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VQOBBBEEIDIKO 7AH HET 6e WBRELDJEUGDFESTIYAL
(Moskou, 28 Juli tot 11 Augustus 1957.)~~
Inleiding
Overeenkomstig het besluit van het Uitvoerend Comité van de communistische World Pederation of Democratie Youth (W.P.D.Y.) - in zitting bijeen te Helsinki van l tot 4 Februari 1956 - zal van 28 Juli tot 11
Augustus 1957 in Moskou het 6e Wereldjèugdfestival plaats vinden, waarvan de voorbereiding is toevertrouwd aan de W.F.D.Y. en de eveneens
communistische International Union of- Students (l,U.S.).
Kort na afloop van het 5e Wereldjèugdfestival, dat van 31 Juli
tot 14 Augustus 1955 te Warschau werd gehouden, was in de communistische
pers (o.m. in het dagblad "De Waarheid" d,d. 18 Augustus 1955) reeds de ,
mededeling verschenen, dat het 6s Wereldjèugdfestival vermoedelijk in
1957 in Moskou zou worden gehouden, doch de datum stond toen nog niet
':
vast.
'
Eveneens na het festival in Warschau vond aldaar, (van 16-19
Augustus) een zitting plaats van de Council der W.P.D.Y,, waaraan van
Nederlandse zijde J.P, WOLFT (l4-3-'37 Velsen) en B. SCBMIDT (lO-8-'30 .
Amsterdam) - respectievelijk landelijk voorzitter en landelijk organisatie-secretaris van het communistische Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
(A.N.J.V.) - deelnamen.
Daar werd o.m. besloten de locale, regionale, nationale en internationale festivalcomité's te laten voortbestaan in verband met de voorbereiding van het volgende festival.
International» voorbereiding
De eerste belangrijke bespreking op internationaal niveau ter
voorbereiding van het 6e Wereldjèugdfestival vond begin December 1955
in Boedapest/waar de W.P.D.Y. haar zetel heeft, plaats.
Deae bespreking, die door vertegenwoordigers van communistische
jeugdorganisaties uit verschillende landen werd bijgewoond, duurde 2 a
3 weken. .
' /.-' •
Tot de hier aanwezigen behoorden o.m. Michel van der BORGHT (2-4- " '''-'
1925 Leuven), vertegenwoordiger van de Belgische Volkajeügd (B.V.J.),
en B. SCHMIDT, voornoemd.
.;-,Ean volgende belangrijke stap op de w«g van de voorbereiding voor;
het nieuwe festival was - in navolging van hetgeen geschiedde bij de
voorbereiding van het 5* Wereldjeugdfestiyal - de oprichting van een
internationaal voorbereidingscömité te Moskou. De leiding van dit
,';."
comité is in handen van de bekende Aleiander SHELEPIN, die o.m. secre- • --/
taris is van het Centraal Comité van de Komsomol en vice-president van
de W.P.D.Y.
Dit voorbereidingscömité werd omstreeks Januari 1956 in &e* l«ven.£-.
geroepen.
'' ?-;-"1,"'
Onlangs werd vernomen, dat de eersta officiële zitting ervan in - :. ,
Augustus van dit jaar in de Russisch* hoofdstad zal plaata vinden.
Met betrekking tot de activiteit van dit internationaal voorbereidingscömité werd tot dusver het volgende vernomen i
~ . r,
l. Het zal in verband met het festival een zogenaamde "feativalkranV! - 7"
uitgeven in het Engels, Frans, Duits, Spaans,'en EussiBch,
gaan aal van September 195^ tot Januari'1957 maandelijks 70:
Tg«durend« Februari en Maart 1957 tweemaal per maand, Vpin A'
Juni 1?57 wekelijks on gedurende 4 dagen-na c " v* 'v *" "
dagalijks. '• - : - _ , ; ^;'-3v^A^.J^^
• - - " q'" *•• '' siS1*- i

i^^^^^^M^^^ö

No. 342378.

- 2-

G E H E I M

2. Het heeft spelregels ontworpen voor de tijdens het festival t« houden
internationale culturele competities op het terrein van muziek, zang,
dans e. d.
. •• '
'i
3. Het zal, in samenwerking met de Sowjet-filmstudio's, van 30 Juli 10 Augustus in Moskou een internationaal filmfestival organiseren.
Voor de beoordeling van de inzendingen (films) zal een internationale;
jury zorg dragen.
Een bijzondere taak in de voorbereidingsperiode werd opgedragen
aan het Sowj et-Olympisch Comité. Dit lichaam is namelijk verantwoordelijk gesteld voor het organiseren van de Ille internationale vriendschappelijke jeugdspelen, die van 29 Juli tot 10 Augustus in Moskou zullen plaats vinden.
De organisatoren verwachten door een aantrekkelijk cultureel- en
sportprogramma ca. 30.000 buitenlandse jongeren in Moskou te kunnen
verwelkomen. Een zelfde aantal nam deel aan het 5*» in 1955 te Warschau
gehouden, Wereldjeugdfestival. ' • • • ' . .
Ook door de reis- en verblijfkosten, welke voor de Nederlandse
jongeren naar verwacht wordt ƒ2 50.- a/300.— per persoon zullen bedragen,
zo laag mogelijk te houden, tracht de festivalleiding een waarborg te
scheppen voor een maximaal aantal deelnemers (de deelnemingskosten voor het vorige festival bedroegen voor de Nederlandse jongeren V 165»- p«r :
persoon) .
.
Teneinde ook voor jongeren uit de "koloniale" landen deelneming opgrote schaal mogelijk te maken, werd een "solidariteitafonds1* in het
leven geroepen, waarvoor internationaal inzamelingen zullen worden ge- "
houden.
uiteraard worden - evenals bij de voorbereiding van de vorige
festivals - pogingen in het werk gesteld met name ook niet-communistiache
jongeren en organisaties voor de naderende manifestatie in Moskou te
interesseren. Zo ontvingen de World Aasembly of Touth (W.A.T.) , de
Toung Men Christian Association (l. M. C. A.) en de Toung Women Christian
Association (T.W.C. A.) uitnodigingen om actief aan de festivalvoorbe-,
reiding mede te werken. Ook tracht men wereldorganisaties als de
UéN.E.S.C.O. en het I.L.O. voor het 6e Wereldjeugdfestival te interesseren. Nog meer dan aan de vooravond van vorige festivals het geval was
moeten dergelijke pogingen om toenadering te verkrijgen tot bonafide
organisaties gezien worden tegen de achtergrond van het streven der communisten - overeenkomstig de geldende politiek van het Kremlin - naar
eenheid van actie en van organisatie met niet-communisten.
De voorbereiding in. Nederland
In Nederland werd reeds kort na het vorige festival bekend gemaakt, dat het nationale voorbereidings comité Toor h«t 5» Wereld jeugd—festival (1955» Warschau) zou gaan optreden als initiatief comité - voor- f"
loper van een nieuw voorbereidingscomité - voor het 6e festival.
. >-';-'
De belangrijkste figuren daarin waren en zijn Tr.R. KHIESELSBULTJE (7-l-'28 Amsterdam) en N, BOESBOOM-HOFMAN (l3-ll-'28 Amsterdam), „J;
die optrad ala secretaresse van het nationale voorbereidingscomité voory
het 5e festival.
. , £<••
Tijdens de hoofdbestuursvergadering van de (communistische) Orgar '^
niaatie van Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.), welke op 20 Januari
1956 te Amsterdam plaats vond, stelde de landelijk voorzitster, Tr.B,".;KRIESELS-BULTJE, voornoemd, - evenals het hoofdbestuurslid Cl. dé
(23- 3- '28 Parijs) - haar functie beschikbaar om zich geheel"^ te. ^flneri^?;^;
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wijden aan de voorbereiding van het komende Wereldjeugdfea-fcival.
De eerste bijeenkomst van het initiatief-comité vond op 20 September 1955 plaats ten huize van N. BORSBOOM-HOFMAN, voornoemd.

Besloten werd o.m. pogingen in het werk te stellen om in het te
vormen voorbereidingscomité zoveel mogelijk "andersdenkenden" op te
nemen.
Tot deze pogingen behoorde ook de 14-daagse "oriëntatiereis",
welke een Nederlandse delegatie van 16 personen in October 1955 naar
Tsjecho-Slowakije maakte, daartoe uitgenodigd door de jeugdbeweging
aldaar, de C.S.M.
De A.N,J.V.-leiding is bij de samenstelling van deze delegatie,
die onder leiding stond van de communist G.J. VERRIPS (l8-12-'28 Amsterdam) , niet geslaagd in haar opzet om zich van de deelneming te verzekeren van vele niet-communisten.
l
Integendeel» van de 16 personen tellende delegatie kwamen er
hoogstens 2 voor de betiteling "andersdenkend" in aanmerking.
Door deze tegenvaller konden de organisatoren ook niet slagen in
hun nadere bedoeling met deze reis, nl. "andersdenkenden" in de delegatie te bewegen zitting te nemen in het te vormen nationale voorberei—
dingscomité voor het 6e Wereldjeugdfestival.
Een nieuwe poging om in de gewenste richting te slagen( deed het
initiatiefcomité, toen het uitnodigingen zond aan personen en organisa-^ "
ties, die zich op het terrein van de jeugd bewegen, om pp 23 April 1956
in Amsterdam een bijeenkomst van "initiatiefnemers voor de WereldjeugdLfestival-voorbereiding in Nederland" bij te wonen.
Tot de uitgenodigde organisaties behoorden o.m. de bonafide
"Vereniging Internationaal Jeugdverfceer" te Utrecht en de eveneens
bonafide te 'a-Qravenhage zetelende Nederlandse sectie der "International Friendship League", die beide weigerden op de invitatie in te gaan.
Uit het feit, dat omtrent de oprichting van een landelijk voorbe—
reidingscomitê nog steeds niets werd vernomen, raag wel worden afgeleid,
dat de initiatiefnemers in Nederland er nog steeds niet in geslaagd aijn
een dergelijk comité te vorman in "brede" samenstelling, d.w.z. met
deelneming van, zo mogelijk representatieve, niet-communisten»
Intussen werd vernomen, dat de Nederlandse initiatiefnemers voornemens zijn - in aansluiting op wat terzake op internationaal niveau
geschiedt - binnen het op te richten comité o.m. een culturele en een
sport-sectie te vormen. De taak van deze secties zou met name zijn in
Nederland competities te organiseren, waarvan de winnaars in aanmerking
zullen komen voor deelneming aan de ten tijde van het festival in Moskou '"
op te voeren culturele en sportmanifestaties.
Zoals reeds in de aanvang van dit rapport werd opgemerkt, mag
verwacht worden, dat in het kader der landelijke voorbereiding opnieuw
plaatselijke comité's zullen worden (her)opgericht, die speciaal de taak
hebben op locaal niveau deelneemsters en deelnemers vóór het festival
te werven.
Deelneming aan het festival zal in hoofdzaak openstaan voor jonge--1
ren in de leeftijdsgroep van 16 - 30 jaar.
Op het A.N.J.V. en de O.P.S.J. in Nederland rust de taak, in overeenstemming met de richtlijnen van de W.P.D.T. en de I.U.S., al het mogelijke te doen deze werving tot een succes te maken (men spreekt-reeds
van 1000 deelnemers uit Nederland), speciaal ook voor wat betreft de'; X°;
deelneming van niet-coramunistische jongeren.

