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KOMSOMOL-VERTEGENWOORDIGERS WAREN IN NEDERLAHD
Op 23 december j.l. arriveerden op SchiphojL de Russen Anatoliy
iPavlovich Ivanov, geboren 2^-10-1935 te Sebastopol, van beroep historicus en Oleg Aleksandrovich Vinogradov, geboren 112-12-1931 te Moskou,
van beroep sinoloog. Bij het aanvragen van hun visa hadden zij ver^laard voor toeristische doeleinden naar Nederlan'd te willen gaan. In
feite kwamen zij echter om met de leiding van het communistische Algeaeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) overleg te plegen.
Het reisbureau Lissone Lindeman stelde voor hen een programma
samen voor de duur van twee weken. Daaronder waren zeven "vrije dagen".
Gebleken is, dat beide Russen hun verblijf hier te lande gebruikt
hebben voor veelvuldig overleg met functionarissen van het communistische Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV). Zij traden daarbij op
als vertegenwoordigers van de Sowjet-Russische jeugdorganisatie, de
KOMSOMQJL.
In Amsterdam namen zij op 29 december (een der "vrije dagen")
deel aan een ANJV-hoofdbestuursvergadering. Zij nodigden daar 35
ANJV-ers uit om in de zomer van 1964 een vacantie van drie weken in de
Sowjet-Unie te komen doorbrengen.
De ANJV-leiding sprak met de beide Russen over de mogelijkheid
van Sowjet-Russische materiele bijstand aan het verbond. Deze zou
kunnen bestaan uit materiaal voor sportbeoefening, projectie-apparatuur, e.d.
Ook namen de ^onsomol-vertegenwoordigers deel aan een door het
ANJV georganiseerd Oudejaarsfeest in de hoofdstad. Hier waren ca, 200
jongeren aanwezig. Vinogradov hield een korte toespraak in het Russisch,
waarin hij de groeten van zijn organisatie overbracht. Ivanov trad als
tolk op en vertaalde de boodschap in het Duits.
Op een in Rotterdam gehouden ANJV-bijeenkomst, die werd bijgewoond door 75 jongeren, voerden de KOMSOMOL-gedelegeerden eveneens het
woord.

;
In ANJV-kringen werd het contact met de Russen z,eer gewaardeerd,

te meer daar dit de eerste maal was, dat een dergelijk overleg -pl'aats
dat het een zeer

vond. De ANJV-leiding was er wel van doordrongen

kwetsbaar contact betrof: onder geen beding mocht uitlekken, dat |de
beide Russen hier niet in de eerste plaats als toeristen verbleve|n.
Uitnodigingen voor de bijeenkomsten waren dan ool: strikt persoonljijk
gehouden.

;
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Uit de aankondiging van de bedoelde hoofdbestuursvergadering bleek
weliswaar dat er iets bijzonders aan de hand was; doch over de aanwezigheid van de Russen werd met geen woord gerept. Het behoeft geen
betoog dat de communistische pers in alle talen 6ver het bezoek zweeg. .
Vernomen werd, dat men hier en daar in corimunistische kringan
•overweegt, of het mogelijk is het visa-beleid van de Nederlandse regering te doorkruisen door Sowjet-Russische gedelegeerden naar toekomstige communistische congressen hier te landej net als Ivanov en
Vinogradov, officieel als "toeristen" te laten overkomen.
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