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Onderwerpi A. N. J. V.
Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het
volgende te berichten,
Het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlands Jeugd
Verbond (A. N. J. V.) heeft begin Juli 1955 de verschillende
afdelingen richtlijnen van het Dagelijks Bestuur doen
toekomen voor het verenigingswerk in de periode 1955-1956.
In de eerste plaats wijst het Dagelijks Bestuur in
dit werkprogram op de betekenis van de internationale
campagne (der communisten) tegen het gebruik van atoomwapens in verband waarmede de verbondsleiding de handtekeningencampagne, welke terzake in Nederland wordt
gevoerd, tot de centrale activiteit van het A.N.J.Vo
in de komende periode wil maken.
Het Dagelijks Bestuur adviseert in dit verband de
afdelingen om de verslagavonden, welke na afloop van
het 5e Wereldjaugdfestival (Warschau, 31 Juli - 15 Augustus) in Nederland zullen worden georganiseerd, te plaatsen 'in het teken van de strijd tegen het gebruik van
atoomwapens.
Publicaties in het verbonds orgaan "Jeugd" zullen
deze actie dienen te ondersteunen.
t

In de tweede plaats wordt in het genoemde program
de aandacht van de afdelingen gevestigd op - wat het
hoofdbestuur noemt - "de militarisatie van de jeugd".
Ook tijdens het 6e A. N. J. V. -congres, dat op 25 en
26 December 1954 *a Amsterdam werd gehouden, nam dit
punt een belangrijke plaats op de agenda in»
De aard van de met betrekking tot de diensttijd
door het A.N.J.V. gestelde eisen is sedertdien echter
enigermate gewijzigd»
Tijdens het 6e congres werd vermindering van de
militaire diensttijd van 24 tot 12 maanden geëist.
De C.P.N, corrigeerde deze eis tijdena haar 17e congres
in April van dit jaar door zich - met meer gevoel voor
realiteit - uit te spreken voor vermindering van de
diensttijd van 24 tot 18 maanden, als overgangsmaatregel
naar vermindering tot 12 maanden.
Aant
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eerste oefening voor dienstplichtigen (klein verlof na
18 maanden; vervolgens groot verlof na nog 2 maanden)
stalt de A.N.J.V.-leiding thans voor een campagne te
voeren voor verkorting van de diensttijd van 18 tot
16 maanden, als overgang naar 12 maanden.
Aan deze campagne zou steun moeten worden verleend
door publicaties in "Jeugd", het E.V.C.-orgaan "Jonge
Krachten", alsmede in het communistische weekblad
"Uilenspiegel" en in het dagblad "De Waarheid"„
Tevens worden pamflettenacties onder "de belanprh e bbenden" (vermoedelijk de militairen) aan de afdalingen ter overweging voorgelegd.
Hierbij moet evenwel worden opgemerkt, dat in het
verleden herhaaldelijk is gebleken, dat kadertekort en
gebrek aan initiatief bij de A.N.J.V.-afdelingen enerzijds, gebrek aan belangstelling bij de militairen en
ingrijpen der politieautoriteiten anderzijds, het succes
van deze A.N.J.V.-activiteit betrekkelijk gering doen zijn.
In het kader van deze actie adviseert het Dagelijks
Bestuur van het A.N.J.V. voorts o.m. de volgende maatregelent
1. een verzoek te richten tot de C.P.N, om in de periode
van de onderhavige campagne o.m. in de Staten Generaal
voorstellen te lanceren met betrekking tot de diensttijd;
2. openbare feestelijke bijeenkomsten te baleggen, waar
het vraagstuk van de diensttijd aan de orde zal komen;
3. jeugddelegaties te zenden naar de Minister van Oorlog;
4. lezingen te organiseren over het probleem van de
militaire dienst, waarvoor de voormalige deserteur
(thans hoofdbestuurslid van het A.N.J.V.) Piet van
STAVEREN (9.6.1925) aou kunnen worden aangezocht;
5. een verzoek te richten tot de organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.) eveneens een campagne te ontwerpen op het punt van de militaire dienst.
In de derde plaats heeft de verbondaleiding een plan
ontworpen "voor verbetering van de vakopleiding",
In dit verband wordt gewezen op de noodzaak om de
A.N.J.Vp—invloed op de ambachtsscholen te vergroten,
o.m. door de vorming van nieuwe c.q. de uitbouw van
bestaande schoolafdelingen. Hierbij wordt vooral de
aandacht gevestigd op Amsterdam en de Zaanstreek (o.m0
de Centrale Technische School in Zaamdam).
Voorts overweegt de A.N.J.V.-leiding in het werkprogram het Organiseren van een enquête over het probleem
der vakopleiding en de samenstelling van een rapport
dienaangaande. De activiteit van het oommunistische
jeugdverbond op dit punt mo«t als "nieuw geluid" worden
aangemerkt, aangezien de scholen tot dusver min of meer
uitsluitend ale werkterrein van de O.P.S.J. werden beschouwd.
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seizoen een aantal - ook in het verleden reeds urgente vraagstukken van intern-organisatorisehe aard aan de
orde gesteld, t.w.:
1. een 3-maandenplan, in het kader waarvan de colportage
met het blad "Jeugd" moet worden opgevoerd, het ledental moet worden vergroot en een betere afdracht van
gelden door de afdelingen aan het hoofdbestuur moet
worden bewerkstelligd.
Deze campagne zou moeten starten in Ootober 1955 mat
het houden van een landelijke conferentie. Ter voorbereiding hiervan zouden begin September ledenvergaderingen en districtsconferenties dienen te worden
belegd,
2. de scholing, welke uiteenvalt in a. eigenlijke politieke scholing en b0 het kernwerk (d.i. lichtere
scholing met een element van ontspanning).
De politieke scholing wordt binnen het A.N.J.V. geleid
door het zgn. Jeugdstudiecentrumt dit lichaam zou in
de komende herfst en winter o.m. een tweetal centrale
cursussen dienen te organiseren, waaraan vermoedelijk
het Afdelings- en districtskader zal kunnen deelnemen.
In de afgelopen periode (November '54) werd een dergelijke cursus georganiseerd voor de districten Rotterdam
en Den Haag.
Het kernwerk zou verbeterd dienen te worden en onder
strengere centrale controle moeten komen, waartoe de,
reeds eerder genoemde, Piet van STAVEREN de Dagelijkse
leiding elk kwartaal een rapport zou moeten doen toekomen, o.m. vermeldende het aantal bestaande kernen,
het aantal leden c.q.. bezoekers, de behandelde onderwerpen e. d.
3. ontwikkeling van het zgn. muziekwerk door het stichten
van een landelijke muziekraad, waarin de leiders van
alle A.N.J.V.-muziekgroepen zitting dienen te hebben0
4. ontwikkeling van het sportwerk, o.m. door het instellen
van een landelijke aportraad en het organiseren van een
aantal competities (bijv.ëën volleybaltournool te
Amsterdam omstreeks Kerstmis van dit jaar)0
De toenemende betekenis, welke de partij en "haar"
jeugdbeweging aan het clubwerk hechten, maakt de vorming
van centrale leidinggevende organen als de zo juist
genoemde muziekraad en sportraad uiteraard noodzakelijk.
Het Dagelijks Bestuur van hat A.N.J.V, heeft de
Afdelingen op het hart gebonden van een en ander goed
nota te nemen, omdat het meent, dat de afgelopen periode
op het gebied van het verenigingsleven en op het gebied
van de dagelijkse organisatorische werkzaamheden een
zekere verslapping te zien heeft gegeven.

- 4-

G E H E I M
MINISTERIE VAN- BINNENLANDSE ZAKEN (B.V.D.)

Vervolg op schr. 285776 dod. 5«8.'55 &an Z.E. de Minister van Binnenlandse Zaken

- 4Concluderende moge worden opgemerkt, dat de A.N«J.V.—
leiding traditie-getrouw een uitgebreid werkprogram voor
het winterseizoen heeft samengesteld, dat bij oerate
aanblik gedachten opwekt aan ean bloeiende organisatie:
dit is het A.N.J.V. met zijn ca. 4500 leden echter
stellig nieto
Het feit,dat de invloed van deze jeugdorganieatie
gedurende de zomermaanden elk jaar taant, noopt de
leiding van het verbond tot compenserende activiteit in
het winterseizoen.
Overigens belet het tekort aan kader en financiële
middelen het hoofdbestuur bij herhaling om de vele en
omvangrijke plannen met succea tot uitvoering te brengen.
Een exemplaar van dit schrijven zond ik rechtstreeks
aan Zijne Excellentie de Minister-President, alsmede aan
Uw ambtgenoten van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
en van Oorlog.
Het Hoofd van de

Mr L.Einthoven.

