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BUITENLANDSE CONTAC_T_EN___MEDERLANDSE VOORBEREIDINGSCOMITE VOOR HET

6e WERELDJEUGÜFESTIVAL TE MOSKOU.

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

Onder invloed van de november-gebeurtenissen in Hongarije

ontstond in de loop van de maand december 1956 enige stagnatie in

de voorbereiding van het 6e Wereldjeugdfestival, dat van 28 juli

tot 11 augustus a.s. in Moskou zal worden gehouden.

Drie van de vier niet-communisten in de dagelijkse leiding

van het Nederlandse "festivalcomité" trokken zich hieruit terug,

tot grote teleurstelling van de communistische leiding op de ach-

tergrond.

De stilstand in de Nederlandse festivalvoorbereiding maakte

ook de Russische Ambassade in ons land en het Internationale Voor-

bereidingscomité in Moskou ongerust. Omstreeks 2? januari j.l. be-

zocht Jacques DENIS, secretaris-generaal der communistische Wereld

Federatie van Democratische Jeugd (WFDJ) en lid van de Permanente

Commissie van het Internationale Voorbereidingscomité, ons land

om met de leiding van het eveneens communistische Algemeen Neder-

lands Jeugd Verbond (ANJV) en enkele topfiguren uit het Nederland-

se Festivalcomité te spreken over de feetivalvoorbereiding hier te

lande.

Intussen doet het comité - onder aanvoering van communistische

activisten als de ANJV-voorzitter J.F.WOLFF en diens echtgenote Tr.

R. BIJLTJE - al het mogelijke om de ontstane vacatures te doen ver-

vullen door andere representatieve jongeren uit niet-communistische

kring.

Aan de samenwerking bij de festivalvoorbereiding in Nederland

met de Russische Ambassade en het Internationale Voorbereidingscomi-

té wordt thans door het Nederlandse comité - mede ten gevolge van

bemoeiingen van die zijde - meer aandacht besteed dan voorheen.

In de loop van de maand maart begon het festivalcomité een

campagne van propaganda-avonden, waaraan o.m. medewerking wordt ver-

leend door de Vereniging "Nederland-USSR" en "Sovexportfilm".
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BUITENLANDSE CONTACTEN NEDERLANDSE VOQRBEREIDINGSCOMITË VOOR HET

6e WERELDJEUGDFE3TIVAL TE MOSKOU..

Inleiding.

Kort na afloop van het 5e Wereldjeugdfestival, dat onder

auspiciën van de communistische Wereld Federatie van Democratische

Jeugd (WFDJ) en de Internationale Unie van Studenten (IDS) van 31

juli tot "\k augustus 1955 in Warschau werd gehouden, was in de com-

munistische .pers reeds de mededeling verschenen, dat het 6e Wereld-

jeugdfestival vermoedelijk in 1957 te Moskou zou worden gehouden.

Het besluit daartoe werd waarschijnlijk genomen tijdens de

zitting van de Raad der WFDJ, welke na afloop van het 5e festival

- van 16 tot 19 augustus 1955 - in de Poolse hoofdstad plaats vond.

Deze zitting werd van Nederlandse zijde bijgewoond door de voorzit-

ter van het communistische Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV),

J.F.WOLFF (14-3-'27 Veleen) en de toenmalige organisatiè-ee'cretaris

van het Verbond - thans vice voorzitter - B.SCHMIDT (10-8-'30 Amster-

dam) .

De datum voor het 6e Wereldjeugdfestival (28 juli tot 11 au-

gustus 1957) werd vastgesteld tijdens de zitting van het Uitvoerend

Comité der WFDJ van 1 tot k februari 1956 in Helsinki. Het ANJV

werd op deze bijeenkomst vertegenwoordigd door zijn voorzitter Joop

WOLFF.

De grondslag voor de internationale voorbereiding van het 6e

festival werd gelegd tijdens de bespreking tussen vertegenwoordi-

gers van verschillende nationale communistische jeugdorganisaties,

welke de WFDJ begin december 1955 in Boedapest - waar zij haar ze-

tel heeft - belegde. Deze meeting werd o.m. bijgewoond door B.SCHMIDT

De internationale en nationale voorbereidingen voor het 6e

Wereldjeugdfestival kwamen evenwel eerst opgang na de van 1^ tot

16 augustus 1956 te Moskou gehouden openingszitting van het Inter-

nationale Voorbereidingscomité. Van Nederlandse zijde werd hieraan

deelgenomen door B.SCHMIDT .en twee niet-communistieche figuren,t.w.

P.C.BOEVé en J.oTEIGSTRA, resp. als voorzitter en vice-voorzitter

van het Nederlandse Festivalcomité. B.SCHMIDT trad daarbij op als

vervanger van J.F.WOLFF, die met BOEVé en STEIGSTRA tijdens de

genoemde zitting in Moskou in het Internationale Voorbereidings-
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comité werd verkozen.

Hongarije.

De pogingen, welke de communisten in het Nederlandse Initia-

tiefcomité voor het 6e Wereldjeugdfestival in de zomer van 1956 de-

den om een "breed" voorbereidingscomité te vormen, d.w.z. een comité

waarin zoveel mogelijk niet-communisten zitting zouden hebben, ble-

ven niet geheel zonder succes. Bijzondere activiteit werd hierbij

aan de dag gelegd door de echtgenote van J.F.WOLFF, Tr.R.BULTJE

(7-1-1928 Amsterdam), die in verband met haar taak in het Festival-

comité in december 1955 zelfs haar functie van voorzitster der (com-

munistische) Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ)

. neerlegde.

In september 1956 werd uit het voorbereidingscomité een dage-

lijkse leiding gekozen, werkcomité geheten, waarin een 10-tal jonge-

ren zitting had, van wie 4 niet-communistisch georiënteerd. Tot de-

ze laatsten behoorden de eerder genoemde P.C.BOEVé en J.STEIGSTRA.

Onder invloed van de gebeurtenissen in Hongarije rond de ke

november van het vorige jaar meenden drie van de vier niet-communis-

tische leden van het werkcomité hun medewerking aan de festivalvoor-

bereidingen hier te lande te moeten staken. Eén van hen was de

voorzitter van het comité, J.STEIGSTRA, die tevens deel uitmaakte -

het Internationale Voorbereidingscomité.

Tengevolge van de repercussies van het gebeuren in Hongarije

op de Ne<jerian(ise samenleving in het algemeen en op het niet-commu-

nistische deel van het Festivalcomité in het bijzonder, werden de

feitelijke voorbereidingswerkzaamheden in de maand december 1;956 ge-

durende een korte periode gestaakt. De communistische leiding op de

achtergrond hoopte niettemin, dat de felheid der reacties na verloop

van enkele weken enigermate zou afzwakken en dat de festivalvoor-

bereiding daarna weer normaal ter hand genomen zou kunnen worden.

Mogelijk was de stagnatie in de Nederlandse festivalvoorbe-

reiding ook ter ore gekomen van het Secretariaat der WFDJ.

Medio december 1956 werd het ANJV-kantoor in Amsterdam althans

opgebeld vanuit het WFDJ-bureau in Boedapest. Men informeerde van die

zijde bij deze gelegenheid naar de stand van zaken bij de festival-
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voorbereiding in ons land. Van ANJV-zijde zou zijn medegedeeld, dat

deze voorbereiding hier normaal voortgang vond.

Wellicht ondervond de festival voorbereiding; in andere landen

eveneens een terugslag van het gebeurde in Hongarije. üeze kwestie

maakte in elk geval onderwerp van bespreking uit tijdens de zitting

van de Permanente Commissie uit het Internationale Voorbereidings-

comité voor het 6e Wereldjéugdfestival, welke van 8 tot 10 januari

1957 in Moskou plaats vond. Het na afloop van deze zitting gepubli-

ceerde communiqué openbaart hiervan iets, als het zegt, dat een

internationaal evenement als het festival "in verband met de recente

verslechtering van de internationale politieke situatie waardevoller

en noodzakelijker dan ooit" is.

Van de verschillende nationale voorbereidingscomité's wordt

thans kennelijk verwacht, dat zij alle zeilen zullen bijzetten om

de landelijke quota van festivaldeelnerners (voor Nederland: 750)

ondanks "Hongarije" vol te maken.

Als uiting van ongerustheid over de repercussies van het Hojk— _

gaarse drama op de festivalvoorbereiding moet mogelijk ook het be-

zoek worden gezien, dat de secretaris-generaal der WFDJ, Jacques SPIE-

WAK (alias: DENIS) omstreeks 27 januari j.l. aan ons land bracht. Der-

gelijke bezoeken waren bij de voorbereiding van vroegere festivals

geenszins gebruikelijk.

Betrokkene, die ook deel uitmaakt van de Permanente Commissie

van het Internationale Voorbereidingscomité voor het komende festi-

val, voerde, hier behalve met de ANJV-leiding ook met de leiding van

het Nederlandse.Festivalcomité besprekingen over de gang van zaken

bij de voorbereiding.

Mogelijk bezocht deze functionaris voor hetzelfde doel nog an-

dere West-Europese landen.

Misschien had zijn 'bezoek'de nevenbedoeling het contact met het

Internationale Voorbereidingscomité te verstevigen. Hij zou o.m. heb-

ben geadviseerd in het voorjaar een Nederlandse delegatie naar Moskou

te zenden ter bespreking van verschillende met het festival samen-

hangende vraagstukken.

- k -



vehoort bij schrijven no. 380.733

- k -

G E H E I M

Ook zou DENIS in dit verband gesproken hebben over de zitting

van het Uitvoerend Comité der WFDJ welke van 18 tot 21 februari j.l.

in Ooat-Berlijn werd gehouden en welke door J.F.WOLFF en B.SCHMIDT

werd bijgewoond. De agenda van deze meeting vermeldde o.ra. de voor-

bereiding voor het 6e Wereldjeugdfestival.

Contact met de Russische Ambassade.

Gezien het feit, dat het 6e Wereldjeugdfestival in Moskou zal

worden gehouden, is het niet vreemd, dat het Nederlandse Voorberei-

dingscomité begin oktober 1956 contact opnam met de Russische Ambas-

sade in Den Haag. Tot de comité-leden, die bij het eerste bezoek aan

de R.A. aanwezig waren, behoorden o.m. J.F.WOLFF en zijn echtgenote

Tr.R. BULTJE.

Bekend werd, dat de Ambassade-employé V.I.FEDEROW3KY als con-

tqctman tussen de R.A. en het Festivalcomité werd aangewezen.

In verband met de stilstand in de Nederlandse festivalvoor-

bereiding in december 1956 kwam gedurende enige tijd van het voorge-

nomen contact met de R.A. weinig terecht. Van de zijde der Ambassade

werden dan ook spoedig na de jaarwisseling tekenen van ongerustheid

over deze situatie gegeven. Het is niet uitgesloten, dat het Kremlin

haar buitenlandse ambassades na het gebeuren in Hongarije in dit ver-

band speciale instructies deed toekomen.

Medio januari bereikte de secretaris van de Vereniging "Neder-

land-USSR", de communist Wim HULST (9-12-1916 Krommenie), van de zij-

de der R.A. het verzoek inlichtingen in te winnen omtrent de vorde-

ringen van het Nederlandse Festivalcomité bij haar voorbereidingen

voor het 6e Wereldjeugdfestival. Enige dagen later sprak hij hier-

over met het comité-lid Tr.R.BULTJE.

Omstreeks dezelfde tijd legde de R.A. nog andere initiatieven

aan de dag om haar verbinding met het festivalcomité te herstellen

en mede te werken aan de voortgang der festivalvoorbereiding in Ne-
i
derland. Zo verzocht de TASS-correspondent PEREVALOV in een schrij-

ven aan Tr.R.BULTJE een interview te mogen hebben met de voorzitter

_ c _
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van het Festivalcomité P.C.BOEVé. Eind januari zou dit onderhoud

in Den Haag hebben plaats gevonden.

Voorts vond - op uitnodiging van DIDENKO, vertegenwoordiger

van "Sovexportfilm" in Nederland - begin februari in Den Haag een

bijeenkomst plaats, waaraan door verschillende leden van het fes-

tivalcomité werd deelgenomen. Bij deze gelegenheid zou van R.A.-zijde

uitdrukkelijk en ondubbelzinnig zijn verklaard, dat men een goed

contact met het festivalcomité bijzonder op prijs stelde.

Nabeschouwing.

Intussen doen Tr.R.BULTJE c.s. al het mogelijke de lege plaat-

sen in het festivalcomité opnieuw door representatieve niet-commu-

nisten te doen bezetten. Vooral ten gevolge van de houding der com-

munisten inzake het Russische optreden in Hongarije is dit doel

thans veel moeilijker bereikbaar dan vóór november'56. Niettemin

is men er reeds in geslaagd enige "andersdenkenden" te bewegen

in het festivalcomité zitting te nemen. Het comité werd in de loop

van de maand januari omgezet in een "stichting Nederlands comité

ter voorbereiding van internationale festivals voor jongeren",; Daar-

door het festivalcomité een blijvend karakter schijnt te hebben ge-

kregen .

De samenwerking met de Russische Ambassade en het Inter-

nationale Voorbereidingscomité in Moskou schijnt thans in nieuwe

en betere banen te worden geleid.

In de loop van de maand maart zoudan door het nationale festi-

valcomité in verschillende1 Nederlandse steden propaganda-avonden

worden georganiseerd, waaraan medewerking wordt verleend door de

Vereniging "Nederland-USSR". Tevens zullen op deze avonden Russi-

sche filmpjes worden vertoond, welke door "Sovexportfilm" ter be-

schikking van het comité zijn gesteld.

Verder schijnt het Landelijk Comité aan het Internationale

Voorbereidingacoinité in Moskou een rapport te hebben gezonden over

de stand van de voorbereidingen in Nederland.
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Regelmatig ontvangen de nationale comité's thans instruc-

tieve voorlichting van het Internationale Comité in Moskou over de

best mogelijke wijze van voorbereiding op landelijk niveau.

In dit verband zal van 17 t/m 2̂ f april a.s. bijvoorbeeld een

"Wereldfestival-fonds"-week worden georganiseerd, in het kader

waarvan gelden zullen worden ingezameld , welke o.m. ten goede zul-

len komen aan de minder draagkrachtige gegadigden voor bijwoning van

het komende festival uit de zgn. koloniale en semi-lsoloniale landen.

Deze gelden moeten worden afgedragen aan het Internationale

Voorbereidingscomité in Moskou.

In weerwil van de 'pogingen van de communistische leiding op

de achtergrond van het Nederlands Festivalcomité om zoveel mogelijk

jongeren uit niet-communistische kring tot deelneming aan het komen-

de festival te bewegen, zijn er aanwijzingen voorhanden, op grond

waarvan mag worden verwacht, dat van de vermoedelijk ca. 750 perso-

nen tellende Nederlandse delegatie Haar het festival slechts een

klein gedeelte uit niet-comraunistisch milieu afkomstig zal zijn.

maart 1957.


