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/ /ï <v>H/
l' /// i\j heb ik de eer Uwe Excellentie een nota aan

te bieden over de uit communistische kringen verkregen in-

lichtingen betreffende de oprichting in Moskou van een

vereniging "UoSR-Nederland".

Met betrekking tot de voorbereidingen voor de oprich-

ting dezer vereniging, alsmede het karakter en de structuur

van dergelijke bilaterale vriendschapsverenigingen, moge

worden verwezen naar mijnrapporten no's ̂ 63302 d.d. 26/8-'591

d.d. l2/11-'58 en ̂ 9152^ d.d. 15A-'59.

HET HOOFD VAK, BE DIENST

Voor. deze

van Maanen

P.S. Verwezen moge worden naar het U., door Buitenlandse

Zaken gezonden rapport (foto-copie) van onze Ambas-

sadeur in Moskou. (No.: 1̂ 57/691 dd. 27-6-1959)

Aan Zijne Excellentie
de Minister-President
Plein 1813 no. *f,
te
's-G R A V E IJ ïï A G E. G E H E I M
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OPRICHTING VERENIGING "USSR - NEDERLAND".

Op 2̂ -6-1959 vond in het gebouw van de "Unie van Sowj et-

verenigingen van vriendschap en culturele betrekkingen met het

buitenland" aan de Kalininstraat te Moskou de oprichting van

de vereniging "USSR-Nederland" plaats. Talrijke vertegenwoor-

digers van de Spwjet-intelligentia, van fabrieken en bedrijven,

en van de kolchozen uit de verre omgeving van Moskou, waren in

de zaal aanwezig. Aan de secretaris van de Nederlandse Ambassa-

de te Moskou, Drs.REININK, was een zetel toegewezen aan de tafel

van het initiatief-comité.

De Russische schaakmeester BüTWINNIK - die tevens tot voor-

zitter van de vereniging werd benoemd - schetste in zijn inlei-

.dingsrede hoe in de loop der tijden de vriendschap tussen het

Russische en Nederlandse volk gegroeid was. Tsaar Peter De Grote,

Henriette RCLAND HOLST, Christiaan HUYGENS en REKBRANDT waren

volgens spreker, enkele namen die in dit verband bepaald niet

mochten worden vergeten. Van uitermate groot belang achtte

spreker het, dat beide landen nog nooit de wapens tegen elkaar

hadden opgenomen.

Voorts werd ondermeer het woord gevoerd door de plaatsver-

vangend directeur van de Botanische tuin P.LAPIN, professor in

de landbouwwetenschappen K.OEZNET30W, de plaatsvervangend direc-

teur van het Poeshkintnuseum B.WIPPER, een arbeidster vian de

Mantoekin-suikerfabriek en een professor van het Juridisch

instituut van de Academie van Wetenschappen. Zij spralien met

lof over onze hoog ontwikkelde landbouw, over de moedige strijd

van de Nederlanders in de 60-jarige oorlog en over de bescher-

ming van onze kunstschatten.

Drs.REININK dankte in zijn in het Russisch uitgesproken

speech voor de warme woorden die aan ons land en volk war.en ge-

wijd.

Na de sprekers volgde een typisch Russisch concert, dat

niettemin poogde aan de bijeenkomst een onmiskenbaar Nederlands

trekje te geven door enkele muziekwerken van Anton Van der HQRST

en Hollandse liedjas als "Klein vogelein op groenen tak" te

spelen. Daaraan werden toegevoegd een monoloog over REKBRANDT

en een gedicht over LENIN van Van COLLEM.
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Tot de oprichters van de vereniging behoren - behalve de

reeds als sprekers genoemde personen - de ex-3owj et-Ambassadeur

in Nederland KIESANOW, de sterrenkundige A.KIKÜAILOW, de dominee

van de Evangelisch Lutherse Kerk in Letland W.KIGLA, een aantal

regeringsautoriteiten uit Lithauen, Ukraine en Georgië en tien-

tallen Russische kunstenaars.

13 juli 1959-
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