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HET 9e WERELDJEUGDFESTIVAL UITGESTELD
S a m e n v a t t i n g

Als gevolg van de politieke ontwikkelingen in Alge.rije
is het 9e Wereldjeugdfestival, dat van 28 juli tot en met
7 augustus in Algiers zou worden gehouden, uitgesteld,
De voorbereidingen in Nederland waren zo goed als voltooid,
Gebleken is, dat de samenstelling van de Nederlandse deiegatie
niet of nauwelijks is bexnvloed door de weigering van de Wederlandse
Studenten Raad om aan het festival deel te nemen. Ook het niet toelaten van een deiegatie uit Israel had geen merkbare invloed op de
bereidheid van niet-coraraunistische jongeren sich voor deelneming
op te geven,
Vooral de communisten in de Nederlandse Festivalraad tonen
zich verontwaardigd over de beslissing inzake Israel.
Nu het festival niet doorgaat

- althans niet op de afgespro™

ken tijd en plaats - probeert de leiding van het coinr-iunistische
Algeraeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) de f estivaldeelnemers., die
tevena lid aijn van deze organisatie, schadeloos tc stellen door Lur.
een vacantiereis naar de Sowjet-Unie aan te bieden.
Het is overigens niet uitgesloten, dat het de organisatoren
om meer dan een reden niet ongelegen kwam, dat het festival werci
uitgesteld.
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HET 9e WERELDJEUGDFESTIVAL UITGESTELD

Als gevolg van de politieke ontwikkelingen in Algerije

is

het 9e Wereldjeugdfestival, dat van 28 juli tot en met 7 augustus
1965 in Algiers zou plaatsvinden; uitgesteld. Daartoe werd besloten op een vergadering van het Internationaal Voorbereidingscomite
(IPC), op 8 juli jl, in Helsinki gehouden.
Moeilijkheden in Algiers
Al kort na de staatsgreep in Algerije bleek het bewind van
kolonel BOUMEDIENNE de Algerijnse organisatoren van het festival
*

niet gunstig gezind te zijn.
Bijna alle leden van het nationale festivalcomite zouden zijn
gearresteerd, mogelijk als gevolg van het feit dat BEN BELLA sinds
22 maart persoonlijk de leiding van dit comite had.
Na de arrestatie zouden functionarissen van de communisticche
Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDJ), die in verband met
de festivalvoorbereidingen al enige maanden in Algiers verbleven,
de revolutionaire raad van Bour.edienne voor de keus gesteld hebben:
vrijlating van de gevangenen of het vertrek van de WFDJ-vertegenwoordigers.
Zoals bekend is de WFDJ, bijgestaan door de evoneens communistische Internationale Unie van Studenten (IUS), de eigenlijke organisator van de wereldjeugdfestivals.
De Franse communistische jeugdbeweging verzocht het IPC zich
onverwijld uit Algerije terug te trekken daar zij van mening was

dat

het toch laten doorgaan van het festival een dienstvcrlening sou sijn
aan "reactionaire elementen, die in contact staan met het imperialisme",
De niet-Algerijnse leden van het IPC hebben daarop inderdaad
Algiers verlaten. Op 26 juni werd in Parijs een verklaring uitgegeven
waarin werd meegedeeld dat het IPC zijn werkzaamheden in de Algerijnse
hoofdstad had stopgezet. er. dat het zich begin juli over de verdere
gang van zaken zou beraden,
Uitstel
Op 8 juli werd op een IPC—vergadering in Helsinki besloten net
festival een jaar uit te stellen. De Chinese Jeugdfederatie publiceerde
nog voor deze vergadering een verklaring waarin de beslissing tot uit-
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stel een "ernstige stap" werd genoerad, die volgens de Chinezen genomen was zonder het gastland Algerije te raadplegen en tegen de vd.1
van de gedelegeerden uit China,

Voorbereidingen in Nederland
De Voorbereidingen h.t.l, wa.ren op 19 juni jl», de dag van de
staatsgreep in Algerije, zo goed als voltooidt De Nederlandse delegatie zou bestaan uit 100 werkende jongeren, 15 scholieren en 60
studenten« De mees~en hunner (ca 115) waren lid van een comraunistische
organisatie o
De indruk werd verkregen dat het besluit van de Nederlandse
Studenten Raad (NSE) om niet deel te nemen, alsook de weigering'van
het IPC een delegatie uit Israel tot het festival toe te laten., geen
merkbaar nadelige invloed hebben gehad op de bereidheid van nietcommunistische jongeren. (ca 60) aan het festival deel te nenien,
Een tiental candidaat-f estivalgangers, die namens de Unic-- van
Katholieke Studenten in llederland (UKSN) en de Katholieke Staatkundige Studiegroepen Federatie (KSSF) zouden meegaan, trok zich
op het laatste ogenblik. aij het alleen cm financiele redenen, tcrug,

De houding van de NSR
Hoewei het er aanvan'.celijk op leek, dat het bestuur van de NSR
~ het koste wat het koste - aan het festival wilde deelnemen, v/erd begin mei besloten er toch raaar van af te zien^ Volgens het bestuur
werd dit besluit genomen omdat het IPC weigerde een beslissing to
nemen over het al dan niet djelnemen van de NSE. Voorts voerde de
HSR als bezwaar aan dat het IPG geen Israelische dolcgatie tot het
»-

festival wenste toe te laten,,
De 3*.n meerderheid commur.istische Nederlandse Festivalraad
gaf naar aanleiding van het NS^-besluit een verklaring uit over de
onderhandelingen, die sinds einc. 196^ net het bestuur van do Studentenraad waren gevoerd (zie rappor~, no. ?79»888 dd n 24-^-65 pag., 7, 8 ea 9)
Toen deze besprekingen n:.et resulteerden in datgene v/at de
NSR beoogde en ook het contact van NSR-voorzitter DUYNSTEECbegin
februari jlr in Warschau) met Alexander BRYTCHKOV, president van
de Studentenraad van de Sowjet-1'a.ie kennelijk geen effect had gcsor-
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teerd, reisde Di,r~:"stoO

eind maart d.a.v. naar Algiers om do kwcstie

nog persoonlijk met het IPC te bespreken. Bij die gelcgenhoid vroeg
hij voor de NSR toestemming om met een aparte studentendelogatie
(dus naast die van de festivalraad) naar Algiers te mogen kornen0
Het IPC zou hem het resultaat van de beraadslagingen hierover laten
weten. Dat bericht bleef evenwel uit. In reactie daarop besloot het
NSR-bestuur definitief van deelneming af te zien,

Het IPC

vr-.s door het verzoek van de NSR-president intussen in

een lastig parket gebrachto Enerzijds moet het aanbod van een niet-*
communistische nationale studentenunie uit het Westen, zoals de NSR,
oni raedewerking te verlenen aan het festival, erg aanlokkeli.jk voor de
organisatoren zijn geweest*
Anderszijds kon het internationaal voorbereidingscomite de Neder™
landse Festivalraad niet voor het hoofd stoten» Deze had nl. een
NSR-verzoek van ongeveer dezelfde inhoud, eerder als onaanvaardbaar
van de hand gewezen* Volgens de raad zou inwilliging ervan in strijd
zijn met de solidariteitsgedachte van het festival*
Deze mening werd mondeling door Jan de BOO, lid van de dagelijkse leiding van het ANJV en lid van de Nederlandse

festivalraad, nog eens

duidelijk ter kennis van het IPG gebracht, toen hij op weg naar do
sitting van het Executief Comite van de WFDJ (15 - 19 april jl. in
Ghana) Algiers bezocht,
Ook om andere redenen moest het IPC voorzichtigheid botrachten
jegens de i>iederlandse festivalraad, De verhouding tussen beide organisaties liet door de weigering van Algiers een delegatio uit Israel
toe te laten namelijk al veol te wensen over, Voorts was het ovcrleg
van de Nederlanders met het IPC over de transportmogelijkheden aiet
zonder strubbelingen verloperu
Vooral de communisten in de Nederlandse Festivalraad. war en over
de beslissing inzake Israel zeer verbolgen, Zij staken him mening
daarover niet onder stoelen cf banken, ook niet in gezelschap van
niet-communisten. Dat bleek b.v. duidelijk tijdens een voorbereidingsivoekend voor Nederlandse deelnerners, op 19 en 20 juni jl, belegd decide festivalraad, Daar besteedde Roel 1'VALRAVEN, een der vico-voorz-itters
van de raad en voorzitter van het ANJV veel aandacht aan deac lavestie.
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Hij drukte er zijn spijt over uit dat de jongeren uit de socialistische landen, in het IPC vertegenwoordigd, niet openlijk togcn de
Algerijnse opvattingen hadden geprotesteerd. Hij verweet him, dat
zij tot dit standpunt waren gekomen uit vrees anders impopulair te
worden bij de Arabische Ianden0 Met deze beslissing, aldus do communist .^Irr.vtn, heeft het IPC een van zijn belangrijkste grondprin-"
cipes laten vallen, narnelijk dat alle jongeren, die de f estivalgrondslag onderschrijven, in Algiers welkom zouden zijn0 Volgens •valr.j.verf
sou de Kederlandse festivalraad overigens niet van deelneming afzien,
omdat de bestrijding van deze foutieve mening met thuisblijvon niet
werd gediend,
Compensatie voor ANJVers
Nog voor de IPC-bijeenkomst van 8 juli te Helsinki en vooruitlopend op de beslissingen daar genomen, deed de ANJV-leiding pogingen
om die candidaat-deelnemers, die tevens lid zijn van het conmunistische
jeugdverbond, ter corapensatie van het niet-doorgaan van het festival,
in de gelegenheid te stellen in te schrijven voor een vacantiereis
naar de Sowjet-Unie, leze reis, die per trein wordt gcmaexkt on duurt
van 20 juli tot en met k augustus a.s., was al van te voren gepland
- zij het voor veel minder deelnemers - door het Bureau Jeugdtoerisme
van het ANJV, De kosten cedragen / ^+00,— p«p<> Blijkbaar was de AHJVloiding er al voor de beslissing van Helsinki van doordrongen dat
het festival in ieder geval dit jaar niet zou doorgaan.
Kwam het uitstel wellicht gelegen?
De indruk werd verkregen dat het uitstel van het festival de
organisatoren, i « c » de WFLJ en de IUS, niet geheel ongelegon kwamn
Aan de voorbereidingen in Algiers schortte nog veel, Organisatorisch
was de zaak nog lang niet rcr.d, Een poging van het Algerijnse staatshoofd daarin verandering te brengen door zelf de leiding van het
nationale Algerijnse comite or zich te nemen, had blijkbaar niet het
gewenste resultaat,
Daarbij komt nog dat het leiders van de WFDJ en de IUS niet
kan zijn ontgaan, dat zij zich iiin of meer gecompromittecrd hcbbeii
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door accoord te gaan met het besluit van de Algerijnen, een delegatie uit Israel niet toe te laten, Zij hadden trouwens kunnen bcgrijpen, dat daardoor ook de communistische jeugdorganisatie van dat land,
die n.b. is aangesloten bij de WFDJ, niet naar Algiers kon gaan, De
WFDJ en de IUS hebben zich mogelijk niet voldoende gerealiseerd dat
een dergelijke houding speciaal door de jeugdorganisaties uit WestEuropa (ook de comraunistische) niet geaccepteerd zou worden.

21 juli 1965.
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