoeken mi~ wel --tijdig-
teWillen doen mededelen of Uwerzijds weïi ;lhtJeegronde fei 
ten bekend zijn om deze vereniging onder het begrip politie -
ke organisaties te rangschikken. ~ 

Coll.: 
y: 

DE HOOFDCOMMISS\RIS VhN POLITIE 
namens deze 

DE COMMISSÎÀIS VAN POLITIE, 

Aan het Hoofd van de Centrale Vejli~heidsdienst 

Javastraat 68 

te 

' s - G r a v e n ha g e. 

1000-7-48 
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1 4E35e-47 
8 . l).1948 
Ver. Nederland-Polen. 

14 September 8 . 

n.a .v . schr . van Amsterdam, 
no 4:.>719 

G E H E I IJ . 

In antwoord op nevenvermeld schrijven heb ik de eer U te 
beric. ten, dat mij voorshands nog p:een by~~onderheden bekend zijn, 
welke zouden rechtvaardigen de v ronir-inc: "Nederlv.nd-Polen" als 
een politieke organisatie te be c.houwen, 

l]it r ard blijf ik desa,lnietteJ)lin ten zeerste geinteressoera 
in de acties van deze vereniging en ik zal het op prijs stellen 
- spoci~al ~ezien de namen·aer drie aanp,ekon ir,de sprekers- vol
ledig over het verloop van de op 24 .9 te houden ver~~dering te 
worden in ..... ~ licht . / 11 q(d J 

Aan do Heer 
Hoofdeo 1l!lissaris 
te 
At15 TERDAM. 

l 

Iu Bet Hoofd van de 
•. liÁ~~ CENTUALE VEILIGHEIDSDIENST (J1J/ ae. nal"lens deze: 

van Poli tie~ JJ 
L. L. van Laere . 

' 



Hoofdcommis saris 
nl:icmtingendienst 

\Va I:ov rzic hto 4ojtJ·----=-=---
J.,,.l. s~"'· ~.t8. 

No . 1485f-1947. 

G E H E I M. Amsterdam, 25 September 1948. 

VERSLAG van de op 24 September 1948 gehouden openbare cultu
rele avond, onder auspici~n van de Vereniging Neder
land-Polen, in de aula van het Indisch Instituut te 

Deze avond was o.m. aangekondigd in DE WAARHEID van 21 dezer, 
met vermelding der sprekers; ook zouden enige culturele films 
worden gedraaid. foegang f 0.75. 

Voor het begin werd bij de ingang van het Indisch Instituut 
gecolporteerd met het maandblad EEN van het ANJV. 
Bij het binnenkomen werd aan iedere bezoeker een door de or
ganiserende vereniging gestencilde motie uitgereikt, welke 
motie was aangenomen op het in Wroclaw gehouden vredescongres. 
In de Vrije Katheder van September 1948 werd de motie gepu
bliceerd. 

\
In de aan ca. 500, personen plaats bièdende zaal waren ongeveer 
325 personen aanwezig, waaronder een groot aantal vrouwen. 
De leeftijden vari~erden van 25 tot 75 jaar. Mensen in uni
form werden niet opgemerkt. 

• ~~ Om ongeveer 20o20 uur opende de voorzitter der .vereniging 
Nl.~ T ~\I Siegfried van PRAAG, geboren te Amsterdam, 20 Qcto ber 1880, 

e,vr -nn-crar, -worrende albier, deze avond met een kort woord van 
begroeting. Speciaal de nieuwe Poolse gezant betrok hij daar
in. Ook was hij verheugd over de grote opkomst. 
Het doel van deze culturele avond was om een verslag uit te 
·brengen van de reis naar Polen en de deelname aan het vredes
congres in Wroclaw. 
Vervolgens sprak hij een woordje Pools tot de Poolse gezant, 
waarbij hij hem verzocht enige woorden tot het publiek te yr· ~ 
len richten, waaraan deze in de Franse taal voldeed .• 

Eerste spreker was Samuel DAVIDS, geboren te Amsterdam, 8 F~
bruari 1897, redacfëur, wonende - alhier, over het onderwerp: 
"De Westelijke gebieden van het na-oorlogse Polen". 
Spreker gaf eerst een overzicht van de indrukken, die hij 1~ 
jaar geleden bij zi.in bezoek aan Polen had opgedaan. Hij h,:J.d 
het over de vernielingen in de grote steden door de oorlogs
handelingen en de hopeloze economische toestanden. Hij w~s e 
daarom blij om nu te kunnen zeggen - na zijn bezoek als (..fgE?;t 
vaardigde naar genoemd vredescongres- dat in het nieuwe Po~ 
sedertdien hard is gewerkt. Hij ontkende niet dat er op 
lei gebied nog grote moeilijkheden waren, vooral wat betreft 
het wonen en werken in de grote steden van groepen mensen die 
onderling zo veel verschilden; b.v. zij, die uit de Oosteljj '~e 
gebieden afkomstig waren en zij, die jarenlang in het Weste21 
aan Duitse invloeden onderhevig waren geweest. 
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In de Poolse handel speelt niet de Sowjet- Unie de belangrjjkste 
rol, hetgeen moge blijken uit het feit , dat zowel deze Unie 
als Zweden elk met 28% in de totaalhandel van Polen delen . 

l Het nieuwe Polen streeft naar versteviging van cultureel en 
nomisch contact met de "Jesteuropese landen . 

,,JJ/J xt\ De tweede spreker, Prof .Mr . 'Nillem Frederi k'WERTHEIM , geboren 
~~· t e Leningrad, 16 November 1907, docent Gem .Universitei t, wonen

de al hi er, sprak over het onderwerp: "Mijn indrukken ui t Polen" 
Hij bet oogde, dat hi j al s deelnemer aan het vredescongr es i n 
~roclaw voor he t eerst Pol en had bezocht en was zodoende ni e t 
i n staat, zoals 'de heer Davi ds , vergeli jkingen te treffen . Hi j 
gaf een uit voerige uiteenzetting over de wijze waar op zij daar 
ontvangen waren en hij roemde de gast vrij heid van het Poolse 
volk. Evenals de vori ge spreker beli chtt e hij de sttijd t egen 
de f ascisten en de daarvoor gebrachte offers . Ook beschreef 
hij de verwoestingen en verkl aarde, dat ni et s hem zo had ver
wonderd als de vital i t eit der Pol en, hun wil om op te bouwen 
en te tonen dat zij niet zo achterli jk waren als de Duitsers 
zeiden. 

• 
w.;R, ~ n....~ Over de levensstandaard in dit huidige Polen was hem opgevallen 

(o~ ~~ dat de ongeschoolde arbeiders ca . f 50.- per maand, de onder
.t>P 'JJF;, ~V<-,wijzers ca. !75. - per maand, de geschoolde arbeiders ca. f 120 . 

~~ c~,~ per maand en de professoren ca. f 200.- per maand verdienen. 
~ 10 -~"....: Het levensonderhoud is daarentegen zeer laag; velg_ vrouwen even 
~ 1 wel moeten meewerken om het gezin in stand te houden. 

~ -~ - Daar zijn ook, evenal s in Rusland, de bedrijven genationaliseer 
~ en in corporaties ondergebracht. Er zijn nog wel particulieren 

die luxe-winkels exploiteren en deze lieden ·maken exorbitante 
wi nsten, die wel tot f 5000. - per maand oplopen. Zij mogen ech
ter niet in de staatswinkels kopen. 

IVan een druk van de zijde der Sowjet- Unie was hem niets geble
ken~ Ook was daarvoor de tijd om dit te ·constateren veel te 
kort. Hij heeft gedurende zijn aanwezigheid daar steeds vrij 
kunnen rondlopen en het was opvallend dat er nergens Sowjet
soldaten werden opgemerkt; zelfs het portret van Stalin was 
hij niet tegengekomen. Van een ijzeren gordijn bewesten Polen 
was beslist geen sprake . De moeilijkheden bi j de grens tussen 
Polen en de Sowjet- Unie zijn zeker niet minder groot dan die 
aan deze kant . 

~ Tot beslui t van zijn rede pleitte hij voor nauwere samenwer
king tussen het nieuwe Polen en de Westerse landen . 

1~/ \Als derde en laatste spreker trad op Leendert Pieter Johan 
1.Ai.J.P' BRAAT, geboren te Arnhem, 23 November 1908, beeldhouwer, wonen-
VJP de alhier, met het onderwer p: "De oude en nieuwe kunst in Polen' 

Spreker betoogde dat het hem bij zijn bezoek was opgevall en dat 
er in Polen zoveel kunsttentoonstellingen worden gehouden . Hij 
was er voldaan over dat de modernisten op elk terrein de leidi 
hebben . Natuurl ijk doen zich daar ook moeilijkheden voor,omdat 
lang niet door iedereen de moderne ku.'1.st wordt begrepen. Men 
heeft daar evenwel een oplossing voor gevonden. Als een tentoon 
stelling wordt ingericht beslissen vooraf enige niet- deskundige 
arbeiders en boeren wat w~l en niet te begrijpen is. 
Na nog enige opmerkingen over de grilligheid waarmee men in het 
West'en t . o .v . de moderne kunst staat, ten beste te hebben gege
ven verdween ook deze spreker van het toneel. 
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Na een pauze van 20 minuten werden de documentaire film DE ODRA 
en de nieuwe film DE OVERST!lOMING gedraaid, die een beeld gaven 
van het leven en de verwoestingen in Polen. Van enige politieke 
betekenis of propaganda kan niet worden gesproken . 

\
De s t emming in de zaal was zeer lauw; het gebodene viel kenne
lijk tegen . 

Om ± 22 . 15 sloot Van PRAAG de bijeenkomst met een kort dankwoord 
aan sprekers en bezoeker s . 
----------------------------------------------------------------
VERZONDEN AAN: Hfd . CVD . , Haag . 

• 

B .M. Asd . 
H. C. Asd • 

I 

J/Q-4 

/ 



• 

• 

MOTIE AANGENOMEN OP HET VR~~SCONGRES 
t e W R 0 C L A W. 

Wij, op cultureel gebied werkzame mannen en vrou~cn , beoef enaars van kun
sten en we tenschappen uit 45 l anden, bijeengekomen in de Poolse stad Wroclaw, 
richten ons tot de intellectuel en der wereld. 

Wij herinneren u aan het dodelijk gevaar, dat zo kort geleden nog de be
schaving bedre igde. Wij zijn ge tuige geweest van fascisti sche barbaarshe id, 
van de vernieling van historische en cul tuur-monumenten, van de vervolg ing en 
afslachting van intellectuelen, van de volkomen onderdr ukking van alle geeste
lijke waarden, hetgeen alles bijeen de gedachte alleen al aan gewe ten, rede en 
vooruitgang in gevaar bracht. De menselijke beschaving werd gered ten koste van 
weer galoze offers en ontberingen, door het volledig samengaan van alle democra
tische krachten -van de Sowjet-Unie , van de volken van Groot- Brittannië en de 
Verenigde Staten en van de heldhaftige volksverzet-bewegingen in landen, die 
door het fascisme waren overweldigd. 

En thans is - t egen de wil en de verlangens van de volken van alle landen 
- een handvol zelfzuchtige mannen in Amerika en Europa, die fascistische denk
beelden nopens superieure rassen en nopens het stuiten van vooruitgang hebben 
geërfd, en die fascistische methoden om alle .vraagstukken door wapengeweld op 
te lossen, hebben overgenomen, er opnieuw op uit een aanslag te plegen op de 
geestelijke schatten van de volken der wereld. 

De beschaving van de landen van Europa, die zoveel hebben bijgedragen tot 
het totaal der menselijke prestaties, wordt bedreigd met het verlies van het 
eigen nationaal karakter. • 

In een reeks landen - in Griekenland, Spanje, Latijns-Amerika - hoeden 
krachten, die vijandig staan togenover de vooruitgang, het fascisme niet alleen, 
maar strooien zi~bovendien nieuw zaad van dat fascisme uit . 

Recht tegen rede en geweten in duurt de onderdrukking van menselijke wezens 
en van hele volken, die door hun onderdrukkers als kleurlingen worden aangeduid, 
niet alleen voort, maar wordt zij in feite nog intensiever. 

Binnen hun eigen landen maken mensen, die fascistische methoden hebben aan
vaard, zich schuldig aan achterstelling-om-ras en vervolgen zij vooruitstrevende 
geleerden en kunstenaars . 

Wetenschappelijke ontdekkingen, die een zegen voor de mensheid zouden kunnen 
zijn, worden gebruikt voor de heimelijke aanmaak van werktuigen der vernieling, 
een feit, waardoor de verheven roeping der we\enschap wordt verbogen en in kwade 
reuk gebracht. , 

Door deze mensen worden woord en· beeld niet gebruikt om de volken te ver
lichten en dichter tot elkander te brengen, maar om lage hartstochten te ·prik
kelen, haat te prediken, oorlog voor te bereiden. 

In de vaste overtuiging~ dat het noodzakelijk is de verworvenheden der pro
gressieve cultuur vrijelijk tot wasdom en verbreiding te brengen in heel de we
reld, ter wille van de vrede, de vooruitgang en de toekomst der mensheid, pro
testeren wij tegen elke belemmering van die vrijheid en leggen wij er de nadruk 
op, dat het - ter wille van de beschaving der wereld - noodzakelijk is, dat er 
wederzijds begrip zij tussen culturen en volken. 

Beseffende, dat de moderne wetenschap grote niemve krachten heeft vrijge
maakt, die hoe dan ook, ten goede of ten kwade, door de mensheid zullen worden 
gebruikt, protesteert het Congres tegen het gebruiken der wetenschap voor des
tructieve doeleinden en dringt het er bij u op aan, uw uiterste krachten in te 
spannen om kennis te verbreiden do~r heel de wereld 1 de wetenschap toe t e passen 
ten dienste van een snelle vermindering van armoede~ onwetendheid, ziekte en el
lende, die de meerderheid der mensheid teisteren, en samen te streven naar een 
vermindering van de belemmeringen, die niet alleen eon vrij verkeer van mensen, 
die de zaak van vrede en vooruitgang willen dienen, in de weg staan, maar tevens 
de vrije publicatie en verspreiding van boeken, wetenschappelijke bevindingen en 

z.o.z. 



alle wetunschappelijke en culturele verworvenheden, die eveneens vrede en voor
uitgang ten goede komen. De volken der wereld \lillen geen oorlog. En zij be
schikken over voldoende kracht om vrede en beschaving te beschermen ~egen een 
nieuw fascisme . 

Intellectuelen der wereld! 
Wij dragen een zware verantwoordelijkheid jogons onzo volken, jegens de 

mensheid, jegens de geschiedenis. 
Wij verheffen onze stem ter verdediging van de vrede en voor de vrije cul

turele ontplooiing der volken, voor hun nationale onafhankelijkheid en hun hech
te vriendschap. 

Wij vragen alle intellectuelen in elk land ons voorstel te bespreken. 
Wij stellen voor: dat nationale culturele vredescongressen worden belegd in 

alle landen, dat overal nationale vredes-comité ' s worden gevormd en dat de inter
nationale b~nden, die de intellectuelen van alle landen met elkander verbinden 9 

worden verstevigd ten bate van de vrede. 

Ver. Nederland- Polen, ~ 
Secr. Duchattelstr. 11, 

1 s-GRA.VSlJHAGE. 



Notitie c. 

Een ID1Jner relaties overh:::1ndigde ID1J een invitatiekaart , 
Qitgegeven door de Poolse Legatie, vermeldende de leden 
van het Hollandse erecomité. Het ligt nibt VJor de 
hand, dat deze vereniging iets SQbversiefs zou willen 
ondernemen, maar toch zotl het misschien goed zijn de 
zaak eens te bekijken , aldQs zegsman . 

) . 3.49 

L.P. 2308 
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':€,.8 .• • Wij hebben de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de 

TENTOONSTELLING 
van Poolse Volkskunst en Kunstnijverheid 

georganiseerd door de Ver. ,.Nederland-Polen", onder bescherming Yan de Pools!! 
Gezant. Z.E. I<s. Pruszyö'1ski. Deze tentoonstelling zal van 2- 13 Mrt. a.s. in hel 
Culturee l Centrum, Vondelpark te Amsterdam, worden gehouden. Zij is dagelijks 
geopend van 10-12 en 14-16% uur. De voorwerpen worden verkocht. 
Het batig saldo van deze tentcons telling zal worden afgedragen aan de 
S tichting '40-'45. 

H et E r e co m i t é : 

VERENIGING ).IEDERLAND- POLEN 
Secretariaat : Duchattelslraat 11, ' s-Gravcnhage. 

Mr. A. J . d'Ailly, Burgemeeste r van Amsterdam. 
Mr. A. de Hoos, Wethouder van Amsterdam. 
H . van den Eerenbeemt, Amsterdam. 
D•· . .T. F isch, Dit•ecteur van Organon, Oss. 
Mevr. C. R. Han ra th- Bakker, Amsterdam. 
Mevr. M. Hoetink- Gertges, Amsterdam. . 
Dr. J. Möller, Consul-Generaal van Denema rken. 
Mr. A. ll. van Namen, Secr. Hoofdbestuur Stichting Hl~0-'45. 
Jh t-. W. J . H. B. Sandberg, Dir. Stedelijk Museum Amsterdam. 
M1·. Jr . J . Reinink, Secr.-Generaa l van het Minist.e ric van 0. 1\. en \V. 
Victor K van Vriesland, Voorz. Pen Club. 
Dr. N. R. A. Vroom, Chef Afd. Kunsten van het 1\linis t.erie 0. K. en W. 
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· De Vor·enic-~l<o ~~l'.'ede:rland-Polen11 - · I.n h!:4ar maa.nó.hlad teT 
beYo:t•d.~(.i:'ing';,!àri' cl.3~~cê::1C:2ïs0ilé. 'ë~n-êU:Tt,l:-e 1 e bet:r olrk; n.:;t;!n ~Mei -
Juni 1949) betrad ook deze vereniging het J::Ol)tiE~ke te:r.celn met 

een ui tvoerj ga è;:>Syi :-~;i ï'f, ve.r. de .foolse film "De laatste :E.tappe", 
gewijJ. aan <le naz.i~·terJ'f:l;·(' i.n hzt kamp Auschwitz. tOswiecim) o De 
redactie oefent dau;:o in è.e volgende tawoo.rdingen o ~a ., cri tiek op 
de huidige leider van de Duitse sociaal-democraten Schumacher: 

~..a "Het protegersn van Duitsland na h8t jaar 1918, de hulp aan de 
~ 1'Dui t se :r-eactionnai:re krachten~ o.an de HindenbuTgs, de von Papens 

"de Brünings 
1 

de Schlei che:ï·S :· heeft slechts super·-Hindenburgs , 
"aarts·t"von Papens , en e '·· .. :-..che:rs voortgebracht, wie·r belichaming 
"Hi tler is geweest ~ Eot t.ei·""'oriseren van de tegenwoordige Schu
"macher '!.al· geen andere gevolgen hebben- Het kan alleen tot ge
"vaarli j~e resultaten leiden . Deze gevaarlijke situatie treden 
"sommigen onbl'3wust en ande:::-en v•ee1· minde:r onbewust tegemoeto 
ttDaarom 'is de7e film een slag ::net de vuist op de tafel van de 
nkant dargenen die gee:J. nie,""we corloe wensen en geen nieuw 
"0swiecim11 , 



UITTREIZSEL 

Voor OD 61 8 Naam Ter . Jed.- Polen 

Origineel in . C'.D 48 5 .. Naam Polen werkz. i.d. Ned •. Iijnen 

Volgnr. Ag.nr. ó2572 Aard van het stuk rapport 

. ... .. .. ...... ... Afz. . .... 1-!i,jnp o li ti.e ........ . Datum .. 18-5-' 49 

Van de reeering in Londen hoort men niets meer . ~ij geeft geen 
teken van leven meer . -Xlleen de wereldbond te Londen stuurt 
nu en dan een bulletin g~naamd: "Polonia tagranicza". 
Uit Frankrijk verschijnt verder het blad " Naradowice", uit Lon 
den "Dziennik Polski" (Pools Dagblad), " Orzet Bialy" (\'.'i tte A.de 
laar) en "Pn:,lska Wiernau (Trouw), uit Duitsland "Ostatni Wia
dom.osci" (laatste nieuws) , terwijl Vé:l.'1 de Nederlandse Missie 
te J1reda verschijnt n Zycic Polak Holland ia" (Pools Leven in 
J~ederland) . Dit zijn in hoofdzaak de b~aden die veel verspreid 
worden onder de Polen en die tegen de regering vm ·warschau zi jn. 
De jonge Polen , die in de gezellenhuizen v.erblijven, zijn voor 
een root deel georganiseerd in eisen organisaties , verbonden 
met de Bond van Polen te Breda. 
De Vereniging Nederla~d-Polen stuurt in beperkte mate propagan_ 
damateriaal , doch zij heeft hier in het luiden geen invloed en 
zij heeft hier geen leden. 

Uitgetrokken door ... .P.f ...................................................................... Afd./Sectie ........ A.QP. .... 4C. Datum ..... ?-7='.4.?. ..... 
. Op aanwijzing van .... B .... 3.d ........................................... .......... ....... .. 

<!> 5071 •• 48 
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A!.no.: 644.8.2 - ······· 
Voor : 0... 618 .. 

-e Y.9!.~.~P.:~e..~l}.f. .. 1 t~~·,l-~ ::Jar:.sl:.:?<.?li:.!!'' - Dcz& t:ta:i hAa~-t n0~ niet on:-
.to.l·tnvanko:'..iJk h:.dè.t.!~ t..:l.·i,ik€ vooJ'aansta<'.!l!dc 1\cdc.rLanof.:.cs ~,ich uë-· ~~~~~ 
l.'fid Vt:.:rk!.P.Hr •: :;,ilJt;:_;.[' '."· • .!!..>L'1è!:l :L! h.:;;t Co:.n.~.tv Vèn Af:l!1(cv"lL:.€;, YIJ . 
AangC7ion hc,l" o:l'vuu!. r:.c:..· ve:rsniging Y.-sm~;1·k::..n [!;ÎI,g v~:tt·viHn \a,ll \ 

u"o'>"<,alldc,o.lad <', ·-l j~ t.on O.ó. ons te va~> h. t oou,tUuist ~ "'''" f>en:1c~ é'.D 
rcg1cm in Pol :1:, b.üer"k::,Gr.~ "<;gin H.'43 cn!·:E..lc L~Ciûs.:> H•.hJf:l..,rarsn (.!1 

ande!'û bc!~C~!l(. I'ç::.,·n~·Oi:l::,il~:1ûitG~. YOO::' h;:.t lidmu.t..•;scho.·.:> der v::.·c•t.-r:.i -· 
ging~ • 
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Vrr eniE;i ne; Kader land - Polen 

Statuten en hUishoudelijk reglement 

Ar t. 1 

De vereni~ing draagt de na.a.m van VEREliiGI!(G JEDERLAtm POLElf en is ge
v• etiöd èe AMsterdam. 

Als ke~erk draagt de vereniging het Kederlandee en Poolse wapen. De 
vereniging beetrij~ het grondgebied van het Koninkrij~ der Kaderlanden 
en de Poolse republiek. 

Artikel 'I 

De Vereniging Kaderland Pole~ stelt zioh ten doel de eoonomische,cultu
rele en wetenes happelijke ~trekkingen tuesen Kaderland en Polen te bevor
deren • 

De belangrijkste aakan van de Vereniging á jn o.a.: 
a) de oprichting vm een contact-dienst ten bate van de Kederkndes en Pool
se · handelswereld en la ar instellingen; 
b) het aankno~n vc betrekkingen op maatschappelijk ~bied,zowel als op 

het f!J3 b · ed van kunst en wetenschappen •• 
c) bevordering van de vri Andschap tussen beide volkeren en hun regering• 
en. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

l uitgave van een tijdschrift 
2 de pers te voorzien van handelsberichten,statistieken uittreksela 

en publioatieeJvrordeninge~ en administratieve regelingen 
3 het houden van voordrachten over actuele vraagstukken 
4 het organiseren va~ kunstuitvoeri~·en op muziek - en toneelgebied 
5 de uitwisseling van kunstenaare,journalisten studenten en aleerden 
het organiseren van tenboonstellingen op verschillend gebied 
7 het onderhouden van contact met uitgevers. 

Artikel ~ 

Leden van de Vereniging Kaderland - Polen kunnen zijn : Allen die con
tributie betalen en op aanvraag een licblaat~ hapskaart ontvaJ181 n.Jilet lid_ 
maatschap van de Vereniging Kederland Polen eindigt: 

a) door opzegging 
b) door royering,indien een lid van de Vereniging,nadat de secretarie 

(esse ) twee aanmani ngen met een behoorlijken tussentijd reeft doen toekomen 
alsnog in gebreke is gebleven aan zijn (haar) financiele verplichtingen te 
voldoen, of indien de Raadvan Bestuur het ongewenst aott. dat hij(ltj )langer 
lid van de Verening Kaderland Polen blijft. De royering kan eleohte geschie
den ,mits een meerderheid wn a/3 van de Raadvan Bestuur zich voor royering 
uit .Preekt • 

Artikel 4 

De vereniging Baderland Polen wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, 
waarin behalve de President van de Vereniging en de secretaris (esse) ook dr 
drie medeoprichters der Vereniging zitting hebben. Bij uitvallen van een la 
van den Raad wordt uit het da~eli jJ.:se l:e stuur de ~rcante plaats bzet. 1 

De Raad van BestU\r ki est uit de 14den der Vereniging het Dagelijkscha 
Bestuur,bestaande Uit een Voorzitter (ster) een vice Voorzitter (ster) een 
Secretaris(esse) , een Penningmeester(esee) en een twede Secretaris(esse). 

De verkiezing van functionarissen vindt telken 4re pl aats op de jaarver
gadering; de leden~ ht dagelijks l:estun z'jn herkiesbaar.Iedere afdeling 
kan voor de verkiezing van deze functionariseen aanbevelingen zenden,waarbij 
echter de toestenning van de(n) aanbevelene schriftelijk moet worden 
zijn V9 rkregen. 

Bij ontstentenis van een der leden van bet dagelijks bestuur wijst de 
Raad uit zijn mldden een plaatsvervanger aan. 

Voor wrgaddingen van den Raad van Bestuur is het voldoende wanneer 
2/3 van de leden aanwezig is. 

Voorzitter en seoretaris(esse) ~rtegenwoordigen de Verenigi ng Baderland 
POlen in en bu1 ten rebbte. 

Artikel ' . 
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Arti kel 6 

De Raad vn lil etuur 'le r gadert zo dikwijls als docr het dageli i ks 
be stuur o~ een derde an de l eden van den Raad van Bestuur nodig wordt 
geoordeeld. De e~r ste w rgader 1ng wel ke i n het j 1• ar gehouden wordt is 
een j aarvergaderi ng. De Raad van Bestm.r i s ~ r plioht minstens eenmal 
per jaar te vrgaderen. 

De opr oep t ot een vergadering geschiedt op de Wijze a l s i n h~ huis
hoUdel iJk rsglei!B~ is ber a al4. 

Alle besl uiten wor den genomen met meerderhei d van stem~n,tenzij in 
deze statuten o~ in het huishoudeli jk regl ement een ander e regel i ng 
is voorgeschreven. 

Over pereonen wardt,indien gewenst, echri~telijk gestemd, over zaken 
mondel ing.Bij staking van stemmen over per sonen beslist het lot : bi j 
staki ng van ste·"YYen over zaken "*•tbtxJbxY• ra:*ön wordt het voor
etel geacht t e zijn ver worpen. Blanco en ongel di ge ste~en worden g e
acht niet t e zijn uitgebracht . 

Artikel 6 

De Verenigi ng ~ederl~nd Polen geef t een orgaan uit,wa.arin economische 
oultureletwelenachappelijke en ander e vraagstUkken behandeld worden (zie 
arti kel 2}. In het orgaan worden bijdragen van leden der Verenigi ng 
opgenomen.De Raad van Bestuur bl noemt jaarlijks de redactie van 1'8 t 
orgaan op voordracht van het dagelijks ~stunr. De redactie i s steeds 
herkiesba~. Zij woont de vergaderingen van den Raad van Bestuur bij en 
heeft advise~ende stem. De redacteur wordt bijgat aan door een redactie 
OOlllllissie van twee leden,waarin de Voorzitter van ~t dagelijks bistuur 
81!btshalve zitting hee~t,terwijl het andere lid jaarlijks benoemd 
wordt door den Raad van Bestuur op voordracht van het Dagelijks Bestuur, 
en herkiesbaar is. 
De werkWijze der redactie wordt nader geregeld i n het Kuisboudelijk 
Reglement . 

Artikel 7 

De geldmiddelen van de Vereninging ~ederland Polen ~etaan uit: 
a) oontributies,te h effen op alle leden; h et tijdstip en de wijze 
van "'st alen worden nadr geregeld in het Huishoudelijk Reglem~ f 
b ) vrijwillige bijdragen,sohenkingen,erfstellingen,lega t en enz. 
o) entreegelden. 

Artikel 8 

Wijzig \ng van de etatuten en ontbindi ng der vereniging kUnnen alleen p 
plaat s vindenkrachtens een besluit van den Raadvan Bestuur,genomn met 
ten minste ~/$ der uit.geb' achte stellli!Bn in een bijeenkoi!IBt,waar alle 
leden van den Raad van Bestuur aanwezig zijn. Bij het bl s luit tot ont
binding wordt t evens een besluLt genomen over de bsteellll!ing der gel d
middelen. 

Artikwl g 

De vereniging is opgericht ~ Januari 1947 en wel voor onbepaalden 
tijd. 

Artikel 10 

De R ~ad van Bestuur stelt het huishoUdelijk regle ent vast,hetwel k niet 
in strijd mag zijn met deze statuten. In gevallen1wa~in deze statuten n 
of het Huishoudelijk Reglement niet voer zien, beslafit het Dageli j)a Bestu 
stuur. 
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~ .~ Huish~udelijk ree1 e~ent 

~\) ~ ro Raad v~ Baatu= .:'::·:.~en1o1ne Wodarlond Pola .... :.=. L ~ doelstelline;,p~schreve~ in ert~~el ?. van de ~ · atuen,i het bijzonder tot 
t a k: 
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3en huiehoudelij ' regëement vast te stellen,waaraan zich de leden zo
veel MOSslijk neeten houden. 

Artil•el 2 

re~ afdeling ~an gevormd worden,wanneer Minstens 5 leden in een be
be~pld dietri~t bestaan en daartoe schriftelij~ het verzoek tot het da
geli j lre èotuur ric'·.ten • 

Het daeeli jks bestuur beslist in ieder bijzonder geva l, wat onder een 
district verstaan wordt.ï:anneer de dagelij ve l:e stuur we igert een afdeling 

toe te laten,etaat 1~roep open op den Raad van Beetuur der Vereniging . 

Artikel 3 

Ieder lid of buitsoosvroon lid heeft het. recht de bijeenkomsten van een 
andere afdeling bij t e wonen. 

Tot bui tengewoon lid kan alleen de Raad w.n Bestuur iemand benoellen. 

Artikel 4 

De Voorzitter leidt alle vereaderine; n van den R"-ttd van Bestuur en 
verri cln alle ·.verkzaamheden,wellli tot zijn functie behoren. In geva l van ont
stentenisvan den Vo<r zitter neel!lt de Vice- Voorzitter zijn functie over. 

De Voorzit ' er heeft ex officio zitting in alle l andelijke afdelingen die 
onder e;oedkel~ine van den Raad van Bestuur zijn ingesteld. Hij ie niet ver
plicht alle vrgaderingen en afdeline;en bij te vtonen,mar elke afdeling ·a 

houden steeds hem alle gevraagde inlichtingen te verschaafen. De Raad van 
Bestuur kan, wanneer heM èit goeddunkt, een of meer l eden van de afdelingen 
uitnodigenaM deel te nemen am een o~iesie,voor het een of ander doel 
d oor den Raad van Bestuur ingesteld. 

De s ecretaris (esse) roept de vergaderingen bijeen zowel van den Raad 
van Bestu~ aleook van at Da~elijkse bestuur,houdt de notulen,voert decor
respondentie,brengt aan den Raad van Bestuur jaarlijks op de jaarvergadering 
een verslag Uit en brengt voorts de wr sl agen uit va n bijzondere bijeenkarate 
Hij of zij contrasigneert alle afdelingen. 

De penningmeester(esse) incasseert de in artikel 7 bedoelde vontributie ~ 
van de afdelingen c.q. de leden.Zolane; de verenicing minder dan 500 leden tel 
dragen alle afdelingen aan den penningmeester alles af. De penningliSester 
ontvangt allo e;e lden,welke oan de verenirP.ne; Nederland Polen worden betaald 
en geeft hiervoor kWijting,betaalt alle reteningen en deponeert alle gelden 
bij een Bank,dcor den Raad van Bestuur aP~ te wijzen. Hij maakt jaarlijks 
een financiele staat op en doet op de jRarvergaderine; verslag van de gelde
lijke positie van de Vereniging Nederland Pol en . 

De twede secretaris voert de correspondentie met Polen en het buitenland, 
lliJ houdt den R·. d van Bestuur op de hoogte van alle zaken betreffende de 
vereniging. 

Art !rel 5 
De datUJn en de plaa • s van de vereBderingen van den R~.ad van Bestuur o 

worden door het dagelijks batuur aste;esteld;dio van het daeeli iks bestuur 
in onderling overleg. De oproep tot een vergadering van den Raa; van B~stuur 
moet tien dagen v~or den dag,waarop de vergadsring pla~ts zal vinden ,geschiE 
den. VoorsteJlen ter pla~tsing op de agenda moeten binnen vijf dagen na deze 
opro~p behoorlijk door den voorsteller ondertekend bij den secretaris word~ 
ingediend, ter111 jl de agena 3 dagen voor de vergadering in het '18 zit van 
den leden van den Raad - oet zijn. 

Een spoedvergadering kan door den Voozitter op een terMi n van ?.4 uur 
~orden opgeroepen onder bijvoeging van de agenda• In een zodani8e vergaderia 
dering mogen geen besluiten worden geno~n dan over ond~werpen, welke op 
de agenda zijn vermeld. 
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Art ·1,el 6 

Iedere afdeli~ zendt voo~ den 1 April van iede~ Jaar a~n den Peb . 
~~eeetervan de Vereniging Kaderland Polen een lijst vc het ledenaatal 
r 1 J anuari van het jaar,met vermelding van de adreseen en beroepsnon d 

de ver~eldingvan het bedrag,dat het lid per jaar afgadraeen heeft aan de 
vereniging . Het lidmaatschap bedraagt Minimum f.S. per jaar Ieder lid kan 
voorts zelf zijn contribut*e bepalen. 

Bureaukosten en andere onkosten, goedeekeurd door de Raad van Bestuur, 
worden uit de kae van de Vereniging Wederl~ Polen voldaan. 

Voorgeschoten oprichtingskosten worden ale eerste vergeed. Zodra vol 
doende grote afdelingen van de vereniging beetaan en zij meer dan 500 lein 
telt,kUnnen de b i jdragen van de l eden in de afdelingen zelf geregeld worden, 
eet dien verstande,dat de contributie voor gewonen leden niet minder dan 
vijf gulden ~er j aar bedraact. 

Artikel 7 

Alle leden van clen Raad van Bestuur hehben gel i jkP stem. 

Ar ikel 8 

Er is een coT"miseie voor de financi"en van::! leden,welke j ~tarlijks 
gekozen wordt door de jaarvergadering. Leden van bilt dagel1 jke re stuur of 

nieuw gekozen leden d a rvan kunnen niet lid zijn van deze co~iesie,de e~rst 
l edenvoor deze co~miesie worden voor den duur van het 4a&r docr den Raad van 
bestuur benoemd. De Colmissie controleert de boeken en financiele besere iden 
eenma~ per jaar. 

Artikel e 

De redactie van het m~andelijks bulletin is verantwoordelijk voor de 
uitgave en den inhoud van ·d1t uaandblad,uitgezonderd voor den inhoud van . 
re richten en mededelingen en verslagen van het Dagelijks betuur der Vere
niging lederland Polen. Laatstgenoel!lde hebben voorra:og. He t, bulletin draagt 
den naam Kaderland Polen. 

Bet Bulletin verschijnt zove~l mogelijk op den eersten der maand. 
Indien er kosten voor het Bul1etin-emaakt worden pleegt de redactie over

leg met den ,e· ningmeester de Verenig ~ Kader land Polen. 



I.D.No.1029. 

Ond. :Veren."Nederland-Polen11
• October 1949. 

... 

Als antwoord op Uw schrijven No.65871, d.d. 
12-8-49, wordt hierbij toegezonden de informatiekaart 
van de daarin genoemde personen. 

Van der Vlist,Pietertje, geb:26-11-24 te Rot
terdam,Foolee, echtgenote van Abramowicz,Franciszek, 
geb:8-12-11 te Wabrzezno(Polen), wonende te Rotterdam, 
Heer Nicolaesstraat 34a. Laatstgenoemde is zeevarende 

en in het Bevolkingsregister alhier niet ingeschreven. 
Van der Vliet, P., voornoemd, zou een echtscheidings
procedure aanhangig hebben gemaakt. 

Havenaar, Johan Heinrich, geb:10-3-21 te Rot
terdam, gewoond hebbende Zeilmakersstraat 37a te Rot
terdam, werd op 14-2-49 afgeschreven gaande naar 
•s-Gravenhage, Nieuwe Parklaan 1. Zijn stiefvader 
De Winter, Hendrik, gep:23-11-83 te Gouderak, wonende 
Zeitmäkersstraat 37a te Rotterdam, bleek in Sept.'47 
geabonneerd te zijn op het dagblad "De Waarheid" . 

Bialynska, Wieslawa Wanda, geb:5-11-23 te 
Warschau(Polen), nederlandse, is bij UW dienst bekend. 
Zij is op 25-3-49 van echt gescheiden van Hozeman, 
Maarten, geb:27-12-17 te Vlaardingen, eveneens hij UW 
à iens t bekend • 

Obee , Cornelis Dirk, geb:23-8-24 te Rotterdam, 
meubelverkoper, thans wonende Cronj~straat 48b te 
Rotterdam. 

Van Os, Henri, geb: 14-6-21 te Rotterdam, 
wonende Bergse Plaslaan 13 te Rotterdam, is de zoon 
van Kat, Nellie, geb:27-6-97 te Amsterdam. Zij b~eek 
in OC't.' 47 geabonneerd op het dagblad "De Waarheid u. 
Zijn vader Johannes, geb:~~~~~~ 7-3-90 te Rotterdam, 
is op 1-'1-47 overleden. 

Sarnecki-, Walerianf, geb: 9-11-86 te zawerts (Rs 
Wonende te Rotterdam, Lieve Verschuierstraat 2'/b, is 
dezelfde als bedoeld in dezerzijds schrijven I.D.No. 
178, d.d.12-7-49o 

Scholte, Aloisius Antonius, geb:31-10-03 te 
Rotterdam, is bij Uw dienst bekend. 

Spierenburg, Jacob Pieter, geb:31-1-90 te 
Rotterdam, oliehandelaar, wonende te Rotterdam, 
Statensingel 134a. 

Op pol~tiek terrein is hier, voorzover achter 
de namen niet vermeld, niets bekend. 

Aan B. V.D. 



Ho . lll85h-' 47. 

U:r srhri,iven Jo. 6587l,dd . 
1?. . 8 .1949 . 

Onderwerp : Ver eniging "Nederlend- l)olen ". 

Bi.ilfl[!en : 13 i nfor m1 tiekaarten. 
1 Q 

?r.rJ9. 
''HrROU/ELIJK. OP KAART 

AC OI I DAl: 

10 Dece~er 1949. 

In antwoord op bovenver meld schrijven worden U 
hierbij toegezonden 13 volledig ingevulde informatie
ka arten. 

Van de in de bijlage van UW schrijven genoemde pe 
zijn de volgende ,) ersonen reeds bij UIT dienst bekend : 

Hindert BESSELINK, geboren te Amsterdam , 16.9.l907,van 
beroep huisschilder, wonende te Amsterdam, Jan Evert
senstraat 59 IIhg.; 
Markus Hirsch FREIBRt..N, geboren te Knihinin- Belweder , 
(Polen) 1o.l.l907, van beroep kleermaker , wonende te 
J\msterdam, Besteveerstraat 5 IIhg, en 
Lillah SOESILO, geboren te ditobondo,(Ind.}l3.11 . 1916, 
studente, wonende te Amsterdam, Gerrit van der Veen
straat 167 bvh. 

De door U genoemde ~ . Svhaaf , wonende Keizersgracht 433 
te 1~msterdam is niet geidentificeerd kunnen WJ rden. 
------------------------------------------------------

P. 3 . 
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van . :>t. 

NiemJe a bonne's op het maandblad Ned .-Polen: 

'.i . BOERï··!Al·! , Leidsehes traat 25 , Amsterdam . 

P . SCHIPPBRS , v.uilenburgsGraat ooiii , Amsterdam . 

..-:1 J .H . HO~~:Li:J , Lindelaan 16 , Geleen . n-o J s r' 
+ l c. van 1~ , Bernhara.straat 17 , RIJEN . ~r· 11 9

1..{
8 

~ 

Hierbij gaat een Bulletin du Bureau d ' In:t'or.mat i ons 

Polonaises . \ f • 
~\ 
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ID-Amsterdam. 

No. 823-18/ 50. 

G EH E I M. 

Afschrift. / F 19'11. 

VERENIGING NEDERL.AJID) - FOLEN 

Deze vereni8 ing werd op 8 Febrnari 1947 in he!ï Apollopa
viljoen, alhier, opgericht, met als doelstelling de \'!eten
schappelijke, culturele en economische betrekkingen tuss en 
Nederland en Polen te vers tevigen. De Poolse consul-gen~ 
raal en de secretaris der Foolse Legatie waren aanwezig. 
De toenmalige en thans noP, zittende voorzitter, tevens 

redacteur v~ het orgaan NEDJ<~RLAND-POLEN is communist. 
In het comité van aanbeveling zaten mensen van diverse po
litieke pluimage; na~st intellectuelen van onverdacht de
mocratischen huize, ook meGràex~1_n~toire communisten en 
anders links georienteerden.~~ 

.Het eerste nummer van het orgaan ~ande al tot voorzichtig 
heid, qua politiek streven, t. o .v. d~ vereniP- ing. 

Mogelijk. hebben de meer intep.ere figuren-zich laten vangen 
door de ferklaring der vereni~ing , dat zij uitRing van het 
Koninklijk \':oord van HKH Koningin \''ilhelmina (Troonrede 
2.~ Juli 1946} en overtuigd was met de stichting der vere
niging een leemte te vullen~ daarbi1 een die~s~ oewijzend 
z'O\'tél áanrrëdêrl.an<I ti1.s aan ! o!en, aan de wederopbouw en 
aan de vrede. 

Hoewel tot circa na te noemen datum geen bijzonderheden 
bekend waren, welke zouden rechtva~rdip,en om de vereniging 
als een (verkapte) politieke organis atie te beschouwen, 
werd op 24 September 1948 in de aula van het Indisch Mu
seum een openbare culturele avond pehouden onder auspici~n 
der vereniging. Het doel dezer b i jeenkomst was om verslag 
uit te brengen over het in \ arschau in dat jaar gehouden 
(communistische) Vredescongres, waaraan enige aan de ver
enip,ing geli~erde personen hadden deel~enomen. Zij hadden 
bewesten rolen niets van een "ijzeren p-ordijn" bespeurd. 
Het Januarinummer 1949 van het orgaan gaf ten öeze, hoe
wel onuitgespPOken, een meer concrete richting ~an. Dit 
blad opende met een door de Foolse President BIERUT uit
gesproken rede, waarin hij zegt, dat het jaar 1948 "is af-

" gesloten met de grote overwinning van de EENHEID, die tot 
nuitdrukking bvffm in het historisch congres der Foolse Ver
" enigde Arbeiderspartij, dat de uitdrukking was van de ver:- . 
"dieping der broederschap tussen arbeiders, boeren en VIer- -
" kende intellectuelen." 

zoals bekend kwam deze."eenheid" ondermoskovitischedwang 
tot stand. Daar het blad geen woord van afkeuring liet ho
ren, mag hieruit minstens een stalinistische afhankelijk
heid worden gelezen. 

Deze ontwikkeling, uiteraard niet te vermijden, zette zich 



• 

•• 
voort in publicaties met trappen naar de ;•;esterse v:ere;td 
{imperialisten en oorlogshitsers) en verheerlijkin~ 'der 
volksdemocratie~n. .. 
Ook in haar maandblad IJ.ei/Juni 1949 betrad de vereniging 
het politieke terrein met een uitvoerige bespreking over 
de Poolse film "De laatste étappe", welke gewijd was aan 
de naziterreur in Auschwitz. De redactie oef'ent cri tiek 
op de Duitse sociaal-democratis che leider 3CHUW~CHER en 
verklaart verder dat deze film van de zijde diergenen die 
gPen nieuwe oorlog wensen en geen nieuw Oswiecim ( - Ausch-
witz), een slag met de vuist op t afel is . -

Nog het Januari nummer 1950 van het maandbl ad bracht een 
reportage over de ''waardige reactie" van het Pool se volk 
op de verjaardag van de "grote staatsman Stalin11 en de 
hem geschonken geschenken, waarbij ieder een en alles wed
ijverde - o.a. in het bli jk geven van verbondenheid aan de 
idee van het sooialisme- zioh te spiegelen aàn de theorie 
en praktijk van het grote naburige volk van de Sowjet-Uni~ 
Ook werden met instemming enige Poolse s t ernmen over dP ·· " 
"strijd voor de vrede" aangehaa ld. 

----------"---
Op 1? Maart 1950, ' avonds te 20 uur , werd in het Con

certgebouw ~en concert van ~~f&in-' ·erken geb~oht door 
aè ~<fOJ.se .... :Ptanîste .,lr.öä C ~ -~ANS!tA1"1)e zäàr was· 

stampvol. Er waren zeer populaireiPrijzBn aangehouden. 
Er ontstonden wel buiten het gebouw enige strubbelingen 
door te veel~kaartverkoop . ~ige politieke strekki ng bad 
deze avond ··absoluut niet. De pianiste had ~en zeer goede 
pers, niet alleen in De waarheid . 
De avond werd gehouden onder auspicien van de ver enigi ng . 

------------------------------------------------------. . 
---------------------------~------ --------------------

Aan VD- Asd. F2. 



- .... e.o. , ,, .. ~.f ·~ ---_ _... .. _...... 

r"n o e bron Ir ·n n \ j. d, he Poo e 

Co sula t 0 Anot- .... a~ ann varuc li ,1 ndo n de goma 1t I.runsa'-lll! 

wooonde Po-on , 11 t o 1in,!;s1 a. 19 f ~s"" urd voor a n te Amsterde 1 

to houden ·i.e.ltoono ··.Jlli"lb; 11H t 'l d 5.n ... o t~n'' 

Ean J.'oto··eopy van een der uitno J ~i:n6e11 t;aat h ·erbij. we.arvun de 

v-o1·t, ~l:!.ng (1),5 volg-e 1uidi : 

He .. ; Kind in P.:> t3llo 

Tentoouslia lin~ Vt"\11 het 1 von. o d~n·1·t.tjo on t-nt:.:pa:::min.~ 

van h9i; f>oolae kind on de z.org oor het lcind :tn Polen. 

l j wordil 0-ehouden van 28 April tot 20 IU3i 1950 in de 

N. V~ Genons Modemaga:ijnan. Kalverstraat 79 ts .i\.)D..<Jter~ 

dam en ia geopend dagelijks van 10.00 t'lt 17.00 tJ.Ur. 

Entree is VL·ij o De tentoonstelling is Zondags gesloten., 

Voor%over »ij hebb3n kunnen contrclorenr zijn in hat ~tellenhuis 

Egge ts Bnmssum l5,. en in het gezellenhuis Pa:tgrimstreg te Brunssum 

lO "rall deJ:e ,li tnodi~' tlgan aangekomen. 

De raai; v-an de ~ ~.0 te Brunssum o.t\ng;ek:noon kaarten is 

~ezonden a.&>.n Polen ·ra.n de oude emigratie. 



UINlSTERIX VAN 
BINNENLMIDO;)E ZAl:EU 

85162 
gene 

Tentoonstelling 

--"\\ ts-t;ravcnhF.tg~, 22 r.!ei 1950 ---
Zcmls U bekend zal zal zijn, werd van 28 AJ>r1l tot 20 llei ).950 

in N.V. G6rzon's 'odemagazijncn, Kalverstraat 79, eon tentoonstelling ge
houden over ht \. leven, aDderwijs en de ontapénning van het Poolac kind 
~n de zorg voor het kind in Polen. 

libt Toolse Consulaat-~eneraal te Amsterdam hoeft uitnodigingen 
voor dezo tentoonstelling aan hier te lande woonochtige Folen gezonden . 

Ik verzoek U mij uol te willon doon borichten, of zich ten uan
zien ven ueze tentoonstelling nog renen of omstancligheaen hebben voorge
d68D. , die n·1 • Uw mening voor mijn Dienst van belang lrunnen zijn. 

Aan a,Uoor Hoofdcommissaris van Politie 
ta 
... tb"l'ERDAU. 

Eh~EOO'D VAN Dh DIENST, 
Namons dezo , 



PARKET 
\'A N DE 

PROCUREUR GENER 1\AL 
Fo. DIRECTEUR VA .. ~ POLITIE 

TE AMSTERDAM 

A.'.lSTERDAM, ........ $ Me i 19 5C • 

Va:ockc b1j bnmm•onr.!mx, dawm t1t trum· 
ncr va" dc:;c brief "auu,)uurii: te t:crmddcn 

• 

• 

No. :P • ... 34 7/1950 • 

Bijl: 1. 

Typ. : WJK • 

1 

Hierbij heb ik de eer Uedelgestren
ge ter kennisneming aan te bieden een 
afschrift van een rapport van de Inlich 
gendienst der gemeentepolitie alhier No. 
823 - 1850, betreffende de Vereniging 
uNederland-Polen11 , naar de inhoud waarvan 
ik U moge verwijzen.-

Na gemaakt gebruik zal rap-
port gaarne weder terugontv .-

... 

fgd. 
De Procureur-Generaal, 
Directeur van Politie, · 

~~ 
-(van Dullemen) 

Aan~· het Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
te ',ê.-G R A V E N H A G E.-

... ' · ; ,._ 
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B851?9 IIJ d/h 2 . ~ . ~wsterdam 851?9 z . Co 

. een V E i? T R 0 U t•• E L IJ K 

~'ederaanbieding .ra pport • 

.Met dankzegging voo.r de verleende inzage heb ik de eer 
tJEd,elGrootaohtba.re hierbij weder het rapport aan te bieden 
betreffende de Vereniging "Nederland-Polen", 'mij g ezonden 
bij Uw brief' van 8 1e1 1950 no. P •. :A?/1950. 

De , ~ Procureur- Generaal 
f~· ~reoteur van Politie 
te 
AM S T E R D AM. 

HET EOOFD VAN DE DIENST 
.e, namens deze: 



• 

Aan_;wB. 
Van B.St . ______ .. __ 

1 bijlage . 

Mei 1950. 
fi"tu. /!J f. IV 

VERENIGING NED. -POLEN 

In opdracht van de Poolse Gezant te Den Haag organiseert de 

Vereniging Ned.-Polen van 26-4-1950 tot 20 Mei 1950 in twee grote 

zalen van de Gebr. Gerzon•s Modemagazijnen te Amsterdam een tentoon

stelling "Het kind in Polen" . 

Na de rede van de Poolse Gezant opende Burgemeester d'Ailly 

op 26-4-1950 de tentoonstelling en hij moet in zijn rede iets gezegd 

hebben over de vrijheid in Polen, namelijk dat hij hoopte dat het 

kind in Polen maar in vrijheid mag opgroeien. 

Over deze passage in zijn rede is in leidinggevende kringen 

van de Vereniging Ned.-Polen verschil van mening over het feit,wat 

de burgemeester hier precies bedoelde. Er zijn bestuurders die hier 

een door hem gelanceerde onvriendelijkheid zien aan het adres van 

de z.g. vol ksdemooratieän. 

Als toezichthoudsters op de tentoonstelling tungeren de 

volgende, veelal communistisch georiënteerde, dames: 

~· 9Mevr. DE ZWAAN, Stadionkade 70, .Amsterdam; 

I Mevr. BEUMER, Ger. Terborgstr. 51, " 
J - Mevr. MENAGE-CH..AI,;EIN, Amstelkade 136, " 
" I Mevr. STOTIJN, Joh.Verhulststr. 26, n 

x. Mevr. REBLING, Prinsegraoht 390, n 

t Mej. la Croix, Vondelstraat 176' " 
~ Mevr. Tilly VISSER, Hotel Schiller n 

f Mevr. NIENHUIS, Kloveniersburgwal 133, n 

Mevr. BLES3ING, Maroo Polostraat ft 



DE VIOLFF, 

\ Mevr. M. BRAAT, 

Mussenbroekstraat 405, Amsterdam; 

Amstel 250, " 
t Mevr. Mr. P. ELDERnlG, Eric de Rodestr.3lhuis, " 
I Mevr. A. WIESE.BRON-SPIER,Nassaukade, " • 

.. ----,.--..... 



's-Gravenha o, 6 Juni 1950 

n. a . v. sc~r. B St . aan H.B. 85548 z . Co 
o.: B 85548 

Cnd.: Vereniging "Nederland- olen" . 
V 

IIld/h 3 

Vol cns mij bekend ~~orden gegevens deden o.a. do 
hi~ronder enoemde dames dienst als toeziclthouàs~ers op 
de tentoonstelling nHot Kind in Iolen", die van 26.4.1950 
tot 20.5.1 50 !n de zalen van de aebr-. Gerzon~s Ioderoa azij
nen te ... tc.r~sm re.rd gehoudon. 

!, tad1onkadc ?0 
evr. B Ul ., ar. 'l'erborBstraet 51 

! evr. 1 0 "'-CHAI..EIN (CHALLA?) t Alnstelkade 156 
cvr. TOTIJn. Joh Ve.rhulststre.at 2G 
ej. la ORGI , ondelstraat 176 

1 ev:r . :n:m~runJ, lUoveniersbu.rgwal 135 
1 s'7.r. BLESSING~ arco Polostra t 

av.r. de OLFF, ussenb.roal:straat 406, allen te 1unsterdam. 

Ik moge U verzoeken mij in kenn.ia te wUlan doen stel
len met de personolia,politieke antecedvnten on verder van 
belang zijnde gegevens van genoemde vrouwen en - eventueel
hun cc~t cno~en. 

([' 
~/ 

~ DIE"NST 
deze: 

Q, G. Crabbendam 

De c r Hoofdeo issaris van olit1e 
tG 



No. lo37a-' 50. 

Uw schr. No. Ob,62 dd. 22- 5-' 50. 

~D 
<lWl!:Rvll<:HP : Tentoonstelling "Het Kind in Polen" 

r-A~C'""".0-. ~ 
V.C:.KTHCXJ\tl<:LIJK. ',t'-~ !r,_!~::.. 

-" y" ;-j 
~ëi 1950. 

Naar aanleiding van de inhoud van Uw bovenaangehaald 
schrijven wordt, onder referte aan de artikelen, welke 
over bedoelde tentoonstelling zijn verschenen in "Het 
Handelsblad" van 28 April 1950, "De VJaarheid" van 29 
April en 13 Mei 1950 en "De Volkskrant" van 10 Mei 1950, 
medegedeeld, dat dezerzijds de tentoonstelling werd 
bezocht. 

Tot bijzondere opmerkingen gaf bedoelde tentoonstelling 
geen aanleiding. 

Het tentoongestelde materiaal bestond grotendeels uit 
fotografische - en grafi sche voorstellingen, betrekking 
hebbende op de soviale, medische en culturele opvoeding, 
cq. verzorging van het kind tussen ongeveer ? en 15 jaar 
in het tegenwoordige Polen, zoa ls : 

verzorging van babies en kleuters in crêches,terwijl 
de ouders op het land of in een fabriek werken ; 

medische contrOle 

hulp van de jeugd bij het binnenhalen van de oogst 

schoolwezen 

sanatoria ; 

vacantie der ouderen in de bergen, 

enz., alles op kosten van de staat. 

Aan door de schoolgaande jeugd vervaardigde tekeningen was vrij 
veel ruimte gelaten. Voorts stond massale sportbeoefening door 
de jeugd op de voorgrond, alles met de bedoeling, een basis te 
leggen voor een gezond Pools volk, zoals het onderschrift luidde . 

Verder waren enige producten van nationale betekenis - zogenaamde 
huisvlijt- of handenarbeidartikelen - uitgestald. 

Tenslotte bevonden zich in de tentoonstellingsruimte enkele stands 
met lectuur over het nieuwe Polen, zowel in de Engelse als de 
Nederlandse taal. 

Of de belangstelli.ng van de zijde van het Nederlandse publiek groot 
is geweest, is niet bekend. Op de woensdagmiddag, waarop dezerzijds 
een bezoek aan de tentoonstelling werd gebracht en de kinderen 
vrij van school waren, was het aantal bezoek(st)ers in ieder geval 
zeer gering. 

E-3. 
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MODEMAGAZ!J NE1 .V. 
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Ei'\KELF: \\'001~1)1~ ;\! 0\' 1~1~ DE TENT0()0:STFLIJ;'\C 

]D I·: /..1 -: TENTOONSTELLING lu·eft t!'ntlo<'llwt 
}} Nederlandse publick op de hoo~lc- te br(•ngt•n \'i111 \\al ,..,_ 

111 Cil in Polen nwr het kint l llc-elt w·dnan !4<'dert I () 13 - .. 
c11 \\'alnJ çn verder van pln11 is lt• doe n. 1\fzontlt•rlijkc dt·len 
va n d t' lcnloonstcll in!!lntcn uus zien. wnl er thn 1 1~ in Puien 
voor de IJesche rmi ng van l1el nog on11ehon•n ld nd (en :l.ij 11 mo<' 
tier} !!<•daan wordt: de bcschcm1i ug van de ztti{!elin![: \' 1111 l•t•t 
ldnd in dt• kleutcrjaren. op hetland zo goed nis in d<• sta<l : d<' 
hc~c!Jcnuing vnn het gebrekkige kind. van het vcr la ten ldncl 
(een probleem. dal na de oorlog in Polen lol de mcesl dringen
de bcl10ort) \'Un de schooljeugd en van de jeugd. die de schoof 
reeds verfaten heeft. Polen heeft hierbij getracht ~.whruik Ie 
maken w1n de ervarinl!. die andere naties hebbt'11 opgcdann 
en \ 'Uil zijn eigen mogelijkheden. 
De onbe,·ooroordecfde bezoeker van de lcnloon~telfing zal 
;r.ich ongetwijfeld nog enkele feilen herinneren. zondcrwefke 
hij zich ~teen juist oordeel zou kunnen vormen O\' N het ~teen 
hij ziet. Voor alles moet hij bedenken. dat in Polen \'Oor I <)JC) 

de bescherming vnn het kind weinig te hetekenen had. In clc 
steden was deze bescherming ,·ofstrekt onvoldoende. op het 
land 69 % van de bevolking vnn Polen leefde in die tijd op 
he t plallelnnd -ontbrak zij vrijwef~teheef. Dat~tene, wal wij 
thans zien. is onlstoan in de jaren 1945. I Q-16. I O·IÏ. I 9 ·18 en 
19 19. Dnt wi l zeggen. in de jnren onmiddellijf, na dc oorfo::~.l~ ~ 
hcl no~t nod ig lc zeggen, wat deze oorlog voor Polen betekencf 
heeft ? I lel aantal mensen. dat Polen verloren heeft. is g'c•l ijl, 
nun d e hele bevolfdn:;r van Zweden, terwijl vofgt•ns cle Am<'· 
rikaanse journalisl'.John Cun ther. a lleen reeds \tV nrsznwn, de 
Poolse hooFdstad, in de oorlog meer mensen levens h eeft V<' r 
lore1l. dun de Veren igde Staten en het Rritse I< ijk lt•znnwn. 
Bij cl <' enor111e verwoestingen , de zwaHe U.NR.R.A.-hu lp. 

• 
• * • 

• 

{I~ .. I.·~, 

die hiertoe in ![e<•n eukc•lc• vcr lwwliJII! stond . zodat dnadwN
f, e lijl\c' hnlp alle-en uil dc So\\ je I Unit• kwam. stond Polen 
Cl'nsldap$ voor de I.(('W<'lclig'<' lnaf\ \'i11 J cl<' wt•cferophouw en 
dacht IJ ij deze op:,tnve allrrN•rsl aan IH't ldncl. li et progranuna 
\öln zorg voor het ldncl mankir d<'c' l uil va n l1<' t driejnril! 
her:< telplan vnn Polen. C'\'l'nnf~ thnns van het Z<'Sjari:;t indu
s lrinlisa lieplan. Dat is trouw('n~ voll\cH11<'n nutuurlijk li et 
industrial isntieplnn van Polen is iuJmers teg'l'lijkertijcl een 
socin I isatiepln 11. 
Een la nel. dat rijk. rustig.gclul,ki~t noch on hesehad igd is. heeft 
datgene geschapen, wnl "ij zicn op deze l<'nloonstelfing. Dil 
deed voorzijn kinderen een land , clnt <'<'11111nnlnchtt>rlijk wa~. 
pas werd verwoest en nog nhijd arm i~. StelfiJt heeftnooit een 
land een begin :temaakt met stmdszor~t \'Oor het kind onder 
zulke moeilijke omstandigheden.l•ij zulk een nijpend gebrek 
aan middelen. onder de druk ' 'nn zo'n ~trote nooddruft. Dit is 
wat men in gedachten moel houtfcn bij het hckijken van deze 
tentoonstelling. l\ logen" ij hier nol! aan toevoegen. dat wij 
kleuterscholen. weeshuizen. kintlerln~izen bouwden. in een 
tijd toen anderen, rijkeren. ziel. inspanden voor de productie 
van lange afstand-honlllJCil\\ erpers en sleeels krachtigere 
atoombommen? 
Zoveel is zeker, dat Polen zijn jrugd geeft wat het kan. om 
in haar geheugen de bvade herinneringen aan de oorlog uit 
te wissen en een genernlic op Ir ' 'ocden . over wier w ieg de 
nieuwe Republ iek z ic h h eeft (!ebogen n l ~ een 111oeder. om 
h et opgroeiend geslach t voedsel. (!encesmiddclen . .speelgoed . 
hoeken en scl1ofen Ie verscha n'en. de schoon lw id van hnnr zee. 
rlc wouden van l<rrnicn en de snee1 1WV011 /'.nkopnne - Polen. 
d e VREDE. Dit a ll es wi ldrn wij thans falen z ien nan het 
zelfs tandig denf<endr Ned erlandst• puhli rlc 

* 
* * 



Dzleclrc- w Polsce 

(Het Kind in Polen) 

Wystawa 
I 

o I u. nauce. zabawach dziecka 

polskiego i opiece nad dzieckiem 

w Polsce otwarta od 10 do 17 ~tej 

od 28. kwietnia do 20 maja 1950 

w Amsterdamie. Kalverstraat 79 

N.V. Gerzou's Modemagazijnen. 

W nie<lziel~ wystawa zamknieta 

Wst~p bezplatny. 

\~ 
\<. ~(Û{ 

(\~~~ ~ 
~~MN.\l... 
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1'<t-.-pzz,_,'"'7 ~-.; C Q"""C'ID- '"1r.1TE.,.' L 6jl_!:.f2- / "ft..-;-, ~~/'~ J..~:' 1',;1
1
: LL ~ • 

J-'~en: Fotoco-pie van origi- CO .Eu)E~L 
nele folder"Het kind 
in Polen". r( 

1derwer:p : öympat r iebetuiging met - ' I -
..:>OV jetbeleid in Polen - 2 JUWJ11'l5Q 
door Gerzon ' s =~odema- · 11 '~ • 

gazi jnen. r . ".c .o~-\ 1---,---
, "/ •rktr- 9 !,;-r ACD }ll<fcJ Cf 1 __ _..,_.... 

Onder aanbied in:~ van bijlage dezes ( fotoco 
-pie van origineel) , naar de inhoud Vvf'arvan het 
TIUJ vergund zij kortheidshalve te mogen verwij 
zen , moge U blijken, dat door Gerzon's ll!od:emaga
zijnen N.V. op zijn minst gesproken banaaldelijk 
kan worden ingestemd met het Sovjetbeleid ten 
aanzien van het programma der wedero-pbouw in 
Polen . 
Aangezien eveneens door genoemde firmB een stend 
werd ingericht in het Demobilisatiecentrum te 
Amersfoort, WParbij bepaalde het militaire leven 
betreffende artikelen ten verkoo1) worden a?ngebo
den , en waarbij het inwinnen van bepaelde .gege 
vens niet geheel denkbeeldig moet worden geacht , 
zoude ik het zeer op urijs stellen om van U te 
vernemen VTeU~e uaardering U heeft t . • o . v . de 
politieke background van "Gerzon"? diens 'Perso
neel en de risico 's verbonden aan het ulaatsen 
van uersoneel van Uerzon o:p plaatsen waar mili
taire inlichtingen kunnen worden verkregen. 

S . T . - ---• NIET O.K. 

~ ( ACO/ Ite. 
::> - DAT: ~~-J-f'l.. 

'PAR: J /Vk · 
Aan: B.V.D. 
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ONDEH>1.i::l<P : N. V. Gerzon •s Modemagazijnen te .hmBterdam, i.v .m. de teptoon- ({'6/ 'Jf. ! 5 
stelling Nederland - Polen ("Het t.ind in Polen") . 
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L van het stadhuis 
te .Amsterdam 

'1 Juli 1950. 

Naar aanleiding van het verzoek van Uw Heer de Greef, aan deze 
dienst op 5 dezer mondeling gedaan, te willen doen nagaan, wat 
de directie van de N.V. Gerzon•s Modomagazijnen te Amsterdam 
er toe heeft bewogen, toestemming te verlenen tot het houden 
van de tentoonstelling ''Het Kind j_n Polen" tussen 28 .April en 
20 Me i 1950 in haar gebouwen Kalverstraat '19-81 te Amsterdam, 
is een onderzoek ingesteld , 111aarbi j van de zijde van genoenrle 
directie werd vernomen, dat bij haar geen enkele bijzondere aan
leiding heeft bestaan, bedoelde toestemming te verlenen. 

Naar bedoelde directie mededeelde, zijn in haar gebouwen reeds 
verschillende tentoonstellingen, .Ameri kaanse, Engelse en Franse, 
gehouden; binnenkort is weer een Deense te verwachten, waarover 
Mr . P.J, Mijksenaar, hoofd van het bureau voor pers,propaganda 
en vreemdelingenverkeer ter Gemeentesecretarie te Amsterdam, 
met genoemde directie in overleg is getreden • 
Deze directie neemt het standpunt in aan weldadigheidstentoonstel
lingen, geheel belangeloos, medewerking te verlenen door het be
schikbaar stellen van gedeelten van haar magazijnen. 

Bij de opening van de destijds gehouden Franse tentoonstelling, 
waarvan deze directi e een zeer goede indruk bad gehouden , was o. m • 
de Poolse Gezant uit Den Haag - dezelfde, die onlangs is veronge
lukt (Pruszynski ?)- aanwezig geweest . Mogelijk is deze gelegenheid 
voor de Poolse Gezant , naar de mening van meergenoemde directi e , 
aanleiding geweest , aandacht aan de beschi kbare ruimte te schenken 
voor een Poolse tentoonstelling. 

Hoe het zij, enige tijd later zou de Poolse Gezant, in gezelschap 
van zijn secretaris, zich bij de directie van Gerzon ' s hebben ver
voegd met het verzoek, over tentoonstellingsruimte in baar gebouwen 
te mogen beschikken. Door de Poolse Gezant zou aan zijn verzoek toen 
zijn toegevoegd, dat het giüg om een tentoonstelling betreffende het 
kind in Polen. 
Hoewel niet bepaald enthousiast, vond de directie het niet wel 
mogelijk, in deze uitzonderingen te maken, te meer niet, waar het 
om een tentoonstelling aangaande het kind zou gaan en heeft zi j 
haar toestemming gegeven. Zij heeft zich hierna nog met iemand , 
wiens naam niet dadelijk werd herinnerd,L?ver deze aangelegenhei d 
verstaan, doch ook van die zijde bestonden geen bezwaren; Polen, 
zo werd gezegd, is een bevriende natie . 

Zoals bekend , heeft de Burgemeester van .Amsterdam bij de opening 
gesproken, naar de mening van de directie ook al, omdat deze auto
rite i t zich hieraan moeilijk kon onttrekken. 

In 
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In vertr ouwen l i e t de dir ect i e zich er over uit , overi gens ni et s 
t e hebben ondernomen , om het bezoek aan de tentoonstelling aan t e 
moedigen, omdat zi j hi erb i j geen enkel belanp, had en het r esultaat 
is dan ook n i et over weldi gend geweest . N'aar de meni ng van genoemde 
directie heeft de Ver enigi ng Nederland- J>olen e l s zodanig niets met 
de t entoonstel ling uit s taande gehad en i s all es r echtstreeks geor 
ganiseerd door de Poolse Gezant . De voorzitter van de Ver eni ging 
Neder land- Polen , Siegfried van Praag, di e de directie van Ger zon ' s 
wel bekend is door gezamenlijk verblijf gedurende de oorlogsjaren in 
Theresiënstadt, was bijvoorbee l d bij de opening niet aan\vezig. 
Over i gens is men van de zijde van het Pool se Gezantschap zeer correct 
geweest en enige wanklank aangaa nde financi~le vereffeni ng van kosten 
e . d . is niet vernomen. 

De direct i e van Gerzon ' s gaf de verzekering , dat bedoelde t entoon
stelli ng met politieke overwegingen i n geen geval iets te maken 
heef t gehad. Eveneens in vertrouwen, de directie vond het n i et spijt i g , 
toen de tentoonstelling werd opgeheven; voorzover de directi e bekend, 
zou bedoelde exposit i e vervolgens naar Brussel gaan. 

Het directielid, met wie Vlerd gesproken, (!!Jf a ls zijn zienswijze 
te kennen, dat een zakenman niet aan politiek moet doen; bij heeft 
een deel van de oorlogsjaren in het kamp TheresiMnstadt gevangen 
gezeten en beweert zijn leven te danken t e hebben aan het fe i t , dat 
hi j op de zgn. "li jst Fr ederiks", de secretari s- generaal uit de 
bezettingsti j d , stond vermel d . Vlat de Russen betreft zegt hij , geen 
bezwaar tegen ben te hebben, indien zij zich zo gedragen a l s zij deden, 
toen bet kamp Ther esHJnatadt door ben werd bevri j d; de kampbewoners 
ontvi ngen toen zoveel eten, dat zij weer moesten oppassen, niet door 
de overdaad te sterven. Maar, zo liet bij er onmiddellijk op volgen , 
hij geloofde ni et , dat de Rus sen altijd zo goed waren. Overigens , 
doelende op de i nt ernati onal e toestand , deze kan hem, omdat hi j a l 
zo veel beeft meegemaakt , niet bewegen, eventueel uit t e wijken,omdat 
er naar zijn men ing in Nederl and thans geen jodenprobl eem meer is en 
hij zich in Nederland bet best e thui s voel t . Ameri ka vindt hij b .v. 
t e koud--zakelijk. 
(Betrokkene , van or i gine Duitser, tot Nederlander genaturaliseerd, 
zou r eeds 55 jaar in Nederland verblijven.) 

--------------------------------------------------------------
Bi j l age: ref~u. E- 3. 

J~ . \'J f 
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VERTROUWELIJK. 
_Q_P KAART 
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11 Juli 1950. 

Hierbij wordt U, om te behouden toegezonden, een 

afschrift van een door de Vereniging NEDERLAND

POLEN verzorgde gestencilde circulaire, naar de 

inhoud waarvan kortheidshalve verwezen moge worden. 

=================================================== 
No. 13.~ F3. 
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VERENIGING NEDERLAND POLEN 
J.W. BROU'I/ERSPLEIN 7 

AMSTERDAM Z . 
========-========-===== 

Amsterdam datum postmerk 

L.S., 

Wij vestigen er Uw aandacht op, dat de Vereniging Nederland
Polen in verband met de Poolse nationale feestdag (bevrijdingsdag) 
op Vrijdag 21 Juli a.s. om 20 uur, in de grote zaal van Krasnapols
ky een Poolse avond geeft. 

Aangezien wij veronderstellen dat er in Uw midden belangstellen
den voor deze avond zullen zijn, delen wij U hierbij in het kort e f het programma mede. 

4t . I Henri~tte BOSMANS speelt \olerken van Frederik Chopin, o.a. Rondo, 
!} ' opus I, Nocturne, opus 48, no. I, alsmede Mazur

ka's en een Polonaise. 
Haakon STOTIJN speelt o,a. de sonatine voor hobo van Antonie 

Szolowski. 
( Robert SOBELS draagt voor: nEen rozenkrans van granaten" door 

Ksawery Pruszynski. 
Om het ook voor onbemiddelden mogelijk te maken deze avond bij te 
wonen, is de toegangsprijs zo laag mogelijk gehouden, nl. : f 0.50. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan het bureau van de Vereniging Neder
land-Polen, J.W. Brouwerspleiu 7, op alle werkdagen (behalve ' s Za
terdags) tussen 1 0 en 1 uur ('s Maandags van 2- 5 uur). 
Wij hopen dat U van deze gelegenheid gebruik zult maken. 

Hoogachtend 
Het bestuur van de Verenigitg 

Nederland-Polen. 

===================~====~========================================== 

vlij verzoeken U •••• kaarten te reserveren voor de Poolse avond , 
die gehouden wordt op 21 Juli 1950 te 20 uur in de grote zaal van 
Krasnapolsk y te Amsterdam. 
NAAM •••••••••• 
ADRES •• ••••••• 
GEMEENTE • • •• • • 
De kaarten worden afgehaald en betaald op ons bureau J.W.Brouwers
plein 7 , uiterlijk •••••• 
Het verschuldigde bedrag wordt overgeschreven op postrekening No. 
518467 van de penningmeester van de Vereniging Nederland- Polen te 
Leiden (a.u.b. schrappen wat niet van toepassing is). 

Handtekening: •••• 
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.:,:RAP~P;..::O:::.:::R:.:::.T_../t---=M=~=t___;;;AAN=: H < 
Van BSV: 1 r·~ 
BSV-no,: I ~cl 

Bijlagen: CO 86484 
Betreft: 
Bezoek A'dam op 5.7.50 n.a.v. 
CO 86484 (Sympathiebetuigin
gen Sovjet beleid door Ger
zon' s modemagazijnen. ) 

2 JUU f:/50 

.~ ~r t[f_Jf_J 
eg . ACD-no . 

Via BSV doorgezonden aan: AGEN ~ 
;aan· H/C ter I . 
aan: t ter 

waarna terugzending aan BSV,en wel: 
oor rapporten, ter kennisneming 
an eventuele verdere actie; 
oor nota's,ter afwerking~· 

, .. 672 - Amsterdam 
popieen in: 
I 

==============================================================~= ,.., 
H.I.v.P. BOTTI merkte naar aanleidin~ van CO 86484 op: 

1. Dat er reeds een brief no . 85167 van de B.v.D. is ontvangen~ 
waarin vra gen gesteld worden over de tentoonstelling "Het kind 
in Polen11 en dat deze brief door I.D. Amsterdam is beantwoord 
op 25 !.lei 1950 (Deze brief had bij de stukken gevoegd moeten 
zijn - opm. B SV I) . en 

2. De directie vanGERZONbestaat uit orthodoxe Joden is politiek 
volkomen betrouvlbaar. 

3 . Weini§ Nederlanders weten iets van de vereniging 11 Nederland -
Polen af en hij vermoedtdat de directie er is ingevlogen. 

4. Het is ook mogelijk~ dat een of ander lid van het personeel 
ervoor heeft gespannen. 

Ik heb daar tegen in gebracht, dat: 
1 . Elke Nederlander, voor zover hij ~een communist is ~ en ook al 

weet hij niets van de vereniging Nederland- Polen" af~ toch weJ 
voorzichtig is met het maken van propaganda voor systemen en 
werkwijzen van achter het ijzeren gordijn~ tenzij er handelsbe· 
langen op het spel staan. 

2 . Om niet te veel in ver onderstellingen en vermoedens te blijve~ 
ik het toch op prijs zal stellen, dat een nader onderzoek word 
ingesteld naar het feit hoe het komt, dat GERZON deze tentoon
stelling heeft georganiseerd . 

BOTTI beloofde mij 
85162 . . 

een aanvulleidrapport op ons schrijven no . 

'r~v 11.7 .1950 • 
.. 

c::: 
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29 Juli 1950. 

~~,-~ ' I -Betr. Ver . ''Nederl and- Polen. " 

J 

I , 

I l -· 1 ~·~ - p 
VERTROUN:ELI.nt. -

(I gotbJ 

Al s an twoord op het hierboven aangehaalde s chrijven kan het 
vols en de worden bericht: 

Christina la CROIX,geboren te Amsterdam,8 Juni l928,zonder 
beroep,wonende Vondelstraat 174-I,Amsterdam, bezit de Neder
landse nationaliteit.Zij is ongehuwd en geen lid van •een kerk
genootschap.In de omgeving van haar woning staat zij gunstig 
bekend.Zij bemoeit zich,voor zover is kunnen blijken,niet 
actief met politiek.Zij leest Het Parool.Haar naam komt niet 
voor in de administratie van het Hoofdbureau van Politie te 
Amsterdam. 

Melly LINDEMAN,geboren te Arnhem,l5 December l914,e.v.Jaoob 
Haakon sTOTîJN,wonende Johannes verhulststraat 26 bv,Amster
C1am. Beiden zijn bij Uw dienst bekend. 

Elisabath Christina MENAGt CHALLA,gebOren te Amsterdam, ~ 
14 Juni 1888,zonder beroep,e.v.Louis Augustaaf van GASTER:Elif; _ 
geboren te Rotterdam,l4 November 1887 ,wonende Am.ste1kade 136, 
Amsterdam.Beiden zijn bij UH dienst bekEnd. 
~ 

Wjera~~EN,geboren te Riga,2 Ootober 1913,zonder beroep, 
e . v .Johan Abraham Frede rik de WOLF , gebOren te Amsterdam, 
B:Ju!i 191ö,wonende Van Mussenbroekstraat 4-I-voor,Amsterdam. 
Beiden zijn bij Uw dienst bekend. 

Anna SCHTIMMELMITZ ,geboren te Warsohau,l4 Juli l912,zonder be
roep,e.v.Lambertus NIENHUIS, geboren te Bussum,? April 1905, 
wonaDie Kloveniersburgwal 133-I,Amsterdam.Beiden zijn bij 
Uw dienst bekend. 

Helene Catharins SMELIK,geboren te Am.sterdam,22 Mei 1913, 
/ zonder beroep,gesoheifden van Johannes Barnardus Franoisous 

LURVINK,geboren te .Amsterdam, 27 Februari 1912. Beiden zijn 
politiek delinquent.SMELIK leeft thans samen met Christiaan 
BLESJNG, (niet Blessing) ,geboren te Amsterdam, 26 Fe&uari 
19ö3,beddenmaker,wönende Maroo Polostraat 88 hs,Amsterdam. 
BLESJNG is gescheiden van Berendins Maria ZW.AG.A , geboren te 
Steenwijkerwold ,l9 Mei 1906 , tegent'JOOrdig adres onbekend. 
Voor zover is kunnen blijken,bemoeit BLESING zich niet actief 
met politiek.Hij leest De Waarheid. 

Feijkje Elisabath Geertruide SOMER, geboren te .Abcoude-Baam
brugge,6 Januari 1905,zonder beroep,gesoheiden van Jan Willem 
En~elbert BEUMER,geboren te Amsterdam,l9 Februari 1903, 
on erdireoteur van de N.V.Brandmaatsohappij te Amsterdam van 
1790. 
SOMER woont op het adres Gerard Terborgstraat 51-III en 
BEUMËR woont op het adres Gerard Terborgstraat 27-I beiden 
te Amsterdam. ' 
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SO:MER staat in de omgeving van haar woning gunstig bekend. 
Voor zover is kunnen blijken bemoeit zij zich niet actief 
met politiek.Zij leest Het Parool. Zij komt niet voor in de 
adminsitratie van het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam. 

Geertruide Ca rol in a Mar ia WILLE\I[S, ge bOren te Nijmegen , 
9 October 1 912 , zonder berpoep , e . v.Leman de fJIN.APN , geboren ter .. ~. 
Groningen , 17 Februari l906 , wonende Stadionkade '70- I, ~ 
.Amsterdam. ~ 

WILLEiviS komt niet voor in de administratie van het Hoofdbureau 
van Politie te Amsterdam. 
Haar echtgenoot is bij Uw dienst bekend. 

-------------------------------------------------------------
K- 3 • 



RAPPORT v::l.n KB 
voor H. C. 

7fr . : 1362 

:-Tederl>:tnd- Polen 

I 

, 26 Januari 1951 

jtJ,/ t'/tJ 

~L.J.-l~z-:, ~~ ~ 
1ierbij vestigen w:j de aandacbt op de 

activitej_ten van de Vel . ~ederland-Polen, vnl . 
in verband met het feit , d· t de Vereniging geld 
opltaä.l t bij Ned . zat::enl i eden , die op Pole!l 
handel drijven . 

Een copie van dit rap,!)ort zenden wij naar 
KA, daar het misschien wenselijk is dat in de pers 
eniee aandacht wordt geschonken aan de praetijFen 
dezer vereniginB . 



I DUPjJ fu ij 
o'Lrueri 1 -.~1. (;-C ;(jt-S 

o. 57/V 

tr.: 

d r''oo ik t toel o en ûe 

, uit{ llVO van de Ve-cani ill( odcrlnnc - 'cl en. 

luitin o r p crt 

le en van ae ultu-

rele Club ven e reni.•in c orl 1 n. 

)ë V:~r"n. .ed.- ol n 11ec t h t plon a in 1e r 

OOU/ J•n 111 rou.lers lain 7 t e e 

oolsc t nl te na ven. r. , voo~itt r vnn 

de eren. en.- col n ... al a n 1 ler n eJ • ~ . . 
"ononde to at elk ~;...'!' 

vort el or vorrioht G tl t 

ot v or enkele weken oor.ae rcecl J. • rouw ~ -

plein 7 te (zijnde het e~e • e .- ol n 

Oli d olish b.i1;>:p!n is ion. j s onder (;lbrao t) oen 
' 

zie evr. aze :tF.: v 

GOll ndo.re ede e d r nr 1 tra ~o n. 

d t dit iEJ van .eonn:rd. i r n 
' 

eb. to s a 1 - -lfll ' 0 

I'e erinc. 1 bij 

0 1-'7-' intr ..... 

olonbeakstrn t 6 :r.r ta 



Bij nadere inrormatie word vernomen, dat STOJACZYK op 18- 7-1945 

te Liverpool huwde .met Forbes, Angola, .Agnes BATILIE UASTERTON, 

geb. to ~dinburgh op 15-10-1919. 

log werd vernomen, dat de Poolse Consul te Amsterdam 

naar Polen is teruggeroepe.u en wel niot meer in zijn :rw: ... ctic zeJ. 

t o ... ·U{;ka ren. 

--------
2 bi j l agen. 
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Vrr eniE;i ne; Kader land - Polen 

Statuten en hUishoudelijk reglement 

Ar t. 1 

De vereni~ing draagt de na.a.m van VEREliiGI!(G JEDERLAtm POLElf en is ge
v• etiöd èe AMsterdam. 

Als ke~erk draagt de vereniging het Kederlandee en Poolse wapen. De 
vereniging beetrij~ het grondgebied van het Koninkrij~ der Kaderlanden 
en de Poolse republiek. 

Artikel 'I 

De Vereniging Kaderland Pole~ stelt zioh ten doel de eoonomische,cultu
rele en wetenes happelijke ~trekkingen tuesen Kaderland en Polen te bevor
deren • 

De belangrijkste aakan van de Vereniging á jn o.a.: 
a) de oprichting vm een contact-dienst ten bate van de Kederkndes en Pool
se · handelswereld en la ar instellingen; 
b) het aankno~n vc betrekkingen op maatschappelijk ~bied,zowel als op 

het f!J3 b · ed van kunst en wetenschappen •• 
c) bevordering van de vri Andschap tussen beide volkeren en hun regering• 
en. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

l uitgave van een tijdschrift 
2 de pers te voorzien van handelsberichten,statistieken uittreksela 

en publioatieeJvrordeninge~ en administratieve regelingen 
3 het houden van voordrachten over actuele vraagstukken 
4 het organiseren va~ kunstuitvoeri~·en op muziek - en toneelgebied 
5 de uitwisseling van kunstenaare,journalisten studenten en aleerden 
het organiseren van tenboonstellingen op verschillend gebied 
7 het onderhouden van contact met uitgevers. 

Artikel ~ 

Leden van de Vereniging Kaderland - Polen kunnen zijn : Allen die con
tributie betalen en op aanvraag een licblaat~ hapskaart ontvaJ181 n.Jilet lid_ 
maatschap van de Vereniging Kederland Polen eindigt: 

a) door opzegging 
b) door royering,indien een lid van de Vereniging,nadat de secretarie 

(esse ) twee aanmani ngen met een behoorlijken tussentijd reeft doen toekomen 
alsnog in gebreke is gebleven aan zijn (haar) financiele verplichtingen te 
voldoen, of indien de Raadvan Bestuur het ongewenst aott. dat hij(ltj )langer 
lid van de Verening Kaderland Polen blijft. De royering kan eleohte geschie
den ,mits een meerderheid wn a/3 van de Raadvan Bestuur zich voor royering 
uit .Preekt • 

Artikel 4 

De vereniging Baderland Polen wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, 
waarin behalve de President van de Vereniging en de secretaris (esse) ook dr 
drie medeoprichters der Vereniging zitting hebben. Bij uitvallen van een la 
van den Raad wordt uit het da~eli jJ.:se l:e stuur de ~rcante plaats bzet. 1 

De Raad van BestU\r ki est uit de 14den der Vereniging het Dagelijkscha 
Bestuur,bestaande Uit een Voorzitter (ster) een vice Voorzitter (ster) een 
Secretaris(esse) , een Penningmeester(esee) en een twede Secretaris(esse). 

De verkiezing van functionarissen vindt telken 4re pl aats op de jaarver
gadering; de leden~ ht dagelijks l:estun z'jn herkiesbaar.Iedere afdeling 
kan voor de verkiezing van deze functionariseen aanbevelingen zenden,waarbij 
echter de toestenning van de(n) aanbevelene schriftelijk moet worden 
zijn V9 rkregen. 

Bij ontstentenis van een der leden van bet dagelijks bestuur wijst de 
Raad uit zijn mldden een plaatsvervanger aan. 

Voor wrgaddingen van den Raad van Bestuur is het voldoende wanneer 
2/3 van de leden aanwezig is. 

Voorzitter en seoretaris(esse) ~rtegenwoordigen de Verenigi ng Baderland 
POlen in en bu1 ten rebbte. 

Artikel ' . 
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Arti kel 6 

De Raad vn lil etuur 'le r gadert zo dikwijls als docr het dageli i ks 
be stuur o~ een derde an de l eden van den Raad van Bestuur nodig wordt 
geoordeeld. De e~r ste w rgader 1ng wel ke i n het j 1• ar gehouden wordt is 
een j aarvergaderi ng. De Raad van Bestm.r i s ~ r plioht minstens eenmal 
per jaar te vrgaderen. 

De opr oep t ot een vergadering geschiedt op de Wijze a l s i n h~ huis
hoUdel iJk rsglei!B~ is ber a al4. 

Alle besl uiten wor den genomen met meerderhei d van stem~n,tenzij in 
deze statuten o~ in het huishoudeli jk regl ement een ander e regel i ng 
is voorgeschreven. 

Over pereonen wardt,indien gewenst, echri~telijk gestemd, over zaken 
mondel ing.Bij staking van stemmen over per sonen beslist het lot : bi j 
staki ng van ste·"YYen over zaken "*•tbtxJbxY• ra:*ön wordt het voor
etel geacht t e zijn ver worpen. Blanco en ongel di ge ste~en worden g e
acht niet t e zijn uitgebracht . 

Artikel 6 

De Verenigi ng ~ederl~nd Polen geef t een orgaan uit,wa.arin economische 
oultureletwelenachappelijke en ander e vraagstUkken behandeld worden (zie 
arti kel 2}. In het orgaan worden bijdragen van leden der Verenigi ng 
opgenomen.De Raad van Bestuur bl noemt jaarlijks de redactie van 1'8 t 
orgaan op voordracht van het dagelijks ~stunr. De redactie i s steeds 
herkiesba~. Zij woont de vergaderingen van den Raad van Bestuur bij en 
heeft advise~ende stem. De redacteur wordt bijgat aan door een redactie 
OOlllllissie van twee leden,waarin de Voorzitter van ~t dagelijks bistuur 
81!btshalve zitting hee~t,terwijl het andere lid jaarlijks benoemd 
wordt door den Raad van Bestuur op voordracht van het Dagelijks Bestuur, 
en herkiesbaar is. 
De werkWijze der redactie wordt nader geregeld i n het Kuisboudelijk 
Reglement . 

Artikel 7 

De geldmiddelen van de Vereninging ~ederland Polen ~etaan uit: 
a) oontributies,te h effen op alle leden; h et tijdstip en de wijze 
van "'st alen worden nadr geregeld in het Huishoudelijk Reglem~ f 
b ) vrijwillige bijdragen,sohenkingen,erfstellingen,lega t en enz. 
o) entreegelden. 

Artikel 8 

Wijzig \ng van de etatuten en ontbindi ng der vereniging kUnnen alleen p 
plaat s vindenkrachtens een besluit van den Raadvan Bestuur,genomn met 
ten minste ~/$ der uit.geb' achte stellli!Bn in een bijeenkoi!IBt,waar alle 
leden van den Raad van Bestuur aanwezig zijn. Bij het bl s luit tot ont
binding wordt t evens een besluLt genomen over de bsteellll!ing der gel d
middelen. 

Artikwl g 

De vereniging is opgericht ~ Januari 1947 en wel voor onbepaalden 
tijd. 

Artikel 10 

De R ~ad van Bestuur stelt het huishoUdelijk regle ent vast,hetwel k niet 
in strijd mag zijn met deze statuten. In gevallen1wa~in deze statuten n 
of het Huishoudelijk Reglement niet voer zien, beslafit het Dageli j)a Bestu 
stuur. 
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3en huiehoudelij ' regëement vast te stellen,waaraan zich de leden zo
veel MOSslijk neeten houden. 

Artil•el 2 

re~ afdeling ~an gevormd worden,wanneer Minstens 5 leden in een be
be~pld dietri~t bestaan en daartoe schriftelij~ het verzoek tot het da
geli j lre èotuur ric'·.ten • 

Het daeeli jks bestuur beslist in ieder bijzonder geva l, wat onder een 
district verstaan wordt.ï:anneer de dagelij ve l:e stuur we igert een afdeling 

toe te laten,etaat 1~roep open op den Raad van Beetuur der Vereniging . 

Artikel 3 

Ieder lid of buitsoosvroon lid heeft het. recht de bijeenkomsten van een 
andere afdeling bij t e wonen. 

Tot bui tengewoon lid kan alleen de Raad w.n Bestuur iemand benoellen. 

Artikel 4 

De Voorzitter leidt alle vereaderine; n van den R"-ttd van Bestuur en 
verri cln alle ·.verkzaamheden,wellli tot zijn functie behoren. In geva l van ont
stentenisvan den Vo<r zitter neel!lt de Vice- Voorzitter zijn functie over. 

De Voorzit ' er heeft ex officio zitting in alle l andelijke afdelingen die 
onder e;oedkel~ine van den Raad van Bestuur zijn ingesteld. Hij ie niet ver
plicht alle vrgaderingen en afdeline;en bij te vtonen,mar elke afdeling ·a 

houden steeds hem alle gevraagde inlichtingen te verschaafen. De Raad van 
Bestuur kan, wanneer heM èit goeddunkt, een of meer l eden van de afdelingen 
uitnodigenaM deel te nemen am een o~iesie,voor het een of ander doel 
d oor den Raad van Bestuur ingesteld. 

De s ecretaris (esse) roept de vergaderingen bijeen zowel van den Raad 
van Bestu~ aleook van at Da~elijkse bestuur,houdt de notulen,voert decor
respondentie,brengt aan den Raad van Bestuur jaarlijks op de jaarvergadering 
een verslag Uit en brengt voorts de wr sl agen uit va n bijzondere bijeenkarate 
Hij of zij contrasigneert alle afdelingen. 

De penningmeester(esse) incasseert de in artikel 7 bedoelde vontributie ~ 
van de afdelingen c.q. de leden.Zolane; de verenicing minder dan 500 leden tel 
dragen alle afdelingen aan den penningmeester alles af. De penningliSester 
ontvangt allo e;e lden,welke oan de verenirP.ne; Nederland Polen worden betaald 
en geeft hiervoor kWijting,betaalt alle reteningen en deponeert alle gelden 
bij een Bank,dcor den Raad van Bestuur aP~ te wijzen. Hij maakt jaarlijks 
een financiele staat op en doet op de jRarvergaderine; verslag van de gelde
lijke positie van de Vereniging Nederland Pol en . 

De twede secretaris voert de correspondentie met Polen en het buitenland, 
lliJ houdt den R·. d van Bestuur op de hoogte van alle zaken betreffende de 
vereniging. 

Art !rel 5 
De datUJn en de plaa • s van de vereBderingen van den R~.ad van Bestuur o 

worden door het dagelijks batuur aste;esteld;dio van het daeeli iks bestuur 
in onderling overleg. De oproep tot een vergadering van den Raa; van B~stuur 
moet tien dagen v~or den dag,waarop de vergadsring pla~ts zal vinden ,geschiE 
den. VoorsteJlen ter pla~tsing op de agenda moeten binnen vijf dagen na deze 
opro~p behoorlijk door den voorsteller ondertekend bij den secretaris word~ 
ingediend, ter111 jl de agena 3 dagen voor de vergadering in het '18 zit van 
den leden van den Raad - oet zijn. 

Een spoedvergadering kan door den Voozitter op een terMi n van ?.4 uur 
~orden opgeroepen onder bijvoeging van de agenda• In een zodani8e vergaderia 
dering mogen geen besluiten worden geno~n dan over ond~werpen, welke op 
de agenda zijn vermeld. 
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Art ·1,el 6 

Iedere afdeli~ zendt voo~ den 1 April van iede~ Jaar a~n den Peb . 
~~eeetervan de Vereniging Kaderland Polen een lijst vc het ledenaatal 
r 1 J anuari van het jaar,met vermelding van de adreseen en beroepsnon d 

de ver~eldingvan het bedrag,dat het lid per jaar afgadraeen heeft aan de 
vereniging . Het lidmaatschap bedraagt Minimum f.S. per jaar Ieder lid kan 
voorts zelf zijn contribut*e bepalen. 

Bureaukosten en andere onkosten, goedeekeurd door de Raad van Bestuur, 
worden uit de kae van de Vereniging Wederl~ Polen voldaan. 

Voorgeschoten oprichtingskosten worden ale eerste vergeed. Zodra vol 
doende grote afdelingen van de vereniging beetaan en zij meer dan 500 lein 
telt,kUnnen de b i jdragen van de l eden in de afdelingen zelf geregeld worden, 
eet dien verstande,dat de contributie voor gewonen leden niet minder dan 
vijf gulden ~er j aar bedraact. 

Artikel 7 

Alle leden van clen Raad van Bestuur hehben gel i jkP stem. 

Ar ikel 8 

Er is een coT"miseie voor de financi"en van::! leden,welke j ~tarlijks 
gekozen wordt door de jaarvergadering. Leden van bilt dagel1 jke re stuur of 

nieuw gekozen leden d a rvan kunnen niet lid zijn van deze co~iesie,de e~rst 
l edenvoor deze co~miesie worden voor den duur van het 4a&r docr den Raad van 
bestuur benoemd. De Colmissie controleert de boeken en financiele besere iden 
eenma~ per jaar. 

Artikel e 

De redactie van het m~andelijks bulletin is verantwoordelijk voor de 
uitgave en den inhoud van ·d1t uaandblad,uitgezonderd voor den inhoud van . 
re richten en mededelingen en verslagen van het Dagelijks betuur der Vere
niging lederland Polen. Laatstgenoel!lde hebben voorra:og. He t, bulletin draagt 
den naam Kaderland Polen. 

Bet Bulletin verschijnt zove~l mogelijk op den eersten der maand. 
Indien er kosten voor het Bul1etin-emaakt worden pleegt de redactie over

leg met den ,e· ningmeester de Verenig ~ Kader land Polen. 



I.D.No.1029. 

Ond. :Veren."Nederland-Polen11
• October 1949. 

... 

Als antwoord op Uw schrijven No.65871, d.d. 
12-8-49, wordt hierbij toegezonden de informatiekaart 
van de daarin genoemde personen. 

Van der Vlist,Pietertje, geb:26-11-24 te Rot
terdam,Foolee, echtgenote van Abramowicz,Franciszek, 
geb:8-12-11 te Wabrzezno(Polen), wonende te Rotterdam, 
Heer Nicolaesstraat 34a. Laatstgenoemde is zeevarende 

en in het Bevolkingsregister alhier niet ingeschreven. 
Van der Vliet, P., voornoemd, zou een echtscheidings
procedure aanhangig hebben gemaakt. 

Havenaar, Johan Heinrich, geb:10-3-21 te Rot
terdam, gewoond hebbende Zeilmakersstraat 37a te Rot
terdam, werd op 14-2-49 afgeschreven gaande naar 
•s-Gravenhage, Nieuwe Parklaan 1. Zijn stiefvader 
De Winter, Hendrik, gep:23-11-83 te Gouderak, wonende 
Zeitmäkersstraat 37a te Rotterdam, bleek in Sept.'47 
geabonneerd te zijn op het dagblad "De Waarheid" . 

Bialynska, Wieslawa Wanda, geb:5-11-23 te 
Warschau(Polen), nederlandse, is bij UW dienst bekend. 
Zij is op 25-3-49 van echt gescheiden van Hozeman, 
Maarten, geb:27-12-17 te Vlaardingen, eveneens hij UW 
à iens t bekend • 

Obee , Cornelis Dirk, geb:23-8-24 te Rotterdam, 
meubelverkoper, thans wonende Cronj~straat 48b te 
Rotterdam. 

Van Os, Henri, geb: 14-6-21 te Rotterdam, 
wonende Bergse Plaslaan 13 te Rotterdam, is de zoon 
van Kat, Nellie, geb:27-6-97 te Amsterdam. Zij b~eek 
in OC't.' 47 geabonneerd op het dagblad "De Waarheid u. 
Zijn vader Johannes, geb:~~~~~~ 7-3-90 te Rotterdam, 
is op 1-'1-47 overleden. 

Sarnecki-, Walerianf, geb: 9-11-86 te zawerts (Rs 
Wonende te Rotterdam, Lieve Verschuierstraat 2'/b, is 
dezelfde als bedoeld in dezerzijds schrijven I.D.No. 
178, d.d.12-7-49o 

Scholte, Aloisius Antonius, geb:31-10-03 te 
Rotterdam, is bij Uw dienst bekend. 

Spierenburg, Jacob Pieter, geb:31-1-90 te 
Rotterdam, oliehandelaar, wonende te Rotterdam, 
Statensingel 134a. 

Op pol~tiek terrein is hier, voorzover achter 
de namen niet vermeld, niets bekend. 

Aan B. V.D. 
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U:r srhri,iven Jo. 6587l,dd . 
1?. . 8 .1949 . 

Onderwerp : Ver eniging "Nederlend- l)olen ". 

Bi.ilfl[!en : 13 i nfor m1 tiekaarten. 
1 Q 

?r.rJ9. 
''HrROU/ELIJK. OP KAART 

AC OI I DAl: 

10 Dece~er 1949. 

In antwoord op bovenver meld schrijven worden U 
hierbij toegezonden 13 volledig ingevulde informatie
ka arten. 

Van de in de bijlage van UW schrijven genoemde pe 
zijn de volgende ,) ersonen reeds bij UIT dienst bekend : 

Hindert BESSELINK, geboren te Amsterdam , 16.9.l907,van 
beroep huisschilder, wonende te Amsterdam, Jan Evert
senstraat 59 IIhg.; 
Markus Hirsch FREIBRt..N, geboren te Knihinin- Belweder , 
(Polen) 1o.l.l907, van beroep kleermaker , wonende te 
J\msterdam, Besteveerstraat 5 IIhg, en 
Lillah SOESILO, geboren te ditobondo,(Ind.}l3.11 . 1916, 
studente, wonende te Amsterdam, Gerrit van der Veen
straat 167 bvh. 

De door U genoemde ~ . Svhaaf , wonende Keizersgracht 433 
te 1~msterdam is niet geidentificeerd kunnen WJ rden. 
------------------------------------------------------

P. 3 . 
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van . :>t. 

NiemJe a bonne's op het maandblad Ned .-Polen: 

'.i . BOERï··!Al·! , Leidsehes traat 25 , Amsterdam . 

P . SCHIPPBRS , v.uilenburgsGraat ooiii , Amsterdam . 

..-:1 J .H . HO~~:Li:J , Lindelaan 16 , Geleen . n-o J s r' 
+ l c. van 1~ , Bernhara.straat 17 , RIJEN . ~r· 11 9

1..{
8 

~ 

Hierbij gaat een Bulletin du Bureau d ' In:t'or.mat i ons 

Polonaises . \ f • 
~\ 
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ID-Amsterdam. 

No. 823-18/ 50. 

G EH E I M. 

Afschrift. / F 19'11. 

VERENIGING NEDERL.AJID) - FOLEN 

Deze vereni8 ing werd op 8 Febrnari 1947 in he!ï Apollopa
viljoen, alhier, opgericht, met als doelstelling de \'!eten
schappelijke, culturele en economische betrekkingen tuss en 
Nederland en Polen te vers tevigen. De Poolse consul-gen~ 
raal en de secretaris der Foolse Legatie waren aanwezig. 
De toenmalige en thans noP, zittende voorzitter, tevens 

redacteur v~ het orgaan NEDJ<~RLAND-POLEN is communist. 
In het comité van aanbeveling zaten mensen van diverse po
litieke pluimage; na~st intellectuelen van onverdacht de
mocratischen huize, ook meGràex~1_n~toire communisten en 
anders links georienteerden.~~ 

.Het eerste nummer van het orgaan ~ande al tot voorzichtig 
heid, qua politiek streven, t. o .v. d~ vereniP- ing. 

Mogelijk. hebben de meer intep.ere figuren-zich laten vangen 
door de ferklaring der vereni~ing , dat zij uitRing van het 
Koninklijk \':oord van HKH Koningin \''ilhelmina (Troonrede 
2.~ Juli 1946} en overtuigd was met de stichting der vere
niging een leemte te vullen~ daarbi1 een die~s~ oewijzend 
z'O\'tél áanrrëdêrl.an<I ti1.s aan ! o!en, aan de wederopbouw en 
aan de vrede. 

Hoewel tot circa na te noemen datum geen bijzonderheden 
bekend waren, welke zouden rechtva~rdip,en om de vereniging 
als een (verkapte) politieke organis atie te beschouwen, 
werd op 24 September 1948 in de aula van het Indisch Mu
seum een openbare culturele avond pehouden onder auspici~n 
der vereniging. Het doel dezer b i jeenkomst was om verslag 
uit te brengen over het in \ arschau in dat jaar gehouden 
(communistische) Vredescongres, waaraan enige aan de ver
enip,ing geli~erde personen hadden deel~enomen. Zij hadden 
bewesten rolen niets van een "ijzeren p-ordijn" bespeurd. 
Het Januarinummer 1949 van het orgaan gaf ten öeze, hoe
wel onuitgespPOken, een meer concrete richting ~an. Dit 
blad opende met een door de Foolse President BIERUT uit
gesproken rede, waarin hij zegt, dat het jaar 1948 "is af-

" gesloten met de grote overwinning van de EENHEID, die tot 
nuitdrukking bvffm in het historisch congres der Foolse Ver
" enigde Arbeiderspartij, dat de uitdrukking was van de ver:- . 
"dieping der broederschap tussen arbeiders, boeren en VIer- -
" kende intellectuelen." 

zoals bekend kwam deze."eenheid" ondermoskovitischedwang 
tot stand. Daar het blad geen woord van afkeuring liet ho
ren, mag hieruit minstens een stalinistische afhankelijk
heid worden gelezen. 

Deze ontwikkeling, uiteraard niet te vermijden, zette zich 
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voort in publicaties met trappen naar de ;•;esterse v:ere;td 
{imperialisten en oorlogshitsers) en verheerlijkin~ 'der 
volksdemocratie~n. .. 
Ook in haar maandblad IJ.ei/Juni 1949 betrad de vereniging 
het politieke terrein met een uitvoerige bespreking over 
de Poolse film "De laatste étappe", welke gewijd was aan 
de naziterreur in Auschwitz. De redactie oef'ent cri tiek 
op de Duitse sociaal-democratis che leider 3CHUW~CHER en 
verklaart verder dat deze film van de zijde diergenen die 
gPen nieuwe oorlog wensen en geen nieuw Oswiecim ( - Ausch-
witz), een slag met de vuist op t afel is . -

Nog het Januari nummer 1950 van het maandbl ad bracht een 
reportage over de ''waardige reactie" van het Pool se volk 
op de verjaardag van de "grote staatsman Stalin11 en de 
hem geschonken geschenken, waarbij ieder een en alles wed
ijverde - o.a. in het bli jk geven van verbondenheid aan de 
idee van het sooialisme- zioh te spiegelen aàn de theorie 
en praktijk van het grote naburige volk van de Sowjet-Uni~ 
Ook werden met instemming enige Poolse s t ernmen over dP ·· " 
"strijd voor de vrede" aangehaa ld. 

----------"---
Op 1? Maart 1950, ' avonds te 20 uur , werd in het Con

certgebouw ~en concert van ~~f&in-' ·erken geb~oht door 
aè ~<fOJ.se .... :Ptanîste .,lr.öä C ~ -~ANS!tA1"1)e zäàr was· 

stampvol. Er waren zeer populaireiPrijzBn aangehouden. 
Er ontstonden wel buiten het gebouw enige strubbelingen 
door te veel~kaartverkoop . ~ige politieke strekki ng bad 
deze avond ··absoluut niet. De pianiste had ~en zeer goede 
pers, niet alleen in De waarheid . 
De avond werd gehouden onder auspicien van de ver enigi ng . 

------------------------------------------------------. . 
---------------------------~------ --------------------

Aan VD- Asd. F2. 
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r"n o e bron Ir ·n n \ j. d, he Poo e 

Co sula t 0 Anot- .... a~ ann varuc li ,1 ndo n de goma 1t I.runsa'-lll! 

wooonde Po-on , 11 t o 1in,!;s1 a. 19 f ~s"" urd voor a n te Amsterde 1 

to houden ·i.e.ltoono ··.Jlli"lb; 11H t 'l d 5.n ... o t~n'' 

Ean J.'oto··eopy van een der uitno J ~i:n6e11 t;aat h ·erbij. we.arvun de 

v-o1·t, ~l:!.ng (1),5 volg-e 1uidi : 

He .. ; Kind in P.:> t3llo 

Tentoouslia lin~ Vt"\11 het 1 von. o d~n·1·t.tjo on t-nt:.:pa:::min.~ 

van h9i; f>oolae kind on de z.org oor het lcind :tn Polen. 

l j wordil 0-ehouden van 28 April tot 20 IU3i 1950 in de 

N. V~ Genons Modemaga:ijnan. Kalverstraat 79 ts .i\.)D..<Jter~ 

dam en ia geopend dagelijks van 10.00 t'lt 17.00 tJ.Ur. 

Entree is VL·ij o De tentoonstelling is Zondags gesloten., 

Voor%over »ij hebb3n kunnen contrclorenr zijn in hat ~tellenhuis 

Egge ts Bnmssum l5,. en in het gezellenhuis Pa:tgrimstreg te Brunssum 

lO "rall deJ:e ,li tnodi~' tlgan aangekomen. 

De raai; v-an de ~ ~.0 te Brunssum o.t\ng;ek:noon kaarten is 

~ezonden a.&>.n Polen ·ra.n de oude emigratie. 



UINlSTERIX VAN 
BINNENLMIDO;)E ZAl:EU 

85162 
gene 

Tentoonstelling 

--"\\ ts-t;ravcnhF.tg~, 22 r.!ei 1950 ---
Zcmls U bekend zal zal zijn, werd van 28 AJ>r1l tot 20 llei ).950 

in N.V. G6rzon's 'odemagazijncn, Kalverstraat 79, eon tentoonstelling ge
houden over ht \. leven, aDderwijs en de ontapénning van het Poolac kind 
~n de zorg voor het kind in Polen. 

libt Toolse Consulaat-~eneraal te Amsterdam hoeft uitnodigingen 
voor dezo tentoonstelling aan hier te lande woonochtige Folen gezonden . 

Ik verzoek U mij uol te willon doon borichten, of zich ten uan
zien ven ueze tentoonstelling nog renen of omstancligheaen hebben voorge
d68D. , die n·1 • Uw mening voor mijn Dienst van belang lrunnen zijn. 

Aan a,Uoor Hoofdcommissaris van Politie 
ta 
... tb"l'ERDAU. 

Eh~EOO'D VAN Dh DIENST, 
Namons dezo , 



PARKET 
\'A N DE 

PROCUREUR GENER 1\AL 
Fo. DIRECTEUR VA .. ~ POLITIE 

TE AMSTERDAM 

A.'.lSTERDAM, ........ $ Me i 19 5C • 

Va:ockc b1j bnmm•onr.!mx, dawm t1t trum· 
ncr va" dc:;c brief "auu,)uurii: te t:crmddcn 

• 

• 

No. :P • ... 34 7/1950 • 

Bijl: 1. 

Typ. : WJK • 

1 

Hierbij heb ik de eer Uedelgestren
ge ter kennisneming aan te bieden een 
afschrift van een rapport van de Inlich 
gendienst der gemeentepolitie alhier No. 
823 - 1850, betreffende de Vereniging 
uNederland-Polen11 , naar de inhoud waarvan 
ik U moge verwijzen.-

Na gemaakt gebruik zal rap-
port gaarne weder terugontv .-

... 

fgd. 
De Procureur-Generaal, 
Directeur van Politie, · 

~~ 
-(van Dullemen) 

Aan~· het Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
te ',ê.-G R A V E N H A G E.-

... ' · ; ,._ 
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B851?9 IIJ d/h 2 . ~ . ~wsterdam 851?9 z . Co 

. een V E i? T R 0 U t•• E L IJ K 

~'ederaanbieding .ra pport • 

.Met dankzegging voo.r de verleende inzage heb ik de eer 
tJEd,elGrootaohtba.re hierbij weder het rapport aan te bieden 
betreffende de Vereniging "Nederland-Polen", 'mij g ezonden 
bij Uw brief' van 8 1e1 1950 no. P •. :A?/1950. 

De , ~ Procureur- Generaal 
f~· ~reoteur van Politie 
te 
AM S T E R D AM. 

HET EOOFD VAN DE DIENST 
.e, namens deze: 



• 

Aan_;wB. 
Van B.St . ______ .. __ 

1 bijlage . 

Mei 1950. 
fi"tu. /!J f. IV 

VERENIGING NED. -POLEN 

In opdracht van de Poolse Gezant te Den Haag organiseert de 

Vereniging Ned.-Polen van 26-4-1950 tot 20 Mei 1950 in twee grote 

zalen van de Gebr. Gerzon•s Modemagazijnen te Amsterdam een tentoon

stelling "Het kind in Polen" . 

Na de rede van de Poolse Gezant opende Burgemeester d'Ailly 

op 26-4-1950 de tentoonstelling en hij moet in zijn rede iets gezegd 

hebben over de vrijheid in Polen, namelijk dat hij hoopte dat het 

kind in Polen maar in vrijheid mag opgroeien. 

Over deze passage in zijn rede is in leidinggevende kringen 

van de Vereniging Ned.-Polen verschil van mening over het feit,wat 

de burgemeester hier precies bedoelde. Er zijn bestuurders die hier 

een door hem gelanceerde onvriendelijkheid zien aan het adres van 

de z.g. vol ksdemooratieän. 

Als toezichthoudsters op de tentoonstelling tungeren de 

volgende, veelal communistisch georiënteerde, dames: 

~· 9Mevr. DE ZWAAN, Stadionkade 70, .Amsterdam; 

I Mevr. BEUMER, Ger. Terborgstr. 51, " 
J - Mevr. MENAGE-CH..AI,;EIN, Amstelkade 136, " 
" I Mevr. STOTIJN, Joh.Verhulststr. 26, n 

x. Mevr. REBLING, Prinsegraoht 390, n 

t Mej. la Croix, Vondelstraat 176' " 
~ Mevr. Tilly VISSER, Hotel Schiller n 

f Mevr. NIENHUIS, Kloveniersburgwal 133, n 

Mevr. BLES3ING, Maroo Polostraat ft 



DE VIOLFF, 

\ Mevr. M. BRAAT, 

Mussenbroekstraat 405, Amsterdam; 

Amstel 250, " 
t Mevr. Mr. P. ELDERnlG, Eric de Rodestr.3lhuis, " 
I Mevr. A. WIESE.BRON-SPIER,Nassaukade, " • 

.. ----,.--..... 



's-Gravenha o, 6 Juni 1950 

n. a . v. sc~r. B St . aan H.B. 85548 z . Co 
o.: B 85548 

Cnd.: Vereniging "Nederland- olen" . 
V 

IIld/h 3 

Vol cns mij bekend ~~orden gegevens deden o.a. do 
hi~ronder enoemde dames dienst als toeziclthouàs~ers op 
de tentoonstelling nHot Kind in Iolen", die van 26.4.1950 
tot 20.5.1 50 !n de zalen van de aebr-. Gerzon~s Ioderoa azij
nen te ... tc.r~sm re.rd gehoudon. 

!, tad1onkadc ?0 
evr. B Ul ., ar. 'l'erborBstraet 51 

! evr. 1 0 "'-CHAI..EIN (CHALLA?) t Alnstelkade 156 
cvr. TOTIJn. Joh Ve.rhulststre.at 2G 
ej. la ORGI , ondelstraat 176 

1 ev:r . :n:m~runJ, lUoveniersbu.rgwal 135 
1 s'7.r. BLESSING~ arco Polostra t 

av.r. de OLFF, ussenb.roal:straat 406, allen te 1unsterdam. 

Ik moge U verzoeken mij in kenn.ia te wUlan doen stel
len met de personolia,politieke antecedvnten on verder van 
belang zijnde gegevens van genoemde vrouwen en - eventueel
hun cc~t cno~en. 

([' 
~/ 

~ DIE"NST 
deze: 

Q, G. Crabbendam 

De c r Hoofdeo issaris van olit1e 
tG 
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~D 
<lWl!:Rvll<:HP : Tentoonstelling "Het Kind in Polen" 

r-A~C'""".0-. ~ 
V.C:.KTHCXJ\tl<:LIJK. ',t'-~ !r,_!~::.. 

-" y" ;-j 
~ëi 1950. 

Naar aanleiding van de inhoud van Uw bovenaangehaald 
schrijven wordt, onder referte aan de artikelen, welke 
over bedoelde tentoonstelling zijn verschenen in "Het 
Handelsblad" van 28 April 1950, "De VJaarheid" van 29 
April en 13 Mei 1950 en "De Volkskrant" van 10 Mei 1950, 
medegedeeld, dat dezerzijds de tentoonstelling werd 
bezocht. 

Tot bijzondere opmerkingen gaf bedoelde tentoonstelling 
geen aanleiding. 

Het tentoongestelde materiaal bestond grotendeels uit 
fotografische - en grafi sche voorstellingen, betrekking 
hebbende op de soviale, medische en culturele opvoeding, 
cq. verzorging van het kind tussen ongeveer ? en 15 jaar 
in het tegenwoordige Polen, zoa ls : 

verzorging van babies en kleuters in crêches,terwijl 
de ouders op het land of in een fabriek werken ; 

medische contrOle 

hulp van de jeugd bij het binnenhalen van de oogst 

schoolwezen 

sanatoria ; 

vacantie der ouderen in de bergen, 

enz., alles op kosten van de staat. 

Aan door de schoolgaande jeugd vervaardigde tekeningen was vrij 
veel ruimte gelaten. Voorts stond massale sportbeoefening door 
de jeugd op de voorgrond, alles met de bedoeling, een basis te 
leggen voor een gezond Pools volk, zoals het onderschrift luidde . 

Verder waren enige producten van nationale betekenis - zogenaamde 
huisvlijt- of handenarbeidartikelen - uitgestald. 

Tenslotte bevonden zich in de tentoonstellingsruimte enkele stands 
met lectuur over het nieuwe Polen, zowel in de Engelse als de 
Nederlandse taal. 

Of de belangstelli.ng van de zijde van het Nederlandse publiek groot 
is geweest, is niet bekend. Op de woensdagmiddag, waarop dezerzijds 
een bezoek aan de tentoonstelling werd gebracht en de kinderen 
vrij van school waren, was het aantal bezoek(st)ers in ieder geval 
zeer gering. 

E-3. 
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Ei'\KELF: \\'001~1)1~ ;\! 0\' 1~1~ DE TENT0()0:STFLIJ;'\C 

]D I·: /..1 -: TENTOONSTELLING lu·eft t!'ntlo<'llwt 
}} Nederlandse publick op de hoo~lc- te br(•ngt•n \'i111 \\al ,..,_ 

111 Cil in Polen nwr het kint l llc-elt w·dnan !4<'dert I () 13 - .. 
c11 \\'alnJ çn verder van pln11 is lt• doe n. 1\fzontlt•rlijkc dt·len 
va n d t' lcnloonstcll in!!lntcn uus zien. wnl er thn 1 1~ in Puien 
voor de IJesche rmi ng van l1el nog on11ehon•n ld nd (en :l.ij 11 mo<' 
tier} !!<•daan wordt: de bcschcm1i ug van de ztti{!elin![: \' 1111 l•t•t 
ldnd in dt• kleutcrjaren. op hetland zo goed nis in d<• sta<l : d<' 
hc~c!Jcnuing vnn het gebrekkige kind. van het vcr la ten ldncl 
(een probleem. dal na de oorlog in Polen lol de mcesl dringen
de bcl10ort) \'Un de schooljeugd en van de jeugd. die de schoof 
reeds verfaten heeft. Polen heeft hierbij getracht ~.whruik Ie 
maken w1n de ervarinl!. die andere naties hebbt'11 opgcdann 
en \ 'Uil zijn eigen mogelijkheden. 
De onbe,·ooroordecfde bezoeker van de lcnloon~telfing zal 
;r.ich ongetwijfeld nog enkele feilen herinneren. zondcrwefke 
hij zich ~teen juist oordeel zou kunnen vormen O\' N het ~teen 
hij ziet. Voor alles moet hij bedenken. dat in Polen \'Oor I <)JC) 

de bescherming vnn het kind weinig te hetekenen had. In clc 
steden was deze bescherming ,·ofstrekt onvoldoende. op het 
land 69 % van de bevolking vnn Polen leefde in die tijd op 
he t plallelnnd -ontbrak zij vrijwef~teheef. Dat~tene, wal wij 
thans zien. is onlstoan in de jaren 1945. I Q-16. I O·IÏ. I 9 ·18 en 
19 19. Dnt wi l zeggen. in de jnren onmiddellijf, na dc oorfo::~.l~ ~ 
hcl no~t nod ig lc zeggen, wat deze oorlog voor Polen betekencf 
heeft ? I lel aantal mensen. dat Polen verloren heeft. is g'c•l ijl, 
nun d e hele bevolfdn:;r van Zweden, terwijl vofgt•ns cle Am<'· 
rikaanse journalisl'.John Cun ther. a lleen reeds \tV nrsznwn, de 
Poolse hooFdstad, in de oorlog meer mensen levens h eeft V<' r 
lore1l. dun de Veren igde Staten en het Rritse I< ijk lt•znnwn. 
Bij cl <' enor111e verwoestingen , de zwaHe U.NR.R.A.-hu lp. 

• 
• * • 

• 

{I~ .. I.·~, 

die hiertoe in ![e<•n eukc•lc• vcr lwwliJII! stond . zodat dnadwN
f, e lijl\c' hnlp alle-en uil dc So\\ je I Unit• kwam. stond Polen 
Cl'nsldap$ voor de I.(('W<'lclig'<' lnaf\ \'i11 J cl<' wt•cferophouw en 
dacht IJ ij deze op:,tnve allrrN•rsl aan IH't ldncl. li et progranuna 
\öln zorg voor het ldncl mankir d<'c' l uil va n l1<' t driejnril! 
her:< telplan vnn Polen. C'\'l'nnf~ thnns van het Z<'Sjari:;t indu
s lrinlisa lieplan. Dat is trouw('n~ voll\cH11<'n nutuurlijk li et 
industrial isntieplnn van Polen is iuJmers teg'l'lijkertijcl een 
socin I isatiepln 11. 
Een la nel. dat rijk. rustig.gclul,ki~t noch on hesehad igd is. heeft 
datgene geschapen, wnl "ij zicn op deze l<'nloonstelfing. Dil 
deed voorzijn kinderen een land , clnt <'<'11111nnlnchtt>rlijk wa~. 
pas werd verwoest en nog nhijd arm i~. StelfiJt heeftnooit een 
land een begin :temaakt met stmdszor~t \'Oor het kind onder 
zulke moeilijke omstandigheden.l•ij zulk een nijpend gebrek 
aan middelen. onder de druk ' 'nn zo'n ~trote nooddruft. Dit is 
wat men in gedachten moel houtfcn bij het hckijken van deze 
tentoonstelling. l\ logen" ij hier nol! aan toevoegen. dat wij 
kleuterscholen. weeshuizen. kintlerln~izen bouwden. in een 
tijd toen anderen, rijkeren. ziel. inspanden voor de productie 
van lange afstand-honlllJCil\\ erpers en sleeels krachtigere 
atoombommen? 
Zoveel is zeker, dat Polen zijn jrugd geeft wat het kan. om 
in haar geheugen de bvade herinneringen aan de oorlog uit 
te wissen en een genernlic op Ir ' 'ocden . over wier w ieg de 
nieuwe Republ iek z ic h h eeft (!ebogen n l ~ een 111oeder. om 
h et opgroeiend geslach t voedsel. (!encesmiddclen . .speelgoed . 
hoeken en scl1ofen Ie verscha n'en. de schoon lw id van hnnr zee. 
rlc wouden van l<rrnicn en de snee1 1WV011 /'.nkopnne - Polen. 
d e VREDE. Dit a ll es wi ldrn wij thans falen z ien nan het 
zelfs tandig denf<endr Ned erlandst• puhli rlc 

* 
* * 



Dzleclrc- w Polsce 

(Het Kind in Polen) 

Wystawa 
I 

o I u. nauce. zabawach dziecka 

polskiego i opiece nad dzieckiem 

w Polsce otwarta od 10 do 17 ~tej 

od 28. kwietnia do 20 maja 1950 

w Amsterdamie. Kalverstraat 79 

N.V. Gerzou's Modemagazijnen. 

W nie<lziel~ wystawa zamknieta 

Wst~p bezplatny. 

\~ 
\<. ~(Û{ 

(\~~~ ~ 
~~MN.\l... 
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1'<t-.-pzz,_,'"'7 ~-.; C Q"""C'ID- '"1r.1TE.,.' L 6jl_!:.f2- / "ft..-;-, ~~/'~ J..~:' 1',;1
1
: LL ~ • 

J-'~en: Fotoco-pie van origi- CO .Eu)E~L 
nele folder"Het kind 
in Polen". r( 

1derwer:p : öympat r iebetuiging met - ' I -
..:>OV jetbeleid in Polen - 2 JUWJ11'l5Q 
door Gerzon ' s =~odema- · 11 '~ • 

gazi jnen. r . ".c .o~-\ 1---,---
, "/ •rktr- 9 !,;-r ACD }ll<fcJ Cf 1 __ _..,_.... 

Onder aanbied in:~ van bijlage dezes ( fotoco 
-pie van origineel) , naar de inhoud Vvf'arvan het 
TIUJ vergund zij kortheidshalve te mogen verwij 
zen , moge U blijken, dat door Gerzon's ll!od:emaga
zijnen N.V. op zijn minst gesproken banaaldelijk 
kan worden ingestemd met het Sovjetbeleid ten 
aanzien van het programma der wedero-pbouw in 
Polen . 
Aangezien eveneens door genoemde firmB een stend 
werd ingericht in het Demobilisatiecentrum te 
Amersfoort, WParbij bepaalde het militaire leven 
betreffende artikelen ten verkoo1) worden a?ngebo
den , en waarbij het inwinnen van bepaelde .gege 
vens niet geheel denkbeeldig moet worden geacht , 
zoude ik het zeer op urijs stellen om van U te 
vernemen VTeU~e uaardering U heeft t . • o . v . de 
politieke background van "Gerzon"? diens 'Perso
neel en de risico 's verbonden aan het ulaatsen 
van uersoneel van Uerzon o:p plaatsen waar mili
taire inlichtingen kunnen worden verkregen. 

S . T . - ---• NIET O.K. 

~ ( ACO/ Ite. 
::> - DAT: ~~-J-f'l.. 

'PAR: J /Vk · 
Aan: B.V.D. 
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ONDEH>1.i::l<P : N. V. Gerzon •s Modemagazijnen te .hmBterdam, i.v .m. de teptoon- ({'6/ 'Jf. ! 5 
stelling Nederland - Polen ("Het t.ind in Polen") . 
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L van het stadhuis 
te .Amsterdam 

'1 Juli 1950. 

Naar aanleiding van het verzoek van Uw Heer de Greef, aan deze 
dienst op 5 dezer mondeling gedaan, te willen doen nagaan, wat 
de directie van de N.V. Gerzon•s Modomagazijnen te Amsterdam 
er toe heeft bewogen, toestemming te verlenen tot het houden 
van de tentoonstelling ''Het Kind j_n Polen" tussen 28 .April en 
20 Me i 1950 in haar gebouwen Kalverstraat '19-81 te Amsterdam, 
is een onderzoek ingesteld , 111aarbi j van de zijde van genoenrle 
directie werd vernomen, dat bij haar geen enkele bijzondere aan
leiding heeft bestaan, bedoelde toestemming te verlenen. 

Naar bedoelde directie mededeelde, zijn in haar gebouwen reeds 
verschillende tentoonstellingen, .Ameri kaanse, Engelse en Franse, 
gehouden; binnenkort is weer een Deense te verwachten, waarover 
Mr . P.J, Mijksenaar, hoofd van het bureau voor pers,propaganda 
en vreemdelingenverkeer ter Gemeentesecretarie te Amsterdam, 
met genoemde directie in overleg is getreden • 
Deze directie neemt het standpunt in aan weldadigheidstentoonstel
lingen, geheel belangeloos, medewerking te verlenen door het be
schikbaar stellen van gedeelten van haar magazijnen. 

Bij de opening van de destijds gehouden Franse tentoonstelling, 
waarvan deze directi e een zeer goede indruk bad gehouden , was o. m • 
de Poolse Gezant uit Den Haag - dezelfde, die onlangs is veronge
lukt (Pruszynski ?)- aanwezig geweest . Mogelijk is deze gelegenheid 
voor de Poolse Gezant , naar de mening van meergenoemde directi e , 
aanleiding geweest , aandacht aan de beschi kbare ruimte te schenken 
voor een Poolse tentoonstelling. 

Hoe het zij, enige tijd later zou de Poolse Gezant, in gezelschap 
van zijn secretaris, zich bij de directie van Gerzon ' s hebben ver
voegd met het verzoek, over tentoonstellingsruimte in baar gebouwen 
te mogen beschikken. Door de Poolse Gezant zou aan zijn verzoek toen 
zijn toegevoegd, dat het giüg om een tentoonstelling betreffende het 
kind in Polen. 
Hoewel niet bepaald enthousiast, vond de directie het niet wel 
mogelijk, in deze uitzonderingen te maken, te meer niet, waar het 
om een tentoonstelling aangaande het kind zou gaan en heeft zi j 
haar toestemming gegeven. Zij heeft zich hierna nog met iemand , 
wiens naam niet dadelijk werd herinnerd,L?ver deze aangelegenhei d 
verstaan, doch ook van die zijde bestonden geen bezwaren; Polen, 
zo werd gezegd, is een bevriende natie . 

Zoals bekend , heeft de Burgemeester van .Amsterdam bij de opening 
gesproken, naar de mening van de directie ook al, omdat deze auto
rite i t zich hieraan moeilijk kon onttrekken. 

In 
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In vertr ouwen l i e t de dir ect i e zich er over uit , overi gens ni et s 
t e hebben ondernomen , om het bezoek aan de tentoonstelling aan t e 
moedigen, omdat zi j hi erb i j geen enkel belanp, had en het r esultaat 
is dan ook n i et over weldi gend geweest . N'aar de meni ng van genoemde 
directie heeft de Ver enigi ng Nederland- J>olen e l s zodanig niets met 
de t entoonstel ling uit s taande gehad en i s all es r echtstreeks geor 
ganiseerd door de Poolse Gezant . De voorzitter van de Ver eni ging 
Neder land- Polen , Siegfried van Praag, di e de directie van Ger zon ' s 
wel bekend is door gezamenlijk verblijf gedurende de oorlogsjaren in 
Theresiënstadt, was bijvoorbee l d bij de opening niet aan\vezig. 
Over i gens is men van de zijde van het Pool se Gezantschap zeer correct 
geweest en enige wanklank aangaa nde financi~le vereffeni ng van kosten 
e . d . is niet vernomen. 

De direct i e van Gerzon ' s gaf de verzekering , dat bedoelde t entoon
stelli ng met politieke overwegingen i n geen geval iets te maken 
heef t gehad. Eveneens in vertrouwen, de directie vond het n i et spijt i g , 
toen de tentoonstelling werd opgeheven; voorzover de directi e bekend, 
zou bedoelde exposit i e vervolgens naar Brussel gaan. 

Het directielid, met wie Vlerd gesproken, (!!Jf a ls zijn zienswijze 
te kennen, dat een zakenman niet aan politiek moet doen; bij heeft 
een deel van de oorlogsjaren in het kamp TheresiMnstadt gevangen 
gezeten en beweert zijn leven te danken t e hebben aan het fe i t , dat 
hi j op de zgn. "li jst Fr ederiks", de secretari s- generaal uit de 
bezettingsti j d , stond vermel d . Vlat de Russen betreft zegt hij , geen 
bezwaar tegen ben te hebben, indien zij zich zo gedragen a l s zij deden, 
toen bet kamp Ther esHJnatadt door ben werd bevri j d; de kampbewoners 
ontvi ngen toen zoveel eten, dat zij weer moesten oppassen, niet door 
de overdaad te sterven. Maar, zo liet bij er onmiddellijk op volgen , 
hij geloofde ni et , dat de Rus sen altijd zo goed waren. Overigens , 
doelende op de i nt ernati onal e toestand , deze kan hem, omdat hi j a l 
zo veel beeft meegemaakt , niet bewegen, eventueel uit t e wijken,omdat 
er naar zijn men ing in Nederl and thans geen jodenprobl eem meer is en 
hij zich in Nederland bet best e thui s voel t . Ameri ka vindt hij b .v. 
t e koud--zakelijk. 
(Betrokkene , van or i gine Duitser, tot Nederlander genaturaliseerd, 
zou r eeds 55 jaar in Nederland verblijven.) 

--------------------------------------------------------------
Bi j l age: ref~u. E- 3. 

J~ . \'J f 
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Bijl age: 1. 

VERTROUWELIJK. 
_Q_P KAART 

ACOJ 
DAl: . 
PAR: _i_ 

·c 

12 JUU 1~-1 
... 0 Jj06ó ---

11 Juli 1950. 

Hierbij wordt U, om te behouden toegezonden, een 

afschrift van een door de Vereniging NEDERLAND

POLEN verzorgde gestencilde circulaire, naar de 

inhoud waarvan kortheidshalve verwezen moge worden. 

=================================================== 
No. 13.~ F3. 



A F S C H R I F T 

VERENIGING NEDERLAND POLEN 
J.W. BROU'I/ERSPLEIN 7 

AMSTERDAM Z . 
========-========-===== 

Amsterdam datum postmerk 

L.S., 

Wij vestigen er Uw aandacht op, dat de Vereniging Nederland
Polen in verband met de Poolse nationale feestdag (bevrijdingsdag) 
op Vrijdag 21 Juli a.s. om 20 uur, in de grote zaal van Krasnapols
ky een Poolse avond geeft. 

Aangezien wij veronderstellen dat er in Uw midden belangstellen
den voor deze avond zullen zijn, delen wij U hierbij in het kort e f het programma mede. 

4t . I Henri~tte BOSMANS speelt \olerken van Frederik Chopin, o.a. Rondo, 
!} ' opus I, Nocturne, opus 48, no. I, alsmede Mazur

ka's en een Polonaise. 
Haakon STOTIJN speelt o,a. de sonatine voor hobo van Antonie 

Szolowski. 
( Robert SOBELS draagt voor: nEen rozenkrans van granaten" door 

Ksawery Pruszynski. 
Om het ook voor onbemiddelden mogelijk te maken deze avond bij te 
wonen, is de toegangsprijs zo laag mogelijk gehouden, nl. : f 0.50. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan het bureau van de Vereniging Neder
land-Polen, J.W. Brouwerspleiu 7, op alle werkdagen (behalve ' s Za
terdags) tussen 1 0 en 1 uur ('s Maandags van 2- 5 uur). 
Wij hopen dat U van deze gelegenheid gebruik zult maken. 

Hoogachtend 
Het bestuur van de Verenigitg 

Nederland-Polen. 

===================~====~========================================== 

vlij verzoeken U •••• kaarten te reserveren voor de Poolse avond , 
die gehouden wordt op 21 Juli 1950 te 20 uur in de grote zaal van 
Krasnapolsk y te Amsterdam. 
NAAM •••••••••• 
ADRES •• ••••••• 
GEMEENTE • • •• • • 
De kaarten worden afgehaald en betaald op ons bureau J.W.Brouwers
plein 7 , uiterlijk •••••• 
Het verschuldigde bedrag wordt overgeschreven op postrekening No. 
518467 van de penningmeester van de Vereniging Nederland- Polen te 
Leiden (a.u.b. schrappen wat niet van toepassing is). 

Handtekening: •••• 
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.:,:RAP~P;..::O:::.:::R:.:::.T_../t---=M=~=t___;;;AAN=: H < 
Van BSV: 1 r·~ 
BSV-no,: I ~cl 

Bijlagen: CO 86484 
Betreft: 
Bezoek A'dam op 5.7.50 n.a.v. 
CO 86484 (Sympathiebetuigin
gen Sovjet beleid door Ger
zon' s modemagazijnen. ) 

2 JUU f:/50 

.~ ~r t[f_Jf_J 
eg . ACD-no . 

Via BSV doorgezonden aan: AGEN ~ 
;aan· H/C ter I . 
aan: t ter 

waarna terugzending aan BSV,en wel: 
oor rapporten, ter kennisneming 
an eventuele verdere actie; 
oor nota's,ter afwerking~· 

, .. 672 - Amsterdam 
popieen in: 
I 

==============================================================~= ,.., 
H.I.v.P. BOTTI merkte naar aanleidin~ van CO 86484 op: 

1. Dat er reeds een brief no . 85167 van de B.v.D. is ontvangen~ 
waarin vra gen gesteld worden over de tentoonstelling "Het kind 
in Polen11 en dat deze brief door I.D. Amsterdam is beantwoord 
op 25 !.lei 1950 (Deze brief had bij de stukken gevoegd moeten 
zijn - opm. B SV I) . en 

2. De directie vanGERZONbestaat uit orthodoxe Joden is politiek 
volkomen betrouvlbaar. 

3 . Weini§ Nederlanders weten iets van de vereniging 11 Nederland -
Polen af en hij vermoedtdat de directie er is ingevlogen. 

4. Het is ook mogelijk~ dat een of ander lid van het personeel 
ervoor heeft gespannen. 

Ik heb daar tegen in gebracht, dat: 
1 . Elke Nederlander, voor zover hij ~een communist is ~ en ook al 

weet hij niets van de vereniging Nederland- Polen" af~ toch weJ 
voorzichtig is met het maken van propaganda voor systemen en 
werkwijzen van achter het ijzeren gordijn~ tenzij er handelsbe· 
langen op het spel staan. 

2 . Om niet te veel in ver onderstellingen en vermoedens te blijve~ 
ik het toch op prijs zal stellen, dat een nader onderzoek word 
ingesteld naar het feit hoe het komt, dat GERZON deze tentoon
stelling heeft georganiseerd . 

BOTTI beloofde mij 
85162 . . 

een aanvulleidrapport op ons schrijven no . 

'r~v 11.7 .1950 • 
.. 

c::: 



Nr.l537-B-' 50 . 
Antwoord op nr . 85548 , 
d. d • 6- 6- ' 50 . ' (' 

29 Juli 1950. 

~~,-~ ' I -Betr. Ver . ''Nederl and- Polen. " 

J 

I , 

I l -· 1 ~·~ - p 
VERTROUN:ELI.nt. -

(I gotbJ 

Al s an twoord op het hierboven aangehaalde s chrijven kan het 
vols en de worden bericht: 

Christina la CROIX,geboren te Amsterdam,8 Juni l928,zonder 
beroep,wonende Vondelstraat 174-I,Amsterdam, bezit de Neder
landse nationaliteit.Zij is ongehuwd en geen lid van •een kerk
genootschap.In de omgeving van haar woning staat zij gunstig 
bekend.Zij bemoeit zich,voor zover is kunnen blijken,niet 
actief met politiek.Zij leest Het Parool.Haar naam komt niet 
voor in de administratie van het Hoofdbureau van Politie te 
Amsterdam. 

Melly LINDEMAN,geboren te Arnhem,l5 December l914,e.v.Jaoob 
Haakon sTOTîJN,wonende Johannes verhulststraat 26 bv,Amster
C1am. Beiden zijn bij Uw dienst bekend. 

Elisabath Christina MENAGt CHALLA,gebOren te Amsterdam, ~ 
14 Juni 1888,zonder beroep,e.v.Louis Augustaaf van GASTER:Elif; _ 
geboren te Rotterdam,l4 November 1887 ,wonende Am.ste1kade 136, 
Amsterdam.Beiden zijn bij UH dienst bekEnd. 
~ 

Wjera~~EN,geboren te Riga,2 Ootober 1913,zonder beroep, 
e . v .Johan Abraham Frede rik de WOLF , gebOren te Amsterdam, 
B:Ju!i 191ö,wonende Van Mussenbroekstraat 4-I-voor,Amsterdam. 
Beiden zijn bij Uw dienst bekend. 

Anna SCHTIMMELMITZ ,geboren te Warsohau,l4 Juli l912,zonder be
roep,e.v.Lambertus NIENHUIS, geboren te Bussum,? April 1905, 
wonaDie Kloveniersburgwal 133-I,Amsterdam.Beiden zijn bij 
Uw dienst bekend. 

Helene Catharins SMELIK,geboren te Am.sterdam,22 Mei 1913, 
/ zonder beroep,gesoheifden van Johannes Barnardus Franoisous 

LURVINK,geboren te .Amsterdam, 27 Februari 1912. Beiden zijn 
politiek delinquent.SMELIK leeft thans samen met Christiaan 
BLESJNG, (niet Blessing) ,geboren te Amsterdam, 26 Fe&uari 
19ö3,beddenmaker,wönende Maroo Polostraat 88 hs,Amsterdam. 
BLESJNG is gescheiden van Berendins Maria ZW.AG.A , geboren te 
Steenwijkerwold ,l9 Mei 1906 , tegent'JOOrdig adres onbekend. 
Voor zover is kunnen blijken,bemoeit BLESING zich niet actief 
met politiek.Hij leest De Waarheid. 

Feijkje Elisabath Geertruide SOMER, geboren te .Abcoude-Baam
brugge,6 Januari 1905,zonder beroep,gesoheiden van Jan Willem 
En~elbert BEUMER,geboren te Amsterdam,l9 Februari 1903, 
on erdireoteur van de N.V.Brandmaatsohappij te Amsterdam van 
1790. 
SOMER woont op het adres Gerard Terborgstraat 51-III en 
BEUMËR woont op het adres Gerard Terborgstraat 27-I beiden 
te Amsterdam. ' 
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SO:MER staat in de omgeving van haar woning gunstig bekend. 
Voor zover is kunnen blijken bemoeit zij zich niet actief 
met politiek.Zij leest Het Parool. Zij komt niet voor in de 
adminsitratie van het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam. 

Geertruide Ca rol in a Mar ia WILLE\I[S, ge bOren te Nijmegen , 
9 October 1 912 , zonder berpoep , e . v.Leman de fJIN.APN , geboren ter .. ~. 
Groningen , 17 Februari l906 , wonende Stadionkade '70- I, ~ 
.Amsterdam. ~ 

WILLEiviS komt niet voor in de administratie van het Hoofdbureau 
van Politie te Amsterdam. 
Haar echtgenoot is bij Uw dienst bekend. 

-------------------------------------------------------------
K- 3 • 



RAPPORT v::l.n KB 
voor H. C. 

7fr . : 1362 

:-Tederl>:tnd- Polen 

I 

, 26 Januari 1951 

jtJ,/ t'/tJ 

~L.J.-l~z-:, ~~ ~ 
1ierbij vestigen w:j de aandacbt op de 

activitej_ten van de Vel . ~ederland-Polen, vnl . 
in verband met het feit , d· t de Vereniging geld 
opltaä.l t bij Ned . zat::enl i eden , die op Pole!l 
handel drijven . 

Een copie van dit rap,!)ort zenden wij naar 
KA, daar het misschien wenselijk is dat in de pers 
eniee aandacht wordt geschonken aan de praetijFen 
dezer vereniginB . 



I DUPjJ fu ij 
o'Lrueri 1 -.~1. (;-C ;(jt-S 

o. 57/V 

tr.: 

d r''oo ik t toel o en ûe 

, uit{ llVO van de Ve-cani ill( odcrlnnc - 'cl en. 

luitin o r p crt 

le en van ae ultu-

rele Club ven e reni.•in c orl 1 n. 

)ë V:~r"n. .ed.- ol n 11ec t h t plon a in 1e r 

OOU/ J•n 111 rou.lers lain 7 t e e 

oolsc t nl te na ven. r. , voo~itt r vnn 

de eren. en.- col n ... al a n 1 ler n eJ • ~ . . 
"ononde to at elk ~;...'!' 

vort el or vorrioht G tl t 

ot v or enkele weken oor.ae rcecl J. • rouw ~ -

plein 7 te (zijnde het e~e • e .- ol n 

Oli d olish b.i1;>:p!n is ion. j s onder (;lbrao t) oen 
' 

zie evr. aze :tF.: v 

GOll ndo.re ede e d r nr 1 tra ~o n. 

d t dit iEJ van .eonn:rd. i r n 
' 

eb. to s a 1 - -lfll ' 0 

I'e erinc. 1 bij 

0 1-'7-' intr ..... 

olonbeakstrn t 6 :r.r ta 



Bij nadere inrormatie word vernomen, dat STOJACZYK op 18- 7-1945 

te Liverpool huwde .met Forbes, Angola, .Agnes BATILIE UASTERTON, 

geb. to ~dinburgh op 15-10-1919. 

log werd vernomen, dat de Poolse Consul te Amsterdam 

naar Polen is teruggeroepe.u en wel niot meer in zijn :rw: ... ctic zeJ. 

t o ... ·U{;ka ren. 

--------
2 bi j l agen. 
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atlandgracht 89 III 
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:r. OT, 

Ce es 
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.J. 
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j. 

ev:r. 

str.. 4 III 

ttenbür er lein 7 

straat 21 

I9 lil 

40 

t .,;1 

uri r recht 5 

uytne ~55 II 

: 
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v. 

' 
..... ucelle~tr. 5_ 
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RAPPORT VAN KB 

AAN CVV EN CEF _ ,($ . 

No. : 1466 

BETR .:Vereniging Nederland-Polen 

BIJL .: Eén 

Hierbij doe ik U een lijst to ekomen van 
firma 's in Nederland, die handel drijven op Polen en die 
de vereniging Nederland-Polen financieel steunen, hetzij 
door middel van een donatie, hetzij door het betalen van 
een abnormaal hoog bedrag voor een advertentie in het pe
riodiek van de Vereniging Nederland- Polen . 

KB 19 April 1951 . 
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_l. ''Bulletin c"'..·In:foz:·:. ·.tion:t , de l'a ·cnec Polonaj_sc de presse , 

dd. lli-'-!--1951. 

2 . Bullet.i.P- du Bureau d ... n::'or at~.ons olon 

3. en bo 1~ crl: a~r--:: het oolse 

...._ 4 . .Wen circulaire ncursv.S in de Poolse t ... aln ' ui-i:ï"'aVe -van de 

V •reni:_;ing ":;."!"ederlauä.- olen11
• 

De lnc~ers uan de cursus zijn 
~, Hr . G. c: ...;BUS , v an Ho.llstrac::l; 76 I .amstcréiéli:l 

- / T cvr . ... 0D ..... ..D"'\. ' 2e J en Stocnstr·, t 105 L. Am.st er cléun . 

( ~.K I Hr . I-!0~~.,: ~:_1 , Leer huizcns·bratrl; 7 I Al·1sterd.am 
I Hr . Dl Al~ , ~uc ellestr..,_at 511. huJ.n .Amsterdam 

! evr . Lia )Jrv B.Tb , VerhuJ.sts l.;r t i'l.. sterdam 

,.. tJ ~ Hr . 1"'rec1. N .G.uL te ~~e:st . 
1~ ~~ I"evr . u_OG cz:::::, J . • ~rouwcrplein 7 

L_ 

, Bij1.5(ori -. ) 

J{uii-t 2 "~.Zz~~~': 

V er zonden aan: !-IB en B I -



·-.:.e c ,_e~en v~2'l ~e V;:-:o~i .~..n· ~e r o1cn : 

J . J . J_' -. ' Grensstr ~t 21, _ .,.,., J . .azones·tr t 26, Don I ..., . .,... 

Uiem;c abonné 's 0"9 het )eriod.ic!: van Cc Vc:ceni ;inG lïec1erlsnd-

Polen ~ 

I c. BCB J. , le He1merstraélt 55, ms"ccrcl a. 
l ovr . BJ Z.~ Bu __ => , Et.::dionv;eg 80, 1.rnstcr ~ 1. 

B. , ... V. d . BIGG .• T ., ~:as au2:;:ade 147, ..nt.<j c.,rG.ar: 

- / J . ~ .:::rl:ier ~ [illl . 

~ ed. J . 
6~ 

., Lerwe :estr at 39 
JiTK 0_- V T -~..J , 

:i:J-!: , 

l ie . t:c.esstr c.t 95 b 1UlJSteré!.a2 • 

~ 



Ver. Nederland-Polen 

• 

J. W. Brouwersplein 7 • 
Tel. 20992 en 94788 

Amsterdam 
Cursus u1 de 
Poolse taal 

Een van de doeleinden, die de Vereniging Nederland
Polen sinds haar oprichting nash·eeft, is het versterken 
van het culturele contact tussen het volk van Nederland 
en het Poolse volle Met dit doel is bijvoorbeeld enige maan
den geleden de Culturele Club van de Ver. Nederland
Polen opgericht, die zich speciaal toelegt op het vertonen 
van Poolse films, het houden van lezingen over onder
werpen van Poolse kunst, e.d. 
Een grote belemmering bij dit streven is de Poolse taal, die 
slechts door weinigen in ons land gesproken wordt. Er zijn 
al heel wat Nederlanders gedurende de na-oorlogse jaren 
in Polen geweest, voor een korter of langer bezoek, die het 
als een pijnlijk gemis voelden, dat zij zich niet in de lands
taal verstaanbaar konden maken. Er zijn anderen, die 
regelmatig met Polen in zakelijke relatie staan, voor wie 
enige kennis van de taal ook van groot gemak zou kunnen 
zijn. 
Voor al dezen, en ook voor hen die uit belangstelling voor 
Polen de taal graag zouden leren, organiseert de Ver. 
Nederland-Polen nu een cursus, waar men op prettige 
en eenvoudige wijze Pools kan leren. 
Het is ons plan, bij voldoende deelname half Maart met 
deze cursus te beginnen. Er zal op één avond in de week 
les gegeven worden, waarschijnlijk op Donderdag of Vrij
dag - dit kan in overleg met de deelnemers nader geregeld 
worden- van 8 tot 9 Ulli.', in ons gebouw, J. W. Brouwers
plein 7, A'dam-Z. 
De lessen zullen gegeven worden door Mevr. Dr J. L. 
Teengs, die niet alleen de Poolse taal volkomen beheerst, 
maar bovendien enige malen tijdens een verblijf in Polen, 
volop gelegenheid gehad heeft, haar kennis van de Poolse 
taal te verdiepen in levend contact met de bevolking. 
Men kan zich voor deze cursus schriftelijk opgeven aan het 
secretariaat van de Ver. Nederland-Polen, J . W. Brouwers
plein 7, A'dam-Z. Er zal van de deelnemers slechts een 
kleine bijdrage gevraagd worden (.die bovendien naar 
draagkracht zal worden vastgesteld), ter dekking van de 
onkosten. Deze bijdrage mag vcor niemand een bezwaar 
zijn; desgewenst kan men ook gratis aan de cursus deel
nemen. 



108381 

G~ CLOBUS, van BUllstraat 76-I 
Jevr. PODSADA, 2e Jan Steenatraat 10~-It f 
Iî~e:vr. Ua SIVERT.S, Verhulata"traat·~ tL /tc;tl?t 
fje:vr. 3roGACZYX, J-. ~. Brouwerplein 1 
B. STEIGER, .armonds traa t 87 
J. ~EIUAR, Uerwedestraat 39-III 

7. J.J. STE~, Grensstraat 21. 

Volgens verkregen inlichtingen nemen de vier 
eerstgenoemden deel aan een cursus in de Poolse taal, 
'Welke cu.ratte ui"tgaa t van de vereniging "~ederland
Polen". De onder 5 en 6 genoemden hebben zich aange
meld als abonn~ op het verenigingaorgaan en de ouder 
7 genoemde Sterman liet zich fnschrijven ale lid van 
d~ vereniging. 

A-an de Heer 
Hoo~doommissaris van 
te 
A m s t e r d a m. 
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CNDERYIERP: Verenigin~~~ -;:e~~ I!Jp_,
7

; 6 MeJ 1951• "~;:; 

i Naar aanleiding van de tentoonstelling "Warszawa herri jst in v-ren!", welke 
door de Vereniging Nederland - Polen in enige zalen van haar Administratie
en Redactieadres aan het Jan WillemBrouwersplein 7 te Amsterdamwordt ge-•• 

•• 

houden van 18 tot 29 Mei 19511 dagelijks van lD-4 en van 19-21 uur, welke 
tentoonstelling op 18 Mei 1951 werd geopend door de Burgemeester van Amsterdam 
(zie het dagblad "De waarheid" van 19-5-1951), is dezerzijds op Donderdagmiddag, 
24 Mei 1951 een bezoek aan bedoelde tentoonstelling gebracht . 
Het bleek~ dat van het gebouw aan gonoemd adres, waarin eveneens de "Polish 
Shipping Mission" zetelt, op de gelijkstraatse verdieping twee en op de eerste 
verdieping ~~n zaal tot t entoonstellingsruimte waren gebezigd. Een onbekend 
gebleven vrouw liet de bezoekers, die zich mel dden, na aanschellen binnen. 
Zij gaf een korte explicatie over de ligging der tentoonstellingsruimten en 
verzocht na rondgekeken te hebben, nog even bij haar te komen om lectuur in 
ontvangst te nemen. Deze l ectuur bl eek te beataan u i t een brochure,betrekki ng 
hebbende op bedoel de tentoonstelling, welke gratis werd verstrekt en een 
blanco formulier voor aanmel ding tot lid. Een exemplaar van beide bescheiden 
gaat bij dit schrijven. 
Er bleken in ongeveer i uur ti jd slechts 2 bezoekera belangstelling voor het 
ge~xposeerde, hoofdzakelijk fotomateriaal 'n statistieken betreffende de 
verwoesting en opbouv~ van VJarscbau, in totaal ongeveer 42 platen, te hebben. 
De toegang was gratis. 
Bijlagen : 2 

J~.\~~ 
E-3. 



• 

SPECIALE INSTRUCflES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

o4AFGEDAAN 

Afd.jScct.: /3 f(J 
I 

" Dat.: w,g , l 1 

Interne tlanwijzingen AC D . 

ACD. lt 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p. !): 

Par.: 

Par.: - ~ .. ::.,; 

/' .• 
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Veren.l:"ing 
"Nederland-Polen1

'. 

l~eae te UWer informatie Felieve U hieronder aan te trêf
fen de namen van een aantal personen, di& lid zijn g~worden 
van de Vereniging "Nederl~nd-Polen1' of dê~daeraan verbonden 
Culturele Club, dan wol zien l"tèbben ,qeabonneera op het door 
deze veren1ring uitgeseven maandblad . 

~. V. tTOOiLB!f 
.a.. w~ .. n E 
Fr. en e:vr 

, P . Fotterstr.26 
v.He1t Stooadestr • 
~rinsegracbt 257 

v. Ta .m :Al'il! Voes · u.sstr. 3'1-I 

J''laa s nc:m·AN 1lnt . Breeatr. :27T I 
Dirlt T~TJJ'PSTRA Balistr. 1-TI 
Oskory ~:ac LLO ~. Beuningeijstr. l42-hs 

" 
" liü 
ft lièl 

" ~bonné 
.r .ff. Ol.TTERSON Çtilden '"inckO:tatr.s-rr:r 1t lid cult elu 

A. ft.E.Cf.ilAN J. 'Evertsenstr. 73-'U " lid 
ffa~ebroe~stx.43~III lid cult.c~ub 

lid 

?erd .Bolstr.l76-II ft lid . 
le He!merstr.l95-II " lid• 
PI; idfi~nla?n 40-b " lid 

1 .. Tor~·A:r R~ierd~arsatr.31 " lid cult .club 
1 evr .:rr .SIK ~ et ringd.varastr.40 fl lid 11 n 

D. V • LETnf;\'EN n J;id 

A .L'liTEiffiAR lfercUJ..ess~r. l3-l " lid 

is 



RAPPORT VA.r.'l KB 
AAN HB HC 

No.: 3005 
AC[ /1//.i~ 

Betr .: NIEUWE LEDEN" EN ABONNE ' S VAN DE VER.NED.±POL.EN. 
-~---------------------

Hieronder volgen de namen van nieuwe leden of 
abonné's op het blad van de Ver. Nederland-Polen. 

H. J . BARTELS 
J.H.BOKMA 
Martha N.RöBEN J 
F. N.VEEN 
P.v.d.KOLK 
J.v.UGGELEN 
G. BROERSE 
Hr .en ~evr.TREUMANN 
Klaas HOPMAN .,.. 
Dirk KNI JPSTRA"' 
Oskory PÖMICELLO 
J . A. WOUTERSON 
A. iliECKMAN tJ 

J .v. INGEN 
J .KREGER 
A. REUPERMAN 
Melis HEYLMAN 
G.DREES J 

c .DUYERS V 

J .J .BOODE NOLTE \( 
M. TOLNAI 
Mevr.PIESIK 
D.v.LEEUWEN 
A. LEYENAAR y 

KB, 24 Augustus 1951 

Cur~str. 62 hs 
Prinsegracht 657 
Vossiusstr. 19 
Pijnackerstr. 38 II 
P.Potterstr. 26 
v.Helt S~adestr . 
Prinsengr. 257 
Vossiustr. 37 I 
Ant.Breestr . 27 I 
Balistraat 1 II 
v. Beuningenstr . 142 hs 
~ulden Winckelstr. 6III 
J . Evertsenstr. 73 II 
Hazebroekstr. 43 I I 
2e v.Swindenstr. 53 III 
Simon Willemstr . 2 II 
1e Helmenstr. 57 III 
Ferd.Bolstr. 176 II 
1e Helmeretr.195 II 
Pl . Middenlaan 40 b 
Reguliersdwarsstr. 31 
2e Weter1ingsdwarsstr.40 
Boomstrp.at 64 
mercule~traat 13 I 

A'dam I)('X abonné 
11 

)(,I<. 
n 

" lid 
11 LID 
11 )( lid 
11 lid 
11 lid 
11 lid 
11 lid 
11 lid 
11 V;( abonné 
11 y. lid cult .clu 
11 lid 

.)( lid 
lid 
lid 

r lid 
lid 
lid 
lid 

,. lid 
" x lid rr 

" lid 
11 lid 
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RAPPORT V~ KB 

hN HB 

No .: 3441 

B III PAR: 

Betr .: VEHEI:IGING N::IDSRLAN.D-POLEN . 

Bij lage: 1 

• J (' !. .......... 

--·--

Bijgaand doe ik U to ekomen een circulaire uitgegeven 
door de verenig ing r ederland-POLEN in verband met de leden-werf
actie door die vereniging ingezet. 

t Zeer actief bij die actie is: J.VArl UGGELEN', wonende 
van Helt Stocadestraat 42 II, A' dan1, vraagt de vereniging Neder
land-Polen enige speelfilms ter leen om deze te vertonen op 
19-11-19 51 lier gelegenheid van een bijeenkomst waar verslag 

~t 0-vt) ~., 1wordt ui te;ebracht over bezoek aan Polen; H.LANGKAART, Reinwardt-
"'1.'1.'1"..~ s liraat 8 I, A' dam, verzoekt veräere toezending van het Informatie-

\ ~.• bulletin,uitzave van de Poolse legatie te Den tlaag; J.KtJPERUS, 
€n echtgenote, wonende Jekerstraat 108 II te A'dam, werden 

\ 

ingeschreven als lid van de culturele club d~r ver"liging, terwijl 
~ !Hans VAn Î'I.EERTEN , wonende Stadhouderskade 2 hs te A'dam werd in-

~~ geschreven als lid van de Vereniging. G . • 1ZISHU'.r, wonende 7asse-
/ naarseweg 1 :;)en .tiaag ontvangt gratis het maandblad van de 

Vereniging . " 

KB, 15 Novembe~ 1951 



VE;,E~ IGIJ.G '1J. ...;'!)-$ L: ... hD- l-'0.L.JE 11 

, J . ~ .. BroUi'tersplein 7, 
.nmsterdam- 3. 

.~m3te:!·dam, October 1951 . 

Ongetwijfeld heeft 0 het maandblad van onze Verenigi ng reeds en
kele m~üen onder o.c;en gehad , en Vlij nemen dan ook aan, dat wij 
danr hiel~ wein.; f.• a~n t')e hehoeven. +e Yoegen. 
11 Goed8 \.ijn bel·oe::t ntt eenmaal gee!'! lu:ang . 11 

·~:elli ch t ool.: ~ult U me t v:::> l doen:..ng ne.ar huis teruggeke erd zijn 
na e en. be:>;oel< 9.D. 1 ~1:Sn van or.ze tentooastellingen, zoals nog on
l angs die over 11 1i U.•.' S :6 :::LWU herri ,j s t i n v~~ed3 11 , die een prachtig 
beel d gegeven ~~ al hebben vaa ..-vn.t een volk p:;.~esteren kan, als het 
z:;.ch t1.nthousi'tst a<.:w de opbouw zet ~ ·~o als in !'olEm. 

l.isschien uok heeft U El eens een concert cf een filmbijeenkomst 
van om~e Cul ture.le Cl ub b.;7.ocht en Z zult de behoefte hebben ge 
voeld meer t e \üllen we""Gen, meer te wi l l e!1 horen en zien van de 
1?ool s e !runs t. 

He t is dan ook. daar om, dat wij thans in de eer s te plaats U in C.e 
gelegenheid stellen, in verband met de door onze Vereniging in
gezette werfactje, U op te geven al s vaste abonné van ons maand
blad tegen de halve prijs tot het eind van dit ja~r, of ook als 
lid van de Culture2.c Club of VL.n de Vereniging zelf, met ingang 
van direct tot eind dit jaar yerder gratis . 

I.:aar laten wij U eerst nog wat nader inlichten: 
Tegelijkertijd met deze werfactie is een nieuwe regeling ingegaan, 
waardoor het abonnement op ons maandblad thans 45 cent per maand 
bedraagt (aan huis bezorgd) of Fl . î.35 per kwartaal, Fl. 2.70 per 

/~ )'hc.lf jaar of Fl. 5 . 40 per jaar, wellee bedragen U kunt voldoBn per 
L0-rrggiro of op kwitantie. 

Voor de Culturele Club i s de zeer lage minimum contributie-bijdra-
ge thans gesteld op s lechts Fl . ·1 . - per j aar of 50 cent per half 
jaar. Vanzelfsprokend zal elke hogere bijdrage een w~lkome onder
steuning zijn, als U daarbij bedenkt, welke voordelen aan onze 
Cultuxele Club zijn verbonden: de mogalijkhaid tot het bijwenen 
van alle bijeenkoms ten en lezingen, waarvoor U steeds een uitno
digi~g zult ontvangen; toegang o,ok tot de besloten filmvoorstel
lingen; om slechts deze t vJee ~8 noemen . 
Hat lidmaDtschap van de Vt:reniging komt thans op Fl . 7 , 50 per 
jaar (Fl. 3.75 pE:r half jaar of Fl. 2. - per kwartaal), te r wijl 
leden on donatetu-s, ·zowel het maandblad gratis ontvangen, alsoolc 
natuurlijk automatisch alle voordelc;; n geni etdn van de Cul t~ele 
Club. 

'dij 'NeF..ken U derhalve op om onderstaande strook zo spoedig moge
lijk ingevuld op te zenden aan onze administratie, ook indien U 
zich misschien reeds als lid van de Culturele Club of anderszins 
had 0'9gegeven. 
Yatuurlijk kunt U zich ook opg~::Yen bij ~én onzer werkers, die U 
binr-ecl~ort t~gelijkertijd hBt laatste nu~er van ons maandblad 
zal komen aanbi;Jden. 



Da· ···l i:' roep8n wi.i Uw mede-...:erking in, om juist nu de banden van 
vriendach p C;!n \.'eder·d jdse ·;ma.rderine; tussen ons volk en Polen 
verde!' te v~rstevigen, door juist nu ons maandblad en het werk 
van on~e Culturele Club steeds groter bBkendheid te geven . 

. ij r~:Yenen dan ook op Uw volle onderf;teuning aan on~e wer:.:actie 
door ons ad1·essen door te geven, waarheen wij een proefnu.mmer 
van ons rnaandblad kunnen zenden, door onder vrienden en k ennis
sen nieu, .. e abonné ' s en ook n ieuwe leden voor de Culturele Club 
te v.i!1 .. nen . 

;'Iedere abonné maakt een abonné , elk lid wint een lid! i1 

Voor degene ~ die to t Kerstmis-NiGuwjaar de me~ste n ieuwe abonné's, 
de mecnte nieuwe leden aanbrengt, hebben wij daartoe tevens enke
le "sio:rraden van de Poolse Volkskunst" ter beschikking gesteld, 
~oals uit barnsteen gesneden dierfiguren en andere aardige poppen 
en diE: ren , waarvan de faam zonder twijfel oolc U bekend zal zijn. 
In het komende nummer van ons ma.:lndblad zult U nog meer hierover 
vinden . 

De VE~:ENIGIUG N'ED"ERLAND-POL-eN. 

= = = = = = = = = = ; = = = = = = = = = = = = = = = 

( noorhalen \lat niet v-=rlangd wordt.) 

Ondergeteke~de, 

l aam 

Adres 

Woonplaats 

geeft z ich hierbij op als: 

1. abonn6 op hÇ;t maandblad nNederland-Polen11 per mnd./kw./h.jr./jr. 

2. lid van de Cultur~le Club voor Fl. per j r • /h . j r • 

3. lid van de Ve:·eniging >iNederlalld-Polen" per jr ./h. jr./kw. 
4. donat,.,ur v'J.n de Vereniging voor Fl. ______ p.:r _______ ; 

wenst dit badrag ta voldoen per giro/op kwitantie. 

Amsterdam, 1 951. 

Eend tekening: -----------

.-
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Uw brief ~.o .1 0b3b 1 dà 22-6-' 51 
4Jrl· 2-l,û 

eJ/.t)" 
Rappál àd 24- 10-'51 

VE..'î T.ciuU' .. L.ulJ.K 

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in de hierb~·~~~ 
éJangehaalde brieven, wordt U het volgende bericht. 

1 De pe rsonalia van G.GLOBu~ 7.ijn: ,(<· • 

Gerard G10BU:::>, geboren te Am sterdam, 10 Octobe r 1922, 
/ van beroep bankwerker, Nederlandse nationaliteit , geen 

Godsdienst, gehuwd met : 
~ 'Maria VAN DER GRO~vEN , geboren te Amsterdam, 31 Decem

ber 1920, wonende Van Hallstraat 76-1, te Amsterdam. 

In de J:-olitie-&dminü:tratie te :un~te:::-cia1 zi jn geen ver
oordelingen van hem bekend. 
Dezerzijds is bekend dat GLOBUS bij de gehouden ver
kiezing in 1948, propaganda maakte voor de P .v.d.A., door 
het aanbrengen van een raam- affiche. Overigens komen 
betrokkene en zijn vrouw op politiek gebied niet voor. 

In de omgeving van het aaneegeven adres wordt gunstig 
over dit gezin geoordeeld . Door dezerzijds betrouwbaar 
geachte buurtbewoners werd medegedeeld aat zij bij 
GLOBUS geen communistische- of andere links-extreme 
ne1g1ngen hebben waargenomen. 
GLOBU::> is geabonneerd op het dagblad "Het Vrije Yolk". 

2 De personalia van l'llevr . HJD~ADA zijn: 
/ IJohanna Maria PANBM{KEH , geboren te Amsterdam , 17 Oc

tober 1925 , verkoopster , gehuwd met : 
ILucfan PODSA.J.JA , geboren te Wola Obszanska (Polen), 

"' 10 .M e1 1924, voorheen vJonende 2e Jan Steenstraat îO) ·-11', 
thans 2e Jan Steenstraa t \ -11, te Amsterdam. 

Betrokkene is in Maart 1951 gehuwd met POlJSA~A die van 
Poolse nationaliteit is. Aanvankelijk waren z1 j inwonend 
op het adres: 2e Jan Steenstraat 105-11 , te Amsterdam, 
coch in verband met moeilijkheden met de hoofdbewoner 
op genoemd adres hebben zij hun intrek genomen ~ij haar 
ouders , 2e Jan Steenstraatstraat 2-11 , te Amsterdam. 

Mevr.PODSAvA is van huis uit Rooms- Katholiek , doch 
schijnt met de kerk afgedaan te hebben, althans zij ver
vult niet de kerkelijke plichten aan dit geloof verbon
den. Door dezerzijas betrouwbaar geachte buurtbewoners 
werd medegedeeld dat zij bij betrokkene en haar man 
geen politieke uitingen hebben waargenomen. Communistis 
sympathieën worden niet aanwezig geacht . 

lOSADA is op 24 September 1947 bij de Vreemdelingen
politie te Amsterdam ingeschreven. Hij is in het bezit 
van een formulier verblijfs-vergunning No . 58906. 
~OSADA is werkzaam bij de N. D.S.M • . . . . . 
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Mevr. Lia :n VLH'.t:~ , Johannes Verhulststraat , 
< 

(niet gevonden). 

4 I L.evr. bTOGACZIJK, J. ,; • Brouwerplein 7. 

Onder deze naam niet gevonden. Op dit adres is 
de l:OJ.JH>H S.tii.rrll~G .llll::>i:)lU.!.~. 

Vermoedelijk wordt bedoeld : 

J< lAnge la Agnea Baillie Tilasterton l!10HBE:::> , geboren te 
Edinburgh, 15 October 1919, Poolse nationaliteit, 
gehuwd met: 
Leonard Giereon Adam STOJA0ZlJK, geboren te Popewo-

x ~odles~~olen), 19 Juni 1914, loolse nationaliteit, 
ingenieur, wonende Anna Vondelstraat 9 hs., te 
Amsterdam • 

STOJACZicT.n.. is werkzaam voor de 1 OLISH SHI.tl'ING L1ISS 101~. 
H~J 1s b1j Uw dienst bekend. ver~1ezen wordt naar: 
No .6953h-' 48 dd 29-4- ' 50 en 6953~-' ~8 dd 15-5- ' 50. 

!.1evr . S~OJACZIJK' is op 12- 4-' 48 bij de Vreemdel i ngen
po1~t~e te Amsterdam ingeschreven, koll'ende van 
Liverpool. Zij bezit een Poolse pas , afgegeven door 
de Consul te Londen , No . A 89103, dd 23-12- ' 47. 
Verblijfsvergunning na verlenging geldig tot 28-12-' 51. 

Mevr . STOJACZlJK en haar man hielden in de afgelopen 
zomer vee lal verblijf op het jacht "DE IWORDSTER", 
in de Sixhaven te Amsterdam. Dit jacht is thans in 
reparatie bij de NV. VEH.SCHUHE, Scheepswerf en machine
fabriek , te Ams te r dam • 

Omtrent betrokkene .zijn geen politieke ui tingen be
ken à geword en. 

. ....... . 
'";;" .,.' I B. Sl.'EIGER, Warmenastraat 87 (niet gevonden). 

/ I J . WEDu.AR, Itlervledeplein 39- 111 (r~erwedestraat bestaat 
te Amsterdam niet) niet gevend en. 

7 De personalia van J . J . STE!UY...AN zi j n: 

1 I Johannes Jacobus S1fE.Ku.A!~, geboren te Amsterdam , 
~ Jun~ 1922, Nederlands onderdaan, van beroep kanteorT 
bediende, gehuwd met : 
Magdalena 1 ilhelmina S·•ARTS, geboren te Amsterdam , 
11 Maar t 19~1 , wonende Grensstraat 21 hs., te Amster 
dam. 

bladz.3 
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Het gezin ST...--I.lu.tu: bestaat uit man, vrou 1 en J minder
jarige kinaeren. In de omgeving van het aangeseven 
adres worot gunstig over oe led en van <·i t ge zin ge
oordeeld. 
Door cezerzij0s betrouwbaar geachte buurtbe~oners werd 
medegedeeld dat zij bij :3'l'BH.l4A.N en zijn vrouw geen 
communistische- of anàereT:l.rlKS-extreme neigingen hebben 
waart;enomen. Zij sympathise1·en met de P. v . d.A. 
STlili.J.>.AN is geabonneerd op het dagblad "Het Vrije Volk". 

Omtrent óe hierboven genoemde personen ZlJn in de }oli
tie-administratie te Amsterdam geen veroordelingen bekend 
Behoudens het vermelde onder één, komen zij op politiek 
gebied niet voor. 

• • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • B3 
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NOTA AAN HB(B III) 

VAN KB 

No.: 4923 

Betr.: "NEDERLAND-POLEN~ 

Typ.D. 
~ 

----...... -- - . - -
AC_ !J&o'-·~ 

\ 
In antwoord op Uw nota d.d. 14-12-1951, No.t 125130, bericht ik 
u, dat de samenstelling van het bestuur der Vereniging "Nederland
Polen" nog steeds is, zoals in Uw notitie aangegeven. 



1. 

.# • 

Aan: K.D. 

Van: H.J3. 

No. BX 125130 

Ond.: "l'cderland-Po1en" 

Ik ve~zoek U mij te doen berichten welke personen 
momenteel d~~1 uitmak n van het bestuur van de vereni
ging "Nederland- Pol .n". 

Voor zover mij bekend w~rcn in 1950 revp.voorzit
tar, p<vlmingmE:. JQ ter en 1\)ecretare'",se: 

Siçgfried van PRAAG; geb.20- 10- 1888 te Amsterdam, 
wontnd~ aldaa; 

LJ.aksymiliaan GORZY SKI, geb .18-11- 1899 te Dzi l dow 
(So1dau), wonend~ te Lei den; 

Henriett~ T Aä-v.der BURG, geJ.2-5- 1908 t~ ~·dam, 
wonende t... 's-G .. :av<>nhage • 
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• 
Betr . 

Ty~ • J • 

Ll-412 

DBI ..D 

b -1>/.Ûl
oS-l.!J 

1-t NRll952~~ 
jAc /JJn., 

T~ b~ ant7'oording va het .;estelde i::: U:r rota 
o . : 125142, d . d . 7- 2-' 52 0n in a~nvullin~ op KB ra9port 
o. : 3579 d . d. 5-12-1951, b<>treffende het in 1art;ine ver

melde on erwerp , d:-el i k U mede , clat de finantiale steun 
\1 van de .?oolse Legatie t~ .0er Haag uan de Vcreni 3 i ng lJeder
\ 11-nd-_'olen bestaat uit ter b-;schikldnc; stel l ing van papier 

voor het maande lijks orgaan vo.n de vereniging en het bekos
ti6en van tentoonstell i ngen door de vereniGin~ te houden . 

1 
KB, 14 !.~aart 1952. 

VRIJ VOOR ACTIE 



Aant KB 

Van: H.B. Antwo .... 

No.: B1 25142 

Ond.: Maand i :ad 11 Ne.d erland -

IIIp/3v 

·--
-..... ·- -

D 

Ond~r verwijzing nàe.r Uw rapport no. ;579 
dd. ~0-12-'51, ver~o'7k ik ü mij te w:iJ"'~em inlicllten 
omtrent de mate van :Jteunv.oi'lening door de Poolse re
e;eriM aan de Vei:·eniging ''Nederland - Polen." 

(III) 

a.B • 
./:7-2-'52 

~~. 
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RAPPORT VAN KB 
AAN HB B III HC 

No.: 3579 
Betr.: MAANDBLAD NEDERLAND-POLEN. 

!._-/.ï/..Z, /~' 
JIJ: U) 

1 0 DEC J95 - ~ C{ 

. .t.r ;y'~ - ---

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de Poomse 
Gezant FINDS INSKI wil gaan bezuinigen op de financiële steUIIl
verl ening aan het maandblad van de Vereniging Ned erland- Polen. 

Dit maandblad zal dan ook met mi nder pagina ' s gaan v 
schijnen, minder kwaliteit papier zal worden gebruikt en minder 
foto ' s worden opgenomen. 

~--In:.:.t..:..e==r:..::.:n::....:::.B..:..• V~·::..:D:...:..• ~-~ \ - \ .,JV-.J ,·~~~ 
u~ ,.,,., 

KB , 10 December 1951 
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• /_ (B/III) 

I 

• 

:·OTA: 
Van: Ka- Ra l 

Op 28 . 12 . 51 werd aan Spil de inhoud van de nota 
van HB/_aan Ka- na d . d . 27 . 12 . 51 nr . 125134 door ge
geven onder brief nr.125 134/CDS/ 1237 . 

28 .1 2 .51. v . H. 



Vans li.B. ( III) 

Ond.; i\laaudl>lad "liederland- Polen*' 27 December ~951. 
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RAPPORT VAN KB 

AAN HB B III 

No .: 3603 
Betr. : MAANDBLAD NEDEP.LAND-POLEN • 

~.I{'!. L !.;' 

?' ~"!3 

U Ut.\i, l95 Jd 
I ACD/ I lS"/; ; , 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat voor het 
eerst 500 exemplaren van het maandblad Nederland-Polen in 
November naar Belgi! zouden zijn verzonden. 

~ KB, 10 December 195~ 

• 



• .. 
RAPPORT VAN KB 

AAN CLR 
No.: 3302 

B III 

Betr.: CONFERENTIE OP HET POOLSE GEZANTSCHAP 

Uit goede bron werd vernomen, dat op 13 October 
j.l. een conferent~e op het Poolse Gezantschap werd gehouden, 

l waarbij uit België de !leer DUVERD (?) en de parachef aanwezig 
waren. 

De heren roemden het blad Nederland-Polen en 
wilden 500 exemplaren voor Be~Gië hebben. 

KB, 24 October 1951 



• 
, 

( 

Copie voor CLR 

;.tf3 (3. 

}/JJ .~ BIIT CI..R ~-
No.: 404l. 

Betr.: Dr. TEEliaS 

Typ.D. 

De aandaoht· van KB \iordL gevestigd OJl f>r. TEEtJGS, dia 
in de Vereniging Nade::-la!ld- Polcn :Pooll.ae 'l.es geeft en op hdJ 
Poolse gezantsollap het Sullotin vertaalt . 

Do Poolse geztm~ och1..1nt .zeer {Jeinteresseerd te zijn 
in l1,r. T~'NGS4' 

KB • 28 J anue.ri 1952 

(VRIJ vooi AC_21E l 
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RAPPORT V .AN KB 
AAN RB 

No.: 4190 
Betr.: TENTOONSTELLING IN NEDERLAND- POLEN. 
Typ. D. 

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen. 
Burgemeester d'AILLY wil de tentoonstelling in Nederland
Polen over het Hogere Schoolwezen in Polen niet openen. 
De ~zant heeft hem dat gevraagd, maar hij heeft zich ver
ontschuldi gd , dat de tijden zó zijn, dat hij het niet kan 
doen. Ook Prof. WERTHEIM en MEULEN willen het niet doen, 
zij verontschûla igen zich doèr gebrek aan tijd. 



• 

REDACTIE-SECRETARIAAT TIJDSCHRIFT NEDERLAND-POLEN 
BUREAU -VEREN IG ING NE DERLAND-POLEN 

J. W, BROUWERSPLliN 7, AMSTERDAM Z. TELEFOON 93700 (B.G.G. ?r<l92) GEOPEND (V WEPKDAGEN (BEHALVE 
ZATERDAGS) VAN 10 TOT 1 UUR, MAANDAG ALLHN VAN 2 TOT 5 UUR. POSTIICKEt-:ING 518467 T.N.V. DE 

PENNINGMEESTER VAN DE VERENIGING NEDERLAND-POLEN TE LEIOEN 

Onder de Verenigingen, die het doel nastreven de betrekkingen van ons land met andere 
landen te versterken, neemt onze Vereniging Nederland-Polen thans een belangrijke plaats 
in. Ofschoon nog betrekkelijk jong (zij werd in het jaar 1946 opgericht) heeft zij door film
voorstellingen, concerten en lezingen reeds een grote bekendheid verl;;regen. Het zwaartepunt 
harer werkzaamheid ligt echter in de uitgave van haar tijdschrift "Nederland-Polen" dat 
iedere maand verschijnend. een brede lezerskring op de hoogte stelt van wat het moderne 
Polen op economisch en cultureel gebied presteert. De kolommen van ons tijdschrift bevatten 
steeds uitgebreide artikelen met exacte gegevens over datgene wat de Poolse markt levert en 
wat men in dit ontzettend verwoeste land van het buitenland wil betrekl;;en, om de op
bouw in een snel tempo te doen plaats vinden. Deze materie is niet in de laatste plaats voor 
de Nederlandse zakenlieden van de allergrootste betekenis. De problemen van de wederopbouw 
en de economische reconstructie toch staan in het allernauwste verband met de Vl'aagstukken 
ex- en import betreffende. Nederlandse zalrenlieden, die relaties met Polen wensen aan te 
knopen of reeds bestaande relaties willen verstevigen zullen juist in ons land gegevens 
vinden dienstig voor het door hen nagestreef de doel. 
Verschillende Hollandse firma's hebben reeds de gelegenheid aangegrepen om in artikelen in 
Poolse tekst - want ons orgaan wordt ook in een groot aantal exemplaren naar Polen ver
zonden en bereikt daa1· alle toonaangevende instanties - overzichten te gcvf'n van de stand 
hunner werkzaamheden. Gaarne stellen we daarom voor firma's die handclsbetrellliingen 
met Polen willen aanknopen of versterken, een gedeelte van onze plaatsruimte ter beschikking. 
Wij maken genoemde firma's tevens attent op de artikelen in onze statuten, waar gesproken 
wordt van onze twee categorieën van donateurs, die welke een maandelijks bedrag van f 50.-, 
en die, welke een maandelijks bedrag van f 100.-, voor ons werk ter beschikking stellen. Het 
bewustzijn, dat we zowel op cultureel als op economisch gebied belangrijl{ werk verricht heb
ben en nog zullen verrichten sterkt ons in het vertrouwen, dat zij, die bij het handelsverkeer 
tussen Nederland en Polen betrokken zijn, eveneens een duidelijk begrip hebben van de be
tekenis van ons werk. 

De Voorzitter van de 

VERENIGING NEDERLAND-POLEN 

S. VAN PRAAG 

--------------------------- ------------------ ---------------------------- - -------------------------------
Datum 

De ondergetekende : 

Adres (straat): 

W oenplaats: 

wenst donateur te worden voor een maandelijks bedrag van vijftig gulden* 
voor een maandelijks bedrag van honderd-gulden ) 

•) Doorhalen wat niet verlangd Handtekening 
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Oorlogsschadr 
De l\\ ccdc werelcloorlog heeft aan de Poolse 
wetenschap grote schade berokkend. De ver
liezen aan mensen bedroegen ongeveer 40 ró 
van het vooroorlogse aantal "·etenschappelijk 
geschoolden en dus niet onmiddeliUk te ver
,·angen werkers. !'\iet minder groot was de 
schade in fabrieken en laboratoria. 
Alleen al in Warszawa werd 63 )ó der weten
schappel~ike instituten volkomen en 36 r;ó ge
deeltelijk vernield. 23 c-á der bibliotheken 

•
·erd LoLaal vernietigd, terwijl 91 % der 
verige heL beeld van een treurige verwaar

lozing vertoonde. 
Men moet hierbij nog vermelden, dat alle 
hogescholen in Polen tijdens de bezetting der 
nazi's gesloten waren. 

Wederopbouw en uitbreiding 
De jaren na de oorlog zijn allereerst gewijd 
geweest aan de wederopbouw der weten
schappelijke instellingen en de opleiding van 
kaders met het doel, zo spoedig mogelijk de 
gevoelige leemte aan te vullen, die ontstaan 
was enerzij els als gevolg van de hoge ver
liezen aan mensenlevens onder de weten
schappelijke werkers in Polen, en anderzijds 
tengevolge van het sluiten van alle Poolse 
hogescholen tijdens de nazistische bezetting. 
Er moest echter, onafhankelijk van het her
stel der vernielde wetenschappelijke instellin
gen, na de oorlog een belangrijke uitbreiding 

aïervan vcrwezenlijkt worden. Immers, de 
-.evolutionnaire veranderingen, welke zich op 

politiek, economisch en cultureel gebied in 
Polen voltrekken, hebben ook de Poolse 
wetenschap voor de geweldige taak gesteld, 
binnen zo kolt mogelijke tijd aan de natio
nale economie een veel groter aantal weten
schappelijk geschoolde werkers dan vóór de 
oorlog te leveren. De Poolse regering heeft 
een aanzienlijk bedrag ter beschikking ge
ste lel voo1· de uitbreiding van het hoger onder
wijs en het net van niet-universitaire weten
schappelijke instituten. 
Deze situatie wordt geïllustreerd door enige 
cijfers over de toestand van het hoger onder
wijs vóór de oorlog en thans. 
In J 938 bestonden er 28 hogescholen en 

het aantal studenten bedroeg 48.000. Van dit 
aantal ontvingen voor de cursus 1937138 
2.564 studenten een stipendium ,·an gemid
deld 50 ztoty per maand. Dit was dus iets 
meer dan 5 procent. 
De hogescholen droegen in die tijd een zuiver 
"elite" -karakter. De studenten stamden 
hoofdzakelijk uit de kringen der bm·gerlijke 
intelligentia. Het percentage van kinderen 
van arbeiders en boeren, die aan een hoge
school studeerden, bedroeg ternauwernood 15. 
Heden zijn er in Polen 80 hogescholen, waar
van 19 technische (vóór de oorlog 4), 10 ecA 
nomische en 10 medische. Een even opmerk'P-' 
Jijke en sneUe ontwikkeling maakten ook de 
paedagogische en kunst-academies door. 
Grote groepen arbeiders werden in de ge
legenheid gesteld aan een hogeschool te 
stuclet'en, voor wie zull<s vóór de oorlog om 
politieke redenen onmogelijk was. 
:tódz bezit 9 högeronderwijsinstellingen, 
Katowicc 6, Cz~stochowa en BiaJystok eilc 2. 
Buitengewoon snel heeft het hoger onderwijs 
zich in de na de tweede wereldoorlog her
wonnen gebieden ontwikkeld. 
Gdai1sk bezit thans 6 hogescholen, Wroc
raw 7, Szczecin 3 en Olsztyn 1. Het aantal 
studenten is heden tot 123.435 gestegen, 
waarbij men in het oog moet houden, dat de 
poorten der hogere scholen zich in Polen door 
de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen 
geopend hebben ,·oor de arbeiders- en boeren
jeugd, die thans ongeveer 60 procent - in 
het eerste studiejaar ruim 65 procent -, a 
draagt van het totale aantal studenten. W 
In het lopende studiejaar zijn 54.553 gewone 
stipendia toegewezen, dus ongeveer 45 pro
cent van het aantal studenten (voor de oor
log ongeveer 5 procent) . Bovendien zijn 800 
wetenschappelijke studiebetu·zen verstreh-t, 
1791 stipendia voor het verkrijgen van een 
diploma, 5152 voor studentenwoningen en 
5200 speciale studiebeurzen voor kinderen 
van arbeiders en boeren, die deelnemen aan 
tweejarige cursussen ter voorbereiding van 
universitaire studie. 
Een ander bewijs van de betekenis, welke de 
regering van Polen aan de organisatie van 
wetenschap- en hogeschoolwezen hecht, was 
de oprichting in het afgelopen jaar van een 



afzonderlijk Ministerie van Ilogescholen en 
\\"ctcnschap. Vóór de oprichting van dit 
ministerie ressorteerde een en ander onder 
het ::\finistcrie nm Voorlichting. 
Het is duidelijk, dat niet zulke goede resul
taten bereikt zouden zijn, indien de Poolse 
mannen der wetenschap, zowel professoren 
als jongere wetenschappelijke werkers, niet 
met zulk een ongekende geestdrift en op
offeringsgezindheid, krachten noch tijd spa
rend, een enorm aandeel hierin hadden ge
had. 

A gelijk met de uilbreiding van het hoge
~hoolwczen is er gewerkt aan de vaststelling 
en de hervorming der studieprogramma's. 
J\Iet deze taak heeft zich de Centrale Raad 
voor de Wetenschap en het Hogeschool
wczen bU het Ministerie van Hogescholen en 
Wetenschap (vroeger het Ministerie van 
Voorlichting) bezig gehouden, terzijde ge
staan door alle vooraa11staande wetenschap
pel\jkè werkers. 
Ondanks het gebrek aan materiaal in de 
wetenschappelijke inrichtingen (lokalen, uit
rustingen, bilbiothekcn enz.), dat zich in het 
begin pijnlijk deed gevoelen, werd veel nieuw 
onderzoekingswcrk ondernomen. Talrijke 
vorsers verwierven de Staatsprijs voor 
Wetenschap. 
De vijf jaren van het bestaan van het Demo
cratische Polen worden gekenmerkt door een 
snelle uitbreiding van het net van zelfstan
dige instituten voor wetenschappelijk onder
a k. waan·an er thans reeds bijna 80 be
~an. 
In verband met de grote veranderingen, die 
op alle gebieden van het Poolse leven plaats 
vinden, zijn nieuwe, g-rootse opgaven voor de 
wete11schap gerezen. \Vant onder de ver
anderde maatschappelijke voorwaarden in 
Polen, waar men doende is het socialisme op 
te bouwen, zUn de sociale belangen en de 
rol van de wetenschap geweldig in betekenis 
toegenomen. 
Deze veranderingen vonden hun uitdrulddng 
in het Eerste Congres der Poolse Weten
schap, dat van 29 Juni tot 2 Juli 1951 in 
Warszawa gehouden is. 

Het congres der Poolsl' Wetenschap 
De voorbcroidcnde werkzaamheden voor het 
Congres vonden plaats in 11 secties, die ver
deeld waren in 61 subsecties, te weten : Sectie 
voor Sociale en Humanistische Wetenschap
pen (9 subsecties), Sectie \'oor Economische 
Wetenschappen (8 subs.), Sectie voor Wis
en Natuurkunde en Astronomie (3 subs.), 
Sectie \'Oor Energetica en 1\Iechanische Tech
nologie (5 subs.), Sectie voor Ingenieurs- en 
Bouwkundige \V etenschappen ( 6 subs.), Sec
tie voor Scheikunde en Chemische Technolo. 
logie (17 subs.), Sectie voor Bodemkunde (6 
subs.), Sectie voor Biologie en Ag-rarische 
Wetenschappen (6 subs.) en een Sectie voor 
Medische Wetenschappen (4 subs.) . 
De voorbereidende werkzaamheden voor het 
Congres hebben de Poolse wereld van de 
wetenschap in beweging gebracht. Aan deze 
voorbereidingen hebben ongeveer 850 leden 
der secties en subsecties, en ongeveer 2500 
mensen van de wetenschap en de praktijk, 
buiten de voor het Congres gekozenen, 
deelgenomen. Er hebben ongeveer 700 zit
tingen der secties plaatsgevonden en er zijn 
ongeveer 1300 referaten uitgewerkt, men 
heeft persoonl\ik vele streken bezocht en 
heeft gebruik gemaakt van de uitslagen van 
talrijke enquêtes. Behalve de vergaderingen 
Yan secties en subsecties ziin er vóór het con
gres 125 wetenschappelijke b\ieenkomsten 
geweest, waaraan vaak 500 personen deel
namen, b.v. bijeenkomsten ter bestuderina 
van vraagstukken op het gebied der kunst o'f///11 
van het onderzoek der Poolse taal, plantkun
de, dierkunde enz. Ook zijn er wetenschappe
lijke conferenties georganiseerd, die soms 
meer dan twee weken duurden en die ver
schillende takken van wetenschap in onder
ling verband behandelden, zoals de conferen
tie van biologen, agrobiologen en medici. 
Bij deze voorbereidingen werd het verleden 
en de huidige stand van de Poolse weten
schap aan elkaar getoetst. De Poolse weten
schap heeft altijd een schone vooruitstreven
de traditie bezeten, en naast wereldberoemde 
figuren als Kopernik (Copernicus) en Curie
Sktodowska treffen wij tientallen namen van 
Poolse geleerden aan, die in het kader van 

hun lUd \"OOL'Uitstrc\"ende opvattingen ver
kondigden en een belangrijke rol gespeeld 
hebben in Polen zelf. 
Dank zij de voorbereidingen voor het Weten
schappelijk Congres is er meer begrip gewekt 
\'oor de methoden \"an gecombineerde arbeid. 
De wetenschappelijke werkers begrepen de 
betekenis Yan de ideologische beginselen der 
wetenschap. 
Tijdens deze voorbereidende werkzaamheden 
heeft men meer inzicht gekregen in de be-

i .ppen discussie, kritiek en zelfkritiek, die 
fundamentele vormen van wetenschappe

hJk werk zijn. 
Een der belangrijkste resultaten, die men be
reikt heeft, is het inzicht dat onderzoekingen 
planmatig· geleid moeten worden voor alle 
takken der wete11schap. Voorts ontstond er 
begrip voor de noodzaak van concentratie der 
inspanningen bij slcutelopgaven, die van het 
grootste belang zijn voor de vooruitgang der 
wetenschap en die bij alle gewichtige vraag
stuld<en in de praktijk naar voren komen. 
Het belangr\jkste resultaat op organisato
risch gebied is, naast talrijke bijzondere be
sluiten betreffende de oprichting van nieuwe 
leerstoelen, instituten en laboratoria, de 
systematische voorbereiding van wetenschap
pelijl{e uitgaven en de methoden om de 
wetenschap te populariseren. En voorts het 
eenstemmige besluit van de deelnemers aan 
het Congres, de verouderde organisatie van 
de wetenschap in Polen volkomen te wijzigen 
A r een centraal coördinerend instituut voor 
~enschappelijk onderzoek in de vorm van 
de Herschapen Poolse Academie van Weten
schappen. 
Het Congres der Poolse Wetenschap vormt 
een afsluiting van de eerste periode van de 
wederopbouw en de uitbreiding der na-oor
logse Poolse Wetenschap en het Hogeschool
wezen. Dit ·was een periode waarin naast de 
reeds vcrrijzende nieuwe vormen een essen
tiële plaats werd ingenomen door oude or
ganisatievormen, die een anachronisme wa
ren tegenover cle machtige economische, cul
turele en politieke ontwikkeling van het De
mocratische Polen. Het Congres van de 
Poolse Wetenschap is het begin van nieuwe 
organisatievormen; het heeft cle ideologische 

basis gelegd voor de wetenschap en heeft uit
drukking gegeven aan een behoefte om te 
komen lot een harmonische samenwerking 
van de wetenschap en de opbouw van nieuwe 
maatschappcl\ikc verhoudingen in Polen, die 
moeten leiden tot een ontwikkeling van het 
socialisme en de vredesgedachte. 

• 

• 

van 16 Februari tot 19 Maart 1952 

te Amsterdam 

• J. \V. Brouwersplein 7 

Dagelijks van 11-5 en 7-9 uur 
Zondags van 2-5 uur 

Het Hoger Onderwijs 
in Polen 

• 

Vereniging Nederland-Polen 
j. W. Brouwersplein 7, Tel. 93700, Amsrerdam·Z 
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RAPPORT VAN KB 

:To. : 
Betr . : 
Typ. D. 

Ju\.N HB HC 

4583 /3lJf!b 
TJ:NTOONSTELLING ''HOG.:I:R OHD~R.IIJS IN PeLEN'' 

Bijgaand doe ik U toekomen eon lijst met namen van 
personen, aanwezi g bij de opening van de tentoonstelling 
"Hoger Onderwi js in Polenn op 15-2- 1952 • 



• ... 

• • 

Opening tentoonstellli1g Hoger Onderwijs in Polen 

15 - 2 - 1952 

JE. van Gasteren Menage Challa 

l Peter Alma 
E. 

~·. I.i. Meyer 
~ ~ Mini Baruch Ponstein 

Jetje 
Bets Bayens 

Y- • 1..! . Bakker 
Res Lauwere 

1.. Santen 
- N. V. Nehim 
x Bam Goudsmit 

kunstschilder 
Het Parool 
E.v.c. 

H.s.w. A'dam 

_, Moiszi Ame·tros et Madm.Charge d ' affaires de la Hongrie 
••• 
A.H. 3.Krieg ? 

.,... F . Berlij·n 
i B. E. Berlijn v.d. •••• 
x H.J. Nijman fed.v.Vooruitstr.Studcntenver . 
__. A. W.Muich 
1-- E. 7lellerdieck 

Dagblad De 'Naarheid 
- P . G.Sibbel ee v.Eronkhorst 

H. • • • • • 
••••• 

'I· .1? . Eekman 
'f. Bot architect 
~ H. Bot Ni.... J{ l 
). J.H.van Santen Meder 
- IC.Joos leeraar Barleusgymn. 
XIP . E. Eldering journaliste 
x1L. Braat beeldhouwer en publicist 
~. Ljoeba Dworson lerares Russisch 
x A. Webeling timmerman 

x. J. Braat h.t.ass.s.T.B. 
- H. Terlaan 
'< Grtehe la Croix 
x Jan Kann 

Dr . P .J.Nolte 
9 COJ1 H. Du ••• 

f...• T. Bergen 
\ C.Obbes 

physicus 
graveur 
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RAPPORT VAli KB 
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No.: 4612 

-:-1 lTR~ K s ' L~, 
' Uit : ___ !.:.h~Jt1.1. ... I 

A9.ne . . ... ../.J:S-.1.~ l J 
V tor :.. ... 0 .6 !O:::.J 

Betr. : VEREiHG TIJG NEDEdLAND-POLEN • 
Typ.C. 

Van een betrouwbare medewerker werd vernomen, dat de Chinese 
s~udent Sli'! HOK TJ'tVAN, wonend,e Admiralen,..,.racht 67 I!I te A'l"tam onder 
r.e Indonesische en Chinese atu.denten een brochure over het Hon:er 
On"erwijs te Polen hee:ft verspreieL 

Deze brochure is afkomst i". van de verenj ~inrr Nederland-Polen 
af à elin.v. J. ii .l3rouv .. ersplein 7 te A' dat .• 

Een exolliplaar van deze brochure pa~t hjerbij. 

KB, 31 Maart 1952 

Bijla,.,.e paat 
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No. z 4812 /l.rtÎ.!J-
Betr.: VERENIGING NEDERLAND-POLEN. 'J' _ . . ~ ~ 

' ,;', 11 / /./- ../ (.Al_.,-~'-?~. t. 
Typ.D. V~ 

Bijgaand een circulaire van de Vereniging Nederland-Polen, 

bestemd voor leden van de culturele club van die Vereniging. 

KB, 21 April 1952 

Bijlage: 1 circulaire 
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/Jf/3~- . 
R ED.-TIJDSCHRIFT E N SECR. NE OER LA~ D-PO'LE N 

M,' 

I W. Brouv.: cr-~pl-:ul 7. Amstert.!.un I' ... Td .. ·rOC'In 9J700 lh.t;~.g. 10'1'12.}, Pourck.\:ntno 
51&-!o; c..n.v. de: P~nnmomecste-r '"" dr \ -ch:n \1 nu .!' .. derl,and·Po1cn te Leiden 

Amsterdam, datum postmerk, 

Uw bijdrage ad f 1.- over 1951 als lid van de cultu
rele Club van de Vereni ging Nederland- Polen m~chten 
wij tot op heden nog niet ontvangen. 

Wij vcrzoeken U daar om vriendelijk dit bedrag alsnog 
spoedig te doen overschr i jven op postrekening No • 
518467 van de penningmeestor van de Vereniging 
Nederland- Polen te Lei den. 

Mochten wij deze eversebrijving niet binnen 14 dagen 
na vcrzending van deze brief ontvangen hebben, dan 
zullen wij zo vrij zijn eon kwitantie aan te bieden, 
verhoogd met ineassokosten. 

Wij maleen van deze gelegenheid gebruik U er opmerk
zaam op te maken, dat U zich voor f 4. 50 kunt 
ab~nneren op het tijdsehrift Nederlan~Polen . 

~'i'(~ 
Hoogaçn1ienÜ', \ 

De admini$trati6}v4n de 
Verenigin~~~ a d- Pol en 

* ~? N. B. -~ 

Als lid van de Cul tur el e Club van do Vereniging 
Nederland- Pol en ontvangt U een present- exemplaar 
van onze brochure "Papierknipsels - een Poolse 
Volkslrunst" . Voor niet- leden kost deze brochure 
f 0.35. Wij hopen, dat U zecrrvelo van deze fraai 
uitgevoerde brochuresonder Uvvrienden on bokenden 
zult willen verb:eiden, · · 

Naam: Straat : Woonplaats: 
• • , ... ••••• ••••••• • • ••c. • e•• ••• • •• • ••• •• • • • •• • •••• •• 

Hiermede bestel ik stuks van de brochure 
"Papierknipsels - een Poolse volkskuns.t". 
Het verschuldigde bedrag ad f 

x wordt overgeschreven op postrekeni;ng No . 
518467 van do penningm. v . d.Ver. Ncderland- Polen 

x wordt voldaan aan het bureau, J . W. Brouwers
plein 7, Amsterdam 

x wordt per postwissel overgemaakt 
x Doorhalen wat niet verlangd wordt. 
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No. : 4658 
Betr. : VERENIGING NEDERL!\.ND- POUN. ._/ 
Typ .E. 

l fi51. z I .i_ 
~1 

2 ~~ 

IJ..r/'J-7 
I I 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de Poolse 
gezant aan GORZYNSKI heeft opgedxngen ook in Rot t erdam een 

\\ afd. der vereniging Ned.-Polen op te richten 

KB , 3 Apr il 1952. J. 
~ 
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No.: 4890 

/x 

Betr. : VERENIGING .~EDERL.L.'ID-POLEN . 

Typ.D. 

~,} '1- l Uit betrouvrbare bron werd vernomen, dat :áevr.Mr . Ml! .. "'URS v . d.BURG (Parool) 
"-~~ ~ Jen Prof.BAKKER hebben bedankt voor het lidmaatschap der Ver . Nederland-
~P~ \ Polen. a K 

Zij hebben verzocht hun namen uit het aanbevelinga comité te schrappen . 
XlOok de firma Tex te Amsterdam heeft bedankt. 

Door de vele bedankjes heeft de Poolse gezant aangeraden het aanbevelings
comitá helemaal niet in het blad te plaatsen. 

KB, 28 April 1952 

[V"RtJ VOOR .ACTIE] 
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RAPPORT VAN KB 
AAN HB 

No . : 4958 
Betr.: VEREifiGING P~ERLAND-POLEN . 

Typ . n . 

In aansluiting op het gestelde in rapport No.: 4890 d.d. 28-4-1952, 
deel ik U mede, dat met de daarin genoemde Prof.~~R, bedoeld 

wordt Prof. BECKERt dit moet al thans \'lorden aangenomen . 

KB, 2 Mei 1952 
\ 

VRIJ VOOR ACTtE I 



RAPPORT V.u~ KB 

AA.i'f HB 

No.s 4888 

Betr.: VZP.ENIGING NEDERiuU"ill-POLEN • 

Typ . l) . ~~~ · 
J~....;~~ 

Uit betrouwbare bron vernamen WlJ, dat door de Vereniging Nederland-Polen 
formulieren aan de leden van Ned .-Polen eostuurd werden, om het lidmaat
schap te betalen-Daarop kreeg men veel brieven van mensen die schreven, 
dat zij nooit lid zijn geweest .In Ned . -Polen zegt men, dat dit niet waar 
is . Men heeft bewijzen.,Sommigen van hen hebben verleden jaar wel het lid
maatschap betaald, maar zij zijn nu bang lid te zijn, in de situatie, die 

/ 1 er nu is. Sommigen, Limph en een Houthandel hebben millioenen verdiend in 
de handel met Polen.(de Limph heeft glas , inplaats van brillianten aan Po
len geleverd) . Een R. DRUIC'<E:R wilde, voordat hij zijn lidmaatschap betaalt, 
de statuten van Ned. -Polen zien. Er zijn er meerdere die dat vragen.Men 
wil ze nu laten drukken . 

KB, 28 April 1952 

\ VRIJ VOOR ACTIE ] 



POOLS CONCERT 
CONCERTGEBOUW (Grote zaal) - Zondag 20 Juli 1952 - 8 uur • • onder beschermheerschap van Zijne Excellentie TADEUSZ FINDZINSKI, Gezant van Polen 

Met medewerking van de Poolse zangeres 

LYA ZIVERTS 
en het 

ROTTERDAtiSCH PBILHARMONISCH ORKEST 

• 

onder leiding van de Poolse dirigent 

-- --ZDIESLA W GORZYNSKI 
van het Omroep-orkest te Warschau 

Programma werken van o.a. MONIUSZKO - PANUFNIK 
KRENC - SZYMANOWSKI 

Prijs l f 0.751 (incl. rechten). Kaartverkoop en plaatsbespreking vanaf Donderdag 1 7 Juli 
aan de zaal. Tel. 27500 Z.O.Z. 

Organisatie : VERENIGING NEDERLAND- POLEN - J. W. Brouwersplein 7, Amsterdam. 



K.:arten tevens verkrijgbaar aan de onderstaande adressen: 

Mevr. B. Büttinghausen, Wauwermanstraal 19 - Tel 95945 

Mevr. L. ter Laan, 2e Helmersstraat 8 - Tel 86804 

Uitgeverij "Pegasus", Leidsesiraal 25 - Tel. 35957 

Boekhandel 
Republiek der Letteren, Rokin 40 - Tel. 30328 

H. Sibbelee, Kromme Waal 31 - Tel. 22112 

Dr. C. van Emde Baas, Stadionweg 80 - Tel. 90580 

Muziekhandel 
Broekmans & van Poppel, van Baerlestraat 92 - Tel. 28084 

en de Vereniging NEDERLAND-POLEN - J. W. Brouwer;::Jiein 7 
Tel. 93700 (b.g.g. 20992) 



• 

• 

ORGANISATIE: 

VERENIGING NEDERLAND-POLEN 
O nder beschermheerschap van Zijne Excellentie TADEUSZ FINDZINSKI, Gezant van Polen 

Pools Concert 
* 

DEN HAAG 
Houtrusthallen 

Zaterdag 1 9 Juli - 8 uur 

* 
Alv1STERDA!v1 

Concertgebouw (gr. zaal) 
Zondag 20 Juli - 8 uur 

* 

met medewerking van de zangeres 

Lya Ziverts 

en het 

R01'TERD. PRILHARMONISCH ORKEST 
onder leiding van de Poolse dirigent 

Zdzislaw Górzynski 

I. Ouverture uit de opera .. HALKA" Stanislaw Moniuszko 

11. Aria uit de opera .. HALKA" - 2e akte 

L Y A ZIVERTS - zang 

111. ..DIE STEPPE" - Symphonisch gedicht Zygmunt Noskowski 

PAUZE 

IV. SINFONIA RUSTICA Andrzej Panufnik 
a. Con tenerezza 
b. Con grazia 
c. Con espressione 
d. Con vigore 

V. Concert-ouverture Carol Szymanowski 



De Poolse dirigent ZDZISLAW GORZYNSKI, die sinds 193ó aan het 
Radio-Orkest te Warschau verbonden is, werd in 1895 te Krakau geboren. 
Na het behalen zijner di 01oma's als pianist-componist aan hel Conse,."ato· 
rium aldaar, studeerde hij nog enige tijd in Weenen bij Franz Sc' kk. 
Hierna was Zdzislaw Górzynski dirigent ven de Opera·orkeslen te 
Knskau en lwow, waarbij hij ook enkele malen in hel buitenlcnd, o.a. 
bij de .,Wiener Volksoper" te Weenen (tijdens de uitvoering der Opera 
.,Halka" van Moniuszko) optrad. 
De oorlog onderbrak tijdelijk zijn carrière. 
In 1945 werd onder zijn leiding een nieuw Symphonie·Orkest Ie lodz 
opgericht. In de hierop volgende jaren vervulde Zdzislaw Górzynski tal· 
rijke gastdirecties in het buitenland, o.a. te Parijs, Zurich, Budapesl, Praag, 
Berlijn, Sofia etc. 
Sinds 1949 is hij directeur van de Opera Ie Warschau. 

ZDZISLAW GORZYNSKI 

HOLLANDSE TEKST VAN DE ARIA UIT .,HALKA" 

Ik zou graag kn ielen bij het kruis aan de weg, 
Opdat de Heilige Moeder Gods van Czestochowa 
Zich over mij erbarme. 
0, ik arme wees, veel heb ik reeds geleden. 
Waaf ben je, mijn Jontek? 
Daao· is een bruisende, vrolijke jacht, 
Hier donkere nacht. 

Hij nam afscheid van mij, de adelaar, 
Hij keert terug met mij in het paradijs der bergt!"· 
Dag en nacht moet hij verlangen. 
Hij kom! terug, als ik maar naar hem uitkijk. 
Dan komt lol mij het paradijs! 

Als ik 's morgens met de zon gelijk een leeuwerik omhoog kon stijgen 
OI als een zwaluw in de blauwe lucht kon zweven 
OI als een vis in de rivier kon zwemmen naar jou toe . .. . 
Maar ik ben noch een dartelend visje in de Weichsel 
Noch een zingende leeuwerik, noch een snelle zwaluw. 
Slechts het speelse windje zingt: Jasjko komt! Jasjko komt! 

Ach, kon ik als de ster, die zich boven de rots in de bron weerspiegelt, 
Mo in jouw ziel, In jouw hart weerspiegelen, 
Zodat in het bleke licht der sterren mijn tranen jouw hart zouden ontroeren. 

Maar het is mij niet mogelijk, een vlam te zijn 
Noch kan ik suizen boven de bomen. 
Want ik ben noch een ster noch een dwaal li cht. 
En steeds maar gaat een steunen over de bedauwde velden - o mijn 

arme meisje. 

Ach, als onder deze verweende ogen slechts een vlammetje of een 
dwaallicht voor hem kon oplichten, 

Zoals de maan boven de wouden, 
Om hem aan mij te herinneren. 
0, kon Ik slechts als de leeuwerik met de morgenschemering omhoog 

stijgen, 
Naar mijn Jasjka - daar heen, daarheen. 

Maar ik ben noch een dartelend visje in de Weichsel 
Noch een zingende leeuwerik, noch een snelle zwaluw. 
Slechts het speelse windje zingt: Jasjko komt. Jasjko komtl 

Ach, mijn heer, mijn Jasjko, kom terugl 
0, mijn heer, mijn Jasjko komt terug en laat mij niet in de steekl 

LYA ZIVERTS 

• • 

• • 

STANISLAW MONIUSZKO (1819-1872) 

De grote Poolse componist Stanoslaw Moniuszko was de schepper 
van talrijke Opera's, waaronder .. Halka" en ,.De Gravin" wel de 
belangrijkste waren. 

Hij componeerde verder onnoemelijk veel volksliederen, gebaseerd 
op de folklore en op het leven in de provincie . 
Heel Polen vierde op 4 Juni j.l. de nagedachtenis van deze grote 
componist 

* 

"Hal ka" 
OUVERTURE UIT DE OPERA ,.HALKA" 
ARIA UIT DE OPERA .,HALKA" 

Stanislaw Monluszko 

Deze Opera speelt aan het begin der 18e eeuw, in de tijd dat Polen door de 

Landadel, de· z.g. ,.Szlachta" geregeerd wordt. 

Deze groot-grondbezitters genoten allerlei voorrechten, welke hen door de Koning 

verleend waren. 

Hiertegenover stond een grool aantal boeren en lijfeigenen. 

Halka, een lijleigene uit deze gelijknamige Opera, wordt door een der rijke 

grondbezitters verleid en wanhopig over óe ontrouw van haar geliefde, maakt 

zij door zelfmoord en einde aan haar leven. 

St e p p e" 

Symphonisch gedicht Zygmunt Noskowski 

ZYGMUNl' NOSKOWSKI (1846 -1909) werd in Warschau geboren en WilS een 

leerling van Moniuszko (de componist van .,Halka"), studeerde verder compositie· 

leeo· in Berlijn en werd dirigent, eerst te Constanz, daarna te Warschau. 

Hij schreei vele Symphonieën, Cantates, liederen, Opera's en Operettes. 

In het Symphonisch gedicht .,DE STEPPE" geelt hij een levendige landschap· 

schildering, waarbij hij door folkloristische middelen aan zijn muziek een sterke 

uitdrukking verleent. 

* * * * * * * * * ·* 



"Sinfonia Rustica" Andrzej Panulnik 

ANDRZEJ PANUFNIK (geb. Ie Warszawa in 1914), sludeerdê in 

Warschau en daarna Ie Wenen bij Felix Weingartner; na de oorlog 

werd hij directeur van de Staals-Philharmonie Ie Warszawa. Hij 

componeerde o.a. Varialies voor Orkest, een Trio en twee Sym

phonieën. 

ANDRZEJ PANUFNIK 

Zijn .,SINFONIA RUSTICA", die met veel succes te Berlijn en Parijs 

uitgevoerd werd en waarvoor de componist de .,Chopin-prijs" ont

ving, wordt in muzikale kringen als een belangwekkende en inte

ressante compositie beschouwd. 

Andrzej Panulnik componeerde o.a. in 1942 een .,Ouverture tra- . 

gique" en in 1943- 5 Volksliederen. Deze laatsten werden op het 

Internationale Festival voor moderne muziek, onder leiding van de 

componisl, te Londen uitgevoerd. 

* 
,,Concert-Ouverture'' Karol Szymanowski 

KAROL SZYMANOWSKI (1882-1937) heelt bij Noskowski gestudeerd. Zijn eerste werk stond onder invloed 

van Richard Wagner en Richard Strauss, maar reeds in zijn 1 e en 2e Symphonie, een piano- en een viool

sonal" en ook in zijn CONCERT-OUVERTURE slaat hij eigen wegen in. Dit werk zet met een pakkend 

en rhythmisch thema in, dan treedt een zangerig tegen-thema op, waarna tenslotte een innig thema door 

de klarinet wordt ingezet. 
Da,, beginl op klassieke wijze de doorvoering, waarin beide thema 's steeds weer in een nieuw licht ver

schijnen en vooral de hoorns een belangrijke partij hebben. Na een herhaling treden de hooldged<Jchten van 

het eerste deel weder op en voeren tezamen tot een indrukwekkende afsluiting. 

* * * * * 
D:i concert is te beschouwen als een belangrijke schakel in de keten van werkzaamheden onzer vereniging, 

welke werkzaamheden erop gericht zijn, de culturele contacten tussen Nederland en Polen hechter te maken. 

Om op h e~ gebied van de muziek te blijven, kunnen wij zeggen dat belangstellenden In ons tijdschrift 

.,Ne derland-Polen'' geregeld artikelen en mededelingen kunnen vinden betrellende de belangrijke opleving, 

die heden ten dage In de Poolse muziek te constateren valt. 

Uw aanwezigheid op dit concert getuigt van Uw belangstelling voor de muziek van Polen, hetgeen door 

d e initiati efnemer~ en de Vereniging Nederland-Polen ten zeerste op prijs wordt gesteld. Zij twijfelen er 

óan ook niet aan of U zult na deze uitvoering, ook voor eigen practisch gebruik, nader kennis willen 

maken me\ de verschillende uitingen van Poolse muziek. 

Om aan deze te verwachten belangstelling tegemoe: te komen, heeft onze vereniging een muziekbibliotheek 

ingerich:, waar U Poolse werken kunt vinden voor symphonie- en strijkorkest (partituren), voorts kamer

muziek en composities vooo· piano, viool en zang me! begeleiding . 

W ij nodigen U uit, van deze bibliotheek gebruik te komen maken. Ze is gevestigd te Amsterdam in het 

gebouw van de Vereniging Nederland-Polen, J. W . Brouwersplein 7, tel. 93799. 

• 

~----------------------------------------~ 



• 
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VERENIGING NEDERLAND - POLEN 
J. W. BROUWERSPLEIN 7 - Al!STERD-0.1 - TELEFOON 713700 

De YEREl\IGlNG NEDERLA:>D - POLEN organi•cert onder bescherming van de 

Poolse Le~aûe in Den Haag - en met medewerking van De Vrije Academie voor Beeldende 

Kunsten te 's-Graveuhngc, De Galeric Ie Canard te Amsterdam en het Kunstcentrum 

't Venster te Rotterdam - een tentoonstelling yan de werken van de Poolse graficus 

TADEUSZ KULISIEWICZ 

Wij hebbeu de eer U uit te nodigen tot bijwoning van de opening dezer tentoonstelling op 

Vrijdag 10 October a.s. IC 17.- uur in het gebouw Amicitia, Westeinde 15, bij de Vrije Academie, 

's-Graveuhage. 

Wij zullen Uw nnuwczigheid zeer op prij s stellen. 

R.S.V.P . 

De Voorzitter van de Vereniging Nederland-Polen, 

S. VAN PRAAG 



• 

• 

VERENIGING NEDERLAND-POLEN 

De Vereniging 

Nederland-Polen..._; 

• wat :ij is 

• wil 

• en ~oef 

J. W. BROUWERSPLEIN 7 - AMSTERDAM-Z. -TELEFOON 93700 (b.g .g. 20992) 

POSTREKENING 518467, TEN NAME VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE VERENIGING NEDERLAND- POLEN TE LEIDEN 



De Vereniging Nederland-Polen._; 

werd opgericht. direct na het einde van de oorlog, met het Yerlangen de zo lang on
derbroken vriendschapsbanden tussen het Nederlandse en het Poolse volk te her
stellen, welke nog versterkt waren door de directe bijdrage van Polen's zonen in 
onze ben-ijding. 
Een uitgebreid Comité va11 aanbeveling van vooraanstaande persoonlijkheden van 
alle richtingen en op verschillende gebieden van het cultureel, wetenschappelijk 
en maatschappelijk leven werkzaam, onderschreef dit streven: Wij noemen o.a : 
Prof. Dr. B. Becker, Amsterdam; Ds. W. S. Hugo van Dalen; Mr. S. Davids, Am
sterdam; Prof. Dr. J. A. van Hamel, Baarn; Ed. Hoorn ik, Amsterdam; H. Ch. G. J . 
van der Mandere, 's-Gravenhage; Prof. Dr. R. van der Meulen, Leiden; Mr. W. M. 
van Meurs-van der Burg, Amsterdam; H. M. van Randwijk, Amsterdam; Hen
riëtte Roland Holst van der Schalk, Prof. Dr. Jan Romein en Mevr. Dr. Annie 
Romein- Verschoor, Amsterdam; Jhr. W. J . H. B. Sandberg; Victor E. van Vries
land, Amsterdam; Prof. Dr. W. F. Wertheim, Amsterdam; Sam de Wolf, A' dam. 

Sindsdien heeft het werk van de Vereniging en haar maandblad "Nederland- • 
Polen", grote weerklank gevonden onder alle lagen van de Nederlandse bevolking. 

De Doelstellingen_; 

van de Vereniging - het bevorderen van een wederzijds begrip voor het werken, 
denken en streven van beide volken - worden nagestreefd in de eerste plaats door 
het Nederlands publiek bekend te maken met het leven en de respect-afdwingende, 
vreedzame opbouw in Polen. 

Het Maandblad "Nederland-Polen_>'' 

geeft U daartoe in uitvoerige, r~ik geïllustreerde artikelen over alle terreinen van 
het maatschappelijk en geestelijk leven in Polen (zoals : opvoeding en onderwijs, de 
opvoering van de produCtie en de gestadige verhoging van het levenspeil, de positie • 
van de vrouw, gezondheidsz01'g en gezinsleven, de woningbouw, de vorming van de 
jeugd, sport enz.) een beeld van de verhoudingen, waaronder het Poolse volk zich 
sinds de oorlog achter de opbouw en industrialisatie van het land heeft aanéén ge
schaard, van zijn enthousiasme, zijn reeds bereikte, enorme resultaten en zijn vast
besloten plannen voor de verwezenlijking van een gelukkiger toekomst. Naast een 
grote schat aan gevarieerd feitenmateriaal over de ingrijpende verandering, die 
zich in Polen voltrek-t en de grondslagen van de gehele samenleving hernieuwt, naast 
diepgaande, interessante analyses van de afspiegeling van dit vernieuwingsproces in 
de Poolse cultuur : de vooruitstrevende litteratuur, het toneel, dans, muziek, de plas
tische kunsten, de film, gunt "Nederland-Polen" U tevens maandelijks een blik in 
het dagelijks leven van het Poolse volk, zijn moeilijkheden en zijn levens-blijheid. 
Kortom, voor een ieder die op de hoogte wil blij ven van wat er voor belangrijks 
gebeurt in het Polen van heden, is ons maandblad de best-geïnformeerde en meest 
volledige bron : 

• 

• 

De kunstenaars en intellectuelen vinden hierin artikelen o,·er de sociale omstandig
lwden ondt'r welke deze categorieën ginds leven en werken en over de mogelijkheden, 
die te hunne1· beschikking staan om zich volledig te ontwikkelen, de arbeiders kunnen 
zich door de boeiende reportages over de sociale \·oorzieningen, het vakverenigings
Icven en de vacantieregelingen op de hoogte stellen van alles wat het Xieuwe Polen 
op deze terreinen te bieden heeft. Hun, die zich meer in het bijzonder voor de agra
rische problemen interesseren wordt uitvoerig materiaal geboden over de gemechani
seerde en coöperatieve landbebouw ing en datgene, wat hiermee verband houdt, ter
wU I alles, wat in het tijdschrift vervat is rclief en achtergrond verkrijgt door de 
weergave van de persoonlijke indrukken en ervaringen van degenen, die het nieuwe 
Polen be1·eisden. 
Een zeer grote plaatsruimte besteden we ook in ons tUdschrift aan de wijze, waar
op de planmatige economie in Polen wordt doorgevoerd. De wederopbouw en recon
structie staan hierbij in het centrum van de aandacht. Deze materie is niet in de 
laatste plaats voor de Nederlandse zakenlieden van de allergrootste betekenis. De 
1n·oblemen van de wederopbouw en de economische reconstructie toch staan in het 
allernauwste verband met de vraagstukken ex- en import betreffende. Nederlandse 
zakenlieden, die relaties met het NieuwE> Polen wensen aan te knopen of reeds be
staande relaties willen verstevigen zullen juist in ons blad gegevens vinden dienstig 
voor het door hen nagestreefde doel. 
De lage abo1mementsprijs van f 5.40 per jaar voo1· dit tijdschrift, als één der best 
\'erzorgde in ons land (onder meer verlucht met foto-reportages op glanspapier), 
zal naar onze overtuiging voor niemand een bezwaar kunnen opleveren om zich 
juist thans een inzicht te verschaffen over hetgeen zich in Polen afspeelt. 

Naast de uitgave van dit maandblad, organiseert de Vereniging onder meer allerlei 
interessante bijeenkomsten, een cursus in de Poolse taal, tentoonstellingen (zoals 
die O\'er het Poolse Kind indertijd bij "Gerzon" en nog onlangs "Warszawa herrijst 
in Vrede") ei1 geeft zij een reeks prachtig uitgevoerde en geïllustreerde brochures 
uit over verschillende onderwerpen. Reeds zijn verschenen : "Het Poolse Zesjaren
plan" (10 ct. ), "Het Hedendaagse Polen" (25 ct.) en "De Muziekcultuur in het 
Hedendaagse Polen" (20 ct. ). 

De Culturele Club 

van de Vereniging Nederland-Polen legt zich eveneens toe op het bevorderen van 
het cultureel contact, o.a. door het organiseren van filmvoorstellingen, tentoonstel
lingen (zoals over de Poolse Volkskunst), lezingen over onderwerpen betreffende de 
Poolse kunst, concerten enz. 
Van de voordelen, die het lidmaatschap van deze Culturele Club U biedt, willen wij 
slechts wijzen op het feit, dat U r egelmatig op de hoogte gehouden wordt van 
alle verschillende activiteiten en uitgaven; dat U de mogelijkheid bezit tot het bij 
wonen van alle bijeenkomsten en lezingen, waarvoor U steeds een uitnodiging ont
vangt, dat U toegang heeft ook tot de besloten fi lmvoorstellingen enz. 
U zult het met ons eens zijn, dat tegen deze vele voordelen de minimum-lidmaat
schapsbijdrage voor deze Culturele Club van f 1.- per jaat· ook voor U geen on
overkomelijke hinderpaal kan zijn om de strook aan de achterzijde in te vullen en 
daarmede het voorbeeld van reeds talrijke vrienden en belangstellenden van de 
nieuwopbloeiende Poolse cultuuruitingen te volgen. 

In rmlfommlier 
-+ 

zie achterzijde 



\\'ij hebb<.>n getracht G in dit kor t bestek een inzicht te geven in het rijk gescha
keerde, actieYe le,·en Yan onze Vereniging. Indien {I echter nog nadere inlichtingen 
over één of ander onderdeel Yan ons werk mocht wensen, dan behoeft l: slechts 
punt II Yan onderstaande strook in te vullen en wij zullen U volledig alle gege,·ens 
\'erschaff en. 

Tegelij kert ij d heeft U vanzelfsprekend hieronder ook de mogelijkheid om '{; 
op t e geven als l id of donatem· 1·an onze Ve1'enig in{f, wanneer U onze doelstellin
gen, zoals wij die hier in vogelvlucht hebben omschreven, onderschrijft en het werk 
van de Vereniging in z'n geheel wilt ondersteunen. 
Het lidmaatschap bedraagt f 7.50 per jaar (f 2.- per kwartaal). Leden en dona
teurs ontvangen het tUdschr ift gratis en genieten ook alle voordelen aan de Cultu
rele Club verbonden. 

r--------- INVULFORMULIER 

Aanstrepen wat verlangd wordt. Op te zenden aan de administratie van de 
VERENIGING NEDERLAND- POLEN, 

J . W. Brouwersplein 7, Amsterdam-Z. 

Ondergetekende 

Adres 

Woonplaats 

L geeft zich hierdoor op als : 
1) abonné op het maandblad N ederland-:-Polen, voor 

* a. f 1.35 per kwartaal 
* b. f 2.70 per halfjaar 
* c. f 5.40 per jaar 

2) lid van de Culturele Club van de Vereniging Nederland-Polen, voor f ............ per jaar. 
(Minimum * f 1.- per jaar.) 

3) lid van de Vereniging Nederland- Polen, voor: 
*a. f 7.50 per jaar 
* b. f 3.75 per halfjaar 
* c. .f 2.- per kwartaal 

4) donateur van de Vereniging Nederland-Polen voor f ............ per ............ . 

II. wenst nadere inlichtingen omtrent ................ ..................................... . 

liL wenst een proefnummer van het maandblad Nederland-Polen. 

Datum 

Handtekening: 

*Wenst dit bedrag te voldoen per giro{kwitantie. 

19 ...... . 

• 

• 
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L.S. 

R ED.-TIJ DSCHRIFT EN SECH.. N EDEHLA N D-POLEN 
J. \\. Brou"-\!r-.plc:JI\ 1. Am t~rd m ·Z r('!~f..>un 'Jol7\.\) (h U·O· ](qJ1J. Po .. tr~kcn no 
51~-lh;' :.n.\'. de pcnutnyrnt:C"'-Ct:r ''ÖHt d~ Vchn~lnQ N.:-Jl"rf.~nd • Pc·len ((' l..c-tden 

Aan onze Leden , 

Hionncde berichten wij 'U? dat d0 Vcroni?;ing ~Nl.orJ .u· · . . 
Polen een Pool s Conc ert organisvert . H:n-c ecn.•.cor G ,.-_;_L'.·'• ;, 
pl aatG in (i.::: grote zaai van hot Conc~v:· ~g(:OOilVt -~<. 
Amst crcl.arn op Zondag 20 Juli a . s . dor:: avon<.tG O·J () 1;:ur. 

Er· zullen werken wordon 1r.i tgovoord va:1 h(.;J.C.1'1aagsc 
Poolse cor'lronj.s ton , Cc\:: :·,,;.llcn g0u-::. ol';(.!l 1.ü t oor"'pi on 
kelijl.:o Po~lso e.Tiu 's '--;c: .)Cl1[:;C::J. 'No:·C:..o.r • • 

Hot Rot tordame Ph i niél.Tt1"Jnü·c~- lL~~ •. <:. ·; :~.-lJ. l•.o-:· p-ror;ramn1a 
Ui tVO(.'::-'.:)n, 0!1.'.0I' i (;]_t: :Ï.l?.<.1 Vé.:-:1 ,i.~ !': :. ',:._• 'l.Ll ·- .c.:.i:. 1:-0J (.;.'L 

over g0.cOl'lC.n t~k·Jnfic d ir ..:gor; -t r .. n ll'~ - r .. l.d..Lo·-v· iro--1">o:>:'l"·)S t 
te \/arn~a.wa, Górzy11sk:;_, 

Overbodi g U erop cpme:-kzaa.'Il ·cv 11.-i~':~Jl'.? û:::. t o-.:n il.C:>:'f;J.l.ijr.: 
concert voorlopig wel :::on '2.nld ~c> •• Lül;ü.l r: ~0.1 zo ~.:jn (;l'l 
iets unieks i s voor het J.J,l.,J·;~ ~rdc.J11~c mu~).G)~lj.c. -rl'lv.!.c 
publiek. 

Tor popularisering van dit c 0:0:1c .3t x·oqHm vrj_ j Uw J:..ulp 
in . Bestolt kaarton voor de voo:nrc.rk.o r/1? on helpt lliü~ ... o 
doz0 avond tot oen succes to JUakon ! 

Do toegangsprijs bodraagt f 0. 7S (p1aa·Gsl:c sprek:i.ng niè·c 
inbegrepen) . Kaarten te ver krijgen a~n ons bn.rov.u 
J. W. Brouwersplein 7 en op 18 en 19 J::tJ.i ve.n 10 -· 4 w.rr 
aan de cassa van hot Concertgebouw. 

Leden van de Vereniging Nodo:>:"J.m'á.--Polcn hebbon rocht 
op 25% reductie . 

Wij zijn zo vrij U hierbij een tweetal !ce.ru:te.1 toe te 
zenden mot het vriendolijk vcrzoek dc2;c v~.)t..r vigo_1 
gebruik aan t e wenden, r esp , à.c:<.û i::c '' ·~ rk\)püYJ . 

Met 
en 



Achtereenvolgens aan: 

,v-

Interne aanwijzingen A C D. 

H. ACD .• nao;e~ 

Dat.: L 7/ 1'--./ /!_ ACD. p Dat. )f-j-S7.. Par.: /1( @ 

BEHANDELING AFZ./PAR. DAT. 

_ ~ L..- 7 ll t-4 1t 1--t 1~-.L J~h Î ~ r 

~~~ 'E/P,d ~rs'. 

,: . ....._. //+ k....._-

D 28 25 000 ~ 10€60 • "S l (JJH) 
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Uit betrouwbare bren "'~:t·è. vcrno·v~n, i._t o:;> t\e ~4e April 1~·52 een le len
Vo..;re.::.derinc; ven de Yerenig~ng '1ed.erh .. nd-Pn1en werd ~choud.en, "'"'"'·1'0P 26 
!Jersoncn aanwezig W".ren •. 

")··.;or-ie: ui tbrei.r'ling O.er ·rcreni..;ing, lv1'!; vo.,..mon v.::.n secties voor !liuzielc, 
beeldhouwkn.nst, toneel, economie, ~te . 

X1 ·r . VfTI;<>'1Tf'TG zegt, d:.tt niet ' l lo?cn de studenten, mn.tr juis t de jeugd 
voor Polen moet worJen geïntere.>seerd:. De jeued i, ·H·e-r vatba~r voor 
nieuwe indrukken . De studenten vinè.t men weinig proeressief . Toch zou 
men ·van iedere gemeente P.:r "'en kunnon ui tzoelcen en nJ.ar Polen sturen . 
Al::: zi~ d.an teruekomcn en hun indr11..ldcen rex·tellen, /;1Jl1en zi ~ ook de 
<1ncleren interesseren. 
i'en wil een col!lJIIissie v.::n de leden IT· ..n ~e,lerl..md-Polen n:l ~r Polen stu
ren . , .. elen 7o..~.n de 1'l.em1ezieen c,aven r.t.: ... d, rlt! te .c~t'.l ''Jn en •rilden graag 
allen zelf gaan. 

;r l GO~ZYNSKI liet hen mr.~r praten, ~1~ hij sturen wil:e, had hij al beslo
ten , r::a.ar hij wilie de indruk a&n ue leien ..::~ven, l sof zij zelf ceko
zen hadden . ~enslotte zei GOR~SKI d~t ~e ..:;czant het noe moest ~oed
teeuren . 
Veel werd o7e-:.:: d.e tentoonstell.:..r ..... uiJl:i./? "Oken. Jlg,ast n.llen vond.en ds. t de 
r-u.i.mte:J.in het gebOUW van !.et COnS'Ü 1 t 'liet taSC~ -i "k-t waren YOOr de ten
toonstelling. "Velen -;,aren bang &a r binnen g'cl.lm om te kijken. Je ~:trbei
der hee!'t het \7eer afeeschrikt, d.<:it het "Het tOeere OnJ.erwijs" is en 
dus niet voor hem. 
Nu werd er besproken dezelfde tentoonstelling in versch.:.ll ende buurten 
te or~dniseren. Je buurtvereniGineen zullen de ruimten beschikbaar stel-
len . fp~J 

I' evr . G'E]LDER- 3:;ITE'tlf éri tiseert de a-ffiche. nie is in het gebouw Felix 
. 1--J ~·eri tis opgehangen geweest en de tubei•lers heh'Jcn le .;ekste opmerkingen 
~ • daarover gemu~kt . Jie affiche he~ft ELSER getekend . 

~ot opuositie kwam men niet op de ve·· ·arle••i..ng . De 1diek iil1~LDER,'"TIESui?-1G 
luchte wel over vele din;en, b .v . toen GOFZYNSKI zeide , dat het :1esiden
tie orkest en het 'Jtrechtse o ·l<:cst c..fgeze.;d 1-J.ebben, om d"lel te nemen 
tan het concert in de ~ote z~al ven het Conç~rtgebouw o~ 20 Juli, o~~t 

.-r1 de orkestleden v:.cantie heb" en en velen ,n,.!o rr"'"~: DER LIJ::f.JEN niet goed 
vol' len . Iem~d stelde voo:: V.::Jf RAt.LTE ITan het Omroep orkest . :'oen zei 
:·evr. "'J::ï:]~SIUG: u,raarom dan niet V .... N 7<!J ~'?" 

X l,\1'Het' .t '1I;tJK en V.O:.J !LSTE"RE!l kl1.a~iien ove:: de toneelkunstenaars. :~en ~:;:n 
niet zeg~en, a_t zij weinig p~oeressief z'jn, ma~r zij zijn b~g. Zij 
tekenen niet één ci~cu1 aire! 

illc the te!'S kregen subsirlies en zullen ook een stuk als ":)e Duitsers" 
niet opvoeren .vd~ ;~ST3~~ stelde voor een ei~en troepje te vormen en 
dan het stuk op te voeren .·-"'ar GORZYUSKI cing d;> lr niet op in . 
Hij heeft van de gez~~t instructies dat het eerste klas moet zijn . 

KB, 20 ·~ei l952J 
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