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HET 8ste ANJV-CONGRES

Op 2^, 25 en 26 december jl. organiseerde het communistische

Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) in Amsterdam zijn 8ste congres.

Het was sober van opzet en kan het best gekarakteriseerd worden al 3

een beraadslaging over interne aangelegenheden. Van de voorliggende

plannen is de met Pinksteren 19^1 te organiseren protestdemonstratie

tegen de opslag van atoomwapens in ons land stellig het belangrijkste.

Congresrede.

De congresrede werd uitgesproken door vice-voorzitter Roei WAL-

RAVEN. Volgens hem is het ANJV de enige "springlevende" politieke ar-

beiders jeugdorganisatie temidden van andere jeugdorganisaties, die niet

grote moeilijkheden te kampen hebben. WALRAVEN schreef deze gunstige

positie toe aan het klassekarakter van het verbond. Het ANJV ziet de

CPN als de enige politieke organisatie, die een consequente gedrags-

lijn volgt ten aanzien van de vrede en de jeugd. Daarom kan de CPN op

de steun van het verbond rekenen,

WALRAVEN riep de afdelingen op strijd te voeren tegen de gevaren

van de atoombewapening en de herleving van het Duitse fascisme» Hij

noemde in dit verband de met Pinksteren 19^1 te houden demonstratieve

fietstocht van Volkel over Soesterberg naar Amsterdam, als protest te-

gen de aanwezigheid van "atoomkoppen" hier te lande en tegen het

Kistemaker-project. De tocht is bedoeld als Nederlandse pendant van de

in april vorig jaar in Engeland gehouden Aldermastonmars, waaraan o.a,

de communist Jaap DUPPEN namens het ANJV heeft deelgenomen.

Voor wat de organisatie van het verbond betreft werd een nieuwe

ledenwerfactie aangekondigd. De vorige, in de afgelopen drie maanden

gevoerd, zou ruim 500 nieuwe leden opgeleverd hebben. Het ANJV heeft

nu blijkbaar de smaak te pakken en wil per 1 juli 19&1 het totale le-

dental met de helft verhoogd zien. Ook het verenigingsleven moet ver-

sterkt worden. Het verbond wil met zijn tijd meegaan en daarom disco-,

fan- en bromfietsenclubs vormen, aldus WALRAVEN,
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Discussie.

De langdurige discussie (in totaal 26 sprekers) leverde, behou-

dens de bijdrage van enkele hoofdbestuurders, slechts onbelangrijke

fragmenten op van het verenigingsleven in enkele afdelingen.

Bart SCHMIDT, lid van het dagelijks bestuur, critiseerde de ge-

brekkige voorlichting aan militairen over het gevaar van de atoombe-

wapening. Dit achtte hij een belangrijke taak van het ANJV. Voorts

kondigde hij de uitgave aan van een brochure, waarin de soldaten op

hun rechten gewezen worden. Deze moet helpen om een einde te maken

aan de "kadaverdiscipline" in het leger.

Tijdens de discussies arriveerde Paul de GROOT. In verband met

de kabinetscrisis riep deze speciaal de jonge bedrijfsarbeiders op om

de terugkeer van het kabinet De Quay te voorkomen. Hij zag het commu-

nistisch jeugdverbond als onderdeel van de Nederlandse arbeidersbewe-

ging (= CPN). Beide maken deel uit van de wereldbeweging, die vecht

voor overgang van het kapitalisme naar het socialisme.

Een nieuw hoofdbestuur.

In een besloten, huishoudelijke zitting werd een nieuw hoofdbe-

stuur van 53 personen gekozen. Ruim 20 ouderen maakten plaats voor

nieuwe bestuurders van jeugdiger leeftijd. Joop WOLFF, sinds augustus

T952 voorzitter, nam afscheid van het Verbond in verband met zijn leef-

tijd en zijn functies in de CPN. (WOLFF is lid van de dagelijkse lei-

ding der CPN en hoofdredacteur van De Waarheid). In zijn plaats werd

Bart SCHMIDT gekozen. Roei WALRAVEN werd nu officieel vice-voorzitter,

een functie die hij in feite al sinds september v.j. vervult. Hij zal

tevens belast worden met de dagelijkse leiding op het ANJV-kantoor.

Buitenlandse gasten.

Aan genodigden uit Oosteuropese landen en uit China waren visa

geweigerd. Het congres werd slechts bijgewoond door vertegenwoordi-

gers uit België en Frankrijk. Beiden voerden op de besloten zitting

het woord namens de communistische jeugdorganisaties van hun land.

Raoul van der STOCKT, de Belgische gast, sprak over de stakingen in

zijn land. De Fransman Jean LAURENCE memoreerde de strijd in Algerije.
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Geen belangrijk congres.

Het congres, bijgewoond door circa 190 gedelegeerden en een aan-

tal gasten, was goed voorbereid. Alles was tot in de puntjes geregeld.

De leiding had het congres goed in de hand en de stemming was enthousi-

ast. Dit bleek vooral toen Paul de GROOT arriveerde. Hem viel een ova-

tioneel applaus ten deel. Ook kwam dit tot uiting bij het afscheid van

Joop WOLFF en de verkiezing van Bart SCHMIDT tot voorzitter. Beiden

werden door de aanwezigen op de schouders genomen.

Desondanks heeft het congres weinig opgeleverd. De belangrijke

zaken had men gevoegelijk in één dag kunnen afhandelen. Er werd echter

nogal wat tijd verspild, doordat 'men voortdurend in herhalingen ver-

viel. De commissie voor de ledenwerving, die geacht werd practische

voorstellen te doen t.a.v. de taak om het totale ledental met ^>Q% te

verhogen, had nauwelijks effect. De commissie voor de Pinksterdemon-

stratie, waarin maar liefst 60 personen zitting hebben, heeft weinig

meer gepresteerd dan een summiere planning van de route, volgens welke

de tocht moet verlopen. De andere commissies deden navenant.

De indruk bestaat, dat men het congres zo lang heeft laten duren

om naar buiten en voor de leden zelf de schijn te wekken, dat wel de-

gelijk diepgaand over de jeugdbelangen is geconfereerd.

18 januari 19é>1
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Samenstelling ANJV-Hoofdbestuur 1960

BOEF de, Dirk

BOO de, Berend Jan

BOO-YISBERG de, Martine
Elisabeth

BOOTSMA, Gauke

BOSHART, Maurits

BRINK v.d., Arend
BRINK v.d., Arend

m.i.a.

DUPPEN, Jacobus Carolus

FRANCKEN, Nel m.i,a.
FRANEKER van, Maria Helena
Theodora

GROENENDIJK, Willy Hendri

HAKS, Magdalena

HOEKSEMA, Abraham

HOMMA, Ko m.i.a. HOMMA, Jacobus

JANISSEN, Jacobus

KEIJSER de,Adrianus Franciscus

LEEUW de, André Oscar

LEEUW de, Bob m.i.a. LEEUW de,
Jacob Johannes

LEEUW de, Han of ïïenny m.i.a,
LEEUW de, Joannes Martinus

MOLEN van der, Hendrik

MOLEN van der, Robert

NEIJENHOFF, Theodorus Hendricus

NIEUWENHUYSE, Wilhelmus Johannes
Adamus

PETSCHIJ, Wijnanda Jacoba

SCHMIDT, Bartholomeus

SCHWITTERS, Egbert Gerrit Ewe

SEEWALD-BORM, Elisabeth

STERKENBURGH, Geert

VERMEIJMEREN, Jacobus

Overschie

Amsterdam

1939 Amsterdam

1936 Lemmer

19̂ 0 Kampen

Heerlen

1928 Amsterdam

1938 Rotterdam

r1939 Hillsgers-
berg

Amsterdam

Amsterdam

1931 Amsterdam

1935 Amsterdam

1937 Oude-Pekela

1935 Amsterdam

1937 Amsterdam

1939 Amsterdam

Oude-Pekela

Haarlem

1932 Amsterdam

1938 Zaandam

Amsterdam

1930 Amsterdam

Bussum

1932 Amsterdam

1939 Emmen

Rotterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Lemmer

Amsterdam

Heerlen

Amsterdam

Rotterdam

Rotterdam

Amsterdam

Amsterdam/
Leeuwarden

Amsterdam

Amsterdam

Enschede

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Oude-
Pekela

Velsen

Amsterdam

Krommenie

Amsterdam

Amsterdam

Bussum

Amsterdam

Emmercom-
pascuum

Rotterdam
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VONDEL van, Piet m,i,a, VONDEL,
Pieter

WALHAVEN, Roelof Johan

WAERINK, Henk m.i.a,. WAREINK,
Christiaan Hendrik

WEEMA, Johanna Jacoba

WILLEMS, Adrianua Johannes

WOLFF-BULTJE, Trijntje Roelfina

Emmen

•1930 Amsterdam

• 1942 Heerlen

•1937 Amsterdam

•1930 Amsterdam

•1928 Amsterdam

Emmercom-
pascuum

Amsterdam

Kerkrade

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam
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