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ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND - USSR

Het ligt in de lijn der verwachtingen, dat begin volgend jaar

de culturele overeenkomst tussen de Vereniging Nederland-USSE ener-

zijds en de Unie van Sowjet verenigingen voor vriendschap en cultu-

rele betrekkingen met het buitenland en de Vereniging USSR-Nederland

anderzijds, wederom zal worden hernieuwd.

Gememoreerd moge worden, dat op 17-1-6*4- te Moskou voor de eerste

maal een dergelijk accoord tot stand kwam, voor de duur van één

jaar. Op 18 januari 1965 werd de overeenkomst te Amsterdam voor een

jaar hernieuwd.

Naar alle waarschijnlijkheid zal ook ditmaal de ondertekening plaats

vinden in Amsterdam, Mogelijk is opnieuw Amsterdam gekozen om de Ver-

eniging Nederland-USSE wat extra publiciteit te verschaffen, met het

oog op de zo zeer gewenste culturele uitwisseling tussen Nederland en

de Sowjet-Unie. Men streeft immers nog steeds naar een officieel cultu-

reel verdrag tussen Nederland en de Sowjet-Unie, waarbij aan de Ver-

eniging Nederland-USSE een sleutelpositie is toegedacht.

De vereniging Nederland-USSR heeft nog steeds een, van eind 196̂

daterende, invitatie van haar zusterorganisatie in portefeuille, om een

delegatie, samengesteld uit prominente, intellectuele Nederlanders

naar Eusland te zenden.. Binnenkort zou men hieraan gevolg willen geven.

Daar het de vereniging niet wil gelukken hiervoor buitenstaanders te

interesseren, kan gevoeglijk worden aangenomen, dat de delegatie wel

zal worden samengesteld uit figuren uit eigen kring. Hooguit zal een

enkele intellectueel van buiten de vereniging van deze afvaardiging deel

uitmaken.

Omgekeerd zou op uitnodiging van de Vereniging Nederland-USSR

op 10-11-65 de Rus Jevgeni Soerkow, filoloog en kunstcriticus, adviseur

van de Voorzitter van het Staatscomité voor cinematografie van de USSR,

voor een meerdaags bezoek in ons land arriveren. Omtrent het doel van

dit bezoek zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend.

Afgezien van het voorgaande, zijn binnen de Vereniging Nederland-USSE

momenteel weinig activiteiten gaande. Haar aandacht concentreert zich

voornamelijk op het reisbureau van de vereniging, dat sedert februari

196A- als "VERNU NV" optreedt, "VERNU NV" maakt aanzienlijke winsten,

waaruit een belangrijk deel van de onkosten van de Vereniging Nederland
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USSR kan worden gedekt,, zodat men - anders dan voorheen - geen directe

buitenlandse financiële steun meer behoeft. Het reisbureau "VERNU"

dankt zijn winsten vooral aan het feit,dat het voor de reizen welke

georganiseerd worden, aan "INTOURIST" sterk gereduceerde prijzen be-

taalt . Uiteraard is dit een veel prettiger financierings methode dan

die van de vroegere subsidies in contanten.

Inmiddels zijn enkele folders van "VERNU NV" van de pers gekomen met

het programma voor de komende winter. Voorzien is in enkele reizen

naar de Sowjet-Unie, waaronder naar Moskou en Leningrad. Extra reclame

wordt gemaakt voor een reis naar Moskou, welke gedeeltelijk samenvalt

met het eind december/begin januari te Moskou te houden "Kunstfestival

Russische Winter".

15 november 1965.
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