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Ik heb de eer Uwer Excellentie "bijgaand te doen toe- /
komen een rapport, waaruit moge blijken dat men in kringen
van de Socialistische Unie het voornemen koestert om te
komen tot oprichting van een Vereniging Nederland - Joego-
slavië .

Met het oog op de bescherming van de bron, waaruit
deze gegevens werden verkregen, moge ik U verzoeken hier-
van slechts een vertrouwelijk gebruik te willen majcen.

/HET HOOFD VAN DE DIENST
Voor deze:

„ . . „ , , . . Mr A. Van MaanenAan Zijne Excellentie
de Minister-President
Plein 1813 no. ̂
te
's-GRAVENHAGE

D. 51-10.000 (f\ I4S4 - '54 (.I264I)



Bijlage bij schrijven no. 359937 VEHTROÜWELIJE

Vereniging Nederland - Joego-Slavi'é

Carlos PRONK, voorzitter van het partijbestuur der
Socialistische Unie, heeft enkele mededelingen gedaan over
een op te richten vereniging Nederland - Joego-Slavië. Hij
is van mening dat er naast verenigingen als Nederland-USSR
en Nederland-Polen e.a. thans ook plaats is voor een ver-
eniging ter bevordering van de culturele betrekkingen met
Joego.Slavië. In dit verband sprak hij over uitwisseling
van culturele prestaties zoals ballet, films, tentoonstel-
lingen, studiereizen en bevordering van het tourisme.

De vereniging zou een soort mantelorganisatie worden van
de Socialistische Unie. Deze zou zich n.l. officieel er niet
mede inlaten, doch in feite de leiding hebben door het be-
stuur ervan geheel te doen bestaan uit leden dan wel sym-
pathisanten der Unie.

Terzake is tevoren overleg gepleegd met de Joego«Slavische
legatie, die in beginsel haar medewerking heeft toegezegd,
onder het voorbehoud dat haar regering haar fiat geeft. De
legatie stelt zich voorts op het standpunt dat het initia-
tief ten deze van Nederlandse zijde moet komen.

Het ligt in de bedoeling dat een dezer dagen een delega-
tie terzake nader contact met genoemde legatie zal opnemen,
vermoedelijk ook om te trachten financiële steun van die
zijde te verkrijgen.
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