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CULTURELE OVEREENKOMST TUSSEN "NEDERLAND^
USSR" EN SOWJET-RUSSISGHE VERENIGINGEN
«
In Moskou is op 17-1-1964 een overeenkoinst ondertekend tot

eulturele samenwerking tussen de "Unie van Sowjet^verenigingen voor
vriendschap en eulturele betrekkingen met het buitenland" en de
vereniging "USSB-Wederland" enerzijds en de vereniging "NederlandUSSR" anderzijds.
De overeenkomst werd van Russische zijde getekend door de bekende schaakmeester '

, die voorzitter is van de ver-

eniging "USSR-Nederland", en van Nederlandse zijde door

•,

de secretaris van de vereniging "Nederland-USSR".
De ondertekening vond plaats in het "Huis der vriendschap" en
droeg een enigszins feestelijk karakter.

vas vergezeld van een

kleine delegatie bestaande uit leden van de vereniging "NederlandUSSR". Van Russische zijde werd betreurd, dat van de Nederlandse
Ambassade in Moskou bericht van verhindering werd ontvangen.
Op grond van in het afgelopen jaar ontvangen informaties kan
worden aangenomen, dat zowel de Russen als de leiding van de vereniging "Nederland-USSR" de thans gesloten overeenkomst ;»/illen zien
als een stap op de weg naar verbetering van de eulturele betrekkingen
tussen Nederland en de Sowjet-Unie. In hoofdbestuurskringen in Nederland hoopt men dat de overeenkomst later eventueel zou kunnen
wbrdeh ingepast in een cultureel verdrag tussen de Sowjet-Unie en
Nederland, dan wel een verdrag op regeringsniveau niet in de weg zou
staan.
23 januari 1964

