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Amsterduc, 10 januari

1960

Reeds in april 1958 had het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
plannen gemaakt voor een nationale jeugdvredesmanif estatie , welke pas
op 10 januari 19^0 in Amsterdam werd gehouden. Zowel politieke als organisatorische factoren hadden herhaaldelijk tot uitstel geleid, doch
de zcanif estatie bleef actueel, daar zij een onderdeel is van de communistische propaganda voor de vreedzame coëxistentie

(topconferentie

en beëindiging van de koude oorlog,)
Een "initiatiefcomité", waarin ook enige andersdenkende jongeren zifting hadden, noest het communistische karakter van de manif estatie verhullen. De vice-voorzitter van het AKJV, Bartholomeus 3CUKIDT,
hield echter de leiding der voorbereidingen in hanuen. Secretaresse wat
de communiste

Colette ïiET^-la CROIX.

Ter ondersteuning van het werk van dit "comité jeugdvredesuanifestatie" was er nog een aanbevelingscomité van 20 personen, wier namen uiteraard in publicaties werden gebruikt. ..eer dan de helft daarvan staat bekend alu communist of sympathisant.
Ondanks het aantrekkelijk programma (sportevenementen , fil;u,
boottocht, kranslegging bij het Nationale rionument , tentoonstelling,
fakkeloptocht en een drietal vergaderingen) \vaü de aanmelding van
deelnemers niet groot, üet ANJV- district Amsterdam, dat vanzelfsprekend het leeuwendeel moest leveren, zotid in december 1959 zijn functionarissen op huisbezoek bij de minder actieve leden om opheldering
te vragen over hun laksheid. Deze actie heeft het aantal deelnemers
gunstig beïnvloed. Tijdens de slotbijeenkomst

in het gebouw "Selle-

vue" had men er circa 1?00 bij elkaar, hetgeen voor het AliJV zeer
redelijk mag heten. Ook enige vooraanstaande leden van de C? H, o.iv.
; aul de GtfOOI, gaven van hun belangstelling blijk, alsmede een vertegenwoordiger van de Jereld Federatie van Jeuocratische Jeugd, de
internationale communistische organisatie

waarbij het ANJV is aan-

gesloten .
De voornaamste sprekers, t. w. Dr. .V. H. van Dobben, voorzitter van
de Nederlandse Vredesraad en 3art o'JHHIJT voornoemd, spraken over de
gebruikelijke onderwerpen: vrede door ontwapening, stopzetting der
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atoomproeven, verbod van vestiging van raketbases en opslagplaatsen
vuor kernwapens in Dederland, vermindering der bewapeningslasten en
verkorting van de diensttijd. Een lid van de communistisch georiënteerde studentenvereniging "Perikles" sprak over het door hem bijgewoonde proces tegen enige Vest-Duitse "vredesstrijders", dat op 7 en
3 januari 1900 in Düsseldorf plaatsvond.
De manifestatie was bedoeld als startsein voor een massale
campagne voor algehele ontwapening en verkorting van de militaire
diensttijd, welke zich dus in de komende maanden moet ontplooien.
28 januari 1960

