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IN DE VERENIGING "NEDERLAND-POLEN",

Het is voor insiders geen geheim, dat de activiteit van de
Vereniging "Nederland-Polen"al geruime tijd te wensen overlaat.
Sinds enige maanden is de situatie echter dusdanig verslechterd,
dat de werkzaamheden practisch tot nul zijn gereduceerd. De hele
zaak dreigt als een nachtkaars uit te gaan.
De voornaamste reden van deze inactiviteit is gelegen in het
feit, dat de vereniging voortdurend aan geldgebrek lijdt. Voor een
deel komt dit, omdat de leden en begunstigers hun contributies en
abonnementsgelden niet betalen. Er is weinig belangstelling voor
de vereniging. Zo werd op een circulaire van april j.l., waarin
dringend verzocht werd de achterstallige contributiegelden omgaand
te voldoen, door slechts 1% van de geadresseerden gereageerd.
Als gevolg van de slechte financiële toestand kon het nummer
van het verenigingeorgaan, dat voor aflevering klaar lag, niet verzonden worden. Er was geen geld voor portokosten en medewerkere
om de verzending te verzorgen waren niet beschikbaar. Ook een feestavond van de vereniging, in juli in Amsterdam te houden, kon om dezelfde reden geen doorgang vinden.
Voorts werd van de zijde van het Poolse Gezantschap de laatste
tijd minder medewerking genoten dan dit vroeger het geval was.
Daar werden sinds de komst van de nieuwe gezant in de tweede helft
van 1957» drastische bezuinigingen doorgevoerd, waarvan de vereniging
mede de dupe werd.
In kringen van de vereniging ziet men dit tevens als een
poging van het gezantschap om politieke moeilijkheden te voorkomen.
De verhouding tussen CPN en het bestuur van "Nederland-Polen" is
al sedert jaren zeer koel. In 1957 kwam het bijna tot een uitbarsting.
Het meningsverschil liep toen zo hoog, dat zelfs de Russische diplo:''.-*•ƒ>,. i
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matieke vertegenwoordiging in Warschau en de Poolse autoriteiten
aldaar er in werden gemengd. (Zie ook dzz. schrijven ^21.078 dd«
11-10-1957).
Weliswaar is deze affaire door een formele "vredesverklaring"
vaxi de Poolse gezant in Nederland weer gesust, doch de onderlinge
"---verstandhouding is er uiteraard niet beter op geworden.
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Sommige bestuursleden van "Nederland-Polen" koesteren meer
sympathie voor de oppositiegroep van REUTER en BRANDSEN dan voor
de CPN. Daarbij komt - zo meent men in de vereniging - dat het
huidige Polen (de regering GOMULKA) in een moeilijke positie verkeert.
In deze situatie,, meent men, voelt de Gezant er niets voor,
de kans te lopen op enigerlei wijze in politieke kwesties met de
CPN te worden betrokken..
Hij vermijdt angstvallig alles wat in die kring of bij de
Russische Ambassade in Nederland misnoegen kan wekken en bepaalt
zich derhalve tot zijn feitelijke verplichtingen,
juli 1958
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