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Het district Rotterdam v;· n het Al erne en l;ederlands 
Jeugd Verbond, s e interne moei :t. it e <. en noc steeds nic te 
boven,redenen dat ook Gedurende de msr nd September j.l. vrij
wel geen enkele d a:ldwerke l ijke activi·teit •.;erd ontplooid. 

Het cebrek a:.>.n goede leidi n~ doet :dr.h nos alti j d 
gevoelen,wa~rbij bovendien door onderlincc nr.ijv er en ge!n
triGeer elke e.c·tie onmo.:;elijk ~1ordt ~ema Itt . 

De telkens uitgestelde districtsconferentie, ,Je1ke 
ecbter nu definitief in de maand SepteQber zou plaatdvinden 
( 16- en 17 September), \1erd opnieu•,, voor onbep· .nl'ie t i jd ui t 
gesteld,te~tij1 distric~s-bestuursvercadcringen niet p1:.>.ct s 
vonden. 

Ook de e.fdelin3svesturen vergaderen ni.ct,:>lleen het 
dagelijks bestu r k' am zo nu en dan in ecn "ond~r-ons je" bij
een. 

De lang verbeide s a.menkomst va n het di strict Rot·ter
dam van het Ali. J. v. en het Ge~1est Antv:crpen vn n de v_.r.n. 
(Eo1ks- Jeu5d- Be lgil!) \4erd op 9- on 10 Septem;·er j .1. op de 
A. U. '.I .B.-kampbocrderij te Oosterhout ,!;Ohouden, doch viel zo
wel 1etterlijk nls fieuurli jk in ,et 'J!:'.ter, d''' r d e l cden 
van de V. J.D. schitterden door af\4ezi:;h ci.d , tc'"'·i~l cl e 70 =:ot
terdammers , die allen per rijwie1 wt1ren :;ekor::e~ 6e 'lE'~!l- en 
terugreis in een stronende rec~n mocstcn maken. 

De pogineen orn de jeued in tc s~~k~lc~ voor de 
l·:erkzaamhoden, in verb2nd cet 1\et Volksrefcrcndui!l zijn op een 
vo11edig fiasco uitee1open. 

Eon op 15 September in "Ons 'tonk" ~"lhouden t>.l gemene 
1edenvergadering, met als doe1 deze materia nieuw levan in tc 
blazen, ward aveneens een misl ukkin - , dr.' r behondens het be
s tuur, slechts enke1c 1eden aanHezie I·Jaren ; men beschul digde • 
e11ma.r over en weer van l aksheid en sabotage. 

Ua afl oop van de ze vere;aderi ne he eft '1ct d.\1gelijks 
bestuur de moge1 ijkheden bespr oken hoe uc.n deze ·toestanclen 
een e inde te maken • 

Ua over1eg met het d i strictsbestuur va n de C. !'. H. 
ward bes1oten, dat een gehe ine vergaderin~ me-t de "betrou~lbn
r e" partijge:1oten z a1 worden .::;ehouden , wa"rbij e en midcel moet 
\·torden .:"vondcn om de oppositi:? t:: v--·i~ ~- ::- \m. 
____ v_o_o_r. schorsi:lg zullen t . z. t . ·•ordan voort;ed r<> ·en : 

van Spra.ng,Alida Sophio., geb . 3-12- 1931 te 1:o t-.erdao ' bekend) ; 
f Filik, Agnes Elizabeth , geb. 26- ) -1934 te ,,o.terdnm (bekond) ; 
I Ki rrt , Cornclia Julia, geb.18-3- 1931 te Ho tterd:llll (bekend) ; 
t He ssels ,'J1lhelrnina,~eb.l7-8-1932 to J,ott erde.m (bekend) ; 
I Bende r , Cornelis Johannes, s eb. 20- 0- l 931 te \ ottcrAnm, wonende 
!{r.A.v. d.Woudens1~an 2 te Rot t erdam! 

Ivan den Berg,Corne1is J ohannes , r;eb • . _:;- 7- 1 '133 tc ~otterdcun , 
11onende 1-!r.A.v.d . '.loudensl e.an 4 te Rotterdam! 

Y.. l lfederhand , Cornel is David Zegcrt , ceb. 27-3-1'1~4 te Rott rdam 

~ ·~~~~t~~~~arinus, geb.l0-4-1925 te Rotterdam (bekend} ;en: 
el1e.ar1eve1d ,Arie , geb. 7- 7-1926 t e Rotterdam ( bekend) •. 

I n het kader van de a . s . f eestelijke herdenki~ van 
bet 5-jarig bestaa.n van h et \fereld- Verbond van Vakveranigin
gen (\t. v. v. ) werd ee n ge::~engde A. tl . J . V.-:.. V. O.-Jeucl -
c oiJDi ssie be noecd, bestaa.nde uit: ~ 

- van- ·' 
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X t van :)i -; •;ol~ , Antoon, :;eboren Zl - 1 - -:: 
)( 1 ' artskeerl, i ille-:: , -;~boren 2':- 3- 1 ~ tn 
~ I VO.n de Gr::-af , !"f' rinus, ··eboren 1 - 8- "" ~·~ 
_ 1slectcn.IJorst , :.ucas , _·ei.Jo~·en l:;- 2- 1'1-1 t~ 

0 rq~ n.-: ; ::' ·.,.. C) 
n .. >'"'~n ; ' c: .. .,,.· :. 
.o t ·r r.::~ ; '!l · e .. r; ~ 
0~ r ~rl • '~~~~·l!) 

D~ t,1ee eerst -~nocr:'lden :u~bbe:1. zi-ttin.:; v v'r .. 1 . • • • •• , 
l~ o.t:;t·; ... t'oer-d!4·n vcor de: . V. ") .-11 .Teu:<," . 

Cp :~andnc ~5 Septe:;b r 1 '3- , ;,-1 .. ·,.·,.,.co ..,in
sio ... en bc::lotcn VC;r ~n~crin3 in C ['.::~ 1 : ··r , ti. 1;,.~'!:---
str:\o.t 2 te otterd3In. 09 neze :ver ·r- 'nri•! •, i. ,· . • v . 1'0:1-
voc:ltic ' s , l·:~crvc.~ cen exeo9lanr i ~ :•:>.::- f')r· t , • . ., ·· · .:.;"'-

~ I kondi.::;d , Herd <icor 3 I"·•i cht An";:•ni.•ls. ,To:,-. :1:~c::: . ·•rin , :~ ll . Q- 9-
11398 te Rotterda!Jl (bet<end} een uitc')"'zetti:v: ·, ''!!V!L1 ovr.:r 
het on~staan en docl v::-.n ·1et i • : • . ' . ·e~ I ' ,en • ·er · ,. ,;~ • op 
de fecst'l1ijke ~lc rdcnkin;;sayond , ,':lc1kf') O;:J "i '(·-:; ' · r. .obor 
o. . s . zn.1 1~orden .:;ehouden, door de jen:d t"'!1 11.ren:l 1ol<-i .il 
ccn cadec.u zal "ordcn u::!.nGcO:ocen. 'evens ".:!l t'~ ~ n_;ci op 
dezo nvoml cen vlnc:!enpa ro.de houden. J..lle A • .. r . 1. c·, • . • J .
"Jeu:!t~eden zul lcn en s·~etlnlijst ontva n::;cn, 1·/:"0l'OlJ ,::elden 
moeten 11orden in.:;eznme l d vo-::r ::ct n~· n t c hied en cl'dct-.u. 

De ver-:;aderin,g s·~ ond o.l.v. ::Jrtrlc<'er l, · , e:' de 
bel:- 11£tSte1line 1-ms mnt i e . :O l c c '!t s 1? jon•:cns en 'f tucinjcs 
wo.ren o::tmtezig . 

•.rennlotte kan noe •·•orden .:;emeld d~t. de o:vlcrlin.:;e 
functieverdeling van het bestuur ve.:-~ de nft: . ,'o t er6:>.m- r •• : . 0 . 
is c ewijzir;d. 

I'et in1:-.n :: van · .<:!'t li interse' r.oen ( l "c. obcr 1 ,:;,-) 
zn1 h t dac;elijks bestuur v-n cicze zofd. "or•i"•\ .·- voro~d door : 

v nn der \le e k Adr ianus .Tohar.ncs, ·q' oren '?· - 12- 1 )29 
te 1 otterdam ; (belcend) vcorzi tt er. 

ot r .,. 
' be-Gr ies e , •;al ter, ~eboren 14- 3- :c t 

k~nd) secreto.ria 
~ f de Gr oot , Arie , seboren 1 · - 1- 1 ~g tc o t~rdn~ ; (be-

~ nd )penni ngNeester en 
t Zeedijk, Arie Lce:1dert , -e~oren "- 2- - l c .otter<:a:J . 

(bckend) pro?aganda. Zinde.-

A AN t.. lf . ..b. 

Opm.: 
De hierboven c;eno mde per s onen, ven den ~er-; , r • • T. en ~nder, 
C. J ., zijn ident i ek ao.n de net in on:: !lC'•rijv n I. . ~ 
d . d . 6 Juni 1950 cer apporteer de v . d . Ecr ·, C en~. ees. 

N•,., 

" , 
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;'/aarde JJ,skkera, 

· Rotterdam, 20 September 1960. -
1 

------------------------------------Aan de leden van het ~.N.J.v." 

- Aan de jeugdieden van de E.v.c. -
~--------------·-~------------------

Basin October zal het 5 j aor geleden· zijn da~ te ?arijs het 
'f•-;• V., (Wereldvakverbond) waorbij de E. V .c. is aanges l oten, 
werd opgerioht. 

Ter gelegenheid daarvan organis'eert de ~fd, Rotterdam der EVC 
een feestelijke bijeenkomst •P VRlJDAG 6 .OCTVDER e . s. 8 uur n.m. 
in de RIVlERA HbL, waar BEREND BLOKZlJL, vice Voorzitter van het 
. 1.v.v. het woord zal vot:ren, terwijl medew~rking zal worden ve:P
leeDd door LICK COliTRiN, pian~ en het Dubbelmannenkwe~tet de 
D~a mat Kozakkenzang en Ope»a-fsagmenten. 

Het s~eel een program. het feeetelijk aewdenkeR ?aa het 6 ;lir1g 
\eetaaa van hot .I,V.v. VlaardiS• waal'vpn, de inhoud zal zi j n, 
dat de Rotterdamse arbcidere ~n verbtftie84e1d ae4 hat w.v.v. 
betuigen. 

~ s4tterdamse jeugd ~ daarin niet ~ bliJven, 
~.. -

Ondel'staande commissie, z evora:d uit leden van het A.N.J,V. en 
van de E~v,c., heaft daarom gemeend dearnan uitdrukking te gev~ 
Of dete tesetelijl;e bijeenkomet dO<>r l).e;' houdon van een aeugd
~li met vl~ggen en leuzen in de Riviera Hal, terwi jl aaanoast 
~xegotic ecn geschenk oon het ~erel~· Vok Verbond znl 
overhnnaigon. · · 

'.'lij willen hj erbi;J opmtlrken, d~t de deelnomere :len het def116 __________________ _____________ , _________________________ _____ 
gr~tis toegcng hebbeb . 

Komereden, dit clles willen wij met jull ie be•prekea en wij 
verzoeken jullie daer om DRINGEHD te komen op 

. . ' ... .... .... .. ... .. ..... ... .... ......... ......... 
UAANDAG~WOND 25 SEPTEUBER NA.AR DE ZAA.L , 
V.i..N CAFE KLEYllURG. STJ:&i:.TJ ESSTRAAT 2. , 

I f f t I • •• f t f f f t t f f f f f I t t I • f If I I f I • I f I f t t f f I. 

TOOll! nuoR u~ OP.<Co!:sT .uu GIJ q:nE ·.nL WERmm roT 'ro;T SLAGEN V;.N HET JEUGDDEFfut . ·..:.....;~. ~.~~~~~~!!....J~,..i;!£;~~~!..... 

!\Al.:ERADEN, ·.iiJ REKEh"EN uP .T.lT~L :X:S~ . . : 

: . Voor do w. v. v . -Cea:miseie , 
A.~.J .v.-E.v.c., 

Tan ·van Diggele, 
iim,Hortakeerl, 
RiDus'de Gr aef en 
Luc Sl egtenhoret, -
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Kort v ... n;l.:~e ven dP. b~ten districta
bestuursver aderin~ v n het. A.lc;f"n •t=>n ;,•derlapos 

Jeugd, VerborC! , oir.tl'iOt Hott:!..; .. f'-l'h!.:' l-ouden op ra~n

ca~ , 26 lu.ni 195l, t: . ?C , (.;( UJ..r ifl iv;t club~t;bouv; 

t • 

"( ns Fonk" , P<"r~ on1J ha· · r. :3 t<> hott-"rcam 

:C?.!'t .. kt rl;:illr-:m,t::··b . ... 2-)-·iS20 t . ..:ut
p· .. en J(b:.kenc) ,voor'?ittcr va.r: :1~t. · ,-t•·ict Rctt-=:.r-
C am , opet1t ? V•':!r"r<·del'in~ ('n lr . ..:.t e · n brie:f voo.r 
V<:r Cc f:H'C r etaric ... v<r. OP. .n . Bo:o , 1.: . .c:-rin dev..: Vt)O.!'
stelt,om l·~t ~P..,.ltjf. aor (t~ rloo~.vl··,.,ist.caat 0V"'r 
te ~erl"'ijver: op fi'•P..r. v~n n.o A. J, C.; dat het vrlks-. 
CJ3J1Sen vo()l·t,.an ond•~'!.· . u: l>icl'tn van 6~ A. B. C . rnoct 
ge.chi cden en • rt df:. A • • ~ .... Vo-V<.'J' ::t"o:J!lSgrce:p \,orat 
ov::r:er.cL .. 'n c()o:r ~1 '~ :~ •• C . ( ··.t ?..·,.<;.ltje gOO£;\'liet 
etraat no . 29 if> e~n gf-r'\.., r te::..i~'r. !. r.ltlar;ti~kloke:.c~l 
dat aan f!ver.e ctltur1lP-en jeugdorcaniaaties 
~·:or! t ·ve.rbtmrt ; op(lj . I . .. , . ) 

fltt"voorbt'l " lol":.t,voora1. bi~· (:n v :te
getl'.\OOrdL-~~ .. rs VH.l' c1e Af.c oL.: • • (J . t 0 ·-;..1 .i'!efti,:e d'i -· 
cu:::::>j.P.£, tt5 t , vm.ar1 .:.j ( E' r:pr1o.;.t'Rint: · o::.~ 1; €:m:!la!d, Pt 
~i_er "li,...r , .·.c. :i. tje ,T, l~a.nr.a , ·eb . 2S- 6- 1925 te Hot
terce..rr.,(beicc"!c) , de volh Cc.r;f3t}.l'u€:p a. l1 ae A . 3oC . 
hecft r:\"erkocht" . 

~·ltv~."J~r:..~ ~c.rc t betoo 6 , c"'t het vol':.
C:aosen tot ;1 t terre in V. L. U~ jet ~...;CtOl'C.:'JtiSf, ti,... bf' 
hocrt , tt>r· i~l r ~11 rov :. i c1 Ar>.n -:s~l,- ..... lk_ ne.n ?O 
goec ~Pn e:ebr1d.:· r. ,r,in:.r !' uit i•e;.nr'o:.r. •·~A.g gevrno· 

val'! 1
.:.. le , Antoon,geb . 2":-1G-1 92C t"" fiot· 

teroar.. , (belce': 6) , \'e.•t c'e t;~"moeocren ~ot bedaJ.·er. t 
'brcocr=n en be..,lot g ~ orat r: n corrmL ~ ie te ccnof'
men , waar.i.n v.a1·-teuon' Ol•l'( i.~'f:frs v&rt !Ht ~. }; . J .V ., C . 
PoSo._T . er: oe .ii. . oC . 'dtti:·tg ~ull'?n 11emen. 

"~)e ;e c ... ). i...,r)ie : :] t.e-t vre&csstuJr vru: het 
volk;-::danuen tK:tCer bcstud~l·e~1 , wa.a1·na fetr aoht 7.~1 
·.,arden. e"'n volin .• ~' am .. 7'tkD te forrr..eren, hestae.l'H.:: e 
t~it l ecen van c~.; erie bo ~t ~l1u noeltlce ort;<?.rdsatie~o 

r 
~ Als 2e ae:;t3ocaptlnt •. or~ t r "~ hona i ne vr.n 

p 6e afdeU .. n:. ~e_~ ho.b~ln,t.'lel<i, ·,;eJ.lm a:i.'dclins; de . tJ.r.. · ,L __..,. l.f-.~ t~~P • .u.e:.:~nt. ... n g:::- ~i_:erd h,:-~ft Gan de orga.nisa to-
VI~ 13 LV"' . ,-- , . r~acl ~ t&J<.Pn "'11 ct:J ..... B v. n IJ t Ver'uono deel te ne ··· 

~ ., -men 
• 



Leer,Artl1ur, geh . 21-1-1930 te Roi,ter<Jam , ( 
vekend) ge~een verslag van oe j .l. Zon~ag gebou
e.n iedenvercaoerit1g van de afd elir::g Schieoam en . 

~~ "egt,dat van den iJof:ch ,tlarinus , geb . 6-11-1927 te 
otterdam, WonenCE: te ~;chied e.m, in z.i jn teak 81 E> VOOP 

zitter te kort is geschoten. 
~pr .la.akt in sci:'lel'pe bewoord;Lngen bet cp

ltreden var. \ran den·uosch ,M., zegt ,dat deze overe.l 
maliug e.a.n ned en tc--,.beroerd" was om zelf'a een 
'Oet;;tu.ursver~auEring uit te aohrijveo~'!!at hij uftno
digi.nge.n yap, het <Hot:d.o.tabeatuur om ov~r de~e 
kJ;estie verantv.oorcdng af te leggen..;gewoon negeer- . 
d,e · .~n da-1; ru,j • wannae.t· de leden hem op <>; ijn fou ten 
we·zen.niet ander.s wist te doen,d~ der;;e led en , ui t 

1 te s.c.belden e.n ui·t te vloe~eno 
Op voorstel van Bergama, ~gbert, geb . 24-9-

1927 te 1?erhor,ne won end e te ~c fifed am, is 'Y!!£1 den 
Bosch a1e voorzitter af~~zet en is Ber!s~,E.,a!s 

" tijdql:tjk voor2i tter gekozen . 
Op de~e l~denver~adering bleek echter 

dui6elijk,da t de efr.SchiP-dam alleen op papier be
.staat en dat het in orcarlieatorisch op21icht alc.aa r 
een janboel is. 

~pr.verzoekt t enalotte de afdeling Scbie 
dam voorlo!)ig nict in de werkzaamheden te betrekken 
n stel t voor,dat het distrtctsbestuur de bc lpende 

hand ~al bieden om de afdeline op organisatoriscb 
terrein,weer op peil t e brengeno 

Met al5emene goedkeu.rine worot dit voor
stel aa.ogenomen. 

Hartskeerl , \l o, voornoemd geeft dan een 
· kort overeicht over de resultaten van de actie van 

de vriendschapsmaand met de Sovjet-Unie. 
Spr.critiseert de geringe reaultaten en 

zegt,dat aan een va.n de hoofdpunten,n.l.bde corres
ponaentie met bet knti-Fasoistiach-Gomite in de 
SoUoin bet geheel geen aandaobt is geschorikeno 

Er ia zelfs geen en~ele brief bij bet se
cretariaat binnengekomen. 

Alle afdelingen moeten alsnog bier propa
ganda voor voeren en als Ollderwe.rp kan een bedrijf; 
sport,sooiale ge.rzorging, huis.veeting·, etc. worden ge-
noJT"€W-· .a • 

Spr.deelt voorts mcde,dat op verzoek van 
de afd.L.M.O. a.s. Vrijdagavond de ledenvergadering 

t zal ~orden gehouden,waar het royement van Ista,Ger
rit Cornelia,gebo24-10-1929 te Rotterdam,(Deiend) 
zal worden u~gesproken. 

Tot slot geeft spr. bet bekende betoog 
voor de vrede en een uitvoerige uiteenzetting over 

Juli-coini te' a". 
. De tak.en,..-~lke de afdelingen vtorden opge-

dragen voor bet Volksreferendum en de Jeugd-Vredes
Trek moeten echter stipt uitgevoerd wordeno 

Het districtab~utuur zal de boofdlijnen 
voor de actie aangeven,terwijl de afdelingen de na
dere ui tvoering zelf ter hand moet..nemen.De afdelin 
gen krijgen de navolgende taken: 

handtekeningen aantal deeln. aantal ~eelm 
volksrtferendum Jeugd-Vredes- Jeugd-Vredee 

a ag in"Odeon" Trek A I dam 
- afd. 
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UITTREI<SEL 

llit : uJ 1...:61 .n 

Voor : li J 1346 Naam: _,_:J if- o .t-0"',;. ti 

86493 Afz. : lJ •. o . 2?2 datum: 31 . 5 . 50 

Aard van hct stuk: hcis ll''u.l1 J oe,;o- ...;.L vic. 

Jozerzi jds word t bericllt, dat du bij Uvt •Li,mst beKende 
IS'lh, Uor:rit Uornclis, g.3b .21h . l0.29 tc Hotterdcun , in het 
tijdvak van 28 .4 . 50 tot 1 G. 5 . 50 c~n :r...:is ht;uft gcmu.al\.t 
naur JouGO-~luvie • 
• Jozu reis , f.,Llllu.ilkt Oj_) uitnod ivinc;; vuu de Jov _;o- -.~l....tVisch" 
,..cco:rinc lt:..-d tot ctoel ee.~.1 bc0ld tt- 1<.rijr:;en vo:J.n de fuestelijk
hedcn rona de 1 liei-vie:rine in Denocnd. land • 
.Ul- b.J.::.undt: .U.L~C.~. .... ..l.cfl , Jir:: J·an, zeb . 9. J006 tc Jt .... Jcht, 
(a.s. Jcho..>nY .... 1.J"~" v __ l l.:;,..:' .. , U. G. voornooncU , U.ie ev.:lnJons 
voo:r d Z.J reis e<J .. u::..t·:o ~i_ ::.:l.G hal. ontv ...... _,.Jr., .:o·1 .1 J_; 3'1.3 .rnoeilijk 
hed.en met ~ijn ·;;erkgevor (h.Jt.- ~:crd ,_,c.J!l verlof verle~nd} Qt} in
vita tie niet aanvaarde~ . 
I.nniudcls z:i.jn "::>oilen HvC.3n:J "Titoisne 11

, door let J. i3trictsbe
stuur van de c.::..' •. : . al3 pa:-tijlid Geroyeerd . Ji:b roy6.rnent 
is onder le grootst .lliOgelij~e stilzuijcendhoid .. :};;o::l0hic...._ . 
Yoorts zal IST.t-., G.G. voo ..... noel.J.d op dv ~;erstvol,::;cnde le~cnverge.
d.ering va,J. ~ut •••. f.J . if. voor royement uora.~n Yoorr.;e..::..,..3.gen • 

Uitgetr. door: HG Op aanwijzing van: B III d. 

Datum: 29 . 8 . 50 

~ ~0061 • ' 19 
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\\..U P-n t-o 
t---=~~ • ru1 ae .l:l.eer .Iloofd v n de-

~innen1~use Veil~gneJ.dsdien~ 

to 

Te U\ler kt. is \7ordt gebracht , d.&t het bestuur v:m de 
jeugdvereniging ".t;L ... 71m.~ C!:I f b-m'.L 1 .... JHT" te Dord.l~em t, .llO

mentee1 a1s vo1gt is samengeste1d: 

~voorzitter : Pieter de ~IZ8B, Leb . 2?-11-21 te ~orurecht , 
ex:peui tiekn.echt , won . Mo1enstraut 4 rood te 
Dordrecht , 

r/lsecretaris : Aart ~RS~~~G, gcb . 16- 3- 26 te Dordrecht , 
1oop.k:necht, \JOn . J . 11 \risstr~:.t 16 te Dordrec.tlt 

/t2e secretc.ris : Ji11es den .Bnt;.JJMR, geb . 31-3-34 te Dordrecnt 
~~ zonder berobp, won .Lombardstr . ? rd Dordrecnt , 
l >t,lpenn1ngmeester : GJ.jsbertus ME.J.l~<l:51J.'1R, .:;eb . ~'1-o-04 te .. Dor

arecht, chocoladebe·wer1: r, .10n . J . Israe1s-
\- str~at 103 te Dorarec.t , 

1 . ".'/~ !'2e penningmeester : Jan NOLLS, geb . 1o-6- )2 te Dorarecht , 
yvv.r· zona.er beroep, won . Lange .L)recstr . l'l rd Dorut 

~ ~ propaga~da1einer : Gerrit den R~TOG, 0~J . 17- b-30 te H. I . 
..:mba.cht , zonde1· ber ., v;on . lT"'1uc1ozepa.d 55 te 
:Uordrecht, 

11\. + I ' a1gemcne za.lcen : ciohan. J...nnreas van }....;~\., , geb . 10- 4- 20 te 
Dordrecht , timmermun, on . W.garisstraat 1 te 
Dora:recht . 

fer orientatie ordt opge er t , dnt bovengenoemde P . 
de .Keizer, destijds 1eider van hot .t . 1 • • J . V. te Dordrecnt, 
zich in Januari 1:1"~.:1 v·m deze orga.n1satie afgescheiden 
h~e!'t met een groep van 9v 1eden en to~n ._.evormd heef't het 
" Veroond van JerKersjeugd." , wae.rvan nij 1eider ,,e:rd . De 
reden v .n a.eze an::cheidin.,:, zou zijn geweest , dut na-r de 
mening van Dt: A-eizer net .n. . N . J . V. te vet;;;1 di..:nstbe.ar v1era 
etJmt:.akt ae.n. ue C .P . 1~ . Omstreeks ] o~ 1949 wera. ae ne.am 
"Verbonai van 1erkt-rsjeu.gd11 vere.nderc.. L1 u~e van 11Eendra.cht 
mae.kt Mac.n t 11 • 

Betref'f·ende een en ander werden U reeds informatie
kaarten toegezonden . 

De vereniging te1t momentee1 ongeveer 140 1eden. De 
leaen V~ he~ best~~r uijn op po1it1eK gebied zeer links 
georient~erd . Zo b~~~c ten genoemue P . de ~~izer en G. den 
Hartog a.e j . 1 . 1- "ei VErgaderJ.ng ve.n de C .P . !! . • net is ech
ter nJ.et be~~nd, of zij nog lid van 1aatstgenoemde organi
satie zijn . To~ op heden is niet geo1eken, dat de 1eden van 
de verenigi!lg communistische denkbee1den worden bijgebracht 

en heei t zich tot dusver hoo:t'dzake1J.jk met huisv1ijt bez ig 
gehouden, dear volgens De Keizer bet a.o 1 v~ de vereniging 
is, ne jeugd van de str ut te houden en hen te 1eren nun 
tijd nut~ig te besteden. De Keizer toonde zich nag zeer 
on1angs een tegenstand6r van het .t- . ... l . J . V. 

l . lJ .Dordrtlcht . 
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30 Januar i 195.Q 

Onder v:erp : Groepsavond A. £T.J.V. 

Op Zondag 22 Januari 1950, te 20 uur, werd in het zaal
tje van cafe van Wee1, }.:arentakstra.at 44 t e Rotterdam, door 
het Algemeen Nederland Jeugd Verbond, afdeling L .M. O., een 
zgn."groepsavond" gehouden, be zocht door slech ts 20 personen 
(13 jongens en 7 meisjes) . 

-:1~ 1~ lLet terms.n, Jan, geboren 19-12-1913 te Nieuvv Beijerland 
~ (bekend), d ie een in1eiding zou houden over het onderwerp 

11 jeugd en vakbeweging '', bepaald~ zich hoofdzakelijk tot het cr 
tiseren van de leiding van het A. H.J.V. , n.a.v. bet besluit 
om het po1itieke aspect van het jeugdwerk over te laten aan 
de E.V.C . -j eugd. 

Spr. werd in deze critiek namens de E. V .C.-jeugd ter -
z ij de gest aan door de Valk, .~ill em Gerardus, geboren 21-6- 1930 
te Rotterdam , van"Velzen, nadere personalia nog niet bekend 
en door een, tot op heden nog onbekend gebleven, districts 
bestuurder van de 8. P. N •• 

Tenslotte eiste men zonder meer dat de leden van het 
A. lf .. J .V. hun "reformistisch" en 11defaitistisch" districtsbe
s tuur t erzijde moesten schuiv en en '"te do en vervangen door ee n 
strijdbaar en politiek bewust beetuur. 

Het gehele dispuut eindigde in een fel le onderlinge 
woordenwisse1ing, daar de aanwezige A. N. J .V.' ers zich niet 
konden verenigen met de opvattingen van Letterman c.s., 
tenslotte iedereen hoogst onvoldaan huiswaarts ging. 

Aan B.V .D • • 

{ 
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V E R T R C U W E L IJ K 
J. H. Boetekees. 

l~et verwijzing naar dezerzijds rapport D.I.s. 6266 van 3 .11.1949, 
zulks in antwoord op Uw brief van 23.9.1949 v. 2568/49 G, mope ik U 
het vo1 aende berichten. 

Johannes Hendrikus BOETEKEES {2.5.1950), recla~e-tekenaar, wonen 
de Palembangstraat 55-II te Amsterdam, werd op 29.9 .1949 ala lid van 
het A. N .J .v. en de 'Tederlandse lioniersbond {leroyeerd, daar hij "Tro 
kist en arbeidersvijandig" ~as. Repelmati~ ontvinq hij lectuur van 
de P1on1ersbeweging in Joeg-o- Slavie en op een ver~adering van bet 
A.N.J.V . gaf hij te kennen, de houding van de C.P.N. tegenover Tito 
nogal vreamd te vinden en verklaarde hi~ zich een tegenstander van 
concentratiekampen. Nadat hij ook door de C.P.N. was geschorst voor 
het verrichten van partijv-erkzaamhed en, bed~nl:te Boetekees voor het 
lidmaatschap van de c .~.~ •. C~ een later gehouden vergadering van het 
A .rT.J . V. heett hi j getracht zi,jn standpunt te verdedigen , doch er 
werd een motic van wantrouwen ter.en hem aangenoroen . 

Een en ander heeft Boetekees zicb zo aanRetrokken, dat hij Amster 
dam verliet en op 11ol0.1949 zwervende werd aan~etroffen in de bossen 
te Vlierden, waar hij door de Rijkspolitie werd aangehouden en ter 
beschikking werd gesteld van de Kinderpolitie te Amsterdam. 

Ealt October 1949 heeft Boetekees uit eigen middelen een zaaltje 
gehuurd te Amsterdam en convocaties geschreven on gezonden aan AoN.J.V 

·leden. Er gaven slechts enkele jeugdige person~n gevolg aan zijn 

Daarna heeft hij zijn belevenissen in ANJV en CPN ter kennis ge
bracht aan "Ret Vrije Volk" te Amsterdam, welk blad in bet nu.mmer 
van 4 November 1949 een bericht opnam onder de titel "V1aarom verbaasd" 
Hierin worden in het kort de ondervindingen van ''een jong communist" 
verteld, die de moed had cie polit iek van '1.'1 to te verdedigen. Het b 
eindigt met de woorden "\aarom zou men zich er over verbazen, dat 
iemand, die er een mening op na houdt, uit de rijen der gehoorzamen 
wordt verwijderd?". 

Naar aanleiding van deze 1 ublicatie is Boetekees door leden van 
het A. N. J .V. en de c .P . N • .qewa rschuwd om op to houden met bet ver
spreiden van leup,ens, daar er andere maatregelen tegen hem zouden 
den genomen . 

Boetekee... dia thana workloos is en behoort tot de lichting 
1950 I, be@rt thans verzocht vervroe~d in militajre dienst te mo~en 
komen. Hij staat nog steeds in schriftelijk -~teet met de jeugdbe·e
ging in Joegoslavie en ontvangt daarvan vrijveel ~pagand~~ateriaal. 

De Beer Hoofd Secti e G 2 b 
Hoofd~~rtier Generale Star 
Prinses J'ulianakazerne 
te 's-GRAVENH~GE . 

Het Hoot'd van de Dienst 
namens deze: 
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Thv No . 73861 d. d . 23 . 11 .1949 . 

Onderwerp : A.N.J.V. 

VERTROU.lELIJK. 18 Januari 1950 . 

~ I 

In antwoord op Uw vorengenoemd schrijven lean het volgende 
worden medegedeeld : 

Met de in Uw schrijvan bedoelde jongen wordt met aan zekerheid 
grenzende woarschijnlijkheid bedoeld : 

Johannes Hendrikus BOETEKEES, geboren te Amsterdam, 2 Mei 1930, 
van beroep reclame-tekenaar, wonende Palembangstraat 35-II te 
Amsterdam. 

Deze Boetekees, die lid was van het A.N.J.V., de C.P.N. en de 
Nederlandse Pioniersbond, werd op 29.9.1949 als lid van het 
A.N.J.V. en de Nederlandse Pioniersbond, staande een vergade
ring van afd. 302 ( Amsterdam-Oost-A.N.J.v. ) geroyeerd, omdat 
hij " Trotzkist en arbeidersvijandig " was. Betrokkene, die 
door zijn werkzaamheden voor de Nederlandse Pioniersbond regel
matig lectuur van de pioniersbeweging uit Joegoslavi~ ontving, 
gaf op deze bijeenkomst van het A.N.J .V. te kennan, dat hij de 
houding van de C.P.N. tegenover Tito nogal vreemd vond en hij 
verklaarde zich een tegenstander van concentretiekampen. 
De volgende dag werd dit royement schriftelijk, per expresbrief, 
bevestigd. Betrokkene, die geen functie in het A.N.J.v. bekleed
de, doch daarin een z.g. "werker" was, werd kort daarop geschorst 
door de C.P.N. voor het verrichten van partijwerlczaamheden en 
functies. In verband daarmede heeft hij voor zijn lidmeatschap 
van de c.P.N. bedankt. 
Betrokkene, die op zijn manier nogal veel werk voor het A.N.J.V. 
en de C.P.N. verzette, bestaande uit het bezorgen van convocaties 
bij C.P.N.-leden te Amsterdam-Cost; het verspreiden van propagan
da- en verkiezingsmateriaal; het tekenen en ontwerpen van decors 
voor uitvoeringen van het A.N.J.V. en het zenden van communis
tische lectuur aan militairen, trok zich daze historie erg aan, 
temeer, daa:b hij door zijn vroegere vrienden voor "fascist" en 
"verrader" werd uitgescholden. Op een later, door het A.N.J.V. 
belegde bijeenkomst, in perceel Palembangstraat 1 te Amsterdam, 
heeft Boetekees getracht zijn standpunt te verdedigen, doch 
hij werd gedwongen de vergadering te verlaten; er werd een motie 
van wantrotwJen tegen hem aangenomen. 
Op 11 October 1949 werd betrokkene door de Rijkspolitie te Deurne 
in de bossen te Vlierden ~vervende aangetroffen en als minderja
rige op transport gesteld near Amsterdam en aldaar ter beschik
king gesteld van de Kinderpolitie. Boetekees was bij zijn aanhou
ding in het bezit van een hoeveelheid Joegoslavische lectuur. 
Hij verklaarde in verband met zijn onenigheid met de c.P.N. en 
het A.N.J.V. Amsterdam verlaten te hebben, zonder dat hij hier-



• bij een vaste bestemming of een vast doel voor ogen had; hij w erd 
ter beschikking van zijn ouders gesteld. 

Omstreeks half October 1949 heeft Boetekees persoonlijk een 
klein Z(Jol tje gehuurd in gebouw "Archipel", Minahassastraat 1 te 
Amsterdam; de kosten hiervoor bedroegen fl . 3.--, die hij uit 
eigen Z(Jk heeft betaald. Op papier v~n zijn vroegere patroon -
betrokkene was werkzaom als stencildrukker - heeft hij een eantal 
convocaties geschreven en bezorgd bij A. N.J.V.-leden te Amsterdam
Cost . Met de verhuurder van de zeal was de afspraak gemaakt , dat, 
indien de toeloop te groat zou zijn voor het kleine zaaltje, be
trokkene dan de beschikking zou krijgen over een groetere zeal, 
waarin een geluidsinstallatie aanwezig was . Er bvomen slechts 
enkele jeugdige personen. Betrokkene heeft zich doarna in ver
binding gesteld met " Het Vrije Volk 11 te Amsterdam en hij heeft 
daor zijn belevenissen in ee A.N.J.V. en C.P.N. verteld. In het 
avondbbad van Vrijdag, 4 November 1949, pagina 2 stondE het vol
gende bericht : 

~~ Vlaarom verbaasd ? " 
"Een jonge communist1 l&it het .A .N.J.V., de communistische jeugd
" orgonisotie, geroyeerd , In alle stilte, door het bestuur, niet 
" door de ledenvergadering. De redenen voor zijn royement waren: 
" oppositie kweken tegen de leiding. Jeugdvijandige praatjes op
" hangen over Tito en de Oosteuropese landen. " 
11 De jonge man wilde zich op de ledenvergadering verantwoorden, 
11 maar dat mocht niet. Hij schreef een verantwoording op en die 
11 ligt voor ons, Wij lezen daarin de vragen : is het verr aad te 
" noemen, als een leider van een volksrepubliek weigert orders op 
" te volgen, die volgens zijn mening schadelijk zouden kunnen zijn 

" voor het welzijn van het volk ? Is het verraad, wanneer ik 
" mijn standpunt verdedig ? Het .A.N.J.V. is toch algemeen ? Het 
" merendeel van het Yoegoslavische volk staat toch achter Tito ? 
" De jonge communist vergist zich. Hij hecht blijkbaar waarde aan 
" het persoonlijke oordeel en de vrijheid om het uit te spreken. 
11 Wie zo denkt , is een democraat en geen communist . Een communist 
11 gehoorzaamt aan de leider. Zijn eigen mening is van nul en ge
" ner waurde, 
11 Waarom zou men er zich over verbazen dat iemand, die er een me-
11 ning op na houdt, uit de rijen der gehoorzamen wordt verwijderd? 

In verband met deze publicatie werd betrokkene door verschillende 
leden ven het A.N.J.V. en door een onbekende chauffeur van het 
dagblad 11 De Waarheid " gewaarsohuwd, dat hij op moest houden 
met het verspreiden van leugens, dear er enders maatregelen tegen 
hem genomen zouden worden . 

Betrokkene is thana werkloos en behoort tot de lichting 1950-I; 
hij heeft thana verzooht vervroegd in militaire dienst te mogen 
komen . Hij staat nog schriftelijk in verbinding met de jeugdbe
weging in LJoegoslavi~ , waarvan hij vrij veel propaganda-materiaal 
ontvangt . 

L Vorenbedoelde Boetekees is identiek aan de persoon 
in UW No. Dis. 4404 d.d. 19.3.1949 en ons schrijv~ 
1982-49 d.d. 12.4.1949 e.v. 

~··d~' 
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genoemd 
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Onderwe r,):H ... j3es 1 o t ~ -: be s t •. l TS'J er :;a. de rin ~ A. · • J . • 

Datum ontva.ngst beric :·~t ' 24- ll- l94.9 
# olf 7-
' I 

Waa.rderi'1·• be'r ,i.cb t s Bet rom:baar 

. Tevens ~ericht gezonden aan : 

I!ede~werkonde instant ies Gene . /0J 
Ondernomen act.ie: Gene . 

' ----------------------------- ----------- ---------------------------------

de 

}\.ort ver slag va1 de b'"!eJ..ot~n be:::;t.lursve:r,;ad~ rifl.g va"i bet 
A1gemeeq .!~der ·,.ods Jelti_$·oo .. , ,~f(l . "{oi:t?raa,.1-L.:: .Q.:~t , 

.-\ ~enoude~ o;;> D :1sdag 2. Otlcr."Je1· l ·t;~ , te ~v .J.ur , t.en h;...l. ze van 
ouderstva.n Griese; .falter, r~eJorer: l•}-3- 133-: t·~ <1o t'3rdar-;, , ·:to:.ende 

te ;{otterdP!l , '3ree 134 • 

.A..an· .. ez i.g 9 per so nen . 

·· t 'lfH der !lee~::. , Adria'!U.S ··or.;, :ngo, £o:l~oren 2C-l : -19~9 te 
Rott~r!l.a.m, opent de 'JeTg;aderin:s. W"''r'11" 

1
""'. uit;P-:)rc:>ide dis -

cussie ontstan.t over de e-velo) ... ~nactie . .Alle a35.ezi ·e ~1 zLj~ 
va-1 oo":'d-?.el, dat er veel h'•rdor :;~· .. ;r .. t ~oe·· ·:;ord?,1 , <ia.&.r -
hoewel de Linker-~.actsoe~er llet l"':H .... •.;,.n •1aeel in dee ,v~~opy:w
actie leVPrt. - :1e t 'tota<:ol bedr8,.: V;.1l! f . 14,'(,,- no.; 0) Je•3 S tuk-
ken na bereik t is. . 

l-~ 

•• 
,• Loue , ~·:a.rie Josina, .;eboretl lv- ) -1031 te .{o ~ terctt!l.n,, wo -

nerlcie-teRotterdam, h':!kelt bet OJtreden vau. het ctis trictabe- · 
stuur, o.ndat net direct kla.G.r St,-;.; t 0 'I leden, d-ie ;veinig of 
helemaal·niet actief z.ijn ma.ar te royer·Bn • 

Deze opmerking r.;aat er b~j de '1.::..r1,e7i•e.1 in en vaP al le 
zijden ·,'lordt critiek uitgeoefend op de u.ictatorl.a.le houi:itng 
van het dist ri'ctsbestuur . 

. ·.Lec~slo.te wordt besloten om r;ezu.Ll'1nlijk ee.1 ver.g?.a eri~ 
te bele;~en, waari:"J d~ 3~'i"3ven t·lsse;. a:d~lin~soestuur en dis
trict soestuur besproken k~.mnen .~or de!1 e n :estre-?fd taoet •;;orde "1 
naar ee 1 redel ij ke oploss i !1g. · . 

... itvoerig· wordt iJog va..r1 gedac·.t.,n ge1·.isseld over ce \;e~~ 

selijk .. leid van een mededelinz e'1bls.d, te llle"'r, du.CJ.or v~rl:ct1ille:l
de bestuursleden critiek uitoerQ ... e~ OJ het onre e.lmatig ver
schijnen van Mien". 

, Week, A . :J~, vo.ornoenc, ze~··t, oat d.A onre,,el rr.at ige. versc:1i j 
ning van "Een" gezoc.nt moe t \'.orde'1 in :1e .. feit, dat me'1 ..;ee"l 
functionaris meer heeft voor de 'I • .K.C . (7erkoo,pce:1tral1.:te:r:>cht 
moet du·s worden l'lierv.oor weer ee c, f •.- ction<.rie a.au te tre: .... ,e11 • 

• ~a veel heen.en weer ge}ll';;.•.,t ;.ordt besloten om, in< ieo 
. voldoende copy b-eschikbaar is, ~en mededelin_ser:bla.d voor in
tern :.sebruik ~e laten ver schijnen . 

re ~2 uur wordt de versa(erin~ do or Neck, A.J. ;~~loten . 
lUnda •• 

• 



01)ROEJ> 44~ A L LE A. ~. J. V ... ~ .- s 
Vijf moafldeft ooon:fat het vierde statlUlire A.N.J.V.-congres zal plaau 
Wuleft, is l&et Hooftlbutuu.r op 19 November ;.z. btj elkao.r geweest om 
f~ besprckft hoe het werk oon ons V erbottd in de afge'Wpen periode 
is gewcut ett toot de txJOrUitzichten ::ijtl. En bovenal, welke doelen onR 
Vf'rbmed zich in de periode v66r hct Omrgres moet Btellen om aan
atond$ Met vcrtrouwen de nieuwe talCctt te kunnen aanootten. j 

Bol V&D bet A.N.I.V. Van.k dedcn (en doen) zulke bcaturen 

IWl Hoofdbestuur ·w~t daar'..oe in d<'7.<' 
opn~ep aan de A..N.J.V.~~ ln de ccrstc 
pl&ata vast le atellen, da( er voor onze 
orcarusauc lndcrdaad bultengewoon be· 
lari&Ttflr:e taken zijn weggelegd. 

aUc opgedragcn wcrkzaamheden zclf; 
etc leden, die dlkwi:ls zlttcn tc wachlt'n , 
op W<'rk, worden er nict in bctrokken t'n 
bet g evolg Is: de bestuurders werken 
zlch ovt'r de kop, leggen na ecn halt 
jaor moedl'loos bet werk neer ... , waar
na cr andcren komen, die wei In staat 
blijkcn hl't Wl'rk over te nemen. 

moedlg In de slrijd - Aile~ nMr je zelf toe 

•wu zagen b~ In vcle ~ 
bedr!Jvcn jongc mensen 

glngen tegen hun ult- lN'klcen, denken, dat jc 

de geest van vredelie· '>\\fj ~ l<'den niet In hct wcrk 
butters. WU zagen hoe " hct ullcen zelf kunt, de 

vendheld tot ultdruk- ' ' bctrcl<ken, geen activl-
klng kwam In belang- l<>iten ultdcnken, die dl' 
rijke delen Vll.ll bet Ieger, bet Jaatst in binden, en dat als uit
Scboonhoven. drukking van het ge
We merkcn allerwegen bij de Neder- brek aan vertrouwen, . dat men in de 
landse jeugd een dlep want.rouw<'n tcgen jonge mensen heert- dat zijn d<' hoofd· 
beD, die zleh hun voorstanders noemen, f<.uten ln ons werk, waaruit allc andere 
en cen bcreldbeld nieuwe wegen tc gaan. voortYomen. 
Indien oolt, kregen wtl er ~r bewljs Een .weede tekortkoming is die op ht't 
v~ dan In de auccesvoUe strijd voor de gebied van de scholin"'. 
v~Ung van Ratio Koster en Eric Mol? ., 
Nu de wereld een nleuwe jeugd, bet tijd- Het l.s vank opvallcnd, welkr. gronden 
perk van bet aoclallsme gaat beleven - sommlge kameraden aanvoeren om de 
julat nu weet het A.N.J.V. ztch belang- schollng te verzaken. Ze zeggen, dat de 
rijkc, historlschc taken tocgemeten. Im- jcugd cr gccn Interesse voor heert 
men, bet A.N.:S.V. Is de enlge arbeidrrs Cmaa~ hot tegendeel is bewezen); dat 
jeugd-organiaatie ln ona land, die nlct al- cr gecn inlclders. zijn (die vormen zlch 
leen met de mond maar tevens met de In hot wcrk!); dat er geen avond be
dud Ieiding geeft aan de strljd van de schlkbaar is (omdat men aile avonden 
voorult.atrcvendo jeugd. r<'Cd11 . . . VC'r~:;adert etc.). 
Ooze makkers In Cblna bebben zo julst Dcze argumenten. die !I 
hun elgen ataat, de Chinese Volksrepu- nooit stet'khoude.od zij. ·n, · K 
bllek, met el&'en banden gevestigd. vloelen naar de mening 
Ooze lcarneradcn In Du.ltaland begroet- van het Hootdbeatuur 
ten de geboorte van de eerste vrije voort ult Un !elt:on-
Dultae lltaat. del'llclu\ttJng! 
De KolllBOmola, en in hun voetspoor de Icdcrr. kali'Craad kijkt 
jonge Tajechen, Polen. Bulgaren, Roe- jo vol a!grijzen aan 
men en, Honga.ren en .Albanezen, bouwen al11 je vraagt: .,Toen L enIn . zel: 
elgenbandlg bet soclallsme op, nlet ge- .,Tk moet zcggen, dat de taak van de 
remd door -hot verraad, da t de Tlto- jcugd In bet algemeen .. - worden 
kllek aan d e J'ocgoelavlscbe jeugd h C<'ft samengevat In t\~n woord: ", zci h U 

. geplcegd. · dat tocn om een uurtje v praten ? 
En In .-r.utk t1jk. ItaWI en d a kolonic.le .,Schande!Uk!" roepen die kameraden 
J&n4en lltrtlden onzc jonge vrlenden met nit, .,om dat te veronderslellen." 

en alavemU van Marshall-plan. 
tlllch Pact cn impcrialist:lsche 
drukklng. die on~< bedrPigt. 

In dczc WCN'Idworste-g 
Ung hC<'ft !1et A.N.J.V. 
de taak. met d<' Ncder- 1tt)rD 
landse jeugd te strjj· •llr 
den voor bet behoud 
van de vrcde en \'por de . 
opbouw van een betere 
maatJ.chappij, waarin . 

bet goed zal zijn, jong te wezen. En om
dat doze task zo buitengewoon belang
rijk is, Is bet Hoofdbestuur van mcnin,C". 
dat dour hecl het Verbond been cen 
gt"Ondig'e beschouwing Vll.ll het werk zt\1 
moeten plaata vlnden. opbouwenci. maar 
zonder crltl<'k tl' sparen 

.JMe tekortkomingen. 

Om dCZt' crltlek tc stimulcren, wil hct 
Hoo!dbeatuur vaatatellen. wclkc tekort
komlngen zijnll lnziens de belangrijk~tte 
Eijn. 
En dat la wei a la eerstc: de groepjes
geest in belangrijke dclen van het Ver
bond, voornamelijk rn vele besturcn. 
Doze komt st<'eds weer tot ultdrukkln;:
in de werkwijzc- van V<'l<' districten <'n 
afdellngen. 
In verschlll<'nde stcden Is, zoals wlj 
reecS.. vaststelden, in bet afgelopen jaar 
de atrijd van de jonge mensen In de be· 
drijven met grate kracht loagebarstcn. 
En menlgmaal rugeerden de A.N.:S.V.· 
a!dellngen daarop aleeht; deze afdelln
gen organt.eerden geen solldarltelta· 
actle11, geen ontapannlng, gaven gecn 
ateun en ratid aan de strijdcnde m<' i!!jcs 
of jongens. 
Hex: kwam dnt? 

EJ' wu geen contact. 

Het A..N.J.V. was oC is in zo'n plaats Nm 
groepje jongeoJI en meiajea, die iedl'rc 
avond en lcdere week sleehts elkaar 
zagen. maar die terugde.insden voor de 
taa.k, een zodanlg programma en werk
zaaruhedl'n voor de atdellng uit te wer· 
ken. dat tallozc jonge men.sen er zlch op 
hun gemak zouden yoelen. 

'E<'n w.:~cru.J punt \vaa~U vaalt 
:o;chromcl\lk te kOI't schi<'te- dot van 
dt- ontspanning. 
W\) zij~n strijdorganisatic - zcggen 
sommige l<amcraden, en zij doen niets 
.ran eolpor~<'l'<'n en vcrgaderen. Wij zijn 
<'<'n jcugdol',C"anisatie zcs-gen andcrcn 
(VI'<' I mind<' I'!) t>n ze doen nlet.' dan 
W<'Clt·<'Hdeu en danscn. 
:'Jlcn, l:amerad~n. wij zeggen jullle: 

WU 7.1jn d<' organlsatiP \·an tlP. sl rijd<'llll<• 
jeugd. \\'e moet.en vechtcn voor l'<'n gc· 
lukk1,.: bPstaan. we moetcn plczicr ma.
k<'n. uitgnan, ons ontwikkclen, omdat 
we jong zljn. 

F.u zo IIIOI'tcn de progr&mma's zijn! 

i'-a ook n·,OI't<'n de best<:<"<·n ze orgnni· 
:wr"'"~ 

En tcnslott<' -- er is vaak een gcbrclc 
ann h<'t vol:ioen aan mlnimumel~cn van 
m·ganlsatlc. De meesten on7.cr lcden zijn 
hct best thuis achter werkbank en 
naahnat:hlnr. Maar er zUn dlngen die 
mOI'Icn g<>beuren: Contrlbutle· en do· 
naticgeldr.n ophalen, de leden bezoeken, 
met de krant, regclmatige !eden- en be· 
stuursvergaderinge.o houden; dat Ia bet 
mlnate. En et· Is op dat punt veel ln te 
halen. Een van de oorzaken van dlt 
gebrek was het karakter van ons blad 
.,EEN", c.n bet werken met apcclalo 
krantenbri{;'adea. die ons blad lilt de 
aandacht van het hele verbond weg
nam<'n. 

Wat zijn nu onze taken? 

A.N.:S.V.-ers: Het Congree etaat voor de 
deur. En bet Hoofdbestuur meent dat 
h<'t onze taak is voor bet Congrea ons 
Verbondswcrk op cen nog boger pcll to 
brengen door de bovenomachreven te· 
kortkomlngen te gaan beatrijden. Het 
~fdbestuur roept aUe !eden en vrlen
den van ona Verbond op tot het ver
vulle.n van de vol;oende taken: 

l . Tlendulzenden jongeren betrekken In 
de atrijd voor de Vrede. Door de 
jonge mensen voor te llchten over 
het Nederlandae Vredeacongrea op 

10 en 11 December aanstnande en er 
zorg voor te dragen dal ell' vtt'des
wil Vll.ll de Nederlandse jl'UA'<l op dit 
congrcs tot ultdrukklng wordt ge
bracht. 
Vervolgens door cen ltrachtlge actlc. 
samen met aile 60.000.000 jong<'ren 
l.n d<' Wcreld · F<'dcratle van Demo
cratische jcugd, voor V<'l'Cnlging \'On 
aUe jongeren, die J A zr;;-gen or> "" 
volgende vra~en: 

l. Ben je v66r vermindrdng van de 
bewapcnin~ en h r t oph<'ffen van 
mUitairc pacten? 
Ben je v66r een v )rbod' van II<' 
atoombom? 
Ben je \'oor rcn vrcd<'~pact van 
de grote mogcndh<'dcn? 

Dan voor een nog krachtigrr voort
zctten van onz" cnmpng-no voor 
werkelijke vrcdc In lndoncsii!. 

2. Een d.irecte 1\illldncht voor hl.'t W~l·
lten op hct bedrijf, in de eerslc 
plaats en i.n hoofdzanl< hct onder· 
steunen d<'r vakbewcglng. Het stlch· 
len en ond<'rstcuncn van vnkb<'W<'· 
;;ingsgro<'pen mot't lOt onn b<>lang 
rijkste wcrk op de b<'drij\·cn horen. 
Het stevige1· a:r.npalckcn vnn ons 
W<'rk op hct platte land ·zoalll die op 
verschillende platll'lnndllconferentic•s 
bcsprokcn zojn. 

3. Een rors aanpakkcn vnn de schollng, 

Ret werk van de A.N.J.V.
besturen. 

Julst bij het her:zlen van bet werk, blj 
hct op nicuwe leeat ~choelen van onze 
arbeid, treedt naar voren de zwakheid 
van vele beaturen. Vel<' nCdcllngsbeatu
ren vormen gecn coll!'<'licf. De kame
raden, die voor een bepuald anderdeel 
van het werk verantwoordelijk zijn. 
werken teveel op zlehzclf. Dlkwijls is 
dit zwakbeid uit gcbrek aan crvaring. 
Die· kan opgehe\'en worden door kame· 
raadschappel!Jke instructle en overleg. 
Maar er l'l ook ren zwakbeid, die be
!·tsat, doordat er kameraden in de 
lcldingen zltten die. bcwusl of onbewust 
""" misdadigc rrm op hl't werk zetten. 
F.: zijn makl<crll, die zodra zc bccriti
seerd worden, aile stekels uitzetlen, en 
ni<>t denken .,lk moct m'n wcrk ver
anderen" - maar ,.ze moeten mij weer 
hl'bben". 

Er zijn knm<'rnd<'n, dll:' m!'t gcbogen 
hoofd .. zl'lfcri\il'k" brt'ngen, maar die 
<'en week Jat<'r pree ies dezelfdc foul 
maken. 

F.r zijn kameraden, dlc nls ZP op hun 
fouten J:"<'W<'zen worden, z<'ggen: h<'t is 
d<' schuld varr hct Dlslrictsbestuur, of 
\'an het Hoofdbestuur, ot van de !eden. 
of van anu,•rc vriendcn, of van de 
Nederlandse j<'u:;d. maat· niP! van hen
zelr. 

van maandelijksc lezingen lot wclte- Er zijn kamcraden op n 
lijksc stu<iiccluh!l, volgens de hier- belangrijke posten, die 
voor g<'gcven richtlijncn. Hicrbij gc· zich vcrllezen In per- . · 
i)l·uik makcn van ons blad .,Do soonlijkc kwc~tlc:< van 
Voorhoede", da.t ml't zc<'r Vl'el offers twee Jedcn, terwijl er 
tot stand komt. · 200 op hun Ieiding 

wacbten - en dat niet 
·1. Een kraehtigc campagne ~oor ons eenmaal, maar bU her-

veertlendaags blad .,Jeugd (voor- haling. Kortom cr zijn stel'ds weer kame
malig maandblad ,.Een"), da.t weldra. raden. die wel)teren hun werk te vcrbe
als weekkrant zal verachijnen, en teren, dic·van d<' ene tekortkomlng In de 
daardoor zal worden tot d<: spreek- andere storten 7.0nder dat er vooruit
buls van de je~gd .. nauw verbonden gang i.'l _ e~ van &nlke kamel'llden 
met onze organtsallc. zuUen de !eden &Jeh ematlc moetea af· 

:S. Een stcvige intem-organlsatorlsehe 
opbouw, volgens en~C'le grondbcgin· 
aclen: · 
a ) Om bet contact met de !eden zo 

heeht mogelijk to makcn, wordt 
bet organl~~atlc-lcve.J\.. onderver
dcelc1 ln zo klein mogclljko groe
pcn (:1: 10 ll. liS man). Do 
aecretarls van zo'n grocp krijgt 

• '" en ndrcssen namE 
van _de !eden Vll.ll zijn groep . .Hij 
haalt de contrlbutle In zijn groep 
oo, bezorgt de afdellngskrant. 
biedt bet blad .. Jeugd" en onder 
propagandn-materiaal van hct 
A.N.J.V. aan. ls er een gczelligc 
avond dan zorgt h\J, dat zijn 
groep kaarten voor zlchzclf heeft 
en om lc ver!copcn. Hij loopt dus 
kort gezcgd de hem tocvertrouw
de !eden zo na. l'lnt zo van a ile 
A.N.J.V.-activitrllcn op d<' hoogte 
zijn. 
De bl'langrijltste taken van d<'ZC 
g'l'OCpSSN:rt•tariS.'lCD WOI'den dus : 

1. h<'l eonl:H~l ml't ck• ledcn l<' 
onderhouden. 

2. zijn groep te aetiveren nan de 
verbondswl'rkzaamhcden drrl 
tc nE'men . 

De gtot'pen dragen zo mogclijk 
elgen namen. In b<'p~aldl' actirs 
kunnen we dus oolt dl'ze groepen 
elgen taken gcven. 'l'usscn de 
grocpen lmn don rcn sociolls· 
tische wcdstrijd gcor·g anlsrl'rd 
worden waaraan eventuecl prljzen 
zljn vcrbonden. 

b) De bcsturen mnken voor il'drre 
maand <'en nirt OV('rladt'n, aan
trckkelijlc progmmma. dnt per 
maand-convocatie bclccnd g<'· 
maakt wordt. 

c) V66r hct Congre:'l brcngen we 
door net groepensystcem contri· 
butlc- en dorlatle-opbrcng!lt op 
hl't hoogst mogelijl<c pcll, medc 
daardoor onzr :;:eldpositlr V<'l'
sterkend. 

d) We welclcen de ~l'OOI~l moc-c•liil(<' 

belangstclling ~ voor onze finnn- " 
cilllc campagne 

vcrltlarcn de 
jeugd baar nood· 
zakelijkheid, en 

1 
, . , 

gaan met ALLE 
verbondsieden er-
voor aan het wcrk. · 
Bl1 deze campagne zal ,.Jeugd" 
een grote rol bebben tc 11pelen. 

&iaar kameraclen, A.N.J.V.·P~, cr moet 
DO&' lets 'meer gebcuren! 

''ragen, ot zij no~ voor bun taak be
t"t'kend 7.ijn. 

Want in do .voorberelding van het Con
grcs past nict aUeen een herzlening van 

•
werk, maar eveneens een Jr1'0Ddlp 
rln!f van aile butuuraapparaten. 

Ult de zee van opdrac:hten, die er voor 
ons llggen heeft het Hoo~beatuur er 
e. e genoemd, die ons Verbond in de 
r den \'OOr het Congres kracbtlg 
r , aanpakken om op dr hoogte te 
ziJn van de tc verrlc:hten tonk: aan h<'t 
hoofd staan ,·an de Htrijtlcndt• Neder· 
land~to jPugcl. 

Dit betcl<ent: Hot onder:zoCiken van de 
fouten; hct bevechten van deze fouten; 
hl't bcvcchtcn van de pcrsonen, die deze 
fouten verdcdi:;:t'n; het sch<'ppen van 
C'en gocd lopendr, practisch Wl'rkende 
or~anisatie, die snrl kan rcagcren. 

Aan ons allen de pll<'ht om <l<'ZP t:1ak 
Sn<'l ten uitvoPr tr brengen. 

Houdt O\'eral vcrgadt'ring<'ll cn bespre
klngen over de lnhoud von dczc oproep. 
Spoort onbarmhartlg d<' fouten op. Ons 
prachtig<' Verbond ls ste rk genoeg om 
zich de wccldc van een dergelijk onder
zork tc kunnen vcroorloven. 

Gaat allen nan hl't wcrk voor de uit
gcstippddc, bcrcllcbarl' taken. 

Zorgt, dat in het z~gevierendc kamp 
dcr \'rrdr!lkrnchfl'n hct A. N.J. V. cen 
l'tl'plaal!: lnnccmt! 

HN vulg<'ntlc nummer zal 

Yoor h ct grootstc clecl gewijcl 

zijn ann de Sowjt•t-Unit' <'11 

zijn aan\'Ot't'tler · kamt'ra:ul 

Stalin. 

Koopt 

dit 
nummer! 

r 

j/~ 

,-
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TTi t vHn vernchi 1lend~ ;~1.ide verkrerer f.:erevens is {"e hl~ken , dot de zoveel 
ste ~n ru v. elJicrt rr"ot.ste crisis , ·· elke er v :; s oPtst~c.n in de boezern van 
het i . r . J . 'f . te .. rnhen , v00rlopj€' ulth&.ns is opp;t:lost . 70orctl in bestm:rs 
kri npen is prnndi f' schnonr.if>::,k pehouden . 1Ti t ae h~sturen ntK.XDxil1ntu Vf~n d 
b~ ide plE~cJ tseli jke afdelj nr-~n ( 0entrum en Oost} zi .in verwi j de r d : 
Syv?ster van den Hoek , ('eh . 9-1~~ -22 ; 
.~.nton ia • ohHnna ~ -ol~naar , feb . 7-.J-1930 e n 
Cornelia 0nijke r s , p.eh . 3 - 1-1928 . 
0ok Jluc :il :rast iaux, peh . 6-?-1928 (<lias .,...,ri t s ~wtlan) rrwc.:kt eeen dee1 
m,aer ll i 't var het afdclin€'Sbest nur, hoe he t rret zi .In districtshestunrs-

n ln ct i e is , js nop n j et hekend. 
ne 0o r zaken van de rnutut.j e s zouden VN'rnane li,ik on . .mifhei d en intrige be
t :reffen, t ussen q . van den l!oek e n 1 •• Vole naur e n P .Wastim.l~ e n ~ . Spi jk er s . 
Deze ,jon["en D hadden me t de r e s pecti e ve me i sjes ve r ker ing , doch be ide enpa-

e pementen zi j n inmi ddels verbroken. ";E:.n:rsnhi.inli,ik 1.:.> de l ei f de ve r n nderd i n 
zodani pe haat, dat Stl.T'.e nwer k inP- op politiek ~ebied ook niet meer noee lj ,ik 
i s . 
Bovendien zijn de beide .rt.rn hems e afde) inpen . stilien("esr.J.Olte n tot ee n afde lj n£ 
(he t peon niet duidt op vooruit~f:np. va n htlt. l edentul,) .,.loor zitt e r is thuns: 
S . w. Dultkenraac, pe b . 1 5- 4 - 1922 
Secreta resse is ''j1he l mlna Boe l e ns, peb . te \rnhem, 30-11-1928 , o1'fici eel 
wo nend e t~ Yl"lp , ~ingal1ee 67 ~ doc h v~ak ve r bl i,if houdende t e -\rnhem , TTuzel 
narst raut 58 ftenh11i ze van 1, . cJ .~ olenac r.) 
Ve :rm0ede l"~ .ik maak~ ~"'C'k deel van het best uur uj t: 
J ohanna !Ja t ha:ri na 'Je genaar, ge b . 1 9-4.-193{ t e Arnhem , won en de te P.rnhem 
Penne nwe@' 139 . 
Gecons t a t e erd werd, da t de nieuwe a fdelinf" r oeal actief is . '30 is zi jntha ns 
bezi@' met het yerspreiden van e en gr oot ac nt H.l p a , fletten , waarvan e en 
exemplaa r hi er bj ,j gaat. 
ve rder wa s e en aantal A.l'rJ.V. -leden , waaronder: 
Sersj ant, tTe ndrik, geb. te .l.rnhem, 10-4-i::il2.0x 1929, si ndst 31- 9- 45 wonende 
t.~ ~utphen, Willi{!e nstruat 43 

-~~talraven, Wtlhelmina Johanna, geb. te Arnehm ? - 5- 1930, wonende te Arnhem 
_..,Vi .iver~ aan 41 , 

en Wepens ar Johanna Catherina voornoemd, 
op Zaterdag 19 Novenber 1949 aanwezig op een openba re bijeenkomst te 
·'!'nhem, belepd d0or de plaatseltjke afd. van de C:.J.li' .V. (Chr. Jonge 
Mannen 1fereni ging) waa r als spreker optrud, zeker Tj js Boois. ~ij tracht
ten door interrupties hun I'lening omtrent de jeugdproblemen kenbal:ir te maken 
doch werden dr or de spr. vo l komen f'enegeerd . Met de pauze verlieten zij" . 
de.zaal. ~ 
Op "loensd a g 23 l\Tovember 1949 is de eerste ledenvergudering v<:t n de nieuwe 
a fdelin g belegd . Een convocatie met a~end a v0or deze verga derjng paat 
hierbij. 'tfieruit blijkt , dat ropineen wor<'len a.anp-ewend da t uit Arnhem 
ook deelnmme za l zijn aan de Fannie ~ch aft herdenking te Bloen endaal op 
27 November 1949 . 

Bij~agen! lex. pamflet, 
le:s. convocatio . 

EHIDE . 

Kartotheekk~ arten ··{.Boelens , 'i/egenaar, Dersjant en ''falraven . 



Aan H.B . 

van B . 3t . 

Hierbij doe ik U toekomen een uitpave van het 

A.N.J .V. District Rotterdam , bestemd voor de leden. 

2? October 1949 . 
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0 R G ! ? ! ? 
} 

I o~::€' :' 4 it i ;rtt0 _ vrisnd.e11 zullt3r:> is u :i.t 1--.ov:ij s i:eleverd
1 

N'k i n r ns 
1 1!1.,1 l.t.+ •lc lrr; !enci.e tijd '"'!!£ var- Verb0nd 

1 
heb:!Gl1 ;·:ij hst enl:ele d.a-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

trr...:s .1-'"lrk J ret'3r: ._ . ._ '' Bttt1pE:tken gen geleden '~'e2e;ema-:ikt -!. en :;;el in 
··i-c w;rttn t·:; ·1iat '"'Verdreve!J :;'an- e8n ofc.:eli'1 in l\mst9rd.am • .!;;en 

l ne"'r wii ,--n+eu -'· t d"" ""'3"ti,::; ~1.. k>:PAT) .,_,::.·r" li1 van C't'E V:srb<"'nd. en 
a le; in ~1'3t -.. ~erk ;tolt ;:.,~~· ~ns -·Ti~·;_ ~lr<"'r ·~i.j~l ac~ief wer:r-::::1; l:.s.c: h i j 
.. bf'nd k · prt te r:. .ke~) . Bnkele VC'GT- S].J0edit; con "i.1elangrijke fu:JCtie be-

be.al "er ;-;r .,. .:.:m ' "ij hierrver ·7il-- zP.t . 'PJ0tsaling nntp0pte hij zich 
len n0evren . als e n vijand van d.e arbeide.rs- I 
C.p de Districts c0nf'eren~ie b.errP.n kl<:.sse e11 Z·~t te_ elles, ~n ~~t ~.re~k 
we gezegd) clat -~-:.iL....::~'::_ __ --·~-- - . - . t_._.,..._. '/. 0m c.o a.1.ue l.Ln

6 wij vraclkz.c..~m - - · · · r:E..::l~ · d.a b"liksem 
~0eten ~i .)n te 1-L·~lnen . -·a.tuu:rt-
v orT elSlllCtJ"C6t. li -il.\: ·;:erd. hi~ @;E: 

~ VERSL.~G JEuGJFESTirfl.L !::-'1 ... • 'l in 0ns vel'b0rl"d. . ~--1 ,_~;.,1 r<"'yeerd., ~aar wa'tl 
die ~Tun binnon :"·, '- IS'l gebeurde er verd~r? 

· · 1 k l · 1 EOEDAPEST l · "" u1.~:; rns wert ::.- . ~.:; Hij ie t marq.~.es 
P

0.t tr8~h te··l te i.f:t OP ZONDll Gf.ITORlTEN 23 OCTOBER !,:it ten d.rukken viaar 
m1..Ken • .JI9t v·r•rl'. r- i .om 1 0 unr . I ·-; in hij de j·e:U.gd 
be~ld H'uj'k is 1=:·: i n 0_8 zno.l .ven !.f::-·! 0pria:p naar z ijn 
J:ij_.QJ:'VCJ.U \'!61 eeq ;~~~ r~;.J Y/0f'yd tG 'k0men 
s;re:!::enL: ~')ewijs l:""~:f cr1FE CL!5Y:sT.T:::tG

1 
:?"i ]ui sto~en , g.elui dJ,s-

Rajt l'l8.S lid.. '~""' r::; J ir:s-calla tie r-Je:s 
V3n Cl-9 ·ii<"'ngaa·rse 1-=l STIBI.';:'c.TESPIEI1~ l .. ·, aat:n"ezig . "'1Eia r Zf' U 

.A rbeiders .)arti"' ~~ ,:?..:·~ di t ;;t,e ld vaddaan e e•J ::eeft ;,ich < ~J - ,. E--i gek0men ~ij:rl? 
z.0 ~1:, erdi enste- ~~~ T'OE Gi'..:.G VOOR IED~T'l :s;v NIET :-_-__ ,

1
· ""e.a at:!· o V:0<"'r- , 

_li~ .- we te~ t~. g._i 
1
-:· beeld z0u i k wil-

t....:::,en ; dot hlJ ,--1 L.:":D~E ! ! .__! : · len :t:!C'eillen . : Ee n 
i n Jie ·•)artij :: ~ · , __ -· ,_.: [A~·:.~·~-er· ; ~r0-~ ~~<"'r 
een bel n12,rijke ·F:..:...: .:;:.-.:r.-.:-;-.;;- ... -;-,::u:i!~·.:rr-:-,7·-.-· ..--.-.-.-.~~-·:-:-.~-.-_-_ .. _._'-_. Zl.Jn ac~:;l"t"l.tC.L"t 

.L • '\_ .._ 'l 1 d - 'If ::; ' ,• : ,t;·• .. -.!!:: .. , .·:~j~• . ." • -'- ' func t..lf' ceK ee , --··-·- --·-· -- -----------
e!' zelfs n•ini::; t~r van bui tenJ,.a:}·,r- vrrr 13 rechter 

1 
dez~ k0mt; me.t Ul -c-

se Zaken ·is gewrrden . Op e'3tJ z:: - spr?.kcn vnor de dag die C:0 be\ffiste 
ker r ?·e;. r':'lik' bli,i k'j:; d ·J.t ~i~ eeYJ E;.cn ' or rp oe~ kaderkamp gezegd z0u/ 
"betaulde agent v·iu de reactie heb'tlsn! .! !. ! li '"' <:: we .. t do r0c!1te r dat?~? 
-N~:ts 'en 8amen:;;w~·,rrler tege.n cle. T~n nu n0g d'e' financ i elo ac.nval op 1 

I ~rnga:- rse regcring . ::._a ·_r niet fins V(Tl:wnd·_ Z0ndcr geld kun;1e::: :vijl 
)I a.JJ.0on j n cln ll<·ngP-<trr:o re~-~r_~-!~.C~-i n;i··:t ,...:s-_r:kel;J· . 1~faar0m kr~~ gen j ui~t I 
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wi,j g<,cn ~~nb~idio? Omd~ t ZlJ 1n 
d.•.:: VL' r0u icr st :: l:!..in G ;;ijn, hier
d0•'r or1s Vc rb0n d lam te l eggen . 
~Iel)bon jul lie or we l eons 0vor 
r~~~dacht imt do 0~ th0uding van 
pubsldie eigon li jk wel wi l zeg
. en? 

:-n:ren . z0dut zo d.us n ict e•m s ?:10 r 
0nderdak h addeu 11~"'0r hun oe stuu r s 
vorgad.~rin gcn 1 Alle krv.ch~ ··!a;:. 
ui tgoput wa :t hadden z e hun :::..a •.••. :;n 
n ~"'g te b i cden zeiden ze g~~D 
gr0 eps av<'ndcn ;. ~..:· en sport or.J spel 
niets moor . 

~E REGE R[NG TREKT EEN BJ~DRAG 
IUIT VAN F . 2 . 200 . 000 V 0C'T S'J.b
s i dio a~n jeugd0rganisaties . 

'1.' iUL DUS L.J~GGEF Di'. 'I' WIJ 
JAARLIJ ~S VOO~ F ~ 35 . 000 best0 -
len' vr0 rden . Het zal julli-e al 
doze foi ten in RB-:.1morki ng g~
n 0men c1nidelijk zijn 1 da t het 
werlcon 0nde r het m0ttc-

, T0ch zijn z o a a n het werk gdg6an 
en zijn beb~"'unon met he t 0 ~b~uwen 
van e'0n g «"ode en gez0nde organi
satie . DIT DEDEN ZE IJ'IET ?.E.~Jl 1/ER
Gli.DI~P..EN "EN STENCI LS. 
Nee , zij sin~on de straat ~P en 
wa t was hot rosultaat? 

1VERDEJi f'r JE o :rm·AJI!ISATIE ' 
niot 0vordreven is . De opb0uw 
van 0nzo 0 rgRn i satie ·zal dan 
00 k met kracb. tiger hand m.0e- . 
ton w0rden a:...ngepakt . ,_Vij m0 etcm 
hot ~an 00k a l s een ornstige tu
l;:r rtkr mi ng aanrekenen dat de 
c0ntributie n 0g steeds ciet 

IN 2 M1Lll NDE N T IJ:D i'r/I.S HUN L.~DEi~ 
_i. lo~. N'rAI, VEP.DUBBELD, 1 9 VASTE 'lNER-

. KERS EN lOOfo CONTRIBUTIE AFDHACHT, 
EN BOVENDIEN ~JOG EEH PRDU1 ~FDE.j 
Lli~G~ ;,r.FJ.,,HT' DIE P..E'}F, LD !.'l' IG VBR
SCHIJNT. BI<J~VO, KAME RAJE:i I . ~ OCST 
DAT M.!I T DE GOED"5 IU~:T OP!!! 
Hu e.en enderc 2.fdeling en ;:,rel e~ 
gr0to afdcling, deze hevft wel 
gr0 epsav0ndon or. v;c l sp~"'rt on s:pE:-1 

v r rr 100% wrrdt af£erokend en 
hierv00r stell en wij de afdol i ngs-
i: ::stuurders direct vorr verant- ; 
w<'rrde1jk . Zij zien de sub-pen- 1 

ningmoostors c 0g to •:::;e l ·els i 
ec=:n C'nd·.Jrgcsc:hikto functie 1 t e r - ' 
1'1rij l z ij ho t jnist. zi.jn die m0e
t e n z ~"'~rgon d.at de cen'ten b innen
k0ruon . Daar k 0mt dan 00k n0g bij 
dat zij t evons hot C<'ntact moe-
t en leggen mot ('nze laden en de-
zo l eden in het werk moeten be
trekken . (i.('lede in s true t ies Vf"~"'r 
de fu!'lcti<'narissen is den 00k 
eou e 0rste veToiste en daar zijn 

Zij 0rgan i seron :~J.les 0 p de bc 
stnursvergadc ring makon stencils 
d rch vcrdJr k 0mt hct ~ iet . 
Ret gev0lg •...... zij gaan sec
tari sch nenkon en knmen n i et meer 
ui t hnn enge kringetj e . 
F.n juist ~at sec~a.risme , h i 0rmode 
zullen ·,vij m;_cton_ 'broken . Op et;n. 
vergado ring 0f met eon ste~cil kan 
je goon strijd voeren , zegt Marcus 
Bekker in een ~rtikol en dit is 
v0llwmen j\).iSt . En laten wij 

de a.fdelings be s t nar clers 'ver a.:ct
' Jf"~"rdelij k V<'~"'r, la ten wij toch 
g0ci bogrij~on dat ~ii de zaak 
m~"'eten f"'rgenise r en maar .m.et de 
leden hot v;~rk m0 eten d0en . Bij 

hierui t lerin g trekken en de 
k0monde e!;O ld actio die 1 N0vember 
zal starton (daar0ver krijgen jul
lie nat1J.urlijk a0g nadere medede
lingen) niet bcpe rkon tot allee~ 

, nnskader
1 

maar laten dragen d00r 
r ns _gehele verb~"'nd . 

het dagel~jkse r;cr·~ en bij de 
diverse acti 0 1 s m0et hot niet z0 
z i jn dat eon bepaa l de kern het 
Tier k m~ct drcn, ma&r het g ehele 
Verb0nd. . T·Iu is b i j s0rurr.ige afde
lings bastuurders de men i ug aan
wezig dat nret hun l eden niets to
begin. on is . Di t is een. s t and:punt ' 
do t 2 0 f'0u t is als hot maar knn. 
DE Ll'i}DEN ~I,Jll WEL B"EREID TE liTER-
KEN VOOR OJ.TS "VJ!:IIDOND, als wlj 
maar· 00ntact met ze wotetJ «'J? te 
nrre.n . 
Wi j willon hjer dan afdoling 
N00rtl-O'~"st o. l s voc·r·heeld will.en 
stollen . Dit was 00k een afdcling 
die nic;t 0p gang l .0n k0men . Or k 
met .d.ic J eden -.,w.,s nicts t e begin
non, z1i hat beGtuur, daar k·am 
dar n rg hi.i det ze bnn zaal l{"';'i j 'C 

YERDEDIGT JE OHG.Ai~::SATIE! ! 

J, r:)'.V,~. 
Enkelo modedeli~gen vo0r de 
afdelingsbestuurders:-

V00r c<'ntl'<'le van do Kart0theelc 
kan iedere soc . oen afspl'aa k maken 
mv t FJ0-rR Hnhle,,. B1.·j elsG laa:n 4 10. 

Aanvrapon van V. K. C. mat e riaal · 
bij A. do V00g t, H0r g l andstr . 9. 

Wokoli;jksc in,~ ending van de nC'tu
l cn van ~o bes tuursverg~d.eringcn 
e n d& datum en plaats waar de v 0 l 
;)en de zal plaats v i t,den . 
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D IT ,_-I.fi.DEN . \IVE ·,'EL EEN EE.2VOL Tli: 

I' De tijdcn zijn .:: rnstig . J.!i:eer ~ ··· 1 

dan 00it staat· 0ns verl;>0nd ·midden .f!ij ·la.zen in het mGdodslicgen j' 

· VBRiiELD I.Nn-- 1;v"AARD . 

i n de hr.::1.ndi!_Jg. --· ~- ;~·'!J·lad van Jtfdeling Or·st dat - ~-
0Ps v 1::, rb0nd > .£.£ strij clt_rgal? isa t~e ;_.- . . .. · .. · ·. J -- -,,;_ 
van de Ned . Jougd h e·-::-ft 0en zware .. -· .' M. KASSELS _ -, ,.. 
taak, wanne;Jr zrij opk0mt v00r de · ! . r I , : 

rechten on de belarrgon van .. d_e -- <He s lechts e>nkele dagen lid va~. · 
jougd. D0ch danr •l'Tij - d.EJ ·on i gs;te .1 

:. C'llS Vr,rbnnd is, np eon stol:'nJ.- · 
0rganisatic zijn , d'i.e di t . . 9.0B~r::·· ··: 1 avond aanwezig was en er in · j ; 
is de tae.k n0g ~verant·wN>rde:li'j.ker i s ;Laagde 15 kran ten te verknpern. . , .. 
Daa!'r'm zu:t,len wij hr:rt A.,N_,J-.,v__. 

1
, Brav0 makker, dit vbrdi,Fmt na- · 

gr00t en -·stork m0ote:n mak~~ .. t~"t . i v0lging.!! 4 · ~ .. 
een b0lvJork van kracht . L. --·-- -'--:-· ---;:---- · .. -

Daarvo0r zullon 'llij · de jougd pl0eg workers r ing j , l. Vrijdag , . ~.-i 
0p mooten z0ekon , waar zij zich 1 0pstap en verknch t evontjes 70 -

bevindt . En waa r is dat? · ' kranten, bij hen was ocn meisj~ ',.t 
Vo0rnamelij.k in de. bedrijveo , dif) we z0 juist ·b0ven al ver- ·-"'!" 

atGlie:r:s , .kantN;r ~n schnlen ! ! m,eld hebt-en die e r evebtjG§1.-rl5 :- ::· ... 
• En np de straut. Daar z.u'llen v0rr haa r rokening nam • . · · · 

wij>met de jC'::lgenS: ·en.:rceisjes 
m0 eteu.·spreken . - Ni et oll~r;n in arileling_;Ocst> 
Darr 'zullG~ ~ij abn hen onze d0ch 0vura1 gaa~~e or weer ~E 

... 
. ~ .. -· ..... 

1
F.Eli: ' m0eten ve'rk0pen, die va&.k z ittom in 0ns District . 

nnb bC3tor 'lls wi,j kunnen zcggen,. , . Wij '-:.::kken daar0m alle led8n _op .::.~ ~. 
vcrtelt Vl7.n 0DZC strijd. Ho t 0ffi wannevr d.e Garcia brigade :: :.·j . r · 

is n i ot .aonoeg 0ns to be:perkon · · · julJ.ie 0:pr0ept) naa r ,..k:r:acht en · ··· 
t~t huis aan huis cn~pertage vcrm0gcn mede te werken..vn~r 

. \VIJ .,IOETEN DE BUITT:liJ1'7EB.EW LA,... de •_v0lg~n:de taken :- . : I _ ••• 

.. 'rET! :3IEN Dii.T HET ·A ~ N .. J .. V . BESTA.AT! 
· 'lfiij ' l'l'ftoten de massa der jougd· · · 

r · ;vc rtr0uwd makon met het A . N. J .v . · · . . 
' .. oo haar striJ'dblad de ' EEN '. . 

I • ..eo • ' I t- ' 

·, GROTERE · YERKOOP. v~:r~ J?F. ·. 
, . .,,:.. 

• •I I 00k bij de gr.0te bedrijven >. zull.ep · ·r 
wij &tann, wBnne~:::r 0m .S uur 0f' ' . .;.:;...· · 
h l ..n d h k V.J!;~ DONA'.CD)<}RS a .t zes e fa rd..e sfl1.1it gaat "' 

r ,(' E E N I ) .: ') ;- . 
! .. ·~· '1~ t t} • 

en de gr0 te J!0r"rt npenzwaai t . 1 ONS A:. IIl . <T·. V. GROOT - t>VV • 
..... V5'~"ra1 Vrijdags en ZaterdagS:-.; -wan- .. .. ~:. : ." EN A . J.JJ,P'V, 

•
!;leer. dt.. dub'rsltjes in .de· zaJf branaen ,.,. . .... S:c:ERK ..f!J_._,~~-. · · . 

, • O!!l ui t gegeven te w0rden . . : ;- ,., 'f~ .. 
~~;·_ .. DE GJtRCIA BRIGII.D]: EEE.FT .. ~IEF..IN NA- · .. • ~ .- 0 _ 0 _ ~ _ 0 
· TU;_T:ri!,I~TK EEI'J BELAJ!YGrliJ:m . T.[!.AK en ' · · 

Zij zull'cn hom d~z.o wint-:;r VT?e~ . 1 :V::lT7S urr DE llFDELil'TGEt~·. 
~:P c tton . Alle idoccn over vacan- _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ -
tio en dorgelijkc hcbten .~j uit. 
nns h0~fd gezct en sl~cnts ver
hn0gde activitcit staat op.het prf'
grfimma. Overal in de afdelingen 

, w0rd t do GR.n:la"origado npniel! op 
:r pn ten gezct . Afdeling '00st ging 

hio'I'bij g00d v00r en richtte rce<'IR 
een woGk guloden eon ni011we :fl'isse 
Garcia ~rigRdo f'P met lief'st 19 

:.Gil-l'U'i.A ln·ip;nrlinrn:r de fh:IT'R~~n J•onnl 
tr-d-;n~ o;:o;i :in :r·~n,ln 1•<')k•>~•'l • JJoxG ·· 

Afdclir: g Onst . 

Wnnner NO nu het we :rk in 0uze 
afdvling vcrgoli.jke:o met dat 
van onigc ma8pden goleden , dan 
valt 0ns 'direct het vurschil op_, 
momontool is pract:Lsch de hel,e 
afdeling.ae.n hct work. Tnonder-

, tij d blokcn bot aJ 1 01~n de kad0r-
l n.'l~n mnr. t•l' V.'Ptt110:.t' 1oRL11lJ:rs-
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( vorvrlg aft'. •. - Lti7S van af'd~ 
0rct) . 

fm.ctic tc .:i:"n . Op het 0ge':!blik 
ligt 0 '130 r'r0rtst :: kr:JC1J t .. 'Jl 
in dio lQdcn Jic ;r· bijgGkC>rnou 
zijn si:ds dir tijd_ Hot zij~ 
d(' zo nierne ling0n ·in he t 1-.;rbrnd 
1)1.'20 0ndor do ll~id.ing v. n lie movr 
crvor,;n ms~ko-:.·s·, ~·rt gr0<trr re
F> ·ul tn. t ">)') kn L"1Cn..: cl..t...YJ ~n ~" rhee n de 

· _ lod\.m o.i· · rGGcJs J 3Dgcr l;id yvartm. 

een andere sfu·~r in ~"nze r-S
dvling hc~rst, ge~r. s:Gvr di0 

h men vinri t i'J :!..e ()C>st;:n"'o.nstr .. 
d~"ch v __ goest va::~ P.ede rzi.iJ.s 
vertr0u77en in b ~ st~m:r .on l0 dv:u: 
0ndcrling, 0011 .;east van . _:n
kvid'vAn act i e . Vriendcn h~~ . 
iR dozl.J .sfc:r;;r- die 7.rij v0nr a l 
tij d. in 011"Ze af'dclihg 11JC'Ctun ._ ... 

1 vcl."Bnkere:n. "!7Jan t o.an .pas zul.::. 
J)o nrrza-...k hiqrva:p_ l:rgt .iri lw·t 
f'oi t, . dot. m0n de: .. ornst v?:p de 
tcso.stsn·d niot ·z(~· zo . .;r inzag t:m dat . 
hot' b·0stuur in g. v-D.n d 0 16 goval
le.n a:11~, on vc::'nr hot work · stond, 
rrtC..:t;. Il•J.t. gev~"lg dat 'het OVE>rbe

len rri.j instaf.t z ijn c-n zc ta:::- . 
ken 1Jj_ t t'J v nor en, . s .l $ ch t s '."Va t!~ 
nov·r do 'Jt.::rs !~iJ.ncill f"Udin·g ~"nd-or-· : ... 
ling zuiver en gez0nd· is,, Z'l.l
lon wij t0t r) io"' wer eld gera-. ' '' ' 
ken waa.rin gat:=rn h0ngei' on ·ol
londe meGr zal zi~n on waar. de l8$t rab.kte en. daar dN'r n i et i n 

staut kC>!l z i jc haa:r tae.k na'-'\r be
h~;:un to vc-rvullen n v·andaag aai::t 

' jeugd nie·t moor al.S kanr qon . 
vle"Os gobruikt zal kum;:\q!;J.· wC'I~ 
do t'l.. AJ: '""; OJm· DE EREPLI CE.'L' ~ 
DIT TEN· UITVOER TB- -~RRENGEt! 

MO. .. OC'ct . 

do (lag" is hiarin .·(gel·uk~ig v0r~j; 
bostu'\?.r· on bet Vc_rbon.d) e)n zevr: 
gr0 te v~:, ran de ring i:q. 'gek<:-·~en·: 
Do ,.ledvn zclf ziju he-t ·e~o_o~.hot . Eier ~·ufcl.&l-irrg · 7cst. 
m0l'1Gnt wo:rken ~ he~~ :o~stuur_"hro.ft Eo.rst zpJ.len we het darr eens 
ni<t _z0 ;.;e .r de rP:_ v.an li'irr:dcr- 0Ver de scb.r l'i.ng hobhcll:.::~Nu. 
mciojc to s:pclcm: ! ! rveral · dG. schnli.lJg ·is ·beg0n~cn 
Bet zelf ini t i aticf 0nder: . .d.t:; lG- . morkon wr .pas g0od~ . ~00 .n 0d i g 
Clm1 ht'i-'~r"!ht: Ann r.n.n;:i-l=lht'ig'ad.-j hot is vr::~r1' 0nio lod·~il_,r man:t · 
·n···~·t; di~.J:aar ~nnue:~~e- s t ac.t , 0 0 k v rr ~"!1:zo kad...y r l§fu;p •. 
hvt 111~TC:"YJ JD h<, v nC'C" QCi.r rp de 1e- ! utUUT'] ij)r'.'~vorwac.hton~ rn j ~an 
~en :3Gli' , d i e hot l).an ,.f?QYpo;z;l<m 0 0k d8t iod:G:t~ot;J~ ··8.0-n· .... f>n·tD. f:?Chc~( 
l.J1 d~ n"l:.stc tf'Gk~"mst Gcn ciErvn ling--·zal dc.l} l ubmcm ·di o_ i .oa.o r c · 
afdoli ng np te: ricbt e n >- die zour Dr ndorc.1ng gohn"Udp.p ;£31' 't;:rc>rd·J n. 
zcJ(r tirmon k0rt t e>t · stand zal . I i n d~ . W0llof0ppos tr.. . . ' · 
koruon . IIot waron ~" Pk de l aden zoli" j .Z0 nl.s" j u,l l i o wc l gcmcrk t." £1111vc· ·· 
hard aGn hot "';'!TC:rk zij n VC> ~" r h un 1 hob bon wc\ ;r:d t m · ~A.n dat; · tJ.:V C'n ~ ·~. 
ZviJCm·, hanrloal> Y001~QS1_ on-·t0neol ! contr ihuti c b f j j c 0pgob.a<....ld, 
club . · 1 nls jc nu qcn~'> n :i,.c t . thuis "bent;· ' 
Vricndon z0 m0.8ten T"J8 dr rrgaan _ -! -·mank hut dJ=~u do sti:.'!3' .~Pt>r;n . go 
TJit fllJe;~ ~,li . .ikt (7:-n;· _.:;r 'thm:Js 'makkoJi..ik • ; _ ou l og }_lot . gclda 

C" - 0 _ -- r- .:· I k1A'-l.:t' . - · W 

V01 mnod on cno}~e·ia zij ~"'r: "Vri:-' ~· g: grnn stC"T!T!On en i7i j -;-;ok!:on dan 
00k i..;C:.vr lid vLn 0nz.E:< l:.ltfd.eling o p 0rn jo to mcldcn 0r de V~gt) 
Er fbrue (bi~ 1.p kirsk) ~:a;;.r :;w i·Jclc..rc Vr ijda.Q1lv·vnd 0m 7. .. ?i0 uur. 
stdrt.<m . P'OE ·,:c H ;::pn-:J:r :-roB ,,11:1m '3UC''l!:R i! · · · ' ... 
Hoohon ;hlli.., rc ··ds &l:..om~tl o. n spelljc vur . .:lc ".' .... F .. D ~ <T , .aF .. ·o~ao 
on of (;C'1 A . - ~ ·~ ':. 1!., spold,ie-_vC>r r F ., n< 75 . > z0niet k00p or d.c;n ec.:r.. 
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l INI STERI E VAN 
Bir'N :tU.ANDSE ZAKEN 

's-Gravenhage , 23 November 1949 

ro. : BX 73 861 IIId/h 3 n . a.v. bericht in mededelingenblad 
van bet A. N. Z" .v. 

Ond.: A. N.z-.V. 
V E R T R 0 U 'f E L IJ K 

In een mededelingenblaadje voor de leden van het district Rot 
terdam van het A. N.J. V. van half October 1949 komt onder de titel 
"Verdedig je organisatie" een artikel voor. waarin de leden van 
het A. N. J .v. worden opgewekt "waakzaam te zijn voor in het ver
bond doorgedrongen elementen, die van binnen uit ons werk kapot 
traohten te maken" . 

Als bewijs , dat waakzaamheid geboden is, wordt bet volgende 
geval aangehaald. Een jongen was lid gewordsn van een afdeling 
van het A. N . J . v. in Amsterdam en , .. 1st na eni.ge tijd daarin een 
belangrijke tunctie te bekleden. "Plo·"seling ontpopte hij zich 
ala een vijand van de arbeidersklaase en zet,te alles in bet 
werk am de afdeling naar de bliksem te helpen" Blj ~erd geroyeerd, 
dooh da~rna lint hij manifesten drukken waarin de jeugd werd op
geroepen "na r zijn v·oord te komen luisteren, tzeluidsinstalla.tie 
v.as aam.ezi • ar zou dit geld vandaan ekomen zijn?" 

Ik moge U vsrzoeken mij omtrent hat hiervoren vermelde ge 
val ilel u itvoerig te ".'lillen doen 1n11ohten, waarbij ik tevens 
gaarne zal vern~en of meerdere feiten omtrent strubbelingen 
L1 hst A. . J . V. te 1Jwent bekend zijn of bij onderzoek bekend 
moohten zljn geworden. 

~ · 1et Hoofd van de Dienst 
namena daze: 

J . G.Crabbendam. 

van Politie 



Op Vri~dnt:; ? oc t ober 1)1•9 is onde r o.uop i cj.en van de Plantse l. i ~ :e 
Ce""ltrale der :s . ·r .c. t e Ar:the" , een ve rt;s.Je rin~ · .le ~·.l o:-:-. tt .~o :1::n 
tot een pla~tseli5 ke Jeur;d- Ce: ttl' 'tle der .~ . '! . C. JlO!' de .l- laucse-
11~ lce Centrale was vbo-r dlt ·:;er k in Ar!"\hem lH'n..., . ·e zen ,/.C . ·.ran 
de tt.e e r.erti , .;eboren 25 . !~ . 1920 . , - -

l)l) de ze versaderinc -.varen 12 a 1 !~ p ersonen e.·.x:;ezj 0 , p rac-

/ 

tisch allen leden van de .,b.eidt Arnhemse nfd,-. lin~;en v an llt:t ~-~. . 1-:.J . v. 
( ~ntr:'m en oost} . Jeugdi~e bedrij~lifsarbeiders , d ie niet bij 
h'e A .i7:J.v:'·~rl-jn o.an;~esloten, ':m.ren pt•actisch nict a.anwezi0 • 

..1., Als Sfreker trad op G. J . :,uvel6t, l~eboren 10 .7 . 1924 uit H.n-

.r 1 sterdam. Diens recta , ,.,elke niets ondo •s inhield dan strijd, :;~trij d 
en nog eans strijd, om:Jchreven doot• de t,ebruikelijl<:a term:tr~o '.ogle , 
was doorspel!:t r.1et vlo.e~cen . 

Op deze vergAdering openbaarde zj.ch. de rivalit<3it die e1• 
f reedo er+ige· tijd bestaat tus::Jen de beide ArDhemee t!fdalinc en Vc.n ! hi! t A . 11 . J . ,, • . 

i,~ f Silv.ater van den Ro.ek, £eboren 9 . 12 . 1922, kreeg h e t P.:.>n de 
, /st ok met Frits 2·anan, (alias van .l'a 3ce.l ·/AS'~' It,UX, gehoren 9 •'( . 19~d ) 

he tgee, tot 2;evolg had da.t Van den Hoek z!ch 1ne t zijn a.un.h~ong 
. ' {hoofdzakel ijk de lee en van aft! . Oo st) t ;1 ,I dens de ~·ede vo.n Duvelot 
I ve r·."1.: ~...erde om elders zelf te verc;ndcron . 

Van de MeebGrt; vms niet b:I.j o1ac.~te om de v~r~,t::.d~rint in de 
ha.'ld te houden . · 
.9esluit<!!'l 3.tjn er op deze ver0 nder1n1 niet _,enon.-::1. , al' . •. ru:.:; is 
het niet e;ekomen tot de oprichtin~ van een llnatseli~ ~·: .;et;,:_;:i 
Cantl'ale • . :el is be slvten zich met ci~ :tfdc 1:1'1.'-'.:n van d-e diver-.e 
bedrijfsLon~e~ der E.v.c. 1~ verbindinc te s~~llcn , oodn~ deze 
hun jeu0dled~n zoud.en op-:1e1t:-.:en deel te ne r.!~n a!"\n ce l'la.:::tseu.: <e 
J eugd- centrale . 

Nat hetreft de rival.ite:t tusnen de beide r~fd.clin en van het 
A. l'! . J . V. t ~ Arnher:::.. ·vor~lt t evens nne; VH":lezen nat..r e ::-n hierbij-

... traand o.fsohrift vrm ::en brief van Fritll ZwaPn (alias van 1-'usc8.l 
1 ,'/a.stinu.x) a~;m CorneUa St,l?':er:; , .sebo1•en 3 . 1 .1 9;.:M , \'Jn·,:•van ..te in

ho ·d voor z i ohze l f sore~~t . 0nm41"PH:~li;i;~t;emcrH:t \:·n·dt :10l, d "'; P o 
·:iast1nux ;:<H·uime ti~d ve1·loofd11 is gGWfl•.;;st n!et IJ . Jpij :ers . 

E I N D .u .· 

RijlD~en : 1 e x . convo oatje V'2Pg . 7 0ctober 191.!9 
1 ex . nfschrift brief . 
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~enheidsvakcentrale 
Klarendals eweg 62 
.Arnhem 

i'!aarde l.Iaklcer, 

Ar nhem, 3-10- 49 

Op de dag van de '.ierkende J"eue;d 'Ner d door ons 

aan het 2e congres der EVC de belofte afgelegd , dat de werkende 

jeugd van Nederland ro.et volledige inzet van .haar krachten op zal 

komen voor haar jeugdeisen. 

Om in Arnhbm te kamen tot eon doeltref fende werkvdjze 

is het noodzakelijk, dat wij hier op korte t er.mi jn tot eon actieve 

Pl aatseli j ke J"eugdcentrale lcomen. 

\lij nodigen je daart oe uit voor de vergadering op 

Vr i jdag 7 October a.s.in het EVC gebouw.Aanvang 8 uur 

Hier zullen vr.i.j in de eerste plaa.ts de Dag van de \ier

kende J"eugd bespreken.Bovendmen zullen vdj gezamenlijk 

overleggen, wat ons te doen staat om hier tot een actievO 

groep werkende jeugd te komen. 

\'/erkende Jeugd strijdt mede 

Voor een blijvende Vrede. 
Namens de vr . lop . J"eug 

raad a:t'd . Arnhem 
Uitgetrokken door ................... ................................... .. .. .. ................... Afd.fSectie ............ ............... .. . .. ~ .. Ylim ... v .• d .I.4e.eberg 



[JV /G /lf/Q - 49 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te ~~7" 
's-G r a v e n h a g e. 

G E H E I M. 

-Hiermj doe i k U toekomen een 
afschrift van een schr~ven van het 
bestuur van de Afdeling Arnhem Oost 
van het A. N.J. V. 

Arnhem, 
24- 9- 1949. 
~ 



• 
A F S C H R I F T • 

Aan de secretari s van het A. N. Jl V. 
' Hazelaar straat 68 ( Tonny fo!Iolenaar) , 

· Arnhem. 

W. K. 

In verband met jull ie sc hrijven - dat mj onder de deur 
van het E.v. c. gebouw zagen ges choven- kunnen v~ mededelen, 
dat zolang jull ie het Oostbestuur blijven negeren, van mede
werking aan acties geen sprake kan zijn . 

Met Pascal is reeds eerder over het steeds weer "langs 
elkaar heenwerken" van het D. P.-Stadsbes tuur en Oostbestuur 
gesproken. 

Nog steeds menen jull ie in deze onorganisatorische gang 
van zaken te moeten blijven volhard en. Op onze schrijven(s) 
ontvangen wij niet op de normale wijze bericht. o.a. zou ik 

opgave krijgen van achterstand Afd. Oost. Joop Endering schreef 

~!~~2~6~~-Y22~-Y~E~~g~!!~~~~-~~2~!~~g, maar bericht, ho 
maar. Blijft dit zo doorgaan, dan zullen we onherroepelijk het 
hoofdbestuur op de hoogte stellen van de gang van zaken. 
Zo kan het in het be lang van de be we ging en Arnhems j eugd 
niet meer.Blijkt dit niet voldoende te zijn, dan zullen wij 

andere wegen bewandelen om "eindelijk" eens weer het juiste 
contact en de juiste geest te leggen in onze beweging. 

Kam. groeten 
Het Bestuur 
onleesbaar. 
J. Enderil}k. 

II ~· (Johan Enderink, geboren 2j- 2-l9j 0 te Arnhem, nonende te 
Arnhem, Fokke Noordhoffstraat 16 ) • . ,..., . 



Z\lq€m€€n n€0€Rlanos J€Uq0 V€Rson{ 

Waarue Kaneraden, 

A"1a t erdam 

~ -., J O!! ~ EJ.,~ 
uo...Qb&J.ka traa t 64 
R 0 T T A R u A ~ 

FOTO 

No. / M'JI. 

Maar aanlo1u1ng Van jullie verzoek o~ 1nl1oht1nge• 
over ue oude kweetie rond. cor ..-chepen u1 t Sohied.e.l:l, del on 
we jullie med.e, uat hij dest1jde t:st~n oppos1!;1e tegc.o .. hot 
Verbond hee1't geholpen, die order le1d1ll(;, etond van Plum 
Spruyt. 

':le zouden jul l1e tlao.rom w1llen o.dv1seren 
wrg :net he:-1 op to passen. Due wel in eenvOudig werl: btstrekken 
(colportage, co :1tributie enz. ), rmo.r goon le1JC:Ir.u werk voordat 
gebleken is, tlat hij oen eerlijlc on erustig worker is. 
Zeker due de zaak grondig blijvon boldjJ{en. 

·~et ka~.groeten, 

Voor het Seoretariaa t 
• 1 

~o. -4, .• "'ft. 
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De u;.. ·" · _1u~ ·1 ·tus i..: _t'l :.iOl.1.. t::.c.k opzic:l"' zee:c 
'"":· .. : [}_ !~ ..,.·L.~C .:~: ... ~nif:·~tt! f.,)(.//ClL t ... . Ct t lJ...tj[.J. V-.:, '(;.-Vt...:.l'in-
!;t.:¥1 '~l~v ... .' J , l 11~~..C.:C n .. :~ :-. ·t \... C,_...:it~ ... il1[_; .ri1/C.l") ""'L 

v~-:: ].'\: .. ' .. £ :;;\·s,.: ... :us'l:i~ · .. :t · i.~·~:;.• J. .. -·o .g v. ~r'J..._· .: · l1. c 
~J nde~ . . 

:neL.n~s-:;e;::i...i.n" V~· -· :1er j~~0:1cs:i.scbe v:_·:_ ...:· '.;<.lk 
: ~ '·'' -·enlJ.' it{ '-; 't r:'' · ·b·· ·· .,,.., ·Q''d• n ·uo,·· .... ·, ~it: "'l? 
..4 .~ '0 -~ t, - ~ ,., • t I - - o •' ""' • ~ - • 1.. ..._ L 

. ~· .. c.rt~c en :.:.~~~:sl. : .. : .~n c.:·iii~ ... len a··.r:. dit onr.;?:.." .. ;r ... rp 
·e·•· .-'!,. ..,.., c·" " . .., I •"' ,~ c· <·1·- l• "'"' •r"~' l" WOl"i.._ ~ \t..l. , _....,_,~ ... ..,._ ...., .. ,1;.; ... "'~"• 1 u ·..) ... .. J,44 v i• ,.,_,v ..... , _., 

e~.,:1 .;i~ :lc~HTi~_:·e:lc . Zc V• :. ... c ... 1r~iu:.o ~c C .P . ~.; . i1~ .. ct 
la::.: ~r., .. der .:t'· r1c 0u!'! ·;laadje on:!~!: ~ i~['-V"~ft:-:'0~)i jo1:s t:t1 
d0 zet.:iede .. J , ··eo ari.~ ~!. · · .. tJ ~- ·.r. n-::·cLl •c~-: ~itC_;l~a:: , ver 
·,t.... 1.!: .'"·n~--.:i~~·-c \:c_·~c_ct11 .'00l' .. i;c:1•e ~~~>de _tonae :'a~el 
C, t~ e· ., ...,_,..J.. "'' ,..,. '· .. ,·,1 }0 '- ' . ...,Ct•~ "'\... "''"'O' 'ri n- "'~~l.f"' :-1-""+ 

- l- . ..,...,._u " ~ ·•:h .. - :- r; •' -· •'- J .J... :::-·~,._), """' • ~" 
9lu _,;_v_r.J,:L.SO z ~L, ... !t...l, 011 op t... V'::~c en.i"" ,1-. .... ::_r~c:"'~ v~n 
··0d':.'U . :;:e-:; v:.e~. '< !·-~·ti~1 rc.'.;c>.' ·.tOt.t.li~1: C:ezc JE!J:'!.flE.t 
t _n G'H: .. e t.1--:.n -:e: b L :~Men. 

0:::> 3 en 17 -~t~_,,i tL~s v ... ··~:::· ": e;n :t'\.,SpectiLveli.jk 
. o 11 leota In~; en ", £-n ··c " :t:sllid t rlc-'...1:.8 11 we::1erom. met ·-:.f
los;:;in;~st·,·n,...:)Cn n • :· · r 'Jrre: ~.ti • . Je in:::;c ~;,;.>ing v·1·licp· 
vlot . Do plc.nrwn, ·;c:J.J(e .~:: :·~o:•u·.L •1j~JE: Vl'Ou•nen ::3e·.;e~-~ing 
z ich d est ij ·! s ·voor:t_t rvmen had h:v t betl·E:. k:..:ing tot rJ e~e 
tr~nspor'cer1, n .l. O!. ~c l nr:tu11 ·cot t...cn grootscheepse 
an t i-reg~ri:1[;C-Pl'r·pa :.;~.ndo. , .h,/o .. ;..t'l ::. iijkbaa1· nog niG't 
tot be .. '.-. lJe :;.·t.s~ ::..;· t':!u kuun •. n lt;i,cn. · 

/ Vau..:. ner.,en .H .. Co;:u .unis ",;_~;ct. c Par·t ij en >,a:.1· 
:.'Cwtelor:_,<"ni'_ ·, u lc:L z,;_~.J'l voor ..;>:::Ol)Zg<An •• a op Gt.ra[it t€: 
vocrc.n, .:J(.'C~ · .nr.C.., ... · ~1et .Juw~t 1. z,; v"'r is, gr.:. t cle 
ctie ·v:ec. ::..Hl bi.~ _·,· :·t...l: ... · n· aC:;olno·.u·-·s niot d oor . Zo 

:t:;.~ b . v . bet .~ .a .. I . 'fc o .. ·Vrijjag 5 _.u.~ustus cen ::::..:·.:j.el
'pr.>p:::g ... n:::atoc:lt ui ~ .' sotlrtlVal; .. e~;v nera a::L'.gelast, d- r 
·zich gecn lie~bt...b~eDs cEl:~en . E~n op Zondag 21 AUdUS
tlls a 6"c..·r ae :::::d~;;~tl~ Gost O!)ge:;o.;te ~·i.).;icltocht noa.:!.' 
:OinnellJll3JS t:~o·. i::. ~ct:::~l tnec dee.lne:;~ers . :Je bel::n~
st0ll:i,.ns .vocr part;ja n.t;t; lcuenhe.Jen he"H".c:; zich r:1o.;er:: 
tgel o.~ '1otze~'::lt. nivecfu en :,. ~ 3.:-Jl ·;E corx.;:nis~i etc 
:partij d .. n oo!::. vee~ i:1C.ID!'1. in~ ~-:.o~ten O!'l ~~a:;;_ par.tiji·;erk 

<J ·veej 09 g :m,: ".;'-· b' · _n_,en . .. 
'- ~b;.l .. · he.~ 11./. _t ~:.: 11 -zor:v.'ft:c::-:t t~ Ar:!s~erc:c 

v(~rt:::-:)kl\.en op Zon.: •. t.. 2S ~\• .. vuc~c:s 'l'ir:: 4G autobus;::er:; 
vov:c · ,_~en groc~; :.,crle .. :..te L~,.V\~ 1~ r.:e•.; V"..'Ot.T.ivn (n kincle._.:un • . 

De 



Coll. : 

Verklu:cing . 

rt!J!i/ 
.inds lan.;e tijd bestaat verzcbil v-.n menine over ae vroae oi' de sta-

tuten J . ; • .; . art . l wel na£eletfd \Iorden . Hieruool ,,as op ledenvergaderin[en , 
ken1ovonden , enz. onenigheiu. !:et distr ... ctsbcs;;uur v..-n den F.aag uas biervan 
op de hooete , Jrular deed geen enkele b et'!iddelingspo,:in.;r . 
l:e t r:evol.:: \:as , dat de k,;estie sle pence werd gehouden. Op een dag in Decem
ber verscheen de resolutie van het hom·dbestuur over .Lndonesie • . d'd. ~ak
~;,artier, cen der !laagse afdelin~ en , rneenc1e , c.ot de sta·.,utert;;erden overtreden 
en ga.f' een oproep uit, om op de kcrnavonden van alle afdelingen in den lJBag 'te 
loten bespreken. het Districtsbestuur beleec1e een aleeuene ledenvergaderin~ 
over de oproep. llierop werd slechts zeer neinig over de kern v:.:n de zaak, door 
tegenstandors ervan , gediscussicerd. 
Vrijwel de gebele avond werden persoonlijke verdochimakingen naar enige 
geschorste leden geslinBerd. 
Daarna werd hun geen gelegenheid gegeven , om die beschuldigingen te weerleggen 
en op eniee grove beledigingen te antwoorden . 
J,wrcus nakker bsschouwde de discussie al:J geslotcn. J\an enige leden werd toen 
gevraagd, of zij de oproep r:oord voor \'loorcl v1ilden teruen,emen . 
Deze ueigerden ecbter, nat een logisch f'eit v1as, na zulke emstige beledi
eingcn . Hierna sprak 1~. :Bakker cle schorsine ui t voor de tijd van zes rna an
den . Nu .3 .J."ebrut'lri 1949, dus ruim een maand na de schorsing (.30 December 194ti) 
komt bet bericnt , dat zij zich als geroyeerdc leclen n.oeten beschom·.1En • 
• il\ieer een duister beslui t . 
Ondergetelcenden hopen de leden von de l.orJu is:Jie cnigszins een zui ver, docb 
kort verloop van de gebeur~nissen gegeven te bebben. Op de vc;rgadering 
zullen de leden van de Comr.: •.. ssie vanzelisprel:end een uitvoeriger overzicht 
krijgen . 

! I (ll . fukker) ' s- Gravenhage . 

/ J r. Dieke ) II 

(ir~ I (.f . Knaap) II 

\ : I P. de Vos) II 

(P. Dreve). " 
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L eninr:cn v .... n de leclen . 

1-.et .1 .I. . J . V'. mo~t zeli'stl:lndi..; blij vcn , nict onder leiili.ng van de 

Ll ,r .J .• , zoda t andersdenkenc.len nic t ter~ncbrikken . 

11ij zullcn natuurlijL strijdeu voor cen vrij Indonesie . 

Ook de eisGn di e het il .H.J .V. zul stellon bebben volkomcn onze i n-

stemming. 

I 1 .A . de Leede . 

Onleesbaar. 

Onleesbaar. 

1 I L J . de Zwart. • 

> 
I \t . G. Knaap. 

/I ' A. Veeman. 

jo iJ. Po pi ng 

~~ I E. Ti nge 

'A I E. I.engendoe? 
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.ierbij wordt hot vol ende gemeld : 
OP of omstrecKs lB Decerfuer 1 4 vorscheen in het dag

blad nJJe .raarheid", in ve ·b· nd et de Indonesische ':, estie, 
een arti.teel, waarin ve:cmeld ston , dat bet A • • J . Y. zich in 
deze strijd ondel' leidin v n de {J . P .. . wenste te stellen. 

e a:fde lin Spoorui j~~ van het ,. . . • J . l . bescbou• de ·it 
als ve1·raad aan bet rerbond en ··1il, omdat e neam 11iil ·erne en 
at~o.!l.'lal <~on~;e:·e:t verbond 11 is, dat er ·een bepaalde politie

~e richtin~ oo~edron~en .ordt . 
~1der leiding van de penningmeester v--n die afdeline, 

genaamd: 
Pieter D:~v~, geboren te 's - ravenhage , 3 September 

1929, Toner:ae •a.~ van Poortvli tstraat 4 te • s- ravenhage, 
werden de leden vq~ die afdelin · bijeen~eroepen en rerd een 
pa!JI. le"G opges1;ela , -.•aarin stellin "erd enomen tet·en het 
beslui t van het .. oofdbestuur van het A . r • J . V. 

neze pamfletten wer·de 1 bij de in ;ang van het gebouw 
"Amicitia 11

, a l waar op 19 JJeceMber 1948 een feestavond van de 
c . P . N., afcleling 3 , !e2·d gehouden , door D"l.uVi: voornoemd en 
enige ande1:e l ed en van die afdeling vers pre id . 

~et l ag i n de bedoe l ing om nog d i ezelfde avond een aan
tal van daze pamiletten in Delft te verspreiden , waar ev en
eens een feestavond door de 0 . P .. , afdeling ~elft , was be 
l egd • 

J. adat door DRJV.:C: en zijn trawanten enige pamfl etten ''JB 
ren versnreid , kwamen er eni e comnuni sten vanui t de feest 
vel·gaderlng in 11 Aruici tia 11 naar bui ten, die de pamfletten van 
.J) ,Vx. en zijn 1\:0rnuiten afhandig maarten en hen daar verwij 
derden . 

nige dagen daarna werden REV~ voornoemd en nof viif 
ande1·e led en van de afdeline Spoor\7ijk van het A . .. : . o. :. mt
boden op het .canto or van het dagblad 11 l)e va rhe id 11 a1'1L. ~"'"' 
Prinsegracht 6o te 's-Gravenhage . Zij ~arden daar on"Gvan6en 
aoo1· enige led en van bet ~ oofdbestJ.ur van het A • • • J . f ., onc.ler 
wie de voorzitter , ,arcus BA .......; uit Amsterdam. 

Bij dit onderhoud werden harde noten e-craa-ct en werd 
hun verweten , dau zij ageerden te ·en hat oofdbestuur en te 
en de s~ri jd van aet wer~ende volk . 

;it onderhoud liep zo hoou , dat een van de leden , ge 
naamd 1 • :UIEKB (personalis bekend) op hardhandige wi jze \Jerd 
verwijaerd • 

• 1et gevol g was , dat DRLV: en :JIEKE voornonw"l , een ze ~ere 
1ill en UAP (w i ens persona l ia niet bekend zijn) en nog twee 
ande1·e laden va~ de aideling Spoorwijk voor de tijd van hes 
maanden warden resc !lorst . 

- Up -



r.. e a in · v~ n 
ie li~ v~ h t 

•~- r 

e s . 
r~ve we: ·erd~ e cas ~it te 1 veren, aaroc vo~~n e

d lae n.annen zic 1 ver ijder en e. te ~el'ln n aven, dat zij 
o~ 5 Januari 194J zo1dea teru rome~. 

~e afde:in~ vPDDrwijk van het , , . J . ; , telt momen~eal 
:t v leden, waarva1 er zic 1 ± 30 ac. ir, reve llebben ge 
scnaard. 

~~ li t thans in de bedoelin · van de a_dPlin~ Qpoorwi jk 
om · ls ZPlfstanc i;·e ~de lin;, lof· vsn het .1. , . J . , • , verder 
te {.;aan . 

rn hoeverre men da·rin zal sL ·e1 is noc niet te voor 
~ie.l , daar .l.)reve voo1·noemcl, ie in ceze afdeline de stv.wende 
kracht is, i.~.1 1 ;a art l.A , v oor de mill taire dienst iR op ·e
ro•.Jpel. ' f Afschrift van het be·: ste pal"lflet gaat hierbij . (....,inre) 

.';0 ., 

• 
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. An lle jo ere1 van ., die zic v.reni ·inJen met de t 
.e.1 , va c ·esteld op .• Pt 3e ~on p:es to lUI terd", , \ aarin is v..., .... t Jel8 
dat n t A • • • J .v. een ze l ·e l eide jeU{,c. e· e ·in is . 

rienden , 

De tijd i s daar, dat he t Joofdoestuur z i ch openli jk door mi dde l 
van het dagb l ad u:ve .!a arhe i d", heeft ui tgespr oken voor een a ct i e de r 
1 ederlandse arbe i dersKl asse onder l e i di ng van de U. P. N. ( IJe .Jaarhe i d) • 

.tJi t i s net moment , :a aro p wi j j ongeren u. i t het A l~emeen ~federlands 
Je ut;dve ·b ond Htoeten i nt;r i j pen . 

Zij gaat t e ver. ::et Al geme en .~..ederlands Jeugdverb ond i s een z~li"£,.e 
l e i de jeugdbewegint, , di e z ic h ten a llen t i jde za l moeten verzette!l 
t egen een a c t i e , di e 11iet gevoer d of gele i d wor dt door he t A . J. •• cJ. if ., 
maar onder l e i di ng s t aat van een andere ~ artij (Ar t i kel 1 van de sta 
tu.ten ) • 

naarom zu.llen de jongeren van ons Verbond zich moeten verzet ten , t egen 
een poli t i e ... , d i e ero p gericht i s , he t A. -· . J . -. ...o t een Corununis "'vis c h 
Jeugdverb ond te maken . 

. e t is waar, wi j ~oeten s t rij den voor Vr ede en Brood , maar niet onder 
leiding van de v.P.:. ~t moet ons dui de lijk zijn, da t het ~oofdbe
stuur z ic h door dit ~eit, aan een grove fout heeft s chul di g gemaakt. 
/ant nu s taat de weg open voor een Uommunis tische politiek , waarmee 

vel en van ons het niet eens zijn. 

r,aat ons strijden voor een betere toekomst met de gehele -·eder1 andse 
arbeidersteu.Ld. uaar bedenk dan tevens, dat wij nie t alleen met de 
conuuunist sche Jongeren tot de verwezenlijlcing van di t doel kunnen ko
men . ook du1zenden Socialistische , ~1ristelijke en ~atholieke jon5eren 
denken, zoals wij, ma Rr zu.llen zich nooi t onder een Communistische 
lmiding kunnen scharen. 

Nij moeten gezamenlijk tot dit doel Komen, want eenheid all een zal 
naar dit doel leiden . 

Laat de comm~~istische Eartij voor de strijd van de oudere arbeiders 
zorgen; wij zu.llen voor de Je.1gd de belangen behartigen . 

vij zullen strijden aan de zijde van Jiet werkende vollc van ... ~ederland 
voor een nieuv:e maatsch'"'ppij tegen de ~rachten van de reactie en het· 
verleden . 

Laten wij onze stem verheffen tegen de beslui ten van het ... oofdbestu.ur, 
die zij zelfstandig en zonder medeweten van de leden in, neef~ genomen. 
Gezamenlijk zullen wij moeten protesteren tecen deze uitlating van 
het roofdbestu.ur en moeten eisen, dat zij daze uitlating zal herroepen . 

LAAT DE S~RIJD VAN ONS ALL::.:.; , DOOR ONS .1\LL "U .Jrf mrn .. m LEI::JUJG VAN OHS 
ALLE i GJ!;VOBRD '/ORDEN. 

•s-Gravenhage 21 Dec . '48. A. ~ . J . V . 
DiPtrict Jen 4aag. 
Afd . 1aakkwartier . 
----------- ----------------- - ----
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AAN DE NEDERLANDSE JEUGD! 
Oproep van het 

A.N.J.V. 
DE kanonnen bultleren. Pa.raeihutletcn 

worden u!tgeworpen boven de k-a.m

P rotesteert! E I st da.t de troepen teruz
komen. 
On.ze jongens mogen ndet Ianger m1s
bruikt worden. 
Verzet u met a!Qe kradht t~en deze 
oorllog. 

pongs van de vredelievende Indo· Nederlandse jeugd I 
ne.sHirs. Nederland.se laarzoen vertrappen 
de recbten van onze Indonesisobe kame- Blanke en b11Uilne jongeren hebben 
raden. dezell:!de bela.ngen. 

Waanom Is dit nodig? 

Gaat bet inderdaa.d om 
vaa.rt te brengen ? 

Het A.N.J.V., bet Ve'l'bond van de wer
kende jeug'd, doet een hart.stochteli!k 

vme en wel· beroep op de gehele jeugtl om met alle 
kracbt te 18trijden voor de vrede. 

Gaat het om de tookomst van de je\IKd ? 
Neen! Daar gaat bet niet om. 
De belangen der kapital<i.Sten moeten 
verdedigtl worden. 
Een volk, dat V'Oor zijn vrijheid vecbt, 
moet gekn~t worden. 

Het rocpt de jeugtl uit bedrijven en 
fabrleken op, (ju1st nu blij'klt, da.t er wel 
steld Is om deze mi$dadig'e oorlog te 
\"'eren) doirect V'OOr loonsvertlOWing en 
duurtotoeslagcn te strijden . en van hun 
vakbewe¢-n~en te eiBen, dat zij deze 
&trijd ondersteunon. Mlllia.rden worden thans weg>gesmeten. 

Maar voor Ioonsverhoging is geoen geld! 
Loon.toeslag mag a.an de werkentle je~ ~t A.N.J.V. wljst er met klem op dat 
niet ge,g-even worden. het de actle van de Nederlal)dse arbel
'l'lendulzen<ien jonge geztnoen bebben derskla1$e onder Ieiding van de C.P,N. 
l!'eetl wonin.g! · (De Waarheld) V10or Vrede en Brood 
De jeu~ mag nliet meepraten. mag met aile kracht zal ondersteunen. 
E:"een el.sen. stel1en. Wa.t ze wel mag Ia Het A.N.J.V. bevestlgt In deze uren zijn 
vedh'ben voor ~Jil'derma.ns bela.ngen, die onverbrekelljke trouw aan de Wereld· 
tegensbrlidig zijn aan die van de jeugd, federAtle van democratlsohe jeugd welke 
N~der1-andse m-oeders! SO mlllloen vrljheldellevende jongeren 
Gn 'hebt uw jon~en n1et jn'()Oi:!g>Cibracht telt en epreekt In dlt verband nogmaals 
om hem op te otfol\en voor gelll!bel!lln~en. ~ljn groto vrlondsohap en warm.- bewon-
Nederlandse jonge vrouwenl _ dorlng ult voor de lndonosieohe jeugd-

beweglng, de Pes I n d 10 die evoneens 
Gij hebt geen ge2lin gesblcb.t om dit door Is aangesloten bll de Wereldjeugdfede
oorlogsge.we11d ~ uiteen te laten ratio. 
rul<lken. Lang love do vrljholdsstrUd nn de dap-
Nederlandse ver1pofden! pore lndoneelsehe j!lugdl 
Wat moet er tereobt k'Omen van uw 
toelrom'Stplannen ? 1 Hoofdbeatuur A. N.J. V. 
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