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VERTROUWELIJK

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een rapport aan te bieden

betreffende de samenstelling van een Nederlandse culturele groep, die

als gast van de Moskouse vriendschapsvereniging "USSR-Nederland" een

bezoek van veertien dagen brengt aan de Sowjet-Unie.

Zij bestaat uit vier personen, die op artistiek gebied werkzaam

zijn, t.w. de echtparen VOS-van DULLEMEN en de VRÏES-SNOEK. Het gezel-

schap vertrok op 28 maart 1961•

Het bestuur van de Vereniging "Nederland-USSR" is nogal tevre-

den over deze groepsreis, waarvoor het bemiddeling verleende. Men

heeft daardoor weer een argument tegen de leden van de Russische Am-

bassade, die dikwijls beweren, dat met de Vereniging practisch niet

meer valt te werken, omdat zij al te zeer als een communistische orga-

nisatie bekend staat.
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VERTROUWELIJK

SAMENSTELLING CULTURELE^ DELEGATIE VOOR BEZOEK AAN DE SOWJET-ÜNIE

In maart 1960 bracht de landelijk secretaris van de Vereniging

"Nederland-USSR" , Willem HULST (9-12-'l6), een werkbezoek aan Moskou.

Tijdens de besprekingen, die hij bij die gelegenheid had met enkele

autoriteiten, belast met de behartiging van de culturele betrekkingen

van de Sowj et-Unie met het buitenland, kwam onder meer de mogelijkheid

van uitzending van een Nederlandse culturele delegatie naar de Sowjet—

Unie ter sprake.

Na de terugkomst van HULST deed de leiding van de Vereniging een

zwakke poging tot samenstelling van zulk een delegatie, doch verder

dan een vluchtig contact met enige musici en toneelspelers is men toen

niet gekomen.

Pas in oktober 1960 ondernam de leiding van de Vereniging, na

door Moskou aan het terzake ontworpen plan te zijn herinnerd, een nieu-

we poging. Zij slaagde er tenslotte in een viertal personen voor een

reis naar de SU te interesseren. Het waren:

VOS, Erik H, geb . 3-5- '29 te Hellendoorn, wonende te Amsterdam, artis-

tiek leider van de toneelgroep "Arena";

VOS-van DULLEMEN, Inez, geb. 13-11- '25 te Amsterdam, echtgenote van

E.H. VOS voornoemd, romanschrijfster;

VRIES, Erik K. de, geb. 5-6- '12 te Amsterdam, wonende te Amsterdam,

televisieregisseur;

VRIES-SNOEK, Johanna R. de, geb, 29-1 2- '20, echtgenote van E, K. de

VRIES voornoemd, leidster van het Scapino-ballet .

Het gezelschap vertrok op 28 maart 1961 per trein via Oost-Ber-

lijn. De duur van het verblijf in de USSR werd gesteld op twee weken.

De Vereniging "Nederland-USSR" verzorgde ook de visa-aanvragen en de

verdere voorbereidingen voor het vertrek. ï)e Moskouse vriendschapsver-

eniging "USSR-Nederland" zal de delegatie ontvangen en de gasten tij-

dens hun verblijf in de USSR rondleiden.

Het is voor HULST c. s. voor het eerst sinds lange tijd weer een

zakelijk succesje, temeer, daar het nu eens niet een communistisch

groepje is, dat naar de Sowjet-Unie gaat om het "socialistische vader-

land" te gaan bewonderen, doch een werkelijk representatief geselschap.
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