
*•-- &3S , -r -

; ''MINISTERIE 'VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

No. :
BÏjL : l

B.-V.D,

192659

r2RQV.;2QÓ1
Da» rubricering &

Bete. : C i P.*1J i-mantelorganisaties

'•IXJ-lCfcElVa «VT»" f* h- -^.* «•" '̂  " -

68' -fl»R4UG,1.9S|;.'.-V

Bi j gaand-heb ik .dé .eer Uwe Excellentie t.ê/̂ öen̂  toe
komen *ë;èn. doordruk ̂ yan-mifn.aam. Z.Ê; de
nehlanaé ->Zaen .gêrichtAécnriven, d. d. ,6 Augustus fï§*5 "5 i

JVT ,».^~f-- ,sc -"s^--*.̂ ,, , «p^fï ..-•-, ,_-?•- ' "ï,, J^T« ".V - - - -V •• ' ï « i ' T-s»»5t>i>»^»««!.»"?E#Vl* '̂f,betref f ende -*het m hofde tdezes enoemde onder-wer ^ t, » . - , - - - * . , , , ^ ..•, ,_ ,, . - - - •• ' - » > » . » 'betr.ef f ende -*het m ^hoofde tdezes genoemde onder-werp f^:^:;
„ - - - - ; ; y - " ' • _ ' - ' -'-'-"* ~ ' 'P-*; ' - - ••-•'-.•"- '^v-rCrr'-.-

HET HOOFD V-AN DE DIENST
voor

e Excellentie
'SerMinistef -Presifent,
Plein Ï8i5,np.4,
* * & ' • < • ' + ' • '
='s-& R A T B. H H A.'G ,E

",. p._52-10.000 0 I0883 - '52 (5486)

L£-̂ ~-



MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

B'VlD> baairubriwrtoQte.

2 NOV. 2001

No. : 192659
Bijl. :

Beu.-. O.P.N.-mantelorganisaties

's-Gravenhage,
Javastraat 68

Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende
te berichten.

Op 12 Juli j.l. vertrok jJ- , penning-
meester van de Vereniging "Verenlgd-Verzet 1940-1945", met
een aantal kinderen van communistische oud-strijders naar
Oost-Duitsland. De reisroute liep via Helmstedt. Teneinde
eventuele moeilijkheden bij de grenspassage te ontwijken
werd de reis eerst gemaakt door de echtgenote van

, die bij terugkomst verklaarde, dat zij geen bezwaren
had ondervonden.

Op 22 Juli d.a.v. vertrok een tweede groep kinderen
van leden van "Verenigd Verzet 1940-1945". Als leidster
hiervan trad op het hoofdbestuurslid < , De
reis werd per boot vanuit Rotterdam gemaakt.

X X X

Op 31 Juli 1955 vertrok de tweede groep deelnemers
aan het 4e Wereldjeugdfestival uit Amsterdam. De reis ging
per bus naar Wenen. Het resterende gedeelte van de tocht
zou per trein worden afgelegd. Voor de reis van de eerste
groep moge ik verwijzen naar mijn schrijven d.d. l Augus-
tus no.192411.

Blijkbaar heeft de samenstelling van de Nederlandse
delegatie het nationale voorbereidingscomité meer zorgen
gebaard dan uit publicaties en verklaringen is gebleken.
Bekend werd, dat het A.N.J.V.-hoofdbestuur een premie van
f.75.- uitloofde voor de meest succesvolle propagandist.
Zoals bekend lag het oorspronkelijk in de bedoeling circa
1000 personen in ons land tot deelname aan het festival uil
te nodigen. Reeds eerder werd U bericht, dat slechts weinig
meer dan de helft van dit aantal (± 580 personen) werd be-
reikt.

X X X

"De Waarheid" maakte in een kort bericht melding van
enige besluiten, genomen tijdens de zittingen van het 3e
Wereldjeugdcongres (Boekarest, 25-30 Juli 1953). Daaruit
blijkt,dat de Wereld Federatie van Democratische Jeugd
haar oude tactiek voor het benaderen van niet-communisti-
sche jongeren in grote lijnen zal voortzetten.

Eet congres
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Het congres had vrijwel dezelfde eisen op zijn programma
als die, welke in Maart j.l. door de Internationale Confe-
rentie ter Verdediging van de Rechten van de Jeugd te
Wenen werden aangenomen, zoals:
het recht op werk;
het recht om een gezin te stichten;
het recht op vacantie.
Voorts werd een besluit aanvaard volgens hetwelk de
W.P.D.Y. krachtige steun zal verlenen aan de acties van
de Wereldvredesbeweging.

Van de aanwezigheid der congres- en festival-deel-
nemers in Oost-Europa wordt gebruik gemaakt om enthousias-
te verslagen over het leven en werken der volkeren achter
het Ijzeren Gordijn in "De Waarheid" te publiceren.

Een doordruk van dit schrijven werd ter kennis-
neming gezonden aan de Minister-president.
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