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HET VIIe ANJV-CONGRES.

Samenvatting

Op 5» 6 en 7 april 1958 werd in Amsterdam het VTIe
congres van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond gehouden.
De congresrede werd uitgesproken door Bart SCHMIDT,
vice-vooraitter van het verbond, die lang stil stond bij de
strijd door het ANJV gevoerd in de novemberdagen

1956.

Hij besteedde grote aandacht aan de acties tegen het
herlevende Westduitse railitairisme, tegen de atoombom en
vooral tegen de aanleg van raketbases.
Het congres hield zich voornamelijk bezig met het bespreken van een drietal studierapporten, waarvan dat over
de levensomstandigheden van de jongeren in militaire dienst
wel het belangrijkste

was. Ook een nieuwe beginselverklaring

passeerde de revue.
Op het congres is gebleken dat het ANJV in grotere mate
dan voorheen openlijk voor zijn verbondenheid met de CPN zal
uitkomen.
De leiding had het congres goed in de hand. Gezien het
tamelijk zwakke verloop van de discussie was het niveau van
de gedelegeerden niet zeer hoog. Derhalve zijn de bestuurders
niet veel moeilijkheden in de weg gelegd ten aanzien van het
toch waarlijk niet uitmuntende beleid gedurende de afgelopen
periode.

mei

1958.
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HET VIIe ANJV-CONGRES.

Inleiding^.
Op 5, 6 en 7 april 1958 vond in Arasterdam het Vlle congres
van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond plaats. Het vorige werd
in december 195^ gehouden, zodat ar ruim drie jaar overheen zijn
gegaan aleer het verbond opnieuw in congres bijeen kwam.
Een direct aanwijsbare reden voor dit uitstel is er niet.
Volgens de statuten moet het congres éénmaal in de twee jaar worden gehouden. Het is mogelijk dat de gebeurtenissen in Hongarije
in november 1956 en de weerslag daarvan in Nederland, het ANJV
er toe deden besluiten het congres pas op een later tijdstip te doen
plaatsvinden. Aan de andere kant is in het verleden meermalen geblsken dat het niet binnen de gestelde tijd houden van congressen
bij communistische organisaties als de gewoonste zaak van de wereld wordt beschouwd.
Voorbereiding.
Alhoewel men het liet voorkomen dat het hoofdbestuur pas
in zijn vergadering van 9 februari 1958 de eerste voorbereidingen had getroffen was een maand daarvoor de agenda voor het te
houden congres in bestuurskringen reeds bekend. Eind 1957 was
men vermoedelijk dus al hard aan het werk. Op de bijeenkomst van
9 februari werden plaats en datum van het congres officieel vastgesteld en werd uitvoerig beraadslaagd over de discussie-grondslag, die tenslotte met algemene stemmen werd aangenomen. Zoals
te doen gebruikelijk bij communistische organisaties, vormde
deze grondslag de basis van de besprekingen vóór en op het congres.
De afdelingen werden met de genomen besluiten in kennis gesteld en opgeroepen om ledenvergaderingen te beleggen, waar de
discussie-grondslag

moest worden besproken. Voorts moesten de af-

delingen candidaten stellen voor het nieuwe hoofdbestuur en afgevaardigden naar het congres kiezen.
-2-
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Discussie-grondslag.
Overeenkomstig de communistische acties van het ogenblik
was in de discussie-grondslag veel aandacht besteed aan de strijd
tegen de aanleg van raketbaces, tegen de "oorlogspolitiek
pitalistische

der ka-

landen" en vóór de vrede. Om de tegenstand tegea

de oorlogspolitiek onder de bevolking te vergroten werden de ANJVleden opgeroepen zoveel mogelijk contacten te leggen met nietcommunistische jeugdorganisaties. Speciaal de sociaal-democratische jongeren moesten in deze actie betrokken worden. Het ANJV
kondigde o.ra. het plan aan om met Kerstmis 1950 in Amsterdam een
"nationaal festival voor vrede en vriendschap" te organiseren,
waaraan - naar men hoopt - ook anders-georiënteerde jongeren zullen deelnemen.
Naast de discussie-grondslag

moesten de ANJV-leden zich

bezighouden met de bestudering van een drietal rapporten, respectievelijk handelende over de plattelandsjeugd, de vakopleiding
van jongeren in Nederland en de levensomstandigheden van de militairen in het Nederlandse leger. Ook een nieuw opgestelde beginselverklaring was het voorwerp van discussie.
Het congres.
Uit alle delen van het land waren met de Paasdagen afgevaardigden en gasten naar de kwistig met "spoetniks" en "raketten"
versierde zaal van het Minervapaviljoen gekomen.
De congresrede werd, bij afwezigheid van de voorzitter van
het verbond Joop WOLFF, die sinds begin van dit jaar als speciaal

I

correspondent van "De Waarheid" in Moskou verblijft, uitgesproken

I

door de vice-voorzitter Bart SCHMIDT. Volgens zijn ietwat gekleurd l
betoog staat het ANJV thans sterk en het enthousiasme en de strijd-f
wil van de leden verheffen zich torenhoog boven de stemming van
uitzichtloosheid,

die de leiders van een reeks andere jeugdorga-

nisaties aan de dag leggen. Lang stond hij stil, bij wat hij
noemde de "gouden bladzijde" uit het leven van het verbond, nl.
de strijd om het ANJV-gebouw te Amsterdam in de novemberdagen
1956 toen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hongarije
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door een groep jongeren een aanval op de zetel van het hoofdbestuur werd gedaan. Bij alle gebreken, die het hoofdbestuur
destijds had vertoond, was de leiding juist in die dagen bijsonder goed geweest, waardoor de eldera gemaakte fouten geheel in het niet vielen, zo meende de spreker.
3CHMIDT besteedde grote aandacht aan de strijd tegen het
herlevende ïïestduitse militair isme, tegen de atoombom en vooral tegen de aanleg van raketbasea. Het hoofdbestuur zal binnenkort ter ondersteuning van deze strijd een extra nummer van
"Jeugd" uitgeven. In dit verband deelde hij mede, dat het voor
de Kerstdagen 1958 aangekondigde nationale festival voor de vrede
zal bestaan uit culturele concoursen, tentoonstellingen en sportwedstrijden. Ook zal dan een grote demonstratie van jongeren worden gehouden.
Voor wat de interne organisatie van het ANJV aangaat,
bracht hij naar voren, dat een tiental nieuwe afdelingen voor
het eerst vertegenwoordigd was. Daar tegenover stond, dat enkele
andere afdelingen helaas ter ziele waren. Ook de activiteit van
het verbond op cultureel gebied liet nog al wat te wensen over.
Ben suggestie dienaangaande om dit werk niet alleen te bepalen
tot het vormen van drumbands, maar ook over te gaan tot het bespreken van goede boeken en muziek, werd door SCHMIDT graag overgenomen.
De inleiding van SCHMIDT werd daarna uitvoerig besproken.
Alhoewel er veel discussianten waren - volgens het ANJV-orgaan
"Jeugd" 90 - werd er weinig nieuws naar voren gebracht o De discussie was tamelijk vlak.
Enige commissie-vergaderingen werden gewijd aan de bespreking Van de studie-rapporten over de plattelandsjeugd, de vakopleiding van jongeren en de militaire dienst (zie bijlage B,
C en D.) Deze werden ook in een voltallige zitting van het congres aan de orde gesteld. Op enkele onbelangrijke

wijzigingen

na, ging het congres accoord met de oorspronkelijke tekst.
Het ANJV en de militaire dienstj.
Het belangrijkste van deze rapporten is ongetwijfeld dat
over de jongeren in de militaire dienst. Eet ANJV-hoofdbestuur
- k-
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stelde, dat het rapport het resultaat is van een onderzoek
naar de levensomstandigheden van dienstplichtigen. Men wilda
hiermede bereiken, dat op een aantal "misstanden" de vinger
wordt gelegd en in het algemeen dat de toestanden in het leger worden verbeterd. Daarom laat dit rapport het niet alleen

:

bij het signaleren van een aantal zaken dieT naar het AKJV
meent, verbetering behoeven, maar zijn ook "de wensen en eisen,
die onder vele militairen leven", geformuleerd. Het rapport
wil, aldus het ANJV, een grondslag zijn voor discussie en actie in en buiten het parlement.
In het kort komt het rapport tot de volgende desiderata!
I.

Onmiddellijke diensttijd-verkorting tot 16 maanden (dit
als overgang naar een diensttijd van 12 maanden).

II.

Democratisering van het leger. Het AHJ? wil dit bereiken
door:
a. vrijheid van deelname aan vergaderingen, die door de
burgerlijke overheid niet verboden zijn;
b. het recht om iedere door de burgerlijke overheid niet
;

verboden krant of andere publicatie te lezen en binnen

}

de kaaerne te ontvangen;

'

c. het recht van vrije meningsuiting.

•

III.

Verbod van anti-communisme en oorlogspropaganda in het leger. :

IV.

Opheffing van de verplichting tot het deelnemen aan de geea-

;

telijke verzorging.

:

Verbetering van de dagelijkse belangen van de soldaten,

j

zoals verhoging van soldij, grotere veiligheid en bescher-

j

ming van

i

V0

de gezondheid.

•

Het congres besloot om ten behoeve van ANJV-leden in mili-

i

j

taire dienst een speciaal blad uit te geven. Deze uitgave, die

l

ala scholingsmateriaal kan dienst doen, zullen de desbetreffende

j

leden thuis ontvangen.

Bieuwe_beginselverklaringo
Het congres beraadde zich over een nieuwe beginselverklaring ter vervanging van die van 19^5p ^r zijn markante verschillen op te merken. De beginselverklaring van 19^5 - dus kort na
_ 5 _
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het einde van de oorlog opgesteld - was als gevolg van de Samenwerking in het verzet tegen de gemeenschappelijke vijand, doortrokken van de eenheidsgedachte.
In zijn poging om de gehele Nederlandse jeugdbeweging in
één organisatie te verenigen scheen het ANJV toen zelfs bereid
eventueel de eigen organisatie aan deze eenheidagedachte op te
offeren al is het zover nooit gekomen.
De tekst van de beginselverklaring van 19^5 -was overigens
vaag gesteld. De binding met'de communistische partij kwam er bijvoorbeeld (opzettelijk) niet in tot uiting. Deze wazige formulering heeft het ANJV prijs gegeven nu gebleken is, dat "eenheid"
als enig programmapunt geen resultaat heeft opgeLeverd. Het opvallende verschil met de oude beginselverklaring is dan ook, dat het
AHJV thans ondubbelzinnig erkent zich geheel te oriënteren op de
verbondenheid met de Sowjet-ïïnie en met het "socialistische"
wereldstelsel.
Overigens is de "eenheidsgedachte" in de beginselverklaring
van 1958 niet prijsgegeven, maar nu verbonden aan de communistische

wereldbeschouwing.
"Het verbond stelt zich" aldus de verklaring, "ten doel
de Nederlandse jeugd in de strijd voor haar dagelijkse belangen het inzicht bij te brengen deze strijd niet verdeeld
te voeren.» Succes kan alleen worden geboekt indien alle krachten zich daartoe verenigen. Dit moet dan gebeuren in nauwe
verbondenheid met de organisaties van de arbeidersklasse zowel in Nederland als over de gehele wereld.

Een en ander

moet geleid worden door de inzichten, die de meesters van het

]

wetenschappelijk socialisme aan de arbeidersbeweging hebben

j

geschonken".

]

Ofschoon het ANJV een beginselverklaring heeft aangenomen
waaruit het communistische karakter van het verbond onmiskenbaar
blijkt, is men er niet toe overgegaan in de naam van het verbond

t
f

het praedicaat "Algemeen" te vervangen door "Communistisch", zo-

l

als in 1956 in Frankrijk wél gebeurde. Aangezien ook daar in de

|

loop der j.aren gebleken was, dat de in 19^5 opgerichte algemene

j

*

i

Franse jeugdbeweging (de Union de la Jeunesse Républicaine
Francaise) er niet in mocht slagen de grote massa van de jeugd
- 6-
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in zich te verenigen, besloten de communisten in 1956 deze organisatie te vervangen door de Union de la Jeuneese Communiste
Francaise.
Het_ANJV en_de_GPN.
Het ANJV heeft, zoals bekend, in het verleden steeds getracht voor de buitenwacht zoveel doenlijk zijn verbondenheid
met de CPH te verdoezelen. Met de in februari jl. gepubliceerde
oproep om de CPN bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten
volledig te steunen, is hiervan afgeweken.
Op het congres werd de nieuwe gedragslijn voortgezet. Bart
SCHMIDT verklaarde, dat het ANJV in de strijd voor de rechten en
verlangens van de jeugd sich gesteund wist door de communistische
partij, weshalve de leden van het verbond werden opgeroepen om
wederkerig steun te verlenen aan de strijd van de CPN. Een goede
gelegenheid hiertoe zou geboden worden in de verkiezingscampagne
van deze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 28 mei a.s.
"Door de CPN groot te maken", aldus SCHMIDT, "maken wij ook onsaelf groot".
Over het geruchtmakende conflict in de partijleiding zei
hij dat lieden die vroeger communisten waren nu pogingen in het
werk stelden om de strijd van het ANJV voor het socialisme te
doen verslappen.
De aanwezigheid van Paul de GROOT en die van Henk HOEKSTRA,
organisatiesecretaris

van de partij, en de door de eerste uitge-

:

sproken rede hebben de verbondenheid met de CPN nog geaccentueerd.
De CPN, zo zei De GROOT in zijn inleiding, die ruim een uur duur-

:

de, is er trots op dat zij de jeugd in de huidige strijd ter ver-

\g van de

heeft staan. De CPN weet dat zij steeds op het ANJV kan blijven

•

rekenen en dat aij de toekomst dan ook met een gerust geweten

j

aan de ANJV-leden kan overlaten. "Straks komt de tijd dat jullie

j

onze plaatsen in de CPN moeten gaan bezetten", aldus Paul de Groot. \s kan nog
"Politiek en Cultuur" de drie studie-rapporten van het ANJV zijn

j

opgenomen.

j

l
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Een nieuw hoofdbestuur.
Het ANJV-congres koos in een besloten, huishoudelijke
zitting een nieuw hoofdbestuur van 32 leden (zie bijlage A ),
dat na afloop van het congres uit zijn midden een dagelijks
bestuur samenstelde. Joop WOLFF blijft, ondanks zijn langdurige afwezigheid, voorzitter van het verbond. Bart SCHMIDT werd
opnieuw vice-voorzitter. Tot voorlopig secretaris werd Cees
HULST benoemd. Dit houdt waarschijnlijk in, dat Catrien WOLFFBULTJE, secretaresse van het verbond - die bij haar echtgenoot
in Moskou verblijft - als zodanig is herkozen. De functie van
voorlopig secretaris werd sinds haar vertrek waargenomen door
Wim ZWART. Deze gaat echter als vrijgestelde over naar de CPN,
zodat hij als hoofdbestuurder van het AWJV niet herkiesbaar was
gesteld.

Gedurende alle zittingen stonden steeds een of meer suppoostenbij de ingang van de zaal. Voor de huishoudelijke zitting,
waarin het hoofdbestuur gekozen werd moesten alle niet-gedelegeerden de zaal verlaten en óp het balcon plaats nemen. Aan de gedelegeerden werd vervolgens verzocht hun mandaatkaart omhoog te
steken, waarna ieder moest controleren of zijn buurman in het
bezit was van een soortgelijke kaart. Bovendien mocht niemand
de zaal verlaten, nadat de verkiezingsbiljetten waren uitgereikt. Namen mochten niet worden overgenomen. Tijdens het verslag van de woordvoerder van de candidatenbesprekingscommissie
werd de iricrofoon voor het spreekgestoelte weggehaald, teneinde
de mogelijkheid tot meeluisteren elders in het gebouw te voorkomen.
Buitenlandse_gasten_.
Aangezien aan genodigden uit Oost-Europese landen alsmede
uit Indonesië visa geweigerd waren, werd het congres slechts
bijgewoond door vertegenwoordigers uit Frankrijk^ België en Engeland. 2ij spraken in een besloten zitting respectievelijk over

- 8-
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de strijd voor de vrede (i.v.m. Algerije), verkorting van de
diensttijd (België) en de aanleg van raketbases.
Een goed georganiseerd congres.
Het Vlle AWJV-congres werd bijgewoond door 261 gedelegeerden, onder wie 99 meisjes. Een groot deel van de afgevaardigden
•raas lid van de CPN.
Gebleken is, dat de organisatie van het congres .goed was
voorbereid. De stemming onder de gedelegeerden was goed en laaide
aoras op tot een vurig enthousiasme, hetgeen vooral het geval waa
tijdens de toespraak van Paul de GROOT. Het presidium fungeerde
daarbij weliswaar als gangmaker, maar de zaal nam het applaus
toch vlot over.
De afwezigheid van het echtpaar '.VOLFF-BULTJE heeft aan het
vlotte verloop van het congres nauwelijks afbreuk kunnen doen.
De leiding had de conferentie goed in de hand. Gezien het
tamelijk vlakke verloop van de discussie was het gehalte van

de

gedelegeerden niet bijzonder goed. Derhalve kan ook niet worden
verwacht dat de bestuurders veel moeilijkheden in de weg gelegd zijn
ten aanzien van het toch waarlijk niet uitmuntende beleid in de
afgelopen periode.
Alles was van te voren tot in de puntjes geregeld. Dit
bleek nog eens duidelijk uit de gevolgde procedure met de candidaatbesprekingscommissie= De taak van deze commissie was om uit
de door de afdelingen gestelde candidaten voor het nieuwe hoofdbestuur een voorkeurslijat aamen te stellen. Normaliter worden
dergelijke commissies tijdens het congres gevormd en beginnen dan
pas met hun werkzaamheden. Onder het voorwendsel, dat de werkzaamheden van de commissie op het congres te tijdrovend zouden zijn
e n de leden daardoor de mogelijkheid zou worden ontnomen aan de
andere congresbezigheden deel te nemen, stelde het hoofdbestuur
deze commissie echter reeds in februari jl. samen. Voorts werd
toen besloten de commissie zo vlug mogelijk met haar werkasamheden te laten beginnen^ opdat men tijdig - dus v6ór het congres klaar zou zijn.
- 9-
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Het hoofdbestuur kon er, door zo te handelen, zeker van
zijn dat alleen haar welgevallige personen in de nieuwe ANJYleiding aouden worden

opgenomen. Voor de gewone leden deed

raen het op het congres niettemin voorkomen, alsof de commissie
toen pas werd samengesteld en nog met haar werkzaamheden moest
beginnen,

mei 1958.

Bi.ilapce A.

GEHEIM

Amsterdam
Amsterdam
Krommenie

Amsterdam
Amsterdam
Beverwijk
Krommenie
Rotterdam

16-12-1934
9- 6-1930
29- 2-1932
9. 1-1941
_ _ _

HOEKSEMA, Abraham
HONSELAAR-NORDHOLOU Maria, Elisabeth, Ida

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

8-11-1933
10- 8-1930

POEL, Johannes Franciscus, v. d.

SCHMIDÏ, Bartholomeus

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

14-10-1930

PATER - Vod, WERF, Catharina de

Den
_ _ Haag
_

Den Haag
- _ _
18-12-1935
_ _ _

MEÏEK, Heinrich Johannes
HIEÜWENHUTZEN, Wim

Sneek
19- 7-1939

METER,' Geertje

Amsterdam
Amsterdam
Sneek
Amsterdam
Amsterdam
27- 3-1931

LOTTEN, Qille

MAASSEN, Cor

Zaandam
Zaandam

22-10-1929
17- 4-1938

Amsterdam
Hilversum

- _ _

LANGENDIJK, Hendrik Pieter

JONG-MULDER, Rudi de

JAKUSSEN, Jaap

JANSEN, J.

JAGER, Susanna Cornelia de

HULST, Cornelis

HAKS, Magdalena

9-10-1928

lid dagelijks bestuur
(voorlopig secretaris).

Amsterdam

Rotterdam

9-- 6-1930
2- 2-1941

GEMST, Piet er, Frederik, van

- 2-

vice- voor zitter .

lid dagelijks bestuur.

n.g<>o .

lid dagelijks bestuur o

nog.o.

n.g.o.

lid dagelijks bestuur o

Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam

Rotterdam

lid dagelijks bestuur.

Amsterdam

Amsterdam

15-11-1937
14- 8-1929
9-12-1928

BOO, Marrigje, de
BORSBOOM, Jacobus, Franciscus

DUPPEN, Jacobus, Carolus

Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam

20-11-1934

BOO, Berend, Jaö, de

lid dagelijks bestuur.

Amsterdam

Amsterdam

12-11-1929

BERENDSE, Jacobus, Adrianus

Functie:

Geb . p_laats
:

Geb . datum :

Naam en voornaam:

Woonplaats:

Van het uit ^2_ personen bestaande ANJV-hoofdbestuur zijn tot nu toe de namen van 28 van hen bekend geworden:
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Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Velsen
Amsterdam

28-11-1950
1*f- 3-1927

WALHAVEN, Roelof, Johan

WILLEMS', , Adrianua, Johannes

HOLFF, Johan Frederik
7- 1-1928

Amsterdam

Amsterdam

23- 1-1935
15_ 8-1950

SLAGT, Amelia, Susanna

'A'OLFF-BULTJE, Trijntje Roelfina

Woonplaats:

Geb. plaats:

Geb. datum:
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Naam en voornaam:

vervolg bijlage A.

voor zit t er o
lid dagelijks bestuur0

lid dagelijks bestuur.

Functie:
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Agitatie-punten uit het ANJV-studierapport over het leven van de
plattelands.'jeugd in de drie noordelijke provincies..

Zeer grote achterstelling van het leven van de plattelandsjeugd
ten opzichte van die uit de industriële centra van ons land. Deze achterstelling demonstreert zich op het gebied van het maatschappelijk leven, de beloning, de werkgelegenheid, de vakopleiding, de woningbouw, de sport en de ontspanning.
Te lage beloning van de jonge landarbeider „
Constante werkloosheid op het platteland in de drie noordelijke
provincies.
Het achterwege blijven van de industrialisatie.
Zeer grote woningnood en veel krotwoningen op het platteland.

Het ontbreken van riolering, zelfs bij nieuw gebouwde huizen.
Slechte toestand op het gebied van sport en ontspanning. Door

gebrek aan zalen, sportyelden, subsidie en dergelijke verkeren
tal van sportclubs, toneel- en muziekverenigingen en jeugdorganisaties in grote moeilijkheden.
Slechte kanalen en wegen.
Het niet geven van J> weken vacantie aan de jeugd.
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Bijlage C.

Agitatie-punten uit het ANJV-studierapport inzake de vakopleiding
van .jongeren in Nederland.

In het algemeen stopzetting van de bezuinigingsmaatregelen t.a.v.
het onderwijs.
a= Ten aanzien van de lagere technische echolen:
Uitbreiding van het aantal leerjaren.
Opheffing van de toelatingsleeftijd.
Bouw van meer scholen.
KostaLoze opleiding en het gratia verstrekken van leermiddelen.
Verbetering van het sportonderwijs.
b. Voor wat de studiemogelijkhei d aan de hogere technische scholen
en de universiteiten betreft:
Uitbreiding van het aantal studiebeurzen en aanpassing van het
technisch hoger onderwijs en van de H.T.S. aan de stijgende behoeften,
c= Ten aanzien van de bedrijfsscholen moet er een wettelijke regeling komen inzake het vakonderwijs in de werktijd o
d. Industrialisatie van het platteland.
Dringende behoefte aan een sneller uitbreiding van de technische
studiemogelijkheden aldaar.
e. Te grote verschillen naar leeftijd, werkgroep en gemeenteklasse
bij de arbeiders in de confectie-industrie. Voorts zijn er talrijke confectie-bedrijven met slechte sociale voorwaarden zoals
het ontbreken van cantines, garderobes, fietsenbergplaatsen,
eerste hulpmiddelen, branduitgangen.
Ook is een betere opleiding van de meisjes op de zogenaamde
bedrijfsschooltjes gewenst.
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Agitatie-punten uit het ANJV-studierapport over de jongeren in
militaire dienst.

D^e dien st t i .'j d o mlaag;
Over het algemeen is men na een jaar volleerd soldaat en wordt de
rest van de tijd doorgebracht met allerlei onderhoudskarweitjes
aan kazernes, wapens enz»
De avonden moeten "vrij" zijn:
Dat wil zeggen dat de militair deze avonden voor zich zelf heeft
en niet wordt lastig gevallen met onderhoudskarweit jes, c-orvé
of oefeningen.
Voor een vrije meningsuiting;
De mogelijkheid om vrij je mening te uiten na 5 jaar Duitse bezetting, geldt niet voor de soldaten- Zij moeten hun mond houden.
Tegen het ontnemen van de eigen persoonlijkheid:
door de zogenaamde opvoedende maatregelen.
Strenge handhaving van het verbod van vloeken en grof optreden;
van officieren en onderofficieren»
Terugkeer van het wekelijks verlof.
Verhoging van de soldij;
In de militaire dienst moet de mogelijkheid van studeren aanwezig
zijn. Het eten dient te worden klaargemaakt onder leiding van daartoe geschikt keukenpersoneel. Naast nieuwe kampementen en kazernes
die goed sijn, is echter nog een groot aantal oude kazernes, dat
dringend een verbetering behoeft, zoals het tochtvrij en vochtvrij
maken en een betere luchtverversing,, De kolenkachels op de slaapkamers dienen door een andere soort verwarming te worden vervangen.
Verontwaardiging over de manier van straffen;
Betere veiligheidsvoorschriften worden gewenst-»
Verlaging entreeprijs filmavonden dienst lïelzijnsverzorging.
Het inleggen van militair vervoer in -de avonduren .van kampementen
die te ver van een stad liggen.

