
                                                                                                                                                          

De humanis+sche interna+onale, ook in Almelo! Open dialoog Rusland-Nederland. 

Het humanis,sche gedachtegoed is door de eeuwen heen interna,onaal geörienteerd geweest, 
immers: het kwaad ontstaat veelal uit onwetendheid en door goed met elkaar in gesprek te gaan is 
het mogelijk te ontdekken dat tegenstellingen vaak helemaal niet zo scherp zijn als gedacht. Dat 
bleek alweer toen Dhr. Vladimir Naydenov van de Russische Ambassade in Den Haag, door voorziDer 
Albert (Ab) Gietelink naar Almelo was gehaald om te komen spreken over de noodzaak van een 
betere rela,e tussen Rusland en het Westen. De zaal van de bibliotheek was op 11 april 2019 goed 
gevuld (ong. 60 personen). Ab gedacht in zijn openingswoord, dat Rusland in de Tweede 
Wereldoorlog veel offers heeP moeten brengen voor onze vrijheid en dat het land behoort tot de 
Europese cultuur. Dit inclusieve denken moet het mogelijk maken dit land vanuit eigen wording en 
perspec,ef te leren zien, ook al zijn wij gevoelige zaken niet met hen eens. Deze gewenste openheid 
werd door Dhr. Naydenov ook geboden. 

Dhr. Naydenov werd geboren in 1956. Zijn vader was militair en moeder arts. Vader was officier en 
het gezin heeP nog bij de Berlijnse muur gewoond.  In de 70-er jaren volgde Dhr. Naydenov de 
Hogeschool voor Interna,onale Betrekkingen en leerde hij de Nederlandse taal. Op de Na,onale 
Tentoonstelling in 1975 ontmoeDe hij poli,ci als den Uyl, Kok, van den Broek en anderen. Hij was ook 
betrokken bij de INF-onderhandelingen in 1978,  waarbij bepaald werd dat lange afstands-rakeDen 
wederzijds vernie,gd zouden worden, getekend door Dhr. Reagan en Dhr. Gorbatsjov. Dhr. Naydenov 
betreurt het  dat dit akkoord per 1-2-2019 niet meer wordt nageleefd. 

Dhr. Naydenov benadrukte de vele contacten tussen Nederland en Rusland. Niet alleen de bevrijding 
van Nederland door de Russische Kozakken die de legers van Napoleon versloegen, maar ook de 
rela,e van Anna Paulowna, die met koning Willem II (1840-49) was gehuwd. Er is ook een s,ch,ng 
naar haar vernoemd. Dhr. Naydenov heeP nog een boom gepland bij haar monument. Kunstenaar 
Alexander Taratynov heeP diverse monumenten in Nederland ontworpen o.a. d’Artagnan in 
Maastricht. De burgemeester van Losser heeP een topbijeenkomst aldaar voorgesteld toen de wereld 
in 1983  dichtbij een oorlog verkeerde. Pres. Andropow kon daar niet naar toe, maar heeP wel 
gereageerd, net zoals Pu,n op de brief van Albert Gietelink. Dhr. Naydenov is van mening dat Rusland 
de grenzen heeP opengesteld, maar dat het Westen deze gesloten heeP door uitbreiding van de 
NAVO. 

Na de pauze werden vragen gesteld. Over de vlucht MH 17 zegt Dhr. Naydenov , dat het onbegrijpelijk 
was dat dit toestel boven Oekraïne vloog. Daar waren door de rebellen al 16 toestellen neergehaald. 
Rusland heeP openheid geboden om de lanceerinstalla,e van de bekende Buk-raket , objec,ef te 
testen. Onbegrijpelijk dat beweerd wordt dat Rusland niet mee wil werken aan onderzoek. Diverse 
delicate zaken werden door Dhr. Naydenov ontzenuwd.  Rusland wordt van erns,ge zaken 
beschuldigd, terwijl er geen juridisch bewijs voor is. De onagankelijkheid van de Bal,sche Staten is 
n.b. voorgesteld door Pres. Jeltsin zelf en Rusland heeP de economie in omringende landen 
ges,muleerd, waar zij van hebben geprofiteerd. Rusland wil in gesprek blijven: parlementariërs 
worden uitgenodigd, visa-formaliteiten afgeschaP.  Voorts heeP Dhr. Naydenov bewondering voor de 
poli,ek van Michael Gorbatsjov, maar de priva,sering is na 1992 rampzalig doorgeschoten. De wens 
van wederkerigheid met het Westen blijP echter bestaan. 

Diverse sprekers wezen op de construc,eve contacten er al zijn, zoals de s,ch,ng van een weeshuis 
aldaar. In Vriezenveen, dat vanouds contacten onderhoudt, klinkt in het onderwijs Russische muziek. 
In het museum zijn de contacten vereeuwigd. Enschede kent een onderwijsproject om elkaars cultuur 
te leren kennen. 



Van de zijde van de insprekers waren er in deze geboden openheid uiteraard ook kri,sche geluiden te 
horen over de Krim en de MH 17.  

Tot slot werd een schriPelijke vredesverklaring  van Ab Gietelink naar hogere poli,ci bij overgrote  
meerderheid aangenomen.  

Zo komt het “Alle Menschen werden Brüder” toch nog dichterbij. Voor herhaling vatbaar……beter een 
Rus in de bibliotheek van Almelo dan een raket in welke tuin dan ook. 

Verslag: Bram Theo Steynis. 

   

  

 


