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HET 10de AKJV-CONGRES

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

Het met de Kerstdagen 196̂ f in Amsterdam gehouden 10de congres

van het communistische Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) heeft

veel tijd en aandacht besteed aan de samenwerking met niet-communisten.

Er werden mededelingen gedaan over de viering van het 20-jarig bestaan

van de organisatie en de Nederlandse deelneming aan het 9e Wereld-

jeugdfestival.

Het congres werd bijgewoond door vertegenwoordigers van gelijk-

gezinde jeugdorganisaties uit landen van vóór en achter het Uzeren

Gordijnt Ook was aanwezig een afgevaardigde van de Wereldfederatie van

Democratische Jeugd, op welke organisatie de nieuwe voorzitter van het

ANJV, Roei Walraven, kritiek oefende in verband met haar houding in

het Sino-Sowjet-conflict.

Aan het slot van het driedaags congres werd een nieuw hoofdbe-

stuur gekozen. Ook nu weer stond in feite al vóór het congres vast, wie

ditmaal tot de "uitverkorenen" zouden behoren.
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Op 251 26 en 27 december 196^ organiseerde het communistische

Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) te Amsterdam zijn 10de statu-

taire congres onder de leuze "Wij, de mensen van morgen". Er namen

187 stemgerechtigde leden aan deel, benevens een veertigtal binnen- en

buitenlandse gasten en genodigden.

Veel aandacht werd besteed aan de gezamenlijke activiteiten van

communisten en pacifisten tegen, de vorming van een multilaterale kern-

macht (MLF).

C, ' Samenwerking met niet-communisten

In deze campagne hebben de communisten ongetwijfeld de wind mee.

De MLF is in velekringen een belangrijk onderwerp van discussie en

tegenstanders ervan zijn niet alleen in de linkse groeperingen te

vinden. Juist op dit punt concentreren de communisten derhalve hun

voornaamste inspanningen. Roei Walraven, de vice-voorzitter van het

verbond, verklaarde in zijn congresrede, dat het er niet om gaat of

men het in alles met elkaar eens is en dezelfde idealen draagt. Van

veel meer belang is of "de mensen van morgen" bereid zijn samen te

gaan in de strijd tegen de MLF. ledere vorm van spreiding van atoom-

wapens moet onmogelijk gemaakt worden, in het bijzonder met betrekking

tot de Westduitse generaals. Spreker deed een beroep op de socialis-

(~ tische, pacifistische en gelovige jongeren om de handen ineen te slaan

in de actie tegen de oorlog en een nieuwe bewapenings-wedloop.

Ondanks het feit, dat dit beroep ook de pacifistische jeugd be-

trof, bleek tijdens het congres, dat de Pacifistisch-Socialistische

Jongeren Werkgroep (PSJW) niet langer bij het ANJV in de gunst staat,

Op één der commissie-vergaderingen tijdens het congres werd door de

leiding het consigne gegeven, dat contacten met de PSJW slechts gehand-

haafd mochten worden indien verwacht kon worden, dat zij nuttig zijn

om tot samenwerking te komen met de Federatie van Jongeren Groepen in

de PvdA. In alle andere gevallen moeten bestaande contacten verbroken

worden omdat de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) en de PSJW

organisaties zijn zonder beginsel, zelfs zonder beginselprogram,.
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Henk Hoekstra, secretaris van de CPN, die namens de partij het

congres bijwoonde, feliciteerde het verbond met de behaalde resultaten

bij het versterken van de eenheid onder de jongeren. Hij noemde dit

het begin van 'een doorbraak. (Overigens werden deze resultaten niet

weerspiegeld in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van niet-com-

munistische organisaties. Slechts e'e'n PSJW-er had aan de uitnodiging

gehoor gegeven.)

Politieke Jongeren Contactraden

f~\r de betekenis van de jongerencontactraden voor het ANJV, sprak

een gedelegserde uit Utrecht, Gijs Schreuders. Hij maakt sinds kort deel

uit van de dagelijkse leiding van de communistische Organisatie Pro-

gressieve Studerende Jeugd (OPSJ) te Amsterdam, alwaar hij studeert.

Schreuders vond deze contactraden van bijzonder belang, aangezien zij

het middel bij uitstek waren gebleken om in contact te komen met

andersdenkenden: thans heeft het verbond in 13 gemeenten in een der-

gelijke politieke jongerencontactraad zitting. Spreker deelde mede,

dat het ANJV zal worden opgenomen in de begin 19&5 nieuw op te richten

contactraad in Amsterdam.

Nederlandse deelneming aan het tyde Wereldjeugdfestival

In de discussiegrondslag, vooraf aan de gedelegeerden uitgereikt,

V, werd aandacht besteed aan de Nederlandse deelneming aan het 9de

Wereldjeugdfestival (WJF), dat in augustus 19&5 ̂ n Algiers zal worden

gehouden. De voorbereiding in Nederland zal wellicht nieuwe contacten

voor het ANJV opleveren met jongeren van niet-communistische huize.

Het verbond stelde nadrukkelijk vast, dat het wil samenwerken met

allen, die de doelstellingen van het festival onderschrijven en in het

bijzonder met hen, "die dit door hun optreden in Nederland metterdaad

willen bewijzen". Geen samenwerking zal mogelijk zijn met jongeren,

die met andere (i.c. anti-communistische) oogmerken mee naar Algiers

willen.

Tijdens de discussie deed André de Leeuw enige nadere medede-

lingen over het festival. Betrokkene is lid van het ANJV-hoofdbestuur,
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vice-voorzitter van het Nederlandse Stichtingsbestuur ter voorberei-

ding van internationale festivals en sinds kort voorzitter van het

communistische Nederlandse festivalcomité, dat thans de naam draagt

van "festivalraad". Hij maakte bekend, dat het totaal aantal Neder-

landse deelnemers de 175 niet mag overschrijden. Reeds had een groot

aantal personen uit niet-rcommunistische jeugd- en studentenorganisaties

zich er voor aangemeld. Volgens zijn lezing kunnen onder bovengenoemde

voorwaarde vertegenwoordigers van alle jeugdorganisaties in de festi-

valraad worden opgenomen. Deze voorwaarde is gesteld om te voorkomen,

/""•., dat gebeurtenissen zoals die op het festival in Helsinki (19&2) plaats-

vonden, zich zouden herhalen. Een aantal Nederlandse deelnemers wilde

toen, volgens De Leeuw, zelfs meedoen aan een tegen het festival

gerichte demonstratie.

Viering 20-jarig bestaan van het ANJV

Op 29 mei 1965 zal b-et ANJV zijn 20-jarig bestaan vieren met een

"nationaal jeugdtreffen" in het nieuwe RAI-gebouw in Amsterdam. De

viering zal in het teken staan van de strijd voor de vrede, voor een

kortere werkdag voor de jeugd en een verdere verkorting van de mili-

taire diensttijd. Het ANJV hoopt aan deze bijeenkomst 3 a 4000

jongeren te laten deelnemen.

( Buitenlandse gasten

Tijdens de discussies werd ook het woord gevoerd door enige

buitenlandse gasten. Namens de communistische Wereldfederatie van

Democratische Jeugd (WFDJ) sprak de student Raymond S.J. Mundall,

redacteur van het WFDJ-periodiek "World Youth" en afkomstig uit Brits-

Guyana.

Zijn aanwezigheid weerhield Walraven niet van kritiek op de

internationale organisatie. Hij keerde zich tegen de anti-Chinese

houding van vele communistische gedelegedeerden op het jongste

Wereldjeugdforum (september 196^, Moskou). Ook had Walraven aanmer-

kingen op de WFDJ-politiek t.a.v. Latijns-Amerika.

De ANJV-leiding toonde zich anderzijds welhaast demonstratief

verheugd over het begroetingstelegram van de Chinese jeugdorganisatie,
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dat aan het congres was toegezonden.

(Walraven besteedde veel aandacht aan Suriname. Volgens hem

leven de volken van deze gebieden nog onder een soort Nederlands

kolonialisme. De jeugd daar moet gesteund worden in haar strijd voor

onafhankelijkheid.

Opvallend groot was ook het aantal Surinamers, dat deelnam aan

het tijdens het congres georganiseerde "kerstbal".)

Een andere buitenlandse gast was Marianne Wagemans, die het con-

gres namens de Belgische communistische jeugd toesprak. Zij hekelde

^-- het Belgisch-Amerikaanse optreden in de Congo, Toen de in de zaal

aanwezige ambtenaren van de vreemdelingenpolitie een teken gaven dat

zij haar toespraak moest beëindigen, deed voorzitter Walraven of hij

dat niet goed begreep. Daardoor was het de Belgische mogelijk haar

toespraak te voltooien.

Verder waren aanwezig de Deen Jo'rgen Larssen, voorzitter van

de communistische jeugdorganisatie van Kopenhagen, György Novak,

organisatie-secretaris van de Hongaarse communistische jeugd, alsmede

de Rus Joeri Woronow, hoofdredacteur van de "Komsomolskaja Prawda"0

Alhoewel deze belangrijke Sowjet-Russische afgevaardigde hartelijk

welkom werd geheten, nam hij zeker geen bevoorrechte plaats in.

De overige buitenlanders beperkten zich tot een formele begroe-

f~ ting, waarbij zij het ANJV succes wensten in de strijd voor de vr-ede

en tegen het kolonialisme. Voor wat de Oost-Europeanen betreft zal

deze beperking ongetwijfeld het gevolg zijn geweest van de voorzor-

gen van de Nederlandse autoriteiten. Aan de Russen en de Hongaren was

te verstaan gegeven,dat aan hen slechts visa zouden worden verstrekt

op voorwaarde dat zij tijdens openbare zittingen het congres niet

zouden toespreken.

Nieuw hoofdbestuur

Tijdens een huishoudelijke, besloten zitting werd een nieuw

hoofdbestuur gekozen, kleiner dan het vorige. Tot aan het congres

bestond dit uit 35 jongeren, nu zijn het er 27 of 29. In plaats

van Bart Schmidt, die naar de CPN overging, werd Roei Walraven voor-

zitter van het verbond.

GEHBM"
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Het nieuw gekozen hoofdbestuur telt een tiental nieuwe gezichten.

Acht vroegere bestuurders keerden daarin niet terug, omdat bij her-

haling was gebleken dat zij zich onttrokken aan de hun opgedragen

werkzaamheden.

Zoals te doen gebruikelijk werd de candidatenlijst van te voren

samengesteld door een commissie, die vóór het congres vergaderde» De

congressisten konden aan de samenstelling van de lijst niets meer

toe- of afdoen. Daardoor was het zittende hoofdbestuur ervan ver-

zekerd, dat alleen hun welgevallige jongeren in het bestuur zouden

s~^ worden opgenomen (zie bijlage A).

Geslaagd congres

De stemming op het congres was goed. Niet overmatig enthousiast,

maar ook niet in mineur. Met de discipline van de aanwezigen was het

minder goed gesteld. Zo werd de avondzitting van 25 december door

tenminste 25 gedelegeerden niet bijgewoond. Zij verkozen blijkbaar de

binnenstad van Amsterdam boven de congreszaal. De eerste bijeenkomst

op de tweede zittingsdag moest een uur later beginnen, omdat veel

afgevaardigden niet op tijd aanwezig waren. Dat was ook het geval op

de derde dag. Zeker de helft kwam toen ver over tijd binnen. Een

viertal jongeren dat aan de discussie had moeten deelnemen en te laat

arriveerde, werd daarvan uitgesloten. Zij mochten zelfs hun bijdrage

\^ niet schriftelijk inleveren. Voorts hadden op de tweede en derde

zittingsdag enkele aanwezigen in de vergaderzaal zo nu en dan een

"onderonsje" dat niets met het congres te maken had. Anderea gingen

zelfs zo ver een spellatje klaverjas te spelen.

Ook anderszins waren er tekenen die op een tekort aan discipline

wezen. Menigmaal werd er gejoeld en geschreeuwd en moesten deelnemers

tot de orde geroepen worden. Dat gebeurde o.m. toen twee ambtenaren

van de vreemdelingenpolitie de student Mundall uit Brits-Guyana

niet toestonden een uiteenzetting te geven over de verkiezingen in

zijn land.

Desondanks had de leiding, in de persoon van Walraven, het

congres goed in de hand. Dat bleek duidelijk toen enige discussianten

kritiek oefenden op het beleid van het hoofdbestuur. Walraven was
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Samenstelling ANJV-hoofdbestuur eind 1964

no.

BLEES, Gerard

BOEF de, Dirk

BOO de, Berend Jan

BOSHART, Maurits

CURIERE, Peter Heinrich

DROOG de, Peter Martin

ELLERMAN, Johannes Gerrit
Frederik

* GLIMMERVEEN, Henk

HAAK, Albert

HENDRIKS, Johanna G.

* KARSSIES, Hans A.H.

KORT, Simon

LEEUW de, André Oscar

LEEUW de, Jacob Johannes

LEEUW de, Johannes Martinus

LOK, Hendrik

LOK-VERHOEF, Wilhelmina

PRAAG van, Abraham Jacob

RIJN van, Bob

RIJN-WESTPHAL van, Mies

SCHMIDT-HAKS, Magdalena
Hendrika

SCHREUDERS, Gijsbertus Harry

SPAA van der, Jenneken Wil-
helmina

VRIES, Theodorus

WALRAVEN, Roelof Johan

WARRINK, Christiaan Hendrik

* WITTE de, Eddy

IJISBERG, Johan Frederik

ZEILEMAKER, Frans C.

*niet geheel zeker.

Geb.datum Geb.plaats

29- 1-'40 Koog a/d Zaan

1_10-'40 Overschie

20-12-'34 Amsterdam

6- 2-'40 Kampen

8- 6-'44 Amsterdam

28- 1-'43 Haarlem

23- 2-'43 Amsterdam

24- 9-'46 Amsterdam

18- 3-'43 Emmen

27- 6-'4l Deventer

20- 4-'43 Vlaardingen

5- 7-'39 Winkel

9- 6-'35 Amsterdam

22-10-'37 Amsterdam

15- 6-'39 Amsterdam

19_ 6-'41 Den Haag

30-12-'43 Den Haag

16- 7-'40 Rotterdam

24- 7-'39 Amsterdam

2- 9-'4l Rotterdam

2- 2-'4l Amsterdam

16- 6-'4? Utrecht

4- 6-'42 Amersfoort

31- 1-'42 Rotterdam

13- 8-'30 Amsterdam

1- 7-'42'Heerlen

27-12-'43 Rotterdam

4- 3-'43 Amsterdam

29- 9-'45 Alkmaar

Woonplaats

Koog a/d Zaan

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Haarlem

Amsterdam

Rotterdam

Emmer Compascuum

Deventer

Vlaardingen

Winkel

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Den Haag

Den Haag

Rotterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Utrecht

Amersfoort

Rotterdam

Amsterdam,
voorzitter

Amsterdam

Rotterdam

Amsterdam

Alkmaar


