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Vereniging "Nederland-USoR"

Ultimo november 1959 is door de leiding van de Vereniging "Neder-

USon", ter voldoening aan een desbetreffend verzoek van de Hussi-

sche Ambassade te Den Haag, op schrift gesteld in welke richting men

denkt de activiteiten van de vereniging in 1960 te zullen .leiden, net

programma is door de Ambassade doorgezonden naar het bestuur ven de

"Unie van oowjetverenigingen voor vriendschap en culturele betrekkin-

gen met het buitenland" te Moskou.

Het omvat de volgende hoofdpunten:

1. een herdenking van de 100ste geboortedag van de Russische toneel-

schrijver A.P.ToJKGHOW in het otedelijk Museum te Amsterdam op 10-

1-1900. liet feit, dat een soortgelijke herdenking op instigatie van

de UNO in verscheidene landen plaatsvindt, zal - zo denkt men - de

gelegenheid bieden om de door de vereniging georganiseerde herden-

king te laten bijwonen door buitenlandse genodigden. Aangenomen kan

worden dat men hierbij in het bijzonder het oog heeft op genodigden

uit Oost-Europa.

2. een congres op 5 en 6 maart 1960 te Amsterdam, gevolgd door een week

waarin speciaal de culturele uitwisseling tussen Nederland en de

Sowjet-Unie in de aandacht zal worden geplaatst, benevens een ten-

toonstelling in enkele plaatsen in Nederland van foto's en films,

gemaakt door Russische amateur-fotografen. Als sluiting van het

congres en tevens als start van de culturele week zal een concert in

het theater "Carré" te Amsterdam worden georganiseerd met raedewer.-

king van enkele Russische artisten. Tussen de leiding van de vereni-

ging en de directeur van het theater, Karel vYUNii'INX, is inmiddels

overeengekomen, dat vVUN'tölHK als irapressario van de Russische artis-

ten zal optreden, en dat de vereniging zich geheel zal distancieren

van de voorstellingen die hij met deae artisten verder denkt te

geven.

3. bijeenkomsten in april 1900 ter afsluiting van de per 1-12-1959 be-

gonnen ledenwerfactie. De hoofdprijs voor de actiefste propagandist

is zoals dit bij soortgelijke acties in het verleden steeds het ge-

val was, een gratis vacantiebeaoek aan de Sowjet-Unie.
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k. de verzorging van toeristenreizen naar de Sowjet-Unie in de maan-

den juli en augustus 1960. Met de Hoskouse vereniging "U35R-Neder-

land" en het .Russische reisbureau "Intourist" zijn onderhandelingen

geopend voor het verkrijgen van subsidie. Van de te Üost-Berlijn

gevestigde "Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft" ont-

ving men de toezegging, dat deze aou zorgdragen voor logies en voe-

ding van de toeristen gedurende één etmaal. De kosten daarvan aou

de "Gesellschaft" geheel voor haar rekening nemen.

Uiteraard kan vooreerst nog niet worden gezegd hoe het program-

ma van 1960 zal uitvallen. Het welslagen van een groot gedeelte van

de getiaaf'te plannen is al te zeer afhankelijk van de medewerking der

Russische autoriteiten.

Het laatste kwartaal van 1959 kenmerkte zich door een toenemend

aantal filmvoorstellingen voor goed bezette zalen. De landelijke lei-

ding van de vereniging heeft daarbij niet nagelaten op bestuurs- en

werkersbijeenkomsten van recente datum bij herhaling te attenderen op

de ontspanning op het wereldpolitieke vlak, en de daardoor ontstane

mogelijkheden om tot een uitgebreider contact met de Sowjet-Unie te

komen. Het geheel wettigt de -indruk, dat de achteruitgang van de ver-

eniging, sinds de gevoelige klap die haar in november 1956 (opstand

in Hongarije) werd toegebracht haar dieptepunt is gepasseerd.

10 januari 1960.
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