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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan
te bieden betreffende "Russisch-Kederlandse culturele samenwerking" .
Het rapport behelst in de eerste plaats enige gegevens
betreffende een fototentoonstelling over Nederland, die in Moskou wordt voorbereid door de Unie van Sowjet-verenigingen van
vriendschap en culturele betrekkingen met het buitenland. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de vereniging "USSR -Nederland" in oprichting.
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RUSSISCH-NEDERLANDSE CULTURELE SAMENWERKING,

In Moskou wordt door de "Unie van Soujet-verenigingen van
vriendschap en culturele betrekkingen met het buitenland" een
fototentoonstelling over Nederland voorbereid. Zij zal waarschijnlijk in de tweede helft van april worden gehouden in het "Huis
van vriendschap", een gebouw aan de Kalininstraat te Moskou, dat
door de Unie wordt gebruikt voor representatiedoeleinden.
Voor deze expositie zullen foto's uit Nederland worden gebruikt, afkomstig van een "nationale amateurfoto- en filmwedstrijd
Nederland". Deze wedstrijd werd enkele maanden geleden hier te
lande uitgeschreven door de Vereniging "Nederland-USSR". In de
kring van deze Nederlandse communistische mantelorganisatie heeft
men het verstandig geoordeeld het daarbij te doen voorkomen, alsof de ingezonden foto's en films bestemd zouden zijn voor een amateurfotografenclub

in Moskou. Over de resultaten van de wedstrijd

is men betrekkelijk tevreden. Het ingezonden materiaal zou, aangevuld met foto's afkomstig van enige beroepsfotografen-juryleden,
een redelijk beeld van Nederland geven»
De opening van de tentoonstelling

in Moskou zal een enigs-

zins feestelijk karakter dragen. Men treft voorzieningen voor het
draaien van 8 en 16 mm films, voor het projecteren van dia's en
voor het ten gehore brengen van Nederlandse grammofoon-muziek.
Het ligt in de bedoeling de Nederlandse Ambassade officieel
in kennis te stellen van en uit te nodigen voor de opening van de
tentoonstelling.

Tegelijkertijd

wordt thans in de "Unie van Sowjet-verenigin-

gen" de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de oprichting van een vereniging "USSR-Nederland", welke lang heeft getraineerd. (Over het karakter en de structuur van een dergelijke bilaterale vriendschapsvereniging is in het verleden enkele malen gerapporteerd, laatstelijk in mijn rapporten no's. ^6j.502 dd.
26-8-1958 en ^73.^71 dd. 12-11-1958).
De oprichting van de vereniging "USSR-Nederland" zou ongeG E H E I M
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twijfeld reeds eind 1958 haar beslag hebben gekregen, indien destijds van Nederlandse zijde visa waren verleend voor het bezoek
van een aantal bestuursleden van de Russische vereniging in statu
nascendi, die door de vereniging "Nederland-USSR" waren uitgenodigd. (Voor bijzonderheden betreffende deze delegatie vide de rapporten no's. ^73.^71 dd. 12-11-1958 en ^79-356 dd. 8-1-1959)Hoewel hieromtrent geen volstrekte zekerheid kan worden gegeven, lijkt het waarschijnlijk, dat de oprichting van de vereniging "USSR-Nederland" zal plaats vinden tijdens de opening van de
fototentoonstelling. Enerzijds zou het feestelijke karakter van de
openingsplechtigheid hierdoor worden verhoogd, anderzijds zou de
oprichting van de vereniging een ietwat officiëler karakter krij-

gen.

Opmerking. Eind 1958 waren in het kader van de Unie van Sowjet-verenigingen van vriendschap en culturele betrekkingen met het
buitenland reeds 25 bilaterale vriendschapsverenigingen in werking
getreden. In de loop van 1958 werden, in chronologische volgorde,
de volgende op het V.'esten

georiënteerde verenigingen opgericht:

USSR - Italië, USSR - Engeland, USSR - België, USSR - Griekenland,
USSR - Zweden, USSR - Noorwegen, USSR - Oostenrijk en USSR - Denemarken»
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