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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het vol-
gende te berichten.

„la de eerste week van Augustus wijdde "De Waar-
heid een aantal uitvoerige artikelen aan de gebeur-
te nissen in BelgiS rondom de verlenging van de dienst-
plioht tot 24 maanden. Be mantelorganisaties echter»
waarvan vooral het A.ïJ.J.V. direct «as geinteresaeerd»
hebben de periode van 3-9 Augustus kennelijk voor
oriBntatie terzake nodig gehad» Pas op de dag van de
24-uur staking zond het A.H.J.V.-hoordbestuur een
vrij algemeen geatelde brief aan de "Tolkajeugd van
België% waarin succes aan de strijdende soldaten en
stakers werd toegewenst. Het hoofdbestuur verklaarde
daarin «namens de Nederlandse jeugd, dat ook zij te-
gen de dienstpliehtverleifcg-ing is en haar belangen
zal weten te verdedigen".

Bén dag eerder - 8 Augustus 1952 - werd over de-
aelfde queatie, in" het weekblad "Vrede" een kort» ge-
kleurd commentaar gepubliceerd, dat gezien vanuit het
oogpunt van agitatie waardeloos mag heten»

Hoon het A.I.J.V.» noch de Tredesbeweging - in
Nederland de 2e belanghebbende * hebben kans gezien
te juister tijd uit deze acute actie enig direct
voordeel te behalen* Het duurde tot 12 Augustus j.l.»
toen het hoogtepunt in Belgiö reeds enige dagen voor-
bij waat voordat te Amsterdam door het A.S.J.V. een
openbare vergadering terzake werd belegd, alwaar de
landelijke voorzitter Joop WOLF!? en de onlangs in
vrijheid gestelde dienstweigeraar ïïiek de BAïEK het
woord voerden. Michel van de BOHGffbestuurslid van
de Belgische Volkajeugd, had tijdens deze vergadering
zitting in het presidium»
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Van 2b-5Q Juli j.l. kwam het uitvoerend comité
van de Wereld Federatie van Democratische Jeugd te
Oalo bijeen. Nederland was daar waarschijnlijk ver-
tegenwoordigd door de communist Oornelis üKirGJüia en
de algemeen secretaris van net A*N«J.V« Marinus Ja-
cobua HAKS. Op deze zitting werden o«m* de deelne-
ming aan net 3e wereldvredeaoongres en de voorbe-
reiding van de internationale conferentie ter ver-
dediging van de reenten van de jeugd DQoproken.

jje anti-Amerikaanse propaganda betreffende de
"bacteriologische" oorlog in Korea, die reeds in het
voorjaar korte tijd uit de communistische omroep en
de pers verdween, wordt ook thans op de achtergrond
geschoven* In plaats daarvan wordt regelmatig de aan-
dacht gevestigd op "terreurbombardementen", met na-
me het gebruik van napalm-bommen en een zgn, Ameri-
kaans plan tot uitroeiing van de Koreaanse bevolking,
stellig heeft de eerstgenoemde actie het beoogde
resultaat niet bereikt, mede omdat uit de gepubli-
ceerde foto's en reportages wel bleek, dat in de
"besmette" gebieden zeer zorgeloos met de "ziekte-
kiemen" werd omgesprongen*
Vertrouwelijke mededelingen bevestigen dat ook de
kaderleden van de G»?*!*., en zelfs si;}, die op ver-
gaderingen het publiek terzake moeten overtuigen,
niet (,meer) geloven in de waarheid van deze berich-
ten*
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