Het Koude Oorlogsmuseum
Tijdens de laatste tien jaren heeft het Koude Oorlogsmuseum (Cold War
Museum) grote vooruitgang geboekt bij het erkennen van de Koude Oorlogsveteranen en
het preserveren van de Koude Oorlogsgeschiedenis. Het is mijn bedoeling u in dit bericht
een korte update van de Museumactiviteiten te schetsen. Het Museum bevindt zich in een
kritische fase van zijn ontwikkeling. De Fairfax County Park Authority heeft het voorstel
van het Museum aanvaard en is onderhandelingen begonnen die nodig zijn voor ons
gebruik van de voormalige Nike missilebasis in Lorton, Virginia. We zullen over de
lease-voorwaarden tijdens de volgende maanden onderhandelen. Het Gemenebest van
Virginia heeft 50.000 dollar toegewezen en Fairfax County heeft 50.000 dollar in het
budget voor het fiscale jaar 2008 uitgetrokken. Gelieve uw verkozen leiders te schrijven
of hen een e-mail te zenden om hen te laten weten dat u het Koude Oorlogsmuseum
steunt.
Het Museum werkt samen met het Internationale Spionagemuseum in
Washington, D.C. en de Atoombunker in Harnekop, niet ver van Berlijn, Duitsland om
bepaalde van zijn voorwerpen ten toon te stellen. Het Koude Oorlogsmuseum is een met
de Smithsonian Institution geassorcieerde organisatie en heeft toezeggingen voor het
lenen van voorwerpen uit het Smitsonian Lucht- en Ruimtemuseum (Air and Space), het
Museum van de Amerikaanse Geschiedenis (American History), het Nationale
Portrettenmuseum (National Portret) alsmede van Amerikaanse Postmuseums ontvangen.
Het Museum maakt deel uit van de Nationale Gecombineerde Federale Campagne
(Combined Federal Campaign) en heeft afdelingen in Berlijn, Duitsland en Milwaukee,
Wisconsin.
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De mobiele tentoonstelling over het U-2 incident, de “Spies of Washington Tour”,
en geraleteerde educatieve activiteiten blijven belangstelling en steun wekken. Deze
tentoonstelling beëindigde niet zo lang geleden een expositie in het Southwest Virginia
Museum in Big Stone Gap, Virginia. De tentoonstelling zal later dit jaar in het March
Airfield Museum in Californië te bezichtigen. Indien u deze tentoonstelling will
reserveren, gelieve contact met het Museum op te nemen. De educatieve Spy Tour van
Washington (www.spytour.com) aanvaardt nu online-reservaties voor groepsbezoeken.
Op 14 oktober 2006 onthaalden we een internationale conferentie ten einde de
50ste Verjaardag van de Hongaarse en Poolse Crisissen van 1956 te herdenken. Dr. Sergei
Chroesjtsjov, de zoon van Nikita Chroesjtsjov, en David Eisenhower, kleinzoon van
President Eisenhower, namen samen met VIPs uit Hongarije en Polen en vooraanstaande
experten er aan deel. De Hongaarse en Poolse ambassades, de Amerikaanse-Hongaarse
Federatie, de Fairfax County Development Authority, het Hongaarse Technologisch
Center alsmede het Koude Oorlogsmuseum en de South County Middelbare School
waren de gastheren van het programma. Onze oprechte dank richten we in het bijzonder
aan sponsors: EnviroSolutions, Inc., K. Hovnanian® Homes, Marriott, Fairfax at Fair
Oaks, Northern Virginia Community College, Verizon en Vulcan Materials Company. Er
bestaan verschillende sponsorformules in verband met door het Koude Oorlogsmuseum
georganiseerde gebeurtenissen en activiteiten. Voor nadere inlichtingen gelieve ons een
e-mail te sturen aan gpowersjr@coldwar.org.
Ik verheug me ook ten zeerste dat de heer David Eisenhower, kleinzoon van
President Eisenhower, er in toegestemd heeft om lid van de Museums Adviesraad te
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worden. Andere leden van Adviesraad zijn Gerald Connolly, voorzitter van de Fairfax
County Board of Supervisors; Prince William County Supervisor John Stirrup, Gordon
Lunn van de Nike Historical Society; Tom Reed, voormalige Staatssecretaris voor de
Amerikaanse Luchtmacht (USAF); Sergei Chroesjtsjov en volksvertegenwoordiger Tom
Davis.
Indien u vrienden of familieleden kent die in onze inspanningen geïnteresseerd
zijn zouden we het ten zeerste op prijs stellen mocht u dit bericht met hen delen of hen
aanmoedigen om een bezoekje aan www.coldwar.org te brengen. Misschien heeft u de
mogelijkheid om een eindejaarse fiscale aftrekbare bijdrage in overweging te nemen of
een voorwerp te schenken. Uw gift zal een waarborg zijn dat toekomstige generaties zich
gebeurtenissen en personaliteiten uit Koude Oorlog zullen herinneren, die voorgoed onze
beoordeling van nationale veiligheid, internationale betrekkingen alsmede de
persoonlijke offers voor iemands land hebben gwijzigd.
We zouden u zeer dankbaar zijn mocht u het nieuws aangaande het Museum
verspreiden. Samen kunnen we deze visie tot werkelijkheid brengen. Voor nadere
inlichtingen of om u in te schrijven op onze e-mail-lijst om onze nieuwsbrief Cold War
Times te verkrijgen gelieve contact op te nemen met:

Francis Gary Powers, Jr.
Stichter, The Cold War Museum
P.O. Box 178 – Fairfax, VA 22038
Tel (703) 273-2381 / Fax (703) 273-4903
www.coldwar.org / gpowersjr@coldwar.org
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