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BEZOEK RUSSISCHE VERZETSDELEGATIE AAN NEDERLAND
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Van 2 tot i*f mei j.l. bracht een Russische verzetsdelegatie bestaande uit de voormalige oorlogs-pilote M.P. Chechneva, de technoloog
G.G. Dzhimsheleyshvili en de tolk Y.M. Rusakov, een bezoek aan Nederland.
c

Voor Dzhimsheleyshvili betekende dit uitstapje een hernieuwde kennismaking met ons land; hij behoorde n.l. tot de op Texel gelegerde Georgiërs, die in april 19^ tegen de Duitsers in opstand kwamen.
Alhoewel tijdens het verblijf van de Russen in Nederland duidelijk bleek, dat zij de gasten waren van de communistische mantelorganisatie "Verenigd Verzet 19^0-19^5"> was bij de visa-aanvragen niet opgegeven, dat de delegatie op uitnodiging van deze organisatie naar Nederland zou komen. Officieel ging de uitnodiging n.l. uit van de Russische
Ambassade.
Het gezelschap werd op 2 mei j.l. op Schiphol verwelkomd door
leden van deze Ambassade en delegaties van "Verenigd Verzet 19^0-19^5"
en de vereniging "Nederland-USSR". Op 3mei vertrekken de drie Russen met
auto's van Nederlandse communisten en vergezeld door leidinggevende
figuren van "Verenigd Verzet 19^0-19^5"- o.w. de secretaris Gerrit
Blom en het lid van de Landelijke Raad 'Chris Smit - naar Texel, waar
op k mei een herdenkingsplechtigheid

plaatsvond. Ook werden die dag

geschenken en oorkonden uitgereikt aan enige inwoners van Texel, die de
Georgiërs tijdens de opstand behulpzaam waren geweest. De leden van de
Russische Ambassade, die hierbij tegenwoordig waren, arriveerden op
k mei op Texel en verlieten het eiland nog diezelfde dag. De delegatieleden en hun Nederlandse begeleiders keerden 5 mei naar Amsterdam terug.
Ook tijdens het verdere programma van hun bezoek aan Nederland,
dat grotendeels door Gerrit Blom in overleg met de Ambassade was opgesteld, werden de Russen voortdurend vergezeld door bestuursleden van
"Verenigd Verzet 19^0-19^5"» Op 7 mei bood de vereniging haar gasten
een diner aan ten huize van het bestuurslid Jo Spier te Den Haag; op
9 mei namen zij des avonds deel aan een feestelijke bijeenkomst, georganiseerd door eerder genoemde verzetsorganisatie. Deze feestavond
werd eveneens bijgewoond door het CPN-Eerste Kamerlid Annie Averink en
de partijbestuurders Th. U. de Vries en F. Baruch.
Op 10 of 11 mei verlieten de Russen het pension "Huize van Amerongen" te Amsterdam waar zij tot dat tijdstip hadden gelogeerd en
namen tot hun vertrek op "]k mei hun intrek bij

particulieren.
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Chechneva logeerde gedurende deze tijd ten huize van de CPN'er
S. Korper (tevens lid van de Landelijke Raad van "Verenigd Verzet
19^+0-19^5") i terwijl Dzhimsheleyshvili en de tolk werden ondergebracht
bij de CPN'er Henk Koenders. Laatstgenoemde stelde tevens meerdere
malen zijn ^uto ter beschikking van de delegatie.
10 juli 1963

VERTROUWELIJK

