.f-f

BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST
——

'S-GRAVENHAGE, »*• "* V C l

üfÖ?

19

Javutraat 6 S

t48704
Bijl.:

Vereniging "Nederland-üSSR*

V a r t t o u y e, l i^ k

Hi«rm«d« hal» ik d» «*r uwe Exe«ll*nti<t al" bijlag»
aan t* bi«d«a ««n orarxittlit van da jaarvergadering Tas
d» Terenigiag nN«d«rland-US3SH, dd, 4 oa f Oo-feob»r 1952
t* Amsterdam gehouden.
/
Aaa 2t4ae BxcelleaMt
\fol* ffiJOfU VAK IE
da Mini» ter Tam Bianealandae Zaken
, -'~^\ --^ '
.
^^^^,
In afeolxrlft aam
'',.,.,.--"" "
7 X jae Bioell«nti«
%r H*W. Feldarbef
w-,. Mini«ter-Pre»id»nt
te
» Kio«ll»nÜ«
de Mini» ter ran
Btti tealandae jaken
«e '
3 3 6 1 7 - '50

Overzicht van de jaarvergadering
van de vereniging "Nederland-USSR"
dd. 4 en 5 October 1952 te Amsterdam.

V e r t r o u w e l i j k

Inleiding.
Op 4 en 5 October 1952 werd te Amsterdam in gebouw "Bellevue" - meer dan een jaar te laat - het congres van de vereniging "Nederland—USSR" gehouden. Dit waa het eerste congres na April 1950, ofschoon de statuten der vereniging
een jaarlijkse vergadering voorschrijven.
De bijeenkomsten werden bezocht door circa 300 personen,
onder wie de secretaris van de Russische ambassade te
's-Gravenhage, PETROV, als vertegenwoordiger van de Russische Unie voor Cultcubele Betrekkingen (WOKS).
Tevens was een afgevaardigde van de Belgische zustervereniging tegenwoordig.
De zaal was met bloemen en vlaggen versierd. Door middel
van spandoeken werden de aanwezigen opgeroepen tot de volgende politieke en organisatorische taken:
"Vrede en vriendschap met de Sowjet-Unie";
"6500 nieuwe abonné*'s vóór 15 Maart";
"10.000 nieuwe leden".
De toespraken waren algemeen optimistisch gesteld, doch de
reactie der toehoorders bleek zeer matig. De stemming kon
worden gekwalificeerd als: lauw.
j
Activiteit voor^ de vre des campagne .
'
/
Dook1 het contact met de WOKS en de voortdurende aandacht
der•functionarissen voor de beweerde resultaten van het
Stalinistische systeem binnen de Sow j et-Unie moet de vereniging "Nederland-USSR" gezien worden als een organisatie
van propaganda-experts voor Russische aangelegenheden.
Haar activiteit kan, mits goed geleid, het streven van de
communistische vredesbeweging aanzienlijk ondersteunen.
Wlm HULST, één. der sprekers ter vergadering en momenteel
wel de belangrijkste figuur in de organisatie, verklaarde dan ook, dat de vereniging tot plicht heeft "door groeiende activiteit de (politieke) balans definitief te doen
doorslaan naar het bereiken en voortbestaan van een blijvende vrede."
Tot dat doel moet "dwars door de mist van leugen en laater" overal "het licht van de waarheid over de SowjetUnie" worden gebracht. In het kader van de huidige politiek betekent, dit, dat omgezien moet worden naar middelen tot intensivering en verbreding van de propaganda betreffende de "vredelievendheid" van de Sowjet-autoriteiten. Elke sectarisohe afscheiding is derhalve uit den
boze.
"De vereniging een tehuis voor allen" is één van de leuzen
voor het komende seizoen.
Het waa derhalve geen vreemde geste, dat Ds W . S . H , van
DALEN, de bekende spreker van de Nederlandse Vredesraad,
in het presidium van het congres werd gekozen. Hij verklaarde, dat de vredesgedachte " op belangrijke w i j z e "
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In dit verband wordt gewezen op de grote leden- en
abonnéwerfactie, hiervoor genoemd, welke van 31 Augustus 1952 tot 15 Maart 1953 loopt.
De uitwerking van deze aanwijzingen dient te worden afgev/acht. Vooralsnog lijkt het aannemelijk, dat de ter bafel
gebrachte voorstellen rneer dienen voor de consolidering
van de in het afgelopen jaar ongetwijfeld geboekte winst
in leden en abonné'a, dan voor verdere uitbreiding der
vereniging.

October 1952.

