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ANJV-ACTIVITEIT TEN OPZICHTE VAK DS MILITAIRE ORGANISATIE

VAN 1956 TOT HEDEN.,

S_a_m_e_n_y_a_t_t_i_n_g
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De communistische activiteit ten opzichte van het

Nederlandse militaire apparaat is traditioneel een taak

van het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV).

Het ANJV beperkte zich daarbij vrijwel tot propa-

ganda door middel van het bondsorgaan "Jeugd", alsmede

plak- en pamflettenacties, speciaal gericht op de per-

soonlijke belangen der militairen : verkorting van de

diensttijd,'verruiming van verlof, vrijwaring van lijfs-

gevaar bij militaire oefeningen etc.

Rond de benoeming van generaal Speidel werd even-

eens een própaganda-actie opgezet.

In het najaar van 1957 toonde het Verbondsbestuur

van het ANJV zich zeer ontevreden over de slechte organi-

satie van het "militaire werk". Maatregelen werden voor-

gesteld om de band tussen in dienst zijnde ANJV-leden en

het Verbondsbestuur te versterken, teneinde een meer doel-

gerichte propaganda mogelijk te maken.

De betrokken leden en functionarissen reageren

echter maar traag. Men brengt niet veel enthousiasme

meer op voor dit werk, dat ook in het verleden weinig

effect sorteerde door het optreden der militaire en

civiele autoriteiten, alsmede door de negatieve reac-

ties derfbenaderde militairen.
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Inleiding.

Evenals in de voorgaande jaren werd de communistische

activiteit ten opzichte van bet Nederlandse militaire appa-

raat door de CPN' toevertrouwd aan het Algemeen Nederlands

Jeugd Verbond (ANJV).

De aard van deze activiteit en de hierbij aangewende

methodiek geven nagenoeg hetzelfde beeld te zien als in

vroegere jaren. Dit betekent, dat de rol van het ANJV zich

ter zake vrijwel bepaalde tot propaganda door middel van het

bondsorgaan "JeugdMt alsmede plak- en pamflettenacties, waar-

bij vooral de persoonlijke belangen van het militaire perso-

neel de nadruk kregen. De belangrijkste eisen waren: verkor-

ting van diensttijd, verruiming van verlof gedurende de feest-

dagen! vrijwaring van lijfsgevaar bij militaire oefeningen,

afwijzing van "Pruisische" discipline en verruiming der vrij-

st ellings- f acilit eit en. Daarnaast speelden ook zuiver politie-

ke motieven (zoals de benoeming van de Duitse generaal Speidel

in een Europese militaire functie) een rol. van betekenis.

Bij haar campagnes werd de ANJV-leiding gesteund door

de CPN, voornamelijk door middel van "De Waarheid" en de CPN-

fracties in het parlement»

Aangaande eventueel inlichtingenwerk, sabotage en in-
M

surrectie werden evenmin als in de voorafgaande periode bij-

zonderheden bekend.

Bijzonderheden.

1. Agitatie en propaganda.

Tijdens de ANJV-hoofdbestuursvergadering van 1^ en 15

'juli 1956 werd het winterprogram ('56 - '57) van het Verbond

besproken. Ook het"militaire werk" van het ANJV kwam daarbij

.-̂ ter sprake. Het vermeldde o.m. het organiseren van grote regio-
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nale jeugd-appèls voor ontwapening in Amsterdam, Rotterdam,
«

Enschede en Groningen.

Het ANJV nas hierin gestimuleerd door de Wereld Federatie

van Democratische Jeugd (WFDJ) - waarbij het ANJV is aangesloten

die in maart 1956 een enquête onder jongeren lanceerde, waarin

hun mening werd gevraagd over de betekenis van internationale

ontwapening voor hun leven en toekomst* Omtrent de uitvoering

van deze enquête in Nederland is evenwel niets gebleken.

Bij de directe benadering van de militairen vormde het

motief "diensttijdverkorting11 het voornaamste element in de

ANJV-propaganda* Daarbij maakte de communistische pers gretig

gebruik van de uitspraken, welke in andere westerse landen ten

gunste van verkorting van de militaire dienstplicht werden ge-

daan (o. a. in België en Noorwegen),

Dat MDe Waarheid" in staat is aan elke situatie een

"passende*1 uitleg te geven, bleek in dit verband nog eens,

toen n. a. v. de intrekking van een weekend-verlof op f̂ en 5

oktober 1956 in het militaire kampement te Nunspeet ongeregeld-

heden ontstonden. Een en ander moest volgens "De Waarheid" van

9 oktober worden gezien als "een uitbarsting van algemeen ver-

zet tegen de achttien maanden diensttijd".

E. J. Walraven en J. Berendsen - resp. voorzitter en

secretaris van het ANJV-diatrict Amsterdam - hadden op 8 okto-

ber met de commandant van het militaire opleidingskamp "Zee-

borg" te Amsterdam een onderhoud over de inschakeling van mili-

tair materieel bij het vervoer van militairen van en naar de

kazerne, ook al met het oog op het weekend-verlof*

Het militaire werk van het ANJV in de maand oktober zou

zich daartoe evenwel niet beperken. Artikelen in "De Waarheid"

van 11 oktober betreffende het recht op koatwinnersvergoeding

en van 19 «a 20 oktober van de hand van Jan Snellen betreffende

dienattijdverkorting, vormden de inleiding tot de herfst-pam-

flettenacti» van het ANJV.

Het hoofdmotief daarvan was verkorting van de diensttijd

twaalf maanden. Beweerd werd, dat uit het voorlopig verslag

" ;van de' Tweede Kamer over de begroting van Oorlog zou blijken,
"'"'"
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dat "zeer vele" leden zich afvragen, of een dienattijd van

twaalf maanden niet mogelijk zou zijn. Verder sprak het Ver-

bond zich uit tegen de toepassing van "lijfstraffen" (kazerne

te Bergen op Zoom) en voor een betere vervoersregeling.

De pamfletten werden op 28 oktober verspreid bij de sta-

tions te Den Haag en aangetroffen in het bezit van een ̂ 5-tal

militairen in de legerplaats Ossendrecht (vermoedelijk ontvan-

gen in de trein of op het station te Amsterdam) en van 2 dienst-

plichtigen in een kazerne te Bergen op Zoom,

Was deze oktober-actie mede te beschouwen als een uiting

van de gebruikelijke opleving van de ANJV-activiteit na de

zomermaanden, de december-actie van het Verbond vond - zoals

in het verleden wel vaker het geval was - haar grond voor een

groot deel in het Sint Nicolaas-feest } daarnaast leverden ook

de politieke gebeurtenissen in het buitenland (conflict Israël-

Egypte) stof voor deze actie. In de militaire trein, die op k

december recruten voor eerste oefening van Leiden naar Bergen

op Zoom vervoerde, werden ANJV-pamf letten aangetroffen, welke

een protest behelsden tegen de opkomst van recruten vlak voor

Sint Nicolaas.

In de pamfletten, die op 2 december (Den Haag) en op 9

december (Amersfoort) door ANJV-ers werden verspreid onder van

verlof terugkerende militairen, werd tevens aandacht besteed

aan de politieke gebeurtenissen in het Midden-Oosten (leuze:

"Handen af van Egypte"). Dit element maakte trouwens ook deel

uit van de pogingen, die de communisten op andere fronten deden

om de aandacht van het publiek af te leiden van de affaire

Hongarije.

b. Voorjaar 1252-a== = K== = ==iïi=i

Na de jaarwisseling schonk de ANJV-leiding in sterke

mate aandacht aan de over het gehele front der communistische

partijen en mantelorganisaties gevoerde actie tegen de benoe-

ming van generaal Speidel tot opperbevelhebber der NAVO-land-

»EU strijdkrachten in de Midden- Europese sector. In deze actie

,werd het AKJV voorgegaan door de WFDJ. De houding van deze

internationale organisatie was duidelijk tot uitdrukking ge-
&< " '" ̂

ïn:de resolutie, welke het Uitvoerend Comité tijdens
"
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zijn van 18 tot 21 februari 1957 in Berlijn gehouden zitting

aannam. Daarin werd gewezen op het gevaar van een herlevend

Duits militairisme, de terugkeer van ex-nazi-generaals op het

politiek» toneel en in het bijzonder de benoeming van generaal

Speidel in zijn NAVO-functie. Alle jongeren werden in de reso-

lutie opgeroepen tot verzet tegen deze beslissing. (De genoem-

de vergadering werd namens het ANJV bijgewoond door de voorzit-

ter J.F.Wolff en de vice-voorzitter B. Schmidt).

Na de meeting van Berlijn kwam de "Speidel"-actie van

het ANJV tot ontplooing. De Verbondsleiding had daarbij tevens

oog voor de desbetreffende activiteit van de communistische

jeugdbeweging in het buitenland. Zo gewaagde het blad "Jeugd"

(no. 3 - maart/april 1957) van een publicatie in het orgaan

van het Franse communistische jeugdverbond, betreffende een

"open brief" van een 15-tal dienstplichtige Franse jongeren -

wier vaders in de laatste wereldoorlog om het leven kwamen -

aan president Coty. Een der in "Jeugd" gepubliceerde zinsneden

uit deze brief luidde: "Ons geweten legt ons op te weigeren

dienst te nemen in een leger, dat een aantal aanvoerders telt

van moordenaars van onze vaders".

(Een analoog geval deed zich in Nederland voor in de

zomer van 1957? toen een marinier een rekest zond aan de minis-

ter met het verzoek om vervroegd ontslag uit de militaire

dienst l.v.m. de bewuste benoeming van generaal Speidel. De

vader van deze marinier waa in 19̂ 2 door de Duitsers gefusil-

leerd. Er zijn echter geen aanwijzingen, waaruit zou kunnen

blijken, dat de betrokken militair relaties met communisten heeft

onderhouden).

Een ANJV-hoofdbestuurslid, vermoedelijk Tr.R.Wolff-Bultje,

opperde in besloten kring het plan om pakketjes met propaganda-

materiaal tegen generaal Speidel aan militairen te zenden. Men

wilde voor de adressering o.m. gebruik maken van gegevens uit

Nederlandse radio-programma's voor de strijdkrachten. Als af-

zender wilde men niet het ANJV, doch een gefingeerde naam ver-

melden.

Overeenkomstig deze plannen werden op 't en 7 april aan

diverse onder-delen en een aantal militairen persoonlijk nauw-

keurig geadresseerde enveloppen met pamfletten toegezonden;

WÏ wel: -op *f april aan onderdelen te Bussum, 's-Hertogenbosch,.£•«•.

. - - - 5 -
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Velsen, en Ossendrecht en persoonlijk aan een achttal soldaten

van een onderdeel te Steenwijkerwold (van wie er twee communis-

tisch georiënteerd bleken te zijn); voorts op 7 april aan een

dertiental dienstplichtige soldaten in een kazerne te Amersfoort„

Van militaire zijde werd het aannemelijk geacht, dat de

betreffende adresseringen niet alleen ontleend werden aan de

genoemde radio-programma's, doch ook aan publicaties in het

officiële orgaan "De Legerkoerier" en Nederlandse dagbladen,

alsmede aan "inside information".

De bedoeling militairen bij de "Speidel"-actie te betrek-

ken had ook de leiding van het ANJV-district Amsterdam, toen

zij in de week van 18 tot 23 maart 1957 - in het havengebied

en bij de grote bedrijven van Amsterdam-Noord - pamfletten deed

verspreiden, waarin de Amsterdamse jongeren werden opgeroepen

op 26 maart d.a.v. deel te nemen aan een demonstratie tegen ge-

neraal Spaidel voor het huis van de burgemeester, gepaard gaan-

de met de overhandiging van een petitie. Volgens deze pamflet-

ten zou de ANJV-delegatie bestaan uit twee bestuurders van het

ANJV, twee dochters van gefusilleerde stakers (19̂ 2) en een aan-

tal dienstplichtige militairen.

De overhandiging van het protest vond plaats in aanwezig-

heid van circa 150 jongeren, grotendeels ANJV-leden. Omtrent de

aanwezigheid van in actieve dienst zijnde militairen in de dele-

gatie werd evenwel niets bekend.

C Een oproep van de Amsterdamse ANJV-leiding tot de leden

om op 5 Juli aanwezig te zijn bij het Nationale Monument op de

Dam uit protest tegen het verwachte bezoek van generaal Speidel

aan Nederland had helemaal geen resultaat: de demonstratie werd

ïïns t gelast. /.

p". Ook werden pamfletten aangeplakt met het opschrift:"Onder

•wSpeidel willen wij niet dienen" nabij kazernes, bijvoorbeeld

3̂ 5 Ut;i:echt (kazerne Croeselaan; 10 april), te Soesterbarg (nabij

•'ifhjfey'liegVëld;•'•'! .april), alsmede op de buitenmuren van kazerne-

Ĥ |bô w|ii t a Rotterdam, Deventer en Haarlem (eind mei/begin juni),

:«l|$nf plaatsen waar zich geen militaire kampementen bevinden

!* cFitisterwplde; 8 mei).
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In de vacantie-tijd verflauwde de ANJV-actie tegen gene-

raal Speidel uiteraard aanmerkelijk.
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/ "A»: -i-'ï.'7'̂ ' it^iïiivrr-;

"SÊsMSif:

^s t̂f|'̂ ^^^^H'̂ l''i-
...ivjw;.

"^;&&v

c. Zomer 1252-
= === = = =—= BB

Deze verflauwing betekende intussen niet, dat de Verbonds-

leiding op haar lauweren wilde gaan rusten. Integendeel: twee

gebeurtenissen - Sén in Nederland, één in België - gaven de ANJV-

bestuurders aanleiding de actie voor diensttijdverkorting op-

nieuw in hun aandacht te betrekken.

De eerste betrof het geval van twee militairen in Weesp,

die door een administratief misverstand aanvankelijk de toezeg-

ging verkregen op 1*f juni de militaire dienst te mogen verlaten,

. doch later bericht ontvingen, dat dit eerst op 24 augustus zou

kunnen geschieden. De bewuste militairen zonden hierop een rekest

aan de Minister van Oorlog, waarin zij hem verzochten in verband

met de aanvankelijke toezegging vervroegd uit de militaire dienst

te worden ontslagen.

Deze zaak kwam het ANJV ter ore, dat hierin een mogelijk-

heid zag tot een propagandistische manoeuvre. Het hoofdbestuur

zond dan ook op 23 mei een schrijven aan de Minister van Oorlog

met het verzoek alsnog groot verlof aan deze militairen te wil-

len verlenen. Toen het rekest van de bedoelde soldaten was inge-

willigd verscheen in "De Waarheid" (dd. 20 juli) de mededeling,

dat.zij "overeenkomstig het verzoek van het ANJV-hoofdbestuur"

met vervroegd verlof waren gezonden. In feite had het ANJV -

fn antwoord op zijn verzoek - van de zijde van het Ministerie

van Oorlog alleen de mededeling ontvangen, dat de soldaten naar

aanleiding van hun rekest één maand eerder de militaire dienst

konden verlaten. Door de communistische pers werd een en ander

echter uitgelegd als een succes van het ANJV.

Een belangrijker stimulans voor hernieuwde activiteit op

het militaire terrein vormde de verkorting van de militaire dienst-

tijd in België van 18 tot 15 maanden, o.m. bekend gemaakt in "De

Waörheid" van 27 mei 1957. "De Waarheid" van 2 juli noemde de

actie voor diensttijdverkorting in België een voorbeeld feer na-

volging. Het juli/augustus nummer van "Jeugd" was dan ook voor
>"• * ' ,,

, een belangrijk deel aan de verkorting van de diensttijd in België

•rj.~g.twl j d tmott&J "Wanneer in Nederland"). Tevens deed de Verbonds-
-

, r,
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leiding in juli een gestencild schrijven toekomen aan alle

afdelingen met als bijlagen een aantal affiches "Omlaag de

diensttijd" en extra stroken met het opschrift "In België

van 18 op 15 maanden, nu ook in Nederland". In het schrijven

werd de eis gesteld, dat in ons land de diensttijd zou worden

verkort tot 16 maanden, als overgang naar 12. De afdelingsbe-

sturen werden met het oog op de actualiteit tot spoed gemaand

bij het uitvoeren van de bedoelde plakactie. Verder werd in

het schrijven de verschijning aangekondigd van een uitvoerig

manifest over de diensttijdverkorting in België, dat de afde-

lingen zo snel mogelijk dienden te verspreiden onder de "direct

belanghebbenden".

Hoewel de aanwezigheid van deze manifesten kort hierna

werd gesignaleerd (o.m. bij de afdelingen in Zuid-Limburg en

in Den Haag), kwam van praktische uitvoering der ontworpen

actie voorshands niets terecht. Eerst in de herfst van 1957

zou aan deze actie begin van uitvoering worden gegeven.

d. Najaar 195Z-
CS±!:=BI==S££±=

Voortbouwend op de juli-voornemens werd in het nieuwe

ANJV-winterprogramma ('57 - '5̂ ) m«er aandacht aan het mili-

taire werk besteed dan bij de vorige gelegenheid het geval was

geweest. Als "bijdrage in de strijd voor de vrede" werd in dit

programma naast de actie tegen de atoombom die voor verkorting

van de militaire diensttijd "in navolging van België" genoemd.

Tijdens een districtsconferentie te Amsterdam dd. 28 en

29 september, bleek, dat de Verbondaleiding zeer ontevreden was

over het gebrek aan activiteit der ANJV-leden tijdens hun ver-

blijf in militaire dienst. Volgens het ANJV-hoofdbestuurslid

R.J.Walraven - voorzitter van het district Amsterdam - was er

tevens onvoldoende contact met het bestuur. Vooral ten gevolge

van dit laatste zou de ANJV.leiding onvoldoende op de hoogte

zijn van de situatie in de militaire dienst.

Walraven adviseerde de ANJV-ers gedurende hun verblijf

onder da wapenen de leiding van het Verbond schriftelijk op de

hoogte te houden van hun wederwaardigheden, ook al leken die nog

zo,onbetekenend. In dit verband verzocht het Amsterdamse districte

- 8 -
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bestuurslid J.C.Duppen de afgevaardigden om de namen, leger-

nummers, onderdelen etc. van de leden in militaire dienst op

te geven aan het bestuur.

De achtergrond van al deze voorstellen was de wens van

de Verbondsleiding om de algemene propaganda in én ten opzichte

van de militaire organisatie doelgerichter te maken. Een betere

informatie over het militaire apparaat zou het ANJV in dit op-

zicht stellig ten voordele strekken. Daarnaast beoogde het ver-

bondsbestuur met de aanbevolen maatregelen vermoedelijk de di-

recte propaganda-activiteit onder de militairen zelf met meer

succes dan voorheen te bedrijven.

Voorts wilde de ANJV-leiding de band met haar leden ook

tijdens hun maandenlange verblijf in militaire dienst hand-

haven, mede om hen in politiek opzicht "van vreemde smetten"

te vrijwaren. In verband met dit laatste onthulde het Amster-

damse districtsbestuur het plan om gedurende de weekends con-

tact mat de betrokken leden-militairen op te nemen.

Ondanks de uitvoerige interne gedachtenwisseling over het

militaire werk en de grootse plannen, die men sinds juli koes-

terde om een nieuw offensief tegen de diensttijd te lanceren,

duurde het tot oktober voordat men op dit punt van zich deed

horen. Weliswaar toonde het propaganda-app «.raat van het ANJV

op het onderhavige terrein incidenteel reeds eerder tekenen

van leven - zoals naar aanleiding van ziekte-gevallen onder

Nederlandse militairen in het Duitse Sennelager en naar aan-

leiding van de door de Nederlandse regering afgekondigde be-

stedingsbeperking - doch tot pamfletten- en plakacties kwam

het eerst later. Overigens hadden deze acties niet die omvang,

die na alle ophef en plannenmakerij verwacht zou mogen worden.

De inleiding tot de campagne vormde het optreden van de

ANJV-ploeg, die op 16 september in verschillende straten te

Amsterdam atroken plakte met het opschrift: "Verlaging van de

diensttijd; in België van 18 op 15 maanden, nu ook in Nederland".

Vervolgens werd door enige ANJV-leden op zaterdag 5 okto-

ber een 25-tal biljetten "omlaag de diensttijd" geplakt in een

omgeving van de Nieuwe Alexander- en Frederikskazerne te Den-

Haag. De laatste actie moet worden gezien als een uitvloeisel

- 9 -
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van de Haagse districtaconferentie van het ANJV dd. 2 oktober

1957» waar de vice-voorzitter van het Verbond B. Schmidt op-

merkte, dat men meer moest doen op het gebied van de actie voor

verkorting van de diensttijd, zoals plakken, kalken en versprei-

ding van manifesten.

Op 12 oktober betoonde het Haagse ANJV zich opnieuw ac-

tief. Men plakte in de omgeving van een voetbalveld circa 20

pamfletten van het type "Omlaag de diensttijd".

Dezelfde maand, op 28 oktober, werden "anti-Speidel"-

pamfletten in beslag genomen op het station te Assen. In deze

plaats werd op 5 november een pamflet " in België van 18 op 15

maanden" aangetroffen aan de hoofdpoort van een kazerne.

Niettegenstaande de pogingen van hoofdbestuur en districts-

leiding is het in de herfst van 1957 verder niet tot plaatse-

lijke acties tegen de diensttijd gekomen.

Rond het Sint Nicolaasfeest deed zich voor het ANJV een

nieuwe gelegenheid voor om de militairen propagandistisch te

benaderen, welke poging - ondanks de originele opzet - opnieuw

niet het resultaat opleverde, dat men er in leidende kringen

der communistische Jeugdbeweging van had verwacht. Dankzij

tijdige informatie wist de spoorwegrecherche, in samenwerking

met de Koninklijke Marechaussee en de plaatselijke politie,

ongewenste situaties het hoofd te bieden.

De interne voorbereiding van de Sint Nicolaasactie dateer-

de reeds van medio november. De eerste aanwijzing vormde een

publicatie in "De Waarheid" van 12-11-57, volgens welke het

hoofdbestuur van het ANJV brieven zond aan de Minister van Oor-

log en de leden van de Tweede Kamer, waarin werd aangedrongen

op uitstel van eerste oefening tot na 6 december voor de mili-

tairen, die op 3 december onder de wapenen moesten komen. Vol-

gens "De Waarheid" van 2? november had de Minister op dit ver-

zoek afwijzend beschikt. Dit bracht het communistische Tweed»

Kaaerlid H» Gortzak er toe de betrokken bewindsman te vragen

de datum van opkomst der betrokken dienstplichtigen alsnog uit

te stellen tot na het Sint Nicolaasfeest. Dat deze interpella-

tie, nagenoeg uitsluitend propagandistische betekenis had en

dat men geen wijziging in het ministerieel besluit verwachtte,

blijkt wel uit het feit, dat de ANJV-leiding reeds op 18 novem-
ft
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b«r een circulaire aan alle afdelingsbesturen zond met instruc-

ties betreffende een op 3 december - de inlijvingsdatum - uit

te voeren actie.

De bedoeling was op de genoemde datuip surprise-pakketten

uit te reiken aan de dienstplichtigen, met als bijlage een

schirapdicht op de Minister van Oorlog. Overeenkomstig dit plan

werden op 3 december door leden van het Verbond Sint Nicolaas-

surprises overhandigd aan rekruten (in burgerkleding) op de

stations te Amsterdam (CS). Rotterdam, Den Haag (SS), Haarlem

en Zwolle. Op het station te Amsterdam, konden ca» 100 van

deze pakketten in beslag worden genomen. Door de Koninklijke

Marechaussee werden in de militaire trein van Amsterdam naar

Bergen op Zoom voorts ongeveer 2?O pamfletten in beslag geno-

men, gericht tegen de duur van de diensttijd.

In de meeste gevallen konden de daders worden geïdenti-

ficeerd c.q. geverbaliseerd.

In het algemeen reageerden de opkomende rekruten - waar-

schijnlijk mede door het optreden van recherche en marechaussee

negatief op deze ANJV-actie.

Overigens hebben de ANJV-afdelingen zelf in veel beperk-

ter mate aan de oproep van het hoofdbestuur gehoor gegeven dan

op grond van de wijde verspreiding der instructies dienaangaan-

de verondersteld mocht worden.

e. Voorjaar=125§.

D« teleurstellingen, ondervonden bij de gebrekkige uit-

voering van de juli- en november-instructies door de afdelin-

gen, hebben het hoofdbestuur er niet van weerhouden^ zijn goede

voornemens ten aanzien van het militaire werk - neergelegd in

het winterprogramma - te handhaven. Zo richtte het hoofdbestuur

op 10 januari 1958 een schrijven tot een aantal afdelingen

(o.m. Den Haag, Hotterdam en Deventer) een grote hoeveelheid

exemplaren van de januari-editie van "Jeugd" gedurende een der

volgende weekends aan de stations te verspreiden onder mili-

tairen (merendeels rekruten), die naar hun garnizoenen terug-

keerden. De aanleiding hiertoe was kennelijk een in dit blad

opgenomen uitvoerige publicatie onder de titel "drie weken

rekruut" (reportage "van hardheid en discipline"), waarin o.a.

" ;, ' ' - 11 - n
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de opleidingsmethodiek in verschillende garnizoenen werd

gehekeld.

Exemplaren van de editie werden o.m. in beslag genomen

in de legerplaats Ossendrecht, één der in het artikel bespro-

ken militaire garnizoenen. In Rotterdam vond de verspreiding

op 19 januari plaats, in Deventer op 26 januari.

2c Inlichtingenwerk, sabotage, insurrectie»

Omtrent deze vormen van activiteit - indien zij al be-

horen tot het militaire werk van het ANJV - werden evenmin

als in het jongste verleden bijzonderheden bekend.

Weliswaar gaven uitlatingen van hoofdbestuurszijde -

zoals gedaan tijdens de meergenoemde districtsconferentie

in Amsterdam - een bepaalde interesse weer ten aanzien van

de gang van zaken in het militaire apparaat, doch een en

ander heeft bovenal tot doel de ANJV-propaganda in het mili-

taire vlak beter te "richten".

Ook bij ongeregeldheden, zoals die van k en 5 oktober

1936 in hot kamp Nunspeet i.v.m. de intrekking van een weekend

verlof, kon geen bijzondere achtergrond - i.c. een rol van de

communisten - worden geconstateerd, zij het dat de communis-

tische pers heeft getracht dit gebeuren propagandistisch uit

te buiten•

Kennelijk wil men van communistische zijde onder de

huidige staatkundig- politieke verhoudingen niet het risico

lopen partij of mantelorganisaties te compromitteren door

leden in militaire dienst bijaondere opdrachten te verstrek-

ken op het gebied van inlichtingenwerk, sabotage of insurrec-

tie. Integendeel, veelvuldig wordt geconstateerd, dat de com-

munistische Jongeren hun militaire dienst met evenveel - soms

zelfs meer - ijver vervullen dan hun andersgeoriënteerde col-

lega's* Hieraan wordt wel eens de conclusie verbonden, dat

de partij het met het oog op eventuele toekomstige oorlogs-

omstandigheden of een revolte op prijs stelt te kunnen be-

schikken over een in militair opzicht getrainde aanhang»

Recente uitspraken van partijzijde in deze richting zijn

echter niet bekend.
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III. . Conclusie^

Waarschijnlijk zal het ANJV op de gebruikelijke wijze

voortgaan met zijn campagne voor verkorting van de militaire

diensttijd in Nederland, temeer waar onlangs in het Nederlandse

parlement ook van onverdachte politieke zijde de Minister van

Oorlog werd gevraagd naar de mogelijkheid de diensttijd in ons

land enigszins te bekorten.

Het studierapport over de militaire dienst, dat op het

ANJV-congres van 5, 6 en 7 april 195^ te Amsterdam werd voor-

gelezen» noemt dit ook als eerste programma punt.

Andere verlangens van de Verbondsleiding zijn blijkens

het rapport:
Democratisering van het leger (vrijheid van vergadering,

vrijheid van meningsuiting en het recht om alle gewenste

publicaties te lezen).

Verbod van anti-communisme en oorlogs-propaganda in het

leger.

Opheffing van de verplichting tot deelname aan de geeste-

lijke verzorging.

Verhoging van soldij, grotere veiligheid en bescherming

van de gezondheid der miliciens.

Het congres besloot een speciaal blad uit te geven voor

ANJV-leden in militaire dienst.

Omtrent instructies ten aanzien van het militaire werk

van de zijde van de WFDJ is de laatste tijd niets gebleken.

De ANJV-leiding heeft - zoals ook in de besproken periode

werd geconstateerd - nooit op veel succes bij haar onderhavige

activiteit kunnen bogen. Dit was enerzijds een gevolg van het

ingrijpen van militaire en civiele autoriteiten, anderzijds

ook van de negatieve reacties der benaderde militairen.

Tenslotte valt nog te bezien in hoeverre de verschillende

ANJV-afdelingen de centrale aanbevelingen ter harte zullen nemen

en in hoeverre de verbondsleden onder militaire dienst hun indi-

viduele medewerking zullen verlenen om tot verbetering van het

•̂  v ^militaire werk te geraken.
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De ervaring, die in het verleden bij de ten uitvoer-

legging van dergelijke plannen werd opgedaan, noopt in elk

geval tot groot voorbehoud.

juni 1958.


