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ANJV-ACTIE TEGEN GENERAAL SPEIDEL.

De aandacht van de leiding der communistische jeugdbeweging
in Nederland en met name van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
(ANJV) geldt de laatste tijd in belangrijke mate de over het gehele front der communistische mantelorganisaties gevoerde actie tegen de benoeming van de Duitse generaal SPEIDEL tot opperbevelhebber der NAVO-landstrijdkrachten in de Midden-Europese sector.
In deze actie wordt het ANJV voorgegaan door de eveneens communistische Wereld Federatie van Democratische Jeugd (WFDJ), waarbij het is aangesloten.
Het standpunt van de WFDJ kwam laatstelijk nog duidelijk tot
uitdrukking in de resolutie, welke het Uitvoerend Comité dezer Federatie tijdens zijn zitting te Berlijn van 18 tot 21 februari

1957

terzake aannam. Daarin werd gewezen op het gevaar van een herlevend Duits militarisme, de terugkeer van ex-nazi-generaals op het
politiek toneel en in het bijzonder de benoeming van generaal SPEIDEL in zijn NAVO-functie.
Alle jongeren worden in de resolutie verder opgeroepen tot
verzet tegen deze benoeming.
De genoemde vergadering in Berlijn werd namens het ANJV bijgewoond door de voorzitter J.F.WOLFF (l4-3-l92?i Velzen) en de vicevoorzitter B.SCHMIDT (10-8-1930, Amsterdam).
Sinda de meeting in Berlijn is de "SPEIDEL"-actie van het
ANJV eerst goed tot ontplooiing gekomen. De verbondsleiding houdt
hierbij uiteraard rekening met de activiteit, welke de communistische jeugdbeweging in het buitenland op dit punt aan de dag legt.
Zo verscheen in het verbondsorgaan "Jeugd" no. 3 - maart/
april 1957 een hoofdartikel, dat met instemming gewaagde van een
recente publicatie in het orgaan van het Franse Communistische
Jeugdverbond, de UJCF. Deze betrof een "open brief", welke een
vijftien-tal dienstplichtige Franse jongeren - wier vaders in de
laatste wereldoorlog om het leven kwamen - richtte tot president
- COTY -

jort bij schrijven no. 382.
- 2 G E H E I M

COTY. Eén der in "Jeugd" overgenomen zinsneden uit deze brief
luidde: "Ons geweten legt ons op te weigeren dienst te nemen
in een leger, dat een aantal aanvoerders telt van moordenaars
van onze vaders".
Dat de ANJV-leiding speciaal de Nederlandse dienstplichtige
militairen voor haar actie tegen generaal SPEIDEL wil interesseren, blijkt uit het onlangs bekend geworden voornemen van die
zijde om deae jongeren met name in kennis te stellen met de bovengoerade actie van Franse dienstplichtigen en hun weigering onder dese Duitse generaal te dienen.
Een ANJV-hoofdbestuurslid opperde kort geleden in besloten
kring in dit verband het plan om pakketjes met propagandamateriaal
te adresseren aan de manschappen of aan een bij name genoemde dienstplichtige in een bepaalde barak of kamer van Nederlandse kazernes.
Hierbij zouden o.tu. gedachten uitgaan naar de KMA in Breda en de
SROI in Ermelo»
Men zou voor deze adressering o.in. gebruik willen maken van
de gegevens (adressen), welke aan Nederlandse radioprogramma's
voor de strijdkrachten ontleend zouden kunnen worden. Als afzender
zou men niet het ANJV, maar een gefingeerde naam willen vermelden.
Ook de leiding van het ANJV-district Arasterdam tracht militairen bij de "SPEIDEL"-actie te betrekken. In de week van 18 tot
23 maart j.l. deed zij in het havengebied en bij de grote bedrijven van Amsterdam-Noord pamfletten verspreiden, waarin de Amsterdamse jongeren werden opgeroepen op 26 maart d.a.v. deel te nemen aan
een demonstratie tegen generaal SPEIDEL voor het huis van de hoofdstedelijke burgemeester, gepaard gaande met de overhandiging van een
petitie. Volgens de inhoud dezer pamfletten zou de ANJV-delegatie,
welke de bewuste petitie zou overhandigen, bestaan uit twee bestuurders (van het ANJV), twee dochters van gefusilleerde februari-stakers en "een aantal dienstplichtige militairen".
De overhandiging van het protest vond plaats in aanwezigheid
van circa 150 jongeren, grotendeels ANJV-leden. Omtrent de aanwezigheid van, in actieve dienst zijnde militairen in de delegatie
werd evenwel niets vernomen»
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Het ±s niet uitgesloten, dat het A Ju'J V zijn campagne tegen de
benoeming van generaal SPEIDEL de komende maanden zal voortzetten
met openlijke pamfletten-acties onder de Nederlandse militairen.

april

1957.

