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DE VOORBEREIDING VOOR HET 6e WERELDJEUGDFESTIVAL IN NEDERLAND. ,.

S a m e n v a t t i n g

Be voorbereidingen voor de uitzending ener Nederlandse jeugd-

delegatie naar het 6e Wereldjeugdfestival, dat van 28 juli tot 11

augustus a.s. onder auspiciën van de communistische Wereld Federa-

tie van Democratische Jeugd (WFDJ) en de geestverwante Internatio-

nale Unie van Studenten (IUS) in Moakou zal worden gehouden, lopen

ten einde. Nu reeds kan gezegd worden dat dit festival voor de Neder-

landse organisatoren een succes zal worden: niet alleen is het quotum

van 800 deelnemers voltekend, het aantal gegadigden beliep naar schat-

ting zelfs 1500 en overtrof daarmee de verwachtingen van vriend en

tegenstander„

Tijdens de zitting van het Internationale Voorbereidingscomité,

welke op 7 en 8 mei in Moskou plaats vond, werd de laatste hand aan

de internationale voorbereiding gelegd. Deze zitting werd van Neder-

landse zijde bijgewoond door Clara VISSER- de JONG, die als lid van

het Nederlandse Comité belast is met de verzorging van het culturele

gedeelte van de festivalvoorbereiding in ons land.

Het succes, dat de Nederlandse organisatoren - ondanks de

gebeurtenissen in Hongarije van november 1956 - bij de festival-

voorbereiding in ons land hebben behaald, moet waarschijnlijk ener-

zijds worden toegeschreven aan de aantrekkelijkheid, welke een goed-

koop vacantiereisje ( ƒ 250.-) naar een ver en vreemd land voor de

jeugd heeft, anderzijds ook aan de intensieve propaganda welke hier-

voor - onder aanvoering van het Internationale Voorbereidinescomité -

werd gemaakt.

Verwacht mag worden, dat het percentage niet-communisten in

de Nederlandse delegatie - anders dan aanvankelijk verondersteld

werd - hoger zal liggen dan bij de vorige festivals het geval was.

mei 1957.
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DE VOORBEREIDING VOOR HET 6e WERELDJEUGOFESTIVAL IN NEDERLAND.

Inleiding.

Het Nederlandse Voorbereidingscoraite heeft voor het 6e Wereld-

jeugdfestival ( Moskou, 28 juli - 11 augustus a.s.) tot taak een de-

legatie van 750 a 800 jongeren samen te stellen, zoveel mogelijk uit

niet-communistisch milieu»

Ten gevolge van de ge.beurtenissen in Hongarije in november

1956 hadden de organisatoren in Nederland aanvankelijk, d.w.z. tot

het begin van dit jaar, onder verschillende groepen van jongeren

enige weerstand te overwinnen; speciaal de benadering van de niet-

communistische jeugd werd erdoor bemoeilijkt. Om dezelfde reden

zag het festivalcomité hier te lande zich zelfs een aantal mede-

werkers ontvallen.

Ook in andere landen ondervond men deze moeilijkheden in -meer-

dere of mindere mate. Na enige weken van stagnatie kwam de festival-

voorbereiding hier te lande evenwel weer op gang. Daarbij ondervond

het Nederlandse Comité steun van de zijde der Russische Ambassade

en de vereniging "Nederland-U3SR", die medewerking verleenden aan

de propaganda-avonden, welke het Nederlandse Festivalcomité in de

loop van de maanden maart en april in verschillende plaatsen orga-

niseerde .

Ook de WFDJ, welke - samen met de IUG - de geestelijke vader

der bi-annale festivals is, getuigde van haar belangstelling door

haar secretaris-generaal Jacques DENI3 - die tevens lid is van de

Permanente Commissie van het internationale te Moskou aetelende

voorbereidingscomité - in Nederland en andere West-Europese landen

poolshoogte te laten nemen.

Het Uitvoerend Comité der WFDJ, dat van 18 tot 21 februari

1957 in Oost-Berlijn bijeenkwam, poogde een nieuwe stimulans aan

de internationale festivalvoorbereiding te geven. Het voorspoedige

l verloop van de voorbereiding gaf de WFDJ-leiders aansporingen tot

nog grotere krachtsinspanning' in de mond. De voorzitter en de vice-

voorzitter van het bij de WFDJ aangesloten Algemeen Nederlands Jeugd

Verbond (ANJV) J.F.*ïüLFF en B.3CIIMIDT woonden deze meeting bij.

- Beide -
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Beide communistische jeugdfunctionarissen zijn ten nauwste

bij de festivalvoorbereiding in ons land betrokken geweest. Joop

WOLFF maakte deel uit van het Internationale Voorbereidingscomité,

doch heeft aan de feitelijke voorbereiding in ons land geen deel

meer, aangezien hij sinds eind februari een langdurige medische be-

handeling ondergaat in de Sowjet-Unieo

De zakelijke leiding van het Nederlandse Festivalcomité berust

in handen van WOLFF's echtgenote Tr. R. BULTJE, die bij de festival-

voorbereiding in vorige jaren haar sporen reeds verdiend heeft. Op

26 april j.l. reisde zij naar de Sowjet-Unie om daar haar man te

ontmoeten; waarschijnlijk zal zij van de gelegenheid gebruik maken

om met hem o.m. 'algemene aangelegenheden betreffende de communistische

jeugdbeweging in ons land en betreffende de feativalvoorbereiding te

bespreken. Begin juni wordt zij ,in Nederland terugverwacht.

Samenstelling_der delegatie.

Gelijk reeds werd opgemerkt zal de Nederlandse delegatie het

quotum van 750 a 800 jongeren niet te boven mogen gaan. Een 500-tal

plaatsen was reeda in het begin van dit jaar toegewezen aan verschil-

lende organisaties, zoals het ANJV (300) en de OPSJ (60) c.q. gereser-

veerd voor bepaalde andere groepen bijv. onderwijzers, esperantisten

en religieuse groeperingen, alsmede de deelnemers aan het culturele

programma. Slechts een klein percentage hiervan (o.m. enige jongeren

uit het milieu van de Christelijk-Pacifistische Organisatie "Kerk

en Vrede") kan niet gerekend worden tot de categorieën van commu-

nisten en "fellow-travellers".

Anders staat het'met de 250 plaatsen, welke voor individuele

inschrijving open werden gesteld. Dank zij de grote belangstelling

voor het komende festival (men spreekt reeds van 1500 gegadigden)

waren de Nederlandse organisatoren in staat een groot deel van deze

250 plaatsen te doen innemen door jongeren van niet-communistische

huize. Om deze reden besloot de leiding ongeorganiseerde communisti-

sche jongeren geheel van deelneming uit te sluiten, evenals die ge-

organiseerde communistische jongeren, welke zich te laat ( d.i. na

1 januari 1957) via hun organisaties hadden aangemeld.

- Hoewel -
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Hoewel de mogelijkheid tot individuele inschrijving open staat

tot 1 juli a.s. en zeker nog getracht zal worden enkele representa-

tieve figuren ( o.m. uit de kunstenaarswereld) tot deelneming aan

het festival te bewegen, is bekend, dat de delegatie thans op pa-

pier in grote lijnen reeds is samengesteld.

Van de zijde der Russische Ambassade zou zijn aangedrongen op

spoed bij de samenstelling der deelnemerslijst met het oog op de ad-

ministratieve voorbereidingen, welke de ambassade in verband met de

reis naar Moskou moet treffen. De Russische Ambassade zal aan de hend

van de door het Nederlandse Festivalcomité te verschaffen deelnemers-

lijsten losbladige visa voor de paspoorten verstrekken.

Propaganda.

De propaganda, welke reeds sinds 1955 voor het 6e Wereldjeugd-

festival wordt gevoerd, overtreft de bij de voorbereiding van vroege-

re festivals gevoerde propaganda in omvang ea intensiteit. Het 6e

festival vormt dan ook een hoogtepunt in de reeks van internationale

jeugdmeetings,temeer, omdat het komende Wereldjeugdfestival plaats

vindt in de hoofdstad van het "Socialistische Moederland". Het komen-

de festival zal voor de Sowjet-Unie voorts een middel bij uitstek

zijn om haar actuele politiek van "vreedzaam naast elkaar bestaan"

te accentueren»

De belangstelling, welke dit festival in Nederland - niettegen-

staande de gebeurtenissen in Hongarije - ook van de zijde van verschil-

lende niet-communistische jongeren blijkt te genieten, moet in de

eerste plaats worden toegeschreven aan het feit, dat zich zelden een

gunstiger gelegenheid voordoet om een goedkope vacantiereis te maken

naar een ver en onbekend en toch veel besproken land. In de tweede

plaats kan deze bijzondere interesse worden teruggevoerd op de ook

in Nederland beter dan ooit gevoerde propaganda, o.m. door de plaat-

sing van advertenties in bonafide studenten- en nieuws-bladen.

flij de internationale propaganda voor het 6e Wereldjeugdfestival

speelden de festival-uitzendingen van radio Moskou en het op grote

schaal door het Internationale Voorbereidingscomité uitgegeven blad

"Festival" een rol.

Dat de Wereldjeugdfestivals - het 6e in het bijzonder - bovenal

de strekking hebben een propagandistische"goodwill"-missie te zijn

- voor -
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voor de Sov,- jet-politiek der vreedzame coëxistentie blijkt uit de

traditionele internationale estafettes, welke aan de vooravond

van het festival - nu de inschrijving van deelnemers practisch

gesloten is - nog zullen worden georganiseerd. Op verzoek van het

Internationale Voorbereidingscoraité aou een dezer estafettes op 2k

mei starten in Amsterdam, vervolgens aal de estafette-vaan in vele

plaatsen van ons land tijdens propagandistische bijeenkomsten wor-

den overhandigd en ten slotte - omstreeks 9 juni - nabij Maastricht

aan de Belgische jeugd worden overgedragen. Via Luxemburg, Frankrijk,

Zwitserland, Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije zou deze estafette haar

route vervolgen naar Moskou, waar zij zal eindigen met de opening

van het 6e Wereld jeugdfestival.

Het grootste propagandistische effect van het 6e festival

op de jeugd zal uiteraard die jongeren betreffen, welke zelf aan

het festival deelnemen en daarvan - naar de organisatoren hopen -

een onuitwisbare indruk zullen medenemen naar huis.

Contact met het Internationale Voorbereidingscomité^

Het te verwachten welslagen van het a. s. Wereld jeugdfestival

zal mede moeten worden toegeschreven aan de speciaal sinds januari

1957 verbeterde coördinerende activiteit van het Internationale

Voorbereidingscomité in Moskou. Het Nederlandse Festivalcomitè on-

derhield daarmede - vooral sinds de jaarwisseling - een nauwer

contact d&n bij de voorbereiding van vroegere festivals het geval is

geweest .

Zo zond het Nederlandse comité een verslag over de stand van

zaken bij de voorbereiding in ons land naar het comité in Moskou;

hierop volgde een schrijven (d. d. 11 maart j.l.) waarin het Interna-

tionale Comité zijn dank betuigde voor de ontvangen mededelingen en

tevens verzocht om met de gang van zaken bij voortduring op de hoogte

te worden gehouden. Voorts werd verzocht om kopij voor een artikel in

de eerder genoemde "Festivalkrant" , Ook werd instemming betuigd met

het plan der Nederlandse organisatoren een reportage met "flitsen"

van de festivalvoorbereiding in ons land op de band op te riemen en

naor Moskou te zenden ten dienste van een radio-uitzending in de

Nederlandse taal.

- In een -

i
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In een ander schrijven van het Moskou-comité dat begin april

in Nederland werd ontvangen, werd het Nederlandse comité uitgeno-

digd de start van de genoemde internationale estafette te organise-

ren. Deze uitnodiging is wellicht mede te zien els een uiting van

waardering van de zijde der hoogste festival-autoriteiten voor de

succesvolle voorbereiding in ons land. Het Internationale Comité

wilde verder gaarne op de hoogte worden gehouden van de voorberei-

ding tot en het verloop van deze estafette in ons land.

Tenslott'e werd het Nederlandse Festivalcomité medio april

uitgenodigd een afgevaardigde te zenden naar de zitting van het

Internationale Voorbereidingscomité, welke aanvankelijk op 26 en

2? april te Moskou zou worden gehouden, doch uiteindelijk op 7 en

8 mei in de Russische hoofdstad plaats vond.

Het lid van het Internationale Voorbereidingscomité Joop VVOLFF

kon deze bijeenkomst niet bijwonen, omdat hij in de Sowjet-Unie onder

medische behandeling is. Zijn echtgenote, die - zoals gezegd - op 26

april uit Nederland vertrok om heiu te bezoeken, was daar evenmin

aanwezig.

De voorzitter van het Nederlandse Festivalcomité P.C.BOUVé, die

ook zitting heeft in het Internationale Voorbereidingscomité, kon in

Nederland niet gemist worden. Het Nederlandse Festivalcomité besloot

daarom zijn medelid, de communiste Clara VISSER- de JONG - die belast

is met de voorbereiding van het Nederl&ndse culturele festivalpro-

gramma - naar de zitting af te vaardigen.

Financien.

Ongetwijfeld vormen de lage deelnemingskosten ( ƒ 250.- p.p.)

een van de belangrijkste oorzaken voor de grote belangstelling voor

het komende festival onder Nederlandse jongeren.

Voor zover de adspirant-deelnemers niet in staet waren de tota-

le kosten zelf te dragen,werden zij in het bezit gesteld van steun-

lijsten om langs deze weg bij vrienden en bekenden de benodigde gel-

den in te zamelen. In dit geval was 10% bestemd voor het Internatio-

nale Solidariteits Fonds. Dit fonds werd door de organisatoren in

Moskou in het leven geroepen o.a. om de deelneming aan het festival

door jongeren en studenten uit onder-ontwikkelde gebieden te helpen

financieren.

- Circa -



bij schrijven no. ^03«531

- 6 -

G_ E H E I M

Circa ƒ 65-- van het bedrag van ƒ 250.- is bestemd voor de reis-

kosten (v.v.) in West-Europa. Het vervoer achter het Ijzeren Gordijn

(v.v«>) is voor rekening; van de regeringen der betreffende landen.

De verblijfkosten in de Sowjet-Unie bedragen per persoon $ 2.-

per dag (totaal circa ƒ 110.<f)

Voor iedere Nederlandse deelnemer moet het Nederlandse Festival-

comité voorts $ 5«- afstaan ten behoeve van het Internationale Solida-

riteits Fonds.

De verblijfkosten in de Sowjet-Unie (op basis van 800 deelnemers

dus ca. $ 22000.-) zouden moeten worden voldaan door overschrijving

op een bankrekening in Nederland ten name van de Staatsbank in Moskou.

Het voor het Internationale Solidariteits Fonds bestemde bedrag

(op besia van 800 deelnemers dus ca. t .̂000.-) zou het Festivalcorriit^

in Moskou overhandigen; men zou dit bedrag willen meenemen in de vorm

van cheques*

Ruim ƒ 50.- van elke deelnemingssom blijft ter beschikking ven

het Nederlandse Feativalcomité om diverse onkosten te dekken (o.m. de

reizen en de propaganda bij de voorbereiding) en om daarmede de deel-

neming te financieren van een 20-tal personen, die voor rekening van

het Nederlandse Comité het festival in Moskou zullen bijwonen, t.w. de

dagelijkse leiding van het festivalcomité en de leden van de Nederland-

se delegatie, die deelnemen aan de culturele manifestaties, welke tij-

dens het festival zullen plaats vinden.

Reis en verblijf.

Voor het vervoer van de festivaldeelneicers uit overzeese landen

heeft het Internationale Festivslcomité de schepen "Pobeda", "Qrusija"

en "Wjatscheslaw Molotow" gehuurd. Van deze gelegenheid zouden o.m.

jongeren uit Italië, Zuid-Frankrijk, Egypte en het Nabije-Oosten ge-

bruik maken.

Anderen, o.w. vermoedelijk de Nederlanders^ullen profiteren van

de 90 speciaal ingelegde treinen, welke de deelnemers langs 9 verschil-

lende routes naar Moskou zullen vervoeren,

Nadere bijzonderheden omtrent de reis der Nederlandse delegatie

zijn nog niet bekend.
- In -
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In Moskou zullen de deelnemers worden ondergebracht inleen vijf-

tigtal hotels.

Blijkens een recente publicatie in het ANJV-orgaan "Jeugd" zul-

len in de Russische hoofdstad 600 personenauto's, 1JOO autobussen en

700 vrachtauto's voor vervoersdoeleinden ter beschikking van de ver-

schillende delegaties staan.

Wat hiervan waar zij, stellig zullen de Moskovitische gastheren

kosten noch moeite sparen om in organisatorisch en propagandistisch

opzicht van dit festival een hoogtepunt in de reeks van sinds 19̂ 7

om de 2 jaar weerkerende internationale festiviteiten van deze aard

te maken.

mei 1957*


