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ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING "NEDERLAND-USSR"

S_a_m_e_n_v__a_t__t_i_n_g

De vereniging kan terugzien op een - qua sfeer en stemming geslaagde vergadering. Een enigszins verantwoord secretariaats-verslag, alsmede een met cijfers geïllustreerd financieel overzicht,ontbraken ter vergadering. Een "verbreding" van de topleiding, waarnaar
reeds geruime tijd wordt gestreefd en die de Mojskouse autoriteite*n
welgevallig zou zijn, blijft voorlopig niet uitvoerbaar. Verwacht
kan worden, dat de activiteiten van de vereniging in de naaste toekomst voor het grootste gedeelte zullen liggen op het gebied van het
organiseren van toeristenreizen naar de Sowjet-Unie en het nauwer
aanhalen van de betrekkingen met de Moskouse vereniging USSR-Nederland.
In de bijlage van het rapport worden de personen genoemd, die
thans deel uitmaken van het hoofdbestuur.
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ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING "NEDERLAKD-USSR".

Op 22 en 23 oktober 1960 werd in Amsterdam de 5e Algemene Vergadering gehouden van de Vereniging "Nederland-USSR", die - gelet op
de statutaire bepalingen - reeds in 195? had moeten plaatsvinden. Er
waren naar schatting 200"afgevaardigden en genodigden.
Opening.
Kenmerkend voor de moeilijke tijd, die de vereniging sinds het
laatstgehouden congres in oktober 1955 heeft doorgemaakt, en tevens *
getuigend van het gekleurd optimisme waarmee het bestuur welhaast elk
contact tussen Nederland en de Sowjet-Unie tracht te etaleren als een
succes van de vereniging, was het openingswoord van de voorzitter J~
Theun de VRIES (26-^-190?). Over de sterke terugval en practische
stilstand van het verenigingsleven gedurende enkele jaren, voornamelijk veroorzaakt door de Hongarij e-kwestie in november 195^, werd met
geen woord gerept. In zijn +_ k^ minuten durende rede bepaalde De
VRIES zich uitsluitend tot wat zich in 1960 heeft afgespeeld op het
gebied van de culturele- en handelsbetrekkingen met de Sowjet-Unie.
De tournee door Nederland •van het Leningrader orkest en het ensemble
"Estrada", het deelnemen van Russen aan het in ons land gehouden tournooi om het wereldkampioenschap dammen, alsmede de uitzending -van een
Nederlandse handelsdelegatie naar de USSR, werd allemaal als "het
werk" van de vereniging gepresenteerd.
De VRIES roemde het met de Moskouse vereniging "USSR-Nederland"
bestaande contact. Hij voorspelde een periode van uitgebreide uitwisseling met de Sowjet-Unie, zowel op cultureel-, economisch- als op
sportgebied en beloofde, dat aan de toeristenreizen naar dat land
meer dan tot nog toe het geval was, aandacht zal worden besteed.

Begroetingen.
Onder de genodigden bevonden zich het CPN-partijbestuurslid
Jaap WOLFF (door de CPN-leiding belast met de controle op de mantelorganisaties), een zestal leden van de Russische Ambassade en de RusG E H E I M
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sische Handelsvertegenwoordiging en de vertegenwoordiger van de Moskouse vereniging "USSR-Nederland", I. KOZLOW. De Ambassade-secretaris,
I. GOROKHOW, en KOZLOW voerden na De. VRIES achtereenvolgens het woord
en spraken een begroetingsrede uit. Met het voorlezen van een tel-e- .
gram van de vereniging "Polen-USSR" werd dit gedeelte van de vergadering besloten. Doordat men KOZLOW, die i.v.m. de. wedstrijd om het"
wereldkampioenschap dammen reeds in Nederland vertoefde, als vertegenwoordiger van de vereniging "USSR-Nederland" liet optreden, ontweek
men het gevaar dat eventueel de inreisvisa voor Sowjet-Russische gasten .zouden worden geweigerd. Waarschijnlijk was KOZLOW niet meer dan
een "gelegenheids-afgevaardigde"
en heeft hij geen permanente zetel
•*
in de Moskouse vereniging.

Secretariaats-verslag.
Het gebruikelijke verslag van de activiteiten der vereniging in
de afgesloten periode ontbrak op deze vergadering geheel. Het lid van
het dagelijks bestuur, Leo KONING (15-^-190^) noemde tijdens de "algemene beraadslaging" slechts enige punten betreffende de werkzaamheden
van het secretariaat.

Financiële verslagen.
De in de agenda aangekondigde verslagen van de penningmeester en
de financiële controle-commissie werden voorgelezen door het erelid van
de vereniging, Frans WAGENER (27-10-1886). De penningmeester zelf was
wegens ziekte niet aanwezig. In geen van beide verslagen werden echter
cijfers genoemd. Het verslag van de controle-commissie vermeldde, dat
de boeken over een tijdvak van drie jaar waren gecontroleerd en in orde bevonden.

Plannen voor 1961.
De secretaris van de vereniging, Wim HULST (9-12-1916), maakte
bekend, dat in het bijzonder veel aandacht zal worden besteed aan de
toeristenreizen naar de Sowjet-Unie. Voorlopig is het aantal reizen
voor 1961 gesteld op negen, waaronder een speciale reis naar De Krim.
G E H E I M
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Voorts deelde hij mede, dat de vereniging zich in de toekomst ook op
het terrein van de filatelie zal begeven en aan verzamelaars van Russische postzegels bemiddeling zal verlenen. Hij beloofde, dat een nadere uitwerking van de plannen zal worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan. Een ledenwerfactie werd voor 1961 niet in het vooruitzicht gesteld, mogelijk omdat de per 1 december 19^0 sluitende, actie - in Amsterdamse kringen betiteld als een volslagen echec - de
nutteloosheid daarvan reeds heeft aangetoond,
Theun de VRIES kondigde nog aan dat de vereniging binnenkort
een,Russische foto-tentoonstelling zal inrichten met materiaal, dat
door de vereniging "USSR-Nederland" zal worden geleverd.

Algemene beraadslagingen.
Op de eerste zittingsdag drong een zestal hoofdbestuursleden
resp. aan op massale deelname aan de groepsreizen naar de SU, vergroting van de oplage van het maandblad en uitbreiding van de contacten
met de Sowjet-Unie.
Op de tweede zittingsdag kwamen enige voorstellen uit de afdelingen ter sprake. Ook hier was geen werkelijke discussie. Sommige
sprekers bepaalden zich tot een beschrijving van de situatie in hun
eigen afdeling. Uitzonderingen hierop vormden een lid van de Amsterdamse afdeling, dat schriftelijk vroeg om officieel protest van de
vereniging tegen de atoombom, alsmede een vertegenwoordiger uit Den
Haag, die mondeling ongeveer hetzelfde verzoek deed en bovendien een
principiële uitspraak verlangde inzake het weren van dissidente communisten (Bruggroep) uit de vereniging.
Theun de VRIES stelde in zijn antwoord, dat onderwerpen als de
atoombom en de aan het gebruik daarvan verbonden gevaren niet op het
terrein van de vereniging liggen. Hij gaf de Haagse spreker een "katje" wegens onreglementair optreden ("de vereniging is niet politiek,
doch cultureel") en verklaarde, dat iedereen, ongeacht zijn politieke
ideeën, lid kan zijn van de vereniging. Slechts als een lid misbruik
maakt van zijn lidmaatschap en daarmee politieke doeleinden dient,
kan hij door zijn afdeling worden geroyeerd, aldus De VRIES.
.GEHEIM-if--
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Verkiezing nieuw hoofdbestuur.
Een voorstel van het zittende hoofdbestuur om het nieuw te kiezen bestuur uit te breiden tot 25 personen en daarvoor te benoemen
een gelijk aantal door haar gestelde voorkeurs-candidaten werd zond'er
hoofdelijke stemming goedgekeurd. Een daarop volgend voorstel om De
VRIES te herbenoemen als voorzitter werd met applaus begroet. (De samenstelling van het nieuwe hoofdbestuur is vermeld in de bij dit *rap~port gevoegde bijlage, waarin tevens is aangegeven welke der thans gekozen bestuursleden reeds deel hebben uitgemaakt van het vorige hoofdbestuur, terwijl mede een korte omschrijving is gegeven van hun politieke antecedenten).
Slotbijeenkomst.
Na de sluiting van* het officiële gedeelte van de vergadering
werd de afgevaardigden en de genodigden een gezamenlijke koffietafel
bij Krasnapolski te Amsterdam en een cultureel filmprogramma aangeboden. Voor de filmvoorstelling was de aula van het Stedelijk Museum
te Amsterdam ter beschikking gesteld.

Conclusie.
Samenvattend kan worden gesteld, dat de vereniging kan teru-gzi^n
op een - qua sfeer en stemming - geslaagd congres. Het ontbreken van
een enigszins verantwoord secretariaats-verslag«en een met cijfers
geïllustreerd financieel overzicht, kenmerkt de interne verhoudingen
in deze communistische mantelorganisatie. De statutaire bepalingen
inzake het afleggen van verantwoording tegenover de leden wordt door
het bestuur geenszins geëerbiedigd. Aangenomen kan worden, dat de leiding met dit congres bij de leden wederom de indruk heeft weten te
wekken, dat het de vereniging goed gaat, en dat haar activiteiten op
het gebied van de culturele betrekkingen met de Sowjet-Unie niet zonder succes zijn gebleven. De "brede opzet" in de topleiding, waarnaar
reeds geruime tijd wordt gestreefd en die ook de Moskouse autoriteiten welgevallig zou zijn, blijft voorlopig niet uitvoerbaar. De her-*
benoeming van De VRIES

als voorzitter lijkt, gezien zijn herhaaldeG E H E I M

- 5 -

Behoort bij schrijven no. 572.52?

G E H E I M

lijke verzoeken om te mogen bedanken, een noodoplossing. Verwacht kan
worden, dat de activiteiten van de vereniging in de naaste toekomst
voor het grootste gedeelte zullen liggen op het gebied van het organiseren van toeristenreizen naar de Sowjet-Unie en het nauwer aanhalen van de betrekkingen met de Moskouse vereniging "USSR-Nederland".
Uiteraard zal men blijven trachten bij elk cultureel contact tussen
Nederland en de Sowjet-Unie een graantje mee te pikken.

21-11-1960
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I:

Amsterdam
Amsterdam
Landsmeer
Amsterdam
Den Haag
Eindhoven
Rotterdam
Hilversum

LAAR, B. van

LANGE, H. de

LEWE, G.C. van

LUGT, H.C. v.d.

MUIJZENBERG, J.C.
v.d.

PISËTE, J.H.

SAUER, A.

Vlaardingen

KRAAN, C.J. v.d.

KOUDSTAAL, Ph.

Amsterdam

KONING, L.A.
0,23

Krommenie

KLOÏÏS, G.

Zaandam

Amsterdam

JONGH, J^M.G. de

-1926

Assendelft

HULST, W.

KAS, K.

Hilversum

HEUS, A.Th.W. de

Krommenie

HARLINGEN, J.J. van

1907

Rotterdam

GOUDKUIL, H.

Woonplaats
Rotterdam

Get.laturn

Lid dagelijkse leiding CPN-district
Gooi- en Eemland

. 2)

2)

1)

2)

1)

2)

2)

1)

2)

1)

1)

2)

1)

1)

G E H E I M

Lid hoofdbestuur ABWB/EVC-1958 - Lid
CPN

Lid CPN

Verm. lid CPN

Lid CPN

Bestuurslid CPN afd. Landsmeer

Lid CPN

Tekent regelm, in op financ. steunlijsten CPN

Bestuurslid CPN-district Rotterdam

Lid CPN

Lid CPN

Lid CPN - Lid Chevofa/EVC-1958

Lid CPN

Lid CPN

Bestuurslid CPN-district Gooi- en Eemland

Lid CPN

Organisatie-secr . CPN-district Rotterdam

Lid CPN

Politieke antecedenten

1)
1)
1)
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1960 gekozen hoofdbestuur van de Vereniging "Nederland-USSR".

FRIETMAN, W.W.

Naam

Samenstelling van het cp 23 oktober
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2)

nieuw gekozen

herkozen

H913

WAARTS, J.

=

-1907

VRIES, Th.U. de

1)

1931

UITTENBOGAARD, G.J

VERKRUISEN, V.

-1908

TEFFER, H.

1902

.datum

-1915
-1916

SWAHTS, W.

STAVEREN, A. van

Naam
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Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Rotterdam

Amsterdam

Beverwijk

Den Haag

Woonplaats

Lid CPN - Lid ABWB/EVC-1958

Lid CPN-partijbestuur

Verm. lid CPN

Lid BHBV/EVC-1958

Lid CPN

Bestuurslid CPN afd. Beverwijk

Afdelings bestuurslid CPN distr.
Haag

Politieke antecedenten
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1)

1)

