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5e OPSJ - CONGRES.
S A M E N V A T T I N G
Van 22 t/m 2^ december 1956 vond in De Kaag het 5e congres van de
circa ^00 leden tellende communistische Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ) plaats.
Tijdens de eerst in november aangevangen voorbereidende ledenvergaderingen werd o.m. de discussiegrondslag besproken; op de samenstelling
daarvan werd waarschijnlijk belangrijke invloed uitgeoefend door de ANJVvoorzitter J.F.WOLFF, die als lid van de dagelijkse leiding der CPN verantwoordelijk is voor het communistische jeugdwerk in Nederland.
In de discussiegrondslag wordt o.m. de Hongaarse kwestie aangesneden
Erkend wordt, dat binnen de OPSJ géén eenheid van opvatting bestaat over
het Russische ingrijpen in Hongarije. In navolging van de CPN en de andere mantelorganisaties concludeert de OPSJ-leiding, dat de Grote Mogendheden hun militaire "blokken" moeten ontbinden. Daar onder worden zowel de
NATO als het Pact van Warschau gerekend.
De bespreking van de reacties in Nederland op het gebeuren in Hongarije resulteerde o.ra. in een telegram aan de Nederlandse Regering, waarin werd geprotesteerd tegen het verbreken der culturele en sportbetrekkingen met de Oost-Europese landen.
Voorts besloot het congres - naast de bestaande hulpverlening aan
Hongarije - een actie voor hulp aan de Egyptische jeugd te organiseren
met medewerking van het Egyptische Rode Kruis.
Ook de toestand bij het Nederlandse Onderwijs maakte deel uit van
de congresagenda. In dit verband werd o.m. besloten tot het zenden van ee;
protest aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van zijn standpunt inzake de salariëring van het onderwijzend per
soneel.
Het belangrijkste intern-organisatorische vraagstuk, dat het congres aan de orde stelde, was een statutenwijziging, inhoudende, dat het
congres en de hoofdbestuuraverkiezing voortaan niet meer eens in de twee
jaar, doch jaarlijks zullen plaatsvinden.
Het tijdens het congres gekozen nieuwe hoofdbestuur - organisatieraad geheten - telt thans 20 leden, van wie er 10 reeds zitting hadden
in de oude organisatieleiding. Van hen is de oud-voorzitster Tr.R,BIJLTJE
echtgenote van J.F.WOLFF voornoemd, ongetwijfeld de belangrijkste figuur
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5e OPSJ - CONGRES.
Inleiding.
Van 22 t/m 2*f december 195e vond in een Jeugdherberg te De Kaag
het 5e congres plaats van de in november 19^7 opgerichte communistische mantelorganisatie voor de "schoolgaande" jeugd tussen 12 en 30
jaar, de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ). Het
ke congres werd eind oktober 195^ in Lunteren gehouden.
Het congres werd bijgewoond door k7 jongeren, o.w. 2 afgevaardigden van de communistisch georiënteerde Democratische Studenten
•

Organisatie (DSO) "Pericles" te Amsterdam en 2 landelijke

functiona-

rissen van de zusterorganisatie voor de werkende jeugd, het communistische Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV).
De OPSJ-secretaris F.MULLER (224-5-l32 A'dam) opende het congres; de leiding ervan was in handen van de voorzitter der organisatie F.F.BEKKER (2^-1-'3^ A'dam).
De agenda van het congres vermeldde behalve de behandeling van
de discussiegrondelagi als belangrijkste punten een statutenwijziging en de verkiezing van een nieuw hoofdbestuur, in OPSJ-kringen
organisatieraad genoemd.
Voorbereiding.
In leidende ANJV- en OPSJ-kringen werd begin november vorig
jaar de vraag aan de orde gesteld, of het congres zou moeten worden
uitgesteld in verband met de voor de communisten ongunstige reacties
op de gebeurtenissen in Hongarije na de *fe november, die zich ook
in de OPSJ openbaarden.
Mede op aandringen van de voormalige OPSJ-voorzitster Tr.R.
WOLFF-BULTJK (7-1-'28 A'dam) werd niettemin besloten het 5e•congres
doorgang te doen vinden onder de motivering, dat de heftige reactie
op de genoemde gebeurtenissen na verloop van enkele weken wel wat
zou "betijen".
- Intussen -
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Intussen kan men zich afvragen, wat de redenen geweest kunnen zijn, dat de congresvoorbereiding vóór november 195& nog geen
aanvang had genomen.
Mogelijk heeft de OPSJ-leiding de besluiten van het begin
oktober gehouden bijzondere CPN-congres willen afwachten, alvorens
de discussiegrondslag op te stellen.
In de tweede plaats kan het de organisatoren van het OPSJcongres moeilijk zijn gevallen de weinig actieve OPSJ-afdelingen
aan de vooravond van het congres tot bijzondere werkzaamheid aan
te zetten.
Hoe het zij, eerat in het novembernummer van "Spectakel" het maandblad der OPSJ - werd medegedeeld, dat inmiddels een landelijke leden- en abonnee-werfcampagne was ingezet, welke zou worden afgesloten met het 5e congres. Zulke campagnes plachten ook bij
de voorbereiding van vroegere congressen der communistische jeugdbeweging te worden gehouden: de organisatoren trachten op deae
wijze - juist in de voorbereidingsperiode voor een congres - kader
en leden tot grotere ijver op te wekken.
Voorts werd bekend, dat vóór 15 december de afdelingsbesturen
ledenvergaderingen dienden uit te schrijven, waar de gedelegeerden
en gasten voor het congres aouden moeten worden gekozen en de discussiegrondslag besproken.
Een bijzonder licht op de moeilijke financiële situatie, waarin de OPSJ verkeert, werpt nog het feit, dat thans voor het eerst
de helft van de aan het congres verbonden deelnemingskosten (totaal
ƒ6.- per persoon) door de afgevaardigden zelf moest worden betaald.
Discussiegrondslag.
«

De discussiegrondslag voor het congres werd in de loop van
de maand november opgesteld door Tr.R.WOLFF-BULTJE en F.F.BEKKEE,
Hoewel Tr.R.BULTJE in december 1955 in verband met haar taak
in het voorbereidingscomité voor het - in 195? te Moskou te houden 6e Wereldjeugdfestival aftrad als landelijk voorzitster van de OPSJ,
bleef zij in deze organisatie een belangrijke rol spelen. Daarin
werd zij bijgestaan door haar echtgenoot, de ANJV-voorzitter J.F.
WOLFF (lit-3-«27 Velsen), die zich na het jongste CPN-congres zag
benoemd in de dagelijkse leiding der partij en in deze functie o.m.
- is -
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is belast met de verantwoordelijkheid voor het communistische jeugdwerk hier te lande.
In de discussiegrondslag worden allereerst verschillende
vraagstukken op het terrein der buitenlandse politiek aangesneden,
met als voornaamste de kwesties Hongarije en Egypte.
Gezien de invloed van het echtpaar WOLFF op de samenstelling
van de discussie-grondslag was de kans reeds van tevoren erg klein,
dat de bij sommige OPSJ-leden aanwezige ontstemming over het optreden der Sowjet-troepen in Hongarije volledig zou worden weergegeven.
Anderzijds konden de opstellers aan deze kwestie ook niet zonder meer
voorbijgaan..
Erkend wordt dan ook, dat over de .noodzaak van het ingrijpen
in Hongarije door het Sowj et-leger de meningen binnen de OPSJ verdeeld zijn.
Het communistische dagblad "De Waarheid" d.d. 2? december nam
deze zinsnede over in zijn publicatie betreffende het 5e OPSJ-congres
Niettemin wordt in de verklaring der OPSJ-leiding het accent gelegd op het "misbruik" van de kwestie Hongarije in Nederland, waarbij
o.a. wordt gewezen op de verbreking van de culturele en sportbetrekkingen met de Sowjet-Unie, het optreden van het Nederlands Olympisch
Comité (NOG) en van de PEN-club. Het Brits-Franse optreden in Egypte
wordt scherp gelaakt.
Bestreden wordt de opvatting dat de zgn. koude oorlog weer volop aan de gang zou zijn. Wel wordt erkend,dat andere landen - zoals
België en Denemarken - meer profiteerden van de ontspanning die intrad na de medio 1955 in Génève gehouden ministersconferentie

dan

Nederland, waar de regering weigerde - aldus het verslag - de bewapeningskoaten te verlagen en de diensttijd te verkorten.
In de discussiegrondslag wordt geconcludeerd, dat de grote
mogendheden hun bases op het grondgebied van andere landen dienen
op te heffen en de bestaande militaire "blokken" moeten ontbinden.
Daaronder worden zowel de NATO als het Pact van Warschau gerekend.
Deze conclusie stemt overeen met de politiek van de SowjetUnie, de CPN en verschillende mantelorganisaties, waaronder de cora- munistische -
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munistische Vredesbeweging.
Een volgend punt in de discussiegrondslag is de propaganda
voor het 6e Wereldjeugdfestival, waarnaar de OPSJ volgens eerder
gedane mededelingen een zestigtal leden wil afvaardigen. Voorts wil
de OPSJ-leiding, als uiting van solidariteit, de uitzending van een
Indonesische scholier naar dit festival financieren.
Tenslotte stelt men zich voor ter vergroting van de internationale solidariteit onder de jongeren correspondentie te gaan voeren
met jongeren in onderontwikkelde en Oost-Europese landen en in de
afdelingen speciale werkgroepen in het leven te roepen ter bestudering van deze landen.
Het tweede deel van de discussiegrondslag

behandelt de organi-

satorische verbeteringen in het werk der OPSJ.
Allereerst wordt in dit verband gewezen op de noodzaak van leden- en abonneewerving, zij het, dat de organisatie in dit opzicht
sinds november 195^ grote stabiliteit zou hebben vertoond. Waar schatting bedraagt het aantal leden der organisatie circa ^00 en de oplage van het blad "Spectakel" circa 1500.
Verder wordt opgemerkt dat de in december 1955 aangekondigde
en vervolgens ook doorgevoerde fusie van verschillende kleine afdelingen (o.a. in de Zaanstreek, Haarlem en het Gooi) met die van het
ANJV en ontbinding van het districtsbestuur te Amsterdam resulteerde
in het beter functioneren van de overige OPSJ-afdelingen (o.a. in
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), waaraan na deze fusie
meer aandacht door de verantwoordelijke hoofdbestuurders kon worden
gewijd.
De OPSJ-leiding stelt zich voor door vernieuwing van de afdelingsbesturen ruimte te maken voor nieuwe initiatieven, die in de
organisatie "een frisse wind zullen doen waaien".

Het Congres.
De OPSJ-voorzitter F.F.BEKKER opende het congres met een rede,
waarin hij met name de Hongaarse kwestie behandelde.

- Hij -
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Hij sloot zich daarbij geheel aan bij hetgeen de discussiegrondslag terzake vermeldde. Verder betoogde hij, dat de OPSJ-leiding de gebeurtenissen in Egypte en Hongarije objectief had beoordeeld en juist door haar "neutraliteit" een gering ledenverlies had
geleden. Overeenkomstig dit neutrale standpunt kondigde hij aan, dat
de OPSJ, naast steunverlening aan Hongarije - welke zij evenmin als
de partij blijkt te schuwen - een actie tot hulp aan de Egyptische
jeugd op touw zal zetten door de verkoop van kaarten (25 cent per
stuk), waarvan de opbrengst zal morden afgedragen aan het Egyptische
Rode Kruis.
De eigenlijke werkzaamheden ten congresse, welke gebaseerd
waren op de zo juist behandelde discussiegrondslag, werden verdeeld
over een viertal commissies t.w.s
1. Een commissie voor het vraagstuk der internationale uitwisseling;
rapportrice: Tr.R. WOLFF-BULTJE;
2.

Een commissie voor vraagstukken betreffende de onderontwikkelde
gebieden; rapporteur : W.K.GNIRREP (12-10-'^0 Amsterdam);

3<>

Een commissie voor vraagstukken, betreffende onderwijs, kunsten
en wetenschappen; rapporteur: C.PORCELIJN (20-9-'31 Amsterdam);

k.

Een organieatiecommissie; rapportrice.: H„ de JOHG-MULDER (9-10-28
Hilversum).
Op voorstel van de eerste commissie zond het congres een te-

legram aan de Nederlandse Regering, waarin werd geprotesteerd tegen
de verbreking van de culturele en sportbetrekkingen met de OostEuropese landen.
Verder werd besloten ter bevordering van de internationale
correspondentie, waarover bij de behandeling van de discussiegrondslag reeds werd gerept, een geïllustreerde folder uit te geven,
welke op de scholen zal worden verspreid. Verwacht mag worden, dat
hier met name wordt gedoeld op ULO-, Kweek- en Technische scholen vooral in Amsterdam - waar de OPSJ haar grootste aanhang vindt.
WoK.GNIRREP gaf namens de onder 2) genoemde commissie een nadere uiteenzetting over de reeds door de voorzitter BEKKER aangekondigde hulpactie aan Egypte.
- Overeenkomstig •
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«
Overeenkomstig het advies van deze commissie besloot het congres een appèl te richten tot alle jeugdorganisaties in Nederland om
in het kader van hun acties tot hulp aan de onderontwikkelde gebieden - zulks mede naar aanleiding van een rede van Koningin •Ailiana
over dit onderwerp - thans acties tot hulp aan Egypte te organiseren.
Gezien de dubieuse bekendheid, welke de OPSJ in kringen der bonafide jeugdorganisaties geniet, is het twijfelachtig of aan dit appèl gehoor zal worden gegeven.
De derde commissie adviseerde tot uitbreiding van het urgentieprogramma van de OPSJ ten aanzien van het onderwijs, met als belangrijkste punten:
a.

bevordering van docering door buitenlandse leerkrachten, wanneer
dit in het belang van de opleiding is;

bo

bevordering van ruimere informatie van officiële zijde over de
gang van zaken bij de toewijzing van studiebeurzen;

c.

steun aan de actie der onderwijskrachten voor betere salariëring.
Speciaal het beurzenstelsel is een steeds terugkerend element

in de propaganda der communistische jeugd- en

studentenorganisaties.

Het is één van de punten, welke deze organisaties in staat stellen
zich op te werpen als kampioen der minderbedeelden.
Zich aansluitend bij recente acties in verschillende kringen
van onderwijzend personeel besloot het congres op advies der commissie tot het zenden van een protest aan de Minister van Onderwijs vanwege zijn standpunt inzake de salariëring.
Verder nam het congres het besluit een gedocumenteerd rapport
samen te stellen over de situatie bij het onderwijs en daarbij met
name aandacht te wijden aan de achterstelling van het openbaar bij
het bijzonder onderwijs. Ook dit is reeds een oud wapen uit het propaganda-arsenaal der OPSJ. De ervaring heeft geleerd dat aan dergelijke van OPSJ-zijde samengestelde "rapporten" geen bijzonder grote
waarde kan worden toegekend noch, dat zij veel gehoor vinden bij het
niet-comiaunis.t.ische deel- van het georganiseerde

jeugdleven in Neder-

land.
Zich conformerend aan hetgeen terzake werd vermeld in de discussiegrondslag wees R. de JONG-MULDER in haar rapport namens de
- organisatie -
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organisatie - commiss i e

o.m, op de noodzaak tot verbetering van

de instructie aan de afdelingen door het hoofdbestuur. In het verleden ondervond de OPSJ op dit punt hinder van een tekort aan kader,
waarvoor - zoals reeds werd opgemerkt - met name een oplossing werd
gezocht door fusie van bepaalde afdelingen met die van het ANJV.
Ook hield de commissie zich bezig met de belangrijkste - door
het congres aanvaarde - statutenwijziging, welke inhoudt, dat het
congres en de daarmede verband houdende hoofdbestuursverkiezing in
plaats van éénmaal in de twee jaar voortaan jaarlijks zullen worden
gehouden. Als belangrijkste motief voor deze wijziging-werd door de
OPSJ-leiding het feit aangevoerd, dat tijdens een periode van twee
jaar zich in het hoofdbestuur - met name ten gevolge van de eindexamens der ULO-scholen - 26 veelvuldig mutaties voordoen, dat het
niet wel doenlijk is de organisatie goed te leiden. Daarnaast heeft
de communistische organisatie-leiding zich bij deze beslissing mogelijk laten leiden door de overweging, dat een jaarlijks congres het
haar mogelijk zal maken de ontwikkeling binnen de OPSJ meer op de voe
te volgen en in gunstige zin te beïnvloeden.
Naast een nieuwe financiële contrSle-comraissie en commissie
van beroep koos het congres op de laatste dag een nieuwe organisatieraad (hoofdbestuur). Dit lichaam, dat volgens de statuten tien
leden moet tellen, bestaat thans uit 20 personen; 10 van hen hadden
reeds zitting in het oude hoofdbestuur. Tot de herkozenen behoren
o.m. de eerder genoemde Tr.R.WOLFF-BULTJE, F.F.BAKKER, en F.MULLER,
Conclusie
Concluderende kan worden opgemerkt, dat het merendeel der OPSJ.
leden zich - ondanks de internationale politieke gebeurtenissen der
afgelopen maanden - in uitingen en activiteit tijdens het 5e congres
opnieuw getrouw heeft getoond aan de communistische politiek, mede
door het optreden- van vooraanstaande communisten als Tr.E.WOLFFBULTJE in de leiding deaer organisatie.
Met reden mag betwijfeld worden of deze maximaal ^00 leden
tellende jeugdorganisatie - gezien ook de geschetste intern-organi- satorische -
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satorische moeilijkheden - met veel succes de haar gestelde taken
zal vervullen. Daarbij valt met name te bezien, of de nog immer nagestreefde "eenheid van actie" met niet-communistische (jeugd)organisaties hier te lande, ten gevolge van haar communistische reputatie en de weerslag van haar standpunt inzake het gebeuren in Hongarije op de houding der bonafide jeugdbeweging, thans meer kans van
slagen zal bieden dan tevoren,

januari

1957.

