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DE VERENIGING "NEDERLAND-ÜSSR" .

Op 21 februari j.l. werd, in het
-^3 oen te Amsterdam

het cultureel accoord hernieuwd tussen de vereni ĵ -i >-,„. .. '
„ ,m . . . . - S QS "Nederland-USSH"enerzijds en de "Unie van sowjet-verenigingen vo ̂r v .

-f'iendschap en cul-
turele betrekkingen met het buitenland" en "USSR^N~.o

6derland" anderzijds.
Het was de derde maal dat een dergelijke overeenkom- .

tot werd getekend.
Het eerste accoord kwam te Moskou tot stand in 1^364 j.

» terwijl de plech-
tigheid in 1965 te Amsterdam plaats vond. DitmaaU. we

• • 4. s * , v ^ ̂  de ondertekeningenigzins vertraagd door een zekere terughoudendheid , . . °
D13 de Russische

organisaties. De reden hiertoe kan gevonden worden i v,
„ . -, , , de lopende bespre-

kingen tussen de regeringen van Nederland en de S o w-i c, +.
jet-Unie over een

cultureel verdrag op staatsniveau (.zie hiervoor rni-in
J schrijven dd. 2-2-

1966/no. 81^.1^0/geheim) . Was het Russisch verlatio-eri
6 naar een dergeliik

verdrag aanleiding tot een wat terughoudend optrecjeri
t- a. v. "Nederland-

USSR", voor "Nederland-USSR" was het dichterbij komen

tot groter spoed, omdat men dit vóór wenste te zi-in T, re en

JI1> Kennelijk heeft
"Nederland-USSR" de eerste de beste gelegenheid Voor

ae ondertekening van
het cultureel accoord met de "Unie van sowiet-vet-pn-; ̂  . °

ni&ingen" en "USSR-
Nederland" aangegrepen. Dientengevolge moest op tiet i
veel worden geregeld en vertoonde de plechtigheid zèlf S moment n°g
, . , .. , , ©nkele organisa-
torische onvolkomenheden.

Evenals in voorgaande jaren voorziet het - ̂.j. uur
eel accoord weer

in de uitwisseling van kunstenaars, sportliefhebberd
en vertegenwoor-

digers van de wetenschap. In de "verklaring", welke
an het accoord ten

grondslag ligt, wordt door de ondertekenende organisat •
ties bijzondere aan-

dacht gevraagd voor de - in 1965 voor het eerst georc-
baniseerde - "specia-

listen-reizen" (voor medici, landbouwdeskundigen e d "i
'J' BiJ de onder-

tekening waren ongeveer 170 personen aanwezig, on^er
W1e enkele Russen.

Het woord werd gevoerd door Wim Hulst, secretaris van MM
Nederland-USSR" en

Kees van der Kraan, vice-voorzitter van de verenig.-; nD. Tr
ging. verder sprak de

bekende schaker Dr. Max Euwe. Zijn kort begroetin.gSWQ
rci was voorname-

lijk gericht ou de betrekkingen tussen Nederland en ria c,
Q Sowjet-Unie op

het gebied van de sport en, uiteraard, het schaken. Dr
• -Cr. Botwinnik.

voorzitter van "USSR-Nederland", en de Russische zaaks- T
ae-i-astigde in ons

land, I.M. Gorokhov, hielden eveneens toespraken. De }
&atste zei o.m.,

dat "de activiteiten van'Nederland-USSR' en 'USSR_i\jAr9„._.,
t' in belangrijke
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mate de culturele betrekkingen tussen Nederland en de Sowjet-Unie had-

den verruimd".

Het accoord werd voor "Nederland-USSR" ondertekend door de heer

van der Kraan, vóór de "Unie" en "USSR-Nederland" door de heer Botwin-

nik. Het Russische Borodin-kwartet, dat met het oog op de plechtigheid

haar verblijf in Nederland met één dag verlengde, zorgde voor de muzi-

kale omlijsting.

Opmerkelijk was, dat er geen leden van het partijbestuur der CPN

aanwezig waren. Theun de Vries, oud-voorzitter van "Nederland-USSR",

zou een uitnodiging voor de plechtigheid zelfs hebben afgewezen. Op-

vallend is ook, daf'De Waarheid"geen propaganda voor de ondertekening

maakte. Er werd zelfs geen a&nkondiging afgedrukt. Wel plaatste men op

22 februari reen kort verslag. Een en ander demonstreert nog eens dui-

delijk het smeulend conflict tussen de partij en haar mantelorganisatie

"Nederland-USSR", die de politieke (autonome) koers van de CPN niet kan

en wil varen en -uiteraard- doorgaat met haar op de Sowjet-Unie georiën-

teerde activiteiten.

Mogelijk zal de ondertekening van het accoord wederom aanleiding

geven tot kritiek van de partij op "Nederland-USSR" of zelfs tot de

enige tijd geleden aangekondigde "maatregelen". In dit verband is in

NU-kring al meer dan eens gesproken over een mogelijke opheffing van

de vereniging door de partij.

De soep zal echter wel niet zo heet worden gegeten als ze wordt

opgediend. Allereerst is het nog de vraag, of "Nederland-USSR" zich

zonder meer bij een eventuele opheffing zou neerleggen. Men speculeert

hier uiteraard op de steun van de Russen, die weinig twijfel hebben

laten bestaan aan hun belangstelling voor alles wat met de culturele

uitwisseling te maken heeft, terwijl hun relatie tot de CPN momenteel

weinig vriendschappelijk genoemd kan worden.

Of deze hoop gerechtvaardigd is, lijkt overigens nog niet zo zeker.

Bij de voorbereidingen voor het nu afgesloten accoord bleek immer reeds,

dat de Russen -als het er op aankomt- een cultureel verdrag op staats-

niveau belangrijker achten dan een goede verstandhouding met "Nederland-

USSR".

7 maart 1956
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