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HET 9e ANJV-CONGRES

S a m e n v a t t i n g

Op 22, 23 en 2k december j.l. werd in Rotterdam het 9e congres van

het communistische Algemeen Nederlands Jeugdverbond gehouden.

Besloten werd om rond de ke en 5e mei te ageren tegen de voorge-

nomen legering van Duitse militairen in Budel. In maart 19&3 zal een

landelijke conferentie voor bedrijfsjongeren worden gehouden. Ook wil

het ANJV een campagne gaan voeren tot verlaging van de militaire dienst-

tijd. Aangaande de 3e Protestfietstocht Volkel-Soesterberg-Amsterdarn

zocht het verbond samenwerking met pacifistische organisaties.

Een vertegenwoordiger van de Wereldfederatie van Democratische

Jeugd maakte bekend dat deze communistische internationale organisatie

in 1963 een Wereld j eugdcorif erentie voor totale ontwapening organiseert.

Het congres koos een nieuw hoofdbestuur van 35 jongeren, met Bart

Schmidt, lid van het CPN-partijbestuur, als voorzitter.
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HET 9e ANJV-CONGRES

Op 22, 25 en 2̂  december j.l. vond in het Dakpaviljoen van het

Groothandelsgebouw te Rotterdam het 9e congres plaats van het communis-

tische Algemeen Nederlands Jeugdverb^nd (ANJV). Ca. 350 jongeren namen

eraan deel, waarvan 300 als gedelegeerden. De anderen waren gasten en

hadden dus geen stemrecht.

Discussie-grondslag

Vóór het congres werden ruim zestig ledenvergaderingen gehouden in

de verschillende afdelingen van het verbond. Daar koos men de afgevaar-

digden, stelde candidaten voor het nieuwe hoofdbestuur en besprak de

"discussie-grondslag" voor het congres.

In dit (gestencilde) document van twintig bladzijden werd een

opsomming gegeven van de sinds het vorige congres aan de dag gelegde

activiteiten. Ook werden daarin enige nieuwe plannen bekend gemaakt.

Het ANJV wil rond *f en 5 mei 19^3 acties ontwikkelen tegen de voorge-

nomen legering van Westduitse militairen in Budel. Het is voorts de be-

doeling in maart een conferentie voor bedrij fsjongeren te houden en een

petitie inzake werkweekverkorting, voorzien van 25«000 handtekeningen,

aan de autoriteiten aan te bieden. Ook wordt een campagne voorbereid tot

verlaging van de militaire diensttijd, in eerste instantie tot 18 maan-

den. Men wil daartoe een uitgebreide enquête onder militairen houden

en ook demonstraties en openbare protestvergaderingen organiseren.

Congresrede

Het openingswoord van de ANJV-voorzitter Bart Schinidt en de con-

gresrede van vice-voorzitter Roei Walraven waren nagenoeg van gelijke

inhoud. Beide sprekers kantten zich voornamelijk tegen de legering van

Duitse troepen en de opslag van atoomwapens in ons land. Het gevaar van

deze wapens was volgens hen wel duidelijk gebleken tijdens de Cuba-cri-

sis. De wereld had het aan de Sowjet-Unie te danken, dat daar geen atoom-

oorlog uit voortgekomen was. Dit besef groeide ook onder de massa blij-

kens het rapport van de minderheid in de PvdA. Daarom moeten, zo werd
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gezegd, ook andersdenkenden in de actie voor verdediging van de vrede

worden ingeschakeld.

De "bevrijding" van Nieuw-Guinea werd een grote overwinning ge-

noemd, die mede door de inspanningen van het ANJV werd bevochten. Dat

de dienstweigeraar Torn Clardij nog gevangen zit, vonden deze sprekers

een schande. De actie voor zijn spoedige invrijheidstelling, alsmede

voor de verkorting van de militaire diensttijd zag men als voorname ta-

ken van het ANJV. De sprekers suggereerden toenemende belangstelling

voor een groei van het verbond door de mededeling, dat sinds oktober

1962 bijna 1000 nieuwe leden werden ingeschreven. Echter werden geen

gegevens verstrekt over het aantal bedankjes in die periode.

Het contact met buitenlandse jeugdorganisaties moet versterkt wor-

den door het oprichten van correspondentieclubs in de afdelingen. Daar-

naast moeten reisclubs het mogelijk maken, dat 300 jongeren via het

ANJV-bureau voor Jeugdtoerisme deze zomer hun vacantie in volksdemocra-

tische landen doorbrengen.

Na de verkiezing van een congres-presidium en aanwijzing van de

commissie-voorzitters werd de bijeenkomst onderbroken voor een fakkel-

optocht door een gedeelte van de Maasstad. Deze duurde ca. een uur. Span-

doeken met de gebruikelijke communistische leuzen, zoals "Geen atoomwa-

pens in Nederland" en "Vrede en Vriendschap" werden meegevoerd.

Discussie

De discussies leverden geen nieuwe gezichtspunten op. Het gehalte

van de gedelegeerden was niet bijzonder hoog. De discussianten vervie-

len in herhaling en stelden kwesties aan de orde, die ook reeds door

Schmidt en Vfelraven waren genoemd. Anderen brachten verslag uit van ei-

gen prestaties of van die van hun afdelingen.

Het werd wat levendiger toen vertegenwoordigers van de CPN en an-

dere communistische organisaties aan het woord kwamen. Marcus Bakker,

lid dagelijkse leiding van de CPN, las een begroetingsbrief voor van

Paul de Groot, waarop Bart Schmidt onmiddellijk verklaarde, dat het ANJV

alles zou doen om de CPN te helpen een verkiezingsoverwinning te behalen.

Siem Korper, lid van het dagelijks bestuur van Verenigd Verzet, kondig-

de aan, dat op 26 januari a.s. een stille tocht zou worden georganiseerd
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naar de graven van zes gefusilleerden in Dudel. De ANJV'ers werden opge-

roepen daaraan deel te nemen.

Commissie-vergaderingen

De morgen van de tweede congresdag werd besteed aan een viertal

commissie-vergaderingen over het "open" jeugdwerk in het verenigings-

leven, de belangen van de militairen,, de bedrij fsjeugd en over de orga-

nisatie en propaganda van het verbond.

Het ANJV-hoofdbestuur had reeds in de zomermaanden de noodzaak

van ledenwerving onder de ongeorganiseerde jeugd onder de aandacht ge-

bracht. Men noemt dit het "open" jeugdwerk. In de commissievergadering

daarover werd gesteld, dat deze jongeren wellicht te bereiken zijn door

het organiseren van boot- en bustochten, arnateurshows, teenager- en

dansavonden en twistkampioenschappen. Men ging daarbij o.m. uit van

enige recente ervaringen met dit werk in Amsterdam en Den Haag, dat

niet zonder succes gebleven zou zijn.

Op de commissie-vergaderingen over de bedrij fsjeugd en de organi-

satie van het verbond was de discussie mat en onbelangrijk. Er werden

wat individuele suggesties gedaan voor verbetering van de propaganda-ac-

tiviteit van het verbond, doch aangezien men nie4, tot formele besluiten

kwam,moet worden afgewacht in hoeverre de voorstellen zullen worden uit-

gewerkt. Ten aanzien van de bedrij fsconferentie voor jongeren in maart

a.s. werd gesteld, dat men moet streven naar verkorting van de werkweek,

verlenging van de vacantie en verhoging van de jeugdlonen (zie ook bij-

lage A). Over de vergadering van de commissie inzake de belangen van de

militairen deed de congresleiding zeer geheimzinnig, v/aaröonljulj.jk c:..-

dat het ANJV een z.g. "verboden vereniging" is. Gegevens over hetgeen

aldaar is besproken konden niet worden verkregen (zie ook bijlage B).

Samenwerking met andere organisaties

Het is al sinds geruime tijd in het ANJV een veel besproken punt,

dat het pacifistische vredescoinité en het ANJV respectievelijk met Pasen

en Pinksteren, elk afzonderlijk demonstratieve tochten organiseren tegen

de opslag van atoomwapens op Nederlands grondgebied. Tot samenwerking
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kon men tot op heden niet komen. Het pacifistische comité (het Comité

1962 voor de Vrede, dat nu Comité 19&3 voor de Vrede heet) had tegen

deelname van communistische jongeren aan de Paasmars geen bezwaar, maar

weigerde samenwerking met het ANJV bij de voorbereidingen voor de tocht,

waar de verbondsleiding juist veel prijs op stelde.

Roei Walraven verklaarde op het congres, dat het ANJV alles zou

doen om in 19^3 "tot samenwerking met het Comité 1963 voor de Vrede te

komen, doch dat het zou weigeren slechts als "zaal vulling" dienst te

doen voor de pacifistische organisatie. Tijdens de discussie hierover

rees enige verwarring. Rob van der Molen (lid van het dagelijks bestuur

van het ANJV en voorzitter van het Comité Protestfietstocht Volkel, dat

de Pinksterdemonstraties tegen de opslag van atoomwapens in Nederland

in de afgelopen jaren heeft georganiseerd) verklaarde, dat het ANJV

slechts openlijk en onder eigen vlag aan anti-atoom-demonstraties zou

kunnen deelnemen. Walraven viel hem daarover echter aan en stelde, dat

het ANJV óók moest eisen bij de voorbereiding en organisatie van derge-

lijke demonstraties te worden betrokken. Van der Molen haastte zich toen

te verklaren, dat hij het met Walraven volledig eens was.

Oproep en resoluties

Aan het eind van het congres werd een aantal resoluties aanvaard,

betrekking hebbende op de Volkeltocht, de belangen van de militairen,

de bedrijf sjeugd en de dienstweigeraar Torn Clardij. Ook werd een reeds

vóór het congres gepubliceerde oproep aangenomen, gericht tot PvdA, CPN,

PSP en NVV, waarin werd gevraagd de historisch gegroeide, ideologische

tegenstelling tussen de partijen van de arbeidersbeweging te overbruggen.

Alle partijen moeten de handen ineen slaan om Nederland vrij te maken

van atoomwapens, Westduitse munitiedepots en -legerplaatsen en om de druk-

kende last van de lange militaire dienstplicht te verminderen. De chris-

telijke jongeren werd verzocht steun te verlenen aan de groeiende bewe-

ging tegen de atoomwapens, in overeenstemming met de uitspraak van de

Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk.

Nieuw hoofdbestuur

Tijdens de huishoudelijke (besloten) zitting werd een nieuw hoofd-
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bestuur van 35 jongeren gekozen. Bart Schmidt werd opnieuw voorzitter.

Een achttal leden van het vorige bestuur keerde niet terug omdat ze over-

gingen naar de CPN, dan wel te oud waren of te weinig activiteit hadden

ontplooid. Prominente figuren die terugtraden zijn de inmiddels te oud

geworden Ad Willems, vroeger secretaris-penningmeester van het Amster-

damse ANJV-district, en Catrien Wolf f -Bul t je , landelijk secretaresse

van het verbond. Zij kreeg kortgeleden een functie in het CPN-district

Amsterdam.

Reeds vóór het congres werd de commissie benoemd, die de candida-

ten voor het nieuw samen te stellen hoofdbestuur moest bespreken. Het

is in deze kringen gebruikelijk, dat de critische beschouwing van de

candidaten vooraf plaats vindt en dat ongewenste candidaten worden ge-

weerd. De congressisten konden aan de samenstelling van de lijst dan

ook niets meer toe- of afdoen. Door zo te handelen konden de zittende

ANJV-bestuurders er opnieuw van verzekerd zijn dat alleen hun welgeval-

lige jongeren in het bestuur werden opgenomen. (Bijlage A)

Beveiligingsmaatregelen

De beveiligingsmaatregelen, behalve die voor de openbare feest-

avond, waren vrij scherp. Drie personen controleerden of de gedelegeer-

den en de gasten wel in het bezit waren van een toegangskaart. Deze con-

trole gold ook voor vooraanstaande en algemeen bekende figuren van het

ANJV zelf. Verliet een der aanwezigen tussentijds de zaal en keerde hij

onmiddellijk daarop weer terug, dan was hij toch verplicht zijn kaart

opnieuw te tonen.

Voor het begin van de huishoudelijke zitting was de controle nog

strenger. Bij de ingang van de zaal werden de deelnemers gecontroleerd

door ordewachten die in het bezit waren van officiële deelnemerslijsten.

De toegangskaarten van de bezoekers werden daar van een paraaf voorzien.

Vervolgens werden zij verwezen naar een hoofdbestuurslid, die alle be-

zoekers één voor één scherp monsterde om vervolgens ook zijn paraaf op

de kaart te plaatsen. De kaarten met beide parafen, moesten vervolgens

getoond worden aan de vier posten bij de ingang van de zaal. V/ie eenmaal
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binnen was mocht er niet meer uit.

Buitenlandse gasten

Het congres werd bijgewoond door afgevaardigden van de Deense,

Franse en Belgische communistische jeugdorganisaties. Aan communistische

jongeren uit de Sowjet-Unie, China, Hongarije en Bulgarije waren geen

visa verstrekt. Voorts was aanwezig de Italiaan Piero Pieralli, presi-

dent van de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDJ), waarbij

het ANJV is aangesloten. Pieralli deelde mede, dat de WFDJ in 1963 een

Wereldjeugdconferentie voor totale ontwapening organiseert. Hij hoopte

daar vele ANJV'ers te zullen ontmoeten.

Verslag mandaatcommissie

Volgens het verslag van deze commissie namen 350 personen aan

het congres deel. 303 Ervan waren gedelegeerden, te weten 1^2 jongens

en 161 meisjes. Uit de ingevulde formulieren bleek voorts dat 72 hadden

opgegeven lid van het NVV te zijn en 12^ van deCPN. 2̂ 9 Jongeren gaven

op "De Waarheid' te lezen. De meeste gedelegeerden waren werkzaam op

kantoren.

Enige slotopmerkingen

Het congres was goed georganiseerd. In het programma waren excur-

sies door de havens opgenomen alsmede een bezoek aan de Euromast.. Voorts

kreeg iedere deelnemer een fraai uitgevoerde plastic portefeuille met

witte opdruk. Deze bevatte alle congresbescheiden, alsook enige folders

van de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer te Rotterdam.

De stemming onder de deelnemers was dan ook uitstekend. Politieke

problemen deden zich in het geheel niet voor. In het algemeen kan ge-

steld worden, dat het ANJV zal blijven zoeken naar versterking van zijn

positie door propagandistische activiteit onder de bedrij fsjeugd en

ongeorganiseerde jongeren. Ook op de jeugdgemeenteraden en de organisa-

ties voor het Politieke Jongeren Contact richten zij hun belangstelling.
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(De voorzitter en de secretaris van het Politiek Jongeren Contact te

Utrecht waren volgens "De Waarheid" op het congres aanwezig.) Een in-

cidentje deed zich voor toen het rapport over het verenigingsleven,

dat in de betreffende commissie uitvoerig was besproken, in stemming

werd gebracht. Vier jongeren onthielden zich van stemming, omdat de tijd

van inzage te kort was geweest om er zo spoedig een oordeel over te kun-

nen geven. Bart Schmidt, voorzitter van het ANJV, repliceerde, dat ken-

nisneming niet beslist noodzakelijk was. De "opposanten" bleven echter

op hun stuk staan.

Opmerkelijk is dat "De Waarheid" van deze gebeurtenis melding

maakte, zij het op een enigszins denigrerende toon. Mogelijk wilde men

de gasten en genodigden, die het congres bijwoonden, laten zien, dat

het in het ANJV "democratisch" toegaat. De verslagen in "De Waarheid"waren

veel uitvoeriger dan de laatste jaren het geval is geweest. Dit stond

wel enigszins in tegenstelling tot de beveiligingsmaatregelen, die in-

tensiever waren dan voorheen, zonder dat hiervoor enige verklaring te

vinden is.

JO januari 1963
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Bijlage_A

Agitatiepunten uit het ANJV-rapport over de toestand en werkomstandig-

heden van de jeugd. Dit rapport werd besproken in de commissie-vergade-

ring "Belangen van de bedrijfsjeugd".

Een achturige werkdag voor .longeren met een maximum van 40 uur per week.

Optrekken van jeugdlonen; afschaffing van jeugdaftrek bij loonsverhogin-

Drie weken vacantie met behoud van snipperdagen.

Afschaffing van de zaterdag als vacantiedag. Verhoging vacantie-toeslag

van k naar 6%.

Het onder rijkstoezicht plaatsen en democratiseren van vakopleidingen.

Groter beslissingsrecht voor de schoolinstellingen over het te werk stel-

len van jongeren op een bedrijf.
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Agitatiepunten uit het ANJV-rapport over de jongeren in militaire

dienst. Besproken in de commissie "Belangen van de militairen".

De diensttijd omlaag.

De diensttijdverlenging van 2 maanden dient voor alle soldaten te ver-

dwijnen. Terug naar 18 maanden. Hierdoor is het tevens mogelijk de be-

wapeningsuitgaven te verminderen en te komen tot verdere verlaging naar

16 maanden, met uiteindelijk een diensttijd van één jaar.

Voorts wordt verlangd dat alle militairen die in Nieuw-Guinea hebben

gediend onmiddellijk afzwaaien,

Uitbreiding verlof.

Terugkeer naar het wekelijks verlof.

Betere verlofregeling voor gehuwden.

Flinke soldijverhoging voor dienstplichtigen.

Democratisering van het leger.

a. Geen oorlogpsychose en misleidende voorlichting meer.

b. Verbod om het ANJV-maandblad in de kazerne te lezen, moet opgeheven

worden.

c. Betere medische verzorging..

In sommige kazernes laat de hygiëne, verwarming en ventilatie te wen-

sen over,

d. Verscherpte controle op naleving veiligheidsvoorschriften.

e. Groter verantwoordelijkheidsbesef voor de gezondheid van de militai-

ren (geval Coen Scharff uit Utrecht).

f. Een nieuw militair tuchtrecht.
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Samenstelling ANJV-hoofdbestuur eind

Naam: Geb.datum: Geb.plaats: Woonplaats;

BAKHUIJSEN, Alida
BLEES, Gerard
BOEF, de Dirk
BOO, de Berend Jan
BOOTSMA, Gauke
BOS3 Gerrit Jan
BOSHART, Maurits
BRINK, van Arend
GNIRREP, Willem Kees
HAAK, Albert
HAK, Jan Pieter
HAKS, Magdalena
HOEKSEMA, Abraham
KORT, Simon
LAMBEECHTS, Fredericus Amos
LEEUV/, de Andrê Oscar
LEEUWj de Jacob Johannes
LEEUW, de Joannes Martinus
LEEUW-BOOTSMAN,de Elisabeth

Sverdina
MEIJER, Janke Tine
MOLEN, van der Eobert
NEIJENHOFF, Theodorus

ïïendrikus
NIEU?/ENHUYSE, Wilhelmus

Johannes Adamus
OOSTERHEK, Frans C.
POL, Hendrik
PRAAG, van Abraham Jacob
RIJN, van Bob
RIJN- V/ESTPHAL, van Mies
SCHMIDT, Bartholomeus
SEEWALD-BORM, Elisabeth
VERHOEF, Willy m.i.a.
VERHOEF, Wilhelmina
VERÏÏEIJMEREN, Jacobus
WALHAVEN, Roelof Johan
WARRINK, Christiaan Hendrik
IJISBERG, Johan Frederik

'43
'41
'30
'42
'43

Amsterdam
Koog a/d Zaan
Overschie
Amsterdam
Lemmer
Deventer
Kampen
Heerlen
Amsterdam
Emmen
Gouda
Amsterdam
Amsterdam
Winkel
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Sneek
Haarlem
Amsterdam

Zaandam

'41
'37
'40
'39
'41
•30
'32

Amsterdam
Hoogeveen
Rotterdam
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam

Den Haag
Rotterdam
Amsterdam
Heerlen
Amsterdam

Amsterdam
Koog a/d Zaan
Amsterdam
Amsterdam
Lemmer
Deventer
Amsterdam
Heerlen-Heerlerheide
Amsterdam
Emmercompasc,
Gouda
Amsterdam
Amsterdam
Winkel
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Sneek
Heemskerk
Amsterdam

Krommenie

Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam.
Amsterdam

Den Haag
Rotterdam
Amsterdam.
Amsterdam
Amsterdam

, voorzitter

.Vice-voora.
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