
MINISTERIE VAN 's-Gravenhage, „ , :
BINNENLANDSE ZAKEN Javastraat 68 ~ T J '

B.V.D.

No. : 198569. S E H E I M .
Bijl. :

Beu.: Russische propaganda in H ed er l and.

Hiermede heb ik da «er uwe Excellentie hst volgende te berichten.

Tijdene een onlangs gehouden besloten kadervergadering van de Vereniging
"lederland-ÏÏ.S.S.B." werd door een lid van het hoofdbestuur medegedeeld,
dat de vereniging gedurende dit winterseizoen slechts lén nieuwe Russische
film ter beschikking eou krijgen.

Deae beperking Betekent een ernstige handicap voor de vereniging
bij de uitvoering van haar propagandawsxkzaasÈaden, want goedkope filavoor-
atellingen vormen haar vooraasaate attractie voor het publiek. De vereniging
eou juist nu een uitbreiding van haar repertoire uitstekend kunnen gebrui-
ken, daar reeds gebleken is, dat zij set de oude files op de duur ninder
succes boekt.

Toch is deze voor de Vereniging "Bederland-ÏÏ.S.S.R." ongetwijfeld
schadelijke bepaling geen gevolg van b.v. verminderde productiviteit der
Bussisohe filmindustrie. Vorenbedoelde hoofdbestuurder verklaarde n.l. te-
vens, dat wel enige nieuwe Russische films in Nederland zouden worden ge-
bracht, doen dat dit via de normale biesoopen eou plaats vinden. Op deze
wijze sou een groter en politiek anders georiënteerd publiek te bereiken
zijn dan door aiddel van de bijeenkomsten der vereniging.

Set vorenstaande wijst er op, dat welbewust gesocht is naar een
mogelijkheid, Russische propagandafilms in bredere kring te verspreiden
dan met behulp van de Vereniging "Hederland-Ü.H.S.R." mogelijk ie gebleken.
Door de inschakeling van onverdachte bioscoopexploitanten wordt tevens de
remmende invloed veraeden, welke het optreden van communistische organisa-
ties heeft op het niet-conununiatiache publiek* Op een besloten vergadering
der Vereniging "ÏÏaderland-U.S.S.R." in het Hoorden des lande, erkende een
spreker, dat

"wijzelf als vereniging het grootste obstakel voraen op de weg
"naar een verdere ontplooiing van ons werk, oadat wij niet die
"mensen bereiken, die om welke redenen dan ook bereid zijn iets
"naders omtrent de SowJet-Onie te weten en aan deneet te komen."

San tweede argument ia stellig gelegen in het feit, dat zij , die
ontspanning zoeken, gemakkelijker de weg afleggen naar een bekend, comfor-
tabel theater dan naar een voorstelling in de huiskamer van een onbekende
stadgenoot.

Van welke zijde bovenomschreven werkwijze eet propagandafilms werd
geintaaeerd, is niet set zekerheid bekend. Wellioht is het nuttig in dit
verband te herinneren aan de reis van de voorzitter der Vereniging 'TJeder-
land-0.3.S.R."t Theun de VBISS, naar de Sowjet-Dnie in de zoster van dit
jaar (zie ook daz. schrijven no. 199016 d.d. l? Ootober 1953). Be VRISS
voerde in üoakou besprekingen over uit iaaeling op cultureel en wetenschap-
pelijk gebied .tussen de Sowjet-ünie en Hederland, ondermeer door tussonkoaal
van impresariaten. Baarbij zal ook de propaganda door middel van file» ter
sprake zijn gekomen, welliofct siag in de hiervoren geschetste propaganda-
methode een eerste aanwijzing worden gezien betreffende in Moskou opgestel-
de plannen, waarbij aan de Vereniging "Hederland-ü.s.s.R." een minder in hel
oog springende rol werd toebedeeld.
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Ben aanwijs ing daarvoor kan tevena liggen ia nat fait* dat da var*
tegenwoordifer van da WQXSt in Vaderland» Patrov, nat da Coaoartdiraetie
J. van BSSX te «e-Gravenhaga, gesproken heeft over een aantal oonoerten,
onder auspiciën der Ruasiache enbaaeade OEtrant de jaarwisseling uit ta
voeren in lasterden, Ben Haag, Botterdas en Utrecht.

In een drietal grote bioscopen in Oen Haag en Ansterdaa werd in-
tuaaen da oude Buaaiaohe film "De «lag oa stallngrad^ vertoond( die in
kringen van de Vereniging "Kederland-ü.s.S.B," totaal geen belangstelling
ateer trok* Volgana coreffiuniatisolie opgave zouden oirca 20*000 persoaea in
de reaidentia de vooratellingen hebban beaooht. Uiteraard heeft het meren-
deel der baaoekeïs zich niet gerealiseerd, dat het hier een propagacdtufil«
betrof.

Of doze filurvooratollingan plaats vonden tengevolge van het ge-
aignaleerde voomesnen, ia niet bekend» Het reaultaat aou ar aohter op «ij-
zen, dat in de as richting voor de ooaHtuniatiBOhe propaganda nog niöt te
onderschatten mogelijkheden zijn.

Ben doordruk van dit BC! ix i j van ward ter kenaieneaing geaondea
aan Zijne Excellentie da üni@ter-Preaident« alsmede aan 17» aabtgenoot
da Sinister van Onderwija, Kunsten en etenaohappan.
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