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Op het congres van de OPSJ gehouden te Amsts dam van 27 t/m 29 December, 48
werd in de twede zitting na de pauze het woord gegeven aan
,die over
de organisatie 3prak en ondermeer verkondigde,dat het orgaan van de OP3J,"DE POORT"
met ingnag Jan.19-49 gedrukt zou worden,maar dat er not nu toe geld geld bij moest
zodat de leden voor meer abonne's moesten zorgen.Tevens zei hij dat het peil van de
krant omhoog moest.Om te zorgen,dat de krant meer een eigendom van de OPSJ-leden
wordt,was besloten de naam "De Poort" te wijzigen in »3tudie en strijd".Verder deeld
hij mede,dat de studiegroepen nog niet waren wat ze meesten zijn.Ben vermanend woord
gericht tot de jongeren,die nog al eens verstek lieten gaan op de discussieavonden.
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Tijdens de huishoudelijke vergadering op het OPSJ-congrea
te Amsterdam gehouden op 27. 28 en 29 December 1948, kwam
aan het woord
om de leden van de organisatieraad bij de leden aan te prijzen, o.a. :
Borard POTHOVEN, die "Studie en Strijd" onder beheer krijgt.
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Datum
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Op het OPSJ-congres, gehouden te Amsterdam op 27, 28 en
29 December 1948 werd besloten een optocht naar de Griekse
Foto-tentoonstelling te organiseren.
De aanwezigen, leden van de OPSJ, zijn naar buiten gegaan
uit het gebouw "De Leeuw" en zijn in groepsverband de Valkenburgerstraat uitgemaischeerd, richting Amstel.
Route via het Waterlooplein over de Amstelbrug naar de
Keizersgracht. Vervolgens werd gedemonstreerd voor de Griekse fototentoonstelling, daarna werd doorgelopen, rechtsaf
de Vijzelstraat in naar het Kuntplein. Na aankomst op het
Huntplein werd de optocht door de politie uit elkaar geslagen. Hierbij werd door de politie meegenomen.:
,
het nieuwe lid van de OP3J te Utrecht.(Hij is te Utrecht nog
nooit op een vergadering geweest, dit was zijn debuut).Het
moegenomen schild waarop stond "Geen Tsaldaris in Amsterdam"
lag later op een vluchtheuvel op het Muntplein.
Joop WOLF. verklaarde later, dat hij het een reuze reclame
vond, want nu hadden heol veel mensen het juist gezien.
Verder werd er bekend f-emaakt, dat er foto's van de demonstratie waren genomen; langs de route stonden dan ook een paar
fotografen.
Joop ?/olf verklaarde nog, dat de politie dit niet had mogen
doen(het uit elkaar slaan), daar de groep nog geen 100 man
telde en er dus voor zo'n demonstratie geen verlof behoefde
te worden aangevraagd.
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In het kader van het Congres van de Organisatie van de Progressieve
Sturende Jeugd (OPSJ) te Amsterdam van 27 t/m 29 December 194-8,werd een
demonstratieve zitóing gehouden.In de zaal,wasrin ong.300 -ersonen aanwezig
waren heerste een hoera-stemming en deze stemming werd steeds meer opgezweept
hetgeen zijn hoogtepunt bereikte aan het slot van de avond.De vorige dag was
al iets gezegd over een fototentèonstelling in Amsterdam op de Keizersgracht
vlak bij de Vijzelstraat.De tentoonstelling bevat foto's over de strijd tegen
de rebellen in Griekenland.Deze tentoonstelling werd gebrandtmerkt als fascistisch
en er was besloten een delegatie te zenden naar de brogemeester van Amsterdam
om hem te verzoeken de tentoonstelling te sluiten en dan de vrijgekomen expositieruimte ter beschikking te stelle» voor jonge Nederlandse kunstenaars.Tegen het einde
van de demonstratieve-avond kwam
zeer omgewonden voor het doek en deed
verslag over haar bezoek aan het stadhuis van Amsterdam,De burgemeester had geweiger
de delagatie te ontvangen en toen had de delagatie zich gewend tot de secretaris
van de gemeente Amsterdam.Deze vond,dat het nog niet vast stond dat Tsaldaris een
facsist was en dat de zaak nu niet zo belangrijk was als de delagatie wilde doen
voorkomen.Ze werden netjes weer weggewerkt.Maar
riep uitt"Maar er zijn
vele sturende jongeren,die het hierbij niet zullen laten,burgemeester d'AillyJ".
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Verbinding: 19
C/2 no. 14'49 OPSJ
Datum: 5-1-49
Onderwerp; _Ve_is_lag Congres van de Organisatie vees-"
Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.),
gehouden te Amsterdam op 27, 28 e^n__29_
December 1943.
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Maandag, 27 December 1943.
Opening door JüHAN FREJEÜIK'WOLFF (alias: Joop Wolf ) t ___
van het congres in het gebouw'
"De Leeuw", Valkenburgerstraat 149 te Amsterdam,ten
plm. 13 uur.
De congreszaal (zasl A van het gebouw), een toneelzaal
met balcon, was versierd met dennentakken en golfcartonnen
schilden met spreuken als:
"G-een leugens in de leerboeken",
"Staakt het vuren - Troepen terug",
"Studeren, Strijden, Overwinnen",
"Onderwijs - Jeugd - Vrede",
"Eerste O.P.S.J.-Congre's".
Aan de linkerv/and (gerekend, met het gezicht naar het
podium staande) hing een pakje "veroordeelde" leerboekjes
der middelbare school, o.a. een aardrijkskunde boekje van
Brummelkamp en Fahrenfort. Verder hingen er Nederlandse en
Indonesische vlaggen (de Indonesische Sepublikeinse vlag).
Op het toneel stond een rij tafeltjes, geformeerd tot
één grote tafel met een groen laken er over heen. Hierachter
zat de dagelijkse leiding van de Organisatieraad der O.P.S.J.
te weten:
I<

O

O

Ha de opening werd meteen een presidium voor het congres
gekozen. Dit ging als volgt: "De Dagelijkse Leiding draagt
voor voor het presidium:

Iemand wat aan te merken? Niet? " Klap met de hamer, volgde.
Het geheel duurde een paar seconden in een niet geheel stille
zaal met ca 150 aanwezigen
-2-
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Zodoende begreep minsten5de helft van de aanwezigen niet -.vat
er r/as gebeurd. Het Presidium nam vervolgens plaats op het
podium en de zitting werd verdaagd tot 20 u u r .
Deze e e r s t e zitting van het congres had 10 minuten geduurd.
Ten 20 uur opende
de tweede zitting en las
een brief voor van de Wereld Federatie voor Democratische
Jeugd, die in schetterende bewoordingen het eerste O . P . S . J .
congres b e g r o e t t e .
Bij het voorlezen van d e z e brief viel het volgende op:
Blijkbaar was het epistel zeer slecht geschreven want ;
kon er af en t o-e niet uit w i j s worden.
, die
naast ha&.r zat, bleek echter zeer goed te weten wat er stond.
O n d e r w i j l w e r d e n de koppen van het Presiêiurn voorover gebogen en w e r d er zacht gegrinnikt. Uit het gehele gedrag van
het P r e s i d i u m k r e e g men s t e r k de i n d r u k , dat
de brief
zelf had geschreve/i,. ;- De brief zou z i j n ondertekend door een
f zeker e
Vervolgens werd behandeld een telegram van Prof. MARCEL
IDILLES JOZEF LIlMAEnT uit Utrecht, w a a r i n hij mededeelde dat
de O . P . S . J . eèTT~ï~roTë ta&k had; bij hoopte"Pèn verwachtte
veel succes.
Hierna k r e e g wDLFF het woord. Hij sprak over de algemene
politieke l i j n van de organisatie. Voor een verslag over deze
rede moge worden verwezen naar het verslag van z i j n redevoering, gehouden op het "Appèl" op 9 en 10 Oct.1943 te
Amsterdam
Het was h e t z e l f d e l i e d j e , over de t e k o r t komingen van het o n d e r w i j s ; dat, v/il het o n d e r w i j s vooruit
gami, er eerst vrede rnoet komen; dat de begroting van onderw i j s te laag is, ten koste van de oorlogsbegroting; over de
koloniale oorlog in Indonesië; over de leugens in de leerboeken. ITa afloop van z i j n r e d e werd !?OLFF luide t o e g e j u i c h t .
Na een korte pauze werd het woord gegeven asn
die over de organisatie sprak en onder m e e r / v e r k o n d i g d e , dat
fTFet orgaan van de O . P . S . J . , "De Poort", met ingang van Januari
1949 gedrukt zou w o r d e n , rnsar dat er tot nu toe geld bij m o e s t ,
zodat de leden voor meer a b o n n é ' s m o e s t e n zorgen. Tevens zei
hij dat het peil van de krant omhoog moest. Om te zorgen, dat
de krant meer een eigende ai van de OPS J-lede n wordt, was besloten de naam "De Poort" te wijzigen in "Studie .__en_Str_ijd".
Terder deelde hij mede, dat de s t u d i e g r o e p e n nog niet waren
wat ze m o e s t e n z i j n . Een vermanend woord werd gericht tot de
j o n g e r e n , die nog al eens v e r s t e k l i e t e n gaan op de discussie* avonden.
Utrecht werd door
geprezen om zijn actie onder de
studenten (die nog niet eens goed begonnen is - Verbinding 19),
wat volgens bem getuigde van moed. Ten slotte spoorde hij alle
OPSJ-ers aan, zoveel mogelijk te-trachten de besten te worden
van de klas, hard te studeren, maar als het nodig was te strijden met veel élan en zich bewust te zijn dat zij te samen voor
een betere wereld strijden. -Daardoor zouden zij seker de over—,
winning behalen.
De tweede z i t t i n g was ten ongeveer 22.15 uur afgelopen:
werd door ca. 150 p e r s o n e n bijgewoond.

zij

II.

Dinsdag, 23 December 1948.

Om plm 9.45 uur begonnen de Commissie-zittingen,

Ooi 1?.15 uur begonnen de discussies in voltallige zitting
(plm.150 p e r s o n e n ) .
Sr w e r d e n f o r m u l i e r e n uitgereikt waarop moest worden ingevuld: Sinds wanneer lid van de OPSJ? welke afdeling? Waar
j op school of v/aar student? Beroep ouders. Lid van andere
verenigingen?.
—4—

-4Voor het verwerken van dese gegevens werd een mandaatoornmissie er door gehamerd, bestaande uit:

Discussies:
Stelde voor, dat de krant een vast punt zou zijn op de
aganda van iedere bestuursvergadering an de afdelingen.
Vertelde, dat er in Rotterdam voor scholieren een onderwijscommissie bestaat, die telkens vooraanstaande sprekers uitnodigt om over allerlei zaken te spreken. Zo was het plan
gerezen om HüOGCARSPBL een lezing te laten houden. De onderwijscommissie had zijn veto hierover uitgesproken. Wél
mochten spreken: Dr. Drees,
en Oud. De af d.
Rotterdam van de OPSJ had nu het plan om onder haar auspiciën Hoogcarspel te laten spreken. (G-root rumoer hierover
in de zaal).
, scholier uit Amsterdam.
Stelde voor, niet alleen linkse personen in de discussiegroepen te laten spxeken. (De stemming in de zaal hierover
•was geladen).
uit Arasterdam.
Vertelde, dat het hard nodig is, dat er op de scholen "centra"
worden gevormd, om beter actie te kunnen voeren tegen de mistoestanden op de scholen.
"VeTË.l'Sy.Tiïy j 'WHV'üüder wi j s , vrede en politiek nauw met elkaar
verbonden zijn. Studiegroepen dienen om verdieping en inzicht
te geven in allerlei problemen. Dit houdt weer in, dat de
acties, die naar buiten gericht zijn, doelmatiger worden,
De studiegroepen zijn nog niet goed en als voorbeeld haaide
hij aan, dat een dag na het uitbreken van de koloniale oorlog
op een discussieavond gesproken was over een rede van Wyshinski. Dit is niet goed.. Er had gesproken moeten worden
over Indonesië.

uit Zeist.
Verklaarde, dat het moeilijk werken was onder de studenten,
vooral in Utrecht, dacr deze zeer reactionair waren. Zij
moeten langs ideologische weg bewerkt worden en daarna in
OPSJ-zin worden opgevoed.
Kwam de groeten overbrengen van het A. N. J. V. en wenste veel
succes. Zij stipte nog even de noodzaak aan, dat de studerenden kennis moesten nemen van de moeilijkheden van de fabrieks
jeugd.
Intussen werd besloten een telegram te zenden aan het
gemeentebestuur in Rotterdam om alsnog Hoogcarspel toe te
staan lezingen te houden voor de onderwijscommissie.

— 5—
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, den Haag,
gekleed in militaire uniform, sprak over de verbetering van
de positie van de onderwijzers. Deze was beloofd (gelijkschakeling rnet rijksambtenaren), maar de belofte v/as op 4
Dec.194-3 nog niet ingelost. De vergadering nam een motie aan,
waarin geëist werd de gelijkstelling van de onderwijzers met
de rijksambtenaren.
, Amsterdam,
vertelde over de planner; die op haar school (Instituut voor
kunstnijverheidsonderwijs I.V.X.N.O.) gesmeed werden om een
petitionnement te houden tegen het "heksenproces" in de U.S.A.,
(n.l. het proces tegen 12 vooraanstaande communisten).
(Terwijl dit petitionnement in voorbereiding was, brak de
koloniale oorlog uit en liet
het varen).
verheerlijkte het onderwijs in de
USSR.
Andere discussies leverden niets bijzonders op.
De derde congreszitting sloot ten 16.50 uur.
, Ten 20 uur was de demonstratieve zitting in de Princessefeaal, Eozengracht 133, Amsterdam.
De zaalversiering kwam overeen met die van het gebouw "De
Leeuw": ook de leuzen waren nagenoeg dezelfde.
Het presidium was weer. op het podium gezet, voorzitter was
Na de opening kreeg JOOP WOLF het woord en sprak weer,
hoewel in andere bewoordingen, zijn standaardrede uit over:
Onderwijs - Jeugd - Vrede. In dese rede waren tevens vervat
voorstellen tot-het zenden van telegrammen aan de regering
en aan de Veiligheidsraad om te eisen dat de koloniale oorlog
in Indonesië zou worden stop gezel;.
Hierna zong
, begeleid door __
Vervolgens het optreden van de Indonesische danser
, terwijl tevens een Indonesisch orkestje optrad,
genaamd "Sinar Laoet", volgens
bestaande uit
schepelingen.
Na afloop van de verrichtingen van dit orkestje trad een
der leden naar voren en las in het Hollands een verhael voor
waarin hij sijn afschuw uitsprak over de koloniale oorlog
in Indonesië, die gevoerd werd door de ITederland.se regering,
en hij riep de OPSJ op on hieraan liet 7,ijne te doen om er een
einde aan te maken.
Tevoren had
de Indische danser en een der leden van
het orkestje een bos bloemen in de hand gedrukt, bestaande
uit rode tulpen en witte seringen, waarbij hij o.a. zeide:
"Dit zijn de kleuren van de vlag, die weldra weer over vrijIndonssië sal waaien".
Hierna volgde declamatie van
Dit was een
'gedicht over de een of andere strijder voor de vrijheid van
Griekenland, die met een schip en nog enige honderden andere
krijgsgevangenen op zee was gezonken. Het schip was een .
regeringsschip der G-rieken, He ar volgens het gedicht zal eens
de mensheid deze naaaloaèn, die da&r sijn verdronken, eren.
In de zaal, wr.arin ong. 300 persenen aanwezig waren heerste
een "hoera-stemming" en deze stemming werd steeds meer opge-
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zweept, h e t g e e n z i j n hoogtepunt "bereikte asn het slot van de
•avond.
De vorige dag was al iets gezegd over een f o t o t e n t o o n stelling in Amsterdam op de Keizersgracht vlak bij de Vijzelstraat. De tentoonstelling bevat f o t o ' s over de s t r i j d tegen
de rebellen in Griekenland. Deze tentoonstelling werd gebrandmerkt als fascistisch en er was besloten een delegatie
te zenden naar de burgemeester van Amsterdam om hem te verzoeken de tentoonstelling te sluiten en dan de vrijgekomen
expositieruimte ter beschikking te stellen voor jonge Nederlandse kunstenaars.
Tegen het einde van de demonstratie-avond kwam
zeer opgewonden voor liet doek en deed verslag over haar bezoek aan het stadhuis van Amsterdam. De burgemeester had geweigerd de delegatie te ontvangen en toen had de delegatie
zich gewend tot de secretaris van de gemeente Amsterdam.
Deze vond, dat het nog niet vast stond dat Tsaldaris een
fascist was en dat de saak nu niet zo belangrijk v/as als de
delegatie wilde doen v o o r k o m e n . Ze werden n e t j e s weer weggewerkt, ïvlcar
r i e p uit: "Maar er z i j n vele studerende j o n g e r e n , die het h i e r b i j niet sullen laten, burgemeester d'Ailly!"
Hierna w e r d
door de zaal uitbundig toegejuicht en verliet de menigte zeer geagiteerd de zaal.
Het was toen 22.50 u u r .

111 •

Woensdag. 29 December 1943.
V o o r t z e t t i n g van de discussies.
Ook nu w a r e n ong. 150 man aanwezig.
Deze vergadering was weer in het gebouw "De Leeuw".
Het enige vermeldenswaardige hiervan is de meningsuiting van

-'"•"HIJ ''UWW'^flt'TSTle aanval de "De Nieuwe Koers", in het
orgaan waarvan e e n brief fias gepubliceerd, die de Nieuwe Koers
had geri«ht aan de r e g e r i n g b e t r e f f e n d e de kwestie Indonesië'.
Hier ia werd gevraagd om opheldering van verschillende bericht e n . Volgens
was nu het grote verschil tussen "De Nieuwe
K o e r s " en de O. P. S. J . , dat de ü . P . S . J . eist en niet vraagt.

Inmiddels .varen op de derde verdieping van gebouw "De Leeuw"
de k u n s t s t u d e r e n d e onder aanvoering van

dr.ik in de weer met de voorbereiding van het eerien ander.
Tegen ds balustrade stond n.l. een schild van ongeveer 100 x
50 c m . , w a a r o p met rode verf stond geschilderd: "Green Tsaldaris in A m s t e r d a m " , (Het w a r e n de voorbereidingen voor de
demonstratieve optocht door de straten naar de hiervoor aangehaalde f o t o t e n t o o n s t e l l i n g . )
•7

Ila een k w a r t i e r werd de z i t t i n g v o o r t g e z e t onder voorzitterschap van
Aanwezig vaaren ong, 150 personen..
A l l e r e e r s t kreeg
het w o o r d , die de discassie
beantwoordde en over de krant sprak. ledere school moet er
pin schrijven en het asntal a b o n n é ' s moet omhoog.
Clubwerk zou ter hand \vorden genomen, o.a. schaakclubs.
De visie van
op het s t uci entenwei k werd
nog eens o n d e r s t r e e p t .
Daarna sprak JQHAN FEEDERIX WÜl?P, die steeds in herhalingen verviel en ten slotte ieder bedankte die had medegewerkt aan dit congres.
Vervolgens las
de resolutie voor betreffende de onderwijzerssalarissen, die bij acclamatie werd
aangenomen. Hierna de resolutie ter versteviging van de organisatie. Ook deze werd aangenomen. Ten slotte het telegram
voor de gezant Baruch, b e t r e f f e n d e het proces tegen de 12
communisten in de U . S . A . ; ook dit werd aangenomen.
Vervolgens werd overgegaan in huishoudelijke vergadering
en moesten de niet—leden v e r d w i j n e n , w r-r na ong. 93 personen
overbleven.
De beginselverklaring werd in snel tempo en ongewijzigd
er door gehamerd.
Statuten en huishoudelijk reglement w e r d e n veranderd,
e n v/el:
van de statuten:
artikel 3: letter "d" ,vordt letter "e" en ingevoegd wordt als
letter "d": uitgave van eigen orgaan,
artikel 4: van letter "b" wordt geschrapt: "..en die van
30 jaren niet heeft overschreden". (Er is dus
geen maximum leeftijdsgrens meer, wel een minimum),
artikel 22 iwordt aangevuld met letter "f": verkoop Ü.P.S.J.orgaan.
van het huishoudelijk reglement:
artikel 2: "gecontribueerd lid" wordt veranderd in: "te
contribueren lid".
De gewijzigde reglementen werden aangenomen.
Hierna kwam
aan het woord om de leden
van de o r ga ni slt igyë'ad ÖT*J '"oTê" leden aan te prijzen;
fie't warTTm
'
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Er werd vervolgens een stemcommissie ingesteld, w:?srin
zitting hadden:
Uitgebracht waren 93 stemmen, waarvan 2 ongeldig.
Alle öandidaten hierboven genoemd hadden tussen de 70
en 90 steramen.
Binnen,in de toneelzaal, vond intussen de p r i j s u i t r e i k i n g
plaats voor geleverde prestaties, o.a. aan
, omdat hij de meeste
abonné's gewonnen, had.
T e r w i j l de stemmen w e r d e n geteld kwamen
, JOOP WOLF
en
v/n ar schuwe n dat er een b e e t j e moest worden
opgeschoten vanwege de deelname aan de optocht naar de fototentoonstelling.
Einde der gehele conferentie ten ong. 15 uur.

Se optocht naar de Griekse Foto-tentoonstelling.
De a a n w - z i g e n , leden van de O.P. '..J., z i j n naar b u i t e n
gegaan uit het gebouw "De Leeuw" en z i j n in groepsverband
de Valkenburgerstraat uitgemarcheerd, richting Amstel.
Houte via het "Ta te r looplei n over de Amstelbrug maar de
Keizersgracht. Vervolgens werd gedemonstreerd voor de Griekse
fototentoonstelling, daarna \verd doorgelopen, rechtsaf de
Vijzelstraat in naar het Muntplein. Na eenkomst op het
Luntplein werd de optocht door de politie uit .elkaar^j^eslagen.
Kier bij werd door de politie meegenomen:
,
het nieuwe lid van de O.?.3.J. uit U t r e c h t . (Hij is te
Utrecht nog nooit op een vergadering geweest, dit was z i j n
d e b u u t ) . Het meegenomen schild waarop stond "G-een Tsaldaris
in Amsterdam" lag later op een vluchtheuvel op het Liuntplein.
Joop '^olf verklaarde later dat hij het een reuze reclame
vond, wan t nu .hadden heel veel mensen het juist gezien.
Verder w e r d er bekend gemaakt, dat er f o t o ' s van de demonstratie -varen genomen; langs de route s t o n d e n danook een
paar f o t o g r a f e n .
Joop Wolf verklaarde nog, dat de politie dit niet had
mogen doen (het uit elkaar slasn) daar de groep nog geen
100 man telde en er dus voor z o ' n demonstratie geen verlof
behoefde te v/orden aangevraagd.

Algemene Opmerkingen.
JOHAN ^HïïDEÏÏIK V/OLPF ("Joop \7olf").
Het is opgevallen, dat t i j d e n s het hele congres Joop Wolf
v o o r t d u r e n d naast de v o o r z i t t e r ( - s t e r ) van het Presidium zat.
Uit z i j n gehele gedrag was af te leiden dat hij in feite voortdurend de t o u w t j e s in handen had en dat hij degene is, waar
de O.P.S.J., om draait.
'
.
Kenmerkend voor z i j n algemene ontwikkeling is overigens
het volgende:
'M?.ar aanleiding van het telegram van Prof.ür. 1IINNA3RT
vroeg h i j , voor het telegram werd voorgelezen, wie Prof.
Minnaert e i g e n l i j k was, of hij aan "onze" kant stond en wat
z i j n beroep was. Toen hem werd medegedeeld dat hij sterrenkundige was, vroeg Joop Wolf: "Ja, maar -.vat is nou z i j n beroep?". Daarna volgde het antwoord "astronoom" of "professor
in de astronomie". Joop zei toen: "Oh ja, dat is een mooi
woord, daar slaan ze van achterover" en de titel "Professor
in de astronomie" werd op het telegram geschreven.
Ook met de anderen blijkt dit in het algemeen het geval
te z i j n . Zij blijken wel goed geschoold te z i j n in het napraten van wat er eens van buiten af ia ingehamerd. Dasrdoor
leveren de discusaies ook altijd zo weinig op, daar zij
practisch geen argumenten kunnen aanvoeren om wat ze vertellen
te kunnen verdedigen.
Het blijkt wel, dat er aan de doelstelling van de O.P.S.J.
een propaganda voor het communisme ten grondslag ligt. Bij
de O . P . S . J . gaat het via een sprongetje over onder-vijs o n d e r w i j s b e g r o t i n g - Indonesische kwestie - Amerika - kapitalisme - Communisme. In plaats van de Indonesische kwestie
kan, nadat dit niet meer van direct belang is, weer komen We et-Europese Unie.
Tijdens de demonstratieve z i t t i n g op Dinsdagavond, 28
December 1943 h e e f t , volgens
,
in interne
kring achter het toneel verklaard: "Ziezo, we hebben nu wel,
naar buiten t o e , kleur b e k e n d " .
In een gesprek met
, student te Amsterdam,
bleek, dat hij kind aan huis is bij de Russische ambassade in
Nederland en dat hij onder meer goed bekend was met de heer
van genoemde ambassade. Zoals bij de discussies beschreven hield hij een lofrede op het o n d e r w i j s in de USSR.
De stof voor deze rede h e e f t h i j , volgens z i j n verklaring,
gehaald uit het boek 'lUnde r s tandjjryL. the II uss lans" door S t J.
Ste_rji__en__Samuel SiflithL.eri uitgegeven door Bannesand !Toble_.
Volgens hem was dit het laatste "goede" boek uit Amerika
af komstig.
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MASCHBIPT.
Bij aankorast in het gebouw "De Leeuw" w e r d e n de leden van
de O . P . S . J . near een k a m e r t j e geleid, alwaar as n hen een
m a n d a a t - b r i e f j e werd v e r s t r e k t . Met behulp van dit b r i e f j e ,
dat v e r d e r niet is gebruikt, kon toegang v/orden verkregen
tot de huishoudelijke z i t t i n g en had de houder recht om te
stemmen en eventueel te s p r e k e n .
In een ander k a m e r t j e w e r d e n de b r i e f j e s met slaapadressen
v e r s t r e k t . Tevens kreeg men hier een k:, ar t je waarop de l e t t e r s
O
.P.S.J. , °
g e<t sicUj0a«uc h r e v e•»<*«n .varen
L ,met d a a r o n d e r de naam van het
lid.
_, . .
(o•'•o* W «-a lU/j
.
.
Dit raoest op oe revers van hè ir j a s j e w o r d e n gedragen.
In de hal lagen de p r e s e n t i e l i j s t e n , diec.getek.end m o e s t e n
worden door de niet-leden.
verkocht tevens het speldje van de "V/orld
P e d e r a t i o n of Democratie Youth",'waartoen. z i j verklaarde dat
er zo juist enige uit F r a n k r i j k gekomen waren.

In de studiegroep-commissie van de O . P . S . J . , welke haar
adres h e e f t aan de Singel 360 te Amsterdam

Vele scholieren ondersteunen de staking
In het anders zo rustige seboolwereldje
is beroering ontstaan over de staking
van de gemeente-schoonmaaksters.
Maandag verscheen een groot aantal
leerlingen met manife»ten van de Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd, waarin de M.U.L.O.-scholieren,
H.B.S.-ers en Gymnasiasten worden opgeroepen zich niet te laten gebruiken ala
onderkruipers.
Dikwflls bleek, dat da longena en melees, die bereid waren de klas te vegen,
tolen te halen enz., dit werk ala een verzetje in het „schoolleven van alledag"
beschouwden: en er geen notie van hadden, dat zo de positie van de stakende
tinden. Heel wat schowerksters o:
lieren werdei
van overtuigd, dat zfj
de staking
Ie werksters moesten
ondersteunt
'leven er ook over, die
ste gevallen aange(hiertoe in
spoord door
derwflier of leraar)
doorgingen
werk, dat anders de
werksters
.g scholen verschenen
Op meer
'naar ons wordt medede oproepe
gedeeld, in
laag van duicend
exemplaren
•reid.
tiental scholen beVanmorgen
matdfesten van de
plakt met
beogen.
O.P.S.J., die

EINI3TSRIS .VAK ALGIICTTS r

's-Gravenhage, 29 Januari 1949,
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Ond.: "Studie en Strijd"
IIIeAlIi 3
Van
werd mij bericht, dat het gestencilde orgaan "De Poort", een uitgave van de organisatie voor Progressieve Studerende Jeugd, voortaan in drukvorm zal verschijnen onder de naam: "Studie en Strijd",
Het ligt in de bedoeling om het orgaan op grote
schaal onder de scholieren te verspreiden, waarvan in
0. P. S. J. -kringen een aanzienlijke vergroting van de oplage v/ordt verwacht.
Ik heb de eer TT te verzoeken, nt J, zo mogell'jk, wel
te willen doen inlichten in welke omvang het orgaan in
Uw gemeente wordt verspreid en wie daarbij betrokken zijn.
Het Hoofd van de Dienst
namens deze:
Aan de Heer
ïïoofdcotomispr ris van Politie
te
ROTTERDAifrr.

Commissaris van Politis
XBIgBN. DgEFT. ZAANDAM

J. G, Crabbendam
. GRQNIgTrBN . ARKHEK

ëericht: Vergadering O.P.S.J. d.d. 15.12.

f Amsterdam) heeft op cte vergadering, die kort geleden te Smsterdam werd gehouden voor de districtsbesturen. aangedrongen op meer activiteit en ,een meer politieke houding in de
O.P.S.J» Protesteren op cultureel gebied tegen _yerfacsisi.neerde invloed van Amerika, sterkere actie tegen het MarlsïïaTTpTaTfponze" regering en de Indonesische kwestie. Zoveel mogelijk alle afdelingen
van de O.P.S.J. vergroten, opdat onze organisatie een strijdbare
macht wordt. Verzamelen van allerlei gegevens van andere studentenbladen en opzenden naar Amsterdam.
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Op 15 "anuari 1949 werd, ntt mondelinge uön-iegglng aun het
wüüntjdrea, een 50-tal kernleden van de Ci'K uit de bedrijven Overheid en andere te ^nüterdam, onder «iie de poiitieKe aecre
tc-riüüen de* onderscheidene urdelin^ en der GrK in die
bijeenreroe;'6ii Jui, het District vun penoende beweging te

Afd./Sectie
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AAN DE AMSTERDAMSE SCHOLIEREN !

Zaterdagmorgen vond een stakersvergadering plaats van 600
werksters in dienst van de Gemeente Amsterdam. Een bestuurslid
van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd heeft de
vrouwen toegesproken:
"Wij begrijpen heel goed", zo sprak zij, "dat U voor 60 cent
per uur Uw vermoeiend en verantwoordelijk werk niet kunt
verrichten en wij vinden Uw eis van 86 cent per uur volkomen gerechtvaardigd!"
"Wij begrijpen ook, dat U na anderhalf jaar van onderhandelinger
eindelijk het stakingswapen hebt gegrepen en wij zullen alles
doen om Uw strijd te ondersteunen!"
Haar woorden werden met een geweldige ovatie begroet.
VRIENDEN, WETEN JULLIS WAT HET BETEKENT EEN UUR LANG TE SCHROBBEN
VEGEN EN DWEILEN VOOR 60 CENT, WAAR NOG BELASTING AFGAAT ?

Amsterdamse scholieren,
Jullie zijn in dit conflict tussen werksters en Gemeente betrokken. Van jullie wordt gevraagd het werk van deze vrouwen over
te nemen tot zij weer aan het werk zijn.
Tal
van
s c h o l i e r e n h e b b e n ^ e w e i $ e r d
dit te doen. Er zijn gevallen bekend van scholieren die drie
keer achtereen weigerden het werk van de werksters over te nemen!
Wij richtenden klemmende^ oproep tot jullie allen!
WEIGERT KACHELS AAN TE MAKEN EN KOLEN TE SJOUWEN!
WEIGERT PAPIERMANDEN LEEG TE MAKEN, KLASSEN AAN TE
VEGEN 3N STOP AP TE NEMEN!

Iedere handeling, hoe nietig ook,
die anders de werksters zouden
verrichten, verzwakt de positie
van de stakende werksters!

'

LAAT JE NIET ALS ONDERKRUIPER GEBRUIKEN !

Een Amsterdamse .scholier heeft Zaterdag aan de werksters een
belofte afgelegd: "Wij zullen Uw strijd ondersteunen".
Scholieren, houdt die belofte ge stand!!
Organisatie Progressieve
Studerende Jeugd .

Aan <3e leerlingen van de Midd^rbar.: öohcl-n,
Bsste Vriend iiln)
Wij nodigsn je h:i.er"bij uit voor etui ^v~^;^3^s
rjsn over het
INEOÏIESISCHE
De TDÏJ eenkomst 770 r d t gehouden a 0 s 0 LTTSHAO-AYCKD
IN DE BOVENZAAL YAN CAFÉ DS BEUÏ.8 5 YflSDTJ^BIT-RG $R„

HAT,? ACHT

^1^3^kj^bjürjg,,.vaa bat corüiti IriüIIF J.M I^LO^SÏÊ.z^I e f. r?
korte inleiding hou<3ena Hoofdzaak..is do discu^ie , vjsr-rsan iydf=\'een zoveel mogelijk moet deelnemen , Cngst^iöfsld hoeft ef.n ieder o~
ver dit "belangrijke onderwerp v? 31 't t zegge-n of op te '\rrke n u
Het is aanbevelenswaardig van ts VQVOD. nog t ^ n c een !3i-til-:el
uit de krant of tijdschrift op na t s lRzcin„ IN IZDSïl GZVAL KSKI xEK
WE OP JE AA1WEZIGHEID t
Tot Di:obdogavond j
ü o P . S ^ J . Utrecht.
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Onderwerp: Orgaaisatieraad-vergadeptltr^jder O.P_J:ti.J.,
op Zondag 16-1-49 in het gebouw van het
A . N . J . V . , Spuistraat 262, Amsterdam, van
10 tot 17 uur.

Aanwezig was de gehele organisafieraad
, uitgezonderd
, en des
middags
Allereerst werd een heftige aanval gedaan op
en LOU HOÜG-CARSPEL, daar z i j niet hadden deel genomen aan
de demonstratie tegen de Griekse fototentoonstelling op
29-12-43 tijdens het OPSJ-congres
Lou Hoogcarspel's verweer was, dat hij zich niet lekker
had gevoeld en naar huis was gegaan; dit werd zonder meer
aangenomen.
echter had een geheel ander verweer en wel, dat
zij het met de demonstratie niet eens was; zij trok de
waarde van z o ' n demonstratie in twijfel,
en JOHAÏÏ PHSDEHIK 7/OLPP wezen haar echter terecht.
Verder werd er aangespoord tot zelfwerkzaamheid; niet alles
een ander laten doen, doch zelf ook actief meehelpen de
organisatie groter te maken; geen lid mag werkloos blijven.
Er moet begonnen worden met de kader scholing, materiaal
verzamelen over Indonesië, e n z .
Regelmatig wordt een kaderbulletin uitgegeven en moeten
kaderbijeenkomsten worden gehouden. Dit is echter alles
nog toekomstmuziek.
_
en
_
hebben gesproken op
de "sfaïTngsVergadëririg van" de Amsterdamse werkvrouwen in
dienst van de gemeente.
GEZIEN:

E VAÏÏ AI(}T?"3ïTT5 ZA
«s-Tïravenhage, 4 Kaart 1949.

«5192
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Volgens het blaadje "Orkaan" (uits&ve van de
0.P.3.J.-afd. Utrecht) van 18-1-1949, zal tijdens of
omstreeks de Paasda^en o.s. door de O.P.S.J. een
grote landelijke conferentie worden georganiseerd,
tezamen met studentenorganisaties uit alle universiteitssteden van het land en het Verbond van 'v'etenschappelijke
Onderzoekers. Deze conferentie zal geheel gewijd zijn
aan de universitaire problemen. De plaats waar deze
vergadering zal worden gehouden is niet genoemd.
Ik rao^e TT verzoeken mij, zo mogelijk, t.z.t. te
doen inlichten over het verloop van deze-bijeenkomst.
Bijzondere belangstelling bestaat dezerzijds voor de
deelnemende organisaties, de sanenstellins der delegaties en de inhoud der redevoeringen.
Het Hoofd van de Dienst
nsjaens deze:

Aan

H'.C.v.P.
H'.C.v.l?.
H'. C. v. P.
H'.C.v.P.
H.C'.v.P'.
ïï-.C.v.P.
C. v.P'.

C. v. P.
C', v. P. r,
C.v.P.

Corpschef v. P.
C', v. P'.
C.v.t.

te AMSTERDAM

te
te
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VAN PKOGR&jJikyE STUDERENDE JEUGD.
Ingevolge een op het laatste congres van deze organisatie genomen besluit verschijnt het gestencilde orgaan "De Poort" niet aeer
en .»ordt vervangen door het gedrukte orgaan "Studie en strijd".
Daarnaast zullen ook de afdelingen blaadjes uitgeven. De afdeli
utrecht kwam in Januari met het eerste nummer van haar blaadje
"De Orkaan", onder redactie van
, waar tevens het redactieadres ia gevestigd, waarin tevens aankondiging van diverse bijeenkomsten tferd gedaan. Dir programma is echter inmiddels* weer Ingrijpend veranderd.
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Hierkij wordt TT toegezonden het blad van de O.P.S.J. "Studie

en Strijd", voorheen genaamd "de Poort", i*.

K Februari
Aan des
Centrale Teiligheidsdlenst
Javastraat 68
«a-G r a v e n h a g e .
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blad van de organisatie progressieve studerende jeugd
Hoofdredacteur: J WOLFF
Redactie-adres: 1e Atjehstraat 41 hs.
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ENTHOUSIAST O.P.S.J.-CONGRES
Studerende jongeren willen vrede met Indonesië
Ons eerste O.P.S.J.-congres is een goed congres geworden. Er was het enthousiasme
van de driehonderd studerende jongeren, die bijeen waren op de grote demonstratieve zitting; maar ook de ernst en het •verantwoordelijkheidsgev jel, waarmee er gewerkt werd in de commissies en op de algemene zittingen. „Jeugd-Onderwjjs-Vrede",
dat was de rode draad, die dwars door de discussies en de besluiten van het congres
heenliep.
Jeugd, Onderwijs en Vrede zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Dat is
een zekerheid voor de scholieren, studenten en kunststuderenden, die op 27, 28
en 29 December j.l. in gebouw „De
Leeuw" te Amsterdam met elkaar gesproken hebben over hun taak en hun
plaats in de wereld. En
natuurlijk —
hoe kon het anders — over de in alle
hevigheid ontbrande koloniale oorlog in
Indonesië. Daarover waren wij en zijn
wij verontwaardigd Van deze verontwaardiging was het gehele congres doortrild. Het congres heeft zich onomwonden uitgesproken tegen de oorlogspolitiek
van de regering en zich geschaard aan
de zijde van de Indonesiërs, die nu met
de wapens in de hand de vrijheid verdedigen. Op de demonstratieve zitting
werd onder enorme bijval besloten telegrammen te sturen naar de MinisterPresident Drees en de Veiligheidsraad.
Staking der vijandelijkheden en het terugtrekken van de troepen — daar gaat
het om. Dat is de wens van ons en van
onze Indonesische vrienden. Met gejuich
zijn ze ontvangen, de jonge Indonesiërs,
die ons congres hebben opgeluisterd met
hun muziek, zang en dans. Aan het slot:
rood-witte bloemen. Wij vergeten het
niet licht.

O.P.SJ. Het congres is een sein geworden om onze organisatie hechter te maken en zodoende een nog grotere kracht
te ontwikkelen. De afdelingen moeten
opgebouwd, de studie-groepen verbeterd
worden. Er ligt een heel nieuw programma voor ons. Het zal al onze kracht
nodig hebben. Je kracht geven voor de
organisatie, een stuk strijd leveren is niet
alleen de hele dag aan de organisatie
werken. Dat is — hoe vreemd het ook
mag klinken — onvoldoende. Het is ook
nodig, dat wij studeren. Zo dacht het
O.P.S.J.-congres er over: studeren, zorgen, dat je tot de besten behoort in je

klas, op je school en universiteit. Wij
moeten kennis vergaren en die kennis
verbinden met de strijd van de arbeidersbeweging en dienstbaar maken aan de
vooruitgang. Studeren én werken in de
O.P.S.J.: dat is strijden!
Het congres ligt al weer een tijdje achter
ons. We zitten weer tot over onze oren
in het werk: repetities, bergen huiswerk.
En daarnaast is er werk aan de winkel
in de O.P.S.J. zelf. Ons congres heeft
belangrijke besluiten genomen. Nu gaat
het er om die besluiten uit te voeren.
In die ene congres-leuze zit een heel program: studeren, strijden, overwinnen! Ons
blad „De Poort" is verdwenen. Dat wil
zeggen de naam. Het congres heeft besloten de krant in een gedrukt jasje te
steken en de naam te veranderen. Onze
nieuwe krant voert de trotse naam:
STUDIE EN STRIJD! En voor die
krant is een belangrijke- taak weggelegd.
Hij steunt ons, geeft ons leiding bij de
studie en de strijd. Vol goede moed gaan
we met hem en onze gehele O.P.S.J. het
nieuwe jaar in.

Studeren, strijden, overwinnen.
Het O.P.S.J.-congres is een historisch
congres geworden. Daar heeft de organisatie van de progressieve studerende
jeugd haar beginselverklaring, statuten
en reglementen gekregen. Een nieuwe
stap vooruit naar de versterking van de

Het presidium van ons congres tijdens de rrde van Joop Wolff op de
demonstratieve zitting. V.l.n.r. Lucas de Jong, Gerrit van Praag, Rie
Nordhtilt, Johnny Henrar, Annie Harmsen en Fred Nagel.

! Prof. Minnaart:
„GEESTDRIFT EN HOOP

. . ."

„Progressieve jeugd heeft belangrijke
roeping — ik begroet Uw congres met
geestdrift en hoop", dat waren de woorden, die prof. dr. M. Minnaart, hoogleraar in de Astronomie te Utrecht, telegrafisch aan ons congres overbracht. Het
telegram werd enthousiast ontvangen] In
.-'naam van vijftig millioen jonge niensen
bracht de Wereld Federatie van Democratische Jeugd haar groeten over: ,,Jeugd
verenigt U, Voorwaarts voor een blijvende vrede, democratie en een betere
toekomst". — Ook de Union Populaire
de la Jeunesse Hongroise richtte zich tot
het O.P.S.J.-congres: „In naam van de
gehele Hongaarse jeugd wensen wij uw
congres het beste toe." Deze woorden
kwamen uit Boedapest en zij werden gevolgd door een hartelijke brief van de
Union de la Jeunesse Républicaine de
France: „De successen, die U behaald
hebt met de organisatie van het Appèl
Studerende Jeugd zijn slechts een begin
" Fransen, wij danken jullie —
we zullen het vertrouwen niet beschamen.
Trouwens, de nieuwe successen zijn er
al: ons uitstekend geslaagde eerste congres. Het was goed ook een paar regels
te mogen ontvangen van een O.P.S.J.-er
ergens ver^ weg in de rimboe. Vanuit
Indonesië gaf hij ons zijn beste wensen.
Wij zijn hem niet vergeten. We blijven
één in de strijd!

Strijd toor vrede en vooruitging, dat was één ton de leuzen die ons congres bekeerste. De studerende jeugd
liet zien dat ze het niet by leuzen wil laten en na afloop ion ons conyes demonstreerde zy met barden foor het
Fodor-museum vaar een tentoonstelling werd gehouden van Grieks-foictstische foto's. Nadat hier onder het
vormen van spreekkoren voldoende duidelijk gemaakt mos, dat de jeugd niets van fascisme unl velen, trok de
stoet naar het stadhuis. Bij. de Munt werd zij echter uiteen geslagen. Dit optreden van de politie tegen de
demonstranten bewees, dat er aan de democratie in ons land nog heel val mankeert.

Wij spraken met;

ÏÏAAKON STOTIJN
Met knikkende knieën en een hart dat je op 30 meter o/stond al kon horen
tikken, belde ik bij de beroemde musicus Haakon Stotijn aan. Mijn eerste
ontmoeting op de hoge trap was met een' dikke,- grote poes, die al vriendelijk spinnend kopjes gaf. Daarna verscheen Sfotij'n ze/l en fiet zien van
deze eenvoudige en sympathieke man stelde mij direct op mijn gemak.
Toch kon ik van zijn gezicht aflezen,
dat hij dacht: „hè, al weer een interview". Maar toen ik van alles over de
O.P.S.J. vertelde werden zijn vrouw en
hij gloeiend enthousiast en ik geloof, dat
ze het eigenlijk jammer vonden, dat de
O.P.S.J. niet eerder opgericht was, dan
hadden zij in hun H.B.S.-tijd ook nog lid
kunnen zijn.
Mijn eerste vraag luidde: „Hoe bent U
er toe gekomen om hobo te gaan spelen?"
Tja, hij kwam uit een muzikaal gezin.
Zijn vader was ook al hoboïst en het
was niet te verbazen, dat hij al vroeg
liefde voor muziek had opgevat. Op zijn
achtste jaar kreeg hij viool- en een paar
jaar later ook -piano-lessen, doch pas op
vijftienjarige leeftijd begon hij hobo te
spelen, het instrument waarvoor hij later
zo'n buitengewone aanleg bleek te bezitten. Toen hij reeds eerste hoboïst was
in Bern, kwam hij even naar Nederland
overwippen voor het eindexamen van het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag,

Gesprek met de eerste hoboïst
van het

Concertgebouw-orkest
door

C/aartje de Jong

waar hij met een bijzondere onderscheiding voor muzikaliteit slaagde.
Vervolgens vroeg ik of hij altijd zoveel
succes had gehad als tegenwoordig.
Enigszins verlegen lachend moest hij dit
beamen.

Op reis . . . .
Bijzondere interesse bleek Stotijn te hebben voor jeugd- én schoolconcerten. „Er
heerst altijd zo'n prettige sfeer", zei hij,
„en de aandacht is ook altijd heel groot.
Dat laatste is een van de redenen, waarom ik liever in een school dan in de zaal
van het Concertgebouw speel."

Voor deze concerten reist hij door het
hele land. hij speelt op een H.B.S. in
Ter Apel, zowel als op een Muloschool
in Eindhoven.
Op mijn vraag of hij vond, dat de jeugdconcerten voldoende zijn om de jeugd
liefde voor muziek bij te brengen, antwoordde hij: „Er wordt op het ogenblik
wel het een en ander gedaan, maar alles
door particuliere verenigingen en organisaties. De muzikale ontwikkeling behoort een staatszaak te zijn". Hij voegde
er nog aan toe, dat hij het geheel met
ons eens is, dat de begroting voor oorlog
en marine veel te groot en die van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
veel te klein is.
Tenslotte stelde ik hem nog de volgende
vraag: „Men zegt dikwijls, dat solospel
meer voldoening geeft dan het spelen in
een orkest. Is dat juist?"
Stotijn lachte eens en bleek het daar
helemaal niet mee eens te zijn. „Juist het
spelen in een orkest, het samen iets ten
uitvoer brengen en te weten, dat door
zelf het beste te geven, je gezamenlijk
tot een groots resultaat komt, dat geeft
de meeste voldoening."
Toen moest hij naar het Concertgebouw. Zijn dochtertje van drie
turven hoog vertelde mij nog gauw,
dat er na een interview wel eens
rare dingen over haar vader in de
krant verteld werden. Stotijn vroeg
mij daarom om geen al te gekke
dingen van hem te vertellen en ik
geloof wel. dat ik me daaraan niet
te buiten ben gegaan.

Modern heksenproces

VRIJHEID VAN DENKEN E\R
Ergens in New.York is een rechtbank, met alle toebehoren ran zulk een instituut
als advocaten, edelachtbare heren, deurwaarders, boeven enz. Déze rechtbank is één
van duizenden anderen en zo op het oog is'er niets bijzonder» mee aan de hand
Toch zullen deze maand millioenen mengen hnn aandacht richten op dit gebouw.
'» Werelds beste advocaten zullen zich er heen begeven en journalisten uit alle landen
zullen de perstafels bezetten. Op de publieke tribune zal geen plaats open blijven . . .
Zie je, vrienden, gewoonlijk verschijnen . leraarsbenoeming van mensen, die —
voor het houten hekje van deze recht- naar hun mening tenminste — „combank, dieven of moordenaars, die een ' munistische neigingen" hebben.
of andere misdaad hebben begaan. Deze fLeden en vrienden van de O.P.S.J., weest
maand echter zullen er geen boeven voor l je bewust van het gevaar, dat er dreigt,
de New Yorkse rechters verschijnen,
een gevaar dat wij maar al te goed kenmaar leiders van de Amerikaanse arbeinen uit de donkere bezettingsjaren die
dersbeweging. Zij worden ervan beschulachter ons liggen. Verdedigt de Nederdigd de Amerikaanse Communistische
landse democratische tradities en vrijPartij te hebben opgericht en marxistische
heden. Protesteert tegen het Amerikaanse
litteratuur te verspreiden.
' Heksenproces 1949!
Wat de Amerikaanse Justitie hen voor
de voeten werpt zijn geen misdaden, geen
strafbare handelingen, maar eenvoudig
het verkondigen van denkbeelden, die 'Kunststuderenden tegen de oorlog
deze Justitie niet aanstaan.
in Indonesië
Maar wanneer deze twaalf Amerikanen
zullen worden veroordeeld (hen bedreigt
Onmiddellijk na het bekend worden van
tien jaar gevangenisstraf) dan zal het in
de hervatting van de koloniale oorlog in
Amerika een misdaad zijn communist te Indonesië, hebben enkele van onze leden
wezen, dat wil zeggen bepaalde inzichten
op het Instituut voor Kunstnijverheidte hebben over de ontwikkeling van de
cnderwijs in Amsterdam op hun school
samenleving.
een petitionnementsactie georganiseerd,
Het proces heeft in de wereld geweldige
waarin tegen de oorlog geprotesteerd
opschudding veroorzaakt.
Het vormt een afschuwelijke aantasting wordt en terugtrekking van de Nederlandse troepen geëist wordt. Onze
van de vrijheid van denken, van meningsuiting en van vereniging. Een ver- vrienden op de I.V.K.N.O. verzamelden
in de enkele dagen, die nog voor de
oordeling zou een slag zijn tegen alle
Kerstvacantie restten, meer dan zeventig
vooruitstrevende mensen in de wereld.
handtekeningen. Een prachtig resultaat!
Denk nu niet: och, New York is zo ver,
Het petitionnement werd aan minister
wat gaat mij die aanklacht aan. Begrijp
Drees toegezonden.
goed, dat dit proces, tegen twaalf Amerikanen de vrijheid van wetenschappelijk
onderzoek, van sociale en politieke problemen bedreigt
ook in ons land!
Internationaal nieuws
Denk niet: zoiets is in Nederland niet
mogelijk! Bedenk, dat er in Nederland
De Internationale Studenten Organisatie
gemeenteraadsleden rondlopen, die hun
(I.U.S.) is een campagne begonnen om
stem weigeren te geven aan de hoogeen ambulance en medische hulp naar
Indonesië te sturen.
Tot nu toe was het door de Nederlandse
blokkade echter onmogelijk deze rodekruisgoederen aan het Indonesische volk
af te leveren.
ProtestYergadering tegen
Tezelfder tijd werd het besluit genomen
door de I.U.S. een werkbrigade, bestaanAmerikaans Heksenproces
de uit studenten, samen te stellen om
1949
aan de wederopbouw van Vietnam mede]
te werken.
Op initiatief van een comité waarin o.a.
zitting hebben Mr. C. F. S. F. Enthoven,
C J. Kelk, Dr. C. H. J. Lenshoek, Lei Wie verloor xijn portemonnaie ?
Metz, Mr. G. C. A. Oskarn en Jhr. Dr.
Op het Congres werd een portemonnaie
ff. van Snchtelen, wordt op Zondag 23 gevonden. Hij of zij wende zich vol verJanuari een protestvergadering gehouden trouwen tot L. de Jong, Admiralengracht
tegen het proces tegen twaalf Ameri- 961, Amsterdam (West), daar wij verkaanse communisten. De vergadering nomen hebben, dat deze zich er zolang
over ontfermd heeft. Ook voor andere
wordt gehouden in BeDevne te Amster- verloren voorwerpen is dat het juiste
dam, ingang Leidsekade. Aanvang 10 uur. adres.

Wetenschap
in dienst der
mensheid
Ratten zijn nare beesten. Dat is tenminste
de mening van de redactie. En toch zijn
er anderen, die goed met die beestjes
kunnen opschieten. Er zijn zelfs mensen,
die er een hele dag mee optrekken. Er
worden n.l. veel proeven met ratten genomen.
Bij deze proeven stelde men vast, dat
veel voedsel feitelijk uit den boze is. In
het semi-officiële blad „Voeding" worden deze proefnemingen uitvoerig besproken. Ratten, die te weinig voedsel
ontvingen, bleven langer jeugdig en werden veel ouder dan goed gevoede ratten,
lezen we. Wanneer ze bovendien nog
flinke lichamelijke arbeid moesten verrichten, wilden de ondervoede dieren
bijna helemaal niet meer dood. Enkele
geleerden vonden, dat dit ook wel op de
mens van toepassing zou zijn. Volgens
deze geleerden zouden de arbeiders dus
eigenlijk dankbaar moeten zijn voor het
vele werk, dat zij veelal bij onvoldoende
voeding moeten verrichten. Die arme
kapitalisten moeten hun hele leven genoeg eten en behoeven geen lichamelijke
arbeid te verrichten. Zij lopen maar rond
in het besef, dat ze nog gauw dood gaan
ook.
De geleerden hebben echter b.v. weinig
aandacht geschonken aan het feit, dat
bijna alle ondervoede ratten stierven en
de goed gevoede bleven leven, toen de
verwarming in het laboratorium defect
raakte. Ecu onderzoek naar het weerstandsvermogen voor besmettelijke ziekten stelden zij daarna maar helemaal
niet in.
Verder is het helemaal zo vreemd niet,
dat een dier dat zoveel mag eten als het
wil, zich doodeet. Tenslotte is uit de
proeven zelf gebleken, dat ondervoeding
op ratten een geheel andere uitwerking
heeft dan op mensen.
Bij de ratten werd de gehele ontwikkeling
vertraagd, terwijl deze zich later herstelde, toen er weer meer voedsel werd
toegediend. Zij behielden dus hun vermogen om zich normaal te ontwikkelen.
Bij de mens geldt dit echter in veel mindere mate. Iemand, die op zijn 25e jaar
lichamelijk achter is, zal deze achterstand
nooit inhalen, ook al krijgt hij daarna
voldoende eten.
Uit deze proeven dus de conclusie te
trekken, dat mensen met weinig voedsel
en zware arbeid zeer oud zullen worden,
heeft niets met wetenschap te maken.
Het is slechts een van de vele pogingen
om de wetenschap ondergeschikt te maken aan de belangen van hen, die leven
van de arbeid van het werkende volk.
Tegen deze vervalsing van het wetenschappelijk onderzoek moeten wij met
klem protesteren.

krant bovenaan staat en dus ook in dat
opzicht een voorbeeld is voor andere
afdelingen.
De verjaardag van Sint Nicolaas is in
onze organisatie ook niet onopgemerkt
gebleven. Vele afdelingen organiseerden
een gezellige bonte avond, waar het
feest van de Sint werd gevierd. Alleen
in Amsterdam waren er al 100 op deze
feestavond.
Zo hier en daar in de afdelingen hebben
wij verder geruchten gehoord over grote
plannen, maar daar zullen we nog mee
wachten tot het volgende nummer, dus
tot de volgende maand.

ORGANISATIE-NIEUWS
De maand December was voornamelijk
gevuld met het voorbereiden van ons
congres, terwijl in het begin van de
maand onze leden natuurlijk nog. eens
hun beste beentje hebben voorgezet om
mooie cijfers te krijgen op het Kerstrapport. Het congres is geslaagd, hoe,
dat kunnen jullie elders in dit nummer
uitvoerig lezen. Laat ons hopen, dat het
ook met die cijfers in orde is gekomen.
Afdeling Utrecht waagde het voor de
eerste maal een openbare bijeenkomst te
organiseren en als alle komende lezingen

e.d. evenveel succes hebben als deze
veelbelovende eerste bijeenkomst, dan
gaat de afdeling een goed jaar tegemoet.
De bekende prof. Minnaert sprak voor
ruim dertig studenten op deze bijeenkomst over het onderwerp: „Maak het
Hoger Onderwijs toegankelijk voor arbeiderskinderen". Hoe belangrijk de lezing was bleek wel uit de grote verslagen, die door alle Utrechtse bladen
werden opgenomen.
Wij willen trouwens wel verklappen, dat
afdeling Utrecht bij de verkoop van onze

LUCAS.

Koopt bij onze adverteerders
Wij verzoeken onze abonné's het abonnementsgeld voor het eerste halfjaar van 1949 vóór l
Februari 1949 te voldoen. Het bedrag kan per
postwissel worden opgestuurd aan F l o o r t j e
P r z y r o w s k i , Borssenburgerplein 16:i, A'dam.
In Februari zal over deze en alle achterstallige
abonnementsgelden per postkwitantie worden beschikt, onder verhoging met 15 et. inningskosten.

zij steunden ons!
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Leden en. vrienden van d. e u. r. 3. J., weeat je be: .-ust van het
gevaar dat v/ij naar al te goed kennen uit de donkere bezettingsjaren die achter onr liggen. Verdedigt de Nederlandse democratische
traditie", er. vrijheden. f" ot e T t eert tegen het -Amerikaanse
ooR 1949 .
KUW3T3'J?UJiü:ï3NJi£I ÏSGEN .üJ ÜOKLOG III

Omni :dellijk na het beleend -rorden van de hervatting van de
koloniale oorlog in Indonesië, hebben enkele ±EHtas van onse
leden op het instituut voor .'-Uinstnljverhöidondeirvrijs in
AnstordciD. op him school een petit ionnenentsact ie georganiseerd,
vrmrin tegen de oorlog geprotesteerd vrordt en terugt3'ei;.iing
var do ile:lerlandse troej/en geëist wordt. Onze vrienden op de
i. V. II. N. O. vergane lel en in de enkele dagen, dio nog voor de
t Ie roatten, meer df.r 7ev^nt,ig hand.tGkeni.ngon, ^en
resultaat. Het petitionnenent '/.'era uan winJ.ater -J
toogezonden.
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Datum: 4—5-4-9 s
\; Studentenbije

Utrecht op 2-3-49 in het Universiteitshuis,
kamer 10, Lepelenburg 1 te Utrecht.

Aanvang 20.15 uur, einde 23 uur.
Het onderwerp dezer bijeenkomst was een lezing van Prof.Dr.
HANS FREUHENTHAÏi, ge b. te Luckenwalde 17-*9-05,
over het onderwerp: "Onderwijsvernieuwing, maatschappelijk gezien". Deze lezing werd op de
navolgende -wi^ze- aangekondigd in "Sol lustitiae" van 26-2-49^
"ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE
"STUDERENDE JEUGD.
""Nederland moet industrialiseren", is een veel gehoord gezegde
"in deze naoorlogse tijd. Daar Nederland zijn positie als com"mercieel en finantieel bemiddelaar heeft verloren, is deze industrialisatie urgent geworden. Voor deze industrialisatie is
"behoefte aan een zeer groot aantal goed geschoolde hoofd- en
"handarbeiders, die door ons onderwijs geleverd moeten worden.
"Ons onderwijs (ook het Universitair) schiet in deze taak te"kort en zal daarom vernieuwd moeten worden.
"De OPSJ, die zich o.a. bezighoudt met het bestuderen van maat"schappelijke vraagstukken, in het bizonder met die vraagstuk"ken, die in verband staan met het onderwijs, is van plan een
"studiegroep te vormen onder de studenten te Utrecht, die zich
"zal bezig houden met deze problemen.
"Op Woensdag, 2 Maart 1949, 20 uur zal in het Universiteitshuis
"Kamer 10 een inleidende bespreking worden gehouden over deze
"studiegroepen.
"Op die avond zal Prof. Dr. H. FREUDEKTHAL spreken over:
"ONDERWIJSVERNIEUWING ALS MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM.
irWe nodigen alle belangstellenden uit om deze bijeenkomst te
"bezoeken en kennis te komen maken met onze organisatie.
"
Het Bestuur O.P.S.J.afd. Utrecht,
"
Seer. Bandoengstraat 24 Bis A.
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hield een inleiding, waarin hij alle bekende leuzen va
de O.P.S.J. ter tafel bracht, zoals Oorlog en Vrede, de koloniale oorlog van Nederland, enz.
.Hierna kwam de lezing xan Prof.Dr. H. Preudenthal/over
bovengenoemd onderwerp. _Hiervoor moge worden verwezen naar hejfc
gelijknaminge artikel in" "De Vrije Katheder" van Januari 1949
De student
toonde belangstelling voor de O.P.S.J. en
is naar huis gegaan met een urgentieprogramma.
Om ongeveer 22 uur was er pauze, waarna sen korte discussie.
De discussie liep geheel over het onderwijs en leverde niets
bijzonders op.
JPreudenthal had in de loop van zijn speech het zo voorgesteld, alsof er teveel waarde werd gehecht aan het probleem
Oorlog en Vrede. Hij vindt dit probleem veel te abstract en
je kunt het volgens hem veel beter hebben over het onderwijs,
want dit is concreter en je beschikt over meer feiten.
kwam hier tegenop, daar er volgens hem tijdens een
oorlog zo goed als geen onderwijs meer gegeven wordt. Freudenthal omzeilde dit in zijn antwoord min of meer en zeide dat
je pas over 20 jaar objectief over het hedendaagse probleem
Oorlog-Vrede kunt spreken en oordelerü'
Na deze discussie bedankte
de professor voor zijn
lezing en gaf direct daarop zijn visie op de koloniale oorlog
ten beste. Toen hij echter nog maar pas aan de gang was,
liep uit protest
de zaal uit, even later gevolgd door

eheim K. II.no. 275 van Verbinding no. 49
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Onderwerpt O.F.3.J.
Antwoord op uw schrijven no. 40791 dd. 13.9. '48
In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven heb ik de eer
UBdelGestrenge te berichten» dat voor zover dezerzijds bekend
geen personen uit de se gemeente deelgenomen hebben aan het in
de zomer van 1948 te Lemele gehouden zomerkamp van de O. P. S. J
In deze gemeente is generlei activiteit van de D, P. S. J.
merkbaar en ook is het orgaan Mde Poort1* voor zover bekend ni
verspreid*
21 februari 1949
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Secretariaat: Singel 360
AMSTERDAM G.

Februari 1949
Beste Vrienden,
Wat is het vraagstal waar alle O.P.S.J.-ers deze maanden
over spreken? Eigenlijk hoeven we die vraag niet eens te
beantwoorden, natuurlijk is 't de AZIATISCHE KWESTIE, met
welke bespreking we de vorige week in verschillende studiegroepen gestart zijn.
In alle hoeken van het land kruipen we om de syllabus, die
de studiegropen-deelnemers allen ontvangen hebben. En we
kunnen alle niet-deelnemers alleen m=ar dringend aanraden
mee te kruipen en dus dieper door te dringen tot die problemen en vraagstukken, die dagelijks in het middelpunt van
de belangstelling staan.
We zullen onze- opgedane kennis eens kunnen spuien door een
tegenstander aan het woord te laten en-met hem (of haar) in.
debat te gaan. We gaan zelf artikelen lezen en bespreken.
En ws zullen het weekend 26 en 27 Maart als afsluiting met
de deelnemers uit alle afdelingen bij elkaar komen en ons
standpunt t.o.v. de vrijheidsstrijd van de koloniale volkeren
te formuleren en bekend te maken.
Een opwekking tot, deelname aan de bestudering van een
probleem, dat ons allen zo na aan het hart ligt zal nauwelijks
nodig zijn. We hoeven de kranten van de laatste dagen maar
na te gaan om ervan overtuigd te zijn, hoe dringend noodzakelijk het is om alle studerenden om ons heen een juist beeld
van de gebeurtenissen te geven. En daarom: AAN DE SLAG!
Kom op de studiegroepen!!
In Amsterdam Woensdag 23 Pebr. in het honk Spuistraat 262
voor leerlingen t/m de derde klas, bij Hetty Wensink. Eerste
Helmersstraat 153 voor kunststuderenden. Vrijdag 25 Pebr.
in het honk voor leerlingen vanaf de vierde klas.
Tot zien op de Studiegroepen.
Martha van Malse n.
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Reeds sedert 3 è. 4 eeuwen worden de Aziatische landen gekoloniseerd.
A• Hoe komt het dat sedert het be_gjLn__van _de 20e eeuw het
verzet in de k'olon£ale" J gebieden'zo is toegenomen ?
Tot de laatste helft van de 19e eeuw werden de koloniën door
het moederland gebruikt als roofplaats van koloniale waren.
Handel mijen (compagnieën) bestreden elkaar tot ze het monopolie (alleenrecht van handel) over bepaalde gebieden hadden,
zodat de de koopprijs van de koloniale waren zo laag konden
vaststellen als ze zelf wilden.
Een beperkt (in verhouding tot de 20e eeuw) staatsapparaat
diende om de belangen van de handel maatschappijen te beschermen. Men liet echter de feodale inlandse maatschappij
structuur onaangetast.
Omstreeks de eeuwwisseling wordt de kolonie behalve roofplaats bovendien beleggingsgebied van Europees kapitaal
en afzetgebied voor E ur pjge se mas sajor ogüc t e n.
Het kapitalisme komt in de phase van het imperialisme: de
enorme uitbreiding van de industrialisatie van het moederland brengt met zich mede:

I Behoefte aan afzetgebied
II Stijgende vraag naar grondstoffen
III Grote vorming van kapitaal dat weer rendabel moet worden
gemaakt.
Men gaat nu over tot het oprichten van ondernemingen in de
koloniëen, die grondstoffen en voedingsmiddelenbronnen exploiteren en vangt dus zo 2 vliegen in een klap (grondstoffendelving en kapitaalsbelegging, zie II en III) en men
gaat over tot het oprichten van scheepvaart mijen, transportbedrijven en dergl. (ook aanleg van spoorwegen die nodig
zijn voor de afvoer van grondstoffen en voedingsmiddelen),
die de koloniëen geschikt maken voor afzetgebied (I) en
bovendien weer gelegenheid geven voor kapitaalsbelegging (III
De gevolgen hiervan zijn enorm.
In de maatschappij structuur treden grote veranderingen op.
Bij het feodale uitbuitingssysteem dat zoveel mogelijk onaangetast wordt gelaten komt de kapitalistische uitbuiting
en daarmede:
een nieuwe maatschappelijke kracht, de arbeidersklasse,
die al spoedig tegen de onmenselijke uitbuiting in verzet
komt.
Ook ontstaat er een inheemae bourgoisie. die zich zowel door
de buitenlandse machten als door de inheemse feodale toestanden geremd ziet bij haar ontplooiing. Daarom komt ook "
zij in verzet.
-2-
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Een derde kracht in de groeiende nationale bewegingen
vormen de uitgeplunderde bpejc erna saia'_ s die de dubbelast van
de feodale en imperialistische uitbuiting op hun schouders
torsen.
Het imperialisme dat tot ontwikkeling komt omstreeks het
Öegin van deze eeuw, en de siciale gevolgen daarvan, zijn
dus de oorzaken van de versterking van het nationale verzet.
Het is dus begrijpelijk waarom in de 20e eeuw het nationale
veraet tot een belangrijke maatschappelijke kracht uitgroeit.
B* Hoe was het karakter van het nationale verzet en waaruit
is cTit "Ue verklaren?
Na de eerste wereldoorlog was de leiding van de groeiende
verzetsbeweging in handen\an de inheemse bourgoisie (o.a.
kleine inlandse kapitalisten en intellectuelen).
Oorzaken; a. In de vnl. agrarische inlands, maatsch.
was de arbeiderklasse nog klein, ongeorganiseerd en onervaren.
b. De inheemse bourgoisie voelt zich belemmerd
en vernederd, bezit reeds enige macht (materieel en geestelijk) en zelfbewustzijn, is
strijdbaar.
Steeds blijft de verzetsbeweging groeien, ook tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Na de Tweede Wereldoorlog was er opnieuw een opleving,
ditmaal gekenmerkt door het feit, dat de leiding van de
bevrijdingsbeweging meer en meer in handen komt van de
arbeidersklasse.
Uit laatste valt te verklaren uit:

1e. Industrialisatie van de kolonieën heeft even voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog een grote vlucht genomen. Dit vergrootte en versterkte de arbeidersklasse.
2e. Door de groeiende macht van de bezitloze massa's gaat
de inheemse bourgoisie, die aan het opkomen is, vrezen
voor haar toekomstige machtspositie en zoekt aansluiting
bij de imperialistische machten, die haar corrumperen.
Zij blijkt niet in staat tot consequente leiding van
het nationale verzet. (India- üongrespartij- ChinaTsjang Kai Sjek - Indonesië, Hatta, Soekarno).
3e, Je inspirerende invloed van het succes van de Russische
Octoberrevolutie en de successen van de socialistische
opbouw in de S.U.(speicaal in de vroegere Tsaristische
kolonieën) versterkte eveneens de positie van de arbeidersklasse in de bevrijdingsbeweging, eveneens de grote
overwinning van de S.U. en het Rode Leger op het fascisme, het ontstaan van de nieuwe Oost-Europese Volksdemocratieën en de rol van de S.U. als verdediger van
de vrede en democratie.
Behalve de groei van de arbeidersklasse in aantal en macht
zijn ook de volgende factoren belangrijk voor de versterkin<
van de bevrijdingsbeweging.
I. Het gedaalde prestige van de "blanken" door hun verdrijving door de Jappen uit Oost-Azië.
II.Het versterkt zelfbewustzijn van de Aziatische volkeren
door hun strijd tegen de Japanse onderdrukking en de
ervaring die ze daarbij opdeden,
-3-

-3III. Een bepaalde lacune bij de machtsoverneming (dit
geldt vooral voor Indonesië).
C. Door de toegenomen kracht van de bevrijdingsbeweging
zijn de oude koloniale onderdrukkingsmethoden niet effectdef meer.
Waardoor is de nieuwe koloniale politiek nu gekenmerkt?
1e. Het zich verschuilen van de irap. machten achter de
inheemse bourgoisie die men voor zijn doeleinden
gebruikt (China, India, Indonesië)
2e. Het schenken van formele vrijheid in ruil voor economische en militaire voordelen (Philippijnen en India)
3e. Versterking van de verdeel- en heerspolitiek, die de
nationaliteiten, rassen en geloven tegen elkaar uitspeelt (verdeling van India en Pakistan en Hindoestan)
4e. Als andere methoden niet meer helpen neemt men zijn
toevlucht tot oorlogen (Indonesië, Vietnam, Malakfca,
China).
D. Belangrijk voor het begrijpen van de situatie in een
bepaald koloniaal gebied is, dat er tegenwoordig nog een
wrijwingsblok is bijgekomen, nl. tussen de oude koloniserende toogendheden (Engeland, Nederland, Frankrijk) en
de U.3.A., die vooral sedert de Tweede Wereldoorlog sterk
in macht is toegenomen en tracht haar invloedsferen uit
te breiden ten koste van de andere koloniserende mogendheden.
Er zijn dus nu 4 krachten in de kolonieën te onderscheiden:
1. Oude kolon. mogendheden (Nederland, Engeland en U.S.A)
2. Nieuwe kolon. mogendheden

(USA)

3. Arbeiders en boeren, de bezitloze massa.
De onderlinge verhouding van deze krachten zijn in de verschillende koloniale gebieden bepalend voor de situatie
aldaar, waarbij voorop staat, dat alleen de laatsste groep
de nationale bevrijdingsstrijd tot het einde toe voortzet.
ZIE OMMEZIJEE'VOOB LITERATUURLIJST
(zie bl. 4- Verb. 19)
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ARTIKELEN.
Algemeen.
De Vrije Katheder (Januari 1949): "De Oosterse boer stapt
in de wereldpolitiek - A. Blumer.
Politiek en Cultuur (Februari 1949): Het Aziatische vraagstuk - Guillon.
Indonesië.
E.V.G.-gids (Februari 1949): Pratomo
De Vrije Katheder (Augustus 1947): Universiteiten in
Indonesië.
"
"
"
(December 1947): Wrange vruchten (demoralisatie van de troepen)
"
"
"
(Januari 1949): N.V.V. t.o.v. Indonesië
China.
E.V.C.-gids (Jan.en Febr.1949): China in gisting.
China- Een volk verbreekt
zijn ketenen.
De Vrije Katheder (Mei '47 en Nov.'4S): Arthur Clegg
Politiek en Cultuur (Hanuari 1948) : Mao Tse Toeng
Kwartaal 3:
"
"
"
Vietnam
De Vrije Katheder (Februari 1943): Buitenlands overaicht
BOEKEN
J.H. Boeke: Oosterse economie (dit boekje wordt in het opgegeven artikel van A.Blumer besproken. Bij het
voorbehoud t.a.v. schrijvers uitgangspunt dat in
dit artikel wordt gemaakt willen we ons aansluite
Het gaat vooral om het waardevolle feitenmateriaa
New Esentidra in Asia (1945)
S^J .Kut ger s; Indone s ie' (Laatste 2 hoofdstukken deel I, inleiding 1e hoofdstuk, hoofdstuk Nation.beweging en
slot hoofdstuk in deel II). Een analyse van de
ontwikkeling in Indonesië van het koloniale
probleemChina.
De geboorte van een nieuw China (1943)
A.
Duyvendak; Wegen en gestalten der Chinese geschiedenis
2e druk 1948 (een populair overzicht van de bekende Leidse sinoloog)
Edgar gnow; Red Star over China. Reportage van de bevrijde
gebieden in 1957.
Gunt hè r^St_ein; The Challenge of Red China (reportage of Red
CÜina (Reportage 1944 van de bevrijde gebieden
tijdens de oorlog tegen Japan).
Epstein;
The unfinished revolution. (Het ooggetuigeverslag
van een Amerikaans journalist die 30 jaar in
China verbleef en schrijft over het oude en
nieuwe China.)
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Datum: 4-3-?$ MRT1949
C/2 no 215'49 OPSJ
""
--—
Onderwerp; Organisatieraadvergadering van; de OfjKs-i/J.
~
op 26 én 27-2-49 te Amsterdam in heT'-'-A^JV-"
gebouw, Spuistraat 262 .

Aanwezig waren alle leden van de Organisatieraad ( zie
rapport C/2 -14'49 dd 5-1-49 bl.7), behalve
' JOHAN FK3DERIK WOLFFj geb. te Velsen 14-3-27, deelde mede,
«flat hij twee telegrammen had ontvangen, resp. van de "Internationale Democratische Vrouwenvereniging" en van het "Intellectueel Verbojid_voor de Vrede". Hij richtte zich nu tot dë~~
Vergadering om alles wat in hét vermogen ligt voor de vrede
te doen, vooral nu de Westerse mogendheden alles in het werk
stellen om een oorlog met de USSR te ontketenen. De alles
overheersende vraag is nu volgens Wolff: Hoe dienen wij nu
de vrede ? De middelen hiertoe zijn:
a. een vredescongres te houden te Amsterdam in de maand April.
b. deel te nemen aan een wereld jeugdcongres in September
(Het is nog niet bekend waar dit gehouden wordt).
Hij spoorde aan dat er mensen van de O.P. S.J. n::ar het buitenland moesten gaan om dit jeugdcongres mee te maken; dit zal
geschieden in samenwerking met het A . N . J . V .
Volgens Wolff was de onderwijsactie niet voldoende doorgezet, maar met de vredesactie moet dit wel gebeuren; de propaganda moet in de vredesactie de eerste plaats innemen.
Bij onze agitatie moeten wij duidelijk onderscheid maken tusst
de vrienden en de vijanden van de vrede. Wij hebben een grote
verantwoordelijkheid ten opzichte van de vrede, aldus spreker,
Voorts wees hij er nog op dat de studiegroepen moeten worden versterkt.
sprak hierna over het centrumwerk
Er is een streven in de OPSJ om
^uurtafdelingen te maken, maar hij vindt dit foutief. Wat
moet gebeuren is het oprichten van schoolverenigingen in
OPSJ-verband. Dit zijn betere centra voor acties,daat de
mensen beter te bereiken z i j n . De OPSJ-ers moeten zich op
de scholen indringen in de bestaande schoolverenigingen. Hij
meende dat op elke school 6 of 8 man genoeg was om te infilir_eren t "Want", zo zeide
, "wij w e t e n het b e t e r . Een
goed OPSJer is een autoriteit ea geen gelei-achtige figuur".
Vervolgens sprak
, die in andere trant
weer een oud verhaal 3~eëd~ over frelfë'r onderwijs. Verder deed
hij nog een duit in het zakje over de vrede, wat niets nieuws
opleverde.
Hij was van mening dat de O.P.S.J. een bepaalde macht moet
krijgen, want dat is steeds zo in de politiek. De middelen
hiertoe z i j n - a g i t a t i e , propaganda en actie.
•-2-

-2-
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Het scheppen van een machtsorganisatie moet ook geschieden
door een innerlijke strenge discipline. De wortel van de
organisatie moet, volgens spreker komen uit de schoolverenigingen. Wanneer je op een school ca 8 man hebt, dan loopt
er al een rode draad door die school. Hierbij riep hij tevens
de O.P.S.J. leuze uit: "Studeren, strijden en Overwinnen".
Wij hebben moed en fantasie nodig om een strijdvaardige afdeling te worden. De school moet politieke voorlichting hebben en er moet een frisse wind waaien.
heeft daarna nog een praatje gehouden over
hetgeen omschreven staat in het "Centrumnieuws" ( zie fotocopieën).
Over het in afschrift hierbijgaande schrijven van de Organisatieraad aan de Tweede Kamer is geen woord gezegd,
dit is alleen uitgereikt.
De bijgaande resolutie betreffende de schoolcentra is met
algemene stemmen aangenomen.
blijkt meermalen te hebben gespro-ken
te Hilversum voor de afd. 't Gooi van de O.P.S.J.
JOHAN FRSDBRIK V/OLPP en
werken beiden op
het bureau van "De Waarheid" te Amsterdam. Volgens Wolff
is
thans een weifiLende figuur geworden, aangezien
de vrouw van
, die uit «**• Drente komt, het niet
eens is met de linkse richting.
>?
ÖEZIBN:

.IIISÏSRIE YMT ALCK-ilEïï'S IA il
** f

B

, 1 April 1949»
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ÏÏierciede noge ik ü berichten, dat op de Organisatieraadvorgadcring der O.?.S.J., gehoudan te Amsterdam op 26 en 27
Februari 1Ï49 in, -tlc* A.lï.-T.V.-rnbouvr, Gpuistr^-'-t 2r>2, o..TI.
aet algemene stemmen oon resolutie v?crd aang no ;en v*?, n de
TO l «re nd e inhoud:
"De Organisatie ra? d -vpn de Organisatie van Progressieve
Studerende .TeUjTd, op ^7 ?ebruari te Amsterdam bijeen,
St-ilt V:-c>3t,

O

dp.t het specifieke werkterrein van de Orf^anisatie aich
op de e-;holen bevindt,
dp.t het voor het succesvol uitvoeren v%n acties v^n de
O.^.S.-T. voor het uitbreiden van de organisatie in ledental en. voor h«t werken naar buiten in het al^ïeneen nood—
aakelijk is, dat O.7.S.J.-ers -mn ó^n sbhool in schoolcöntra gegroepeerd worden»
Zo zal het iflo,^;lijk üijn georganiseerd op te treden
te^cm de directe en indirecte reactionaire progacanda,
waaraan de scholieren bloot staan en de saholior-m in
grote groepen v:>or h\in belanden in strijd te brengonj
atelt verder vast,
dat de 2.g* bnurtcentra of stre kcentrn daarnaast hun
ta^k behouden bij het uitvoeren van de actie van da O.^.S.J»
21,j kunnen op velerlei g-sbied de bestaande en nog op te
richt?n schoolcentra ondersteunen;
stelt verder vast,
leden van de 0..7.S..I, een belangrijke taak hebben
in schoolvereniging m, waar aij moeton behoren tot de beste
Troost actieve leden en het v rtrou./en :ioeton ".Tinnen van hun
laeaesehjlier-jn. "iij hebben de taak de,je vureniffin^sn door
hun .verk te maken tot de.socratische verenigingen» Tevens
sio^ten -:',ij hevord^rs-n dr.t l.veoties als klassevertegenTroordl'*ers, aclaoolraden e.<i« aon de orde komen.
Beoluit
tor uitvoering van het congresbeslult van het eerste O.?»
S. T.-congreü alle V.racbten in te spannen tot de inn^erl ijke
versterking van de organisatie»"
Voorts deel ik TJ mede, dat de O.P.S.J.-afdeling Amsterdam
in het begin van dit jaar is begonnen niet de uitgifte van een
intern organn, genaamd "Centrujaniauws". In het eerste (antedateerde nummer worden, na .<reconstateerd te hebben dat te Amsterdam
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te

- vele -

- 2rele nieuwe oentra aijn gevormd, richtlijnen Begeven voor
%e behandelen onderwerpen op de koaenrie centrum—avonden»
Ten slotte ao*e ik Uw aandacht vestigcn^op l:et feit,
«at de richtlijnenen bovengenoemd
"
Ondertekend door

Het Hoofd van de Dienst
^nanens deaes
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Xu er in Amsterdoa jovael nieuwe centra z i j n ongericht
lijlit '.iet ons goed oa het werk hierin eens uitvoerig
te bespreken.

Van verschillende kanten hebben we opmerkingen gehoord
-Ua: "Ja, w i j weien aoms niet, wat we eigenlijk zuUen
doen op een centrumavond! :' liaarom willen we nog eens,
met uitvoerige voorbeelden, een soort 'richtlijnen 11 geTen.

Het is zo langzamerhand wel een gewoonte geworden, dat
we op een centrumavend beginnen met ons werk te beeyreken. fiat wil dus niet zeggen enkel een droge opsomming
van alle genoegens die de 0.1. SiJ» je biedt, maar een
levendige discussie van alle leden. Als er een handige
krantenverkoper in het centrum zit,bv., dan legt die
natuurlijk» aan de anderen uit, hoe ie dat doet. Ook het
maken Van nieuwe leden kan je samen bespreken. Iemand
heeft b. v-, een jongen oj. het oog. maar ziet geen kans
om hem alleen lid te maken. Nu, dan spreek je met een
ander lid af, en allicht, dat je de bewuste jongen samen
«el mee krijgt naar een leuke avond of excursie van de
O.F. S. J. Sn.op die avond kunnen jullie allemaal met hem
praten. Wedden, dat ie lid wordt ?
weet je van enkele leden, dat ze in sommige vakken op
school slecht zijn, nu, maak er dan een afspraak mee om
samen naar de huiswerkhulp te gaan. Zo kunnen we doorgaan met voorbeelden. Natuurlijk informeer je op een
centrumavond ook, wie er naar weekend, studiegroepen
ene. gaan, en kun je afspraken maken om, dat samen te
doen.
Om mu geen belangrijke punten te vergeten, is het noodzakelijk, dat je alles bespreekt aan de hand van het
Aaaterdammert je, dat is trouwens leuk genoeg i Het komt
er dus opaan, bij het bespreken van het werk niet in de
ruimte te zwammen, maar juist die punten ta nemen, die
in jouw centrum de aandacht vragen, en dan alle leden
er in te betrekken.
Hoe je de avond verder vult, hangt van je centrum af.
Het ie goed, om avonden, waarop je verhalen voorleest
en spelletjes doet, a ons af te wisselen met lezingen
—
over allerlei onderwerpen.
Dat voorlezen van verhalen is meestal leuker, als je
om de beurt leest, dan kun je je aandacht er beter bij
houden. Verder is niet ieder boek even geschikt om er
stukken uit voor te lezen. Het beste is, als je er van
te voren een afgerond geheel erin opzoekt en dan aonodig met een paar woorden de voorgeschiedenis vertelt.
We geven hieronder een aantal stukken die geschikt zijn
om voor te lezen. 3et is natuurlijk de bedoeling, dat
de lijst door jullie wordt aangevuld !
John 3eeck3T£jS3N_SCIiI]?_yO.*l_yiI.
Dit boek behandelt d>* geschiedenis van een Amerikaans
schip, dat ir. de laatste oorlog troepen <an wapens vorvoerde. 3et was het oorsto Amerikaanse schip, dat met
2'-T. g^mcngdo bomnnr.iTir vo?r, ondor •'ïon nogorkapitcin.
J .- krijgt -2 -T. jch--r t ' ' ul'i van do raason-aehteruitzetir. \m-.-rika, aaar oole ma-;lct het boekje duidelijk,
j i u b v l ^ c h ;1 i.lk • •lOhVïr'u-tü'.Jtting kunstmatig in
i worit ^.-hoji'.r..

stand wordt gehouden.
Ieder hoofdstuk vormt een geheel eo is heol geschikt om
^oor te lezen. De beste hoofdstukken sijn misschien wel
6,8,9,12,17,20.
M. Ostrowski, een Rusaioche arbeiders jongen, die meevocht in de revolutie en later bouwde aan de Sovjet-maatsohappil, beschrijft in dit boek het leven in een stadje
aan die Pools-Russische grens in het jaar 1918. Het stadje
ia beset door de Duitsers. Een heel spannend stuk is blz.
130-168, over het begin van een staking in een grote fabriek» Het doodschieten van een arbeider is er de directe aanleiding van» In dit hoofdstuk komen ook de eigenaar van de -fabriek eo een rijke grondbezitter uit de om'
ving .voor. Het is goed om het boek eerst zelf te lezen.
trowski heeft het werk niet kunnen afmaken, hij stierf
long.

S

Dit boek. min of meer een beschrijving van zijn eigen leven, geeft een werkelijk grootse schildering van de Russische revolutie en de opbouw in de eerste jaren daarna,
het is spannend en uitstekend geschreven. Ook de rol van
de jeugdbond komt er duidelijk In uit. Evenals"In Storm
geboren" is het moeilijk om een afgesloten geheel te vinden o» voor te lezen.
Hier volgen een paar stukken uit het boek, die geochikt
aijn om voor te lezen. Het ene loopt van blz. 1/9 tot 198
(tot aan de sterretjes). Uit gaat over het aanleggen van
een spoorlijntje naar een bos, waarvan daan hout gehaald
moet worden, voor het in de nabijheid liggende plaatsje
Bojarka. Je leest er van de geweldige moeilijkheden die
de werkbrigades moesten overwinnen om dit werk te voltooien en van de grote liefde voor de pas gestichte Sowjet-Repobliek, die hen bezielde.
In het hierboven genoemde stuk wordt besproken over benden, die de aanleg van de spoorlijn belemmerden, KV.
die van een zekere Orlik.
Die zijn te vergelijken met gangsters, die in de eerste
tijd%a de revolutie (tijdens de interventieoorlogen)
hier en daar landstreken terroriseerden.
Een ander stuk uit het boek -loopt van 236 tot 243. Dit
gaat over 'de dood van Lenin. Het spreekt eigenlijk voor
zich zelf. Je merkt er uit, welk een geweldige plaats
Lenin innam in de harten van de Russische arbeiders en
boeren.

Hodzja Hasïeddin (de Oosterse Tijl Uilenspiegel) bindt
steeds de strijd aan tegen de tyrannic, waaronder de Bevolking van Bochaia te lijden heeft: tegen de woekeraars
en uitzuigers. Met boek is in een blcemrijke .-tijl geschreven. Om voor te leaon zijn het geschikat: van deel
I: hoofdstuk 8, hoofdstuk 14 (Hodzja heeft ™ 2 slachtoffers van dr- woekeraar Jaffar te red^on van alle mens-'
kleren e. d. gc-kroger. en probeert dir- nu t o verkopen)+
r.: o f ds t uk 15. L".-oI 2: Hoofdstuk ?,f!,9,(het meisje , waar
-sc-c wil tro-iwon, i:-, ontvoerd r.'i'ir d'; ha r '.-c v;\

Hodaja, als vrouw vermomd, loopt op de markt rond en
slat op een plan oc het paleis binnen te komen ten
•inde het meisje te bevrijder.) Hoofdstuk 10 (d»d*Ja,
als een wijze uit Bagdad vermomd, probeert de Emir
ervan te w«»riiouden de harem (en dus ook zijn meisje)
t* besoeken).
Derde deel, hoofdstuk 3 en 6 (Hodsja probeert sijn melolt uit de harem te ontvoeren) hoofdstuk 9 en 10(Hod8Ja
die «ichself bekend heeft gemaakt cm zijn vrienden te
redden, «al worden verdronken in een oude waterput.Hij
heeft vroeger zichzelf gezworen, in die put de woekeraar
Ja/f ar te sullen verdrinken..
De bovengenoemde boeken zijn in ieder geval te leen, als
Je het ran te voren opgeeft via Annie Harmsen.
San spel BO tegen het eind van de avond, ia ook dikwijls
leuk. We geven er hieronder een paar. Vanzelfsprekend
horen we van jullie nog andere spelen, nietwaar ?
1.
Toord Veranderen
Uen begint met een kort woord, b,v. vlug, dat
moet worden veranderd in vast. 3r mag maar &èn
letter tegelijk worden veranderd, en in elk stadium moet het eer. goed Nederlands woord zijn.
Dus: vlug, vlag, vlas, vlag, vak, vaat- Wie het
langs de kortste weg doet, wint het spel.
foorden van 3- 7 letters zijn hot geschikst, Ieder
schrijft op een apart blaadje papier.
2.

5.

4-,

5.

Concreet of abstract
De spelers nemen eon voorwerp in hun gedachten,
en een ander, dia de kamer uit was, moet door
vragen stellen er achter j roberen te komen, wat
het is. Hij vraagt dua b.v.: Is het concreet ?
daarna: Laaft het ? enz. Je mag alloen antwoorden met Ja of Nee. De speler mag b.v. 15 keer
vragen er. in totaal 3 oaal raden naar het onderwerp.
Iemand schrijft oen spreekwoord op, naar inplaats
van letters, zot hij xxx, due geplaatst volgens
de v/oorden van het spreekwoord. Do spelers mogen
om de bourt een letter raden, als het goed is,
wordt de letter op de plaats van het kruisje geaet-. Elke speler magfc&nkeer hot hele spreekwoord raden en mag hiervoor zelf het ogenblik .
bepalen,, fiu ho-t ojrst hot hele spreekwoord
raadt, v/int het-.
Sen der speljrs verlaat hit vortrak, liefst ongemerkt, êon ander maakt dan bekund, dat Pietje
yjrdwenen ia-, ledor geeft nu eon zo goed mogelijk:- beschrijving var. de pjrsoon.
-/jdurcndj 6fcr. of tveo minut-n kijiu-n allo spolors
naar oor. siuur of o.-n tafelblad nu!: verschillende
voor^rp-T* ^r op. Dan drasior. z^ zich om r on een
d v r 3,cl.«r3 vv.-rpla-.tst onkolv; voor-orpon. Ka woor
.j:, .-ir.'iut t - h-bb'jr. gok.^:cn keron de gooiere
zich no.; -•;•!.:) o.i _-n jchrij7.';i. op ->.-n tla->.djü f wat
.-r val,-;.-ha h~r. 7-nr.d.-rd la. iüjn «oodo amteke-

honing Is oen punt voor, oen foutieve twoo ponton
togen.
6.

7.

Slkc apaler schrijft het oon of andere onderworp
op oen 3tukja papier b.v. muziek, vllogon. Alle
papiertjes «rordcn door elkaar geschud en daarna
verdoold. Nu moet i e dor tweo minuten aprolcon
over hot onderworp; dat hij hooft gekregen. Do
boste spreker, wint.
Iedor speler stolt con (zelfgekozen) beroemd
persoon voor, een geleerde of staatsaan b.v. Zo
«Itton met z-n allen in een ballon. Hu daalt de
ballon, omdat hij te zwaar belast ia, or moet
dus ieaand uit. Ieder mag nu vijf minuten spreken, zoals de persoon, dat zou doen, die hij
voorstelt. Le slechtste spreker gaat het eerst
or.uttide beste blijft over en wint het. Je kunt
dit spel het best een week van te voren afspreken
zo lat je de tijd hebt, over een persoon en een
rede te denken.

Daarstraks zeiden we al, dat het goed is om af en toe
een lecing te houden op een Centrunavond, aot discussie erna. Bierbij geldt wel in de eerste plaats, dat
degene, die de lezing houdt, goed op de hoogte moet
zijn van zijn onderwerp. Als je een of twee waken van
te voren al esn afspraak maakt voor een lezing, is er
ook voor de andere loden tijd om zich voor te bereiden
op de discussie, om over vragen te denken ene.
Hu is het soos moeilijk om de geschikste boeken te
vinden die je kunt gebruiken voor je lezing.
7e willen daarom in ons volgend ccntrumoverzicht enige
onderwerpen bespreken en hot materiaal, dat je er voor
kunt gebruiken.
'fat èon onderwerp betreft kunnen we al enkele opmerkingen maken, n. L, over allerlei onderdelen van de
biologie.. Vooral wat het loven van de gewone planten
en dieron om je heen aongant, zijn er in de boekjes
van 12 i ma UB ac. Ihijsso allerlei aardige dingen te vinde n,~3êT7s~T7ëT~sTuSSën" om zo voor te lezen.
Ze zijn louk en voor iedereen begrijpelijk geschreven.
Daarnaast is het natuurlijk ->ltijd goed, om liefst een
air.ua! voorwerpen, waarover je praat moe te nemen
(plant of dioren dus). Dit geldt trouwens voor iedere
lozing, dij we in een centrum houden.
Tillen jullie opgeven wat voer lezingen er in jullie
centrum zijn gehouden en door wie ?
3ons is con lezing zo, dat ie heel goed ook voor een
ander centrua kan'worden gehouden. Dat kunnen we dus
voortaan ook doen.
Baast deze lezingen hebben we oen aantal mensen als
lid, dio niot diroct in een centrum werken, mair toch'
over eer. bepiald onderworp hoel goed kunnon vertellen,
Os 12 beginnen zijn dit er drie,-:
1.

Catrijn Buitje ovor fotografie. Hierbij laat ZO
ook zion hoo jw oen foto ontwikkeld on afdrukt,

2. rfonnic- i ronk ovor auziek. inn moot de Centrumavond orgor.a -rordon geho^do-n wiar een i-ian° i*»
J 3 na ie Jï,~'2lt dir. 66n of mcor Jtuikon on vart-lü ,-r bij.
'.
Pi.-; ">avlnr-t "il vortJllon ovor Cieologlo (over
l.'i, gjsto.-i.toï», -i-r J b --/ino jr., vü.k.ui'.b'.ratingan).

lat*, «ot we voel te weinig doen op onzo oontruoavonden
ia slagen. Waarom hobbon wc nu eigenlijk een aongbundol.
Laton wo afspraken, dat we iodore koor tooh •inatons
aon lied bohoorlljk leren. Er zijn tooh in bijna allo
centra nol aonsen, dia een muziekinstrument bespelen ?
B.v. eon mondharaonica, fluit, mandoline of gitaar.
Dua als we nu voortaan naar onze weekends en kaopon gaan,
dan kan iedereen horen, dat wij er n-m komen, 20 enorm
singon we !
Br is wel eens gezegd, dat wc met de contra meer naar
tentoonstellingen en concerten móeten gaan. Hu zijn
concerten meest te duur voor ons. blaar waarom zouden we
do concerten niet bij ons thuis laten komen ? Bon onkelo
keer eens naar een goed radioprogramma luisteren kan
teel mieters zijn. Jo kunt zoiets per slot van rekening
al enige dogen van te voren uitzoeken.
Het komt nogal eens voor, dat er op een centrumavond
druk wordt gepraat over aen of oneer actuele gebeurtenis in de wereld, maar vaak blijft het daarbij. Hu kunnen we dat veel beter aanpakken. Je spreekt af, dat alle
loden de komende 14 dogen alles lezen wat ze tegenkomen
b.v. over China. Dan de volgende centrumavond kun je
daar een tijd over discussieren met z'n allen en de dingen w-.ar je niet uit komt, daarmee kom je nog eens op
de studiegroepen me*- naar voren. We moeten wel bij
iedere discussie (ook over films enz.) een discussieleider aanwijzen, die zorgt, dat we niet al te veel afdwalen van het onderwerp.
Te hebben nu achtereen volgens verschillende dingen'genoemd, die op een cer.trumavond kunnen worden gedaan.
Katuurlijk is hiernee de voorraad niet uitgeput. Het
voorlezen kan worden uitgebreid met gedichten, er kunnen
leden het eon of andere muziekstuk spelen, enz, 3nkele
dingen willen we nog noemen, die van belang zijn. Daar
is in de oorste plaats het corresponderen. Naar ons idee
wordt het nog weinig of helemaal niet gedaan. Het is
echter mogelijk voor ons, OEI eon beperkt aantal adressen
van jongens en meisjes uit Isjechoslovakije en de Sovjetunie te krijgen, om in het A-ons, Duits of Sngals mee te
corresponderen. Denk eens, wat een fijne gelegenheid on
mot Jonge mensen uit heel andere landen van gedachte te
wisselen ! 'Tic dus -vil corresponderen (als centrum) en
een adres wil, liat ie het opgeven aaa Annie HJurmsen.
Daarnaast ig al ^sns naar voren gebracht het corresponderen mot een soldaat uit Indonesië. Het behoeft tooh
wel nauwelijks enige toelichting, dat dit reuze belangrijk is. Niet alleen omdat wij dan iets meer van de
toestand onder de soldaten te weten komen, mair vooral
voor de jongens dia daar voor-weet-ik-hoe-lang zitten,
afgesloten wan iedere goede voorlichting en bestookt door
ophitsc.-r.de propaganda.
Ook voor dezj adressen kuw.en jullie je tot Annie Hammen
••'onder..
-•nslotte nojr 66n dir^j. Ir. veel centra wordt al ean logcDJk bijgehouden, "oie-13 is oen heel prettige vorm om
-' -r >rsla;?or to rvli-T. Het is leuk. ila je om beurten
"'r vv/ralos c.v:l;t, -•<• r 3~r. -.vat b i j t--kon t, of foto's
..* b i j ;lakt. Zul l-r. 'v .jjiis zijn -.'i u au t au t Paoskomp
h^t bes'j logboek h - ; - f t _ ?
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fe hebban bvt nu oen hole tijd gohad ovor . contrumavoadan. Maar we'kunnon natuurlijk voul moor doon in
ean oontrum. B.v. eens naar tuiten gaan. Ku het voorjaar
*eer in aantocht ia, kriebolon je bonen toch zokor on
eens eon flink stuk te lopon ? 3n wat zijn ar al niet
TOOT mogelijkheden ! 2en Zondag naar do duinen op du
fiets, sn dan dLvxr jo karretje stallen on zelf.fijn
eon tijd tippelen en zeelucht snuiven. Hebbon niet alle
leden oon flets dan zooi Jo het dichter bij. nou, ga
eons longa de Uerwode of do Aoatcl of de Suldorzoodijk,
of eerst oen atuk met eon boot nair het Noorden I
Jo kuat ao oon dag net zo naton als ja wilt i je leunt
acht wandelen, of je noemt een bal mee en spcolt een
partijtje hand of voetbal op een opon stuk, je kunt
orgens gaan volksdansen, of je ewerft ^at rond en kijkt
nair de vogels on de nu al uitlopende planton. Ben ja
wel eens .oen dag nan-r Vinkeveen geweest ? Het is oen
uur fietsen, dan kun je daar oen roeiboot buren en
voor een gul don of twee ben jo met z-n zessen de hele dag
op het water of op de kleine dichtbegroeide eilandjes.
Ook is het leuk om oen enkele keer een avondwandeling
te houden, b,v. om een uur of kalf negen houdt je op
met je centruoavond on jo v/andelt nog een tijd rond.
buiten de stad en proboert de Grate Beer to vinden !
Sr zijn nog veel neer mogelijkheden. We kunnen met ons
hele centrum b.v. oen tentoonstelling bezoeken. Be
meeste tentoonstellingen blijven toch minstens enige
weken, zodat jo het van to voren leunt'ofspreken met
je leden. Daarvoor of daarna zou jo een lezing kunnen
laten houden in jo centrum over hetzelfde onderwerp,
Hetzelfde geldt voor na-\ oen fi'in gaan, Latsn we daar
ook iets goods vin maken, door of samen over te praten
na afloop, of een volgende avond, dan leron v:e van
elkaar, om critiach to kijken, nat ow wordt voorgezet.
Ve hebbon nu verschillende aogelijkhoden voor oen csn•trum besproken, laten vro nu eens samen vatten, wat dus
do tank is van oon contrumbeatuur.
Son yoornaamste vereiste is, dat je regelmatig bestuursvergaderingen houdt, -aarop je behalve do wederzijdse
controle van contributiJ-innon, verslagen maken e,d,
bespreekt v/at je de eerstvolgende tijd denkt te doen
met je e&ntrum. 3on gooie voorbereiding veeaakart je
ql voor do bBlft succes ! '7e moeten steeds weer bedenken,
lat jo net e»n good centrum nieuwe nonson aintreJcfc, on
daardoor als oirsiBlsatic uitgroeit. Sn dat ia inner»
juist •»at '''C noatg habbon !
. . .
I»or hot ^'crk van ons alleaaal zullon we de 0.^.3,J.
groot -T. Btork naken on dvirdoor do vooruitgang dienen.
'7 2 .-t K Z S,
Amsterdam,
o At j>--h3traat 41 hs.
Kcc. /oor-d -,p i-j v ^ r •-. l.Tin.: a.s.
2'. y.-bryjri ói.-e unr ir- onn 1
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Aan de Tweede Kamer.

Voor LJM>.AA.HL.
De Organisatieraad van de O.P.S.J. heeft in haar zitting van
Zaterdag 26 en Zondag 27 Januari j.l. een uitvoerige bespreking gewijd aan het bij de Staten Generaal ingediende wetsontwerp tot toezicht op de leesbibliotheken (stuk 110). Uit
wetsontwerp moet het mogelijk maken, dat b. stuursorganen, met
name de College» van Burgemeester en Wethouders, maatregelen
kunnen treffen met betrekking tot de verspreiding van boeken
en geschriften. Indien de Staten Generaal hun goedkeuring
hieraan zouden hechten, kunnen 3. & W. van een gemeente ieder
boek, dat naar hun oordeel "aanstotelijk is voor de eerbaarheid" uit de biblio"-theken"Jverwijderen. Voorts krijgen zij de
bevoegdheid te verbieden dat aan minderjarigen boeken worden
verstrekt, die naar hun mening "een gevaar opleveren voor de
zedelijke gezondheid varTToïnde r jarigen".
De Organisatieraad van de O.P.S.J. acht het scheppen van
een dergelijke censuur op de leesbibliotheken rechtstreeks
in strijd met artikel zeven van de Nederlandse Grondwet.
Artikel zeven zegt immers: "Niemand heeft voorafgaand verlof
nodig om door middel van de drukpers gedachten en gevoelens
te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet". Dit sluit iedere vorm van censuur uit. Tegen prlonografische lectuur kan en behoort alleen te worden opgetreden
op basis van de betreffende bepalingen in het Wetboek van
Strafrecht. Hierop is in de vele publicaties die reeds met
betrekking tot het wetsontwerp verschenen zijn, zeer terecht
gewezen.
Indien de Staten Generaal ertoe zal overgaan het betreffende wetsontwerp tot wet te verheffen, dan opent men hiermede de weg naar de willekeur. Met deze wet in de hand zullen
Nederlandse autoriteiten in staat worden gesteld alle mogelijke geschriften uit de leesbibliotheken te weren. Het is
zeker niet denkbeeldig, dat men deze bevoegdheid speciaal
zal richten tegen progressieve literatuur. Op,deze manier
kan men overgaan tot het instellen van een geestelijke dictatuur, waartegen scherp verzet geboden is. Het is onaanvaardbaar dat de gemeentebesturen zeggenschap krijgen over de verspreiding van boeken en geschriften.
De O.P.S.J. ontkent de bevoegdheid van bestuursorganen om
vast te stellen wat wel en niet in de leesbibliotheken mag
worden aangeboden. Dit is een inbreuk op de grondwet.
Van zeer groot belang is bij dit alles de ontworpen bepaling, dat B. en V/, kunnen verbieden boeken uit te lenen, die
naar mening van dit college een gevaar vormen voor de "zedelijke gezondheid" van deze minderjarigen. Als organisatie van
-2-
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studerende jongeren voelt de O.P.S.J. zich geroepen hiertegen
haar protest reeds bij voorbaat te laten horen. Het begrip
"zedelijke gezondheid" is dermate vaag en elastisch - vatbaar
voor veelvuldige interpretaties - dat hierdoor allerlei soorter
boekwerken en geschriften die juist zeer belangrijk zijn voor
de ontwikkeling van jonge mensen, aan minderjarigen onthouden
worden op grond van bepaalde politieke en godsdienstige inzichten. Aan de hand van deze bepaling kan men boeken op
staatkundig, wijsgerig, politiek en cultureel gebied buiten
het bereik houden van jonge mensen en wij denken dan vooral
aan onze 18, 19 en 20-jarige vrienden, die in zich hebben de
drang om zich te ontwikkelen en op velerlei gebied te oriënteren. Wij wijzen hier ook speciaal op de positie van jonge
studenten die in plaatsen woonachtig zijn, waar zij niet regelmatig gebruik kunnen maken van de boekwerken uit de universiteitsbibliotheken en er dus veelal op aangewezen zijn om
literatuur van meer algemene aard uit de particuliere bibliotheken te betrekken. De maatregel als hie±bo\zen bedoeld kan
slechts dienen om de ontwikkeling en oriëntering ten opzichte
van allerlei belangrijke vraagstukken te remmen. Tegen te
houden is deze ontwikkeling echter niet. Ook niet door maatregelen die de vrijheid van drukpers beperken.
i>e Organisatieraad van de O.P.S.J. kwam danook tot de conclusie dat het door de regering ingediende wetsontwerp in
strijd is met de Nederlandse grondwet en bedoeld is als poging
de democratische vrijheden te beperken. Hierdoor zal speciaal
ook het culturele en wetenschappelijke leven in Nederland
getroffen worden. De Organiaatieraad is danook van mening,
dat tegen het wetsontwerp het verzet van allen die de geestelijke vrijheid een eerste levensbelang achten, noodzakelijk
is en dringt er bij de Tweede Kamer op aan.geen medewerking
te verlenen aan het tot stand komen van een wet die indruist
tegen de grondwet en tegen de belangen van het Nederlandse
volk. Zij zal het op prijs stellen indien de Kamer de Hegerin{.
zou willen adviseren het wetsontwerp nog voor de openbare
behandeling in te trekken.
Voor de Organisatieraad der O.P.S.J.
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Het Nederland» itudeoteaJeven k. h bet . ,.
meen Hekennerkt door cefl «-poOöcK.*. DU B-poStifkt-lwikfn LI tradHtonecl ca heeft Maat tfb vele
voordele!. *e Mket bebooden dienen te worde* ode
cadrlea.
Wi| kennei de op niit.pal.beke grondilag ataaade
rflne}liglHld(vere.iigii.geiak U.S.C.. Unlia* ca Prontetbcui. die bovendien niet op enige reHgleu.» f
ilig *UKi almede de toofeMioncle. doch evci
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Geheimzinnig gedoe op
de eerste 5-/. Jf.B.S.
Vanmorgen om half twaalf is op de eerste vijfjarige H/B.S. de militaire lezing1
gehouden, die veptetBn week onder druk
van de actie ven djf O.P.S.J. werd afgelast. Dé lezlpfr was in alle stilte voorbereid. Tot vfHnitinuten voor het begin
wisten de leerlingen «r niets van!
Deze keer werd de/ lezing alleen gehouden' vooc vtyf dOrKlassers, voor wie net
laatate uufvan dé ochtendschoolUJd verviel.
^ ^S"
"*
Bit het «ffgaan van de school om half
een surveilleerden vier agenten voor en
vlak bfl de school

DOS8. Ni.:
GRT.:
PA«.:

O.P.S.J. zet campagne voort

Protestvergadering
tegen
militaire lezingen
Progressieve StudeDe Organisatie
rende Jeugd J
ipagne tegen de
lezingen van
:rie van Oorlog
op de Middell
. in Amsterdam
'anmorgen werden
met kracht
manifesten
onder leerlingen
Barlaeus-gymnavan het Voi
'rdamse en Monsium en vap het Ai
tessori-Lyceum. Maandag waren de
ibareHandefischool en de
Tweede
Vierde Vi arige^EC.B.3. aan de beurt
worden de leerlingen
In de
protestvergadering te Dezoeken, die de O.P.S.J. op Qpnderdag a.s.
belegt in gebouw De KrooivRembrandtBpleln.
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Actie 0»P»S«3« tegro legingen o-ver militairiane.
Zoals uit de aan deze kwestie gewijde artikelen, o«ra. in het
dagblad~"De Waarheid" van 9, 11, 12, 15, 16 en 17 Maart j.l.
wel duidelijk is geworden, heeft de links georiënteerde, door"
communistische jongeren geleide en door de C.P.H7 geprotegeerde ^Organisatie voor Progressief Studerende Jeugd" (O.P.S.3.)
in 3e aankondiging van het houden van lezingen over het Nederlandse leger aanleiding gevonden een felle actie te ontkete-"
nen, waarbij om politieke doeleinden~wordt gespeculeerd op dé
van nature aanwezige vredes-gevoelend Bij jongere mensen. Deze
hele actie voltrekt"zich duidelijk in de sfeer van"de "Sturmund Drangperiode", *e puberteitsjaren. Het gevolg daarvan Is,
dat inc?denteel~en/of individueel sons fel wordt gereageerd pp
het hooHèü van 3e lezingen of 9e protestactie van de 0.P.S.J.
Door leden van de laatstgenoemde organisatie wordt vrij veel
pamflettennatefiaal versprei?!, maar het resultaat Is nog nergeng"gewe«st, dat van Sen ordeverstoring in of in de on^eving
vsn~de scholen kan worden gesproken. De betreffende lezingen
vinden tot nu toe vrij normaal doorgang en er is geen sprake
van, dat op een der scholen, als gevolg van de O.P.8.J.- activiteit, uitstel heeft plaatsgevonden, zoals in een der "WaarHeidn- artikelen en in een pamflet werd gesuggereerd.
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Betreft: actie O.P. S. J. ^e
lezingen over militairisine_
! '?T«-^T:SO?Q

Zoals uit de aan deze kwestie gewijde artikelen, o.m.
in het dagblad "de Waarheid" van 9, 11, 12, 15, 16 en 17
Maart j.l. wel duidelijk is geworden, heeft de links georiënteerde^ door ooijnunistische jongeren geleide en doo:
de C,p,üf. geprotegeerde "Organisatie voor Progressief»
Studerende Jeugd" C O.P. S, J. ; , i a de aankondiging v a n h e t
houden van lezingen over het Nederlandse leger aanleidini
gevonden een felle actie te ontketenen, waarbij om politieke doeleinden wordt gespeculeerd op de van nature aanwezige v re de s-gevoelen s bij jongere mensen. Deze hele
actie voltrekt zich duidelijk in de sfeer van de "Sturmund Drangperiode", de puberteitsjaren. Het gevolg aaarvar
is, dat incidenteel en/of individueel soms fel wordt gereageerd op het houden van de lezingen of de protestactie van de O, P. S. J.
Door leden van de laatstgenoemde organisatie wordt vrij
veel pamflettenmateriaal verspreid, maar het resultaat
is nog nergens geweest, dat van een ordeverstoring in of
in de omgeving van de scholen kan worden gesproken. De
betreffende lezingen vinden tot nu toe vrij normaal doorgang en er is geen sprake van, dat op èèn der scholen,
als gevolg van de O.P. 3. J.-activiteit, uitstel heeft
plaatsgevonden, zoals in een der "Waarheid"-artikelen en
in een pamflet werd. gesuggereerd.
Min of meer als voorlopig hoogtepunt in haar actie had de
afdeling Amsterdam van meergenoemde j on ge ren-organisatie
een vergadering uitgeschreven, welke op Tfc Maa.rt .1.1 in
een cTer^zalen' van gebouw "De K roon ", ^emBranotspl e in,
alhier, werd Behouden. Voor deze bijeenkomst was een der
kleinste zalen gehuurd en men bleek goed te hebben gezien, want slechts een 55-60 belangstellenden waren aanwezig. Hieronder bevonden zich een zestal ouderen, waarschijnlijk ouders van leerlingen der betreffende scholen. Overigens bestond het Buditorium uit jeugdige personen van 13 tot 18 jaar. 'Bestuurders van verwante verenigingen werden niet opgemerkt, personen in uniform van
het Nederlandse leger \varen niet aanwezig. Van deze samenkomst werd, met uitzondering van de O.P. S. J., door gee
enkele organisatie gebruik gemaakt voor propagandistische
doeleinden. Colportage kwam niet voor.
Het zaaltje was gesierd met enkele spreuken:"Jeugd - ond«
wijs - vrede", "Geen leugens in de schoolboeken", "Troepen terug".
De vergadering stond onder leiding van de reeds bekende
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die namens het bestuur van de afdeling Amsterdam de vergader
den een welkom toeriep en daarbij betoogde, dat de doelstelling van de organisatie noodzakelijkerwijs moest leiden tot
een actie voor vrede, omdat slechts in een tijd van vigLe en
onder een vredelievende regering het onderwijs en de opvoeding volledig tot hun recht konden komen. Hieruit is ook
voortgevloeid de adhaesiebetuiging door de ürganisatieraad
van de O.P. S.J. met het vredescongres van intellectuelen,
hetwelk in April te Parijs zal worden gehouden, zo veiklaar<3
spreker. In het kader van deze voortdurende vredesactie wilid
voorzitter ook zien geplaatst de huidige protesten tegen de
miiitairistische lezingen voor leerlingen van Middelbare
Scholen./Als inleidster over dit probleem werd dan door
spreker aangekondigd de voorzitster van de afdeling Amsterdam:

Deze spreekster, in feite nog een kind,maar duidelijk waarneembaar politiek geschoold, begon vrijwel onmiddellijk met
een op communistische gronden steunend betoog over het militaire optreden, van de .Nederlanders in. Indonesië. Zij verklaarde daarbij, dat de banden van de v/e rel d Federatie van
Democratische Jeugd, waarmee Indonesiërs en Nederlanders
zijn verbonden, een absoluut beletsel vormen voor deelname
aan het militaire optreden tegen deae vrienden en dat daarom, in samenwerking met andere progressieve groeperingen.,
alles gedaan moet worden om deze misstand te beëindigen.
Zij vond dit alleen reeds voldoende argumentering voor de
actie tegen de lezingen over het militairisme op de middelbare scholen. Overigens waren er meerdere redenen voor protest tegen deze lezingen^ In satyrische bewoordingen begon
spreekster dan de vergadering te vragen., waarom het Nederlandse leger dan toch wel moest worden uitgebreid. Nederlanc
iüimers veiklaart geen agressieve bedoelingen te kennen en hè
lijkt er dan ook niet op, dat Nederland ten strijde zal trek
ken tegen de met haar verbonden landen van de West- Europese
Unie of tegen de in de naaste toekomst in het Atlantic Pact
,verbondenen./De uitbreiding van het leger kon spreekster ook
nieü gerechtvaardigd zien omdat er een aanval op het Nederlandse grondgebied zou dreigen, want van zoiets was nergens
iets te bespeuren. Uitj/f een en ander moest dan ook geconcludeerd worden, dat Nederland.' s leger moet worden uitbegreid
omdat het buitenland zulks eist. Dit was voor spreekster
aanleiding om felle critiek te geven op het Atlantic Pact,
netwelk alléén maar agressieve bedoelingen kan hè.;oen tegen
de Sowjet-Unie en de met haar verbonden volksdemocratieea.
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- 3Aan deze oorlogsvoorbereidingen mocht door de vredelievende
en progressieve Nederlandse jongeren niet worden deelgenomen en daartegen moest alles worden, ondernomen, ook de actie
tegen de beruchte lezingen. Spreekster becritiseerde dan nog
de zogenaamde geheime circulaire van Generaal Kruis, waarin
wordt gezegd, dat moet worden nagegaan, welke militairen de
Slavische talen spreken. Zij vond dit een duidelijk symptoon
van de hetze tegen en voorbereiding op de oorlog met de So.vjet-Unie. Zeer fel hekelde zij dan hec optreden van politie
en marechaussee tegen leden van de O.P. S. J. en A.N. J. V. en
noemde in dit verband het geval
te Den Haag,
Zij bracht nog eens in herinnering het proces tegen
en spoorde de aanwezigen aan eenzelfde activiteit in protesteren te ondernemen nu het om
en anderen
ti-og. /Spreekster besloot dan met de wens.uit te spreken, dat
e interpellatie, welke binnenkort in de Amsterdamse Gemeent<
raad zal worden gehouden, gesteund zal blijken door de stem
van vele vredelievende jongeren.
Van de daarna geboden gelegenheid tot discussie werd een
dankbaar, zij het onbenullig gebruik gemaakt door verschillende van de aanwezige jongeren. Beeds bij de eerste spreker
bleek, dat ook de oppositie vertegenwoordigd was. Een ploegj<
scholieren van de 2e vijfjarige H. B. S. viel de inleidster aai
op hetgeen zij had medegedeeld over de toestanden in Indonesië en over de betekenis van een le^er in de huidige internationale toestand. Daarbij werden woorden van critiek geuit
op de houding van Soekarno tijdens de Japanse bezetting. Hoe
goed overigens bedoeld, bleek hetgeen door ue oppositie naar
voren werd gebracht niet overtuigend genoeg voor deze sterk
eenzijdig gekleurde vergadering.
Vervolgens werd net woord gevoerd door een leerlinge van de
1e vijfjarige H.B. S., genaamd;

lid en waarschijnlijk bestuurster in het district Amsterdam
van de O.P, S. J» Zij verklaarde nog eens nader hoe de houding
van de O.P. S. Jyers en anderen was geweest bij de voorbereidij
en het houden van de lezing aan de betreffende school,
Ben als
aangekondigd leerling van een M. T. S.» afdeling
bouwkunde, vertelde over de activiteit op zijn school, waar
weliswaar nog geen sprake was geweest van de lezing, maar
waar hiertegen toch reeds stelling was genomen en waarbij
mocht blijken, dat verscheidene leerlingen, die voor "reactionaair doorgingen, sympathiek tegenover de protestactie
stonden en^zelfs een leraar zich formeel aan hun zijde had
geschaard, hoewel deze laatste bepaalde oezwaren had tegen
de inhoud van pamfletten.
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Een verder niet nader genoemde jongeman bekrachtigde nog
eens het geluid van de inleidster en wees er op, dat het
geven van dergelijke lezingen in Duitsland heeft gevoerd
tot het militant maken van de jeugd, i<et alle gevolgen van
dien voor de gehele v/ereld,

T*
/ ***'

Ben der vertegenwoordigers van de oppositie meende, dat men
in het houden van de lezingen niet direct een propaganda
voor het leger moest zien, maar veel meer een activiteit in
het kader van de beroepskeuzevoorlichting. Hij vertelde dat
dit ook de opvatting was geweest van de leerlingen der 2e
H. B. s. Van vierde en vijfde klassers mocht men toch verwachten, dat ze dergelijke lezinj[*met een korreltje zout zouden
nemen en niet êè^-twee— drie zich en bloc zouden melden vooi
liet gepropageerde beroep.
Door een volgende spreker kon deze opvatting niet worden gedeeld, want in het reeds langer geleden plaatsen van affiche
voor dienstneming bij het Nederlandse leger zag hij een duidelijke Afkeurenswaardige propaganda.
De inleidster beantwoordde de verschillende woordvoerders
en ging daarbij opnieuw in op de Indonesische kwestie. Zij
behandelde daarbij de door de pers gesignaleerde wandaden
van het Nederlandse le^er, zoals de dodentrein van Bondowosc
en de massamoord op Zuid-Gelebes. Zij zag niet in, dat we in
Nederland ons moesten druk maken over de figuur van Soekarnc
omdat zulks een kwestie was voor het Indonesische volk. Niet
onduidelijk sprak zij daarbij van de opkomende progressieve
en onbésmette krachten van laatstbedoeld volk. Natuurlijk
vergeleek ook zij weer de handelingen van Nederland in deze
kwestie met het gedrag van de Duitse bezetters.
De oppositie kwam opnieuw in het geweer om te trachten de
vergadering met betrekking tot het Indonesische vraagstuk te
andere gedachten te brengen, hetgeen natuurlijk niet gelukte
Ben als
aan gek ondigdt jongeman hield vervolgens een niet onlogisch
gesteld betoog voor algehele ontwapening, hetwelk duidelijk
met gemengde gevoelens werd ontvangen evenals het woord van
de in dit verband om zi«jn gepubliceerde correspondentie reed
bekende vader van een der leerlingen:

die de verschillende sprekers wees op het onnodige politieke
geharrewar tussen de verschillende richtingen, waar het in
wezen ging om het duidelijk en consequent stelling nemen
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tegen het militairisme. De beide laatst bedoelde sprekers
werden door
beantwoord met de opmerking, dat het
zeker belangrijk kan zijn een sterk defensief leger op te bouwen. Bij wijze van voorbeeld sprak hij hierbij van de SowjetUhie, hetwelk door de Amerikaanse politiek gedwongen, wordt
tot de uitbouw van een goed militair systeem. Het was vrij
duidelijk, dat deze woorden meer i.x de smaak vielen van de vei
gaderden dan het tevoren gegeven idealistische geluid.
Een verder onbekend gebleven jong meisje vertelde nog het een
en ander over de houding van een directeur van de H. B. S. in
Zaandam, die aanvankelijk weigerde enige reclame toe te staan
voor een actie ten behoeve van de koloniale jeugd, omdat hij
zulks niet vrij van "politiek ; noemde", Eaar~die~1 ater spontaan meedeed om de leerlingen een militaire lezing te doen
aanhoren, welke toch ook sterk politiek was, want er werd
daarbij duidelijk sympathiek gesproken over het Atlantic Pact.
Opnieuw was daarna het woord aan de meergenoemde inleidster,
die de wel wat naieve critiek van de oppositie weerlegde, op
haar beurt een lans brak voor een verdedigingsleger en overigens, zij het in andere woorden dan eerder, de noodzaak van
actie vaststelde.
Tenslotte stelde de eveneens meergenoemde voorzitter aan de
vergadering voor te komen tot het zenden van een adres aan de
Gemeenteraad van Amsterdam, waarin, de afkeuring duidelijk
wordt uitgesproken en waarin, beëindiging vaa de bedoelde leziiigenreeks wordt geëist. Spreker zafe dit adres als een morel»
steun voor de te houden, interpellatie. Van de aanwezigen verklaarde zich alléén het vijftal oppositiemannen tegen de inhoud en het verzenden van het adres. Onder daverend en langdurig applaus werd de verzending goedgekeurd, waarmede een
einde was gekomen aan de vergaderingBij de uitgang werd gecollecteerd voor en ten bate van de
actiekas der O-P. S. J.
De aanwezigen gingen daarop rustig uiteen. — ïïinde.
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Onderwerp; Openbare protest-vergadering van' de-'Os
van Progressieve Studerende Jeugd, gehouden op
22-3-49 ten 20 uur in café "De Beurs", Vredenburg 65 te Utrecht.

Aanwezig waren:

Totaal ongeveer 68 personen, waarvan minstens 55 scholieren. Van de scholieren was het merendeel "reactionair" Verder
zaten er links van de deur twee oudere mannen die er kennelijk
als rechercheurs uitzagen en als zodanig werden gesignaleerd.
De "reactionaire" scholieren stonden onder leiding van zekere
scholier van ongeveer 17 jaar.
Er werd voor de aanvang der vergadering iemand naar beneden
gestuurd om een glaasje water voor de spreker te halen en toen
werd door de eigenaar van het café "De Beurs" aan hem gevraagd
of het boven soms een politieke vergadering was, want de marechaussee stond voor de deur. (De vergadering was voor militairen verboden.- Verb. 19). Op de vraag werd een ontkennend antwoord gegeven.
Vóór de vergadering stonden ongeveer 30 scholieren buiten te
delibereren hoe zij de boel in het café* "D-? Beurs" in de war
konden sturen. Deze scholieren hebban inderdaad de vergadering
bijgewoond, doch
en
hadden de
leiding stevig in handen, zodat het niet tot relletjes is gekomen. Wel liepen er telkens een paar weg en kwamen weer terug
maar vlak voor de pauze wilde een gxotei aantal demonstratief
de zaal,verlaten, waarop
hen toeriep: "Jongens,
willen jullie even wachten, het is nog geen tijd", v/aarop een
gedeelte van hen werkelijk weer ging zitten.
-2-
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Om 20.10 uur opende
de vergadering. Hij hield het
gebruikelijke speechje, waarin o.a. werd aangehaald dat de
O.P.S.J. zich genoodzaakt voelde tegen de militaire actie
op de scholen te protesteren. Verder kwam nog het wereldvredescongres, dat in April te Parijs gehouden zal worden,
ter sprake.
Vervolgens werd het woord verleend aan
Hij begon met aan te halen dat binnen zekere tijd de lichtingen van het leger hier te lande per jaar 10000 man meer
moeten leveren. Daarvoor zijn natuurlijk meer officieren
nodig en vandaar de militaire actie op de scholen. Hij stelde
vast dat het leger hier te lande een defensief leger zou zijn,
maar vroeg toen tegen wie. Amerika? Onwaarschijnlijk, vanwege
het Atlantisch Pact. Duitsland? Wee, want dit ligt plat en
er wordt over gefluisterd Duitsland bij het Atlantisch Pact
onder te brengen. Indonesië ? Nee, het is totaal onwaarschijnlijk om daarvoor zoveel mensen te gebruiken. Dus, tegen
Rusland, aldus
. Maar, zo zeide hij, dit is
totaal onwaarschijnlijk, aangezien de begroting van het leger
,in Busland dit jaar slechts 20$ bedroeg van de totale staatsuitgaven. Een dergelijk laag percentage is kennelijk bedoeld
;voor een defensief leger. Hiertegenover staat echter dat het
Atlantisch Pact kennelijk offensieve bedoelingen heeft. Het
|is een pact dat volkomen tegen het Atlantisch Handvest ingaat, daar dit voorschrijft dat slechts regionale overeenkomsten gesloten kunnen worden. Het Atlantisch Pact omvat
rniaar liefsc ongeveer de helft van de wereld./Hij somde nog
even de landen op die er reeds in zitten en er nog bijgehaald
zullen worden en legde verband met het Middellandse Zee-pact,
vertelde nog dat er een dagorder van Generaal Kruis is
geweest, behelzende het verzoek aan de commandanten van de
legeronderdelen,- te onderzoeken of er bij hen nog mensen
waren die Slavische talen kenden. Volgens
was deze
order nog een beetje gecamoufleerd door er behalve de Slavische talen nog enkele andere bij te vermelden. Dit wees er
volgens hem op, dat deze order niet regelrecht van Generaal
Kruis afkomstig was, maar van een hogere baas, daar alleen
het gecombineerde^geallieerde leger en niet het ÏTederlandse
leger er belang/ftH" weten wie de Slavische talen machtig is,
aangezien zij deze mensen nodig hebben bij een offensieve
oorlog tegen' Rusland. Met de hogere baas bedoelde hij Montgoraery. Verder wees
erop, dat in de filmpjes^welke in
de Nederlandse bioscopen vooraf worden gedraaid, oorlogspropaganda voorkomt in de vorm van V-2's die afgeschoten
worden, bommen die ze laten springen, enz. Hij haalde ook
nog de oorlogsbegroting aan, die ons land maar liefst 516
millioen per dag kost. Dit vindt volgens
weer sijn
terugslag in het onderwijs, dat daardoor gebrekkig blijft.
Hij wees eveneens op het Wereld-vredescongres te Parijs
en hij vond het een gelukkig teken dat er tenminste nog
andere krachten aan het werk waren voor de vrede.
vertelde, dat betreffende de militaire actie
op de scholen, er in meerdere of mindere mate dwang op de
leerlingen werd uitgeoefend, afhankelijk van de geest welke
er op een bepaalde school heerst. Als voorbeeld haalde hij
o.m. aan, dat op een school in Amsterdam de leerlingen geweigerd hadden een militaire lezing bij te v;onen. Men heeft
er toen een pasr dagen overheen laten gaan en en deelde toen
de leerlingen ongeveer vijf minuten voordat de lezing een
-3-

aanvang zou nemen mede, dat er in dat en dat lokaal een
lezing zou plaats hebbed over beroepskeuze. Ten eerste
waren de leerlingen een beetje overbluft door de korte
tijdsspanne die aan de lezing vooraf ging en tevens was
de zaak nog een beetje gecamoufleerd door het beroepskeuze te noemen.
Hierna eindigde de rede van
en stond
_
op om
mede te delen, dat er pauze v/as" waarin men gelegenheid
had zich op te geven als lid of donateur van de 0?SJ of
om een krant van de O.P.S.J. te kopen. Tijdens dit speechje
gebeurde het hiervoren aangehaalde incidentje met de scholieren die demonstratie-dyae zaal wilden verlaten.
Hierna volgde een pauze van ca een kwartier.
?Ta de pauze was er gelegenheid tot discussie. Als eerste
trad op voornoemde
, die in discussie trad met
. Hij bestreed het standpunt van
,
n.l. dat de militaire actie op de scholen ter verkrijging
van meer officieren een internationale kwestie zou zijn;
hij wilde dit meer zien als een nationale kwestie omdat
er door de oorlog een achterstand is gekomen en het nodig
is dat het officierencorps verjongd wordt. Verder memoreerde
dat het Ijzeren Gordijn zo "potdicht" zat,
en dat hij daardoor twijfelde aan vorengenoemde 20$,
bestemd voor het defensieve leger in Eusland.
had volgens zijn zeggen gehoord, dat kinderen van
9 jaar in Eusland in de wapenhandel worden geoefend.
Volgens
was het begrip regionaal erg ruim geworden
door de grote snelheid van de ter beschikking zijnde vliegtuigen, n.l. bommenwerpers met atoombommen aan boord. Hij
zag geen oorlogspropaganda in de filmpjes hierboven genoemd.
bouwde zijn verweer op op de woorden van
n.l. "ik heb gehoord". Dit was volgens hem hetzelfde
als tijdens de jongste oorlog; daar was het ook steeds
"ik heb gehoord". Meteen deed
in verband hiermede
een aanval op de couranten die dikwijls hun berichten op
hetzelfde "wij hebben vernomen" baseren. Betreffende de
andere punten van
stelde
hier zi'jjn redevoering tegenoveriji alleen in v/at andere bewoordingen.
Vervolgens werd er gevraagd wie er nog meer wilden discussieren. Er stonden vijf personen op, onder wie
en
. Ondanks het feit dat enigen
vóór
opstonden, werd toch het woord aan hem verleend. Mij behandelde vraagstukken betreffende Indonesië.
Onder meef haalde hij aan, dat volgens het rapport Vischman (?) van 1941 of 1942 het sociale peil van de inlander
sinds 1920 gestadig was achteruit gegaan. Volgens
bedroeg het inkomen van een inlands gezin ten tijde van
het uitbreHgn van bovengenoemd rapport slechts 50 tot 80
gulden per jaar, wat neerkwam op een paar centen per hoofd
per dag. Dit vond hij absoluut onvoldoende. Hij vroeg aan
de wat lawaaierige schooljeugd in de zaal of zij soms zin
hadden van een paar centen per dag te leven. Vervolgens
memoreerde hiide hongersnood bij Soerabaja in 1933 waarbij
een groot gedeelte van de bevolking hongeroedeem had en
waarbij de regering niets anders gedaan had dan kijken.
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Vervolgens vroeg
het woord.
Hij "begon eveneens over Indonesië en vertelde dat dit
een koloniale staat was geweest, v/aar door de Nederlanders vrij geroofd kon worden. Enkele Nederlanders verdienden daar een hoop geld, waarvan veel naar Nederland is
gekomen en ook de arbeider heeft daarvan wel wat geprofiteerd, maar het waren niet meer dan de botjes die voor
de honden werden geworpen en soms zat er dan aan zo'n
botje nog een stukje vlees.
had het ook nog over het boek van Kravchenko
"Ik verkoos de vrijheid" en zeide dat de schrijver toch
wel de toestand in Rusland zeer duidelijk had geschetst.
Nu raadde
aan eens het boek te lezen "Mission to
Moskou" van Davis, de voormalige U.S.A.ambassadeur in
de U.S.S.R. Hij noemde Kravchenko een deserteur, die
zich "gedrukt" had voor de dienst in het Rode Leger. Otk
zaide hij dat Kravchenko het boek niet zelf had geschreven. Hij zeide ook nog, dat Rusland voor de laatste
wereldoorlog zoveel manschappen geleverd had, terwijl
Amerika zowel in wereldoorlog I als II niets anders gedaan had dan geld verdienen en anderen voor zich laten
vechten.
Ten ca. 22.45 uur was de vergadering afgelopen.
en
stonden
bij het uitgaan te collecteren.

GEZ:
Bijlage: pamflet, getiteld
"Aan de Utrechtse scholieren",

Aan rct^ XTtrec-ht s».:., .s/jhqliercn

In de afgelopen dagen, hè Vbeii in verschillende plaatsen in
Nederland "ber,- tpsoff'icleran van het Nederlandse leger lezingen
geheuden v v o r d 7? 'JUerln.ngsn v^n os hocgste klassen van de middelbare scholen. 'Br- is : V B . , gs&proken /ver de taak vsn het
nederlandse leger i.a internationaal velband,
Ook in Utrecht sijn op enkele soholen deze lessen in militaire
strategie gegeven, Eüze Ie zin ge n zijn in het geheim gehouden in
opdracht van het ninisterie van oorlog en wedden plotseling acn
<3er aankondiging in schO'.:,xtii;jd georganiseerd,,
Waarom ? scholier-on ; at:t men jullie leraar de klas uit en
geeft men voorlichting i. ver krijgskunde? .
Waarom hang'b ^r om rloze lezingen een gehefonzinnig sluier?
Is m«m se ras bang, dau er ists van zal uitlekken en dat er
verzet teg'en ^al warden aangeteekenct?
De herinnering ;:an de tweede Wereldoorlog ligt nog vers in ons
geheugen. We -g e ra i' schuwen "bij vorrljaat 3e verschrikkingen van <
nieuwe -j^rlc-g, Orn öeae te vo rkomsn moeten echter^alle vredelievende kraohiien in de wereld zififh aani£nsluiten. Ook de soho.'
ren horen thui-3 in het kam;; vsn de vreae,
Protesteert daarom tegen elke vorm van oorlcgspropaganda
op de sohulen» Prcpegeada voor leger is propaganda vcor
oorlog en hoort' daarom op onse scho?l niet jhuis.
Helpt mee deze leningen ünrrogelijk te maken c Tgkent prot
aan tegen ieders vorm van politieke ..propaganda .
Pr--*testseri en striadt nis t de 0.,P..S«J« voor het Tschoud T!
de vrede en voor een onderwies, '"'at vri^ is van elke voi
van propaganda, die er nist thuis hoort*
Bezoekt de
Dineöag 2^ Maart in de 'ï'ovensaal van Café "de Beu:
en neem ouders, vrienden en kennissen mee,
Organisatie Pr.grbfaszcve Studerende Jeugd.

UITTREKSEL
Voor.........................QJ 13.41...........................................Naam
Origineel in ............ ..................................... Naam
Volgnr............................Ag.nr ..... 503.64.....................Aard van het stuk ...... ,Q.«.-Vi»..^.».«I..«
................................................................................. Afiz.........................U.fec.e.ch.1i*.................................._...................Datum..............2S,.3.,.49

Openbare prot'jst-vergadsring van do urbanisatie v:,n Progressieve
Studerende Jaugd, goliouaon op ^2.3.49 ton ,30 uur in café
;'Js Bsurs", Vrodonbui'iK G5 to U

Uitgetrokken door
Op aanwijzing van

5074 - '48

Afd./Sectie

AQJ.. 4b.

Datum

17.6.49,
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Onderwerp; Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd.
W:.ar aanleiding van het voornemen van het Ministerie
van Oorlog om op de middelbare scholen lezingen te organiseren, teneinde bij de manlijke leerlingen belangstelling op te wekken voor het reserve-officierschap
en het bezoek aan de Koninklijke Militaire Academie te
stimuleren, zijn door de O.P.S.J. afd, Utrecht de. volgende acties voorbereid.
A. Op 18 en 19 Maart het verspreiden van protest-pamfletten bij de scholen.
B. Kadervergadering der O.P.S.J. op 19 Maart om 20 uur ten huize van
G. Aanplakken van pamfletten aan de scholen in de avonduren van 20 Maart.
D. Openbare protestvergadering in café "De Beurs", te
Utrecht op 22 Maart.
Ad A.

Doordat
naar een protestvergadering van de afd.
Amsterdam der O.P.S.J. was geweest, alwaar o.a.
had gesproken, kon de verspreiding der pamfletten
op 13 Maart niet voldoende worden voorbereid, waardoor
de eerste uMeling plaats vond op Zaterdag, 19 Maart,
des ochtends om plra. 3.30 uur bij de ingang van 3 HBSen
en het Stedelijk Gymnasium te Utrecht.
Aan de verspreiding werd o.a. deel genomen door:

is tegen deze verspreiding
door de Utrechtse politie niets gedaan. Wel is opgetreden op Maandag, 21 Maart, toen des
ochtends, o.a. bij de Middelbaar Technische School en
voor in de middag bij de Rijks Kweekschool en een tweetal
Mulo-scholen deze pamfletten werden verspreid.
Aangehouden werden:
Plm 250 pamfletten werden
in beslag genomen.
-2-
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Ad B.
Aanwezig waren:

Ad G.
Is niet

doorgegaan.
Ad D.

Bijlage:

pamflet

l

Aan de. utrechtae scholieren.

In de afgelopen dagen-hèbben in verschillende plaatsen la
Nederland beroepsofficieren van het Nederlandse leger lezingen
gehouden voor dg leerlinge^ van de hoogste klassen van de middelbare scholen. Er is o.a. gesproken over de taak van het
nëderlandse leger in internationaal verband.
Ook in utrecht zi$n op enkele scholen deze lessen in militaire
strategie gegeven» Deze lezingen zijn in het geheim gehouden In
opdracht van het ministerie van oorlog en wedden plotseling een-»
der aankondiging in schooltijd georganiseerd.
Waarom, scholieren^ zet men jullie leraar de klas uit en
geeft men vocrliohting over krijgskunde? .
Waarom hangt er om deze lezingen een geheimzinnig sluier?
Is ntèn soms bang, dat er iets van zal uitlekken en dat er
verzet tegen zal -worden aangeteekenö?
De herinnering aan de tweede Wereldoorlog ligt nog vers in ens
geheugen. We xerafschuwen bij vocrbaat de verschrikkingen van een
nieuwe ^prlpg. Om deze te voorkomen moeten eonter„alle vrede—
lleven^e krachten in de wereld zifh aaneensluiten. Ook de eoholie
ren heren thuis in het kam£ van de vrede.

Protesteert daarom tegen elke vorm van oorl^gspropaganda
o$ de scholen. Propaganda voor leger is propaganda veer
Ofrlcg en hoert daarom op onae eohoel niet ifaniè*
Btlpt nee deze lezingen onmogelijk te maken, tfteai paHe«|
aan tegen iedere vorm van politieke^propaganda.
Protesteert en strijdt met de O.P.S.J. voer het behoud vaü
de vrede en voor een onderwijs, ciat vrij is van elke vorm
van propaganda, die er niet thuis hoort.
Besoekt 3e protest-vergadering
Dinsdag 22 Maart in de bovenzaal van Gaf l "de
Vredenburg 65 && ^f*>+**- t ^
en neem ouders," vrienden en kennissen mee.
w

Organisatie Progressieve Studerende

U

Verbinding: .10.12
22 -aart 1949.
ijoss. 153/5
onderwerp: Ledenvergadering ü.P.S. J. (organisatie van ' p rn,irflfirn' rvrj^
de sJeu,<;d).
Vo!~

24-MRT1949

Op Zaterdag, 19 ilaart 1949, te omstreeks 2Ü.OO u ar
werd door leden van de O.P.3.d. vergaderd in perceel Anna
i-aulownastraat 111A te ' s-G-ravenhage . Genoemd perceel is
particulier liuis en wordt bewoond door:

Zaterdag, 19 i<*aart 1949, werd voornoemde vergadering
bezocht door 25 personen, onder wie 5 meisjes.
lie voorzitter was t^mmii.^^^
""
Deze vergadering, aldus de voorzitter, heef
ten doel te komen tot een protest tegen de lezingen, die
worden gehouden door het Ministerie van Oorlog. Het Ministerie van Oorlog heeft officieren nodig, die onder leiding
zullen staan van het Amerikaanse iraperialisme. "ie leger
zegt, zegt oorlog, "./ij verafschuwen de verschrikkingen van
de oorlog, als niets ter wereld. V/ij wensen de Vrede, rropaganda voor het leger hoort niet thuis op onze scholen.
.Iet geld, dat besteed v/oröt tioor oorlogvoering in Indonesië
noet besteed worden aan het onderwijs (applaus). V/at kunner
v/ij hiertegen doen? ./ij moeten weigeren voornoemde lezingen
aan te horen en tevens met alle middelen, die ons ten dienste staan, actie voeren tegen de oorlogshitsers. JUaten vrij
vanaf deze plaats tevens denken a?n onze stoere medewerker:
«__^
'_, die momenteel in arrest zit en zijn
^lotgenoot,
. Op ./oensdag, 23 ..aart 1949, zal
er tegen deze arrestatie een openbare protestvergadering
worden gehouden in "Amicitia". Aldaar zal de ons"opr--edrongen lezing tevens ter sprake v/orden gebracht.
Dus .mannen, allen Vv'oensdag na-"r de openbare protestvei
ga der ing.
Vervolgens werd er lectuur verspreid (het blad van de
O.P.ü.J. "ütudie en Strijd" en een programma voor een studie-v/ee^end pp 26 en 27 -.aart a.s. in Vinkeveen}.
-^adat-
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i<adat er onderling over een en ander van gedachten
\vas gewisseld, sloot de voorzitter te 23.00 uur de "bijeeaIcomst.
Üen afschrift van genoemd programma gaat hierbij. C-^in,.de)
- - • -

A f s c h r i f t .
O R G A N I S A T I E

P H O (-:• R 3 b 3 I ü Vr 3

a i- U D li l ^ lï D

J £• 'J G II.
Af d. studiegroepen.
Se c r . Singel 3oü,
Amsterdam.

Amsterdam, 19 -laart 1949.

öltö STUDIE -WBE£Bi'ID! ! ï !

en 27 Blaart naderen nu met rasse schreden
De plaats waar v/e heentrekken is nu "beleend
VliüCJlVlüliiï!
•,,'e kamperen in j a c h t h a v e n "De Vu j e Bliek:", dus vlak aan het
w a t e r , waar we natuurlijk gretig gebruik van zullen maken, want
we gaan roeien.
Zoals je misschien al weet, luidt het programma als volgti
Zaterdag.
6
uur OÏEKIUG en eten.
7.30 " a.Studiegroep Ouderen Amsterdam
AiiDïté H02L07S spreekt over:

Invloed van het imperialisme op
inlandse maatschappij-structuur.
b.Studiegroep Utrecht.
ILJA de MOL vertelt iets van:

Ontwikkeling verzet in Indonesië
tot de tweede wereldoorlog,
c.Studiegroep Haarlem.
'iilS iTOEDHüLC behandelt:
Ontwikkeling van de gebeurtenissen na
de tv/eede wereldoorlog, zowel in «Java
bis buitengewesten.
DISCUSSIE o.l.v. GSR iïARLISEii.
A v o n d - w a n d e l i n g .
Zondag.
9 uur
10 uur

Ontbijt.
a.Studiegroep Jongeren Amsterdam.
J.-CE3 3 v. d. ü-HüiiP s gr e e k t o v er C h i na
Dan behandelt G-er narmsen het Aziatische
,vraagstuk in het geheel en discussiëren v/e.

DAARNA R03I3nf eten, ÏÏE3E ROEIEN (?) en... naar huis.
De Studiegroep van de cunststuderenden zal dit alles opfleuren
door aun werkstuk tentoon te stellen.
\VA-I v/E

truien, wari^e, la^ge broeken, wa,rmg. jassen, w^rme sokken,
warme schoenen, vvarnie wanten, ne, b e g r i j p t het: A^iLES V;A11L.
Is hè" t raooi weer (stel je v o o r : ) dan kan je altijd een trui uit- •
trekken. Verder 3 broodmaaltijden en dekens, handdoek en. . .syllabus.

H03 WE
Degenen, die in Amsterdam wonen -cunnen met de fiets (± 20 icra.)
de fietslozen per bus.
f i e t s e r s : Vertrek half vier Der lage brug.
overigen
:
"
15,45 bus voor utrecht, Vi'ibautstraat.
( U i t s t a p p e n halte Loenersloot) .
__
dit invullen en opsturen
•-•pgaven uiterlij..: V/oensda^ 23 Laart bi.1 .iartha v. .. & is en,
Singel 360, Amsterdam. i;a deze datum bestaat er k r n s , dat "De W i j e
ülicK" volgeboekt is. Opgaven in de bus, niet bellen, n i f? t afgeven.
Weekend 25-27 LIaart

i,
ADlcSS en WOOïIPLAA'IS
ü.ï.S.J.

Af d. Studiegroep

/losten f . 1,15
Handtekening.

V.\*T At
jb: 58409.
5nderwerp:O.P.S.J.

'3-Cïravenhao-e 6 l.roi 1J949.

III* Typ:N/3
n . a . v . schr. van Den Haag
no '58409.

Volsens een van. betrouwbare zi jde ontvangen me d ede linj» is op 26 en £7 ï'aart 1945 te Vinkeveen een weekend se-.
houden door de afdeling Studiegroepen van de Organisatie
van Progressieve StuderencTe Jeugd (C.P.S»J.J.
Gekampeerd zou - z i j n in de jachthaven "de Wij e Bliek".
Gedurende dit weekend zouden door diverse personen inlei dingen zijn Behouden over verschillende onderwerpen, terwijl
verder een avcndv/andelin^ en roeien enz» op bet programma
stond. Door de studiegroep van de kunststuderenden zou een
werkstuk ten toon zi.J n
Ik moge V verzoeken m i j de na-r*en der de- 1 nemer s aan
bedoeld weekend te willen coen berichten, waarbij ik tevens
gaarne alle te t'wer kennis komende bijzonderheden over het
weekend zelf zal vernemen.

Het Hoofd van de Dienst
/Namens deze:

O

Aan:
De Heer Districtscommandant der
Rijkspolitie in het district Utrecht
TJtrechtseweg 139
,
De Bilt.

•.. ,>*••

Verbinding: 19
C/2 no 376'49 üPSJ
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Onderwerp: Organisatieraadvergadering

gehouden op 2 en 3-4-49 in hfefgatöuW VBH'
het A . N . J . V . , Spuistraat 262 te Amsterdam.

A. Zaterdag, 2 April 1949.
Aanvang 19.30 uur, einde ten 23.oo uur.
Aanwezig waren:

Inleiding: J.P. WOLPP (aliaa "Joop Wolf").
Hij ging nader in op het Vredescongres te Parijs en vertelde dat dit de voortzetting was van het Wroclew-congres.
Alleen de opzet is nog breder. Br moet hier in Nederland
een reuze reclame voor worden gemaakt.
gaat
naar Parijs en krijgt de meest uitgebreide volmachten.
De eerste vraag was: wat moeten we in Nederland gaan doen
ter bevordering van de vrede?
In QctoJaa* 19A9 zal, er in Nederland ook een gr o ot_. ^vredescongres worden gehouden. Er moet getracht worden om alle
verenigingen en alle groepen van mensen die maar tegen de
oorlog zijn, hierin te betrekken, maar de O.P.S.J. moet de
leiding hierbij behouden. De leidraad voor dit vredescongre
in Nederland moet zijn de publicatie van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken te Moskou tegen het Atlantisch Pact.
Deze publicatie is door alilerlei couranten, o.a. "De Waarheid" in verkorte vorm opgenomen, maar zal door het orgaan
van de Vereniging "Nederland-USSB" ("NU") binnenkort volledig gepubliceerd worden en zal aan alle leden van de Organisatieraad van de O.P.S.J. worden toegezonden. Bij deze
gehele actie moeten we niet naar voren laten komen dat de
C.P.N, er achter staat, maar voorop staat de "Vrede".
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De Organisatieraad van de O.P.S.J. verwacht, dat als
vervolg op de militaire propaganda op de scholen er een
propaganda-actie zal volgen voor het Vrouwen Hulp Korps
(V.H.K.). Hiertegen wordt nu reeds door de O.P.S.J. een
brochure samengesteld.
In verband met de leugens in het aardrijkskundeboeije
van Brummelkamp en Pahrenfort zullen briefen worden geschreven aan de directeur van het lyceum te Hilversum,
de wethouder van onderwijs te Hilversum en de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (Juist naar Hilversum, aangezien de afd. "Het Gooi" van de O.P.S.J. hierover het meest gereclameerd heeft). Wordt er op deze brieven
niet gereageerd, dan zullen volgens "Joop Wolf" de leden van
de O.P.S.J. in Hilversum "lawaai gaan schoppen".
Wolff behandelde voorts heel in het kort de vraag: "Hoe
.moet de organisatie voor het vredescongres in Nederland nu
lin elkaar zitten?". Als punten van overdenking gaf hij aan:
kar moet zijn een comité van aanbeveling en een comité van
«actie.
Naar aanleiding van hetgeen is gerapporteerd betreffende
de afd. "Het Gooi" van de O.P.S.J.
wejrd
als zijnde te reactionair uit
de Organisatieraad verwijderd. Zij werd vervangen door
, de penningmeester van de afd. Amsterdam
van de O.P.S.J.
is student te Amsterdam en
lid van de studentenvereniging "Pericles".
De afd. "Het Gooi" moet gereorganiseerd worden, daar zij
aan
verweet richtlijnen uit Amsterdam over te brengen;
zij wilde n.l, zelfstandig werken. Daartoe is
ontslagen als instructeur van deze afdeling en zal nu waarschijnlijk instructeur worden voor de afd. Den Haag.
wordt nu instructeur voor de afd. "Het Gooi"
en Wolff zal hem daarbij helpen.
is Donderdag, 31-3-49, naar Amsterdam geweest en heeft gesproken over het gebeurde in
Utrecht (n.l. het arresteren van leden van de afd. Utrecht
der O.P.S.J. in verband met het verspreiden van pamfletten
aan de scholen,
Wolff vond deze actie van de politie de beste reclame voor
de O.P.S.J. en zei: "Laat je bij deze acties maar rustig
oppakken, veel heibel maken en zo, en net doen of er duizenden studerende jongeren achter staan". Wolff was er kwaad
over dat er nog helemaal geen plannen waren gemaakt tot het
houden van een protestvergadering in Utrecht naar aanleiding
van het schrijven van B en W van Utrecht aan de ouders van
leerlingen van middelbare scholen. Hij stelde vast dat deze
protestvergadering moest worden gehouden op Vrijdag 8-4-4-9;
dit in de plaats van de scholierenbijeenkomst op diezelfde
dag.
-3-

-3Indien er in de Gemeenteraad van Utrecht op 7-4-49
een interpellatie van
plaats vindt,
moeten de O.P.S.J.-ers ook maar "flink heibel schoppen
en net doen of er een hele hoop OPSJ-ers acWer staan".
Woensdag 6-4-49 wordt er in de gemeenteraad te Amsterdam over de militaire actie op de middelbare scholen geïnterpelleerd.
Voorts werd er nog verteld dat de O. F. S. J. aan geldgebrek
leed, zodanig zelfs, dat
, de landelijk penningmeester van de O. P. S. J., bij zijn ouders geld moest
lenen om de O. P. S. J. ie laten voortbestaan.
B. Zondag, 3 April 1949.
| Aanvang 9.30 uur, einde ten 15 uur; er was geen pauze.
was nu niet aanwezig, maar
wel;
deze was teruggekeerd uit Ben Haag, waar op Zaterdagavond
2-4-49 een protestvergadering was geweest tegen de militaire actie op de scholen./
vertelde, dat op
deze protestvergadering in Den Haag ca. 40 man aanwezig
was. Verder vertelde ze dat de voorzitter van de afdeling
Den Haag "op de goede weg" was, want hij had zelfs het
partisanenlied gezongen. Deze voorzitter is genaamd
De Zondag begon verder met een korte inleiding van
Johan Frederik Wolff, waarvan niets bijzonders is te vermelden.
Daarna begonnen de discussies.
vond het voorgestelde comité van aanbeveling
voor de vredesconferentie in October 1949 erg mooi. Ze
vroeg nog of het een congres zou worden van de jeugd of
van de studerende jeugd.
ffolff antwoordde hierop, dat het een congres van de studerende jeugd zou worden, want je hebt meer aan 200 man
studerende jeugd dan aan 500 ANJV-ers.
stelde voor, in verband met de bovengenoemde
conferentie, actiecomité's te stichten op de scholen.
Daarboven stelde hij dan het afdelingscomite* en dan over
alle afdelingen een overkoepelend actiecomité, dat weer
samen werkt met de dagelijkse leiding van de O.P.S.J. De
twee laatsten houden voeling met het comité van aanbeveling
en de laatste drie treden naar buiten op. Dit werd met
instemming begroet.
informeerde naar het Wereld Jeugdfestival in
Boedapest. ,Wolff vertelde dat dit gehouden wordt van 14 28 Augustus ^949 en dat hij er heen gaat via Italië. De
kosten bedragen ƒ 250.
Eet wereld jeugdcongres in Boedapest wordt gehouden van
H - 1 5 September 1949.
vond, dat in Nederland een geweldige
propaganda moet worden gevoerd voor het vredescongres te
Parijs.
-4-
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Hij spoorde aan tot het instellen van vredes-cahiers.
Dit zijn mooi bewerkte albums, waarin allerlei spreuken,
leuzen en handtekeningen voor de vrede staan.
merkte hierbij op, dat dit wel niets
voor studenten zou zijn, waarop Wolff antwoordde, dat het
dan hoog tijd werd dat het wel wat voor de studenten werd.
Ter bevordering van de vrede moet er uitwisseling komen
van de jeugd uit het buitenland en correspondentie met de
Sovjet-jeugd.
Er moeten op de middelbare scholen ouderraden komen;
deze zijn tot nu toe alleen o p de lagere scholen. Hierdoor
is het mogelijk meer invloed te krijgen op het onderwijs.
Het zou goed zijn contact op te nemen met de vereniging vooi
volksonderwijs, welke de openbare school propageert. De
leiding van deze vereniging is wel te verbeteren.
Verder moeten we rekening houden met aanvallen van binnen
uit. In Amsterdam-Noord was een z.g. "horzei" ontdekt,
waarmede bedoeld wordt een spion van de politie of anderszins. De leden van de OrganisaUeraad moeten er nauwlettend
op toezien, dat de leden van hun afdeling de O.F.S.J. niet
ondermijnen. We moeten een organisatie stichten ter beveiliging van de O.P.S.J.
meende, dat de schoolvereniging ook een midde]
is om ons doel te bereiken. We moeten met iedereen in debat
treden. Het hindert niets als we uitgelachen worden, er
blijft altijd iets van hangen.
deelde mede, dat Utrecht op de goede weg
is, alleen de snelheid van reageren is te langzaam.
WOLFï1 beantwoordde de discussie ongeveer als volgt:
We moeten contact opnemen met het initiatiefcomité voor de
vrede. Alles moet meelopen, zoals bijv. het N.J.V. In het
actiecomité moeten we jonge leraren betrekken. In het
comité van aanbeveling moeten we mensen als
,
Minnaert, Freudenthal en Werthèim zien te krijgen. We
moeten de couranten voor ons karretje zien te spannen.
Vredescahiers moeten aannemelijk gemaakt worden.
In Rotterdam is geen protestvergadering geweest tegen de
militaire actie op de scholen, daal de leraren dit zelf
.ter hand hadden genomen.
We gaan voortaan naast "Studie en Strijd" oo<K de "World
Student" verkopen.
merkte nog op dat misscbé~)in samenwerking mogelijk zou zijn met "Doorbraak", een anti-militairistische
organisatie
Wolff dacht van dit laatste dat het Trotskisten zijn van
de Vlamgroep en daarom er liever geen contact mede op te
nemen.
stelde voor Prof
in het comité
van aanbeveling te halen.
attendeerde op het anti-militairistische
blad "Wording".
-5-
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HOOGrCABSPEL sprak nogmaals over het N.J.V., n.l. dat daar
contact mede opgenomen moest worden.
stelde voor contact op te nemen met het
Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers en met "Proraetheus", een studentenvereniging uit Utrecht.
deelde nog mede, dat hij aansluiting had verzocht van de O.P.S.J. bij de International Union of Students,
Hij heeft hierover naar Praag geschreven en heeft o.a. over
de strubbelingen in Utrecht in deze brief gewag gemaakt.
(Hierbij mag worden opgemerkt, dat de Nederlandse studenten
bij monde van de Nederlandse Studentenraad hebben geweigerd
lid te worden van de I.U.S., als zijnde te links georiënteerd).
Ten slotte werden 2 resoluties aangenomen:
1. een protestbrief aan B en W te Amsterdam, B en W te
Utrecht en de Minister van O.K.& W over de militaire
propaganda op de middelbare scholen.
2. een telegram aan de Minister van Oorlog om vrijlating te
eisen van het lid van de Organisatieraad van de O.P.S.J.,
genaamd
Bijlage: 1

A f s c h r i f t
ORGANISATIE VAN PROGRESSIEF STUDERENDE JEUGD

Secr.
L. de Jong
Admiralengracht 96-1
Amsterdam (w)

29 Maart 1949.

Aan de leden van de Organisatieraad.
Beste Vrienden,
Tijdens haar laatst gehouden zitting heeft de O.E. de D.L.
de opdracht gegeven een vredesactie onder de Nederlandse
studerende jeugd voor te bereiden. Het standpunt van de O.R.
dat de strijd voor de vrede geen uitstel duldt, gezien de
gevaarlijke oorlogsdreiging, is de afgelopen weken bevestigd. De organisatie van oorlogslezingen op onze scholen
is een symptoom van de versnelling der oorlogsvoorbereidingen. De O.P.S.J. heeft met haar actie tegen de militaire
propaganda op Nederlandse onderwijsinstellingen in feite
reeds een begin gemaakt met de vredesactie, waartoe de O.H.
in principe besloten had. Snel reageren was noodzakelijk en
heeft onze actie sterker gemaakt. Op de vergaderingen van
Zaterdag en Zondag a.s. zal de O.R. belangrijke beslissingen
moeten nemen over de wijze waarop de O.P.S.J. zal moeten
medewerken in de strijd voor de Vrede. Hieronder formuleren
wij de voorstellen die de D.L. aan de O.R. zal doen.
1. Het is noodzakelijk dat de studerende jongeren hun stem
laten horen tegen de oorlogsvoorbereidingen en zich positief
uitspreken voor de vrede die thans bedreigd wordt. De D.L.
acht het danook noodzakelijk te komen tot het bijeenroepen
van een groot
VREDESCONGRES YAH STUDERENDE JEUGD.

Een dergelijke manifestatie zal niet nalaten onder de studerende jongeren grote indruk te maken en zal een actieve
ondersteuning zijn van de strijd die de vredeskrachten in
Nederland en over de gehele wereld voeren.
2. Dit congres zal zich speciaal moeten bezig houden met de
poging van de oorlogskrachten om het onderwijs in haar propaganda te betrekken. Uit de scholieren- en studentenwereld
zelf zullen de protesten moeten komen tegen de leugens in de
schoolboeken, die ten doel hebben de vrede ende vriendschap
tussen de volkeren in gevaar te brengen. De O.P.S.J. en haar
vrienden moeten onverzoenlijk de strijd aanbinden tegen de
oorlogspropaganda op de scholen. In dit verband stelt de
D. L. voor op korte termijn een COMMISSIE TER BESTRIJDING VAN
OOHLOGSPROPAGANDA te benoemen, die een rapport zal moeten
samenstellen over de toestand bij het Nederlandse onderwijs
speciaal t.o.v. de leerboeken, waarover de O.P.S.J. talloze
klachten ontvangt.
3. Voor het congres een PETITION1IEMENT, waardoor de scholiere
zich voor de vrede kunnen verklaren. De D.L. stelt voor,
handtekeningen en verklaringen te verzamelen in VREDESCAHIERü
-2-
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3. Enkels weken geleden stuurde de O.H. een adhaesiebetuiging aan het initiatiefcomité dat het Parijse vredescongres
organiseert. Dit is echter niet voldoende. Het is noodzakelijk dat wij dit congres op alle mogelijke manieren ondersteunen. De D.L. meent, dat de O.F.S.J. al het mogelijke
moet doen om begroetingen van scholieren etc. aan het congres te organiseren. Practische richtlijnen hierover worden
nog verzonden..
3. Een van de middelen om de strijd voor de vrede te versterken is het aanknopen van vriendschapsbanden met de jeugd van
andere landen. De D.L. stelt danook voor de contacten met
het buitenland op alle mogelijke manieren uit te breiden en
te verstevigen en om o.a. deze zomer de uitwisseling ter
hand te nemen.
Bij hopen, dat jullie bovenstaande voorstellen zult bestuderen, zodat de O.H. 2 en 3 April a.s. onmiddellijk
spijkers met koppen kan slaan. Wij verwachten van ieder lid
van de O.R. dat hij/zij op tijd aanwezig is, d.w.z. om 7.30
uur, aodat er zo weinig mogelijk tijd verloren gaat. Wij
hebben onze tijd hard nodig.
Aanvang Zaterdagavond 7.30 uur in de Spuistraat 262 en
Zondag 9.30 uur.
AGENDA ORGANISATIERAAD VERGADERING

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Bespreking Vxedesactie
Donatie en abonné*campagne
Aansluiting I.U.S.
Rondvraag
Sluiting.
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Verschijnt oia de 14 dagen
Uitgave ü.P.S.J. Amsterdam
i-Jed. Catrien buitje
de v'ittenkade 65-1 .
Amsterdam.
G .3 ü H
O O H L Ü G 3 P H O P A G A N D A i
OP üi'Sü 3CHÜLEN.

^én dezer dagen heeft Generaal Kruis, de opperbevelhebber van het
Nederlandse Leger, een lezing gehouden voor de leerlingen van de
hoogste klassen van een Haagse school over de taak van de beroepsofficier en die van het K'ederlandse leger in ''internationaal verband M Het was de eerste van een reeks lezingen, die Hoge ufficieren op.
alle scnolen voor j^iddelbaar en Voorbereidend Hoger onderwijs zullen houden.
Zo begint :iet (.'..v1.S.J.-manifest, dat deze dagen op alle H.B.S.-en,
Gy::inasia en Lycea van onze stad is verspreid. Ons raanifest vervolgde:
"./ie leger zegt, z.egt oorlogl"
"'Jij veraf schuiven de verschrikkingen van de oorlog als niets ter
wereld !
propaganda voor het leger hoorli niet thuis op onze scholen l 'Jij
willen vrede l "
Daarom roepen v/ij alle scholieren op om te protesteren tegen deze
lezingen. Op de eerste 5-jarige ïï-3-3. werd de lezing, die Vrijdag
11 naart zou worden gehouden, op net laatste ogenblik AgGüLaSQ?.
Dat was net werk van de scholieren - door hun protest ging het niet
door.
Je schoolra^d van het ?,;ontess. Lyceum neef t bezwaar gemaakt tegen
de aard van de lezing, die da^J? Zaterdag 19 .aart genouden zal worden. Kaar het gevaar is niet voorbij l Op de Je 5j• H . B . 3 . zal majoor van den Bosch op 21 Maart propaganda voor het leger komen maken.
Daarom H.B.o.-ers werkt met onze petitionewenten, protesteert tegen deze lezingen J
ocholier&n J
G A A '£
J OP

Donderdag 17 i.-;aart
i:o gebouv; 'De Kroon
Henbrandsplein.

;i.ahvang 8 uur
toegang vrij ï l

OP R O B P

Aan. de Amsterdamse scholieren i

Vandaag wordt op jullie school een lezing gehouden door
maj or van den .Bosch over het beroep van officier 1 en "de taak
van het Hederlandse Leger in internationaal verband".

Is dit een 'Onschuldige lezing over beroepskeuze, vrienden?
H E E Ju I t

Waarom wordt de lezing juist nu -gehouden? Dit feit is tot
toe immers e n i g in de Hederlandse .geschiedenis I
ie weten, dat onlangs door de radio bekend werd, dat er
voortaan 10. 000 jongens m e e r per jaar soldaat moeten
worden, we weten ook, dat onze grote metaalindustrieën» zoals
de Hem brug op het o-genbl ik .omschakelen van v rede a- op oorlogsindustrie.
y

Am sterdam se
Scholieren l

De lezingen staan niet los van deze feiten t
Ze passen in het kader van oorlogsvoorbereiding.
MAAR «IJ WILU» GEEN OORLOG t !

WIJ WliiHf VREDE il tl

Op een p rot est- vergadering van een groot aantal i id,elbare
ü'-holieren, op Donderdag j» 1. dpor de O.P.S.J. georganiseerd,
werd een adres verstuurd naar B. ea W. van Amsterdam, waarin
stopzetting van de militaire lezingen wordt geëist.
t Scholieren* sluit je aanVjlit protest.
leken op onze petitionaementslijsten l i
Strijdt mee voor het .behoud van. de vrede 1 1 1
OEGANISATIE VAN PROGrRSSSISVE STUDERENDE JEUGD

'\Kv
Verbinding: 19
Datum: 31-3-49
A/2 no. 346'49 OPSJ
Onderwerp: activiteit O.P.S.J. met betrekking tot
de scholen.

Bovendien hebben B en W zich schriftelijk gewend tot de
ouders van leerlingen (zie bijlage
).

Afschrift

GEMEENTE UTHECHT
Ni. 157/215 0.

Utrecht, 23 Maart

1949.

Aan de Ouders, verzorgers en
voogden van de leerlingen der
Gem.scholen voor V.H. en M.O.
en U.L.O. onderwijs.
Bij deze delen wij U mede, dat ons gebleken
is, dat de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OFSJ) een zogenaamde mantelorganisatie
van de Communistische Partij Nederland (CPN) is,
evenals het Alg. Ned. Jeugd Verbond (ANJV).
De eerstgenoemde organisatie tracht leerlingen langs bedekte wegen te bereiken, daarbij
haar werkelijk karakter verdoezelend*
Een van haar middelen is het organiseren
van een "huiswerkhulpactie11 voor zwakke leerlingen.
V/ij menen er goed aan te doen U hiervan op
de hoogte te brengen.
De Burgemeester en Wethouders van Utrecht,
De Burgemeester,
(get. C.J.A.de Hanitz)
De Secretaris,
(get. J. de Lange)

•
SOTlEïÜ.ïiE JHJOD,
, , . .- '• f,n—IT-C i„ r-

f

• H i K l: r-. > < - '•
IK EB VREEeSiCTE

ij,,

/ - J - n °~^,^,
' YoOf
ÏJircLl dv resuriaekn der Tiest-iiuropeoacho landen oon
,•_.„.,,. ,.j«».*a.i»t-z»<ttwi aontcr hot Atlantisch Paot, dat do T»goüjKherton voor oon dcrdo wereldoorlog ooncrotiauort, wordt in
Pcrija oun Congre-a guhoudcn, van afgevaardigden uit ellolanden t^r v^orold»
iüK QROOT VRünuSGONGRÜS, naast üjn waanzLinig atrav&n naar
oorlog, Natuurlijk zullen alle O.P.S.J.urs a^& willen dour«,
o-a dit in hot contrua van de belcngstolling van alloa en isdcrocn te zotten.
"' In hot üprilnuTinor van STUDLi £1: ^raiJD wordt dan ook do gelogenhwid geopend oia aan dit Coiir-rtia golukwenson on '"
^' ~ ~
t& zenden naar do volgende voorbe^ldoi':.

A.

WU 3u»3EW H-T V'ERuLTlCOtTGRJS VOOH 1ÏJ VRiEÜ V-isL SUCCES J»
Contru-3 .4...... School, te
............

B. .WIJ B^GRO^T-Ï: lü •.TJEiLIX)OMOR_3 r.J p;jiIJS AIS
BIJTTUiG- TOT liilT 3-:-:OÜD Vi I- ÜL VRJTE.
Pioto Puk on Jantje
P.
C
.........
bo-;roc.t 'h-t 'luroldconcros **• P°rijs tr. r;c.ist vesl
succ&a en rosult^r.t.
D» Voorwaarts voor ^.c.i "blijvende vrodo, IX.VG hot 'LTe
ccngrc al
......
Onderstaand-- strookjes aooton VOOR 2 ^ril ia hot bozit zijn
van Klso Tulrti.r, Singul 560, /-•nstorda-a, "07 voor l /^jril ingoli-vi-rd bij hot £fdolin;;sbustuur.
Veriatioa on volkomen rnaoro b^'.voordingcn, nita ongtv^ur gelijk
aeatal woorden, zijn natuurlijk ven hr.rtv we Ikon.
eollyctiüve advortontioa kunnun 2 of 3 aaal zo groot worden,
dan is rcapootiovoli jk P." l,- 'of F. 1,50 verschuldigd.
H<*t bi.dr22 kan pur postnissul of in postzegels ovorgernaakt ~/ordon oae r' J.ae ^uldor, of aan de/ afdoling ingolevord tegelijk -ic.t
du opgave. ASVvrtontios worden alloon geplaatst wanns&r zo botaalr!
zijn.
ies OS.ZT voorboi-ld, ^, B, C, D. (rowensto lotter onlijdoor

...... .. ...... . ............. (duidelijk s. v, p.)
bij rroopsopsavo is vöra.-.tv;oor^i-lij!t voor i'-zo n d V v r t w . i ' i i c i
R1.-.-, «a adres
.................................
/Andere fomulori.i^un van rie ^dVwrt^nti_s Ir.-. in_."; op do aclitur-

Driagt allen aen sto^ntjo bij,
STUJ>lLi .al' STRIJD I» 2JT IT-ÏCÜ)» V.i» IX VRütlL II'.
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Aan de 'tiaagse scholieren
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Vorige \veek werden op verschillende i^aagse scholen door hoge
officieren van het Nederlandse ^eger lezingen gehouden voor de
leerlingen van de hoogste lclaauen"vB,n de school.
Zij hebben gesproken over c'e taaie van de beroepsofficier en
over de tsak va-; het Nederlandse ue:';er in internationaal verband .
-Iet war en de eersten ven een reeks lezingen, die voor de
hoogste klassen op alle scholen voor i-idcielbaar en '/oorbereideud ..-.oger underwijs gehouden sullen worden.
'Je lezingen 'Borden door het -inicterie van üorlo.-;; georganiseerd en in schooltijd gehouden.
<vie leger se^t, zegt OOKLÜG.
'./i.j verafschuwen de verschrückiincen van de oorlog als niets
ter wereld!
',<i,j wensen de 711313!:!.
Propaganda voor het leger hoort ni-^t thuis op onze scholen.
Protesteert daarom tegen deze lezingen.
Tekent op de petitionnementslijsten.
3ezoe.<t de propagandabi jeenkomst van de ü.P.r.,,-j ,, die r
öeri v;ordt op
Zaterdagy 13 iiaart
• in de Araia Paulovmastraat 111 a, ^ uur.

organisatie
Progressieve
Studerende
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Onderwerp: Studie en Strijd (Jitgave O.?.o.J.)
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"De Poort", een uitgave van cle O.P.S.J., is inmiddels
in drukvorm onder de naam "Studie en ütrijd" verschenen.
.Iet is ni«t gebleken, dat voornoemd blad op de scholen te
's-^ravenhage wordt verspreid.
Dit is wel geschied op een vergadering van de ü.P.b.J,
d.d. 19 i-aart 1949.
Tot heden is nog niet kannen blijken wie daarbij be. .trokken waren, (einde)

Verbinding: 19
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Bijlage: 1

Da
Vele

Bijgaand doe ik U toefca

"De Hondvlucht", orgaan van de Organisatie
van Progressieve Studerende Jeugd.
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Studie en Strijd.
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laar aanleiding van Uw sohrijven, d.d. 29 Januari 1949» Ho. 53466» wordt dezerzijds gerapporteerd» dat tot op heden van verschijning van
"Studie en Strijd*» uitgave van de O.P.S.J.» in
deze gemeente nog niets is gebleken.
Ook is niet kunnen blijken, dat er te Leiden
een afdeling zou zijn van de O.P.S.J..
Be aandacht blijft dezerzijds op daze aangelegenheid gevestigd en indien hiervoor termen aanwezig zijn, zal hierover nader worden gerapporteerd.
Leiden, 8 April 1949.
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Aard van het stuk
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Qrg.,.^M.yergadering...pPSr.

.Verb.,1.9.,

Datum 8«4*49.

Organisatieraadvergadering van de O.P.S.J., gehouden op
2 en 3.4.49 in het gebouw van het A.N.J".V., Spuistraat 262
te Amsterdam.
Voorts werd er nog verteld dat de O.P.s.J. aan geldgebrek
leed, zodanig zelfs, dat
, de landelijk
penningmeester van de O.P.S.J., bij zijn ouders geld moest
lenen om de O.P.S.J. teb laten voortbestaan.

Uitgetrokken door
Op aanwijzing van
5074 - '48

<*«

Afd./Sectie

APP

4b
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23._9.49,

•£
Verbinding: 19
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Onderwerp: Organiaatieraadvergadering v^tt de, O.P.S.J.»
gehouden op 2 en ?-4-49 in

het A. N. J. V., Spuistraat 262 te Amsterdam.

UITTREKSEL

A. Zaterdag, 2 April 1949.

Uit

Aanvang 19.50 uur, einde ten 23.oo uur.
Aanwezig waren:

Aa.n

Vao,

Inleiding: j . $. WOLPP (alias fjoop Wolf").
THj gin£ njader in op het Vredescongres te Parijs en vertelde dat ; dit, de voortzetting* was van het Wroclsw-congres.
Alleen df opzet ia nog breder; Er moet hier in Nederland
een reuze reclame voor worden gemaakt.
gaat
;iaar Parijs en '<crijgt de meest uitgebreide volmachten.
De eerste vraag was: wat moeten we in Nederland gaan doen
ter bevordering van de vrede?
T" QSfVsJilflA 1<MQ zal, er jy^ yeder.ik.%B.fl QQk: een firoot vredesgehouden. r"
r moet
m o e getracht
gerac
worden
w o r e n om
o m all
a e
ingen en alle groepen van mensen die maer tegen de
zijn, hierin te betre icken, mear de ü.P.S.J. moet de
«&eHide«.-l)e -leid*aad- voer dit vredeseoagree
in Nederland moet zijn de publicatie van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken te Moskou tegen het Atlantisch Pact.
Deze publicatie is door alilerlei couranten, o. a. "De Vaar.htid" in verkorte vorm opgenomen, maar zal door het orgaan
(ran de Vereniging "Nederland-USSK" ("NU") binnenkort volledig gepubliceerd worden en zal aan alle leden van de Orgenisauieraed van de Ü.P.S.J. worden toegezonden. Bij deze
gehele actie moeten we niet naar voren laten komen dat de
C.P.N, er achter staat, maar voorop staat de "Vrede".

-2-
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D« Organisatieraad van d« O.P.S.J. verwacht, dat als
j vervolg op de militaire propaganda op de scholen er een
'propaganda-actie zal volgen voor het Vrouwen Hulp Korps
!(V.H.K.). Hiertegen wordt nu reeds door de O.P.S.J. een
jbrochure samengesteld.
In verband met de leugens in het aardrijkskundeboelje
van .
en
zullen briewen worden geschreven aan de directeur van het lyceum te Hilversum,
de wethouder van onderwijs te Hilversum en de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (Juist nasr Hilversum, aangezien de afd. "Het Gooi" van de O.P.S.J. hierover het meest gereclameerd heeft). Wordt er op deze brieven
niet gereageerd, dan zullen volgens "Joop Wolf" de leden van
de u.P.S.J. in Hilversum "lawaai gaan schoppen".
Wolff behandelde voorts heel in het kort de vraag: "Hoe
moet de organisatie voor het vredescongres in Nederland nu
in elkaar zitten?". Als punten van overdenking gnf hij aan:
> er moet zijn een comité* van aanbeveling en een comité van
: actie.
Waar aanleiding van hetgeen is .gerapporteerd betreffende
; de afd. "Het Gooi" van de O.P.S.J.
wejfd
als zijnde te reactionair uit
, de Organiaatieraad verwijderd. Zij werd vervangen door
, de penningmeester van de afd, Amsterdam
van de O.P.S.J.
is student te Amsterdam en
lid van de studentenvereniging "Pericles".
Da afd. "Het Gooi* moet gereorganiseerd worden, daar zij
aan
verweet richtlijnen uit Amsterdam over te brengen;
aij wilde n.l. zelfstandig werken. Daartoe is
ontslagen ais instructeur van deze afdeling en zal nu waarschijnlijk instructeur worden voor de afd. Den Haag.
wordt nu instructeur voor de afd. "Het Gooi"
en Wolff «al heni daarbij helpen.
is Donderdag, 31-3-49, naar Amsterdaa» geweest en heeft gesproken over het gebeurde in
Utrecht .(n.!, het arresteren van ledein van de afd. Utrecht
der O.P.S.J. in verband met hét verspreiden van pamfletten
aan dé 'scholen,
i
Wolff vond dese aotle van de politie üe oeste reoi»«e voor
de j.P.S.J. en zei: "Laat je bij deze acties maar rustig
oppakken, veel heibel'naken en, so, en net doen of er duiaenden ^alju^erpnde • jongeren -achter staan". Wolff was er kwaad
over dat er nog helemaal geen plannen waren gemaakt tot het
houden van een protestvergadering in Utrecht naar aanleiding
van het schrijven van B en W van Utrecht aan de ouders van
leerlingen van middelbare scholen. Hij stelde vast dat deze
protestvergadering moest worden gehouden op Vrijdag 8-4-49}
dit in de plaats van de scholierenbijeenkomst op diezelfde
dag.
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Corrimt interpellatie
Het Utrechtse raadslid Ultzen
(C.P.N.) heeft verlof gevraagd een
interpellatie te mogen houden toetrefllhde het houden van lezingen
over militaire onderwerpen op de
middelbare scholen te Utrecht.
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N o ar aanleiding van üv' hierboven aangehaalde: brieven,
allen oetrevvsnde de organisatie en activiteit v-.n de _ürgg.nisc.tie voor Progressieve Jtucereno.e Jeu^d benevens de or:fi'iHën~"üIt{i"ër(:j£";£n door d~ea£ urbanisatie , ' l i e b ik de eer U
Hoogedelgestrenge hierover het volgende te berichten:
ïnöerdu:..d is gebleken, dc,t een groepje jongelui siu^en• sonaten iieeft gehe.d in_de lve_lder__v_c.n perceel ^u.id_dij_k_299_
~te .j.'.i.aridj.u:!. Je?;,e bijecn^oriiroen, (liet si,In er slechts enkele
üev?eest), eerden gehouden voor de soner v;:-n 1948, d^.rn;'..erucvi z i j niet neer gehouden, althans niet aan het opgegeven aüres. llcu-itn van bezoekende jongelui ^ijn niet beleent

Voor zover tot nu toe is kunnen blijken, is de door
genoemde orccitisatie ontv;:.k~;elae uctiviteit in dese ££?:i£-en
te zeer f^erin^, indien r.ltiions op h e d e n no.^ vun. enif-e e.ctiviteit kt:.n voorden c^e oproken. jji,1 de hiervoor in tonner kin";
koriende ontierv:ijsinstellinr-en in detu. ^e^ieente is vr-n ae: : ,e
or;r.;:.nis.'-ti£ niimier iets f-ebleken, terwijl evemain v;erd v.:n;:]
r;enojien, d&t het orgaan "De ..•oort11 of a jtuüie en rJtrijd"
onder d.e leerlingen dier instellingen v.'ordt verspreid.
rersouen, uie eventueel lid aouaen laaienen zijn v?;ji de
o.P...-j.J", zijn hier nie_t bekend.
;._ocht in de toe]:oi,.i;:;t' oritr, nt de orGunis^torische or:tv.ikkelinc en activiteit dier organisatie ietü bekend v:orceri 01" ulijnen, dan zal ; da..rover nader Borden bericht.

ia, 13 A^ril 1949.
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In het kader van het door bet partijbestuur der CPN gevoerd*
vredesoffensief moet ook worden genoemd de activiteit welk*
in deze maand aan de dag is gelegd door de:
a) Organisatie van Progressief Studerende Jeugd (OPSJ)
Het bestuur van de OPSJ, daarbij gesteund door de redactie
van DE 'VAARHEID, vond in een door het Minister l e van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verzonden circulaire, gericht
aan de instanties belast met de leiding van scholen voor
Hoger en/of Middelbaar Onderwijs te Amsterdam, aanleiding
om een felle actie te ontketenen onder de leerlingen van de
te Amsterdam gevestigde scholen. De aanleiding hiertoe
vond zl,1n oorsprong in de mededeling in de hierboven genoemde circulaire vervat, nl. "de belangstelling voor de opleiding van beroepsofficier aan de K.M.A. te vergroten",. voor
welk doel op de genoemde scholen lezingen zouden worden gehouden over"het onderwerp: "Het moderne leger en het officierschap als beroep".
De actie tegen dit voornemen werd ingezet met het verspreide)
van manifesten onder de leerlingen der scholen, en besloten
met een min of meer voorlopig hoogtepunt: het houden van een
openbare vergadering, welke op 17 Maart jl. door de OPSJ was
georganiseerd.
•
Deze gehele actie heeft zich voltrokken In een duidelijke
sfeer van de "Sturm und Drangperlode", de puberteitsjaren.
Het gevolg hiervan was, dat Incidenteel en/of individueel
soms fel werd gereageerd op het houden van lezingen of op
de protestactie van de OPSJ. Door de leden van de OPSJ werd
in deze periode véél pamflettenmaterlaal aan de betreffende
scholen verspreid, bevattende de oproep om tegen deze lezingen te protesteren onder de leuze t "vrij willen geen oorlog, wij willen vrede", ter«ijl het houden van een petltionnementsactle wordt aangekondigd.
De redactie van DE 'VAARHEID ondersteunde deze actie door tendentieuze berichtgeving over het verloop en de resultaten
van deze actie. Zo verklaarde zij o.m. in deze voorlichting
te zien i "een openlijker en haastiger optreden van de reactie bij de voorbereiding van een aanvalsoorlog tegen de
Sowjet-Unle en de volkademocratlsche landen."
Het resultaat van deze actie is geweest, dat van een ordeverstoring in of in de omgeving van de scholen niet kan worden gesproken. De betreffende lezingen hebben tot nu toe
vrij normaal doorgang gehad en er is geen sprake'? dat op
een der scholen, als gevolg van de OPSJ-activlteit, uitstel
heeft plaats gevonden zoals in een der "'aar^eldsartikelen
en in een pamflet werd gesuggereerd.

De op 17 Kaart aanpekondlpde vergadering was slechts door 60
personen —leeftijd van 13 - 18 jaar— bezocht. Een van de
spreeksters op deze vergadering, die een op communistische
gronden steurend betoog over het militair optreden van de
Nederlanders in Indonesië hield, verklaarde daarbij dat de H
banden van de Vereldfederatie van Democratische Jeugd, waarmede Indonesiërs en Nederlanders zijn verbonden, een absoluut
beletsel vormen van deelname aan militair optreden tegen
deze vrienden en dat daarom, in samenwerking met andere progressieve groeperingen alles gedaan moet worden om deze misstand te beëindigen. Zij vond dit al reeds voldoende argumentering voor de actie tegen het houden van lezingen over het
rcilltairisae op de middelbare scholen. Besloten werd een
adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam te zenden ter ondersteuning van een door het communistische gemeenteraadslid,
Nico LUIRINK, te houden interpellatie op 23 kaart Jl. Wegens
afwezigheid van de Burgemeester werd voor het houden van
deze Interpellatie een nader tijdstip bepaald.
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DaVerbinding: 19
C/2 no 400 '49 OPSJ
j aa
Onderwerp: Scholierenbijeenkomst, georgdniaeeid door de
O.P.S.J. op 8-4-49 ten 20.10 uur in "De Poort
ven Cleef", Mariaplaats 7 te Utrecht.

Aanwezig waren:

Om 20,10 uur opende
de vergadering met een korte inleiding, waarin het Atlantisch Pact gehekeld werd.
Na 10 minuten kreeg Wolff het woord.
Hij begon met de aankondiging van het reeds eerder gesignaleerde "Vredescongres" van de O.P.S.J. in Octoter. Hij gaf
bijna letterlijk weer het besprokene in de Organisatieraad
van de O.P.S.J.
Daarna bracht hij het aardrijkskundeboekje van Brummelkamp
en Pahrenfort ter sprake en stelde dit als voorbeeld van
foutieve voorlichtingslectuur op de scholen. In verband hiermede wordt, of is reeds, een commissie opgericht voor de controle op de leerboekjes.
Hierna kwam de "militaire propaganda" op de middelbare
scholen ter sprake. Wolff zeide hiervan dat het een schandaal
was. Van de brief van B.en W. van Utrecht aan de ouders van
middelbare scholieren zei hij, dat dit "vrij lullig" was.
Op Burgemeester de Banitz werd hartig gescholden, evenals op
wethouder Van der Vlist.
-2-
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Ook werd gewag gemaakt van de "onbenullige antwoorden11
van Wethouder Van der Vlist in de raadsvergadering van
Utrecht naar aanleiding van de interpellatie Ultzen.
Ten slotte kwam Wolff nogmaals terug op de "vredesacties" en noemde hij nog het Wereld Jeugdfestival te
Boedapest en net vredescongres te Parijs.
Deze redevoering duurde tot 21 uur, waarna er een pauze
was van 15 minuten. Na de pauze kwamen de discussies.
vroeg: Wanneer en door wie is de O.P.S.J. opgericht?
Wolff deelde hem mede dat de O.P.S.J. einde 194-7 te Amsterdam is opgericht door 50 studerende jongeren uit het
gehele land.
vroeg vervolgens welke bezwaren er nu eigenlijk tegen die militaire actie op de scholen waren.
Wolff antwoordde hierop dat in de eerste'plaats deze
militaire lezingen op de scholen geheim waren, waarop
repliceerde dat hij daarvan niets had gemerkt.
Wolff zeide dat dit bijv. op de 1e 5-jarige H.B.S. te
Amsterdam wel het geval was geweest. Inderdaad schijnt
de directeur van genoemde H.B.S. te Amsterdam, de heer
, vijf minuten voor de lezing begon aan de leerlingen te hebben medegedeeld, dat deze lezing geheim was.
vroeg vervolgens of bij deze lezingen nu inderdaad militaire propaganda bedreven was. Volgens Wolff
wel; hij sprak verder over de vrijheid van de jeugd.
deelde toen mede dat de jeugd inderdaad vrij
was, waarop Wolff weer antwoordde dat dit niet het geval
was. Wolff noemde als voorbeeld het geval van
,
een onderwijzer die in een of andere commissie zitting
heeft en die er bij de regering op heeft aangedrongen,
de salarissen van het onderwijzend personeel gelijk te
schakelen met die van de andere ambtenaren. Op de actie
van deze commissie is een onbevredigend antwoord ontvangen
van de Minister van O.K.en W. Toen heeft die commissie een
open brief of een soort manifest samengesteld en het ontwerp hiervan is gevonden in dezak van b.g.
. Daar
hij ook nog militair was, was het gevolg dat hij in arrest
werd gesteld, waarin hij blijkbaar nog vertoeft
Als tweede voorbeeld werd genoemd
,
eveneens onderwijzer en militair, die ook in arrest zit
ten gevolge van het gebeurde in Chaam (manifestverspreidin
voor dienstweigering, ten minste voor zover bekend) Hierbij schijnen ook enige A.N.J.V.ers gearresteerd te zijn.
(?- Verb. 19).
Vervolgens begon
te informeren naar de vrijheid van de jeugd in de Oost-Europese landen. Hij deelde
mede, dat zijn vader bij de Ned. Spoorwegen was en dat er
vroeger eens of tweemaal per jaar een bijeenkomst was ven
Nederlandse en buitenlandse spoorwegmensen. Vóór de omwenteling in Tsjecho-Slowakije was met de afgevaardigden
van dit land altijd openlijk te praten, maar tegenwoordig
houden deze mensen stijf hun mond dicht.
-3-
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Hierop werd niet gereageerd door Wolff of een der andere
communistische aanwezigen. Er ontstond een pijnlijke stilte
waarop
het woord vroeg.
Zij begon samen te vatten wat
reeds ter tafel
had gebracht en zeide dat
dus helemaal niet tegen
de militaire actie op de scholen was. Volgens haar was dit
echter een Duits systeem, d.w.z. eerst vrijwillig de mensen
trekken naar de K.M.A. te Breda e.d. en dan later gedwongen.
Zij vergeleek dit even met de toestand na de bevrijding van
ons land, toen wij "lekker" gemaakt werden voor vrijwillige
dienstneming in Indonesië, maar later kwam de grondwetswijziging, waarna het gedwongen was om als militair naar
Indonesië te gaan. Wij hadden, volgens
, die
grondwetswijziging nooit er door moeten laten komen. Vervolgens zeide zij, dat slechts ongeveer 10$ van de mensen
het dóór had, dat het met die grondwetswijziging en de
kwestie Indonesië "fout" zat. Wij moeten hierover steeds
onze stem laten hoten, ook al vindt deze momenteel geen
gehoor.
Vervolgens kreeg voornoemde Mevr.
het
woord (zij werd aangesproken als
'). Zij vertelde dat er behalve de militaire.lezingen op de scholen,
ook ouder-avonden werden belegd waarop dezelfde militaire
propaganda bedreven was. Zij had o.a. voor zo'n avond een
uitnodiging ontvangen. Zij verzocht ook hiertegen eens
protest te laten horen.
Wolff antwoordde hierop dat hij voor deze actie van militaii
zijde niet zo heel erg beducgt was, want in Haarlem was zo'c
avond voor twee scholen gecombineerd en waren er in totaal
vier ouders geweest.
Hierna werd de vergadering gealoten door
, die lof
toezwaaide aan
over de nette wijze waarop deze de
discussie had gevoerd.
Ten slotte moest de zaalhuur betaald worden. De O.P.S.J.
had hiervoor wederom geen geld in kas. De huur werd toen
voldaan door Mevr.
Einde der vergadering ten 22.35 uur.
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defenat of peace among peoplee.
Thai la why wc een upon thoM democratie oremntatlons In «u countrlea wbose
taak la the attente at paaoe. and all IndlTlduali devotsd to profreaa: labor unlona,
women and youtb movementa and tbelr
International federatloni, peaaut organlcatlona, cooperatlve graan, reUfloua
othereaiiMile. au n^ propaganda for froupa. cultural organllatlons of sdeo• »ew war. taateed of tb, decreaee In ttota, wrlten, Joumallata, artlata and de•'M» Ud armametta whlch could have mocratie JUtecmen. ao "that they wui
»su safietn at uw end of UK var, ai apeak out for peace. We cal) upon them
•wt»*«taÉ«t armamenta race bas begun to rally their forces In order lo eonvene
kUIHary Moos walen thraaten tbe peace- naxt April a World Congres, for Peace
fm 01 ealeliaoi of peoploa are belng for- wboie goal will be to untte >11 tbe actlve
••* •* •*•» »«t» of the world tbe flres forces In all countries for tbe defense of
of war are «UB bondot, m ud fed by peace.
O» latarveejüon of forelgn state, ud the Ow hope la great and we are eertaffl tbat
«anae» aeUu of tbelr arnud forces.
we wui aee riatag all over the world tbe
•X tke poapiso of U» world do Dot wut defendera of peace.
war. They do M wut new uaufhter.
new nliel ud devaotatlon. And the duty
TUK INTKKHATIONAL
ol ai kanoet poepte, of men of ut. «dence
ro-OEDiNATino omcE or
•M sturature. of all democratie organlINTKLUCTVAU FO» FEAri
, Is to rta» wlth a «plrtt of flrm
TUK WOHEH-8 IMTKBXATIOKAL
d ardent win. for untty IQ the
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To the:

INITIATING GROUP
.. l/atmlty,

OF THE WORLD CONGRESS
FOR PEACE
2, Rut de l'Elysée, PARIS 8, France

WOcaae t*. Affml .ƒ t*. LtamothMl Co-srawuttiw Offfce ol IntOleetwO, /or Peoce «rf
tlM Wmeift /uteriMHoiKl DmocrfUc ntmvllü*;
t*m» m, oppert lor Ou pivpoeea «t O» World J-uo» Codmai w a mlpMy demoMtnUio*
o/ Ou m*Utd umota peaeo-louliv ^opb (o acwt «te tkreol ol ommih» ».r; «u
rroml*, lo |«rMe<pate te aO fra.ar.tery wort, lor tto <7<M«rew, Bl4 O M. jwtertautoi. (n.
i-eallaaKoii o/ U» rentti to my <nm oowifry.

PUI In thl. pw< >l>d ml

II to Ch« >

II «upport <X u» Comm».

APPEALOF THE INTERNATIONAL UNKJN OF STUDENTS IN RESPONSE
Tlie ütudfnU of the world are nat Indifferent u> thli itruggle. Tbey fljht to expoee tboie who
wek to dlvlde and confuse the democratie forcee In order to Impede Uieir work for peace.
Studrnta have alwaye foupht aod wil! continue to flgbt declatvely atde by slde wlth those whn
uphold the cause of peace and freedom, wlth thoae who defend tbe rlgbt of mankind to a
bettcr future. Before the growlng Intrtgue. of the enenüM of peace, tbey are today more
than ever anxloui to unite tbelr efforta wlth all democrata who flgbt for tbeae common Ideals.
For the students, war meana an end of tbelr pooibUltlea to devote themaelves to the vervice
of their society. It hinde» tbeir creatlve development and preventa thelr applic&tion to the
realiiatioii of thelr noble ideala. War meana uatold lufferlm;, Ion of Ufe and the deetruetlon
of the prlceleaa cultural and economie wealth of the peoplea, whicb the atudenta help to build
and to aafeguard.
Tbe atudenta know from tbelr bitter experlence tbat preparatlou for war mean inereaatng
economie hardablpa. the lack of proper facillties and economie meana for Ufe uid study. and
the denlal of a proper atmosphere for the devtiopment of truc adence and culture aa a reault
•.'f the spreadlng of falae and antl-aclentifle doctrine, of natlonal and racial enmity. They reject
the InevlUbllity of war aa a aohltlon of dlfferences wblch may ariae in the historica] dev
ment of different aocietie».
Therefore the I. U. 8. is ccmfident tbat all student, will reqxmd to it. cal) to aupport thia
important congreas, both by aasiating the E. U. S. in ita own preparaUonB and by inltiating
preparatlona themaelves on the natlonal level. The I. U. S. calli upon the students to organlae
meetings In preparatlon for tfais congreaa. to expreaa thelr determlnatlon to defeud peace, to
condemn the policy of the war-mongera, the propaganda of hatred wbich tbey disaeminate and
to reject thelr KhemeB for war and dlaruptlon. The I. U. S. calla upon the student organiaatlona to partlclpate in all actlvitiea initiated nationally by other bodies «upporting the
congreaa. and to make Joint preparatloni wlth the democratie orginUattons of workera. women.
intellectual. and youth.
Confident that the congreas wlll repreaent in a very öear way the mlghty front of all peoplea
for peace. atudents all over the world, repreaentativea of the cultural heritage of thelr peoples
»nd ita defenden for the future generatlon, greet thi> importaDt decuion of the leadlng men
of adence and culture. They pledge all their efforta to the defence of peace. to the cause of
international undentandlng. the advancement of tnie tdence and culture and to the creation
of n word where all needs ahall be aatufled, where tbe creatlve abllttles of man »h»ll be
llberated and the peoples ahall live in equality and at peace.
Students on gu&rd for peace ie all corners of the world! Jota in and strengthen the unlted
front agalnst the war-mnngeri. Let ui unlte to reject all attaclts agalnst the development
of friendship among the peoplei. Let ui «tand ai a flrm oulwarX againtt the increasing threat
of a ne«r war. Let u» so work. that all effort. of the imperiallsta to unleaah a new war <vill
be defeated.
LONG LIVE THE PRIENDSHIP OF THE PEOPLES OP THE WORLD IN THE STRUGGLE
FOR A JUST AND STABLE PEACE!
IN US1TY AGAINST THE WAH-MONOERS: —
FORWARD FOR PEACE. FOR THE NATIONAL INDEPENDENOE OF THE PEOPLES
AND KOR A SETTER FUTURE!

TO THE PROPOSmON TO CALL A WORLD CONQRESS FOR UNITY IN
THE DEFENCE OF PEACE
jrcre* J», »4f.

TO THE STUDENTS OF THE WORLD: —
The International Union of Btuoenta, world orpudaatica of tha democratie atudenta, Rpraaenting thrta mllllon membera ba flfty-four countrle.. immasi» tta ptoaaure and afnemen at
tha deöalon of Ou International Co-opantkn fimrmma. of Intellectuala, (eatahllahad by tha
Wroclaw Congrea. of InullectuaJs), to eau for t World Oongreaa of all natlonal ud loternatlonal democratie organlaattona In order to OBltc thelr oommon efforta la the defence of
peaee.
Tnie to ita utl-OaeM origina and to Ita conarltutVm. haaad upon sound democratie prtndplea.
muy time. re-affirmed by tha atudnt. at refie«ant.ll»s International meeting, ud by thelr
acüvltle. lx an oountrtea. tha Intamaflonal Uakm of «tadenta napond. Immedlately to thla
caJl. r«r«igiilalng tha taaportuoa of acUarmg aacb untty aa a maan. of defendmf the rttal
tatereata of tbe atudeata. Thto untty muat te baasd upao O» cloaeat poaalble tlea of ittderaUndlnx and co-oper»Uon wlth tbe powerful natlooal and intsmatlonal organlaatloiu of
workera, women, youth, InUllaormla, ud an democrata wko work aincerely to aafeguard tbe
The t U. S. assortila. KaeK wioUhaartedly wlth tha flank riMntl of tha InterncUonal Oooparatlon Oommltte» of InteDactuaK «»ii»-»iiilin tha aaad for aueh a Oongraaa, a naad whlcb
arlaaa today (ram tbc annaaliii actlona of the reactlonary faroaa a thelr aUempt to provnut
a new war.
Tha pment porlod of our blatory la ehuacUrtatd by a «harp HiHnaUlnirlnii of tha atnanH
bebraan the foroea of the paople for daraaeraey ud potea and the fonoi of rotctloa ud
war. Undar the poBtlml aaadenklp of moooptllat ud hnperluat drdaa ka tha u. I. A. ud
Graat Brttaln. world raoftlo» to eptaaitlng a war byatana wlth the uu of rnnfiialng the peoplt
In oerKu countrtaa ao aa to laad thaen lau a aanr coofMct ta the tateraat of omtouad onfraaaton ud ««ploUaUoo. It rajaelo tka proeoaala of damaeraUe ie|uaaalltaMvai ud International
democratie orgamaatloa». oaaMaf te. brrag ahout o radualon of irmutanta. the effaetlm
eontral of the uee of eleoaW Klijj ud the outlawlng of the uot of atondc weapona. In eoDtenpt of theee propoeltkaje. n aatauinoi the annamanu root by the eatawuhment at new
military btocka and by U» uuutlouad «atoKetloa of colooial aod •conomlcally d»p»*>M
rounlrue. World raaeUon auacks tha paooaful mlaalon of the Unned Natlona It U reaponalble
tor launehtaf oaw agrejarre —r-^"" wan b South Iaat A«la and tbe Mlddle Baat; n
mcreaaa. exploitatie» and opariaalar. In Laön America, and even attempta to re-baMIltate
Franco Spain ud to mvern Uüa hated ragüne m U. war plans. It Intervene. on the slde of
reactlo» hi China, ud btUld. np Uvt military mlgnt of Germanv wlth the ald of Nan monopollata. Totether wltb It. obsequlous oervaat., the natlve reactlonanea, It malntalna an offenslTe agalnst the democratie right. and Uving condlUiina of tbe peoplea and ia reaponalble for
rnereased hardahlps and brutal ispreaalon agalnat the democratie movemenu of youth and
student*.
On the otber hand. the movement of the peoples of tbe world for peace and demooracy Is dally
rrowinz atroneer 1*0 future belonga to thto progreasiv» movement, aervlng the mtereat. of

E VAT? THOGRSSSTrT
(O.P.S.J.)

Voorgeaehi edenis

uitgaande van de zeer aannemelijke veronderstelling dat de oprichting een cavolg ia van
cor-rranistisch initiatief, rijst allereerst de
vraag in hoeverre er behoefte aan een dergelijke
organisatie bestond, toneer daar de C.P«K» de
beschikking had en heeft over een weliswaar
in naaia algemene, maar in feite eigen "Ejassa"Jcugdvereniging, het -Algemeen Nederlands Jeugil
Verbond (A.F.J.V.).
Het antwoord hierop kan worden gevonden in de
connunlstlsche tactiek. 7.1J tracht alle lagen
van de bevolking, net uitzondering van de voor
haar onaanvaardbare kapitalistische klasse,
onder haar vanen te verenigen. Dit brengt mede,
dat de o.p.ï". ook haar volle aandacht v;ljdt -en
zeker niet in de laatste plaats- aan het toekomstige Maatschappelijke kader, n.l. de studerende jeugd.
ren heeft blijkbaar Ingezien, dat de studerende
Jongeren, uit hoofde van hun betere ontwikkeling en door het verschil in milieu, waaruit
althans een gedeelte van hen voorkomt, zich
van toetreding tot het A^lï.J.V. onthouden en
zo zij daarvoor zijn gewonnen, zich op de duur
hierin niet thuis gevoelen.
De wens om in de universitaire wereld vaste voet
te krijgen, zal hieraan tevens niet vreemd zijn,
daar een uitgesproken ooronunlstisohe studentenorganisatie onder de universitaire Jeugd van
heden weinig of geen levensvatbaarheid blijkt te
bezitten. De O.P.3.J. lijkt hier de enlfe oplossing; een gedeelte der leden is reeds student
of zal'dit te zijner tijd worden.

n

Oprichting

In principe %«rd tot dé oprichting besloten op
oen dd. 8 en 9 november 1947 te Ansterdam gehouden bijzonder congres van het A.IT.J.V., ter
nalesenheld van de opvolging van _^__^
_
door de huidige leider van het Vorbond :
raroua BAKKEK. Op 29 ITovenbor d. o. v. werd aan
r besluit uitvoering negeven. Het landelijk
secretariaat is sindsdien gevestigd:
Spuistraat 262 te Anstordais» Aldaar- is tevens
het .A .ü.J. V. -secretariaat
-E-
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Aanvankelijk werft aan deze oprichting «leohts
in beperkte kring publioiteit gegeven* Of en
zo ja, in hoeverre deze terughoudendheid in
verband stond met de mogelijkheid dat de leden
en het lagere kader van het A.N.J.V. zich door
deze gang van zaken gediscrimineerd zouden kunnen gevoelen, is niet bekend geworden»
Berst na de landelijke conferentie, welke in
October 1948 te Amsterdam werd gehouden, trad
raen in grotere mate in de openbaarheid,

in

Doel

Volgens artikel £ van de statuten (waarop geen
Koninklijke goedkeuring werd gevraagd), waarin
geen enkel nationaal element is te bespeuren
en geen plaats is ingeruimd voor de confessionele
eiedachte, stelt de vereniging zich ten doel:
"de studerende jongeren te verenigen en te leiden
"in de strijd voor de verdediging en vernieuwing
"van democratie, cultuur en wetenschap, zulks
nin nauwe samenwerking met het werkende volk en
"de werkende jeugd in het bijzonder. Zij zal de
"geestelijke en «««teriele belangen van de
"studerende Jeugd behartigen»
"In haar strijd voor vrede en welvaart acht zij
"zich verbonden met de studerende en werkende
" jonger en uit de gehele wereld"*
Onder "studerende jongeren" verstaat de O.P.S.J.,
naast de leerlingen van universiteiten en hogescholen (studenten), ook leerlingen van Gymnasia,
Lycea, H. B. S. -en, Handelsdagscholen, TJ,L»0.scholen, Middelbaar Technische scholen, inrichtingen voor Kunstnijverheidsonderwijs, enz.

Structuur en
organisatie*

Het Qongres is het hoogste orgaan binnen de organisatle en verkiest de Organisatieraad (hoofdbestuurl, waaruit een dagelijkse leiding wordt
benoemd*

Een aantal afdelingen, gelegen in een bepaald
geografisch gebied, vormen tezamen een Departe*
inent*
Binnen een afdeling kunnen sohooloentra, studiegroepen en clubs gevormd worden,
-S-
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Departementen - tot nu toe slechts bestaande uit
l afdeling- zijn gevestigd te Amsterdam, »s-Gravenhage, Utrecht, Kennemerland en In 't Gooi, Be
destijds te Groningen en T&andais opgerichte afdelingen werden inmiddels, kennelijk als gevolg van
gebrek aan belangstelling, opgeheven.

V
ledental.

De overigens nog in embryonale toestand verkerende
O.P.S..T,, telt in totaal nog geen 250 leden,
waarvan het * Departenent* Amsterdam meer dan de
helft voor zijn rekening neent*

VI

Organisatie
raad.

Deze bestaat uit de volgende personen:

vn

Verwantschap
net de C.PJK.

Zou twijfel bestaan of hier net rooht spreke is
van een coCTaunistische opzet, dan moge o.n.
v/orden <?ewesen op het feit, dat de Organisatieraad is samengesteld, voorzover bekend, uit
comnunlstlsoh georiënteerde Jongeren, 31J nagenoeg alle gewone leden is deze gezindheid eveneens te bespeuren*
De wijze waarop men het in artikel 2 der statuten
gestelde doel tracht te verwezenlijken, t.w,
door:
a, het voeren en ondersteunen van, alsmede het
deelnemen aan slle acties, die in het belang
van de jeugd en de studerende jongeren in
het bijzonder, gehouden worden;
b. samenwerking met andere organisaties op
progressieve basis;
o* het bevorderen van ontwikkeling en goede
ontspanning;
d. uitgave van een eigen orgaan;
e* alle andere daartoe geëigende middelen,
beperkt zich nagenoeg uitsluitend tot het voeren
van en deelname aan bepaalde acties, dis door
de C .r .TI. of een har er riantelorganisatiea worden
bedreven*
Door woord en geschrift wordt de van C.P.E.-zijde
geleverde oritiek op het regeringsbeleid in
ïïederland en op het algemeen wereldgebeuren
onderschreven»
Dat nen volkomen afwijzend staat tegenover de
l^artij van de Arbeid, is gezien het bovenstaande
duidelijk, T* et begrip "progressief wordt door
de O,r,S,«T, volkomen vereenzelvigd met *corormnistisoh*.
De instelling (eind 1948) door de C.P.N, van een
T.TüD'SïTrHÏISEOR'nTAKIAAT is in dit verband vermeldenswaard.
Het O,T .TT.-kaderorgaan "Organisatienieuws* van
ÏTover.ber 1948 zegt hierover o,n. hot volgende:
"I)e weinige partijgenoot-studenten zullen hun
"werk slechts kunnen doen, indien zij op de
"actieve steun van de partij kunnen rekenen. De
"districten, die. een universiteitsstad in hun
"werkkring hebben, zullen de studerende partijgenoten noeten helpen bij hun scholing, bepaalde
"acties raoeten ondersteunen, de studenten, die
"zij kennen en waar zij contact nee hebben, noeten
"bijeenbrengen enz.
"Pet werk onder de studenten is de taak van de
-5-
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"hele partij.
"Slechts wanneer de functionarissen, die hiervoor
"in de eerste plaats verantwoordelijk zijn, zich
"van deze taak bewust zijn, zal het lukken ook
"onder de aanstaande intellectuelen de zo
"noodzakelijke aanhang te krijgen voor de
"strijd van de arbeidersklasse in het algemeen
nen voor de strijd van de partij in het
"bij zon tier".
TT et is niet gewaagd te veronderstellen, dat hier
sprake is van hulp aan de O.P.S.J. "van bovenaf"
en dat van de zijde van dit Studentenseoretariaat
aan de partijgenoten onder de studenten,
opdracht wordt gegeven metterdaad de organisatiepogingen der O.P.S.J. te steunen.

Oorspronkelijk verscheen een gestencild maandblad, "De Poort" genaamd. Met ingang van Januari
1949 veranderde de naam in "Studie en Strijd"
en werd het blad gedrukt.
Hoofdredacteur is de bakende communist:
Johan Fr ed er ik V/OLF?; geboren 14-3-1927 te Velsen;
journalist bij het dagblad "De Waarheid";
wonende te Haarlem,
Afgezien van het gebruikelijke organisatienieuws,
is de weinig belangrijke inhoud van dit orgaan
in overeenstemming met de eisen, die door de
C.P.N, aan de spreekbuis van een communistische
mantelorganisatie gesteld kunnen worden.

II
*ctiea

Als voorbeelden van O.P.S.J.-activiteit kunnen
worden genoemd:
de ondersteuning van de eisen der stakende
schoonmaaksters te Amsterdam}
de actie, gevoerd ter gelegenheid van de vanwege
het Griekse gezantschap georganiseerde fototentoonstelling te Arasterdam;
de actie tegen de van militaire zijde op de
scholen gevoerde propaganda voor dienstname
in het leger;
de gevoerde propaganda voor en het zenden van
een afgevaardigde naar het Wereldcongres voor
de Vrede te Parijs (April 1949)

-6-
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t'ede door de volslagen afwezigheid van enig blijk
om te komen tot een ernstige poging ter oplossing
van de onderwijsproblemen, wordt de indruk gewekt,
dat het doel van de O,P.S.3". in de eerste instantie
is, het verwekken van agitatie in onderwijsinstellingen.
Hoewel een volwassen en neutraal toeschouwer de
indruk zou kunnen krijgen van "kinderlijk gedoe",
dient de activiteit binnen en rond de O.P.S.J.
gezien te worden in nauw verband met de omgeving,
waarin de xverkzaamheden worden bedreven. Jongelui
in de leertijd, waaronder de O.P.S,J, zijn leden
en aanhang zoekt, zijn in het algemeen vrij gevoelig voor en spoedig bereid tot orltiek, vooral
wanneer deze zich in eerste instantie richt tegen
onder meer de onderwijsmethoden van het instituut,
hetwelk zij zelf als leerling bezoeken. De overgang
naar en instemming met meer politieke acties volgt
geleidelijk en automatisch»
De leiders van een en ander gaan in sommige gevallen een vorm van populariteit genieten. Bij handige
uitbuiting, en deze hoedanigheid kan stellig niet
worden ontzegd aan het in opportunisme geschoolde commun.
kader, dat als achter de O.P.S.J. staande nag worden
aangenomen, kan*gemakkelijk leiden tot een zekere
politieke invloed op de naaste omgeving.
Internationale
binding.

U
Slotbeschouwing

De vereniging is als zodanig Internationaal aangesloten bij de communistische World Federation of
Democratie Touth (V/.F.D.Y.). Inmiddels is bovendien
aansluiting1 verzocht bij de International Union of
Students (I.TT.S.J, t.a.v. welke organisatie door
de Nederlandse Studentenraad -een overkoepeling van
nagenoeg alle Nederlandse studentenverenlgingenin verband met het communistisch karakter van de
Itü.S. een afwijzend standpxüit wordt ingenomen.
Hoewel de poging van de C.P.N, om de politieke
strijd ook binnen de inrichtingen van onderwijs te
brengen ongetwijfeld de grootste aandacht en waakzaamheid verdient, kan worden geconstateerd, dat de
schepping van deze organisatie, waarin zowel leerlingen van universiteiten (studenten) als bezoekers
van andere -lager geclassificeerde- onderwijsinstellinge
onderdak vinden, in de praktijk tot op heden niet
geslaagd mag heten.
Het verschil in geestelijk niveau is voor een studentpartljganger mogelijk geen bezwaar. Voor de student
-geen partijlid zijnde- echter, zal het^niet aantrekkelijk* zijn tezamen met scholieren in één organisatie te zijn, v er bond en.
-7-

als gevolg hiervan heeft de O.P.S.J. in de
studentenwereld nor weinig suooes kunnen boeken»
Olechts te Amsterdssi zou een dertigtal studenten
zich als 111 hebben aangesloten» De pogingen»
OE. in fteze r-ringen de invloed te vergroten, worden
hardnekkig voortgezet.
In verhouding tot het sreringe ledental is de activiteit groot, terwijl uit de -wijze, waarop het
geheel vfordt ^efürigeerd, Van worden opgemaakt,
dat er, ook achter de schermen, leiding wordt gegeven aoor politiële uitstekend geschoolde krachten
Tenslotte zi^ opgemerkt, dat ^oei en invloed van
een organisatie als deze, in ?rote mate zal afhangen van het feit in hoeverre ooar&unistlsche
leerkrachten. *?evolg gevende aan hun verplichting,
hen als partijsönper opgelegd, het toetreden tot de
O.P»3,3V stimuleren»

a f s c h r i f t
Verbinding: 19
Datum: 25-4-49
A/2 no. 420'49 OPSJ

o ndvlucht
No.2
6 April 1949

Eed.en administratie:P.de Vries
Lucellestraat 66''
Amsterdam W2

rotterd&n? houdt de kop/
Aan spanning heeft het in de afgelopen weken niet ontbroken.
Steeds weer wisselden de afdelingen van plaats en steeds weer
fladderden nieuwe resultaten in onze brievenbus.
Vooral abonnés kwamen in stromen binnen! De redac ie van "Studie
en Strijd" loopt met hoge borsten rond en verkondigt aan iedereen
die het maar horen wil: "dat is ons werk, dat is onze krant".
Maar ergens in een hoekje zit met een bleek gezicht de penningmeester met touwtjes te spelen en barst af en toe in snikken
u i t ! . . . . Kij probeert de eindjes aan elkaar te knopen, maar
helaas, het lukt niet erg.
l a a t
WEEBT iX)NATEUliS

h e m n i e t

l a n g e r

WERPT DONATEURS

t r e u r e n .
WERPT DONATEURS!

Dit is het wachtwoord, dat in de komende weken door de O.P.S.J.
moet klinken.
Werft donateurs.... werft hoge donateurs!
Wees niet tevreden met een donatie van f.0.50 per jaar (heus,
ze komen voor) denk niet alleen aan je 5 punten, maar denk in
de eerste plaats aan de O.P.S.J. Al het geld dat aan ons gegeven
wordt, zal gebruikt worden in de strijd voor de vrede en daarom
is het goed aan ons te geven.
En daarom ook:

HEEPT JOUW CENTRUM AL EEN BEGROETING VOOR PARIJS
KLAAR GEMAKT

???????
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pero.

Af delinff

VOT* 1 f?P

Donatie

keer
1. Rotterdam
2, Amsterdam
3.Kennemerl.
4. Gooi
SJTtrecht
6 aen Haag

(1)
(2)
(4)
(6)
(5)
(3)

/

34,4$
31,6
18,3
10,5
H,1
19,5

3,50
39,62
4,36
3,625
2,80
2,—

Abonné's

17

29 $

Percentage

70 %

30

81

46,8
46,2
26,1
20,3
17,8

—
15

9
3
3
5

j

T O T A A L

Losse kranten

—
——
I

P 55, 905

118

45,2$

45

Ziezo, dat was het!
Zoals je ziet is er sinds de vorige keer nogal iets veranderd.
Rotterdam vergrootte zijn voorsprong die het de vorige maal ternauwernood behaalde reusachtig en verdubbelde zijn resultaat. Het gaat trouwens toch goed in Rotjeknor. Centrum West gaat daar aan de kop met
106$ gevolgd door Zuid met 51$ en MTS Afrikanerplein met 21,f '
Amsterdam is een geduchte concurrent voor de Rotterdammers want behalve
dat het geen kranten afrekende behaalde het fantastische resultaten.
Ondanks de actie tegen de oorlogslezingen en de voorbereiding van een
grote filmochtend. Ze behaalden 101$ van hun abonné-taak en 39$ van
hun donateurs. Centrum Gymnasia gaat verreweg aan de kop en HUIB ZEGELING en ROB OBBES leveren een verwoed gevecht om de plaats in het
vliegtuig. Ze zweven in de buurt ven de 200 punten.
Kennemerland werkte gestadig door en Gooi kwam plotseling los. De j
Gooiers kwamen van 10,5$ op 26,1$ en van de 6e op de 4e plaats. Goe/zo!
We verwachten veel van jullie!
/
Utrecht vergat deze week resultaten in te sturen en kwam daardoor een
stuk achter bij Kennemerland, de afdeling die Utrecht uitdaagde tot eer
wedstrijd wie in deze actie de beste resultaten zou behalen.
2P
Den Haag zakte zelfs in percentage doordat Se kranten die ze beweerden
verkocht te hebben, nog steeds niet afrekenden.
Za-, nog ruim 2 weken dan is het Vredeskamp en dan moeten de taken vervuld zijn. Het kan, dus nog even de schouders er onder! De repetities
zijn voorbij, dus zet 'm op!!!
'GE2JESN:

Verbinding: ÏTo.12
Doss.153/11

Onderwerp: Studenten-conferentie
Datum ontvangst bericht:

3 Mei 1949
JWf O.IC
ï :ES 1949

DMiit-j-W
PAR: F(V .

JACD/

B.O.S. van
4 Maart 1949
lïo.55192 H.v. A. 2.
Haar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt
medegedeeld, dat vooralsnog niet is kunnen blijken, dat
in Den Haag of elders een landelijke conferentie werd gehouden. Wel is gebleken, dat tijdens de Paasvacaiitie leden
van de Hederlandse O.P.S.J. hebben gekampeerd. Drie leden
van de O.P.S.J., afd. Den Haag, hebben hieraan deelgenomen
t.w.:

UITTREKSEL
ÜH
:....„0*„4Ra
AS-B»-: -&17&0.......

Vwr : on..-134-l-.

III.

NEVEN- SN UANTJLLORGANISATIiSS D^R G . P . N .

UITTREKSEL
r\ Cl Q
Uit
Af.n».:...61-7-90Voor

O.P.S.J. - Deze niantelorganisatie zotte haar pogingen voort om in onderwijsinstellingen van uiteenlopende aard invloed op de jeugd te krijgen. De leiders willen hun plan • uitvoeren om controle op de leerboeken van de verschillende scholen uit te oefenen. Voorts beweegt dt activiteit van deze orgn.nisatie zich in pnti-nilitaristische richting,
met dien verstande, dat zij zich daarbij laat leiden door desiderata
van communisten en communistische meelopers.
In September/October van dit jaar zou de ü.P.S.J. een landelijk
congres willen organiseren. De voorbereiding schijnt echter te haperen
wegens gebrek aan medewerking van lieden, op wie de leiding gaarne een
beroep wil doen.
In Amsterdam is nom^nteel de binding tussen de ü.P.S.J. en de vooruitstrevende studenten-vereniging '''Pericles" vrij nauw. Gestreefd wordt
naar een inniger contact niet de W. J?.D.Y., waarvan de O.P. S. J. - zoals
bekend - lid is.
De O.P.S.J. heeft, ter bevordering van haar internationaal contact,
aede zitting in een zgn. "Boedapest-coraité", met Pericles, E.V„C. en
A.N.J.V. Het werk onder d^ militairen in Indonesië' blijft de aandacht
van deze communistisch gezinde jongeren houden. Binnenslands heeft de
O.P.S.J. te Lhee bij Dv:ingelo in de jongste Juli-maand twee kampweken
gehouden.

UITTREKSEL
ÜH

:„.a

A|.w.:

€-1-7-80-

Voor : O 134.1-

De vrtsd'-.'sceuapagne vorderde ook van deae or^anj.
>, leou^endoel heror bedrijvigheid in ds afgelopen w^kun , IJo/;
?tvods 1,T2.cht de CUP-S r J", haar oontacteii in de unive'r.sitair^
v.:,:"-.^! t"?. Io£goa } wat tot dusverre geen sichtbaro re^-Jlt.atön on.1.,; v o :do.

In de loop van September en Qctober zou plaatselijk propaganda,
in die zin gevoerd Boeten worden. Gedacht werd o.m. aan een Herman
Gorter-herdenking als inleiding op de vredesactie van het a»s. convgres.

NSET CK
CKK.
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31 ME1 1949
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Verbinding: 19
G/2 no. 556'49 OPSJ
Onderwerp; Weekend van de O.P.S.J., afdelingen "Het
Gooi" en "Utrecht", gehouden op Zaterdag
en Zondag, 21 en 22 Mei 1949 in de jeugdherberg "Rhynauwen" bij Utrecht.

l Aanwezig waren 14 man, waaronder

bleek in het bezit te zijn van een leiderskaart van de Ned. Jeugdherbergen Centrale, waerdoor' het
mogelijk: was in de jeugdherberg "Rhynauwen" te overnachten.
Tijdens dit weeleend is niets bijzonders voorgevallen.
gaat in Augustus van dit jaar naax Boedapest ter
(bijwoning van het Jeugdfestival. Daar hem hiervoor de
nodige geldmiddelen ontbreken, gaat hij ^liftende.
vertrekt eind Juni
1949 naar Parijs voor werkzaamheden aan de Parijse sterrenwacht. Voor hem in de plaats komt een Fransman terug,
(astronoom), die in. het huis van
gaat v/onen.

CV/G

Aan de Centrale Veiligheidsdienst
te
's-Gr a v e n h a g e .

in antwoord op Uw schrijven dd. 29
Januari 19l|_9, no. 53U66, betreffende het
blad "Studie en Strijd 11 bericht ik U, dat
tot op heden nietaa is gebleken, dat dit
blad op enigerlei wijze in de gemeente
Arnhem wordt verspreid.
Van enige activiteit van de O.P.S.J.
hier ter stede is evenmin iets gebleken.
Arnhem,

•s-Gravenhage, 30 Juni 1949.
Ko.: B63148
IIIe/TIIi 3
Ond.: O.P.S.J.

n. a. v. "63148 v. utrecht z.Co

Fede ter informatie r.oge ik U berichten, dat op d© op
26-5-1949 te Amsterdam gehouden landelijke kaderdag van de
O.T.S.J. is overgegaan tot de oprichting sn samenstelling
van een coaraissle, gericht tegen oolrogspropaf^anda op de
scholen (de z.g. anti-oorlogspropa^anda-coniaissie).
In deze comaissie hebben zitting genomen:

Het Hoofd van de Dienst
naraens deze:

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
ROTTISRDAI.;.

31 MEI 1949
Verbinding: 19
Datum: 3<P-/
C/2 no. 557'49 OPSJ
Onderwerp; Landelijke kaderdag van dé Ü.P.S.J.,
gehouden op 26-5-49 in café "De Kroon",
jRembrandtplein te Amsterdam.

Aanvang: 10 uur; einde 15.45 uur
Aanwezig ca 50 man, waaronder:

Wolf f hield eenhrrij korte inleiding over de "Vrede",
waarin h i j echter' niets nieuws naar voren bracht.
Deze begon in de eerste plaats op heftige wijze critiek
te leveren op alle afdelingen. O.a. werd van Utrecht gezegd, dat na de protestvergadering naar aanleiding van
de militaire lezingen op de scholen, niet direct bezoek
is gebracht aan alle mensen die deze vergadering hebben
bezocht. Vervolgens vertelde hij dat veel leden van de
O . P . S . J . lijden aan sectarisme, d . w . z . dat hij de leden
v e r w e e t , dat zij niet genoeg propaganda maken buiten hun
eigen k r i n g e t j e .
-2-
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Hierna stelde hij voor om een commissie op te richten
tegen oorlogspropaganda op de scholen.
Ook kondigde hij een Zomerkamp aan, dat gehouden zal
worden "bij Dwingelo en wel van 16 tot 23 Juli en van
23 tot 30 Juli a.s. Ieder kamp kan 50 man bevatten; de
kosten bedragen ƒ 20.
stuurde vervolgens een begroetingstelegram aan
de World Pederation of Democratie Youth te Parijs, waarin de vaste wil tot behoud van de vrede tot uitdrukking
werd gebracht.
Na de pauze werd gesproken over het artikel in "Herstel"
inlage van "Op de Steiger", het orgaan van de Katholieke
Bouwvakarbeidersbond St. Joseph
>. Dit artikel is gepubliceerd door
en gericht tegen
de O.P.S.J. De O.P.S.J. gaat van de premise uit dat er
verraderswerk in het spel is en
zeide dat dit
terdege moest worden onderzocht. Er werd wel opgeworpen
dat veel uit "De Poort" en "Studie en Strijd" gehaald had
jkunnen worden, maar men vond het toch vreemd dat üe schrij
Iver betreffende de af d. Utrecht zo goed geïnformeerd v/as.
: vertelde, dat het in Rotterdam zo
moeilijk werken was, daar zij het enige lid van de OPSJ
is op de J3J-HBS.
begon weer met excuses te maken tegen
betreffende de geringe activiteit van de afd.Utrecht
en zeide dat dit kwam omdat het merendeel der leden niet
genoeg tijd had, daat het chemici en physici waren. Hij
beloofde beterschap en wees op het opgerichte "Politieke
dispuut voor Studenten". Het eerste dispuut zal gehouden
worden op 31-5-49 ten huize van
Er werd vervolgens voorgesteld een naam voor
dit Dispuut te verzinnen en toen werd de naam "Pax" naar
voren gebracht. Eerst waren velen der aanwezigen niet zo
enthousiast voor deze naem, maar het bleek dat ze de betekenis van het woord "Pax" niet kenden.
^_
;, leerlinge van de Rijkskweekschool te
Amsterdam, wist nog mede te delen dat er op haar school
onder de leraren en leraressen meer belangstelling voor
de OPSJ bestond dan onder de leerlingen. Dit vond men
wel gunstig, daar men het onderwijzend personeel ook moet
hebben.
vertelde de vergadering dat het ook vrij
moeilijk werken was op de Montessori Mulo te Amsterdam,
waar zij leerlinge is, daar de directrice bekend staat
als zeer reactionair.
V/olff antwoordde hierop: "Wij weten uit andere bronnen
dat ze niet reactionair is". Dit staafde hij met een aanhaling uit de laatste "Studie en Strijd", waarin staat
vermeld, dat de Montessori Mulo te Amsterdam de enige s s
school is, waer de OPSJ iets zelf mag doen in het verenigingsleven.
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-3drong erop aan, dat penetratie moest plaats
vinden in alle schoolverenigingen en dan moesten de
OPSJ-leden kans zien, na verloop van tijd in deze verenigingen de boventoon te gaan voeren. Dit is o.a. aan
gelukt bij het Instituur voor KunstNijverheids Onderwijs te Amsterdam. Dit penetreren kan
o.m. gebeuren door het schrijven van artikeltjes in de
schoolorganen.
Aan
is opgedragen om een sportdag te
organiseren op 19-6-49 te Amsterdam voor alle afdelingen.
Deze sportdag moet bij alle scholieren reusachtig populair worden gemaakt.
De vorming van het comité' van aanbeveling voor het
Vredescongres in October lukt niet erg. De afdelingen
wordt verzocht uit te zien naar hiervoor geschikte personen, bijv. Prof. LI.Gr.J. Minnaert.
Hierna kwam het sectarisme onder de leden wederom ter
sprake.
bracht naar voren dat het moeilijk is om i
met OPSJ-omgangsvormen en -manieren binnen te dringen in
studentenkringen.
; zeide dat zij dit
zeliSUondervonden had bij het I . V . K . N . O . , maar dat je je
dasr niets van aan moest trekken en rustig door moest
gaan met OPSJ-omgangsvormen en -manieren.
Hierop kwam een felle reactie van Wolff, die zeide,
dat je je moest aanpassen aan de sfeer van de kringen,
waarin je werkte. Hieruit blijkt, dat er in de hogere
leiding van de OPSfJ ten deze een omraeewaai is gekomen,
daar tot voor kort werd gepropageerd de OPSJ-sfeer te
brengen in de kringen waaSLn gewerkt werd.
Tot slot kwam de oprichting en samenstelling van een
commissie, gericht tegen oorlogspropaganda op de scholen
(de z.g. anti-oorlogspropaganda-commissie).
In deze commissie nemen zitting:

De^s*^ commissie gaat in de eerste plaats een bezoek brengen
aan de heer -Brurnmelkamp, de schrijver .van het zozeer door
de OPSJ verguisde a a r d r i j k s k u n d e b o e k j e .
Wolff sloot hierna de vergadering met de woorden: "toen
zegt weieens dat de Hollanders de Chirazen van Europa^zijn,
maar als Sjanghai gevallen is moeten we proberen inderdaad
de Chinezen van het Westen te worden".
'>* ^
Bijlagen:

/""

(yrQ

31 LCei

i.' t'
In antwoord op Uw schrijven U o. 534-66, d .d.
29 Januari 1949, betreffende "Studie en Strijd", kan
worden bericht dat met ingang van Januari 1949 de
*itel van "De Poort", orgaan der B.P»S.J., is gewijzigd in "Studie en Strijd".
Bovendien wordt het orgaan thans gedrukt en
niet meer gestencild. Het orgaan wordt hier aan de
leden per post toegezonden en wordt, voor zover JDKJCBHÉ
kon worden vastgesteld, niet onder de scholieren verspreid.
7
De O.P.S.J. heeft te Rotterdam weinig of geen
invloed en bestaat slechts uit ca. 25,leden. Van een
,' '
bestuur is feitelijk geen sprake. .Als secretaresse
treedt op
i, een bekend A.E.J.V.-ster.

Aan G.V.D.

is o. 534 Betreft

Antw. op

O

O.P.S.J.weekend te Vinkeveen.

:

No.58409, dd. 6-5-1949.

Op 26 en 27 Maart 1949 is te Vinkeveen en Wavertveen,op het kampeerterrein '*De Wlje Blick'V',toebehorer
Üe'aan
.,wonende te Vinkeveen en Waverve«
[een weekend gehouden door een
]|sVudi egro ep ".
Bedoelde personen,tot deze studiegroep "behorend»
hebben de nacht van 26 op 27 Maart 1949,gelogeerd bi;
"bovengenoemd persoon,die op genoemd adres een logeergelegenheid exploiteeré»,hoofdzakelijk ten behoeve vai
de Vinkeveense Plassen "bezoekende vissers en zeilers
Door één der,tot deze studiegroep behorende personen, is op één der genoemde data,in de zaak van
voornoemd,een lezing gehouden over "Indonesië".De inhoud of de strekking van deze lezing is to~
nu toe niet bekend geworden.
De hierna genoemde personen
hebben aan bovenbedoeld weekend deelgenomen

O

De Bilt, 7 Juni

1949*

.etreft:
LAREN (N-H) 17 Juni .1949---.
i.„oord op: Ho.60123',d.d. 17 Mei 1949

Niet is bekend geworden of de Afdeling "Het Gooi" van de
O.P.3.J. alhier een weekend heeft gehouden of het plan hes
een weekend te houden.

24 JUMH949
Verbinding: 19
t
flaitAv^
1-6=13—
A/2 no 552 '49 OPSJ
^>
Onderwerp: Uw schrijven no. 603?2 d. d. 24-5-49
(Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd)

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven wordt het volgende bericht:

Als verdere studentenactie kan alleen worden vermeld, dat
wederom huisbezoeken moeten v/orden afgelegd bij studenten,
die reeds eerder een vergadering van de O.P.S.J. afd.Utrecht
hebben bijgewoond. Van deze huisbezoeken is echter weinig
te verwachten, daar deze aan de academici in de O.P.S.J.
zijn opgedragen, en deze hebben er te weinig tijd voor.
Bij vorige afgelegde huisbezoeken is gebleken, dat studenten
die met de O.P.S.J. sympathiseren er huiverig voor zijn om
lid te worden, daar de Utrechtse Universitaire Gemeenschap
veel te reactionair is en zij bang zijn, dat het lidmaatschap van de ü.P.S.J. zijn terugslag zal vinden in hun studie.

IS VAK JïLGïïltarE SAKEN

»s-aravenha?e, l Juli 1949.

Ho.:B 64836
•IJIe/IIIi S •

Ond.: Kampen O.P.S.J.

n.a.v.64826 %.Co. ""

. ..

Hiermede mo^e ik TT berichten, dat door de Organisatie van
Jeugd (C.P.S.J.) een tweetal kampen
?,al v;orden gehouden in Lhee, gem. Dwingelo.

TrogressieveStuderende

xllet eerste kamp wordt gehouden van 16-23 Juli en
het tweede in de daarop volgende wenk van 23-3O Juli a.s.
:*r zullen lesingen worden gehouden over diverse
onderwerpen, terwijl verder sport zal worden beoefend
en wandelingen zullen worden gemaakt, waaronder avonden nachtwandelingen.
Ik moge U verzoeken mij, voer zover mogelijk,
t.z.t. van beide kampen een verslag te willen doen toekonen,
waarbij ik gaarne in kennis zal worden rresteld net
het aantal deelnemers van ieder kanp (zo,mogelijk met
opgave van de nanien en adressen), de nanen en verdere gegevens der sprekers, alsmede die der leiders.
Sen overzicht van de door de sprekers behandelde onderwerpen zal mede op prijs worden gesteld.
Het Hoofd van de Dienst
namens deze;

Aan de Heer
Districtscommandant der Rijkspolitie
te
A 3 3 E Iï.».

No. 833 h-7-'48.

S4 Juni

1949.

i v

''nderv.'erp: O.P.S.J.

In antwoord op

^

~"

2 7 JUN11949

kan v/orden be-

richt, dat het dezerzijds tot nu toe niet is gelukt de
regelmatige toezending van het orgaan van de afdeling
Amsterdam der O.P.S.J. "t Amsterdammertje" te verzekeren.
Evenmin hebben de pogingen om de reeds verschenen nummers van dit orgaan te verkrijgen enig resultaat opgeleverd. Einde.

•l

VOOR pRoqRessieve stuöeRenöejeuqö
rtoofóBestuuR
:ïinancien.

Amsterdam,i.ll Vfiiflf 1-949.
i_:
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' o - t e Vrienden,
Hinroucier volgt de stand van zaken in jullie af jM5±d
cl
_______
,.f:r> bied op 15 Juni. Hierbij is niet inbegrepen de afrekening van
.;tuöie en Jtrija evenmin als de verrekening van donatie over de maand
.ei. Zo mogelijk volgen hierover binnen enige dagen noj; gegevens.
Jullie ontvangen deze opgave in tweevoud. Bespreek hem op jullie eerst
vol-ende bestuursvergadering en stuur km daorna het duplo voor accocrc getekend terug.
vpiityibutie Februari
f. 1.95
Maart
"
1.95
-*
April
" 1.95
luei
" 1.95
i .-c •-••.' ui e tegoed over April
0.52
'eveel betaald Urg. programma 's
0.20
j P.C a I't abonnees gewonnen
jf~
1.20
v'orccr is nof: in jullie bezit h«;t volgende materiaal:
?0 Urgent i eprogramma ' s
5 koperen ï. .F. D. Y . -speldjes
7 enisille
"
.k o v. «3.1 we weten,dat jullie met grote financiële moeilijkheden te kaïnper,
h ebt, zijn we toch van mening,dat deze schulden te hoog zijn.Vie vragen on:
nï,or. er wel geregeld contributie wordt opgehaald en of jullie ^el voloofiiKie aandacht besteden aan manieren om "geld te maken".Waarom is er
""i-v.iioi', nooit verkoopmaterias.1 afgerekend en waarom hebben jullie
int f;e;.rober.rd om,al was, de actie voorbij,nog meer donateurs te maken?
.'.eti«nk,dat het er niet alleen om gaat-om de juiste politieke lijn te
volpen,ir.£xar dat er daarnaast een technisch apparaat noodzakelijk is,
<"mt het mogelijk moet maken,de genomen besluiten uit te kunnen voeren.
'.•e vertrouwen er op,dat jullie dit in je bestuur tot een punt van besvrekiM-3 zult maken en zien de resultaten,inde vorm van een spoedig
r-fr«k«>ning met spanning tegemoet.
Verder verwachten we bij iedere afrekening een volledig ingevulde
:.iftuv;e afrekenstaat.

Durlicar.t hier tekenen
voor accoord:

Het O.>.S.J.-groeten,
namens de, l)»I->
Fr e ex de Vrier;

Vo!c.:.o.
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Verbinding: 19
D
Datum: 4-lffSf /<-<•><?/
C/2 no. 685'49 OPSJ
l__L£--Jif-.—
Qnderwerp; Vergadering van de anti-oorlogspropagandacomniissie d,ec O.P.S.J. op 25-6-49 te Arasterdam, Spuistraat 262.

.Aanvang ten 15 uur, einde ten 17.15 uur.
Aanwezig waren alle leden van bovengenoemde commissie, met
uitzondering van
deelde mede, dat de commissie nog niets gevonden had in de diverse leerboeken
~ , waarop
opmerkte
dat h i j dit pertinent niet geloofde én dat de commissie
nog maar eens flink: moest zoeken; o.a. moet ook gezocht
worden naar dingen die niet in de leerboeken vermeld staan,
want oorlogspropaganda behoeft niet positief te zijn, maar
kan ook negatief vermeld staan. Verder moet niet alleen in
de leerboeken van de openbare scholen gezocht worden, maar
ook in die ven de bijzondere scholen, vooral in die van de
? t .K. scholen.
juichte het om bovenvermelde
redenen toe, dat de O.P.S.J. ook een vrouwelijk lid had
in Maastricht op een Katholiek lyceum (naam nog niet bekend
De commissieleden kregen van
de opdracht om
rapporten op te maken van de onderzochte leerboeken. Deze
rapporten moeten dan opgestuurd worden naar
,
.wonende
Op Woensdag, 6 Juli a.s. komen
,
en de voorzitter te Amsterdam bijeen om uit deze opgezonder
r a p p o r t e n een groot rapport op te maken en dit rapport
wordt op 9 Juli a.s. in de voltallige commissie besproken
en vandaar gaat het naar de dagelijkse leiding der OPSJ.
Dit moet met zoveel spoed gebeuren, daar op 10 en 11 Juli
de voor-kampers naar Lhee v e r t r e k k e n alwaar het Zomerkamp
van de OPSJ gehouden zal worden.
haalde nog een supplement te voorschijn op het
geschiedenisboekje van
, leraar geschiedenis en
directeur van een lyceum te Den Raag. Het boekje wordt
gebruikt op de Mulo "Mient" te Den Haag. Volgens
is
een Oud-NSBer en komen z i j n fascistische tendarzen nog duidelijk in dit supplement dat gedrukt is in
1946, tot uiting.
Tot slot kwam
nog terug op de boeken waarin
iets ontbreekt en hij vergeleek deze boeken met de couranten wsarin de verkiezingsuitslagen bekend waren gemaakt en
waarin op dergelijke wijze met de cijfers was gemanipuleer
dat een bepaalde politieke partij in een ongunstig daglich
kwam te staan.

heeft de burxemeeater van AiMtérdam
telegrafisch verzocht d« vertontajj van
,;,Het Uzeren QordMn" té verMeden.
rNeder«8Bd-U.S.S.R. afd. Haarlem protesteerdt bfl di» burgemeester van Haar-,
lem tepcn eer. vertor ig aldaar, terwijl
de G.P.N. DUrtrtet Kfennemer»»nd zich
met een pKrtertteieeralp tot dé Haw-

' "
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Verbinding: 19
j ACOJDatum; 11|-7-49
C/2 no. 720'49 OPSJ
Onderwerp: Organisatieraadvergadering der O.P.S.J. op
2 en 3-7-49 te Amsterdam, gebouw "Bellevue",
Marnixstraat.

Het bleek dat de af d. Amsterdam Zaterdagavond een gezellige
avond had belegd ter afsluiting van het schooljaar en nu waren
de me de s pel enden aan de toneelstukjes druk: in de zaal van
"Bellevue" aan het repeteren.
De Organisatieraadvergadering ging_ niet _djQPJt.en werd verlet
op Zondag 3-7-49. terwijl de ledln van de O.R. zich die Zaterdagmiddag Bezig "hielden met allerlei werkjes in de zaal,
zoals het ophangen van plakkaten met opschriften als: "Studeren
Strijden, Overwinnen".
Boven het toneel was een meterhoog embleem van de W.F.D.Y.
opgesteld (de 3 koppen en profiel). Tevens prijkten boven het
toneel de letters O.P.S.J.
Bij de aanvang waren in de zaal ca 250 man aanwezig en was
de zaal vol. De opening werd verricht door ANNIE HAHMSEN als
voorzitster der O.P.S.J.^Zie voor haar openingsrede Bijlage I.
Onder no. 6 van het programma staat vermeld: HETTY WENSING
(zie bijlage II). Zij is OPSJ-ster en dochter van Lucas Wensing die als acteur verbénden is aan de toneelgroep "Comedia".
Deze Lucas Wenaing heeft ook het stukje "Morgen is het jouw
beurt" geregisseerd.
Om 11 uur was de feestavond geëindigd en begon het bal.
De O.H.vergadering zou Zondagmorgen om 9.30 uur beginnen
op het adres Spuistraat 262 te Amsterdam.
Or ganisat ie r aa dver gade r ing.
Aanwezig waren:

Wolff begon met 70 minuten te praten over de World Pederatioc
of Democratie Youth, waarin hij o.a. vertelde dat wij ons meer
moesten gaan bezig houden met deze W.P.D.Y. want dat kon ons
veel voordeel opleveren, b.v. bij het uitgeven van publicaties
als "Student News", het voeren van correspondentie met progressieve leden in het buitenland, het uitwisselen van buitenlanders e.d. De W.F.J.Y moet danook in dé afdelingen besproken
worden.
Wolff maakte er nog melding van dat er een z.g. "Boedapestcomité" is opgericht waarin zitting hebben: "Pericles", de
S.V.G., het A.N.J.V. en de O.P.S.J. Het is de bedoeling dat
dit comité permanent is om zodoende grote hulpmiddelen te
laten aanrukken om gedelegeerden te sturen naar congressen
in het buitenland. Zo is het de bedoeling dat er geld bijeen
ebracht wordt om een Oost-Europeaan een Kerstvacantie in ons
and te bezorgen.
-2-

f
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Ook werd er nog gesproken over het a.a. Jeugdfestival te
Boedapest. De verblijfskosten bedragen / 125,-, de goedkoopste reisgelegenheid is dan / 16,- Je gaat dan met de
trein tot de Oostzone van Duitsland en vandaar voor niets
met de F.J.J. (Federation Deutscher Jugend)-trein verder.
Pas en visa moet je zelf betalen. Visa en vergunningen
kun je alleen krijgen via de O.P.S.J. Die reis met de
F.D.J.-trein is maar voor een klein aantal mensen mogelijk,
Er wordt danook gezocht naar lift-mogelijkheden. Er kunnen
hoogstens 20 mensen met de F.D.J.trein mee.
spoorde nog eens aan flink met de steunlijsten te gaan werken want er waren tot nu toe 4 onsen
die zich opgegeven hadden voor Boedapest en die hadden
allen geld. Maar er waren er volgens
meer dan
jgenoeg die geen geld hadden en toch ook gaarne mee zouden
killen gaan.
(Punt 2. De Vredesactie.
Eindelijk is een vnrrzitter gevonden voor het werkcomité
en wel ene
of
"
uit Utrecht. Hij komt eigenlijk uit Delft maar zit momenteel in Utrecht. De leden van
de O.R. wisten zelf niet hoe de naam geschreven moest worden. Ze wisten zelfs nog in de verste verte niet wat voor
iemand het is. Verder is er een dominee
uit Haarlem bijgehaald, verder nog
uit de N. J.N, en de directrice van de Montessori-Mulo te Amsterdam, me j.
Deze me j.
was echter bang dat er politiek bedreven
zou worden.
Er werd nog aangedrongen op persoonlijk contact met
andere organisaties. Zo hebben zij Drs.
',
landelijk secretaris van het V.W.O. aangezocht en Prof.
Dr. M.G.J. MINNAERT was dermate enthousiast geworden dat
hij beloofd heeft een inleiding op het congres te houden
en verder is hij genegen in een sub-commissie zitting te
(nemen.
Punt 3Dit beheüale de oorlogspropaganda in de schoolboeken.
kondigde aan, dat er een artikel in "Studie
en Strijd" verschijnt waarin voorstellen tot verbetering
gedaan zullen worden. Joop Wolf zeide hierover: "Vooral
niet schelden, doch stuntachtige artikelen schrijven".
In punt 4 kondigde Annie Harmsen aan, dat er tot nu toe
84 aanmeldingen voor het Zomerkamp te Lhee waren binnen
gekomen.
Als 5e punt kwam ter sprake de film "Achter het Ijzeren
Gordijn". Over de door de OPSJ in samenwerking met de
Vereniging "Nederland-USSR" tegen deze film te nemen
maatregelen is reeds gerapporteerd
De initiatiefnemers hiervan waren:
en
iVoor Haarlem wordt de zaak behartigd door Joop Wolf.
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Als 6de punt werd behandeld het weggaan van enige leden
van de OPSJ., en wel:
van
', die geslaagd is voor zijn candidaatsexamen medicijnen en nu voor drie maanden in militaire
dienst moet komen bij de Geneeskundige Troepen te Utrecht;
aanmelding Maandag 4—7-49.
van
>, die geslaagd is voor het eindexamen
M.T.S. en nu eveneens in militaire dienst moet komen en
is goedgekeurd voor Indonesië.
Beiden kregen de opdracht om onder de militairen te gaan
werken.
Naar aanleiding hiervan deelde
nog mede, dat
in Indonesië bezig is "politiek kapot te gaan",
Hij wekte danook op dat OPSJ leden en natuurlijk
1
contact met hem zouden opnemen en hem door brieven
en geschriften moesten steunen.
l
', komt in de plaats van
in
tle dagelijkse leiding van de OPSJ als landelijk penningmeester.
gaat tesamen met
,
, naar Frankrijk. Zij was al
eerder op een weekend van de afd. "Het Gooi" en de afd.
Utrecht op 21 en 22-5-49.
Bijlagen: 2

Opaningape^cli vun Annie i\-rn.3e~, voorzitster v«,n de O.P.3.J. af 4.
Vrienden en l -Men v „n ie O.P.S.J» Ik -ï-3t U allen •/ar. ^nas* .ïarta welkonu
Het is een bui !; 3,-^ 3-7 c on v^rnefcgend feit, U h i a r in zo ^rota ^etüls «*inwe^l^ ts 3 i ïn.
W j aijn hier bi^-sen a^n z.sï aind Tu,r. 3s?n scaooljau-r, iu,t ba tak ent tsv-ans
het/ 3lot v j.n s* r. jo.j.r lü-ng -xotiviteit var. de O. ?. ^.J,
In iit j~ar is ona-s C. "P. S. J* star 1 * ^sgroai-i, ti*l vun nisuwa centra werden
opgericht sn ons ledental
Bij vals jjöle^-snixaien ia Ie C. P. 3. J. ni.ar buit anopgat raien: Ons appsl 2tuisreniö jaugd -fus eer. "Döla-ngri j k s atap voor i -a s t r i j d voor ie verbetering
var. iiet onlerwijsj >wa .3b'03n ean xrAoritit, pro tast laten r.oren tsgen liet
or^uniaersn^f^acistiaciie tentocn3t«llir. 0 3n in onze stad, onze actie
tegen da vef::.ilit.*ris?ring vu^ A3t onderwijs ligt nog allemaal vers in
het ^sliau^sn»
Do 0.?, S. J» stond op ia brea voor liet hunüiaven vun ia vrede en voor een
varniauwing an verbetering vun ha t ondarwija in ons Iruri.
Dit scb.oolj-.ar is er :i»rd ga«rerkt door onze ledsn, zowel op soaool als in
onza orvj^
Du C. P. 2. J» :*»3ft ear. grotalre bekendheid ^Kkzi^ix verworven docr a*"n actia-3 en Vir^deriuó^a, z"n f il^ociitandön en -«eekends, door z*n L
aulp ar. z ^ n
En nu aluitan wa iit j^*r af mat een. f aeatuvond, een 0. P, 8. J. fuif.
We willen dit tot esr. firuditie mu,ken, w^ willen deze feestavond beac houwen
^ hst sluitstuk vur. ean „uar C. P. S. J.-wark an ila liet bsgin vun onae
Ba vuoö-ntid, waurin «0 n-ur énze üoaierkcia4pari of n**ar iiat jaugdf estiv*! in
Eosdupeot gt_u.n, n^u,rin v;s j^riiatsn Vun ont:-punning an frisse lucht, tru&rin we niauwc kr-jto^t en warHust opdoen^
Ik ao op, i*t d-aae xxaxl eerste feastuvond jullie at». l bevallen er. dat we
.i3t volmand j-a.r aen nog grotere an cetra avond, mat ean dubbel zo
ateri-i O,?. 3, J» zulien hebben»
„
^
Ik wens jullie vun btvond allemüü.! veel pl-saiar toe en op«,nu -dan deze fuif.
D^nk U.

1
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DE KAMPEN
aijn van.
a -'16-23 Juli en van 23-30 Juli
"ei* DïïINGELO in .DKMTS»
De kosten z i j n , rnet de reis ixiüojr
«onder reis f. 15,-»

__

Voel je er voor om mee te gaan??

2ü,~,

Daarnaast h*uden v/i j lezingen in dé kampen over kunst
en maatschappelijke vraagstukken, v/e zitten 's avonds
bij 0213-kampvuur en maken nieuwe plannen.

ZOLIEEKAMPSN!!! We zwemmen, ballen en wandelen, we maken zwerftochten door de Drentse heide en door de
bossen, kortom, we voelen.de stof van een heel jaar
van ons af waaien en doen gezondheid en kracht op voo.o.ns komende werk.

Dan gaan we een week "met elkaar naar buiten, knopen
nieuwe vriendschapsbanden aan .en .leren elkaar beter
kennen.

D'e O.P.3.J. kent echter ook andere uitingen. Een
hoogtepunt in «nze organisatie vormen de ZOLEERKAMPEN,

Dit is een vfc.n de eerste feestavonden van de O,P.S.J.

O PS

" -ganis.atie, Prograssieve
^^aderende Jeugd,
Secr. De V/ittenkade 65,
Amsterdam.

. Prijs:

-ft

•

'

.

10

' ~'-' -TTrrr^vr" ^ ' —

Eehzachoeljl
Ghestoeski.

\.

Vertelster: Hetty 'ïensing.
3SISCHE DANSGROEP "Krasna.ja Zwesda".

;ty, de advocaat . . . . . . . . v , . , . A l f o n s BruriOt

jtcher, de slager ....,..-.
Jacq.ues Hoekst^|
'by, de kranten jongen . v. . .... Johan van Blemè^

:-ry Marble, de kapper . . . , . , . , K e e s v.d. Groep
^tha, £ijn vrouw ............, Cl aar t je de Jojj/

1 so nen:

leelspel.

"TH"!
lo rij)!_ClL „, __

T C"

"t'oiiiime, Tfafry vanTijn.
SSSEN".
n.amatie, Rosa Khorringa.
30SPEL._
r"Ha"r¥hagen.
.

_

iie liarmsen,' voorzitster O.P.8.J. Amsterdam
CDJSS'. MET gSK GITAAR.
'ry "Éysiaan"-."

SNING.
HÜI_S».

Ii'JS_SI_SCII_E PAIÏ5G_R03P__ "Kr aanaJa Z w e s da" .

O

a. Strijdlied.
'
•
b. Hapak.
12. SLUITING.
Joop Wolf f, landelijk voorzitter O.P.S.J.

11 •

10. LIEDJES 3\ffiT__5SjT
ïïaTry Sysman.

-• '' Ig_ STOF^UI G
P~ahf"önmiie , TTöb van "Rijn.

Muziek: L i on Contran.
*
Peratinen:
De burgemeester ..... ......k....Harry Eysman
De onderv/ijzer
................
Harry Visseri
De volksliuisvestingambtnaresse
............
... .Mar ja Lemaire
Een portier
Piano begeleiding: Hetty Wens ing,

8. -"IN HOLLAND

^"1J Conférence: Else Mulder.

(T9 "
- 20 -

O.P.S.J. - De leiders der zgn. progressieve studerende
jeugd zetten hun pogingen om in de studentenwereld invloed te
krijgen voort, hoewel de resultaten tot nu toe gering of nihil
waren» Verwacht kan v/orden, dat deze organisatie haar inspanningen in de naaste toekomst zal uitbreiden door samenwerking
met andere instanties.
Te dien aanzien blijken voor de O.P.S.J. de kansen in
Amsterdam iets gunstiger te liggen dan in andere universitaire
centra van Nederland, Contacten met het hoger onderwijs worden
van grote betekenis geacht. Daarnevens bleef de O.P.S.J. in de
afgelopen weken ook in algemeen politieke zin ageren. Voor de
eerste maal trad zij gemeenschappelijk met het A.N.J.V. naar
buiten op tijdens een Indonesische vriendschapsavond (5-3-1949
te Utrecht).

HW•

OVP«S,J^ - Dezfe organisatie leidde een protestactie cegen
militaire voorlichting aan leerlingen van middelbaar en* voorbereidend hoger onderwijs. De"Regering, aldus hoofdbestuurder Joop
Wolff', had lak aan het onderwijs en aan de jsugd. Niet de onderwijzers, maar de officieren kwamen thans voor de klas. Uit He
dagbladen bleek, dat Generaal Kruis zelf optrad voor de leerlin- •
gen van het Haags Lyceum, In Amsterdam waren deze lezingen" in alle stilte gehouden» In-Haarlem had de O.P.S.J. geprotesteerd tegen het geven van deze voorlichting, waarop, volgens Wolff, de
lezing niet zou zijn doorgegaan".
~
- • .
Op de studerende jeugd werd" een beroep gedaan "oorlogspro- ,
paganda" op'de scholen te signaleren en door te geven aan het
hoofdbestuur oer O.P.S.J.
"
"De Waarheid" heeft deze" campagne redactioneel gesteund".'
De N.V.B, en het 2.;n. J.W, meer speciaal zijn hoofdbestuurster
, ageerden eveneens. Laatstgenoemde drong te
Za'andam een schoolgebouw binnen, waar een dergelijke lezing zou
worden gehouden, Zij werd verwijderd. Na dit incident werden
pamfletten gestencild, die na afloop van de voordracht aan de
schooljeugd werden uitgereikt.
De O.P.S.J, deed een nieuw gestencild blad uitkomen, getiteld "Dei Kpïidvlucht" (no.l, 23 Maart 1949, Redactie en administratie :
)• Het geeft
verslag van de activiteit der plaatselijke afdelingen.
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'I.D. DRENTHE
No. 716.

,r-~ " S AUÖJ949

Aan: Ministerie van Algemene Zaken
te ' s - G r a v e n h a g e .
In afschrift aan: Eureau Inlichtingen Leeuwarden.
Onderwerp: kampen O.P.S.J..
Antwoord op: Uw schrijven dd. l-7-'49, No. 64826.
Bijlage: 1.

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw
boven aangehaald schrijven, heb ik de eer U bijgaand
een verslag aan te bieden van de kampen vsn de O.P.S.
welke van 16 tot 30 Juli j.l. zijn gehouden te Lhee,
gemeente Dwingeloo.
Drenthe, 5 Augustus 1949.

VERSLAG KAlViP VAN PROGBSSIEVE STUDERENDE JEUGD (O.P.S.J.),
GEHOUDEN TE LHEE. GEMEENTE DWINGELQO. VAN 16 - 30 JULI 194-9
Ie kamp van 16 - 23 Juli,aanwezig 53 personen.
Leider:
2e kamp van 23 - 30 Juli,aanwezig 61 personen.
Leider:

O

O

Onder leiding van de student
, zijn te Lhee, gemeente Dwingeloo, in het tijdvak van Ib - 30 Juli 1949, in de kampeerboerderij van de landbouwer
, twee jeugdkampen gehouden door
de Organisatie van Progeasieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.)
De namen der deelnemers van beide kampen worden op
bijlage dezes gemeld.
Gedurende beide kampweken werden door de deelnemers
sport beoefend, dag- en nachtwandelingen in de omgeving gemaakt
en zijn door de leider
lezingen gehouden. Deze lezingen
werden op willekeurige tijden gedurende de wandelingen in de vrije natuur gehouden en zijn niet kunnen worden beluisterd.
Volgens mededelingen waren de onderwerpen: "Cntwikkeia
ling van het denken", "Groei van de jeugdbeweging", "Domela Nieuwenhuis", "Wereldfederatie van democratische jeugd" en "Geologie".
Aan het einde van elke kampweek werd een kampvuur
ontstoken, waarbij door de leider
een kampverhaal is
gehouden en door alle aanwezigen strijdliederen zijn gezongen, o.
m. de liederen'"Wij zijn de jonge garde van het proletariaat",
"Lenin is ons voorgegaan", "Voor de commune willen wij ons jonge
leven geven" en "Moorsoldaten".
In het kampverhaal werd het Nederlandse koloniale bewind van voor de oorlog en nu gehekeld en het Indische nationalisme verheerlijkt. De muiterij op de "Leven Provinciën" werd uitgelegd als een gevolg van het kapitalistische koloniale bewind. De
muiters werden verheerlijkt als helden.
De Duitse bezetting van Nederland werd gememoreerd en
de bevrijding werd voorgesteld als de in het Oosten opkomende zon
(Rusland). Het geheel had een ordelijk verloop.
In het kamp werden 4 exemplaren van "De Waarheid" dagelijks ontvangen; één geadresseerd aan
en drie exemplaren gebundeld in één omslag, geadresseerd aan
, kampboerderij, Dwingeloo.
De eigenaar van de kampeerboerderij, eveneens genaamd
, is politiek georiënteerd op de partij van de Vrijheid
en heeft geen abonnement op de "Waarheid". Hij staat afkerig tegenover het communisme en verklaarde, niet geweten te hebben het
doel en streven van de organisatie van het jeugdkamp in zijn boer
derij ondergebracht. Boer
verklaarde dat de deelnemers
zich ordelijk hebben gedragen en aan niets te buiten hebben begaan. Van communistische propaganda op de boerderij was hem nimmer gebleken.

'Dutch Students and Teachers
Unite to Defend Peace"
C ALL TO TH K "KDUCATIOX-I'EACE" CONGRESS, AMSTERDAM,
HOLLAM), SOVEMBER 12-1.!, 1949.

first National "Education—
THEPeace"
Congress was prepared

by a Committee of Initiative composed of a variety of studenta and teachers, members of the Organisation of

others. Among the professors were
Dr. M. Mlnnaert, Professor of Ajfi.ronomy at Utrecht Unlversity, Dr. H. J.
Jordan, Rector of the Montessori
Lyceum at De Bilt, and Dr. C. P.
Gunning, Rector of the Amsterdam
Lyceum; Dr. J. Engels, secondary
schoolmaster from Groningen represented the teachers on the Committee.
The call of the Committee atated:
"More and more the spirit of war
preparation Is penetrating educational
instltutions. The very high war budget
affects educatlon considermbly. There
are no funds to increase the number
of professors at the universitles or for
scientlflc research work. There U a
lack of schools and the unlversities
cannot meet their present requlrcmenta. Adequate salaries for teacher*
cannot be paid."
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A SlgnlflCMt Response.
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The Congress became a central
activlty for the organisations of progressive students, artists, and teachers. The OPSJ took the initiative in
calling for the formatlon of peace
committees by pupils, as in Haarlem.
Utrecht and Amsterdam; a total or
30 committees waa eatabliahed in the
country to elect delegates to the
Congres». In the unlversities slmilar
work was done. Over 1,000 teacher*
from nursery, primary and secondary
schools, professors, sclentlsts, and in-

Progressive Student Youth (OPSJ)
or the Federation of Progressive Student Organisations (FPSV) (both IUS
member organlsations), young Protestants, univeraity professors and
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MWISTERIE VAK
BINNENLANDSE ZAKEN

:
Ond.:

B 53466

TIIe/h •>

Is pre l

"Studie en Strijd"

/~fe
Hiermede moge ik l1 miJTr-s«|i3*en van 29 Januari 1949
no, 55466 in herinnering, brengen, v/aarïtt-'ik r verzocht, mi.1 zo
mogelijk wel te willen doen inlichten in welke omgang het orgaan
"Studie en Strijd" in "uw gemeente wordt verspreid en v;ie dau
betrokken zijn.
Met een spoedige beantwoording zult U mij zeer verplichten.
'•
.-, i •J/'--, & kI &

Het Hoofd van de Dienst
namens deze :

f l ^'
'l

TDe Hier Hoofdcommissaris van Politie
te

J. O-. C r abb e ndam,

Vo!

19 SEP. 1949
Verbinding: 19

Datum: 1

C/2 no. 950'49 OPSJ
Onderwerp: Verslag vergadering Initiatie f comité' ter voorbereiding van het (OPSJ)-congres "Onderwijs en
Vrede",
gehouden op 6-9-49 ten huize van

Aanvang der besprekingen ten 20.20 uur, einde ten 25.10 uur
Aanwezig waren alle comité-leden
, uitgezonderd
, die door
ireel werk niet kon verschijnen. /
Tegelijk met
arriveerde
en achtersenvolgens kwamen nog:

Het was een zeer eigenaardig gezelschap, waar niemand
precies wist wat hij aan de anderen had.
Nogmaals kwam tot uitdrukking dat de namen OPSJ en CPN
volstrekt niet genoemd mogen worden in verband met het congres "Onderwijs-Oorlog-Vrede". Vrijwel alle comitéleden
weten danook niet dat het congres eigenlijk door de OPSJ
wordt georganiseerd; steeds wordt er met nadruk op gewezen
contact te zoeken met rechtse figuren
Zoals bekend, is de begroting voor het congres
vastgesteld op / 2000, waarvan de OPSJ ƒ 1000 voor haar rekening neemt, doch dit mag niemand weten.
Officieel doet de OPSJ als organisatie dus niet aan dit
congres mee. Johan Prederik Wolff (14-3-27) zal gematigde
critiek op het congres uitoefenen in "De Waarheid"
Je oproep van het initiatie f comité* tot het congres vermeldt de naam Dr.
. Het is gebleken, dat hiermee
wordt bedoeld, die in het geheel geen doctorale graad
heeft; zij is lerares aan de Montessori-afdeling van het
Kennemer Lyceum te Amsterdam in het leervak Frans. De doctorstitel is een grapje van
, die dit wel goed vond
staan.
had geprotesteerd, maar
wilde
de titel handhaven vanwege de propaganda.
Peter Smulders verontschuldigde de afwezigheid van JOHAN
FEEDERIK WOLPF, door mede te delen dat hij met vacant ie
buiten de stad was.

/~en JOHAN FBEDEBIK WOLPF

-2-
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De vergadering van het initiatiefcomité werd voorgezeten
door ,
Allereerst werd de datum van de volgende vergadering
vastgesteld: 16-9-49 ten huize van
,
Behandeling der ingekomen stukken.
Peter Smulders las allerlei adhaesiefcetuigingen voor,
o.a. van:

-3-
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Het voorlopig programma werd vervolgens als volgt samengesteld: 3 hoofdlezingen,
1. Prof.Dr. M.G.J. Minnaert: voor de Universiteit,
2.
idem
voor het middelbaar onderwijs,
3. event. Dr.
voor geschiedenis.
Deze lezingen zouden plaats vinden op Zaterdagmiddag en
-avond, 12 Nov. 1949.
Op Zondagmorgen d.a.v. zouden de sectievergaderingen plaats
vinden om detailpunten te bespreken. De Zondagmiddag zou
worden vrijgehouden voor discussies.
Het was de bedoeling van deze vergadering om reeds een
aanvang te maken met het opstellen van discussiemateriaal,
doch hier is men niet aan toe gekomen.
Wat het financiële gedeelte betreft deelde
mede dat tot nu toe / 40 was binnen gekomen.

21 September l!

lo. 835 j-7-MÖ.

Onderwerp: O.P.S.J«-krantje
"Het

UITTREKSEL
Uit

Ag.no.:....:
Voor

/~is

kan ontrent
de activiteit, door d« OPSJ op de swholen aan de dag gelegd, worden bericht, dat tot op heden hiervan zo goed als
niets/tonnen blijk«u De OPSJ kreeg praktisoh ot geen enkeli
school de kans haar activiteit te ontplooien. Ben uitzonde-.
ring hierop maakt de ittmgtnijverheidSBchool, alhier, waorovi
ü reeds meerdere aaien gerapporteerd werd,
Tan bestaande OPSJ-afdelingen en onderafdelingen op ce
scholen is zeker geen sprake. Hetgeen hieromtrent op pagina
2 van **t Aast er dammer t je" d»d. 6-1-*^ 9 staat vermeld, moet
op z'n minst sterk overdreven eu aangedikt worden beschouwd,
je enlg^^e keer, dat iets van de activiteit der OPSJ
viel waar te nemen, was n.a.v. de militaire lozingen op de
De gehele inhoad van "t Amsterdammer t je* ooet niet
"au aerieux" genomen worden. De opzet is kinderlijk en het
is onwaarschijnlijk, dat b.v. een -student enthousiast over
uit orgaan zou kunnen zijn.
,>,,., *. , ,, *
Do qoalificatie "stadentikoos" zou werkelijk te vleiend
voor "l Aesterdammertje11 zijn. Einde.

3.

Wo. 855 j-7-'4Ö.

21 September 1949.

Ondenverp; O.P.S.J.-krantje
"Het Amsterdammertje"-

/~is

2 3 SEP.

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan omtrent
de activiteit, door de OPSJ op de scholen aan de dag gelegd, worden bericht, dat tot op heden hiervan zo goed als
niets/Funnen blijken. De OPSJ kreeg praktisch op geen enkel<
school de kans haar activiteit te ontplooien. Een uitzonde-,
ring hierop maakt de Kunstnijverheidsschool, alhier, wacrov»
U reeds meerdere malen gerapporteerd werd.
Yan bestaande OPSJ—afdelingen en onderafdelingen op de
scholen is zeker geen sprake. Hetgeen hieromtrent op pagina
2 van "'t Amsterdammertje" d.d. 6-l-'49 staat vermeld, moet
op z'n minst sterk overdreven en aangedikt worden beschouwd
De enigXXe keer, dat iets van de activiteit der OPSJ
viel waar te nemen, was n.a.v. de militaire lezingen op de
scholen.
De gehele inhoud van "t Amsterdammertje" moet niet
"au serieux" genomen worden. De opzet is kinderlijk en het
is onwaarschijnlijk, dat b.v. een student enthousiast over
dit orgaan zou kunnen zijn.
De qualificatie "studentikoos" zou werkelijk te vleiend
voor "i Amsterdammertje" zijn. Einde.
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3 OCT. 1949
Datum: 29-0=49—
.0/2 no. 995 '49 OPSJ
rT^' "»*
Onderwerp: Verslag van een bijeenkomst van genot
[ter voorbereiding van het congres "OnderwijsVrede",
gehouden op 18-9-49 in café" "De Kroon", Rembrandtplein te Amsterdam.

Aanvang H.45 uur,einde 17.30 uur.
In het geheel waren ca 30 personen aanwezig, waaronder;

C

O
Om 15.45 uur opende
de vergadering. Hij stond
'
achter een bestuurstafel en naast hem zat
De rest van het initiatief comité' zat in de zaal.
begon met ieder welkom te heten en betuigde zijn dank aan
de ouderen om de jongeren, die dit congres gingen organiseren
(hiermede werd niet de O.F.S.J. bedoeld) met raad en daad
bij te staan.
Het was de bedoeling om op deze middag uit te maken wat
'op het a.s. congres behandeld zou worden. Het was niet de
bedoeling diep op elk onderwerp in te gaan.
Hierna kreeg
*
de gelegenheid om diverse adhaesiebetuigingen en berichten van "tot mijn spijt niet aanwezig kunnen zijn" voor te lezen. Hieronder waren:
l
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Vervolgens kreeg Prof. MIWNAERT het woord. Hi^ging
achter de bestuurstafel zitten en zeide het volgende:
Mijns inziens moeten we op dit congres de volgende problemen behandelen:
1) Het probleem van de oorlogsgedachte in het onderwijs
op lagere en middelbare scholen,
2) Het probleem van de vredesgedachte in het onderwijs
op lagere en middelbare scholen.
Speciaal moet hierbij bekeken worden wat er veranderd moet
worden in het geschiedenisonderwijs. Maar niet alleen in
het geschiedenisonderwijs, ook op het gebied van de gehele
onderwijsstijl. Zoals het geschiedenisonderwijs tegenwoordig gegeven wordt is het beslist onwetenschappelijk.
De jeugd leert niets anders dan dat de geschiedenis een
opeenvolging is van oorlogen en dynastieën. Bij het middelbare onderwijs is het al wat. beter, maar het kan nog
veel beter. Ook de geest waarin over oorlogen gesproken
wordt is belangrijk. De heldhaftigheid miet de leerlingen
in de juiste proporties worden voorgezet ten opzichte van
andere verdienstelijke figuren. De Ruyter is een groot
man geweest, maar Erasmus niet minder. Dan moet ook het
chauvinisme vermeden worden, d.w.z. het goed praten van
daden van het eigen land. (Het woord Indonesië is niet
genoemd). Er moet op de scholen gesproken worden over het
internationalisme en er moet eens gereageerd worden op
de onverschilligheid van de jeugd en van het onderwijzend
.personeel./In plaats van een willekeurig Duits boek moet
eens gelezen worden "lm Westen, nichts Neues" van Remarque.
De^ kweekscholen voor onderwijzend personeel moeten in
deze vredesproblemen betrokken worden. Op de gymnasia
vond Prof. Minnaert het nog een groot euvel dat er bijv.
veel een boek van Livius gelezen wordt, dat een aaneenschakeling is van oorlogsverhalen, waardoor de gymnasiasten de verdiensten der oudheid niet in de juiste proporities krijgen voorgezet. Hierna keerde de professor zich
met een enkel woord tegen de propaganda van het beroep
van militair op de.scholen.
3) De Universiteit.
Hier worden wetenschapsmensen opgeleid die in dienst
van de oorlog kunnen komen te staan. Ook hier moet de onverschilligheid bestreden worden, n.l. de onverschilligheid t.a.v. de vraag waarvoor een toestel of uitvinding
je.d. zal worden gebruikt. De professor bepleitte een wetenschappelijk onderzoek naar Oorlog en Vrede. Hij vermeldde de oprichting van een Instituut voor Vredes-Wetenschappen. Hij bepleitte de oprichting van een of meer
leerstoelen voor Vredeswetenschap. Ook het z.g. StudiumG-enerale moet in dienst van de Vrede komen te staan. (Het
studium generale is: eens in de week een college, te houden door een professor van de universiteit over een algemeen belangrijk onderwerp of een capitum selectum van zijn
-3-

-3vak, toegankelijk voor studenten van alle richtingen).
De professor vermeldde nog even dat de volkshogescholen en
volksuniversiteiten al het hunne doen en hij had grote achting voor deze instellingen.
/
4) Ook in de z.g. vrije jeugdvorming buiten schoolverband
moet de vrede worden gepropageerd en beoefend. Hij stelde
voor een onderzoek hiernaar in te stellen in b.v. de padvinderij.
5) Onderzoek instellen naar de schade die aan het onderwijs
berokkend wordt ten gevolge van oorlog of oorlogsvoorbereidi^g. Het zou wel eens leerzaam zijn aan de universiteit
uit te zoeken hoeveel van de studenten die naar Indonesië
moeten, na terugkeer weer hun studie opvatten./Eerder zou het
leerzaam zijn de geldmiddelen die gespendeerd worden voor het
Ministerie van Defensie (NIET werd gezegd voor Indonesië, of
Ministerie van Oorlog; termen die doorgaans in deze kringen
worden gebruikt) te vergelijken met de geldmiddelen die het
onderwijs te kort komt. Dan was het misschien wel goed na te
gaan wat er terecht komt van een generatie, die als militair
een oorlog heeft meegemaakt.
6) Hier besprak Prof. Minnaert het doel van het congres en
wat men hoopt te bereiken.
Men moet hier uiteindelijk bereiken een versterking van de
VREDESWIL.
Ten slotte moet het congres tot enige uitspraken zien te komen
welke de prof. zich als volgt voorstelde:
a) basis aangeven voor een onmiddellijke vrede,
b) diverse economische stelsels moeten kunnen samenwerken,
c) het Instituut van de Verenigde Naties moet ontwikkeld en
verstevigd worden,
d) valse berichtgeving moet bestreden worden,
e) de onpartijdigheid moet gepropageerd worden,
f) menselijkheid en vrijheid zijn waarborgen voor de Vrede.
De rede van Prof. Minnaert was om 15.30 uur beëindigd en
had een half uur geduurd.
Direct hierop las
een brief voor van Dr.
, waarin hij zijn visie gaf. Na voorlezing werd er
geen commentaar op gegeven en nam men het geschrevene als
kennisgeving aan.
DISCUSSIE;

: Hij kwam op tegen de mening van prof» Minnaert als
zou de schooljeugd onverschillig staan tegenover het probleem
Oorlog en Vrede. Bij hem op school was iedere leerling er van
doordrongen dat men met een oorlog geen enkele oplossing kon
bereiken. Hij bepleitte de indirecte weg naar de vrede, n.l.
door de leerlingen te leren dat oorlog een misdaad is. Verder
bepleitte hij een onderzoek naar de psychologische gronden
van een oorlog.
-4-
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merkte op dat hij het volkomen met prof, kinnaert eens was
en dat hij diens inleiding ten zeerste toejuichte. Hij vertelde dat hij wel eens over de Vrede sprak te Rotterdam
voor de "Nieuwe Koers", waardoor hij wel eens een etiketje
kreeg dat niet juist was, maar dat hem koud liet. (Dat het
hem overigens in het geheel niet koud liet, bleek uit het
feit dat hij dit wel drie keer met nadruk herhaalde, gedurende de enkele minuten dat hij sprak). Hij benadrukte de
rede van prof. Minnaert op het punt van de opvoeding van
het onderwijzend personeel in de vredesgedachte en vulde
nog aan met er op aan te dringen,ook de ouders van leerlingen
via de ouderavonden onder handen te nemen»
*
•

Hij betwijfelde of het geschiedenisonderwijs op de helling
moest. Veel belangrijker achtte hij het de algehele sfeer
op school te beïnvloeden, waardoor eventuele geschillen op
vreedzame wijze konden worden opgelost.
Ds.
:
die naast Johan Frederik Wolff zat, begon een diepzinnig
wijsgerig betoog over doel en middel, waar geen touw aan
vast te knopen was.
•

•

vertelde dat hij als waarnemer deze vergadering bijwoonde
en dat hij verslag zou uitbrengen aan het hoofdbestuur van
de Ned, Onderwijzersvereniging. Hij bepleitte, deze Vredesactie niet nationaal te voeren, maar internationaal.
Dr.

•:

verklaarde het niet eens te zijn met de stelling van prof.
Minnaert dat de schooljeugd aan defaitisme en onverschilligheid zou lijden. Overigens sprak hij breedvoerig zijn instemming uit over de rede van Minnaert.
Nadien was er een kwartier pauze, waarin
met een intekenlijst rondging die f 12,50 opleverde.
Om 1? uur werd de vergadering heropend door
en werd er weer gelegenheid gegeven tot
DISCUSSIE.
sprak over een artikel in "Vrij Nederland" over Generaal
Kruis en het militaire oefenterrein "De Harskamp". De inhoud
van zijn rede was een artistieke ontboezeming over de Veluwe
en ging uit als een nachtkaars.
•
•

kwam met het probleem of men de oorlog in het algemeen moet
afschaffen of alleen bepaalde soorten van oorlogen zoals
aanvalsoorlogen. Hij had het over oorlogszuchtige pascifistea
die destijds met vreugde de wapenen tegen Hitler hadden opge nome n-.
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Hierna kreeg JOHAN FREDERIK WÜLPP het woord. Hiervoor kan
gevoegelijk verwezen worden naar zijn vroegere "standaard"
redevoeringen. Alleen werden vele uitdrukkingen aanzienlijk
verzacht, Min.v. Oorlog werd nu Min.v. Defensie; Marxisme,
kapitalisme en zijn altijd in de zaal priemende rechter
wijsvinger kwamen er niet aan te pas. Het Atlantisch Pact
werd terloops even in afkeurende zin aangehaald. Kortom,
zijn redevoering paste geheel in deze omgeving van bezadigde
[mensen.
Als laatste kreeg prof. Hinnaert het woord. Hij beantwoordde diverse sprekers, beaamde verschillende suggesties,
die verder niets om het lijf hadden.
sloot de vergadering met een kort dankwoord,
waarin hij nog eens heel summier de te behandelen stof voor
het congres aangaf. Hij zei nog dat het congres moest zien
te komen tot een verwerping van de oorlog als doel of middel.
Hierbij werd
geïnterrumpeerd door
, die
vroeg of men onder oorlog ook "nationale oorlog" moest verstaan,
draaide zich hiwr onder uit door dit te
willen overlaten aan het congres.(De indruk werd gewekt dat
de heer
de gehele comedie min of meer door had).
spoordé^verdecaan,dat de organisaties die belang
ihebben bij dit congres en dit financieel kunnen steunen,
bit ook doen, "want we hebben niets achter ons".

Verb.19- datum:29-9-4-9
A/2-993'49 OPSJ
GE&fflEN:

Secretariaat: Else Mulder
Courbetstraat
Amsterdam Z.
Amsterdam) 15 September '49.
Aan alle leden van de O.P.S.J.
Beste Vrienden,
De vaoanties zijn om* Na de jofele zomerkampen en de ledenvergaderingen, waar we weer met het O.P.S. J.-werk gestart zijn, waar we
weer het werk Voor de komende maanden hebben besproken, trekken we
er weer op uit.
x N
Op 24 en 25 September houden we een
'
landelijk weekend in de Jeugdhérberg
ASSUMBURGH in Heemskerk (ten N. van
Haarlem). Zaterdagsavonds komt'er na<
^vurlijk een knots bonte'avond, één-'
jjpvuur en
sssssstttt!
zondagmorgen goede lezingen:
Voor de kanststuderenden over KUNSTENAAR EN MAATSCHAPPIJ door
Guntenaar;
Voor de H.B.S.ers en Gymnasiasten over ATOOMENERGIE door Ben Polak.
Voor de Muloleerlingen ook over de ATOOMENERGIE.
Maar de Jeugdhérberg is niet van elastiek, we kunnen niet boven een bepaald
aantal deelnemers uitgaan, dus geef Je
zo gauw mogelijk op, in elk geval voor
20 September bij Else Mulder, Courbetstraat 35"', Amsterdam; De kosten van
het weekend zijn ƒ.0.90, daarbij komt
natuurlijk de treinreis voor de mensen die met de trein gaan. lik
afdelingsbestuur maakt nog in zijn afdeling bekend op welke tijden
fietsers en treiners uit hun -plaats vertrekken.
Dus geef Je meteen op M M! Ml
Op 2 October de internationale vredesdag zullen overal demonstra- '
ties en bijeenkomsten gehouden worden langs de graven van de gevallenen, 's avonds zullen er waarschijnlijk vredesvuren komen. Ook
wij O.P.S.J.ers zullen deelnemen aan al deze demonstraties. Vraag
aan je afdelingsbestuur bijzonderheden hierover,eij hebben contact
de plaatselijke vredescomité'la.
«xj willen laten zien, dat de studerende Jeugd in Nederland vrede
wil, en dat zij het hare zal bijdragen om de vredeswil van de hele
Nederlandse jeugd te versterken, om de oorlogsstemming, die per
slot nodig is om een oorlog te kunnen beginnen de kop in te drukken.
We sullen tonen, dat wij ons bewust zijn. wat het lid zijn van de
W.F.D.Y. betekeAt.
Vrienden tot ziens op ons weekend !
Dagelijkse Leiding O.P.S.J.

Hierbij doe ik U toekomen
•van. het "Informatiebulletin No.2
het congres "Gnderwijs-vrede"

Arnhem, 4-10-19^-9
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CONGRj.S"0»DBRWIJS-VREDE
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Secretariaat» P. Smulders, Vro l ik s t raat 313 « « , Amsterdam*
Penningmeesters B. Au gust In, Pa lek a t raat l •', Amsterdam.
Gern. Giro t A 2775.

Een aantal vooraanstaande Nederlandse figuren uit de onderwij swere,ld gaven gehoor aan een uitnodiging van het lnitlatief~oo~
mite voor de organisatie van een Congres over onnir-:'-. 4? en vrede en kwamen Zondag 18 September J » l » In de grote l •-• ."vi7.aal van
gebouw "De Kroon" te Amsterdam blj^a»
op deze l.r.lrj^.vtiovo bijj^
eenkomst werd uitvoerig van gedar-h^ongewiaseld ov«.j •' :- onderwerpen, welke op hot komende Congre,: oohahdeld zul Ion w.-r«'an. j£r,
werden zeer velo susgeatles gedaan, welke het inltiai. -si-oomitq
zich bij de voort c r Jiding van het Congres ten mr: te £oa maken*
L»e bespreking /i-^rd geopend door H, Lankhorst(V:oraitter vanhet Ned. ghrislcli;;,; iiongerengilde), die de aam/v .-: i.^on namens
het oomlte begrootte i.n hot gesprek met enkele kor i; u wcordon inleiddo. Allereerst //.L o o hij aan de hand van de oooi Hot oomlto
uitgegeven verklaring nogmaals uiteen, welke doe 3 e i uu. cm do organiaatoron voor ogen o ;aan,
Hierna vorleonao ,ilj het woorl aan Prof. Dr. I'. T'3,nnaert- uis
Utrecht, diu zich borotd had verklaart de discussie te openen
met oon porsoonJ.l.lke beschouwing over^het ko«er4Jo congres. Spreker" zeide alloroc-rst het initiatief van de prr'.p joagoren, die
het Congroa "Ondorwijs-Vrede" willen organlcior.'ja,. toa te juichon
en sprak do hoop uit, dat de Jeugd op dit Cor^ior, r^lf niet te
veel op do achtergrond zal ko»en, "Wij moot on er co^c rekening mode houden11, aldus do Utrechtse hoogleraar, "dat onze
nlot meer volkomen kan aanvoelen wat or in do jeugd van nu loeft!"
Wij staan momentcol voor de dreiging van oon nlouwe wereldoorlog,
waarvan niemand do omgang kan schatten. Het is nodig, dat wij thar>&
eon vredosgoluid laten horen. De onderworpen, dio wij op het Congres kunnen bohandolen zijnt
a. du invloed van do oorlogsgedachte bij L.Oi «ri K, O.,
b. Do botekonig van do vrodo s gedachte voor L<0. en vr.O. In do eoi—
ste plaats dient hior hot gosohiodenis-ondorwi js de aandacht te
hebbon, daarnaast oohtor opk het algemene onderwijs (stijl van
doooron, toespraken bij foostolijkhodon, kor tori de geholo goos t
bij hot onderwijs)
m
M
^ ti
_ .
Het gobourt nog vaak dat eon goaohiodonis-ondorijzor vorvalt in
oon onwotonftohappolijk beold van een aaneenrijging van oorlogen
on dynastioon on daarbij' do economische on culturele faotoron verwaarloost. Spreker zoide in dit verband to donken aan oon ondorroc ;
naar do loorooekon, waarmee verschillende groepen jongeren zich
reeds bezig schijnen te houden. Vooral ten opzichte van het L.O.
Belangrijk is ook in welke geest over oorlog wordt gesproken. Waar
blijft de vredesgedachte bij L.O. en K. O.? Er wordt ter nauwernooA
gesproken over de ontwikkeling van de vrede s gedachte door de tijden heen* Ken moet het denkbeeld van het internationalisme aan do
jeugd meegeven. Er leoft ondor de jeugd nog altijd afschuw van de
oorlog. Aan de verschrikkingen van de oorlog moet op juiste wijze
herinnert^ worden. Er noot op de onverschilligheid geroagoor'1 wor"
den door b. v. bij de behandeling van de Duitse litoratuurl
•lm Westen nlohts noues" van Romarquo to besproken. Van groot be»
lang is bij dit alles ook t de opleiding van do onderwijzers op do
kweekscholen. De onderwijzers bepalen voor een belangrijk deel
de stijl bij, hot L.O, Prof* Klnoaort schonk voorts aandacht aan hot
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-.ialo onderwijs» aprekor wees ook op de propaganda voor de mi*re loopbaan op do Middelbare schoüom. In ruime ü»tu dienen ook
universitaire problemen do aandacht to hebben. Spreker wesa op
ao goost van onverschilligheid, clie or ook nog onder do wetenschappelijke werkers heerst. Op physiacho laboratoria woriV, vo^ik gesproken ovor wetenschappelijke vindingen, tïlo vernietiging kunnon bror.gen. Ken hooft bij deze gesprekken veak alloen be&an^tulll'og vcor
do vaktoohniek en nipt voor do niaa t schappelijke gevolgen hiervan, Oo
wetenschappelijke werker dient zich rekenschap to geven van do govoj.on, die z i j n werk voor do maataohapplj heeft. Do Universiteit ze-o.
n do toekomst de problemen oorlog on vrede wotonschappolijk kunnen
onderzoeken, 2o gaan de gedachten van-het Verbond van Wotonsohappclljke Wcrkora uit naar oen apocialo lee'ratoci voor de vrodoswotm.schap.

f

Ook op de Volkshogeeoholon sn'Universiteiten zullen de vraagatukku •

oorlog en vrede zeer goed behandeld kunnen worden. Hot zou voort?
Interessant zijn te zien» wat in dit verband de vrije jeugdyorml.ij
buiten schoolverband doet» Het verdient aanbeveling te onderzoeken,
hoe groot de schede la, die door oorlogavoorbereidingen en oorlogshandelingen aan het onderwies wordt toegebracht* Aandacht vordior.'c
dan ook het vraagstuk van dienstplicht tijdens de opleiding, üoa
groot aantal jongeren wordt door de militaire dienst voor goed uit
de studie weggetrokken,
•
Prof, v.i % nnoert wooa er voorta opt dat grote uitgaven voor oorlog
een voro.r-ulng van de natie tengevolge hebben. Wat wordt er b,v. geof ford aau oorlog en hoeveel voor onderwij a?'Daarbij kan de achado
van oen cc-rlog zelf nog'niet worden overzien,
Vu r. t hop u n wij tu bereiken, met dit Congres? £en betrekkelijk; vage
versterking van cie vi-cücswil. Dit Is önerzijda misschien onbovroaigond, .andwrzj.jds la hot waardevol. Wij kunnen er van overtuigd zijn,
dat overal op ae worp lei. wordt gewerkt, zoals wij nu doon, ttisachiwn
zou er nog 4 m>jr to toT-i^ken zijn als w i j ocr\e vorder "konden
go in en ar. r .ïcwu/ii ku.inon geven, , hoe vrede n,- :rv-gcO Ijk iSi \7oll i-.-.h t
is hot nuttig duur-At;ri oen gedeelte-: van het Clrs.s~& to bcstodon.
Na do boaohou.':!'^ van Prof, winnaort kon -i5 -/oorzibtor van <\Q bij
cenkomsc alloreci^. hut woord ^ovon aan do hc^.r D> vaa aontvpld{bos tuur s lid Af d, RouLo'-rlam N.O.V,, Hoofd aohoo: L.O.), jozc
\cn inatenralng on jp«imlamo voor het Jeugdige inltlatlof • Do
denisbookon zijn naar mening van do spreker de laatato"voortig
reods zeer vool verbeterd, udLangrijk ia, wit loa geoft, öo onderwijsmensen moeten' doordrongua worden van hot vredeswerk, dat z i j t ;
verrichten hobbon, Ala men tegenwoordig ovci' vrode aprotkt wordt r.o».
al ingedeeld bij oen bepaalde politieke groep. Dit la onjüiat on j*v.~
nost» In iedere kring '- van uiterat link a te*- uiterst rechte - z:ll.:
vredosmenaon te'vindon. Het zou nuttig zijn een bcaia aan te govon
voor vrede nul Van harte atemt aprekor in mot Prof* ^innaert'a oproep; "Wees t gp'wac.raohuT.d togon ophitslng*. ^en moot zich al.tljd op
de hoopte stellen van'de feiten,
'.
.
'
"'.
Cok D:v 0 »H,J» JordanC^cotcr ^oatoaaorl-*l|rQÓum*tè Utrecht| vereriigt
zloh met de woorden van Prof, Kinhaert en geeft ala zijn' mening te
kennen, dat *hot vrodosV.ork goaoholden kan worden in dlr^ot on itvti»
reet wer-i: voor. do t vro^o» Ook dé paychologijchc kant la hierbij belangrijk. Do Jongoren moeton reeda op aohool lerun probleaea op "o
loasen op wjnawaardigj wijze,
Dr, W,J, Jong(Roctor van het Jao, P, Thljaso-Lyoouai to Overveen)
voegt hier neg aan ton, dat het onderwijs -io.taak heeft do Jongoron
zelfstandig to leren rlenkun on hou de middjier to geven do Julsto
weg te zoeken, Sprekjür c.cht het moeilijk oui h.a.v, hot algemene p-xbleom tot zinvolle conclusies te komen, fon moot wakon t o gOjn onderschatting van olgen belang hierbij. Van moer bolang dan de Inhoud
dor gceohiodonlsbookjos, die in do loop dor tijd aanzienlijk verbeterd zijn, acht hij do algemene af oor op school, liet gaat om de vorming van de jonge mor.sun.'.^chtor geon te groot optlmianiot voor twoodo wereldoorlog atorke wedesgedachte, oorlog word oohtor niot vertederd.
Ds, van der Wissol(Doopagozind Predikant te Loouwardon) zlot twoo
bqlahgrijko hoofdlijnen in hot bc-1 oog van Prof, Flnnaorti a, onder-

«ja noot niet In dlenat ataan van oorlog, mar In d Ie na t van vredo,
b, vrede staat in die na t van hot ondorwija. Waar gaat hot sA om? Om
goed onderwij a om tot vrede to komen of om vrede ten behoeve van hot
ondorwija* Dit ia hot vraagstuk van verband tuaaon doel on middelen.
Beide elementen kunnen op het Congres behandeld worden* Het verdient
eohter aanbeveling ze nauwkeurig go scheiden te houden. Er moot voor'
gewaakt worden, dat de onderwijsvraagstukken niet geïsoleerd worden.
Prof. Minoaort gaf als leidend motief van ons streven aam afschuw
van de oorlog4 Wij moeten ona ochtor stollen op hot standpunt van
het condige van de oorlog.
Drak W. Terwiol merkt op, dat het niet alleen van belang ia onderwijzend personeel bij het komende Congres to betrokken, maar tiat hot
ook noodzakelijk ia zioh in dit verband tot d^oud/ura ,ty.w,qndun.
De heer Roorda (Lid H.B* van do Nederlandse Onderwijzers vereniging)
Stelt zioh op het standpunt van Dr. .de Jong on ia van mening, dat
vredeaactie alleen zin hooft door haar internationaal te makon, "Kot
gemengde gevoelene zijn wij hierheen gekomen", aldua mengde ook Dr*
C.P. Qunning(Reotor Amsterdams Lyceum) zioh in de discusaio, "wij
kunnen echter niet anders dan onzo bewondering uitapreken voor hot
enthouaiaame, waarmee hot initiatief ia genomen. Hot initiatief zelfheeft reoda grote waarde*11 Er bestaat geen defaitiamo Ander do jeugd»
Br bestaat daarentegen grote bolangstoIIing voor de problemen, waarvoor wij ons gestold zien* Wij mouten nlot tovoel verwachten van ondorwija zelf Spreker hecht persoonlijk niot zoveel belang aan hot oioment van het geaohlodoniaonderwija* Wij mooton or aan donken, dat de
oorlog ainds 1914 totaal van karakter veranderd ia. nKomontuoln, aldua Dr. C.P. Gunning, "ia oorlog oen misdaad I" Het gaat ciftan hot begrip vrede ook een diepere inhoud te geven* Spreker meont/wf Jhcolijko
vrede slechts te tindea id • . in religieuze waarden»
Do heer H. Lankhora t (Voor s. Ohr. Jongeren Gilde) logt de, voorzittershamer een ogenblik neer en geeft zijn persoonlijke instelling tot do
aangeroerde vraagstukken w«or*.Do individuele houding tonopzjchte
van do problemen acht hij van het grootato bolang. In dit verband
gaat Spreker in op hot verwijt, dat vaflfic tot vrodosgozinden wordt gericht t "Juli io boroiken toch niotisl" Als voornaamste tioeJL Van1' de vro-'
düsbowoging ziot hij hot achtergrond schoppen voor do' vrödödgodachto.
Wellicht is hot mogolijk ook aandacht tu bostodon aan ,do Vrije Jougdbowoging.
Dr* d. EngelslLöraar M,O. to Groningen) gaat in op de woorden van
vorsghillondo discussianten on zogt vrodesvorralng op lango tormijn
irroool to achten, Yfennoor hot huis in brand staat gaat} mon geen
commissio bonoomen om do rncthodo voor bostrojding van do brand to zo kon, Sprokor stolt vast, dat do vredosbowoging/gygroold is on dat noj
slechts do vraag is, wannoor zij zo atork zal zijn, dot zij do oorlog
kan voorkomen.
Ds. van dox» Wissol stolt roligiouzo basis als noodzakelijke voorwaarde voor streven naar vrede. "Moeton. wij hioruit opmaken", zo vraagt
spreker zich af, "dat hij op dozo grondon samenwerking mot anderen
afwijst". Difc zou onjuist zijn. In do onderwijsorganisaties zolf zal
de kwestio van do vrodp ook aan do. orde geatoïd moeten wordbn* Do oudercotmnisslos zdjn ovohoons van hot grootste bolang.
''
Dr» K. Snoydors-do VogoKLoraar. K.O, to Wagoningen) vestigt do aandacht op hot stpovon van Gonoraal Kruis om belangrijke godoolton van
do Voluwo voor ^ilitair oofontorroin tor beschikking to krijgón. In
dit vorhand citwürt hij oon crtlkol uit "Vrij l4odorlandw. Bij hot onddrwijs, aïdua sproker, mooton wij ingaan op do vorniotiglng van culturole waardon, die in olke oorlog plaats vindt,
DU hoor L. van Dijck(Studont to Utrocht) vraagt zioh af of mon zioh
op hot standpunt van do. gowoldlooshoid moot stollen. Hij niömorcort
In dit vurband hot feit, dat vele overtuigde pcvcifiston in hot vorlodon naar do wapens gropon. Hot Congros, dat wij voorstaan, zou niot
gohouden kunnen wordun als ao i'iationaal-Sociallston nlot mot gowold
uit ons land vordrovon waron. Hot kan dus noodzakelijk zijn'naar do
waoons to grijpen.
'•
\. Woïff, ^een
rlchton tot allen, die bij hot ondorwijs butrokken zijn, om guza^ienlljk lots togon do oorlogsdreiging to doon on zich van do goztimonlijltü
vrodo bewust te zijn. .Op hut
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oongroa zal onderzocht moeten worden op wolko wijze gezamenlijk
gemarkt kftn wordun voor oon blijvende vredo. Do vorbotoring van
do materiele baaia voor ons ondorwija ia rooda oon vr.odo.afactor.
Er ia moment ooi o on groot toko r t aan scholon on luorkfraohtun, dat
nlot opgohovon kan worden, omdat uen groot «looi van do Rijkagoldcn
bestond la voor do begroting van
oorlog.
, Hot gaat or om to zookon nr.ar mnatrogolon ter vorDufcóring van hot ondorwija on.atolling
te oenen tegen tendensen van oorlogsvoorbereiding. Onderstreept do
opmerking in de discussie, dat oorlog geen conflict kan oplossen
en geen einde aan internationale spanningen*.'can maken. Wij dienen
te beseffen, dBt twee economische stelsels vreedzaam naast elkaar
kunnen bestaan. Wanneer wij voor de vrede ijveren, moeten wij ons
ook in concreto richten tegen propaganda, die deze vrede in gevaar
brengt.
;
Door de secretaris van het comité werd een discussie-bijdrage voorgelezen van Dr, J,X.E.V,"A. Zonn&nberg to den Haag, die door omstandigheden ' "
niet persoonlijk aanwezig kon zijn. Hierin word hot
initiatief oen belangrijke daad genoemd om het ondorwija in bowogi:i£
te brengen voor de verwezenlijking van enige suggesties welke door
schrijver werden gedaan, N, l, do Vorming van oen vrodoawotonachappo l ijk. instituut; de oroatio van leerstoelen voor vredoawetensohr.pperi ƒ |get opleiden van monaen onder leiding van bovengenoemd instituut die-op MulovBcholon, H.B.S», Lycoa, Gymnasia, Kweekscholen on
hoogste klas L,O, uen verplicht uur per weok voorlichting moeten
geven over de vredoswetenschap-.
Tenslotte kroeg prof. Tinnaert nogmaals het woord oia in to gaan
op enige opmerkingen welke n.a.v zijn inleiding gemaakt waren to
beantwoorden en doe.d daarbij enige suggesties over Vtolllngun v/elke op het Congres geponeerd souden kunnen wordon,; b.v. in deze goost.
1, Verschillende Sociale stelsels kunnen naast elkaar op do worold
bestaan,
2, Do Voronigde Naties vormon do grondslag voor do srtmpnworking
tussen do volkeren en moeten versterkt wordon,
3, Bij conflicten over woroldproblomen is het nodig de uiteenzetting
van de twoe standpunten to vernamen - in do originele tekst van leder der twoo partijen, men oordülo objectief on traohto niot aprlorl de handelingen van hot eigen land goed te praton,
4, ven tpe«de zich voor
ophits ing, die vooral via de pers iri kritieko omstandigheden do'oorlog zovool dichter b i j kan brengen.
5, Goedheid, ^onsonldöfdo en Vrijheid behouden hun hogt"waarde ondor allo omstandigheden.
Zijn Conclussle lulddo: Wij moeten onze kracht niot overschatten,
maar ook niet onderschatten. Laten wij als ondorwijsmcnson doen op
ons gebiud, wat w i j kunnen. Dat is belangrijk! \ïij móoton niot wachten op wat elders gedaan wordt, maar onmiddellijk aan het werk gcxar..
In allo landen z i j n or mensen dJLe voor do vrode werken un ons werk
zal een versterking van het geheel betekenen!
Na deze woorden werd do vergadering gesloten.

Het initiatief-Comité wekt allen die n.,a.v. bovenstaande discussies
aanvullingun of opmerkingen wensen to maken op, on <ïeze aan hot
secretariaat in to zenden^ Iedere opmerking hoo schijnbaar onbulang"
rijk ook wordt door het comité zeer op prijs gesteld en kan oen bijdrage betekenen tot hot slagen vnn het Congres.
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4e^ volgende personen ontvingen wij o»a. adhaesie-be t uigingent
..E>^ K. van Sachtelen T
^Épiqg» stadent, te Utrecht.
f^KirgflJaoeff, Montessori-onderwijzer, te Amsterdam.
]* V.C.P. Dol, Hoofd Montessori-Ulo, te Amsterdam*
C,P» Gunning, Rector Amsterdams Lyceum.
Mft/2,0. Hylkema, te Amsterdam.
itaftr* T. Klinkha*mer-Bastert, lid Voogdijraad, Amsterdam.
Prof«£r. G. Mannoury, te Amsterdam,
llèj. H*-van Meurs, studente, te Amsterdam.
P, Hlemel, student, te Amsterdam*
¥«Ph. ^Pos, dir. academie voor Eramatisohe KunsfEe Toneelschool"
te Amsterdam.
Prof*Ir. J. Presser, te Amsterdam.
Er.; E.F. Prins-de Jong, te Amsterdam.
'
Jhr. W.J .H.B. Sandberg, Eir* Gem. Musea, te Amsterdam.
L. Sluimer B, Student, te Amsterdam.
kt» Spiro; Student, te Amsterdam*
Dr. C..J. Vos, Leraar BarlaetTs-Gymn. te Amsterdam;
H» van V uure, te Amsterdam.
B.J. Harmsen, leraar H.B .S. te Apeldoorn.
D* Inja, te Baarn.
Brs. E.J. Jordan, Rector Montessori-Lyoeum, te Utrecht.
P.B. Vaags, te Geleen.
j)r. J. Engels, Leraar H.B.3; te Groningen*
Er. J .M.B.M. A. Zonnenberg, te Den Haag.-.
J. de Boer, Leerling Kweekschool, te Haarlem.
J, de Brie, Onderwijzer, lid. Prop.Commissie N.O.V. te Haarlem*
A. de Brie, Onderwijzer»
£a. de Graaf, te Haarlem.
E. de Kat, Leraar tekenen M.O*, te Haarlem.
H* Sandjer, Leraar H.B.S. te Haarlem.
P. Schaft, Onderwijzer, te Haarlem.
Ir. B. V ismen. Leraar H-T.S., te Haarlem.
A.lifitvoet, Onderwijzeres, te Ha^en (Gr)
H.P. Baard, Eir. Frans Halsmuseum, te Haarlem.
s
J.v.d. Heulen, Eir. Rijkskweekschool voor onderwijzers(esaen) te
Haarlem,
Es. Kr. Strijd, te 's Hertogonbbaoh.
B. Coster, Leraar Lyceum, te Hilversum.
G. Stuiveling, Leraar Lyceum en Letterkundige, te Hilversum,
Prof.Er. E. Gorter, te Leiden.
Er. Maria Rooseboocn, te Leiden.
Er. A.G. Brandsma, chirurg, te Maastricht.
Voerman, onderwijzer Chr. L.O., te Óverveen.
E. van B entveld, Hoofd Lagere School.,seor. Werkgroep, Opvoeding
en Vrede v.d. A.N.V.A., RTdam.
J. van Heest, Student, te Rotterdam.
L. van Eijck, Student, te Utrecht.
P. Lagerwij, Chejn.Dra. te Utrecht,
Prof.Er. M. Mintiaert, te Utrecht.
Er. K. Sneyders-de Vogel, Leraar H.B.S. en Gymn., te Wagoningen.
W. Tcrwiel, Chera. DrB., te Utrecht,
A. van Woensel, Leerling Kweekschool, te Haarlem.
Het Comité doet een beroep op allen die het houden' van een Congres
"Ondcrwijs-Vredo" toejuichen om bijgaand formulier als blijk hiervan ingevuld aan he»t secretariaat te zenden. Ieder bewijs van instemming botokent een bijdrage tot het slagen van het Congres.
_
Wij doen verder een beroep op U om het ons door Uw financiSle bijdrage mogelijk te maken het Congres in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen.
Ieder bedrag is welkom.
-0-0-0-0-0-0-0-0-

28 September 1949.

Verbinding 6.
Ho. 884/49,.

Naar aanleiding van Uw schrijven dd.29 Januari 1949»Ho.
53466 en dd.16 September 1949,No.53466.betreffende "Studie ej
Strijd",bericht verbinding 6 het volgende:
Volgens leidinggevende personen aan de Gemeentelijke H.B.S
en het Gemeentelijk Gymnasium te Delft,is niet kunnen blijken dat het blad "Studie en Strijd" onder de scholieren van
die onderwijsinrichtingen verspreid wordt of verspreid is.
Verschillende steelcprö«ven hebben volgens die personen
geen resultaat opgeleverd.
Mociht in de toekomst blijken dat activiteit in deze aangelegenheid wordt ontwikkeld,dan zal verbinding 6 U hiervan
doen blijken.
/%.
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Verbinding 6.

Aan de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
's-Gravenhage

Ï90CT.I949
Verbinding: 19
C/2 no. 1080'49 OPSJ

Datum:

-JJO-49

'*

Onderwerp: Vergadering van kaderleden der O.P.S.J. op
15-10-49 in café "De Kroon" te Amsterdam.

Aanvang ten 15.05 uur, einde ten 20.45 uur.
Aanwezig waren:

O

O

Joop Wolf opende de vergadering en hield een kleine toespraak, waarin hij mededeelde dat men op deze conferentie
eens moest spreken over het a. s. congres "Onderwi js-Vrede : '.
Ket is zo belangrijk, omdat de OPSJ hierbij een opvoedend.3
taak heeft voor alle andersdenkenden die door dit coHgrê^T""
bereikt moeten worden. In deze trant ging hij ca. 5 min.
door. Verder stippelde hij even het programma van de conferentie uit en verontschuldigde zich mede namens twee
andere bestuursleden, dat zij niet de gehele vergadering
bij konden wonen; o.a. moest
regelingen t r e f f e n
voor het vertrek van een groep OPSJ-ers naar Brussel, alwaar zij een vredesdemonstratie zouden bijwonen op 16-10—^ "
Hierna werd het woord verleend aan
," ciie
eerst een groot aantal adhaesiebetuigiugen voor het cou^r
voorlas.(Deze namen z i j n te vinden in de folder, bestemd
voor Verspreiding op de middelbare scholen, bijlage A var.
dit rapport).
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Hierna vertelde Smulders de gan^ van zaken op het congres.
Sr komen vier inleiders, n.l.:
1) P30P. DB. MAHCSI SILLES JOZS? HINKAEHT,

die zal spreken over de achtergrond van het congres en
de noodzaat ervan; over de verantwoordelijkheid die de
studerende jeugd heeft, zich bezig te houden met het
probleem van de Oorlog en Vrede.
;2) Dr.
uit G-roningen,
die zal spreken over de belemmeringen bij het onderwijs;
hij zal de begrotingen van Oorlog en Onderwijs tegenover
elkaar zetten.
3) Dr.
uit Amsterdam,
rector Amsterdams lyceum, die zal spreken over het onderwerp: Het Nederlandse Onderwijs in verband met onze roeping van de voortzetting van de ¥/esterse cultuur.
De vierde inleider is nog niet bekend. Hij zal spreken
over: "De geestelijke voorbereiding voor de oorlog", waarbij
ter sprake komen de "leugens in de Ieerboeien".
Daarna volgen de discussies, welke zullen plaats vinden
in vier sectie-vergaderingen. Deze secties worden samengesteld naar de vier onderwerpen, die de inleiders besproken
hebben.
Het volgende onderwerp dat ter sprake kwam was de verspreiding van de folders (zie bijlage, gemerkt "A") op de
middelbare scholen. Jéze folders zullen niet door de OPSJ
worden verspreid, doch toegezonden worden aan de diverse
schoolcomite 's. De folders zijn gedrukt bij Heierman & Co.^
te Amsterdam, waar ook "Studie en Strijd" wordt gedrukt.
Verder kwam het congresaffiche ter sprake. Dit is ontworpen door Jhr. ;/.J.H.3. SANDHEHG-, directeur Amsterdamse
musea. Deze affiches worden in de week van 17-22 October
1949 aan de OPSJ-afdelingen toegezonden, die ze moeten uitzetten, b.v. in winkels, op drukke punten voor de ramen e.d.
Vervolgens kwam
nog even terug op de onderwerpen van de vier inleiders. Van deze vier onderwerpen
zullen binnenkort uittreksels aan de afdelingsbesturen van
de OPSJ worden toegezonden met de bedoeling, dat deze in
de ledenvergaderingen van de OPSJ besproken en becritiseerd
zullen worden. In deze vergaderingen moet alreeds worden
afgesproken wie van de OPSJ-leden op het congres in discussie zullen treden betreffende een of ander punt.
spoorde nog aan, op deze kaderconferentie ter
sprake te brengen de stand fean de diverse schoolcomite''s
en de financiële toestand, blijkende uit de steunlijsten,
want het landelijk initiatiefcomité zat al erg omhoog wat
het geld betrof. Diverse leveranciers moeten nog worden betaald, anders volgt faillietverklaring en met een failliet
comité' kun je geen congres op touw zetten, aldus
"
.•
-3-

-3-

ƒ

Een afgevaardigde uit Utrecht deelde mede, dat in Utrecht
op de G-em. HBS/A aan de v. Asch v. Wijcjkskade zo goed als
zeker een initiatiefcomité La gevormd, bestaande uit:

Verder vertelde hij, dat het Vredescongres "besproken zou
worden in een werkgroep van de studentenvereniging "Prometheus" te Utrecht. Uit deze werkgroep zou dan een universitair initiatief-cornité geworven worden.
In Utrecht is ongeveer ƒ 35 op de steunlijsten verzameld.
uit den Haag vertelde, dat er in Den
Haag 3 schoolcomité's waren gevormd, n.l.
één. op de school Stokroosplein,
Jen op de academie voor beeldende kunsten;
(de derde school was door het rumoer in de zaal niet te
verstaan).
, leerlinge Instituut voor Kunst-Iïijverheids-Onderwijs, vertelde, dat op het I.V.K.N.O. een initiatiefcomité is samengesteld, waarin
het
enige lid van de OPSJ is.
Volgens haar is op de Toneelschool in Amsterdam een
comité' van zes man gevormd en heeft iemand een lezing over
het a.s. congres gehouden.
, bestuurslid van de afd. "Het Gooi", deelde
mede, dat op de scholen in Het Gooi geen enkel initiatiefcomité tot nu toe gevormd kon worden.
deelde mede, dat op de volgende scholen uit Amsterdam-Noord een initiatiefcomité is gevormd:
Agatha Dekenschool,
Jacob van Lennepschool,
Julianaschool,
Adama van Scheltemaschool,
Van Houweningeschool,
Frisoschool.
, leerling IVKNO te Arasterdam, vertelde, dat
gelijk met het a.s. congres er een tentoonstelling georganiseerd zou worden van "leugens in de leerboeken", en wel
in een huisje in het Vondelpark te Amsterdam. Deze tentoonstelling zal wel openlijk door de OPSJ worden georganiseerd.
vertelde, dat de commissie van onderzoek naar
leugens in de leerboeken nog niets had bereikt.
bracht hier redding door te zeggen, dat zij een hele
stapel leerboeken vol met leugens in huis had. Deze boeken
zouden door haar verzonden worden aan de diverse commissieleden. Zij vertelde voorts nog dat deze tentoonstelling
zal worden verdeeld in drie afdelingen, resp. betreffende
de lagere, de middelbare scholen en de universiteiten.
-4-
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Verder vertelde
nog over haar reis naar
Sofia en deelde mede dat daar wel gejbwj-jjfeld. we_rd__aaji 4e
actiy_itei± van de O.P.S.J_.., maar dat het lidmaatschap der
OPSJ van de International Union of Students (I.B.S.) er
min of meer doorgedrukt was./(Zie overigens "Studie en
Strijd" van üctober 1949, als bijlage bij dit rapport gevoegd).
Vervolgens vertelde
dat hij een telegram
had opgesteld aan de Ministers van Oorlog, Justitie en O.K.
en W. over
, die niet in de "tast" thuis
hoort, maar voor de klas. Dit telegram hield een verzoek in
tot onmiddellijke vrijlating van
; deze daad
werd met algemene stemmen goedgekeurd.
V/OUTEB GORTZAK vertelde, dat hij leerling is van de eerste
5j. HBS te Amsterdam en dat hij bij zijn directeur,
,
is geweest. Deze heeft hem echter verklaard, dat hij vódr
bewapening is tegen dreiging uit het Oosten. Hierdoor was
het moeilijk op z i j n school een comité' te vormen.
WOLF? had nog een brief opgesteld naar de I.U.S. in OostDuitsland, waarin hij schreef dat de Nederlandse OPSJ contact wenste op te nemen met haar Oost-Duitse vrienden.
Betreffende de Dagelijkse Leiding van de OPSJ kan worden
gemeld, dat deze in feite niet meer functioneert*

Bijlagen: 1 folder
1 ex. "Studie en Strijd"
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Bestuur Bond van Onderwijzeressen bij
het voorbereidend Onderwijs
Dr. J. M. E. M. A. Zonnenberg
J. de Brie, Onderwijzer
A. de Brie, Onderwijzer
Ds. J. de Graaf
E. de Kat, tekenleraar H.B.S.
H. Sandjer, Leraar H.B.S.
P. Schaft, onderwijzer
Ir. B. Visman, Leraar.M.T.S.
Mej. A. Witvoet, Onderwijzeres
H. P. Baard, Dir. Frans Halsmus. Haarlem
J. v. d. Meulen, Dir. Rijkskweekschool
Haarlem
Ds. Kr. Strijd
B. Coster, Leraar Lyc. Hilversum
Dr. G. Stuiveling, Leraar Lyc. en Letterkundige
Drs. M. B. Teipe, Leraar H.B.S. en Letterkundige
Prof. Dr. E. Gorter
Prof. Dr. K. H. Miskotte
Dr. M. Rooseboom
Dr. A. G. Brandsma
Ds. P. Eldering
Ir. K. J. Hondius, conrector Jac. P. Thijsse
Montessori Lyc.
D. v. Bentveld, Hoofd L.O.
Dr. A. J. Goedheer
Prof. Dr. M. Minnaert
F. J. Ritter, ab-actis I H.B. Ned. Stud. ver.
voor Wereldrechtsorde
Dr. K. Sneyders de Vogel, Leraar H.B.S.
en Gymn. Wageningen
Dr. W. H. C. Tenhaeff
J. C. M. Kruisinga, Notaris
Prof. Dr. H. W. F. Stellwag
Dr. M. J. Freie, Rectrice Gemeent. Lyc.
voor meisjes
Dr. C. E. de Boer-Bastert, Lerares VossiusGymnasium
Th. E. Cappenberg, Leraar A'dams Lyc.
Dr. J. ter Meulen, Bibliothecaris Vredespaleis
Ds. H. J. de Wijs
Den Haag
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haren (Gr.)
Heemstede
Heemstede
's-Hertogenbos
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Leiden
Leiden
Leiden
Maastricht
Oegstgeest
Overveen .
Rotterdam
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Vriezenveen
Baarn
Amsterdam
Amsterdam
Hilversum
Den Haag
Gouda

Gongres

Onderwijs- Vrede

No.

FOTO

Denk je eens in: een natuurkunde-les zonder atomen. Dat is
. 0Jr dan aardappelen zonder zout. Laten we maar eerlijk
zeggen: dat is ondenkbaar! We zouden lang kunnen blokken,
eindeloos dikke boeken door kunnen werken en . . . . dan no'g
niets snappen van de wetten van de natuur.
Maar, een wereld zonder

ATOOMBOM

Dat opent schonere perspectieven. Dat betekent een gruwelijk vernietigingswapen minder. De kranten staan de laatste
tijd vol onheilspellende berichten. „Spanningen in Berlijn",
„Conflicten in de U.N.O.", „Bewapening!". .. . Het staat er in
vette koppen. En boven al die spanning en onzekerheid, al die
twijfel en angst, hangt het gevaar van de atoombom. En wanneer jij je niet met hem bemoeit — bemoeit hij zich met jou.
Daarom: weg met die atoombom!

ATOOMENERGIE

Prachtig! Denk je eens in, wat er allemaal mee te bereiken
zou zijn. We zouden enorme hoeveelheden energie kunnen
opwekken, we zouden de machines sneller kunnen laten
draaien, fantastische plannen kunnen ondernemen: de wereld
mooier en beter maken. De atoomenergie is onze vriend en
niet onze vijand. Zij moet de vrede dienen en niet de oorlog.
Er moet een einde komen aan de aanwending van wetenschap
en techniek voor destructieve doeleinden. De hoge roeping

van de wetenschap is: constructief zijn. De mensheid dienen
en niet haar belagen. Misschien ga je verder studeren als je
van school komt.
Misschien ga je naar de zeevaartschool of stap je naar de
universiteit.
Misschien word je architect.
— Maar dan wil je ruime woningen bouwen en geen bunkers.
Of
dokter.
— Maar dan wil je mensen genezen en ze niet doden.
Ingenieur, dat is ook een mogelijkheid.
— Maar dan wil je de rivieren overspannen met grote bruggen en geen pontons slaan.
En omdat je dat wilt — omdat je rustig wilt studeren, in uc
bronnen van de kennis wilt grasduinen, wil je Vrede.
En er zijn er meer die dat willen. Je vindt ze overal bij het
onderwijs: professoren, leraren, onderwijzers, studenten en
scholieren! Samen willen ze iets doen voor de Vrede. Allereerst op hun eigen terrein. Zij willen het onderwijs maken tot
een instrument van de Vrede! Het hoogste, wat wij ervan kunnen verlangen.
Daarom hebben een aantal jonge mensen in Nederland de
koppen bij elkaar gestoken en met elkaar een comité opgericht, dat een
CONGRES „ONDERWIJS-VREDE"

gaat organiseren. Op dat congres zullen de vredelievende
mensen, die allen op de een of andere manier bij het onderwijs
betrokken zijn, met elkaar over deze belangrijke vraagstukken
spreken. Ons initiatief heeft weerklank gevonden: op verschi1
lende scholen in Nederland hebben de scholieren het plai.
opgevat comité's op hun school te gaan stichten, die het congres op hun eigen school voorbereiden.
Een aantal professoren, leraren en onderwijzers hebben zich
reeds bereid verklaard mee te werken. En ook in de studentenwereld vindt onze oproep weerklank. We rekenen ook op
jullie medewerking.
Vormt een comité op jullie school. Vraag steunlijsten aan bij

Doetinchem
Amsterdam
Frederiksoord
Groningen

De Bilt

Baambrugge

Amsterdam
Apeldoorn

Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam

Amersfoort
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

B. Augustin, Falckstraat l II, Amsterdam.
De scholieren zullen niet op het congres ontbreken!
Nog een advies. Pak je agenda en schrijf op:
„Zaterdag en Zondag 12 en 13 November a.s. CongresOnderwijs-Vrede in het Minerva-paviljoen, Alb. Hahn"
plantsoen te Amsterdam. Verdere inlichtingen kan de secretaris van het comité je verschaffen: P. Smulders,
Vrolijkstraat 313 te Amsterdam".

Instemming betuigden o.a.:

Prof. Dr. C. A. Mennicke, Dir. Int. School
^\ Wijsbegeerte
T. Bergshoeff, Montessori-onderwijzer
A, I. J. Brandenburg, onderwijzer
Mej. W. C. P. Dol, Hoofd Montessori-U.L.O.
Dr. C. P. Gunning, Rector AmsterdamsLyceum
Ds. T. O. Hylkema
Mevr. D. Klinkhamer-Bastert, Lid Voogdijraad
Ds. Fr. Kuiper
Prof. Dr. G. Mannoury
W. Ph. Pos, Dir. Academie voor Dramatische Kunst
Prof. Dr. J. Presser
Jhr. W. J. H. B. Sandberg, Dir. Amsterdamse Musea
Dr. K. H. v. Schagen, Rector Academie
voor Lichamelijke Opvoeding
Dr. C. J. Vos, Leraar Barlaeus-gymn.
Drs. S. E. H. de Vries, leraar Vossius
'jymnasium
l Harmsen, Leraar H.B.S.
Mej. T. Baanders, Lerares I.V.K.N.O.
Amsterdam
Drs. H. J. Jordan, Rector MontessoriLyceum
B. Meyerman Sr., Dir Rijkskweekschool
Doetinchem mede namens de leraren
Prof. Dr. W. F. Wertheim
W. J. Simons, Hoofdred. „De Dom"
Dr. J. Engels, Leraar H.B.S.
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De Heiland» delegatie op net congres : Ten I. aaar r.
Bettr Zeehandelaar,
«er. A.NJ.V.
Joop WoUf
«ore. O.P.SJ.,

Boedapest -

A. Harmien
Hoofdbelt O.P.S.J.
Wim Klinkenberi
Sted. Ter. Periclei.
Staande:
BebTU Zlanen

vrede

AU. Stad. reren.
Anuterd»

„Beket" — Dat woord kwam je overal in Boedapest tegen. Het stond in strakke, witte letters op een stenen muur.
In vlammend rood schitterde het boven de brede boulevards. „Beket" — soms was het onhandig boven' een huisdeur geschilderd, vQf letters, die wat onwennig naast elkaar stonden. Het was geen technicolor, maar doodgewone Hongaarse waterverf. Het heeft niet lang geduurd, voordat wij — leden van de Nederlandse delegatie op
het Tweede Wereldjeugdcongrs — de betekenis! van dat eenvoudige woordje begrepen.
En: zonder dat een Hongaar het ons verteld heeft.
Bat kleine woordje, dat je bjjna al uitgesproken hebt vóór je er aar. begint, vond je terug in alle redevoeringen
en rapporten.
-.
--.
-r.^. • •
i, •
Het was het program van het congres: „Beket — Vrede!"
Maar het is niet bij dat ene woord
gebleven: er zijn er duizenden gesproken. In alle talen is uitgewi)d
over de strijd, die de jeugd voert
Knleln .„ Hon.
tegen de oorlogsdreiging. En met
alle nadruk werd telkens dit thema
iaar* klederdracht
in de discussie gebracht: hoe orj»icnten de dekganlseren vrij de strijd voor de vreaaties uit de cekele
dé? Daarover spraken we als we
Werei4 cie lMfl
in onze gedelegeerdenbankjes zaten
of als we in de wandelgangen van
mankeerden, toe.
het parlementsgebouw ons verstaanbaar trachtten te maken aan Chinese strijders of Griekse partisanen.
Door onze koptelefoons hoorden we
de stem van Leo Figueres, die vertelde over stakingsacties van jonge
Franse arbeiders en over de stuVervolg pag. 2

O P.S.J, als lid van de 11$. aanvaart!
In Sofia heeft vorige week een voor
de OPSJ belangrijke gebeurtenis
plaats gevonden. Op 24 September
werd de O.P.S.J. aangenomen als lid
van de Internationale Unie van Studenten, de I.U.S. Dat betekent, dat
we nu tezamen met meer dan
3.600.000 studerende jongeren uit
54 verschillende landen voor de verwezeiüjjking van de leuzen der I.U.S.
zullen opkomen: „Voor een duurzame
vrede, nationale onafhankelijkheid
van alle volkeren, democratisering
van het onderw\)s!" Torn Wadden, de
secretaris van de I.U.S., zond ons
onmiddellijk daarna de volgende be-

groeting:
„We congratulate the Federation of
Progressive Student Unions and the
Organtsation of Progressive Studying
Youth of Holland on becoming members of the I.tl.S. Our GouncU was
very happy to be able to admit to
membership two democratie student
organisations from your country.
This membership of the FPSU and
OPSJ in the IUS will give us the
first real baslc for our work among
Dutch democratie student». We are
confirmt that by a consistent fight
for peace, culture and progress in
the ranks of the IUS and by helping

to build the International brotherhood of all democratie studente, both
organisations will grow rapidly in
membership and acttvity. The IUS
will do all that it can to support
and help In this work. We call upon
the FPSU and the OPSJ to increase
their cooperation in working for the
IUS so that their united efforts may
achleve bigger resnlts.
Torn Madden.
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En de studenten van Oxford en Cambridge — evenals tf\ van Amsterdam — willen vrede.

bQ een goed en verantwoord onderwijs.
,Beket', ,Peace', ,Paix', ,Pace', ,Frieden'
We hebben het in Boedapest
in alle talen gehoord. Maar we zijn
niet vergeten, dat er ook een Nederlands woord voor is: Vrede! En,
dat we er ook in Nederland voor zullen moeten vechten. Er ging een golf
van enthousiasme door de congreszaal toen het besluit werd genomen
alle aangesloten organisaties op te
dragen al hun krachten te geven om
de vredesbeweging in hun landen te
ondersteunen en alles te doen om
mee werken aan de Wereld Vredesdag op 2 October. Van de grote
balcons waaiden wolken confetti uit
over de zaal, de Italianen zwaaiden
met hun rode halsdoeken
De
gedelegeerden stonden op hun banken en zongen. Zo werd dit belangrijke voorstel aangenomen.
Voor ons betekent dit, dat de
O.P.S.J., die door het congres als
lid van de Wereld Federatie van
Democratische Jeugd is aanvaard,
met volle kracht de'vredesbeweging
m Nederland zal steunen. Met instemming hebben wfl kennis genomen van een oproep tot de organisatie van een Congres over Onderwys e.n Vrede, dat in November te
Amsterdam gehouden wordt. Als
organisatie van progressieve jongeren,
die allen bij het onderwijs betrokken zQn, kunnen wy niet anders
dan een warme belangstelling voor
een dergeltfk initiatief koesteren.
De O.P.S.J. zal alles doen om dergeltyke initiatieven te ondersteunen.

denten van de Sorbonne, die in grote
getale deelnamen aan het Parflse
Vredescongres. De Franse, Duitse,
Italiaanse, Oostenrijkse, Engelse en
Amerikaanse delegaties brachten hun
rapporten uit.
Ieder land vertelde van z'n eigen
ervaringen.
En één van de gemeenschappelijke
ervaringen was, dat de werkende en
studerende jeugd gezamenlijk moet
vechten voor de vrede. Dat ze elkaar nodig hebben en dat ze in nauwe verbondenheid op moeten treden.
Samen behoren ze vooraan te staan:
jonge arbeiders, scholieren en studenten!
Deze gedachte lag ook ten grondslag aan de rede van Joseph Grohman, Voorzitter van de Internationale Unie van Studenten, die op het
congres over dit onderwerp het
woord voerde. En
vond gestalte
in de Internationale Jeugdtentoonstelling, die de strijd van de werkende en studerende jeugd in beeld
bracht. Daar zag je grote afbeeldingen van demonstrerende arbeiders
en van de enthousiaste opbouw in
Oost-Europa, maar ook van het werk
op de Praagse Universiteit en van
het Appèl Studerende Jeugd,-*it verleden jaar door de O.P.S.J. te Amsterdam georganiseerd werd en internationale bekendheid heeft verworven.
Het aandeel van de studerende
jeugd in de strijd kan zeer belangrijk
zijn. Dat bleek ons telkens weer op
het congres. Zo vertelde een afgevaardigde van Groot-Brittannië, dat
een grote groep Londense studenten
een actie begonnen is voor de verkorting van de militaire diensttijd.
Deze actie is overgeslagen naar
Oxford en Cambridge. De studenten
willen twee dingen bereiken: het
scheppen van de noodzakelijke studie-voorwaarden en een minder
groot aantal soldaten op de been. De
verhoging van de lichtingsterkte betekent immers oorlogsvoorbereidisg.
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Op ons Appèl hebben we verleden
jaar gezegd: kent het land aan z'n
oorlogsbegroting. Met evenveel recht
kunnen we zeggen: kent het land
aan z'n onderwijsbegroting. Alle oorlogszuchtige regeringen maken van
het onderwijs de sluitpost op de begroting, laten 't langzaam afglijden
en in een onhoudbare toestand komen.
De onderwijspolitiek van de
Nederlandse regering is daar een
treffend voorbeeld van. Het scholentekort stijgt dagelijks en de klassen
worden steeds voller. „Het Schoolblad" van de Nederlandse onderwjjzersvereniging heeft uitgerekend, dat
als de regering op de huidige voet
door blijft gaan, er over zes jaar niet
minder dan elfduizend leerkrachten
tekort zullen zijn bij het lager onderw^js. Het logische gevolg van een
waanzinnige oorlogsbegroting.
„Aan onze lagere en middelbare scholen studeren op het ogenblik 34 millioen jongeren. Het aantal studenten aan onze universiteiten en hoge
scholen is gestegen boven één millioen. In 1949 werd door de Sowjetregering meer <*~R 60 milliard roebel uitgetrokken voor het openbare
onderwijs. Aan onze hogescholen
ontvangen alle studenten een speciale toelage". Deze feiten werden
aan het Congres medegedeeld door
de leider van de Sowjet-delegatie
Michailow, die in zjjn rapport een
uiteenzetting gaf van hetgeen er na
de oorlog op cultureel en wetenschappelijk gebied is bereikt. En uit
de zorg voor het onderwas alleen al
blijkt reeds, dat de Sowjet-Unie zich
richt op vrede en niet op oorlog.
De onderwijsbegroting is de graadmeter voor de vredelievendheid of
de oorlogszuchtigheid van een regering.
Bij oorlogsvoorbereidingen kan het
anderwtjs slechts schade ondervinden. De vrede kan slechts wel varen

Wat ons antwoord is?
WQ beloven een waardig' lid der
IUS te zullen zjjn!

Zonder voorbehoud scharen we ons
achter het Nederlandse Vredescomlté, dat de strijd voor de uitvoering
van de besluiten van de grootse Vredesmanlfestatie te Parijs in ons land
organiseert. In deze strijd zullen de
studerende jongeren hun aandeel
leveren. Wfl beloven de besluiten
van het Tweede Wereldjeugdcongres
uit te voeren.
Joop Wolff, Voorzitter O.P.SJ.

TV=

JOSEF
GROHMAN

i televisie

spreekt
tot het
Wereldjeugdcongres

Internationale
Union of Student»

Met deze woorden besloot Josef Grohman, voorzitter van de
IUS zijn rede:
During the coming year our organisation will be preparing lts
2nd Congress as a further contribution t'o the unity of the democratie studente, together with all democratie youth for
peace, ntaional independente and a democratie education.
Our delegation calls upon the Federation and all youth organisations represented here to continue the support that they have
accorded up till now to the IUS and its member organisaüons
sothat the coming Ilnd World Student Congress of the IUS will
be as united as representative and' as succesful as this great Congress of the Federation.
In the new song of the IUS, chosen during the course of the
Festival, it is said that the whole youth of the world is marching
the same road to happiness. The IUS at the head of the democratie student moveinent is happy to tread that road in company
with all young democrats united' in our great World Federation.
Before this great Congress of the democratie youth of all lands,
we promise that the IUS, leadlng the democratie students of the
world in coöperation with all democratie youth, will continue
and increase its activity for the defence of peace.
Before the representatives of the fighting youth of Greece, Spain,
and the colonial countries, we promise that we shall continue our
struggle for hè freedom and' national independence of all peoples.
We will fight to f ree the schools and universities of discrimination, propaganda of race hatred and propaganda for war. We shall
fight to ensure that science and culture be place at the service
of world peace and humanity.
Long live the unity and coöperation of the democratie youth and
students of the world in the fight for peace.
Long live the World Federation of Democratie Youth and the
International Union of Students.
Presentedby JOSEF GROHMAN
President of the I.U.S. on behalf
of the I.U.S. delegation.
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Ook 4e netitcbe weteBtcHap maakt icbraik
vaa tderlfie-opaamea. Hierd*«r Inuea 4« «tndeatta het verloop *aa en operatie in en
aparte zaal Tolf en.

i
| Zeer snelle electrische trillingen
planten zich voort in de aether, die
[ op een antenne opgevangen kunnen
l worden en, in het ontvangtoestel
j versterkt. Daarop berust de radio,
i waarbfl geluidstrillingen in electri! citeit worden omgezet en in het
| ontvangtoestel electrische trillingen
j weer in geluid.
i Bij televisie wordt licht in electricii teit omgezet en omgekeerd. Een foto| electrische cel zendt, als er licht op
j valt, een electrisch stroompje uit, dat
| varieert met de lichtsterkte. In de
i ontvanger maakt een gloeilamp van
! de stroom weer licht.
j Om een beeld uit te zenden, zouden
i we een groot tableau met cellen en
i met evenveel gloeilampen nodig heb' ben, wat veel te duur en onvoordelig
! is.
De nawerking van het oog doet
i een bewegend lichtpunt zien als een
; streep. Hierop berust de nieuwe me! thode om beelden uit te zenden.
i Zoals we bij het lezen van een boek
j op elke bladzijde links bovenaan bei ginnen; aan het eind van de regel
! vlug naar links gaan, dan de tweede
i regel lezen enzovoort tot de onderj ste regel, zo wordt het beeld, dat
! uitgezonden wordt, na door lenzen
j geconcentreerd te zijn, met een foi tocel van links naar rechts afgetast,
i dan weer vlug naar links, de tweede
| „regel" en zo verder, tot de laatste
! „regel", waarna de cel snel naar
| boven bewogen •wordt om van voren
j af aan te beginnen, het nieuwe beeld
j af te tasten.
j Hetzelfde gebeurt in de ontvanger
! met een gloeilamp. Wanneer dit maar
j vlug genoeg gebeurt, zien we nu een
! beeld.
j In de praktflk gaat het enigszins
i anders. Een zogenaamde Nipkowse
j schijf bevat een aantal gaatjes, die
| zo geplaatst zijn, dat als de schijf
j snel ronddraait, een er achter gei
(Vervolg blz. 8)

DONDERDAG: zijn om half drie de lucht ingevlogen, 's avonds noodlanding
Neurenberg, eindeloze verhoren, zakmessen (in verband met evt. moordplannen)
ingeleverd. The military Police omringt ons- met tedere zorgen.
VRIJDAG: De hele ochtend in een autobus doorgebracht ondef.de behoedzame
vleugels van moeder MJ*. Gelukkig was het vliegtuig om 2 uur startklaarPraag . . afgehaald door de C.S.M. (Tj. jevgdorg.) Om 6 uur gegeten, om kwart
voor zeven waren we in de trein naar Budapest De Tsjechen zeggen — wij hebben
in Praag een voorfestival — daar lijkt het op. Ze werken allemaal hard om alle
vreemdelingen, die over Praag komen verder te helpen, alle hulde.'
Er zitten in de trein Tsjechen, Belgen, Canadians, Indonesiërs, Amerikanen en
Hollanders.
ZATERDAG: 8 uur. Iedereen kijkt elkaar slaperig aan. Plotseling gejuich. Alles
hangt uit de raampjes, de Hongaarse grens! Szobb! Fanfarecorps — het Wereldjeugdlied — iedereen neemt het over — de Hongaarse jeugd verwelkomt ons —
bloemen, liederen, vlaggen, kushanden, iedereen is geweldig ontroerd over de
ontvangst in het grensdorpje Szobb. De trein snelt verder, de boeren era spoor—
wegarbeiders wuiven 'ons toe.
Budapest; een machtig koor van de Hongaarse jeugd zingt ons toe, een zee van
vlaggen, pioniertjes bieden ons grote bouquetten aan.
Op het stationsplein, weer muziek, welkomstwoord door de Hongaren, Chinezen,
enz. Wij spreken terug, stappen in de bus en- rijden naar ons gymnasium uiaar
we ondergebracht zijn.
's Avonds, iedereen staat zich uit te kleden, de tolken slepen ons naar benaden,
er wordt ons een serenade door de jeugd van de wyk aangeboden. Gezongen en
voor het eerst Hongaars gedanst. Ais besluit heeft iedereen elkaar omhelsd, dat
schjjnt hier gewoonte te zijn.
ZONDAG Openingsparade. 82 delegatie stellen op en marcheren in het stadion,
door tienduizenden Hongaarse vrienden toegejuicht. De komsomolz in stralende
witte kleren en bloemen. Chinezen met grote zijden vlaggen, Griekse partisanen,
jeugd uit koloniale landen, uit Oost-Europese landen in nationale kledij, Amerikanen, Italianen en Duitsers- De festival vlag wordt gehese» door de overgebleven
leden van de Jonge Garde.
Guy de Boissen spreekt. Vluchten duiven vliegen naar alle kanten. Vliegmaehines
gooien bloemen uit, symbool »an de vredeswil der jeugd.
MAANDAG: Opening V.I.T. (feativel) tentoonstelling, prachtige Raio's en statistieken
over de toestand in de verschillende landen, 's Avonds naar Bulgaars programma»
pioniersfcoor, meisjt van 14 jaar zong solo, wat een warme stem had ze! Hun
dansen zijn enorm vurig en wild. Ze springen heel hoog, hun bewegingen
zijn snel en pittig.
DINSDAG: Hongaarse film gezien over de strijd van de boeren tegen de grootgrondbezitters. Had de 3e prijs op het int. filmfestival in Marianska Lasne7n Holland nog nooit gezien Daarna Tsjechisch program, optreden van eerste
rangs musici. Bijzonder waren ook de bijldansenWOENSDAG: Herdenking van de Republiek Indonesia. Toespraken van de Indonesiërs, Russen, Chinezen en Amerikanen. Eerste optreden van ons in Budapest
gestichte zangkoortje.
DONDERDAG: Russisch nationaal! programma gezien. Prachtig! Een groep meisjes
die een dans uitvoeredn, waarbij het leek of ze over de grond zweefden, „De
stervende zwaan", op klassiek Russische toijze uitgevoerd, mooie liederen door
eerste rangs zangeressen.
VRIJDAG: Herdenking van de Viet-Namese Republiek. Goede ochtend, 's Middags zijn we naar het hoo/dfcantoor van de soc. verzekering geweest en op feestelijke wijze ontvangen- Rondleiding met vragen stellen. Programma door de
bedrijfsafd. van de Szit (arbeiders jeugdorg.). Cadeaux gekregen. Speeches over en
weer. Diner. Dansen.
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ZATERDAG: „Dag van het brood." Elk jao
aan. Deze keer: verlaging broodprys. Ongev
straat dansen met de jongens van de verzek
dansvloeren, 's Avonds over de Donau geuai
Vuurwerk op de Gellerthergberg- 'Vanaf de
ZONDAG: Vanochtend, bijeenkomst met d\t Pool

cumentaire gezien over de strijd van de voll
Russisch. Ballet geweest. Nog nooit zo iets
Geschiedenis van een zwanenjager in het l
revolutie.
MAANDAG: Griekse partisanen komen bij
koor zingt. Dan met elkaar praten over de t
met een kunstbeen of grote lidtekens op hun
Gezwommen in warm bad. Heel grappig. Wel
programma. Prachtig orkest ,,Oti»erture Egmt
van Dvorak. Was in de openlucht op het l
bezwijmd door de geuren, die opstegen ui\ Exc
pionier-conducteurs. Verdraaid leuk.
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dagboek
Bij de foto's
1. Aandachtig
Uitteren
deze jongens en meisjes
naar de spreker. Het z$a
Grieluc partimen op het
Wereldfeugdcongres te Boedapest.

2. Stralende jeugd nit de
Sowjet-Unie!
Komsomolmeisfes met bloemen in de
hand marcheren voorbij*
toegefnicht door iedereen.

3. Vol trotf draait dit
Roemeense tweetal een vergroot embleem van hun
jeagdorganisatie.

4. Ook de Jeugd uit de
koloniale landen wa* in
Boedapest
vertegenwoordigd. Deze Viet-Namete
jongeren strijden, eTenals
de Indonesiërs voor de vrijheid en onafhankelijkheid
van hun land.

de regering de bevolking iets
en slaperig, zo uit ons bed op
mfc. De hele dag feest. Overal
gelofelyk. Alles geïllumineerd,
jezien.
k en de Albanezen! Lezing in
beter verstonden. Chinese dotegen Tsjang-kai-Tsjek. Naar
gezien! Gewoon een'sprookje!
jpendans, scène uit de Franse
bezoek. Een Grieks pioniersen, in onze landen. Sommigen
ten, waren meisjes en jongens.
V alleen erg vol. 's .Avonds int.
i Beethoven gehoord en walsen
•eiland. Op de terugweg bijna
.perkentoor, drukkerij en trein met

Zes uur. Mongools programma gezien, acrobatiek van een meisje van 10 jaar, wist
op het laatst niet meer aan welke kant haar hoofd thuis hoorde- Mongools worstelen, geheel volgens ritueel uitgevoerd. Ie titel werd leeuw, 2e titel olifant, 3e
titel valk. Ze gooiden na iedere mat-partg chocolade in de menigte- Zongen
in 1/4 en 1/8 toon, toch wel mooi. Om S uur 's avonds met kloppend hart naar Abazzia f ons restaurant) om wat eten op de kop te tikken, gelukt!
WOENSDAG: Dag van de kol. jeugd. Grote optocht door de stad, hevige, zenuwen wegens ons optreden op de Gellertfeerg bij het kampvuur. De berg was bezaaid met mensen. Nog maar een halve week!
DONDERDAG: Rakosistad (vakscholingsstad) bezocht. Opleiding duurt' drie jaar.
Jongens zijn er intern. Eigen vwpmbadl toneelzaail en. bibliotheek. Gfzellig
ingericht. Int. dansprogramma gezien in stadion. Chinese dans met bekkens, bellen
en tamboeren. Op de terugweg zagen we het verlichte vrijheidsbeeld overal
bovenuit steken
VRIJDAG: Gezuiommen. Op bezoek geweest by Hongaarse studenten, ontmoet
bij het Russische Ballet. Leuk mee gepraat. Poolse film. ,,Grensstraat" gezien. Erg
onder de indruk.
ZATERDAG: Hongaarse jeugd kwam afscheid nemen* Cadeau* gehad. Duitse del.
op bezoek. Kruisvuur van «ragen over en tceer. Chinees programma gezien, toneelstuk in het Chinees. Was heel makkelijk te begrijpen. Mooie liederen.
ZONDAG: Slotmeeting Enorme parade door de stad, gedefileerd voor Rakosi. Heel
Budapest was op de been. De vredesuril kwam sterk naar voren. We hebben gezamenlijk de eed afgelegd voor de vrede te zullen vechten in ons eigen landGevallen kameraden herdacht. Erg indrukwekkend. Rakosi heeft het festival gesloten, 's Avonds bloemen gelegd op het monument voor de gevallen Russische soldaten op de Gellertberg. Door Boeda gezworven, Op ruines geweest van
oud koninklijk paleisje. Hyperromantisch. Spierunt in het maanlicht. Prachtig
uitzicht over de Donau.
MAANDAG: Pakken en naar huis met bloedend hart. Met de trein van de
Duitsers tot Berlijn. In Dresden en Berlijn ontvangen door de F.DJ. (Freie Deutsche Jugend). Paar uur in Berlijn geweest. Bij de jeugdbeweging gegeten
en toen weer verder. Op het station in Helmstadt (Russ. zone) gedanst -met de
Volks—polizei.
De Duitsers hebbtnrerg goed om ons gezorgd'. Kregen allemaal brood met knoflookworst mee en voor iedereen een pakje sigaretten.
DONDERDAG: Nederlandse grens. Iedereen gaargekookt en vies. Meteen naar
huis, wassen, slapen en eindeloos vertellen.

Studenten nebben recht op
prof. Minnaert: „De studie
aan de Universiteit is vi\ volgens de letter van het Wetboek, maar practisch verboden voor grote maatschappehjke klassen".
Hoe is het in ons land met het
Hoger en Middelbaar onderwijs gesteld? Kan een ieder, die geestelijk
geschikt is om verder te studeren
een Universiteit bezoeken? Of is
de Universiteit (als ook de Middelbare
school) nog- steeds vrijwel hermetisch gesloten voor arbeiders-kinderen ?
Op deze en andere vragen geeft het
onlangs verschenen rapport van het
Verbond
van
Wetenschappelijke
Onderzoekers,
getiteld
„Sociale
Aspecten van de Recrutering der Studenten", een duidelijk antwoord. Uit
dit interessante rapport, dat veel
feitenmateriaal bevat en ook veel
vergelijkingen met het buitenland
treft, bhjkt dat de toestand op Universitair gebied in ons land nog bar
slecht is; wat zijn hiervan de oorzaken en welke maatregelen zijn
nodig om hierin verandering te brengen? Ook op deze vragen tracht een
werkgemeenschap van het V.W.O.
(onder voorz. van prof. Freudenthal) antwoord te geven.
De arbeiders vormen 43% van de
Nederlandse bevolking; maar weet
je ook dat slechts 1% van alle
studenten
uit
arbeiders-kringen
komt? Ons land telt slechts een
handjevol fabrikanten en leiders van
grote N.V.'s, enz.; maar weet je ook
dat alleen hun zoontjes reeds 8.6%
van alle studenten vormen?
En dan ook niet te vergeten de zoons
en dochters van burgemeesters,
rechters, officieren, hoger politiepersoneel en staatsfiguren: deze groep maakt meer dan 10% van
alle studenten uit!
Maar voor de kern van ons volk
(43%), voor het volkskind is geen
plaats op de Universiteit: van de
100 studenten komt er gemiddeld
slechts één uit een arbeidersgegezin
En wie nu zou denken dat alleen
het Hoger Onderwijs feen privilege
van bepaalde personen zou. zijn, verf gist zich lelijk! Ook op de Middelbare Scholen worden Jongens en
meisjes uit arbeiderskringen in feite
geweerd! Van de 100 leerlingen komen er gemiddeld op de H.B.S. met
5 j cursus 7 tot 9 uit arbeiderskringen, op het Lyceum is dit perc. nog
lager, n.l. 3.1%, op het Gymnasium
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studieloon
2% en op de Middelbare Meisjesschool zelfs slechts 1.6%!
Het rapport komt dan ook tot de
conclusie, „dat de instituten voor
Hoger Voorbereidend Hoger- en Middelbaar
Onderwas
uitgesproken
standenscholen zijn."
Natuurlijk rijst na bovenstaande onmiddellijk de vraag bij ons: waarom gaan er zo weinig arbeiderskinderen na.r H.B.S. of Gymnasium,
waarom in het bijzonder bestaat
slechts een nietig perc. van alle studenten uit arbeidersjongens ?
In het rapport wordt zeer terecht
het zwaartepunt gelegd op de materiële factoren (geldbelemmeringen,
voorschotten, studie-beurzen, studieloon, enz.).
Daarbij stelt prof. M. zelf reeds onmiddelltjk vast dat „de studie der
arbeiderskinderen bijna onmogelijk
wordt gemaakt door de financiële
belemmeringen''.
Bij zuinig leven bedragen de kosten
voor een bij zijn ouders inwonende
student volgens M. ƒ 1500.— voor
een niet bij zijn ouders inwonende
student ƒ 1900.— per jaar. Daarbij
komt dat gedurende de gehele studietfld het loon
wegvalt, dat
dat de student anders verdiend
zou hebben als hij op kantoor
of fabriek was gaan werken. En in
een arbeidersgezin wordt juist op zo
een loon gerekend!
Hoe zouden nu, vraagt prof. M. zich
terecht af, dergelijke offers gebracht
kunnen worden bijTT door de 74%
van de Nederlandse gezinnen, wier
inkomen thans ongeveer ƒ 1500.— è.
ƒ 3500.— bedraagt?
Het rapport haalt de volgende woorden van prof. Heringa aan: „Vele
studenten zie en spreek ik, die met
té geringe middelen studerend, studie en gezondheid verspelen bty hun
poging de te ver uiteenliggende einden aan elkaar te knopen"
Kan
dit nóg kernachtiger worden uitgedrukt?
Scherp drukt prof. M. een en ander
als volgt uit:
„De studie aan de Universiteit is vrfl
volgens de letter van het wetboek,
maar practisch verboden voor grote
maatschappelijke klassen".
In ons land geschiedt de steun aan
studenten in hoofdzaak in de vorm

van beurzen, renteloze voorschotten
en kleine tegemoetkomingen, die
verstrekt worden door rijk, gemeente en particuliere instellingen.
Het in Nederland voorkomende stelsel van voorschotten wjjst het rapport zeer terecht af; de terugbetaling1 van de voorschotten legt zware
lasten op in een tijd van veelal lage
begin-salarissen en gezinsvorming;
in andere landen als b.v. Frankrijk
worden voorschotten dan ook als
sociaal ontoelaatbaar beschouwd!
Van de ongeveer 20.000 studenten
heeft minder dan 3% een beurs en
ruim 14% een voorschot. Het aantal verstrekte beurzen is dus minimaal; prof. M. eist dan ook in het
rapport dat er even zo vele beurzen
worden verstrekt als er geschikte
jongelui zich aanmelden; voorts mogen aan de ontvanger van de beurs
geen zwaardere eisen worden gestell dan aan de gewone student;
hiervoor is geen enkele reden: het
gaat om de geschiktheid en niet
om het inkomen van de vader!
Maar ook het bedrag van de beurzen is volkomen ontoereikend: ze
bedraagt slechts 54% van zijn noodzakelijke uitgaven als hij thuis
woont of 43% buitenshuis.
Prof. M. merkt dan ook op: .,voor
de eigenlijke arbeiders' zijn de beurzen beslist te gering. Terecht wordt
van verschillende zijden naar voren
gebracht, dat het toekennen van te
kleine beurzen beslist gevaarlijk is.
Vele gevallen doen zich voor, -waarbij begaafde jonge mensen in wanhoop grijpen naar het middel dat
hun geboden wordt, maar na enige
tijd verplicht zijn de studie te laten
varen, omdat de financiële hulp onvoldoende blijkt. Om 'n bevredigende
regeling te bereiken zou men voor
alle gezinnen met 'n inkomen beneden
een bepaald bedrag, de beurs op
ƒ 1600 — ƒ 2000 moeten bepalen."
Verdient het stelsel van beurzen als
zodanig echter onze volle goedkeuring?
Het rapport ontkent m.i. terecht deze vraag; „de ontoereikendheid van
het beurzenstelsel staat niet los van
de omstandigheid, dat dit stelsel het
karakter draagt van liefdadigheid"
(zie het rapport van Groenewold).
In plaats daarvan stelt het rapport
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voor aan alle studenten een studieloon toe te kennen ten bedrage van
ƒ 1200.— voor inwonende en
ad ƒ 1600.— voor niet-inwonende studenten (onder gelijktijdige afschaffing van college-geld).
Dit stelsel van studielonen is tot
nu toe echter slechts in de SowjetUnie doorgevoerd.
Uitgangspunt hierbij is, dat de student door zgn opleiding voorbereid
wordt op voor de maatschappij
uiterst belangrijke functies; de gemeenschap heeft er alle belang
bfl
dat
op de belangrijkste
posten zQ komen, die er geestelijk
en lichamelijk het best toe geschikt
zijn; de gemeenschap moet dus zorgen, dat de student zich rustig en
geconcentreerd kan wijden aan de
studie ten bate van het algemene
welzgn; de maatschappij heeft dus
een plicht tegenover de student: zij
moet hem daartoe in staat stellen
zich in zijn levensonderhoud te voorzien gedurende zijn studie-tijd: de
student heeft recht op studieloon.
Wfl O.P.S.J.-ers eisen in ons urgentieprogram een zo snel mogelijke opruiming der financiële belemmeringen!
En, daaromjmoeten wij ook dit rapport
toejuichen als zijnde een belangrijke
bijdrage hiertoe; het rapport ziet dit
als een daad van sociale rechtvaardigheid en eist bovendien — gezien
de ontwikkeling en de toepassing
van de wetenschap een levensbelang
is voor de gemeenschap — dat de
meest begaafden terechtkomen in de
functies waar de hoogste eisen gesteld worden.
Kort resumerend zouden wij onze
conclusies t.a.v. dit rapport als volgt
willen formuleren:
1. Het doel van het rapport: er toe

bijdragen, dat allen die de geschiktheid hebben om te studeren, inderdaad de gelegenheid
daartoe kragen, verdient ons aller sympathie en steun.
2. Het rapport werpt daarbij terecht alle aandacht aan de financiële belemmeringen, die de toegang van het arbeidersknid tot
de Universiteit practisch onmogelijk maken; opheffing van deze
belemmeringen is inderdaad een
eerste vereiste!
3. Als zodanig stelt het rapport van
het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers zich dus op
één lijn met het verleden jaar
door de O.P.S.J. opgestelde „Urgentie-program" (naar aanleiding van het „Appèl Studerende
Jeugd"), waarin eveneens op
maatregelen aangedrongen werd
ter bevordering en democratisering van het Hoger Onderwijs.
4. Het rapport^,vormt niet alleen
een belangrijke bijdrage voor de
verbetering en vernieuwing van
het Hoger Onderwijs, doch tevens — mede hierdoor — voor
het behoud van de Wereld-Vrede:
wie voor beter en democratischer
onderwijs is, verzet zich tegen de
monsterachtige oorlogsbegrotingen, die iedere verbetering op cultureel gebied van tevoren reeds
in de kiem smoort.
Omgekeerd verdient dit rapport voor
de voorstanders van een blijvende
Wereld-Vrede aller aandacht: gelden
besteden en uitgaven voor scholen
en universiteiten, betekent een halt
toeroepen aan de bouw van oorlogsbodems en tanks!
Johnny Henrar.

Amsterdam heeft een serie ledenvergaderingen achter de rug. VIER
liefst. Amsterdam is namelijk gesplitst, in MULO I en u, een Kunststuderenden (Kweekscholieren inbegrepen!) en een Middelbare Scholierenafdeling. In het vervolg moeten we dus punten maken van het
Amsterdamse Nieuws. En een plannen dat ze hebben, ook natuurlijk in
4-voud. Op de diverse ledenvergaderingen werd veel besloten, en deze
week draaien de Centrumavonden, al
op volle toeren
Hup, Amsterdam, wanneer de volgende splitsing?
Denk niet zo min over die 4 afdelingen: ze zfln al meteen gestart
met een eigen krant, we ontvingen
al de STROOIBUS. De Telex, en 2
kranten met een groot aantal vraagtekens (hier schoot zeker de fantasie van het bestuur tekort).

Utrecht is ook gesplitst, we krijgen
een Studenten en een scholieren afdeling. Er is een ledenvergadering
geweest waar ook veel besloten is,
en waar we de besluiten in spanning
afwachten!
t Gooi heeft al een dag gehad waarop ze naar hartelust geroeid hebben. Dat was hun inluiding voor
het nieuwe schooljaar.
Na de ledenvergadering gaan ze
daar ook weer aan de slag om dit
jaar een bloeiende afdeling aan de
zomèrvacantie te kunnen afleveren.
Den Raag
Een uitgebreid bestuur, een ledenvergadering en excursie naar buiten
en een aantal centrumavonden werden in hun afdelingskrant aangekondigd. We
verwachten
dat
er dit jaar een massa uit de bus
komt in Den Haag, per slot waren
zjj de afdeling die het meeste geld
ophaalden op de Budapestlijsten!
Rotterdam

Blaakt ook van enthousiasme na de
ledenvergadering, 'waar tevens verslag werd gebracht over het Festival in Budapest.
(Vervolg blz. 8)
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Vervolg Organisatienieuws blz. 7
Er zijn een aantal nieuwe leden gemaakt en het nieuwe, uitgebreide
bestuur, organiseert met vliegende
vaandels de volgende week een serie centrumavonden. Een Herman
Gorterherdenknig is op 2 October
in het vooruitzicht.

Haarlem
De „O.P.S. J.-Geus" is in Haarlem verschenen. Op l October een vredesvuur. Samen met het A.N.J.V. wprdt
het Budapestverslag georganiseerd.
Op 5 October Herman Gorter-herdenking.
Ze zijn wat van plan die Haarlemmers.'
LAATSTE NIEUWS!
Intussen {9 het weekend op Assemburg1 achter de rug. Zondagsmorgens
telden we 108 deelnemers. Er was een
fyne bonte avond, Ben Polak en
Anje Noordewier, hielden in de
duinen een lezing over atoom-energle.
Daarna wandelingen,
handballen'
competities, enz.
Het was een mieters week-end, volgende keer ontbreekt er geen enkele
O.P.S.J.-erJ

hallo!
Hier h appeltje*-1 . . . . Wel eens TM. Huppelt)» gehoord? Nee natuurlijk.
Toch U hel heel belangrijk dat je Je er snel
mee vertrouwd maakt. Je knt er Teel gemak,
Huppeltjes rijn n.l. de kleine advertentie» in
plezier, nut enz. van hebben.
Studie ea Strijd. Heb fe een boek te ruilen oi
te verkopen, zit |e om een sludleboek verlegen,
dat niet meer te krijgen is. Wil Je een tent
lenen voor de zomervacantie, wil je fe vriendje,
vriendinnetje oi kennis Ieliciteren met z'n overgang, eindexamen oi verjaardag. Plaats als
persoon, groep of centrum een Huppeltfe en
het heugelijke lelt is in de wereld van progressie! studerenden alom bekend.
Daagt het éne centrum het andere uit. is één
ol andere wed«!rijd: Plaats een Hnppeltje. En
alle studie- en itrijd-lezers znllen met grote
belangstelling de afloop in een volgende advertentie lezen. Verzamel je postzegels? De
gevraagde zegels zullen je brievenbns binnenbnppelen.
Stndiel en Strild-leiers: Het lint Is doorgeknipt, de Huppeltlesaldeling geopend. Maak er
gebruik van en zendt de opgaven onder naam
oi nimmer + 25 cent aan postzegels naar:
J.t v. GeUer, Honzeitrait 453 . Asuteriam
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Vervolg: televisie blz. 3
plaatste photocel het licht volgens
het „aftastsysteem" ontvangt. In de
televisie-ontvanger staat zo'n zelfde
Nipkowse schijf, die precies gelijk
moet ronddraaien met die in de
studio, en waarbij geen fotocel, maar
een gloeilamp is.
Het bezwaar van dit systeem en
dergelijke „mechanische systemen"
(er is nog een systeem, dat met spiegels werkt) is, dat de traagheid van
de onderdelen een goede synchromisatie of „gelijk lopen" verhindert.
De tegenwoordige televisie werkt
dan ook met de kathodestraalbuis
(KSB), die zonder traagheid is en
een grotere lichtsterkte geeft .
In de buis zendt de jf'oeidraad een
stroom van electronen uit, de kleinst
denkbare deeltjes.
Dit is de kathodestraal. Hij botst
met kracht tegen een in de voorkant
van de KSB aangebrachte fluorescerende stof, die daarop oplicht.
Zinksulfide of zinksilicaat geeft een
geel-groene kleur, calcium wolframaat een blauwe. Stond de straal
stil, dan zou er een gat branden in
de fluoriscerende stof, hij moet dus
bewegen. Dit geschiedt met behulp
van afbuigplaten. Als hierop een
spanning gelegd wordt, beweegt de

straal zoals men wil, over de gehele
fluoriscerende scherm. Zo kunnen we
dus de straal laten bewegen zoals de
fotocel en gloeilamp bij het aftastsysteem. Ook hierbij zien we dus
het beeld, zoals het uitgezonden
wordt. De zender zendt tegelijk synchrornisatie-signalen uit om de KSB
bij de televisie-ontvanger „gelijk te
laten lopen" met die in de zender.
De KSB in de studio is uiteraard
anders gebouwd en heet inconoscoop.
Het aantal „beeldregels" dat hier
„lijnen" heet, is de oorzaak van de
tegenwoordige crisis in de televisie.
Bijna elk land heeft een ander lijnensysteem. Philips met 567, Engeland en sinds kort ook Frankrijk
met 405, Amerika met 525 lijnen.
Ook in de Sowjet-Unie stijgt de belangstelling voor televisie. In Moskou
heeft de radioclub al 400 leden met
een eigen T.V.-toestel en de zender
werkt met 625 lijnen.
Leningrad heeft 441 lijnen.
De golflengte is bij televisie ultrakort, omdat er dan meer zenders
naast elkaar kunnen uitzenden zonder elkaar te storen. De ontvangst
is dan theoretisch beperkt tot een
straal van 40 km, waarop ook uitzonderingen zijn.

Iedere scholier in West
weet natuurlijk te vinden:

VELDHUISE1V
Boekhandel - Leesbibliotheek
Alle schoolbenodigdheden

Aalsmeerweg 65 - Amsterdam-West

Feiten tegenover leugens
Betrouwbare en veelzijdige artikelen en foto's
over de Sowjet-TJnle vindt U in het aantrekkelijke maandblad „NU", orgaan van de Vereniging Nederland—TJ.S.S.R.
^—^5^5^5^S=^

Het lidmaatschap (abonnement op „NU" inbegrepen) bedraagt 30 cent per maand. Dit
geeft tevens recht op het bezoeken van filmvoorstellingen, culturele bijeenkomsten, lezingen, enz.
Proefnummer „NU op aanvrage gratis.
Frederiksplein 46, Amsterdam. Tel. 30140.

No.833z-7-t48.

Onderwerp: Congres "Onderwijs-Vrede"

/comité

Het bericht in "Het Vrije Volk" d.d.18.10.1949 van het dagelijks bestuur van de Partij van de Arbeid, onder de titel"
Let oplComité Onderwij s-Vrede is van de C.P.N., heeft inde
kringen van de organisatoren van bedoeld congres beroering
gewekt.
Buiten dit bericht h*t het bestuur van de P.v.d.A. aan pertijgenoten en niet-partijgenoten een circulaire gezonden ,
waarin de eendacht wordt gevestigd op het feit dat Betprganisatie/van het congres "Onderwijs-Vrede" in hoofdzaak is
samengesteld uit communisten en met het communisme sympathiserenden.

.jinding; 32.
CV/G /4e) -49
VoV

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdi^iat
te
,
's-G r a v e n h a g e .
^ rjn

Hier"bij doe ik U toekomen een fotocopie van de Informatie-bulletin Ho. yj van
het congres "Onderwijs en "Vrede".
Arnhem,

I N F O R K A T LJLs
B• 'U
LLETIN
Bp=ag=gs=c:si=c=c3g
'ii«lg« * i..
»a»ogamaM*g»aaaa

Mr. 5.
C O N G R E S "ONDERVIJS-VRBDE".
Secretariaat: l .- Smulders, Vrolikstraat 313 ", Aa sterdam.
Pcnn. moester; B, August in, Folckstrn.nt-1 •' » , Amsterdam.
Bijdragen op"GomoGnte-G-iro A 2775 t, n. v. Augustin, of op poatgiro
289711 "t. n. v. H. J, L ankhorst, Amsterdam. Met omschrijving "OnftorwijaVrede".
In
ons eerste bulletinkonden wij U reeda ftododolon dot hot Congres »ol
plaats vinden op 12. en 13 November a. a» in het Minorva- Paviljoen, Albert Hahnplantsoon te Amsterdam.

Hat'prograxma ia nu tn gxfrte 11 jnen . Bonehgt at el A :
Zaterdag 12-Hovombert
Ï5 uur - 1Y.30 uur

. Inleidingen*

~

20 uur - 23 uur
Voort»otting inleidingen.
Indien mogelijk opening diaouaaie.
Zondag 13 Hvembort
uur - ifeoó uur
vt«r o<Mmiaaio*-'««r(;a4orlaaoA.
In lofloro-ooButLaaio-vorcaderiag wordt *«n bopocvlAe iiüwiding bodiacuaaioord.
1.30 uur - 17 uur
Cotutia*! o-rapport on | Aiacuaalo.
Br xullon vior inlolAins;en coMoudon worden, t. w.»
"O&darwlja on vrodo on do vorontvoordolijUiaid v&n hen die ondorvija
govon"*
• •
Door Ir of. Dr.M.Minnr.crt, hoo^lornnr t o Utrecht 4
"Do roopinc-vnn Hcdorlrmd al a cultuur at oai" »
"
Door Br»C.P«0unningv rector van hot Amstordn»a Lycou»»
nOorlocsvoor1>treidinc ola bolonnering voor het onftortdjs".
Boor Dr.J.lngola, loracjr H. B. S. te G ren ing on.
"Intellectuele, morele on aoclalo opvoeding nla WOJT tot vrodo".
IX>or Dra. H* J. oor don, rector Montessori-I-yccua to do Bilt,

Hot congr*a>»amtori&ftl «rCI nn. 30 Octobor op apjnvrnrf: *o vorkriAten
bi^ hot docrottxriciat onclor bilvoocina vnn ƒ.0.15 r.nn poatssocolé. Ben
icCor ia dua in de colocanhoid ora zich voor to boroidcn op de bespreking der problemen welke ann do orde komen en andere problemen ann
clo ordo to stollon wolkc cchtor binnen het rara vwx do oproop blijvon.
Diegenen die van buiten Amsterdam kamen on goon vrionftcn of konniascn
in do stad hobbon wnr.r ai $ kunnon oton on overnachten Cordon v^r^ocht
rlit vóór Zondag 6 Kovombcr op to geven txan hot socrotrjc-irxr.t.
Vt'ij vorzookon do Amstcrdoïaacra ondor do cbngrosgiston die ionrjar'. vm
buit on Amstordom gorlurcnf*e hot con^rca cr.atvrijhcicl kunnen verlenen,
dit op t o govon r.cm het secretariaat.
Dringend vorzook r.nn cillon die lijsten in hun bezit hebben om het bodri^c dat tot nu too opgchn.rld ia op t o aturon .oxini
B.Augustin,. Pnlckatront l M , Amstordoia, tact vermelding van het
nunuaor.
Mot de lijsten knn gewoon vorder gowcrkt wordon.

.
_
! Hot comité tot voorborciüing vpjti een congres over hot onclcrwcrp "Oni,do.rwijs ori Vrofio" acht zich verplicht - in vcrbnncl act ccn vcrklr.rii
1 van hot Dagelijks Bestuur van de Partij vnn do Arbeid, o. r., on^crtckond door do~hcor K. Vorrink on copublicccrcl in "Het Vrije Volk* van
17 Octobcr "j.l. - hot volgende onflor Uw aandacht te bron^cni
In C.G maand Augustus van dit jaar kwao con comit6 tot stcmd, rlat het
1 initiatief nam tot het organiseren van oen Congres "Ondorwi js-Vrcrlc"
en dat daartoo in verbinding trad met verschillende voorr.r.nstr.rjiflc
figuren uit de onderwijswereld. Een door dit comitó uitgegeven oproe

wr.arin betekenis en riool van dit congres, in.,groto lijnen werden geschetst, is door zeer velen - uit verschillende tokken van onderwijs
cu van velerlei lovonebeschouwing - met instcoming ontvangen.
ïtezo o-nroop legde o.a. do nadruk op de noodzakelijkheid OEI net alltonf
die bij het onderwijs betrokken zijn, ovor de problemen van onderwijs
en vrede van fjedachton -te wisselen.
In het comité hebben don ook personen van verschillende politieke en
godsdienstige overtuiging zitting. Dat twoo vnn do alf comité-lc^cn
lid sijn vnn de C.}'.N. mag niet tot do conclusie leiden, dat het con';rcs daarmee aan oen bepaalde politieke partij gebonden wordt.. Evonriin r.1 s dat af te leiden zou"zijn uit de-aanwezigheid van godsdienstig gcoritfntoorde jongeren-in hot comité,
Het toGcnddol is hot geval. Het comité"wenst iedore vorn van partijpolitiek buiten haar strovon to houden,
Het comité geeft de congrcspionnen gestalte on treft do verschillende voorbereidingen in nauw overleg net verschillende vooraanstaande
figuren uit de onderwijswereld, die-tot de ruiao kring-van adhacrcntcn-bchoren . Een eerste grote bespreking had plaats op 18 September
j.l, in gebouw Do Kroon té Amsterdam. Een verslag van dozo bijcenkoost
is door het comité gepubliceerd i$ het tweede informatie-bulletin.
In de afgelopen weken hebben verdere besprekingen plaat* Gehad over*
de uitwerking van het congres-materiaal en de te houdon inleidingen
Uit een en nndar kan men slechts do conclusie trokken, dat de vorklivring vnn het ifogelijka Bastuur van de Partij van de Arbeid slechts
het gevolg kan *ijn van een bctrouronsweardlg nisverstand en een onvoldoende verdieping in~de opeet van hot congres on do floer hot comité gepubliceerd* oproep,
Het comité betreurt daarom deze verklaring en spreekt do «ons uit, d
dat doae uiteenzetting verhelderend Bol werken»
Namens het comitét
HïLonkhorst (vooruittor)
P. Smul dor» (secretaris)
CONGRES

"OHPBRWjJS - VREDE»

Als gevolg van do door het Dagelijks Bestuur van de* Partij vnn de
Arbeid gepubliceerde waarschuwing, dat ten annalen van hot -op 12 en
13 November a.s, te Amsterdam te houdon congres "Ondorwi1g-Vrodo"
communistische invloeden achter do schermen als do woBonlijko drijvende krachten moeten worden beschouwd, achten ondorgetekenden Kien*
rcnoodzr.rkt te verklaren»
Ie. dcvt zij bij hun contact net het Initiatief-C ooit 6 «owol als goTfurcnrlc hun workcarmhedon in verband mot do voorbereiding van het
congres niets vnn deze communistische invloeden hobbon kunnon bespeuren T; o dat naar hun mening vorengenoemd Dagelijks Bestuur van de Partij
van '".e Arbeid uit hot feit, dnt aan do voorbereiding von hot congres
verschillende personen die nfwljxond staan tegenover het communisme
act enkele communisten samenwerken, ten onrechte do conclusie trekt,
dat met dit congres een "communistische vol wordt opgoeot11 j
2o. dat hot congres geen ander doel heeftdan on^orwijsoonson Kich to
fTöcn bezinnen op de vraag in hoeverre het noodzakelijk te-het tegenwoordige onderwijs to herzien of aan te vullen om hot o.a. moor gericht te doen «ijn op het aankweken van vrodosgcxindhoidf
3ó.-dat in een voorbereidende conferentie te Amsterdam op 18 September
JTÏ. cchoudca, personen uit verschillende kringon van hot onderwijs
7, o wol als vnn do vredesbeweging zich ton aanzien van do op het «oni;rcs te behandelen onderworpen hebben uitgesproken!
4c* dat een kleinere kring van leerkrachten aan do hand van tezo uitsi>rrJkcn do-op hot congres t o behandelen stof nader hooft uitgewerkt |
5o. dat naar hun mening, do voorbcroidors von dit congres zich t o»
recht op het standpunt hebben gesteld niomand(dus ook goon communisten) van. dcclncriing aan dit congres t o moeten uitsluiten, daar iauacrs
ook in het onderwijs coiununistcn werkzaam zijn on hot'goed ia hen in
oen Besprek ovor hot onderwijs te betrokkena
'
6^.. dr.t indien de publicatie van het Dagolijk» Boituur TWi de P.v«d,A#
tot resultaat zou hcbbon, dot tal vnn. pcraoaoa dl c TOOT hot to houdon

van voel bclnjic kunnen wijn, «ich vtxn deelneming dr.nmnn *ouclon onthouden (wat tot dusverre cclukkinc niet ia ncblckcn) eerst Aart
de nocolijkbeid »ou kunnen ontsto.nn, dr.t hot congres in uitsluitend '
coniaunistischc hoAdon torocht komt;
Je., clr.t «ij ftciöron, 66k ncv <lc publicatie van het Dagelijks Bostüur
vnn do l .v. d. A. nllo bij het onderwijs betrokkenen villen wijacn op '
hun vcrojitwowAolijkheid in (leze x» hen dringend opvt*pon arm ooi
verloop 'Wkt dit congres door hun flcclnca^ng te Vlllon Dcdevcrkoh.
Dr.C.) ; Gunning, Rector A.' Aruat
Dra. H.J. -Jordnn, Rector Ment, toe. Ac Bilt*
Dr? J;M.E.M,A. Zonnenbcrg, Aon Hcvng*
Dr. M.RoöBeboo?, Dir.Ri jkaDuacum vOor de go*
schicdenis dor NP.tuurwötcnachp.-ppoii'ê Privr^tdocente R. TI. te Leiden»
•
. . .
Vnn ondor st eten do personen «orden na- .on«o vorige publicatie BOS
ui j s: en VPJCI inatoiaiaing ontvnnoent
.
'
'\
'A; Mispclbl<«o-Bcyert student
Attor stoort.
B.-v.Aiaoronson, student
ADBtcrdnn*
A.Bïinninc, Hoof dl. O.; Dir.Binnonvctr.rt school
' Anstordna;
ï;ï.Bcrli.jtf: tokonloro.or
Anetoreïraa;"
L.--Bon,sf- onaorwij«er
-- .
.
Amaftordnm;
MvvDr.C.B,
. . , Co Boor-Brvstort.
. Icrrjros Vosaiuscyanr.aiuia 'Anstorrlnja;
Anstordnnï
Mn .J»M.Brl<lnl. Montcssori-icidstor
Auatordnct;
Amsterdam?
-A.-MiBUtor
Austordon.
TïH.Bijlovold, ondorwt jaoros
M. de Crjrpentior, Alc-loidetor Kindere otmcn schap
- - - •
"De Vonk"
Mw.M.J. ton Ccvte, Montesaori-lcidster .
Austorclna?
A.C . Kno op-ïoorpnonst stutlont
Anstor^nn*
B. ~C toon, 'sturtont
.
Anatordcaï
MwïDr.«.J.?roie. Rotrix-Gc»?Iyc.voor ncisjoa
Anstordom*
Dr«JlvRétt dijk, lercrj H. B. S.
A. K. -do-Jeoeo. student,
,
Anstordnn*
Mw7R,Joo8tott-Chot«en, hoofd Uontosserl- school t
)Q)8. -fr. Kuiper
J_ ' . • • - - • •
Anstordnm;
TJ;?.H. I-nr^t. ondenrijter
.
. .
Aastortaa?
ï; teli«v onfi«»wljxor
Aastordcua*
Q.T.I>in4on-^i* Heuvel, lerares
: , ,
.
Amstor<Tiaï
Mw . 3 *V .ïuyt Jo è. hpof tl Mont o tfsori V . O ,
Anstor«1no;
Anstordon?
. . Holoft. lomcir Horv. Kweekschool
AnstordQBï
M i v.- A.Muymonborc-WilleQSO , onderwi j
Amatcrdctt;
student
Anstordm?
Dr.J.Suys "
H < J . - do -Vrio», «turtont .
Aastordnnï
Prof ï
Anatordrjaï
Anstcrdcm» .J. Uornsor, stufTënto
.....
Mw. T. BrroaAers, lerares I.V.K.K.O.
Br.nrn. "
Irof .Dr.H.\. Stcllwnc
Br.thoon. '
H. 'Mul dor: arts
BilthoTon?
Dr. -C .J. Gunning, Rector^ rrv^ '•
Lyceum
Bilthoven.
Drs. M. J. Jficobè1; lernrir Viskundc
Bloonondnol.
DS. G* Koch, Hod.Horv. Predikant
• •« . ,
Delft.
P; Doof f. srtudent
Dordrecht»
fV Hendrix, Rector Lyceum
Dordrecht;
B;B'; H eursing, o*ts
Dordrecht.3.7. Vuure
Drioborcon.
Dr. -F. Boerwinkol, Rector interniuvt Kerk on Verolt
Chr; Hollrxender, ondorwij»er
Kindhovon*
J.C.v.d.H uy*enborG, onderwijzer

W.-j; SlQoni, hoofdredacteur M DB DOM"
H;G. Hieuw si ad, leraar M.O.
H.-KIOUT»on, student
Da.H.J. dé flijs
C. Duursma, loraar M.O.
K; A ndroa, schilder
. - '-=*H.- ar cl ing or, psychiater - -"
•.
L.H. rto Hoor, lorosjr H.B.S,
'.
Dr; 3. ior MerJito, "bibliothoocxis Vrodespcloia

Hol Oost h out, voor dracht s-kunst «mores

F. do Vit;,' ««A hoof d'L,0.

Mw.Sr.-M.A7 Thiel. lerares
Drs;S«B,H* de Vries, leraar Yosaiu»-ayan.,

C,-t. Meorikhuiften, ondorwijcer
Mw.Dr.C.C. ter Raar. lerares ~
f .B. Cappenboxg, leraar
ftfvS
""Cf
"•^'"•Mft 4 'Vh Jfe^H^tlfeMK^
•••|^
S^B^k^^B^^^^U^Z^B^MBvE^^L

^ÊM

fc
•*•-

•*

•*

Frodorik söord,
GorlnohodX
Gronlageni
Gouda.
ftroningoa»
don Hao^ï

den Hnog;

'don Hang;
don Hang?
don Haag*
Hnrjrlom;
Hcecstede»Hongelo. • •
Hilrorsun.

•»

Hilvoraun.
Hui«<m. r
laren.
Leek. Lelden»
Leiden»

Drs; M.B7teiJe7lerAarli;B;87 on
F.ü.-do Wette; ouA leraar M*0*
A .M.v. Maren, lerares Wiskunde.
G,J.Planting. art»
Marius Roessin^h.- student
F.-ïïiese, hoofd L*0«

Ds; P; KLderiaf
- Ir.K.J. Hondius, Con-rector .
A;J;H. Advocaat, endertrijz«r
ff .'t; Boer, hoofd T. O.
8.L.V. BenoBaan. eöderfijneree
J;v. K/ae. student
V«y. A astol, onderwi^cor
Dr."A^J. Goedheer. Utrecht.
J;J.-v. Loef, 8tu4ent
MW7 C.?. Bal. lermres

H.B. lod.Stufl.Ver.v. Wereldrechtsorde
Dr. t'.fl.C. TeAaoff
:.
•
•

Ororveen. *
Rotterdoa?
Sotterdnü;
Rotterdoa.

•

B; fhdonos. ondorwijcores ~
. .
MïJ.-J/ Woliors, leraar Lyc*
J?C.M. f . Kruisinpa, Notaris.
*
ï; Hqorobo*on, leraetr"Rijnlands Lyc*
J.-Kuy>j»ant~lorriar M.O.
* Mw.BrvH.B.C.W.VerBeor, oud^lorRres Chr*JUB.8.
;v.d«.Boschf loraor'Chr. M.U.L.O.
A. Wichers. fllr.geB.gwoekechool ^—^^'^w^
Drs.- R*J- StutToet, leraar M.T.S?
Jij. B^<^r, leraar Tosrta»»öy*(fNt/ •
J» Rotöönsj ondermij»er u«I>«O«
f
>rof.Dr. J. aalt | *
f

Utreoht.'
ut r o oh t:
Utrecht;
Utrecht» Utrecht. Seist.getton;
Zwolle»

errt

i

A F 3 C H a I F T.
Kaarten voor het Congres kunnen "bij het Secretariaat worden
aangevraagd. Prijs ƒ 0,35»
Ondergetekende
Naam:
Adres:
Qualiteit:
verzoekt toezending van ..... kaarten voor het congres "Qnderwijs-Vrede", "benevens ..... exemplaren van het congresmateriaal,
Het verschuldigde "bedrag:
xf.0,35 +
x f.0,35 vindt
U ingesloten, (in postzegels.)
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Verbinding» 19
Datums 1-11-49
C/2 no 1124»49 OPSJ
Onderwerpt Kadereoholingsavond OPSJ, gehouden op 25-10-49
ia peroeel Spuistraat 262 te Amsterdam.

Aanvang ten 20.20 uur, einde ten 22.10 uur.
Aanwezig:
&BH HABMSBï'

Afwe*lg net kennisgeving!
(beiden ziek).
De vergadering begon «et de beraadslaging waar men de
volgende naai bij elkaar KOU Iconen, daar het AHJY en dus
ook: de OPSJ de volgende week het perceel Spuistraat 262
moeten verlaten wegene huurschuld. Besloten werd, de volgende keer bijeen te konen op de kamer van
,
___

e

Hierna sou
het een en ander vertellen over hetgeen hij gelezen had in een boekje van "Stalin", getiteld
"Het Nationale Vraagstuk". Daar hij dit boekje echter niet
gelezen had, wist hij er ook niets van te vertellen. Toen
Ge r Harmaen. vroeg of iemand anders van de aanwezigen iets
voor deze soholingsavond had geleden, bleef leader het antwoord schuldig) korton, er was niets uitgevoerd. Hierdoor
werd Oer Harmaen danook genoodzaakt zelf het woord te voeren
Hij behandelde het onderwerpt "Fascisme1*. Behandeld werd
dan eerst het begrip: natie. Volgens nstalinn is het begrip
"natie" het volgende: "Historisch gegroeide, duurzame eenheid van grondgebied, taal, economie en psychische gesteldheid, die in de cultuur tot uiting komt". Voorbeelden:
de USSR is ge a n natie, want b staat uit ca 16 natiesi Zwitserland is eveneens geen natie (bondsstaat); Belgiè* is ook
geen natie (strijd tussen Vlamingen en Walen); India eveneens niet, bestaat uit oa 600 naties. Volgens Harmsen is
Indonesië] ook geen natie en werken enkele naties, waaruit
Indonesië' is samengesteld, zoals bijv. Soendanezen en Ambonnezen, nog met de We de r lande r e samen.
-2-

vroeg hiexop hoe het dan met Hedexland atoad
ia verband eet Priesland. Karmaan vond, dat Nederland «el
als natie beschouwd kon «orden, daax het Fries nog min of
meex kunstmatig in stand gehouden «oxdt. Aan de Pxieae oultuux hechtte Harmsen danoolc niet veel waarde, want bijv.
Theun de Vries, hoewel uit Prieelend afkomstig, heeft nog
nooit een roman in het Fries geschreven, doch altijd ia
het Nedexlanda.
Koxt wexd nog gesproken over het begripi volk. Bit ia dan
een ethnografisch begrip. De natie is een pxoduot van de
kapitalistische ontwikkeling! zij ie gegroeid uit binnenland ae markten. De bourgoisie wil deee markten gaan beschermen door het aanleggen van wegen en kanalen. De politiek*
macht van de adel wordt doox de bouxgoisie overgenomen.
De 30~3axige oorlog is het eerste voorbeeld van een burgerlijke revolutie} het laatste voorbeeld hiervan is de revelatie van 1917 in Busland. In 1343 keext de Bussieohe bourgoisie sich tegen de reactionaire macht van het Tsaristische
Busland.
De aansluiting van Sudeten-Duitsers bij Duitsland is niet
ondersteund door de Communistische partij daar dit versterking van de macht van het fascisme (= imperialisme) betekende
De oorlog Finland-Iïusland was ter versterking van ds positfc
van het internationale proletariaat, nl. Busland moest «at
grondgebied hebben ter verdediging van Leningrad.
Ook het 7sreIdfederalisme ia een vora van fascisme. Het
Amerikaanse imperialisme heeft danook nu een exportartikel
gevonden, nl. het wet eIdfederalisme.
Het nationale bewustzijn wordt ondermijnd door het cosmopolitisme. Het bevordert de klassenstrijd, terwijl het internationalisme betekendt: gelijkgerechtigdheid en het bevordert
een klassenloze maatschappij.
Hiermede was deze aoholingsavond afgelopen.

.* \m 1949
Datum:
C/2 no 1124*49 OPSJ
Onderwerp: Kade r s cholingsavpnd OPSJ, gehouden op 25-10-49
""•'- perceeT"Spuistf5at 262 te Amsterdam.

Aanvang ten 20.20 uur, einde ten 22.10 uur.
Aanwezig:

De vergadering begon met de beraadslaging waar men de
volgende maal bij elkaar zou komen, daar het ANJV en dus
ook de OPSJ de volgende week het perceel Spuistraat 262
moeten verlaten wegens huurschuld. Besloten werd, de volgende keer bijeen te komen op de kamer van

,
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Hierna zou Hoekstra het een en ander vertellen over hetgeen hij gelezen had in een boekje van "Stalin", getiteld
"Het Nationale Vraagstuk". Daar hij dit boekje echter niet
gelezen had, wist hij er ook niets van te vertellen. Toen
Ger Harmsen vroeg of iemand anders van de aanwezigen iets
voor deze scholingsavond had gelezen, bleef ieder het antwoord schuldig; kortom, er was niets uitgevoerd. Hierdoor
werd G-er Harmsen danook genoodzaakt zelf het woord te voeren
Hij behandelde het onderwerp: "Fascisme". Behandeld werd
dan eerst het begrip: natie. Volgens "Stalin" is het begrip
"natie" het volgende: "Historisch gegroeide, duurzame eenheid van grondgebied, taal, economie en psychische gesteldheid, die in de cultuur tot uiting komt". Voorbeelden:
de USSE is geen natie, want bestaat uit ca 16 naties: Zwitserland is eveneens geen natie (bondsstaat); België is ook
geen natie (strijd tussen Vlamingen en Walen); India eveneens niet, bestaat uit ca 600 naties. Volgens Harmsen is
Indonesië ook geen natie en werken enkele naties, waaruit
Indonesië is samengesteld, zoals bijv. Soendanezen en Ambonnezen, nog met de Nederlanders samen.
-2-
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vroeg hierop hoe het dan met Nederland stond
in verband met Friesland. Harmsen vond, dat Nederland wel
als natie beschouwd kon worden, daar het Fries nog min of
meer kunstmatig in stand gehouden wordt. Aan de Friese cultuur hechtte Harmsen danook niet veel waarde, want bijv.
Theun de Vries, hoewel uit Friesland afkomstig, heeft nog
nooit een roman in het Fries geschreven, doch altijd in
het Nederlands.
Kort werd nog gesproken over het begrip: volk. Dit is dan
een ethnografisch begrip. De natie is een product van de
kapitalistische ontwikkeling; zij is gegroeid uit binnenlandse markten. De bourgoisie wil deze markten gaan beschermen door het aanleggen van wegen en kanalen. De politieke
macht van de adel wordt door de bourgoisie overgenomen.
De 30-jarige oorlog is het eerste voorbeeld van een burgerlijke revolutie; het laatste voorbeeld hiervan is de rev6lutie van 1917 in Rusland. In 1843 keert de Eussisohe bourgoisie zich tegen de reactionaire macht van het Tsaristische
Busland.
De aansluiting van Sudeten-Duitsers bij Duitsland is niet
ondersteund door de Communistische partij daar dit versterking van de macht van het fascisme ( = imperialisme) betekende
De oorlog Finland-Rusland was ter versterking van de positje
van het internationale proletariaat, nl. Busland moest wat
grondgebied hebben ter verdediging van Leningrad.
Ook het We reldfederalisme is een vorm van fascisme. Het
Amerikaanse imperialisme heeft danook nu een exportartikel
gevonden, nl. het wexeldfederalisme.
Het nationale bewustzijn wordt ondermijnd door het cosmopolitisme. Het bevordert de klassenstrijd, terwijl het internationalisme betekenflt: gelijkgerechtigdheid en het bevordert
een klassenloze maatschappij.
Hiermede was deze scholingsavond afgelopen»
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Haar aanleiding van het schrijve^/
Ho. 9^3466 van het Ministi
rie van Algemeene Zaken te ' s-Gravenhage d.d. 29 Jaimari
1949 alsmede het schrijven Ho. 53466 d.d. 16 September
1949 van het Ministerie van Binnen! and se hè Zaken houdend»
verzoeken om inlichtingen aangaande de Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd en de verspreiding van het
blaa "Studie en strijd" kan na een uitgebreid onderzoek
het volgende worden gerapporteerd:
Enige tijd na de bevrijding heeft men ook te Groningen getracht een groep Van de Organisatie van Pro pressiev
Studerende Jeugd op te richten* Als organisator trad te
Groningen op aebekendei
studeerde te Groningen op de Middelbare
landbouwschool en maakte veel propaganda voor de bovenver
melde organisatie. Bij zijn propaganda zeide hij mearmale
dat de leerlingen oefening in de wapenhandel zouden ontva
gen en dat zij les in hei: debatteren zouden ontvangen indien zij lid zouden zijn van vorengenoemde organisatie*
Ook heeft hij uitgelaten, dat alle anti-coomunisten door
hem werden geregistreerd en dat dit gebeurde om bij de ka
komst van de Bussen deze personen te kunnen arresteren.
Het is zeker, dat hij informaties in deze richting heeft
verzameld.

Het is waarschijnlijk, dat enkele leden van het A.K.J.V
geabonneerd zijn op het blaadje "Studie en Strijd? dat
te Groningen praktisch niet wordt gelezen. Bovendien
is een sterke splitsing waarneembaar tussen O.P.S.J» ei
JUN.J.V.» Belde organisaties zullen worden geobserveerd
en bijzonderheden zullen worden gerapporteerd»
2 November 1949•<
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In navolgend materiaal wordt door de inleiders hst probleem dat doox
hen op het congres behandeld ia! worden in grote lijnen gesteld, sodat eenieder sioh kan oxifnteren ea voorbereiden op de besprekingen
welke op 12 en 13 November sullen plaats vinden.
De volgende inleidingen sullen op het congres worden gehouden:
"Onderwijs en Vrede en de verantwoordelijkeheid van hen die onderwijs geven" door Prof.Dr. M. Hinnaert, hoogleraar te Utrecht.
•De roeping van Nederland als oultuurataat"
doox Dr. C.P.Ounning, reotox Amsterdams loroeum
"Oorlogsvoorbereiding als belemmering voor het onderwijs"
door Dr. J.Engels, leraar HBS te Groningen.
"Intellectuele, morele en sociale opvoeding als wsg tot vrede"
door Drs H.J. Jordan, reotor Montessori-lyceum te De Bilt.
Prof.flr. M. Minnaert
Algemene inleidinTT'
Omstandigheden van het congres» Twee wereldoorlogen: de atoombom en
andere nieuwe wapenen. Da wereld sedert enkele jaren verdeeld in
twee kampen, toenemende ophlteing.
Daartegenover atelt dit congres de krachten van opvoeding en onderwijs. Om ons niet te verliesen in algemeenheden dienen we ons ts
concentreren op dit specifieke onderwerp, ook al weten we dat bet aan
alle kanten verband houdt met de oorlog en vrede in het algemeen.
Te sullen ons dus afvragen:
1. In hoeverre kan het onderwijs er toe bijdragen de oorlog te bestrijden en de vrede te bevorderen?
2. In hoeverre belemmeren oorlog en oorlogsvoorbereiding de ontwikkeling van het onderwija?
Te staan verenigd als mensen, niet als vertegenwoordigera van een geloof of partij i we zijn overtuigd dat de vredeebeweglng niet door een
bepaalde groep in beslag moet worden genomen.
Te weten dat oorlogen niet als natuurrampen ontstaan maar door ds
schuld der menssn en dat ee dus kunnen worden verhinderd.
De grondslag van dit congres is ones vredeswil en oorlogssfschuw;
deze gevoelene te versterken is zeer belangrijk. Daarenboven kunnen
we een vaste basis aangeven voor ons vredeestreven. Bijvoorbeeld door
de volgende stellingen:
a. Verschillende aodale stelsels kunnen naast elkaar op ds wereld
in vrede bestaan.
b. De Verenigde Naties vormen de grondslag voor de samenwerking tussen
de volkeren en moeten versterkt worden.
c. Bij wereldoonflioten is het nodig de uiteenzetting van de twee
standpunten te vernemen in de originele teket. Men traohte oprecht
naar objeotieve beoordeling en prate niet a-priori de handelingen
van het eigen land goed.
d. Men hoede slch voor de ophitsing die vooral via ds pers in orltieke
omstandigheden de oorlog zoveel dichter bij kan brengen maar die
hem reeds in vredestijd ongemerkt voorbereidt.
e. Goedheid, mensenliefde en vrijheid behouden onder alle omstandigheden hun hoge waarde.
f. Indien er een tegenstelling ontstaat tussen het belang van het
eigen land en het heil van de mensheid, dan dient hst heil van de
mensheid de doorslag te geven.
Soms hoort men de vrees uitspreken dat de vredesbeweging ons weerloos
maakt tegenover een aanvaller. Dit was hst argument dex militairlaten.
Hiertegenover: Veiligheid Is niet te bereiken door bewapeningswedloop
maar door internationale overeenkomsten. Taak van Nederland t Op de

-2eexate dag baapzakan w* da doalatallingan; op da twaada dag <U middelan o« dia ta Tazwaeanlijkan. Bij al onaa diaouaaiaa aollan wa all*
aantiBantaal gadoa Tazaijdan «a trachten ««t watanaohappalijka haldaxa
blik da Tzaagatukkan ta baatudazan. Dit i» aohtaz niat Toldoanda. Br
dient T«n bat oongzaa ook da bei laling uit t» gaan, TooztkOBanda uit
hatgaan da achtergrond rozat Tan al OBM baapzeklngani da liafda tot
da Bjanahaid.
2. Da Pnlrazaitait taaanoraz bat pzoblaaa Tan oorlog aa rz^da.
Da atndant aoet «ijn volla Tarantvoozdalijkhaid taganoTaz da aaataohapplj lazan bagzijpan. Wia aan watanaobappalijk waikatok aflarazt aoat
•ioh ook afrzagan wat az Tazdar awt »ljn wazk gabaozaa ••!. Al ta dikwijla baaohouwt aan in da labozatozia alaohta da watanaobappalijktaobniaoba sijda.
Da wataoBohap diant «ion ook aotlaf in dlaaat Tmn da rzada ta atallan.
Zij gara aan duldalllk baald Tmn da zaapan dia aan Bodazoa oorlog rtroozBaakt, dlzaot aa indizaot.
Zij toaka d* oozsakan ran da oorloc (polltiaka, aoonomiaoba, pajrohologiaotta).
Zij analjaaza oftitisoh da taohnlak Tan baziohtgarinc an pzopagaada.
Zij onttMZpa aiddalan o* da Tzada op ta boawan.
Hiazvoozi aan laezatoal TOOT Tzadaawatanaohap, in bat bijsondaz aan da
politiaka faoultaltan ta Aawtazdaa an XijMgan. In aan Tiadaawatanaohappalijk inatitoat. Daarnaaat wakka da uniTazaitalt algaMna btlang•tallinf TOOZ dit gzota pzoblaa» door adddal Tan aan Studio* Oanazala.
3. Ba oozlogaajantTl italt bij bat Itirffz aii aiddalfrtTT onflazwija»
Oodazwija ia da gaaobiadanla.
'
Al ta lang haaft aan ta Taal Tan da oozlogsn vaztald, ta wainig Tan
aoonoMlaeha an onltorala faotozan. Br ia zaad» Taal tan goada Tazandazd an Tazauadalijk ia da t oa a t and nog lang nlat oTaral baTzadigand.
Da aohoolboakan, bat obanriniama! Boa «oat da lazaaz ataan taganoraz
da oozlogabaldan, dappazhaid, Tadazlandaliafdaf lotala Tazandazing
Tan da oozlog in da 2Oa aan». Bat ondazwija in da «odazna lattazan kan
da Tiaia Tan da konatanaaz gaT«n op da pzoblanan oorlog an Trada.
log balangzijkaz ia da algaaana gaaat Tan da aonoolt oudazarondan,
faaatjaa, oitaympjas, toaapzakan, gaspzakican Tan ondazwijsaz of lazaaz
oTaz algaaana ondarvazpan.
Hat ia nodig om da hazinnazing a^n da laatata oozlog ataada laraodig
ta boudan. Daazbij razaljd* aan haat tagan bapaalda Tolkazan op ta
wakkani allaan afaohuw Tan da oozlog an da gawaloaozaal.
Hiaz baapzakan wij ook da kwaatia Tan da lasingan OT»Z da militaira
loopbaan coala dia op aan aantal adddalbaza aoholan gahoudan cijn.
Aan gyanaaia laeat «an TOOZ da klaaaiaka taal hoofdaakalijk oozlogahiatozioi (Oaaaaz, LiTiua, Xanophon, an*.) Aldua wozdt da oozlog Tazaiazd aat aan auzaool.
4. Da Tzadaaa»ntalitait bij bat laaaz an atiddalbaaz ondazwija.
Bahandald wozda da Tzadaabawaging door da aauwan haan in al haaz TOXMO,
Da gawaldlooanaid, da ozganiaatia Tan da Tzada (intaznatlonaal zaoht,
Bod* Krula, Tazanigda Vatiaa)s Da intaznatnonala aaaanwazking daz TO!kazaa (roadlng, aeonoaia, gaaondhaidaaozg, watanaohap). Toakoaat•ogalijkhadan. Tellioht kan dazgalijk ondazwija gagaran wozdan dooz
lazaran, gaTozad aan bat Tzadaawatanaohappalijk inatituot.
Da algaoana Tzadaagaaat op da aonoolt «la hogaz.
Czltlaoha gaaat aanatoadigaa. Sohooloonfliotan oploaaan dooz oTazlag.
Dit la aohtaz onToldoanda «la aan da laazling az niat toa bzangt daaa
czltlaoba gaaat of Tazsoanlngagasindhaid op bat Tzaagatak Tan da oozlog toa ta paaaan. Ban aathaaatloua ia niat imauiun tagan oozlogapzopaganda. Hat la Tan «root ba lang dat da Tzaagatnkkan Tan oozlog an
Tzadaop da kwaakaoholan wozdan baapzokan. Ook ia biaz aan taak TOOZ
da rolkahogaaoholan an anirazaitaitan.
5. Sohada dia da oozlogaroozbazaiding an da oozlog aan bat ondarwiJa
Schatting Tan da uitgaTan TOOZ dafanaia Vzadaatijd. Sohada TOOZ da
productie tan gaTolga Tan hat opzoapan daz jonga manaan TOOZ aan langa
-5-

lei vergelijking grote noden en tekorten bij bet onderwijs.
Psychologische gevolgen van de onderbreking der studie en der opleiding, voor de militaire dienst.
aevolgen van een oorlog voor het onder wij*.
Verbreking van de internationale samenwerking en de gevolgen daarvan vooz de wetenschap. Vernietigen van scholen en laboratoria.
Wat komt er terecht van een oorlogsgsneratle?
Vernietiging van cultuurwaarden. Zedelijke verwildering.
Stellingen agnjatn^e onderwijs sa vrede.
De oorlog behoort tot ds foutieve, namelijk aeneonwaardige middelen
oa internationals problemen op ts lossen. Buitendien brengen M
niet aeer dan een schijnoplossing tot stand.
De toestand die we tegenwoordig vrede noes*n i* geen ware vrede,
dooh een tijdelijke afmsighald van oorlog» Aas beaat wordt oa alen
op ssn volgend» oorlog voor ts bereiden.
De oorlog Is niet een kwaal dsx Mosheid, dooh een symptoom van
een «lekelljke geestsstoestand van aensen sn volksrsn.
Door ds oorlog te weren dost aen niet meer dan ssa siektesymptoom
onderdrukken. Zolang de «lekte niet werkelijk geheeld is, sullen
er oorlogen blijven. 01 aal aen andere menaonvaardige middelen vinden om anderen «Ijn macht en wil op ts leggen sn aal laders vrede
een gewapende vrede »ljn.
Ongeacht de persoonlijke moraal van bat individu la ds oorlog mogelijk omdat men ssn mppsl kan dosa op lagere aandriften sn ds angst,
waardoor ds mens slon laat verleiden dingen te doen dis hij ia sljn
persoonlijk leven nimmer aou ovsrwsgsn.
Bij enkele personen kan de wil tot oorlog leven omdat sij geen andere op rede gebaseerde mogelijkheid «ie a Sa intsrnatlonals of intsrns
problemen op ts lossen. Vaaneer ds menigte niet tot een oorlog bereid ia, beginnen aulke diplomaten niets. Sij weten eohter bos aij
een beroep kannen doen op aandriften sa instincten dis sterker spreken dan de moraal.sa de rsds.
Het toepassen van oorlog of andere machtsmiddelen aal niet meer
mogelijk «Ijn Indien rede en moraal dermate ontwikkeld worden dat
sij oase affecten weten la toom te houden. Dit la op ds door alleen
mogelijk indien ook opvoedlog sa onderwijs geheel op dsms taak gerloht worden.
, MM
Zonder te «eggen dat opvoeding tot vrede ds eolge weg is dis we
dienen t* bswandelea, meen Ik dat alle pogingen, bos waardevol ook,
effsotloos blijven indien niet ds basis, on«e methode van opvoeding
•n onderwijs, radioaal wordt gewlj«igd en la disast van dit probleem
wordt gesteld.
_
Moge de maohtsdrlft in ds mens ssa resls factor «iJn van sljn
psyche, de overdreven maohtasoeht l* ssa resultaat van verkeerde
opvoeding. De«e «aoht omar macht wordt ia de ssrsts levenejaren
reeds ontwikkeld wanneer de volwassene geen rekeoing houdt met ds
rechten van het klad (moatessorl) sa hst voortdurend sljn onmacht
Tatsavoelen door hem «Ijn wil op ts leggea. Daar ledere volwassene
bet produot is van de arbeid van het klad (moatessorl) wordt op
dsss wsg ssa onuitroeibare grondslag gslsgd tot machtssuoht.
De suoht naar macht drukt sïeh ondsr meer uit in overdreven bealtzuoht, want besit is macht (ssn ervaring die het jonge kind rssda
opdoet) en daarmee ontwikkelt «lob de angst (voor verlies van besit,
verlies vaa «acht) waarmee de belangrijkste klankbodem voor oorlogeophitssrs is geschapen, want de wecealijke oorsaken van oorlogsni
overbevolking, gebrek aan voedsel of bestaansmogelijkheid heden
epre*kt niet in voldoende stsrks mate tot het affect vaa de massa.
De langsame vergiftiging tot eea oorlogspsychose ontstaat doort
a. het accentueren van misverstanden sn psychologische verschillen
in volksaard (De Oultsar is zus of zo, de. Belg dost dit sn dat,
b. aen'appel op de maehtslust (Jullie sult na ds oorlog al l smaal
rijk worden) of de angst (als wij hen niet aanvallen «uilen «ij
ons vernietigen)
o. Het op ataatagseag verkraohtsn dsr tot dusver gehandhaafde normen (doden wordt Ineens burgerplicht j was Hecht lat bestlmmen
wit!)

d. De toepassing vaa leusea dia op oxltiekloae M na* n «la aaaaaauggeatiea werken.
Het gaat hier oa aubliaexing Tan enoiaa krachten, wier iatenalteit
wij nlaaaz aogea ondexeohattea. Da aaohtafaotox bapaalt nog da samenwerking Taa aaaaea onder l lag *a volkexea.
Kaar IndlTlduaa Tozaaa de geneensohap. Moraal aterk* •enaaa vorasa
een weeretsndskraohtfcge aaataohappi J .
Opvoeding en ondexwija dienen derhalve azrooz aozg ta dzagan dati
a. een noxaale ontwikkeling Tan bat klad aogelljk la, aodat da
ziekelijke aaohtsbehoefte (aan t/pieoh* deTiatle Taa da aenaolljke
•lal) alob nlat ontwikkelt.
b. Da jonge aena Taa jonge af aan la aan aoolaal ailleu Taa leeftijdgenoten wozdt gebxaoht, waardoor bagzip Taa offexvaerdigbsld
an naaatenliefda eloh ia da pxaotlik (doa alat allaan thaoxetisoh)
kan ontwikkelen ea dat da Bezaai eveneena la da algan saBenleving
nat jongeren haar ware inhoud krijgt.
o. Bveneens dooz da Tozalng Taa aaa jeagdgeaeenaohap da jonge aaaaaa
la ataat gaatald «ozdaa baa aoolala probleatn op •enswaaxdlge
wijaa op ta loaaaa .
d. Da leerlingen dooz aaa payehologiaob vexaatwooxdo wij «e Taa
ondazwlja leren ozltlaob te ataaa tagaaoraz da feiten, aelf ta
lazaa oordelen, sleh een eigen waazdaoozdaal ta TOZMB, la plaata
Taa alob alaafa ta lazaa Toagea naar da aanlagen Taa Tolwaaaaaaa
dia bat Ie 1de a, aa blladallaga ta gehoozaaaan. Aaagapaat aaa da
hoogste aanaelijka noraen Taa sedelljkheld aallan al) alweer la
da pxaotljk aa nlat dooz gathaozetlaaer awetea lazaa aelfrexantwooxdelljk ta worden en da atea Taa ban alge a ge we. t* a onder alle
voorwaarden ta Tolgan.
a. Hat Tezbaliaaa alt bat ondazwlja geweerd wordt aodat jonge aanaea
leren denken in calTaza begzlppea, niet ejapllatiaeh aa bat gaToalaaleaant - boa belangzij k ook - Tan da zada lazaa onder eobalden. Zo sullen ilj alndaz ontraakelijk lijn TOOZ laaaaa dia aaa
bat affeot appellaren aa da aoblja- ea dzogredenen waaraee aaa
b.T. ingrijpende aenlngsvexschilien wil opdringen lazen dooralen
aa Taa da baad ta wijiea.
Da blazboraa aaogagaTcn weg la aan lange wag Tan evolutie. Dat wij
ar bat resultaat alat Tan sollen alen aag ona nlat verhinderen az
al onaa kzaobt aan ta wijden. Tan alotta al ja wij ook aaaz aan sohakel In da katting daz eeuwigheid. Ik gaaf toa dat da aanga we se n wag
aan icdixeote la, dat alle a wat lange dlzaota wag gadaaa kan worde a
oa oorlog ta ver Bijden of t* voorkoaan (hetgeen oog geen vrede atiebten ia)gadaan aoat worden, aaaz aan lapalddel aal blijven «olang
alat tevena da andere, da dlapaza wag wozdt bewandeld.
Wel aoat Ik aat klea waazaobuwan tegen die voraan vaa vredeebcweging,
waarbij ander* personen of groepen van personen worden baatxadaa en
nog wal aaaatal aat daaelfde alddalaa als dia ik hierboven ala a* osonwaardig kwalificeer de.
Aotie wekt zaaotla, negatieve aiddelan roepen op tot vexweaz. Da weg
tot: waxa vrede ia eea positieve opboaw die niet bereikt wordt dooz
onderdrukking van bet verkeerde, aaax door 'op de duux aenselljka
reden en het aaiiaalijk geweten te dean segeviexen. Wie nog niet begrepen heeft dat de oorlog sljn woztel beeft In bet ge sla, waazaea
aleohta dooz voortdurende xuaiea da pxoblaaea van aaaenleving tzaebt
op te loasen, of Idea ia aija werkkring (kantoor, fabriek eto.) die
beginne sijn werk voor de vrede bij «l oh aelf .

Br. J.
1. De oorlogsvoorbereiding la een beleaaaxing vooz het ondaxwija.
a. officiële oijfexa ea g* geve na
b. Latente oorlogevoorbereiding bij bat ondexwija
2. Strijd tegen de oorlogavoor bereiding, vléz de vrede, behalve een
oed op «lob, doe Tan bet gxootate belaag voor bet ondexwija.
n de huidige wereldsituatie kan de oozlog worden voorkoaenj
op Toozwaarde dat alle voorstanders van da vxede aieb aotl** inzetten. Het wegneaan van da beïnvloeding van de jeugd la oorlogs• 'zuohtige geeat la een belangrijk* bijdrage TOOZ de vrede.
4. 'De oorlog ia geen buiten de aaoht dex aaneen vallende natuuzxaap.
•
.

?

• '
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-5Naax mijn mening ia de oorlog «en verschijnsel Tazoozlaakt door
bepaalde maatschappelijke faotozan.
5. Da oprechte voozatandazs Tan da Tzada Tazaohillan van aanlag
over de diepere oozeaken Tan da oozlog. Zan aantal • vooratander
Tan da vrede op religieuse, aan ander op athiaoha of pasoifistiaobi
grondelagi weer andezen op materialistische gzondalag.
6. Ieder decer groepen ia eohtaz af «onderin k niet ia staat da oorlog
tegen ta houden.
7. Dit kan sleohta geachiede& dooz Tezenigd TOOZ de Trede ta strijden
zonder verdoeceling Taa en «et eerbiediging Taa iedera wereldbeschouwing. Ditngeldt in het bij«onder TOOZ het onderwijs.
Dr. O.t. Q"""iun.
Wil dit oongzaa tot iata leiden, dan «111108 wij Ter de r moeten kijken .
dan wat dlzeot TOOZ ona ligt. Koeten ona dan beminnen op de oultozela
taak Tan Hederland - en doa Tan da aohool (Tooral middelbare en
hogere) in Hederland. Dit oongzea amg alleen al geslaagd heten ala
het veler ogen opent TOOZ da problemendie hier liggen.
Buxopa verkeert in een oultiurele oriaia. Dreigt haf geloof la mioh
•elf te Te r lieten. Eaaft Bazopa werkelijk afgedaan? wat het toeeea
Amerika of BualandT
Been, Buxopa heeft aan algen taak en algen roeping. Was ateeda da
hoedater Tan datgaae wat het we se n Taa alle oultuuz uitmaakt - iata
wat nooh Amerika, nooh Bualand kunne n bieden. Dat eigene waa da
waarde Tan de peraoonlijkheid. Hat Christendom heeft In Buropa fnndaaenten waarin dat "eigene11 Tezankezd ligt. Buropa moet aioh daarvan weez duidelijk bewoat wordeo - da wereld waoht daarop, aowal
Amerika aliook Bualand - en ook het ontwakende Ooaten.
In Buropa heeft Badezland altijd op seaz bijsoadaza ea eigen wijae
dese gzondalag Tan alle ooltuux (het juiste laaloht la da waazda
Tan da persoonlijkheid) bevorderd. Buxopa dankt la dit opaioht Teel
aan Hederland. Hie» geldt TOOZ ona land een "noblesse obllge".
Juist wij kunnen - en stoeten - In de toekomst de*e gzondalag Taa
alle onltuux helpen Ter sterken.
In de*e tijd wozdt dooz da Baaea (da horde i sie naar Bualand aa naar
Amerika) de peraoonlijkheid ondermijnd. Da culturele ozlaia gaat
tussen de "massa" en "persoonlijkheid". Da amssa doet lioh la velerlei vorm TOOZ. Maar een der vreselljkate, aeeat gevaazlijke vormen
in het huidige militairlama, dat lnrda laatste decennia juiat ook
in de oultuuzlanden (onbedoeld Taak en onbewust) slja vangarawn uitstrekt.
*
Hiertegen aeeten wij In het geweez koswn ast onae geestelijke wapenen
Dat ia da taak van het onderwijs. Daar wozden de geeatelijka wapenen
gesmeed en gewet. Wie dece viele heeft begrepen en gegrepen aal bij
het onder wij a de Txedeageaindheld aankweken en alles uitbannen wat
•aar een raakvlak vertoont met geweld, met oozlog.
Deze vredeegsclodheid heeft niets te maken met aagat of met lafheid
of met defaitisme. Veeleer precies het omgekeerde. Hier ia te vinden
de eohte moed, waarvan ook het evangelie getuigt, de levenamoedaa
de atervensmoed, de moed die de Bensheid leert inslen waax sij re*ding tegen de dreigende gevaren die op haar ondergang aansturen, kan
vinden.
OpA. Tezb.

Aan \lk der deelneawza aan het oongzea
is een ezeaplaar Aan het tovenataanda
toegezonden.

-•
Tfc. l,

10 uf.-pteiiib.-ar, « 4 9 ,

Secretariaat F. Smulders, Vrolikatraat 313 '', «naterda*.
Pennlngineeater:B. Augustin, Palckatrast -l ". " '
Gemeente-girp A.2775
- Ghana ie bekend» waar het Congrea "anderwljg«W«d»»
houden. Het initiatief-Comité la er in gealaafA o» 4e
•"» krijgen over het Kinerva Paviljoen 1 n aMMlitfilp* 'Tl
jeen sljn op 12 en 13 November. Oe grot* saai «tl ^9
de Congreaalaten op de plenaire zittingen te ifulongafi «o
nare «aalt ie a Bullen klaargemaakt worden vootr dé avetle
,gen, waar de veraohlllende problemen uit»oerig*r en die
•preken kunnen worden.
Het Congrea wordt gehouden in ^materdam. Vaar...... de
«uilen niet allen Amaterdammers eijn. Integendeel» wij
grote deelname, uit alle belangrijke steden en dorpen. Bij het
t la t lef-Comité komen op het ogenblik talrijke brieyen blönen.'
Ie delen van ona land. Het blijft niet alleen bij adhaeale«4>et
gen, naar er komen ook plannen ter tafel. Zo langzamerhand *•
..
briefwiaaeling ontataan raat belangstellenden in veraohilleale J>i»«t>«
•en, die al bet mogelijke willen doen om het Congrea te doen •!*§
In de oorreepoadent.ie is het i4eo opgeworpen ora de voorbereidiag van
het Congrea plaatselijk te organiseren <loor,mlddel van te vormen'
plaataelijke-, unlversltolta-^n sqhoolcomite's ter ondorateunlng van
bet Congrea "Onderwljs-Vredet". In ^uld Linburg zijn o.a. r^teda beaprekingen gaande over do vorming van een dergelijk comité.» •
Dit opent groto perapectleven voor ona Congrea. .Op de»e.«aniö.r kaa
de doolnamo'boter en intonaiovor goorganiaoord wordoa,.Qé aontite'a
kunnen in hun plaata <ii voovb^rüiding tur harvl nanjen en da b»laop>
•telling wakkor roepen voor het vraogatuk "Onderwijs on-V*oft**, Oi€
onze Noveraberbijeenkomat zal beheeratinj b.v. door In groter" en kle-i»
*>9r verband opef^eVa bijeenkomsten tu org^niaoren waar over do ga»
,oldo en daar up to worpen probloiicn goap^pkon kan-woyteó* Oi^ betekent voor het landelijk Initiatief-comité een belangrijke ondo^»
sttranlng. Het Congrea-zal fer <lobr' aan botekenia wlnnent do oqpiita1 o
kunnon n.l, ook materiaal vorschaïTon ovor de plaataolijko onderwl jatoostandon on een bueld. govon van de toestand van hun strook of
goweat. £n doao dingun mouton toch al onzu aandacht hebben* Ai landelijk hot golsprok over hot onctorwlja begonnen la, tnooten wij ook
plaataalijk de hoofdon bij olkaar steken. lader kan helpen door het
doen van suggesties uu voorstellen in verband..!net het Congrea.
w aar er is -neer nodig. Zo hopen we (jok materiele atöun uit voraohil»
J ^tndö plaatsen te krijgen, DU comitu'3 kunnen'hler belangrij^: werk
on en d.o geldraotiö ter plaatse organlaoron. Voor al def^enon, die
olj hot onderwijs botrok'.-.on zijn on zich verantwoordolljk voelen
voor de vrode, ligt h^ior een bwlanj7.rijko taak.
Het Initiatief-comité ia dankbaar voor de vele initiatieven in deze, "richting on hoopt dat er nog anderon sullea. volden,
v
Ken dringen verzo&k echc«r: ï/iïlaii e.l diegenen die in.hun Plaata over willen g^-an sot -iu voi• -i•'>;', van een Coraite, alt 'üüdedeleh aan tiet
seoretarlqat. Oe hear l , S ral.'urs, VroliUatraat 313 ", k'naterfian,
ontvangt gaarne na'itrc ' :ilior.i:i! f-«-n, so.'ia-ï hc-t landelijk Initiatief •«
comité contact kan opne-'.n, ^oiy.-iuile vörachillendo rv'jrüHngen ;Tet do

öoinlto-lea&n to ïz'offon, o, a, hot werk mot do steunlijstan waarvan ƒ
10* van h^t pg^haaldd body-g ün hut bezit van het comité blijft om /
plaatselijke jr-kog-:.'.-: joa.".c ?r. a,2huur enz. te bestrijden,
/
'
' ;>'' J-« cDTiic'j' 3 , doch logereen die mede wil wevicoaNiet alleen, p.'a^.ro
):'..-:
aan het 8lag.gc.vaji d i -c Cor.gres .kan atour.H jston aanvragen. Hot «dr**
la l B. August, ••« I>\lokctraat l » ', Amsterdam. Wij, van onse baat «Hl*
len al het mogelijk-* doen on do plaatselijke oomlro's bij hun werk *•
heipon en van hoc nodige masor-iaai to voorzien.
Dit alias geldt niot alleen voor do Plaatsen buiten Amsterdam, naar
ook voor de hoofstad zelf<
Op IS Soptotnbor a, a, wordt in "do Kroon" to Amsterdam een bespreking
gehouden waar door v&lo vooraanstaande personen op het gebied van ondorwija on opvoeding van gedaohten gewisseld «al worden over oon m«
dere "oonorotisoring.van do op hot Oongrtts to beaprokeA probloaon.
Prof .Dr. ''lanaorh uit Otrochr zal 4ecjE> bespreking openen on hior
porsoonlljlm suggoètioa- botreffondo do to boftprollen natorlo naar
ron brengon.
' •
'
. .
T ono vplgonao buJJLot.S,n ^al oon uAtgobroW voral«g ovev
u .-ing wordon
~
.

.

.

•

Jar.Pr. P» van Suohtolon. T
«ot groto onftetoltonls laeobon wij kunnia gonomon van hot ovarlljdoo.
van Jhr.Dr. 'N. van Suchtolon, v/1; kondon doze groto. Nodurlaodae lot-«
terkundigo als oon ran. dio vravmc belangstelling kooatordo voor ons
onderwijs on ondor all- o-isJ;ar.L'j£jiodun £ijn vrodoa ideaal go trouw
bleef.
.
jinkolo de go n v:oi' zi'r. ovorii jfJcn stuurde hij ons oon s'öhrljvtin,
<n hij zich *. ..rhougfi coonilc- ovor het inltiatlof tot hot houdon van
m Co n cros O'/or "Cr'.lorwij^ c/i V
Wij ontvlng&flo«a : nog adhticaio-butuigingcn van do volgende pursonont'
Jhr« W.J.H.B. 3aadb*oa. dir. Gümocnttlljko f'\iaoa to

Prof.Dr. '^innaort
Prof.Ur.I. Prossor
P. Schaft, lid H.B. ^odorlandso Ondurwijzors Voroniging^
K. do Kat. Toko nlo raar 'f.O.
H. SanSjür. Loraar H.B.i>. A.
J. d& Brio. Ondorwi i^i-r, lia H.O.V.^" >I;-arloai.
H. du drio. liu' " ropu ;?c. nur. con-il^sl^ N. O. V.
Ooopagozindij Vro
In ons volcs.-i-.lj bulletin sullen
— - ~.
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Congres "Onderwijs en Vrede".

Naar mag worden aangenomen op communistische instig,
mis . werd in de loop van 1949 door de Organisatie Progressie
Studerende Jeugd het initiatief genomen tot het houden
een congres, z.g. teneinde te bepalen in hoeverre en in
mate het onderwijs kan worden dienstbaar gemaakt aan het
houd van de vrede, doch in werkelijkheid als onderdeel
actie ii het kader van de bekende ï'oskouse "vredespollti
Het

werd gevormd door de volgende pers

Tijdens de voorbereiding, welke plaats vond in een
strikt besloten vergaderingon, en de uitvoering van deze
stratie, werd met voorbedachte rade de naam van de O.P.
het geheel niet genoemd en zorgvuldig alles vermeden wat
tenassociaties met de C.P.N, zou kunnen opwekken. In dit
was het noodzakelijk voor de functie van voorzitter van
tlatief-comité een figuur te vinden,die accoord ging met
stellingen van het congres, zonder nochthans communist t
Deze werd gevonden in
Uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid dat 't
de organisatoren geen aanleiding is geweest spijt over d
keuze te hebben.
toonde zich een zeer bruikbar<|
net.
In de arbeiderspers verschenen waarschuwingen tegen
zet van dit congres,terwijl bovendien K. Vorrink een per
lijk schrijven richtte aan de betrokken P.v.d.A.-leden t
hen nogmaals op het communistische karakter ervan te wij
Weliswaar had dit tot gevolg dat enige adhaesiebetu
-zich-

-2-

zich terugtrokken, op anderen had het een averechtse uitwer-1 >.'.!
king.
t«
Dr.
b.v., was ten zeerste ontstemd over desrtul
bemoeienis en Dr
, directrice van het Rijkauntfr^l
voor de Geschiedenis der Ifetuurwetenschappen te Leiden, betuigd!
nOiSaaala adhaesie.
;, :
Een schokkende invloed op het congres, hebben deze maatregelen in elk geval niet gehad.
'

t
Aan alle daarvoor in aanmerking komende personen werden p
gestencilde oproepen gezonden, waarin de vermeende ongunstig»,!
invloed welke de oorlogsvoorbereiding op de ontwikkeling v a n ^
het onderwijs zou hebben, uitvoerig werd belicht. Aan de$e
oproepen was een briefje gehecht met verzoek adhaesie metf het
doel van het congres te betuigen en een financiële bijdrage 6
te maken.
l
Door toezending van een drietal uitvoerige "informatÉlebulletins"
werden de adhaesiebe^tuig
ingelicht omtrent de gang van zaken. Voorts werd iedere
bezoeker in staat gesteld zich van tevoren van de op het
te behandelen stof op de hoogte te stellen, doormiddel vafi
tegen de prijs van f. 0.15 verkrijgbaar gestelde syllabus?

/"gemaakt

Om de organisatoren te vrijwaren voor elke onaangename
verrassing, welke zich tijdens het congres van de zijde vpfc
enigerlei georganiseerde oppositie zou kunnen voordoen, v» s h#t
verloop bij voorbaat pasklaar/aan de opzet.
;
j
Van tevoren werden de voorzitters en secretarissen, bene- ;
vens de discussianten aangewezen voor de vier tijdens het oon~ '
gres te houden besloten seotievergaderingen. Hierbij waren de -•!
vanuit communistIsoh standpunt beziene - betrouwbare
zoveel mogelijk gelijkelijk over de secties verdeeld.

Ook warm reeds door/5as>--~
'
en Dr.
de
opgesteld.
eussle tot een positieve
conclusie te gsraKen.

Hit Congres .

In de zaal, met een capaciteit van ca. 400 personen,

ruim 500 deelnemers aanwezig, waarvan ongeveer 75# gevo
door led «m van de O.P.S.J. en leerlingen van middelbarenljverheidsscholen. De aanwezige ouderen waren grotendeels
wijskrachten van deze scholen.
Ook werden onder de bezoekers opgemerkt de Engelsman
. algemeen secretaris van de International Union of
dents (I.U.S.), een onbekend gebleven Belg,benevens enige*
aanstaande leden van de C.P.N.
;

-Opgemwkt-

ih
i il

Opgemerkt zij dat het O.F.S.J.-orgaan "Studie an Strijd"
van November 1949 een aantal van 800 deelnemers noemt.

Te oa. 15.45 uur werd het congres met een woord va» welken
geopend door
., die ook tijdens het congres als voorzitter fungeerde.
Acht er een volgens spraken hierna Frof, Dr. K. Minnaert. hoogleraar te ftrecht, over "Onderwijs en vrëeui en de veraiftwoordelijkheid van hen die het onderwijs geven" en Pre
rector van het Montessori-lyceum te De Bilt, over *Intafleot uele,
morele en sociale opvoeding als weg tot vrede1*. Dr«
leraar aan een H.B.S. te Groningen, hield een antl-oorl<igs
referaat op punten, waarna tenslotte DJV.
_ _ _ • iwctor
Amsterdams Lyceum, sprak over "De roeping van Nederland lis
cultuurstaat".
"
*

Na afloop van de eerste congresdag was er nog een £l rte
bijeenkomst van de vier inleiders met de leden van het
itiat i ef -comité*, waarbij aan de inleiders de pasklaar
"eindconclusies" zonder meer werden overhandigd.

Uiteraard met uitzondering van Frof. Dr. Minnaert
. toonden de andere twee inleiders, Dr.
zich wel enigszins verbaasd over deze gang van
doch hierbij bleef het.

l Dr,
JIJ

Zondagmorgen, oa. 10 uur werd een aanvang gemaakt mjlfc de
vier besloten sectie-vergaderingen, na afloop waarvan delfeonclusies waartoe men op deze bijeenkomsten was rekomen welÉen
gecoördineerd. Overbodig te zeggen dat deze conclusies ijBovereenstemming waren met de punten welke voor het congres wuifden
opgesteld.Deze luidden a.v.:
1. Onderwijs dient de vredeswedachte te bevorderen.
2. Allen die bij het onderwijs zijn betrokken dragen in ditijfppzicht
een grote verantwoordelijkheid,
S. Om de vredes^ezindheid door middel van het onderwijs te
deren is het niet alleen van belang aandacht te b e s t e d e n a n het
jp-eschiedenis-onderwljs. Vele onderdelen van het onderwijjialsmede
de persoonlijke instelling van degene die les geeft,
belang.
4. Chauvinisme en rassenhaat moeten bij het geven van het oaBerwlJs
worden vermeden evena/als de accentuering van wat de volkiBen
scheidt.
5. De invloed van de oorlogen in het verleden op de ffeschielpais behoeft niet te worden weggecijferd maar moet ook niet worlHn overdreven.
6. Oorlog is niet onvermijdelijk (ook in het verleden zijn 9W.e malen dreigende oorlogen op het laatste moment voor komen l
-Het b<

7. Bat beeef, dot ooo oorlog kon voorkomen worden alsmede
lijk» verantwoordelijkheid op gros* van wereld- on l ,
schouwing of geloofsovertuiging dionon oao o. o. bij hot
wijs tot ooaotrootief vredeswerk aan to oporon.
8. San volgende oorlog zal hot voortbestaan van beschaving
tuur op hot opol sotton.
9. De semool moot er toe bijdragen do leerlingen do gevol
de oorlog voor do mensheid to doon beseffen. Do vraag
stold worden af in verband hiermede de propaganda voor
ger of to sohnal vatomtsjumd is.
10* BIJ hot «oven v*n oaderwijo dient men do leerjongen r<
ia de proJKtiJk to laten beleven dot eonflic
laf kwjmoa worden bijgelemd. Hierbij krijgt
vtrottiasoomliatd, naastenliefde ons. praktische
11. De leerlinge* diemem hierdoor te worden opgevoed in
dat ook oejoflietoo taooen staten opgelost komma* m
redelijk overleg on dat oorlog geen oplossing voor

O

van oen aolrotondige orltlsehe geest
•t si J doordoor in staat wo.
te ontleden.
««JT«£ JS Aiemt ook behoorlijk on
ontwikkeling ««n de rredesgedn
voorlicht ing to «orden
hobbon booto*n of »og
volkeren to organiseren,
werkt 'bolomorond voor góéd o
hot overleg *oals >^dlt in . . _ _ . _ _
" om JHÉiimto belangrijke snggeotioo
»ouro%ellea aan voor hot onderwijs

17.

O

den do oorlog
net eerbt
ijfcê

dot aparte groepen
ver bind er en, dook dot
levono- on
U voor oonotruotiof vrodo
voor vredeswet «nechmppem,
~ - L - S j ^ •.— -__ iafc*n*e
OP^^^^^"*~f»*^ »^*« *^ J •"--•-_ ^

18.

dor van

die U de tookonst hot intell*
J oallea
plenaire altting. _
•nofoe gologontieid wort
Üék oon 23-tal g rotondeoio
•sioo kwomon geen nieuwe gosioml

hot

ovor dit

doos sining
•Ofte dot dit alot hot laatste
on dot er in kleiner vi
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Congres "Onderwies en Vrede".
Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie een overzicht aan te bieden
van het congres "Onderwijs en Vrede", dat op 12 en 13 November 1949
in het Minerva-paviljoen te Amsterdam werd gehouden.

Het Hoofd van de
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

•E.de Minister-President
Z.E.de Minister van Binnenlandse Zaken
te 's-GRAVKNHAGE.

Mr.L.Einthoven.
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"O N D E R V' I J S - V R E D E".

Secretariaat: l «-Smul fier s, Vrolikstraat 313 ' ' ,Amstorrlcua*
Ponn.iaeestorj B.Augustin, Fal ck straat -l -' ' , Amsterdam.
Bijdragen op-Gcineonte-Giro A 2775 t. n. v. Auf;ustin, of op postgiro
2897ll~t.n.v. H.J.Lankhorst f Amstcröam. Met omschrijving "Onclorwijs-

Vrqrle".
In •• ' ;-'

•

•

r

/ons eerst 'e bulletinkonden wij U reeds medodolon dat hqt Congres ssal
pïr.at s vinden op 12 -en 13 Novemfcer a. s. in het Minorvn- Paviljoen, Al
l>ert Hahn plantsoen te Amsterdam.
'
-•
'
Het'progreuana is nu ±n gróte- lijn^n.eanehgesteldt
gat er dag 1.2 '-Nov eabor :
.
".
15 uur - 17.30 uur
Inleidingen»
~
20 uur - 23 uur
Voortaotting inleidingen.
Inélien inogol.ijic opening disoussie.
.
Zgndag 13 Hpygm>erTi
9»'5o uur - l «J» 50 ' Ifur
vior oordüiissio-vergarlörinöoii;
In iodorc"cooaissio-vorj5ïi4oring wordt oen bcpned<Je laloiding bediecuggióord.
•
L
1.30 uur - 17 uur
Cqiaaissl c- rapporten j ctiscuseiö.
Br nullen vier inloiclinf;cn s^ouden we>r<lon, t. w.:
"Ondorwijs en Vfotlo cw clo vofant*o ordelijkheid van hon dio
geven".
"* '
Door Trof. Dr.M.&finnnert, hoogleranr to Utrechte
"3)e rocping-vnn Nedórlnnd silg oui t uur staat".

Door Dr.C.^.Ounning, roctor ven het Amstordmaa I»yccmu.
11 Oorlogsvoorbereiding als bol ongering voor het onf1or»ije",
Door Dr«J.Bngols f lerarj H. B, S. te Groningen.
"Intellectuele, morele en sociale opvoeding nis wo{T tot vrefio".
Door Drs. H.J.Jordan, rector Honteasori-I-yceum te do Bilt,
Het conorefiN-önterianl 7,nl na 30 Octobor op ar.nvrr.r«f; to- vcrkri jf
bij het secretariaat onder bijvoeging van ƒ.0.15 aaa postRogols. Een
ieder is dua in de gelegenheid oia zich voor to bereiden op do bosproking der problemen wellce aan de orde konen en andere pro-blowon aan
**,
("".c orde te atcllon wclko cchtor binnen hot raam -van flc oproep blijven»
Diegenen dio van buiten Ainatordam koiaon en -^ocn vrionrloa of kennissen J
in de stad hebben war.r ai j kunnen et on on overnachten ^wordon
dit vóór Zondag. 6_ Koypjabcr op t o {.,-qvca nan het soc r et ar iaat.
Wij vorsockon do Amsterdammers onder de con^rossiston die iemand vajü
buiton Amstordara godurondc het con{;ros gastvrijheid kunnen vcrloncn,
dit op te geven aan het secretariaat.
Dringend vor^ock. aan allen die lijsten in hun bo^it hebben om het bedrag dat tot nu toe opgehaald is op t o sturen aan t
B..August in, JTalckstraat l ' ' , Amsterdam^ niet vorniolding van het lijst-»
nunnor.

'

Met clc lijsten kan gewoon verdor gewerkt worrlon,
yorklaring,»
Hot comité tot voorbereiding van oen congres ovor hot onderworp "Onderwijs en Vrefio" acht siic.h verplicht - in verband mot Gen verklaring
van hot Dagelijks Bostuur van de Partij vr.n de Arbeid, o.a« ondertekend door do "hoor K. Vorrink en ^opubliccercl in "Het Vrije Volk" van

SU

waarin betekenis én dool van dii congres, in..grote lijnen werdon geschetst, is door zeer velen - u$/t verschillende takkoa van onderwijs
en van velerlei levensbeschouwing - met instemming ontvangen.
Deze oproep legde o.a* de nadrtlk op de noodzakelijkheid om inet alleen,
die bij hot onderwijs betrokken zijn, over do problemen van ondcrwij's
en vrede van gedachten te wisselen.
In het comité hobbcn dan ook perspnon van vorschillende politieke on
godsdienstige, overtuiging zitting. Dat twee van de «&£ c omi 16-1 c r5 en
lid sijn van 4o C.t.N. mag nioit tot do conclusie loiÖen, dat het congres daarmee non oen bepaalde politieke partij gobondcn wordt. Evenmin als dat af te leiden ssoü ssi'Jn uit de-aanwezigheid van godsdienstig goori'dntcerde joneeren-in het comitó.
Het tcgcndöol is het Geval. Het eoBiit6~wenst iedere vorm van partij
politiek bui*feon hnar streven te houden.
Het comit<5 gooft de c ongro spionnen gestalte en treft de verschillende voorbereidingen in nauw overleg met verschillende vooraanstaande
figuren uit fle onderwijswereld, di-c tot de ruime kring" von; adhaercntcn-bohoren . Bon eoraTJe grote bespreking had plo,ats op 18 Septenbor
j.l. in gebouw Do Kroon te Amsterdam. Een verslag van doae bijeenkomst
is door het coraité gepubliceerd i$ het tweede informatie-bulletin.
In do afgelopen, «eken hebbon verdere b.esprekiagon plaats &Qhad over*
do uitwerking van het congrca-mfefceriaal on de t o houdoa lal oiding en
Uit con en nnder kan raen slechts do conclusie trokken, cltyt do verklaring van hot ifegelijks Bestuur yon de Partij van de Arfeoifi slochts
het covolg kun «4j& van eon botrouronswaardig misvorstaïiö on oon onvoldoonde verdieping in~ö© opzoek van hot congros on <io door hot coat'
té gopubliceerdo oproep.
,

Hot comité betr$u3?t daarom rleze verklaring en sprookt 40 «ons uit, £
dat dope uitoon*ettins yorhelderond aal werkon,
Namons het comitós
H?L<mkhorst (vooraittor)
P.Sniuldors
COMGRES

"QJfl^lWIJS - VRE3B"

Als guvolG van do door het 3>a£elijJcs Bestuur van de partij van de
Arbeid ^opubliccorde waarschuwing, dat ten aanzien van hot op 12 en
13 Novombor a.s. te Amsterdam te houden concres ^Onderwi^^Vrode"
coiiimuriistisöhc invloeden achter, de schermen als do wo«cïxlijkc drijvende krachten Qoctcn worden beschouwd», achton ondor^ctokcnden Kich'
f:onood5ïaalrt to vorklaranj
lo, dat Kij bij hun contact met hot Initiatie f-Comité aowol als goTEufondc hun Worksaaiaherlon in vórlaönd mot de voorbereiding van'het
congres niets van dost o communistische invloeden hebben kunnen bespeuren sodat nr.nr hun mening vorengenoemd Dagelijks Bestuur van de Partij
van r.o Arbeid uit het feit, dat aan do voorbereiding van hot congres
verschillende porsonen dio afvijKend staan tegonover hot commuaisinc
met enkele communisten samenwerkon, ton onrechte de conclusie trekt,
dat met dit congres een "communistische val wordt opgepot";
2e. dat het congres (jcen ander doel heeftdan on^crwijsmonson zich to
cToen beginnen op de vraaf; in hoeverre het noodzakelijk te-hot tcccnwoordirce onderwijs t e • herzien of aan te vullen om het o.a» moor gericht te doen zijn op hot aankweken van vrcdcsgesindhciAf
^ö.."dat in oen voorbereidende conferentie te Amsterdam op" 18 September
j.l. gehouden, personen uit verschillende kringon van hot onderwijs
55owol als van de vredesbeweging zich ten aanzien van do op het eongros te behandelen onderwerpen hebben uitgesproken?
4c_. dat ccn kleinere kring van leerkracht on aan do hand van öcso uitspraken do-op hot congres to behandelen stof nafier hooft uitgewerkt;
5ci. dat naar hun mening, de voorbereiders van dit congres sich ter•nr^r-vi-t: r.^ hot. «tninri-nMivfc hnbbcn /röstold niemand^dus ook rcoon communis—
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con^ros van voel belang kunnen ssijn, sich van deolnoiains daaraan souden onthouden (wat to«t dusverre £olukkin£ niot is f;eblekcn) eerst Aan
rlc mogelijkheid KOU kunnen ontstaan, dat hot congres in uit'sluitcnd
coamurtistischc handan terecht komt;
Jjo* dat_ssi3 daarora, óók na de publicatie van ,hgt Dagelijks Bestuur
van de i . v . d . A . alle bij het onderwijs betrokkenen 'willen wijzen .op
hun verantwoordelijkheid in dczo 'on hen dring en d opr dopen aan een
fcocd verloop inm dit congres door hun deelneming te willen medewerken.
. •
'
w.Q. •
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Dr. M»Roosebooa/ DirtRijksnusciaa v.Oor de cceschiedenis fter Natuurwet en scha-opon1» Privaat~
docente R.U, to Leiden.
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Hiermede bericht ik II dat volgens het maandblad "Studie en
Strijd", orgaan van de O.P.S.J., deze organisatie en de "Federatie
van Vooruitstrevende Studentenverenigingen*1, beide op 24 September $.1. als lid v'm de "International Union of Studente"
(I.U.S.) zijn toegelaten.
De "Federatie van Vooruitstrevende Studentenverenigingen",
wordt revormd door de Ansterdaiose studentenvereniging "Periolss"
(ca 140 leden) en de "Progressief Democratische Studenten Vereniging" (P.D.S.V.) te Delft raet een vi.'ftigtal leden.
(III)

H.B., 17.11.1949.
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Onderwerp* Circulaire betx. finanoiin dex OPSJ
(afsohxift)
PIHAKCEBS

Pwx 1 Januari worden la alle OPSJ gelederen da finanoiin gereorganiseerd. 0« hst da penningmeesterB so gemakkelijk mogelijk te
maken volgen hieronder een aantal schriftelijke richtlijnen die
voor han van het allergrootste belang zijn. Penningmeesters, Borg
ar dua voor, dat juilia deze richtlijnen grondig bestuderen, zoxg
ar tevens voor» dat da richtlijnen nat nat gr JeIe bestuur worden
doorgenomen, opdat in iader geval ieder bestuurslid behoorlijk op
da hoogte moet eija van da financiële situatie in «ijn afdaling.
Door Ja aan onderat&anda richtlijnen te houden zal onse organisatie in staat zijn cm da taken waarvoor Bij in da naaste toekomat
staat, eet suoo s ta vervullen.
BICHTLIJÏTEN YOOB DB PSHHINGKBS3T1B

Da afdelingen ontvangen par 1 Jan. 1950 aan rekening, waarop veroald ateat bat bedrag van da oude sohuld» dat oat da inatruetaur
ia opgamaakt. Voortaan ontvangen da afd. voor ells materiaal
(b.v. boakan, lüS-broohures, spaar«egels) aan factuur bij dit
materiaal ingesloten. Ook da contributie dia ovar da volgende
aaand verschuldigd is, aal gefactureerd worden*
Attentie! Veranderingen in bat ladacaantal noatan voor da 23e van
iedere maand bij da secretatis van da Dagalijkaa Leiding binaan
zijn» Da afd.penningmeester moet dua voox deae datum met zijn
aaoxataxia naaien of ar veranderingen zijn, daar da afd. andera
balaat wordt voor nat ouda ledenaantal. Da panningsaaat r moet da
ontvangen faotuur oontxolaraa en indien ex ieta niet klopt (b.v.
ta weinig Materiaal in het pak, niet opgenomen veranderingen ia
het ledenaantal enz.) dit direct melden aan de X*andelijka Penningaeeater. Liet bezwaren aohteraf kan geen rekening gieex worden gehouden! De faotuur woxdt na oontrole opgeborgen in een aap of
dooe, die Ja uitsluitend hiervoor gebruikt.
De a.d.penningmeester ontvangt een dooraohxijftcaaboak plus 2
kwitantiebloos in duplo. De oude kolonmenkaaboeken worden hiextegen ingeruild. De kwitanties zijn in duplo, degene die geld
afdraagt aan da penningmeester ontvangt de originele kwitantie,
terwijl de penningmeester zelf de doorslag houdt.
BELANGRIJK

Voox ieder bedrag dat ontvangen wordt, boe klein ook, moet aan
kwitantie uitgeschreven worden.
Laat Je dua niet verleiden om tijdans drukte geld in ontvangst
te nemea zonder kwitantie af ta geven.
50GKAALS BELA%'GP.IJK IX

Zorg ex salf voox dat Ja voox ieder bedrag, hoe klein ook, dat Js
uitbetaalt een kwitantie of kaastuk ontvangt.
2oxg er altijd voor een tewltantiebloo bij Je te hebben.
KASBOEK

Hierin koaen uitsluitend de ontvangsten en de uitgaven. Aan da
hand van Je duplioaatkwitanties kan Je de inkomsten boeken, aan
de hand van de ontvangen kwitantiea of kaastukkan kan Je de uitgaven inboeken. Zie bijv. op de eerste bladz. van het nieuws
doorschrijfkaaboek. Het kasboek moet dagelijks worden bijgehouden
£ens per maand wordt het kasboek afgesloten. Hst origineel woxdt
exuit gescheurd en tegelijk aet ce betaling opgeatuuxd aan de
landelijk penningmeester
z.o.z.

Aan de doorslag van da fcasstaat worden alle kwlta tlea en ka«stukken die hierop ge boe te t staan bevestigd tri dit ia een aap
opgeborgen. Liet het saldo kasgeld wurcit de nieuwe maandreneninj
geopend.
OP PACÏUHBN

CONT!ïI3UTIB. De af d. worden belast vooz 90?» van de af te rekenen contributie
bijv. aantal leden 30, faotuur luidt: 90/100x30as/0,15 »/10,80
KRJWT. De af d. wordt belast voor 80£ van bet bestelde aantal
kranten.
bijv. besteld 100 kranten, faotuur luidt 90/100x1QOx/ot12»/9f6l
Voor het materiaal van hst verkoopbureau krijgen de af d. de vo!
gende provisies:
Zangbundel
ƒ 1,25 provisie f o, 10
speldjes üfPDT
o, 80
o, 10
I.U.S.
o,40
c*,05
$orld Student
tfews
o, 40
o, 05
Wel t jagend
o, 25
o ,05
Broormres:
Tnia is the I U S
)
U t uden v s against Spanieh fascism
) allen /o, 40, prov. ƒ itvï
Witlier euuoatio. in the USA
)
Je langrijk.! ! Van boeken bij de OPSJ besteld (vla land*
verkoop bureau) Krijgen de af d. 5y£ provisie»
Leideing/Finanelfn
w. g.

K. Honselaax
O E 21 E Ni
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Bijlagen : —-

Onderwerp; Anti-^ilitairisme,

moge ik U berichten, dat
werd vernomen, dat in het MontessonLyceum te Zeist aanplakbiljetten waren opgenangen
met een anti-militairistische strekking, waarvan de aard niet verder bekend (daturn van waarneming 11 November 1949.)
Alhoewel het redelijk vermoeden bestaat,
dat "bedoelde biljetten in verband dienen te worden gebracht met het op 12 en 13 November 1949
te Amsterdam gehouden congres "Onderwijs-Vrede",
zou het mij aangenaam zijn van U terzake enige
nadere bijzonderheden, als besproken, te mogen
ontvangen.
typ:DB.
DeB,
Luitenant-Kolonel,
coll:\T HOOFD SECTIE G 2

Hoofd B.V.D.
Javastraat 68,
•s-G R A V E N H A G E.

*"
Ook de O.P.S.J. heeft haar domicilie Spuistraat 262 te Arasterclr>u
verloren, wegens de ontruiming van het perceel door het A-W. J.V. Voor
t óe O.P.S.J. ziet het er geldelijk al even donker uit als voor het Ver' 'è, bond.

UITTREKSEL
Voor

PP .....1.1.21

Naam

Origineel in
Volgnr.

Q.P*S •J «.(Organisatie)

Naam _
Ag.nr.

.^..T.^..,.*-....,.

7.4527

Aard van het stuk

Afz

ID Amsterdam.

rapport.

Datum 24-11—1949

Zoals U bekend, vergaderden in de loop der laatste jaren
verschillende aan de CPN gelieerde organisatie's in gebouw Spuistraat 262, terwyl voorts het A.N.J.V. er permanent en b.v. de A..B.C» er tydelyk hun zetel hadden.
Omtrent de O.P.S.J. is dezerzyds wel bekend, dat deze
organisatie er blykens een emaille naambordje, bevestigd
aan de straatdêury op de 2e etage was te bereiken, doch
nimmer werd vernomen, dat aan adres Spuistraat 262(Afdam)
een secretariaat hiervan zetelde.

Uitgetrokken door
Op aanwijzing van
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Datum: 29-44-f9
: ACDj'/

Onderwerp: Congres "Onderwijs - Vrede", gehouden op 12
en 13 November 1949 in het Minervapaviljoen
te Amsterdam.

De voorbereiding van dit congres heeft enige maanden in beslag genomen en was breed van opzet. Ingesteld werden:
a) een Initiatiefcomité, waaruit een dagelijks bestuur
was samengesteld, hetwelk wekelijks bijeenkwam; en
b) een Adviescomité, hetwelk adviseerde ten aanzien, van
de keuze van de ten congresse te behandelen onderwerpen, alsmede omtrent de uit te nodigen inleiders.
Het plan ora ook nog een Aanbevelingscomite en Buitenlands
bureau samen te stellen is bij een voornemen gebleven. Voor
het Aanbevelingscomite kon men niet de geschikte personen
krijgen, terwijl men overigens ook besloot het congres een
nationale aangelegenheid te doen blijven.
Plaatselijk werd er naar gestreefd door de oprichting van
initiatiefcomité's op scholen en universiteiten voor het congres de nodige interesse op te wekken, terwijl ook affiches
werden vervaardigd. Voor wat betreft deze gemeente werd dat
streven met zeer weinig resultaat beloond.
Hét punt van voortdurende zorg in deze voorbereidingstijd
bestond voor de O.P.S.J. daarin, dat men de leiding in handen
zou houden, zonder dat nochtans de naam "OPSJ" of het woord
communisme om de hoek zou komen kijken. Deze gedachtengang
vormde danook het uitgangspunt bij het zoeken naar comitéleden, adhaesiebetuigers, inleiders, e.d. Steeds werd getracht
door het inschakelen van rechts, althans niet uiterst links
georiënteerden en door het soms doelbewust terzijde schuiven
van al$ té progressief bekend staande personen, de indruk van
een neutraal en breed opgezette actie te vestigen.
Zoals steeds in dit milieu, baarden de financiën ook na weer
veel hoofdbrekens. Waar de kosten beraamd werden op plm.ƒ2000
en men de toegangsprijs laag gehouden wilde zien, trachtte men
door middel van steunlijsten toekomstige tekorten te dekken.
Aan alle daarvoor in aanmerking komende personen werden gestencilde oproepen verstuurd, waarin de ongunstige invloed,
welke de oorlogsvoorbereidingen alsook de daarmede gepaard
gaande militaire budgetten op de,«ontwifckeling van het onderwijs en daardoor van de jeugd «*£*, uitvoerig belicht. Aan
deze oproepen was een briefje gehecht met verzoek, zijn adhaesie te willen betuigen, alsmede een financiële bijdrage
te willen overmaken.
-Door-
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ïïoor toezending van een drietal zeer uitvoerige informatiebulletins werden,afdelingen der O.P.S.J., alsmede de adhaesiebetuigers ingelicht omtrent de stand van zaken.
Bulletin no. 1 bepaalde zich tot de bekendmaking van plaats
en tijd van het congres en wekte op tot vorming van plaatselijke initiatiefcomité*'s.
Bulletin no. 2 gaf een verslag van een op 13 Sept. te Amsterdam plaats gehad hebbende informatieve bijeenkomst, alwaar
o.a. verschillende vooraanstaande onderwijskrachten het woord
voerden.
Bulletin no. 3 ten slotte bevatte naast enige technische gegevens, het congres betreffende, een verklaring van het Initiatie f comité' inzake het door Vorrink ondertekende artikel
in "Het Vrije Volk" van 17 Oct., waarin deze te kennen geeft,
dat ten aanzien van het congres communistische invloeden als
de wezenlijke drijvende krachten moeten worden beschouwd.
Het Initiatiefcomité acht een en ander een betreurenswaardig
misverstand van het Dagelijks Bestuur van de P.v.d.A., welk
bestuur haar inziens zich niet voldoende op de hoogte heeft
gesteld van de opzet van het congres. In hetzelfde bulletin
geven ook enkele adhaesiebetuigers als hun mening te kennen,
dat Vorrink's verklaring de mogelijkheid in zich houdt, dat
juist hierdoor het congres in communistische handen wordt gedreven en menen verder, dat samenwerking met de communisten
op dit punt verantwoord moet worden geacht.
Alle drie bulletins bevatten een lijst van adhaesiebetuigers
Bij het nalezen der namen moet worden vastgesteld, dat de
bovenomschreven camouflagepolitiek als geslaagd moet worden
beschouwd, terwijl ook gebleken is, dat de kwestie Vorrink
hieraan, alsmede aan het congresbezoek maar weinig afbreuk
heeft gedaan.
Meer succes boekte Vorrink in de kring van het Initiatiefcomité* zelf, alwaar men zich afvroeg hoe hij aan zijn wetenschap kwam en waar het communistische element de andere
comité'leden met wantrouwende blik begon te bezien.
ledere congresbezoeker was in staat gesteld zich van tevoren van de op het congres te behandelen stof op de hoogte
te stellen, aangezien deze in gestencilde vorm & ƒ 0,15 per
stuk verkrijgbaar was gesteld
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Op de laatste bijeenkomst vóór het Congres van het Initiatiefcoraité' (op 11 Nov.) waarbij alle leden aanwezig waren op
na, werd deze commissieindeling zonder meer aan het
comité voorgelegd. Dit verenigde zich er mede.
Ook waren op bovenbedoelde bijeenkomst in het CPN-gebouw
alhier reeds een aantal punten opgesteld
die in feite als de concrete eindconclusies moeten worden
gezien. In plaats van dat deze dus ontspruiten zouden uit de
discussies, waren zij van tevoren reeds samengesteld en zou
de samenstelling van de commissies wel garanderen, dat zij er
in deze geest zouden worden "doorgedrukt". Ook op deze punten
oefende het Initiatiefcomité weinig critiek uit. De hele
bijeenkomst duurde danook maar van 20 tot 21 uur. Nadat men
besloten had om 12 Nov. 's middags nog een en ander te overleggen, ging men "uiteen".

Des middags, 12 November, was er nog de voorbespreking,
zoals was afgesproken in de bijeenkomst van het Initiatiefcomité' op Vrijdag, 11 November.

-Het-
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Het voltallige Landelijk: Initiatief comité' was aanwezig en
de discussie liep tussen V7oJL£fLen .
over het feit, of
oorlog ooit verdedigbaar was; volgens n.l. nimmer.
Veel nieuwe punten kwamen er wederzijds" niet naar voren,daar
beiden op hun standpunt bleven staan. Alleen bracht Volff het
zo ver, dat
uiteindelijk: in zoverre capituleerde,
dat hij verklaarde op het congres niet te zullen spreken over
de geschilpunten, maar, zoals het het uidrukte "over de punten
die ons verenigen". Wolff ging hiermede accoord.
Hiermede was de voorbespreking afgelopen en nam het Congres
een aanvang.
Vanuit de zaal gezien, zaten op het podium van links naar
rechts:

Geheel links vtft5raan stond tegen de zijwand een tafel, waarchter 4 s-frenotypistes gezeten waren, die het gesprokene van
g e congres ö pge nome n hë~D~6ë~n .
Onlfiriirlee aa
aa nwe
nwezziige
genn bevond
bevond zich
zich ook
ook^ _
^ een Engelsman,
achter permanent
"
*""
Deze
is de algemeen secretaris van de International
LInion of Students (I.U.S.)
was in gezelschap van
een Belg, wiens naam niet werd genoemd.
Tussen 15.30 en 15.45 uur opende
als voorzitter
het congres.
Hierna volgde de inleiding van MINNAEHT, waarvoor verwezen
kan worden naar de syllabus. Hij behandelde het daarin vervatte tot bladz. 3 "Stellingen aangaande Onderwijs en Vrede".
Dit gedeelte werd behandeld door Drs. Jordan
. Aan het einde van zijn redevoering
vertoonde Hinnaert een plaat, die kort na de eerste wereldoorlog is verschenen, waarop een man staat/afgebeeld die zegt:
"Nooit meer oorlog". Hierop volgde een donderend applaus.
Vervolgens hield Drs. JORDAN zijn inleiding en hiervoor kan
eveneens worden verwezen naar de syllabus
Om 18 uur was de eerste aitting geëindigd en kon men gaan
dineren.
Bij het diner waren behalve het voltallige Initiatiefcomité
(uitgezonderd
) nog aanwezig:
Eveneens zaten aan:
-6-
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De avondzitting "begon op Zaterdag, 12 November ten ca.
20.15 uur en was om ca. 22.15 uur afgelopen.
Eerst hield Dr. ENGELS zijn inleiding en vermeldde wat
feitenmateriaal. Hij goochelde verder met cijfers, doch deze
eijfers werden totaal uit hun verband gerukt, zodat een valse
indruk werd gevestigd.
Na de pauze volgde de inleiding van Dr. GUNNING, waarvoor
eveneens verwezen kan worden naar de syllabus. Gunning preekte
als een dominee en veroorzaakte zowel in de zaal als achter
de bestuurstafel enig gegrinnik.
Na afloop van deze eerste oongresdag was er nog een vergadering van de 4 inleiders met het Landelijk Initiatiefcomité', waarbij de inleiders de opgestelde conclusies zonder
meer voorgelegd kregen. Behalve Minoert en Engels, die ze
zelf hadden opgesteld, waren Gunning en Jordan wel enigszins
verbaasd over deze gang van zaken. Er kwam ook nog een zwak
protest van de voorzitter
, maar dit werd door
in de kiem gesmoord.
Gevraagd werd nu aan de inleiders om tijdens de discussies
op Zondagmorgen, 13 November '49» aan te sturen op aanname vac
deze conclusies. Er werd door
gezegd, dat ze aangenomen moesten worden.
Om ca. 23 uur was deze samenkomst afgelopen.
Zondagmorgen, 13-11-49, begonnen om ca 10 uur de vier
commissievergaderingen.
De sectie van 3}r. 'BNS'BLS werd voorgezeten door
en^als secretaris fungeerde
De vergadering werd gehouden in de grote foyer. Dr.Engels
herhaalde in het kort zijn inleiding, waarna men gelegenheid
kreeg tot het houden van een discussie.
Dr.
kwam nog even in de oppositie daar hij de
conclusies van deze sectie niet compleet vond en er nog bij
opgenomen wilde hebben, dat de militaire dienstplicht moest
worden afgeschaft.
vond dit te veel gevergd, want
dit kon volgens hem wel eens tegenstand veroorzaken.
Ten slotte werden in deze sectie de volgende 4 conclusies
aangenomen:
1) Oorlogsvoorbereiding vormt belemmering voor het onderwijs,
Dit blijkt uit de steeds ongunstiger verhouding van de
budgetten van de Ministeries voor Onderwijs en die van
Oorlog en Marine.
2) In het huidige tijdsbestek is oorlogsvoorbereiding niet
onvermijdelijk: is te voorkomen door op alle terreinen
samen te werken tegen de geestelijke voorbereidingen voor
oorlog.
- Van-
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3) Van belang is de ontwikkeling van het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel.
4) Samenwerking van allen die de volgende oorlog willen voorkomen» heeft kans van slagen.
Om ca 12.15 uur was deze sectievergadering afgelopen.
Over de "ffeotle - STTNTfTNfl." kan worden medegedeeld, dat
Gunning heeft verklaard, cTat hij meer aan dit congres gehad
heeft, dan het congres aan hem.
"Se O-M « -

or.ür. lïi.U.J. Minnaert opende de commissievergadering en
greep terug op zijn algemene inleiding. Hij wilde de discussie
inleiden door eerst over de ontwikkeling van de vredesgedachte
te spreken.
, als eerste discussiant, wilde zich als geschiedenisleraar bepalen tot zijn vak. "Dat komt straks", riep Joop
Wolf f, en daarna gaf
, leraar op een Hotterdamse school en lid van
de ANVA, een uitvoerig relaas, n.l. dat hij zich wilde aansluiten bij het slot van de rede van Minnaert en wel de plaat,
die Minnaert aan het eind van zijn rede had vertoond: de man
die uitriep "Nooit meer oorlog". Hij deed een beroep op het
onderwijzend personeel en haalde als voorbeeld de directeur
van de kweekschool te Hengelo aan, die als verplicht vak het
Esperanto had gesteld om op deze manier de spraakverwarring op
te heffen. Het komt aan op de daad en in dit verband had spr.
het hoogste respect voor het werk van de Quakers. We moeten
iets doen voor de vrede, en dat.Jcan, door een critische geest
bij de leerlingen te ontwikkelen, aldus
riep vervolgens uit: "Moeten we dan nog steeds aan geld of
geboorte macht blijven Jtf e kennen? "
,
e O!
gingen
met elkander in debat over het voor en tegen van oorlogsspeelgoed voor kinderen. Minnaert antwoordde hierop dat hij niet
met de psychiaters meeging en zeide, dat hij de indruk had,
dat de psychiaters zich niet op het standpunt van de progressieve mens stelden.
WOÜTEB G-ORTZAK vond, dat het vredesstandpunt toch ook een
politiek standpunt is.
, een zeer goede kennis van Joop Wolff, vond
de politieke partijen en kranten oorlogszuchtig.
Prof. Minnaert wilde de politieke partijen niet afwijzen.
ledere partij wil het gehele volk gelukkig maken, maar er is
verschil in de theoretische stellingen. Politiek is hetzelfde
als organisatie van de mensheid en we moeten ons niet laten
afschrikken door de lelijke kanten van de politiek, aldus
Minnaert .
Dr.
was het met
eens dat de kranten
weinig tot de vrede bijdragen. Hij sprak zeer hoogdravend over
het internationale milieu, hield een verhandeling over de V. N.,
de eenstemmigheidsregel en over het verbod van atoomwapenen.
Wij moeten invloed uitoefenen op de pers. Terwijl de internationale politieke vormen reeds vrij goed zijn, zijn ze dab op
nationaal gebied nog lang niet, aldus
-Vervolgens-
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Vervolgens sprak
over het geschiedenisonderwijs
en sprak o.a. zijn waardering uit voor de U.K.O. Hij achtte
het noodzakelijk thans de oorlog uit de^samenleving te bannen
doch vroeg zich wel af, of de oorlog altijd waanzinnig geweest
is.
Minnaert achtte het vervolgens zeer wenselijk dat de geschiedenisleraar de nodige dosis menselijke voorzichtigheid in acht
neemt en dat hij bijv. niet de Napoleon-mythe in de tegenwoordige tijd overplaatst, want de gevolgen daarvan hebben we in
de jaren 1940-45 aan den lijve ondervonden.
Hierna kantte Minnaext zich op heftige wijze tegen
omdat deze laatste het oorlogvoeren niet steeds verworpen had.
Hij voelde er voor om in het geschiedenisonderwijs figuren als
Erasmus, Hugo de G-root en Kant meer naar voren te halen. Hij
wilde de tegenwoordige problemen rond de twee wereldoorlogen
ook meer uitgebreid behandeld zien.
Ook ging Minnaert nog te keer tegen het gymnasiale onderwijs
alwaar boeken als Livius, Xenophon en Caesar gelezen worden.

Hierna kreeg

weer het woord en vertelde dat hij

het geschiedenisonderwijs toch wel een zeer chauvinistische
geest vond ademen.
Vervolgens sprak hij over de 11e November. Hij wilde deze dag
niet zozeer zien als gedenkdag van de wapenstilstand van de
eerste wereldoorlog, maar wilde meer naar voren brengen dat
op 11 November 1.1. het 125 jaar geleden was dat de Noord-ZuidHollandse Bedding Mij. werd opgericht. Hierop volgde een propagandistische redevoering van
over de NZHEM.
begon toen over de ministeries die steeds circulaires
naar de scholen zenden om dit te herdenken en dat te herdenken.
Hij wilde dit herdenken meer op de vrede gericht zien. Tot slot
merkte hij nog op, dat men niet moest ophouden te zwaaien met
de witte vlag.
WOLFF begon daarna met het bekende verhaal, dat de voorlichting in de aardrijkskundeboeken zo slecht was. Verder haalde hij
weer de kwestie aan van de militaire lezingen op de scholen en
ook wilde hij dat er meer bekendheid wordt gegeven aan de U.N.O.
, eerdergenoemd, constateerde, dat het Nederlandse volk na 1§18 niet rijp was voor het militairisme. Van
die tijd af werden danook de vredesgedachten in de couranten
verspreid en het aantal doden dat een oorlog kostte werd tot
1940 trouw in de couranten vermeld. Maar nu is dat afgelopen,
aldus v.
. Vervolgens merkte hij op dat nadien het
gebroken geweertje weer een heel geweer was geworden. Verder
klaagde hij erover dat de onderwijsboeken, in gebruik in Brabant
en Holland zo verschilden. Hij wenste hier meer eenheid in te
zien. De onderwijsmensen moesten volgens hem ook opgevoed worden
in de vredesgedachte. Tot slot merkte hij op, dat het beter was
te sterven voor de vrede dan in een oorlog.
WOUTER GOETZAK sprong hierna op en vertelde dat er zelfs in
Amsterdam verschil was in de leerboeken. Hij bracht naar voren
dat de leerlingen hier zelf verbetering in kunnen aanbrengen.
Vervolgens haalde hij weer de militaire lezing aan die op zijn
school in Amsterdam op ietwat geheimzinnige wijze in elkaar was
gezet.
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Hierna kwam ene
aan het woord, die het verschil in
boeken op de scholen helemaal niet belangrijk vond, maar wel
de geest die op de scholen heerste. Volgens hem moest het
idealisme aangewakkerd worden.
merkte op dat hij de militaire lezingen op de
scholen gewettigd vond. Echter moesten z.i. ook lezingen over
andere beroepen worden gehouden, zoals bijv. het beroep van
verpleegster.
i meende dat dit congres niet alleen
tot overleg mocht leiden, maar dat er gekomen moest worden tot
een gemeenschappelijk optreden.
Als laatste spreker trad J.D. WOLFF op, die sprak over het
leven in West-Europees verband en dit niet bepaald bevorderlijk voor de vrede achtte.
Pauze om 12 uur.
TTa de korte pauze werd de vergadering hervat en las Minnaert
zijn conclusies voor. Ondertussen was Dr.
fcinnen
gekomen en deze trachtte nu met
: de boel in de war te
sturen. Er ontspon zich over het souvereiniteltsbegrip een debat, waarbij het zo'n kabaal werd, dat niemand eigenlijk meer
wist waar het over ging. Een Duitsei. g-anaamtL
stond op
en wilde een stemming ovelc het reglement van orde, daat Wolff
de zaak niet meer aan kon. Natuurlijk stemde men voor Wolff,
waardoor er geen discussie meer mocht plaats hebben over het
souvereiniteitsbegrip.
wilde de in deze commissie bereikte resultaten
samenvatten en deze aan de Minister van Onderwijs doen toekomen. Hij kreeg danook na de herrie de gelegenheid het schrijven dat hij inmiddels had opgesteld, voor te lezen, maar dit
voorlezen werd afgebroken door de binnentredende voorzitter
van het congres,
, die de zaak afhamerde, daat de
plenaire zitting moest beginnen. De kwestie
zou op
de plenaire zitting nog behandeld worden, maar dit is niet
geschied, zodat er van het adres aan de Minister van Onderwijs
niets is gekomen.

In de nu volgende plenaire zitting werden de conclusies
voorgelezen van de respectieve commissies.
Alleen.
van de Oommissie-.
gaf tegen de
afspraakw'n ie t alleen de conclusies, doch ook een verslag van
de discussies. Daarbij deed zich nog een klein incident voor.
-Toen-
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Toen
enkele mededelingen deed van fouten in gesehiedenisboekjes en aardrijkskunde boekje s (b.v. een aardrijkskundeboekje dat in 1948 werd gebruikt en waarin vermeld stond, dat
de regering van Mussolini zo zegenrijk waa en over een aardrijkskundeboekje waarin staat dat de Javaan en de karbouw niet
veel verschillen), maakte
; eïTfcfim op attent dat hij
nu maar eens moest overgaan tot het voorlezen van de conclusies. Direct schoot
overeind en riep: "Mijnheer
de voorzitter, ik stel voor deze man uit te laten spreken;
het is veel te mooi!" Onmiddellijk kwamen van alle zijden
bijvalsbetuigingen en
moest het vaantje strijken;
ging dus rustig verder met zijn betoog.
Hierna kwamen de openbare discussies en er meldde zich een
lange rij sprekers.
zei danook dat men zich strikt
moest houden aan het doel van het congres en dat men elk maar
twee minuten mocht spreken.
Discussianten waren oia.
In totaaT"~Hadden zich ca 25 mensen aangemeld, grotendeels communistisch georiënteerden die van te voren waren
geïnstrueerd^ Ben meisje van ca 17 jaar^hield een korte speech.
Het leek wel een rede van een Minister bij de opening van een
of ander cultureel centrum, waarin allerlei grapjes en misstanden op geestige wijze uit het verleden werden opgehaald.
Over het algemeen bleek duidelijk dat de links georiënteerde
redevoeringen met een krachtig applaus werden besloten, terwijl de rechts georiënteerden met een slap handgeklapperden
teruggewezen.
/'
Om 16.45 uur sloot
de vergadering en deed mededeling dat dit niet het laatste congres over dit onderwerp was
geweest en dat er in kleiner verband nog verder over gepraat
zou worden.
De algemene indruk, die dit Congres achterliet is de volgende
Verzwakking van het Nederlandse oorlogspotentiëel, o.a. door
verkapte opwekking tot anti-militairisme en dienstweigering.
Een poging om vooral de Nederlandse jeugd in een "Vredes"organisatie bijeen te brengen door speculatie op de betere
gevoelen van de mens en daardoor vat op de jeugd te krijgen.
Ondanks het feit dat het woord communisme practisch niet is
genoemd, toch een poging om te suggereren dat van de zijde dei
sterk progressieven alleen de Vrede te verwachten is.
Over het algemeen kan men zeggen dat het congres, van de
zijde der organisatoren bezien, volkomen geslaagd mag heten.
Mogelijk kan dezerzijds nog de hand worden gelegd op een
uitgewerkt stenografisch verslag.
Men had zich voorgenomen gelijktijdig met het Congres een
tentoonstelling te houden van de anti-oorlogspropagandacommissie i.z. "Leugens in de Leerboeken". Wegens te weinig activiteit van deze commissie was er geen voldoende materiaal en is
de tentoonstelling afgelast.
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Zaterdag 12 Kovember
* 3 middags:
2.30 uur: Zaal
en. Tot 3.30 uur gelegenheid om verschillende
technische regelingen,o. a. onderdak in orde te brengen.
3.30 uur: Opening.
3.45 uur: Inleiding Prof .Dr .M. Minnaert, hoogleraar te Utrecht over
"Onderwijs en Vrede, en de verantwoordelijkheid van hen
die onderwijs geven".
4*30 uur: Pauze*
4.45 uur: Inleiding Drs.H.J. Jordan, rector Montessori Lyceum te
De Bilt, over "Int ell ectuel e, mor el e en sociale opvoeding
als weg tot vrede".
5.30 uur: Einde 1e zitting.
's avonds:
8.00 uur: Inleiding Dr. J. "Engels, l er aar II. B. 3., te Groningen, over:
"Oorlogsvoorbereiding als belemmering voor net Onderwij
8.45 uur: Pauze.
9.15 uur: Inleiding Dr. 0. P. Gunning, r eet o r Amsterdams Lyceum, over:
"De roeping van Nederland als cultuurstaat".
Zondag 13 Hovember.
's morgens:
9.30 - 12 uur: 4 Commissie vergaderingen.
1 2 - 1 uur: Pauze.
's middags:
1 - 5 uur:
Middagzitting. Verslagen van commissie-vergaderingen en gelegenheid tot vrije discussie.
5 uur:
Sluiting.
Onderdak en andere inlichtingen in_de hal.

A F S C H R I F T »
OOKME53 Onderwijs - Vrede.
Ünige punten dis van belang kunnen zijnoin bij de discussie tot een
positieve eindconclusie t e geraken.
1»
2.

Onderwijs dient de vredesgedachte te "bevorderen.
Allen die bij het onderwijs zijn betrokken dragen in dit opzicht
een grote verantwoordelijkheid.
3. Om de vredesgezindheid door middel van het onderwijs te bevorderen
is het niet alleen van belang aandacht te besteden aan het geschiedenis—onderwij s. V el e onderdelen van het onderwijs alsmede de persoonlijke instelling van degene die lea geeft,zijn van belang.
4. Chauvinisme en rassenhaat moeten bij het geven van het onderwijs
worden vermeden evenals de accentuering van wat de volkeren scheidt
5. De invloed van de oorlogen in het verleden op de geschiedenis behoeft niet te worden weggecijferd maar moet ook niet worden overdreven.
6. Oorlog is niet onvermijdelijk»(ook in het verleden zijn vele malen
dreigende oorlogen op het laatste moment voorkomen!)
7. Het besef,dat een oorlog kan voorkomen worden alsmede de persoonlijke verantwoordelijkheid op grond van wereld- en levensbeschouwin,
of geloofsovertuiging dienen ons o.a.bij het onderwijs tot constructief vredeswerk aan te sporen.
8. Een volgende ooró^Lg zal het voortbestaan van beschaving en cultuur
op het spel zetten.
9. De school moet er toe bijdragen de leerlingen de gevolgen van de
oorlog voor de mensheid te doen beseffen.De vraag kan gesteld worde
of in verband hiermede de propaganda voor het leger op de school
verantwoord is.
10. Bij het geven van onderwijs dient men de leerlingen regelmatig in d
praktijk te laten beleven dat conflict door onderling overleg kunne
v/orden bij gelegd. Hier bij krijgen off erv aardigheid, verdraagzaamheid,
naastenliefde enz. praktische waarde.
11» De leerlingen dienen hierdoor te worden opgevoed in het besef dat
ook conflicten tussen staten opgelost kunnen worden door redelijk
overleg en dat oorlog geen oplossing voor bestaande problemen.
12. Het ontwikkelen van een zelfstandige critische geest bij de leerlingen is van belang,omdat zij^ daardoor in staat worden gesteld
oppervlakkige propaganda te ontleden»
13. Bij het geschiedenisonderwijs dient ook behoorlijk aandacht te
worden besteed aan de ontwikkeling van de vredesgedachte in de
loop der eeuwen.
14. Voorts dient een systematische voorlichting te worden gegeven omtrent de instellingen v/elke hebben bestaan of nog bestaan om de
vrede en de samenwerking der volkeren te organiseren.(Volkenbond,
Internationaal gerechtshof,Verenigde Naties)
15. Reeds oorlogsvoorbereiding werkt belemmerend voor goed onderwijs
in vredestijd.
16» Voortzetting van het overleg zoals in dit in het onderhavige congres is geschied om zodoende belangrijke suggesties uit te werken
tot concr_ete voorstellen aan voor het onderwijs gazagheboende
17."~lk_ringen|Het besef moet doordringen dat aparte groepen van elkaar
gescheiden de oorlog niet kunnen verhinderen,doch dat samenwerking
met eerbiediging van eikaars levens—en wereldbeschouwing een noodzakelijke voorwaarde is vcor constructief vredeswerk in het onder
wijs.
18. Instellen van een leerstoel voor vredesv;etenschappen.Het vormen var
een vredeswetenschappelijk instituut.
19. Het opnemen van contact met groeperingen van intellectuelen en
naars en met hen die in de toekomst het intellectuele kader van
onze maatschappij zullen vormen.

A f s c h r i f t
CONGRES

ONDER'XTS - VREDE

Denk je eens in: een natuurkunde-les zonder atomen. Dat is erger dan
aardappelen zonder zout. Laten we maar eerlijk ze^pen: dat is ondenkbaar!
'.Ve zouden lang kunnen blokken, eindeloos dikke boeken door kunnen werken
en....dan nog niets snappen van de wetten van de natuur.
Maar, een wereld zonder
ATOOMBOM
Dat opent schonere perspectieven. Dat betekent een gruwelijk vernietigingswapen minder. De kranten staan de laatste ti.jd vol van onheilspellende berichten. "Spanningen in Berli.ln", "Conflicten in de U.'J.O.'1, "Bewapening!"... .Het staat er in vette koppen. En boven al die spanning en
onzekerheid, al die twijfel en angst, hangt het gevaar van de atoombom.
En wanneer $ij je niet met hem bemoeit- bemoeit hij zich met jou. Daarom:
weg met die atoombom!
ATOOMENERGIE
Prachtig! Denk je eens in, wat er allemaal mee te bereiken zou zijn.
We zouden enorme hoeveelheden energie kunnen opwekken, we zouden de machines sneller kunnen laten draaien, fantastische plannen kunnen ondernemen;
de wereld mooier en beter maken. De atoomenergie is onze vriend en niet
onze vijand. Zij moet de vrede dienen en niet de oorlog. Er moet een einde
komen aan de aanwending van wetenschap en techniek voor destructieve doeleinden. De hoge roeping van de wetenschap is; constructief zijn. De mensheid dienen en niet haar belagen. Misschien ga je verder studeren als je
van school komt.
Misschien ga je naar de zeevaartschool of stap je naar de universiteit.
Misschien word je architect.- Maar dan wil je ruime woningen bouwen en gee
bunkers. Of
dokter. - Maar dan wil je mensen genezen en ze niet doder
Ingenieur, dat is ook een mogeliikheid.- Maar dan wil je de rivieren overs^annen met grote bruggen en geen pontons slaan. En omdat je dat wiltomdat je rustig wilt studeren, in de bronnen vari de kennis wilt grasduinen
wil je Vrede. En er zijn er meer die dat willen. Je vindt ze overal bij hè
onderwijs: professoren, leraren, onderwijzers, studenten en scholieren!
Samen willen ze iets doen voor de Vrede. Allereerst op hun eigen terrein.
Zij willen het onderwijs maken tot een in^tT-jmc-nt van de Vrede! Het hoogste, wat wij ervan kunnen verlangen.
Daarom hebben een aantal jonge mensen in Nederland de koppen bij elkaar
gestoken en met elkaar een comité opgericht, dat een
CONGRES "OIIDF.R'.VIJS-VREDE"
gaat organiseren. Op dat congres zullen de vredelievende mensen, die aller
op de een of andere manier bij het onderwijs betrokken zijn, met elkaar
over deze belangrijke vraagstukken spreken. Ons initiatief heeft weerklank
gevonden: op verschillende scholen iri Nederland hebben de scholieren het
plan opgevat comité's op hun school te gaan stixchten, die het congres op
hun eigen school voorbereiden.
Een aantal professoren, leraren en onderwijzers hebben zich reeds berei
verklaard mee te werken. En ook in de studentenwereld vindt onze oproep
weerklank. ".Ve rekenen ook op jullie medewerking.
Vormt een comité op jullie school. Vr«ag steunlijsten aan bij B. August
Falckstraat l 1 1 , Amsterdam.
De scholieren zullen niet op het congres ontbreken!
Nog een advies. Pak je agenda en schrijf op: "Zaterdag en Zondag 12 en 13
November a.s. Congres Onderwijs-Vrede in het Winerva-paviljoen, Alb.Hahriplantsoen te Amsterdam. Verdere inlichtingen kan de secretaris van het
J comité je verschaffen: P. Smulders, Vrolijkstr^at 313 te Amsterdam.
In-

A f s c h r i f t
OPROEP TOT EEN CONGRES OVER ONDERWIJS OORLOG EN VREDE.
Nog steeds Is de Internationale situatie dreigend. In bijna alle landen concentreet men zit1n aandacht en zijn energie op de bewapening, 'let
gehele leven is getrokken In de sfeer van een komende oorlog en deze
sfeer heeft niet nagelaten ook op het onderwijs een sterke invloed uit
te oefenen.
Steeds duidelijker en veelvuldiger worden de verschijnselen, die de
jongeren op de verschillende onder*/! j s instel linden vertrouwd trachten te
maken met de oorlog en hen er geestelijk op voorbereiden, ;vij zien hoe
overal bij het geschiedenisonderwijs veel aandacht besteed wordt aan gewapende conflicten, terwijl niets daar tegenover staat, dat de vredesgezindheid kan versterken.
De intensiteit, die de huidipe oorlogsvoorbereiding en oorlogsvoering
kenmerkt, heeft tot gevolg, dat ook het onderwijs =tls alle sectoren van
de maatschappij niet onaangetast blijft.
Door de fabelachtige oorlogsbudgetten komt het onderwijs ernstig in
het gedrang. Van de verwezenlijking der vernieuwingsgedachte die in en
na de jongste oorlog tot in vele kringen doordrong en zich een weg baande
in de onderwijswereld, kan op deze manier geen sprake zijn. Het aantal
leerstoelen aan de Universiteiten kan niet uitgebreid worden; er is te
weinig geld voor wetenschappelijk onderzoek, er bestaat een nijpend gebrek aan schoolgebouwen en de Collegezalen kunnen de toevloed van studenten niet verwerken.
Het is niet mogelijk om goede salarissen te betalen aan het onderwijzend personeel, zodat vele belangrijke krachten aan het onderwijs onttrokken worden of nooit hun weg daartoe vinden.
Het onvermijdelijke gevolg van dit alles is, dat het peil van ons
Nederlandse Onderwijs zakt en dat Nederland zijn vooraanstaande positie o
dit gebied verliest.
Wij ervaren in deze tijd, hoe de wetenschap, die de welvaart tot onpekende hoogte kan' opvoeren, veelal in dienst wordt gesteld van destructieve doeleinden.
Op allen, die bij het onderwijs betrokken zijn, rust in dit verband ee
grote verantwoordelijkheid. Immers het onderwijs he^t de taak de jongere
te vormen. Om de vredesgedachte uit te dragen en te versterken kan het ee
belangrijke rol vervullen. Het is dan ook onze plicht, ons gewicht in de
schaal van de vrede te werpen.
Met dit doel voor ogen hebben een aantal jongeren uit verschillende
takken van onderwijs het initiatief genomen tot het houden van een congre
over Onderwijs, Oorlog en Vrede.
Op dit congres, dat gehouden zal worden half November 19^9 zullen scho
Beren en leraren, studenten en hoogleraren, onderwijzers en kunststuderen
den, tezamen in afzonderlijke bijeenkomsten bespreken hoever de geest van
de oorlog reeds in het onderwijs is doorgedrongen, welke ernstige schade
het daardoor ondervindt, en welke mogelijkheden er zijn, om van het Onder
wijs een invloed ten goede uit te later. yaan.
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ïïij roepen ieder op om dit Congres naar zijn krachten te ondersteunen
en zijn instemming met dit initiatief te betuigen aan:
HET INITIATIEFCOMITÉ
V ' August in
-*—*j.
Dr.F.h.Barendrecht
T. de Bordes
Jo Koster
G. Kolkman
F. Kuiper

•O

Sturlente
Toneelschool
Lerares
Kunststuderende
Student

H. Lankhorst
R. Laret
P. Smulders
j.F. Wolff
Guido v.Suchtelen

Student
Student

UITTREKSEL

Aj.no.:......75830
Vov :.....0-...

Het congres «Onderstjs-Vrede" zou de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd kunnen dienen voor het uitbreiden van
haar propaganda onder middelbare scholieren en studenten. Wat de
laitste Iroep betreft is do O.P.S.J. er tot heden nog steeds niet
in geslaagd ora in de studentenwereld vaste voet te krijgen. Als
nieuwbakken lid van de Internationale Inie vanSt»d^e»C^;b;>
is de O .P-S.J, min of neer aan haar standing verplicht om zich in
die richting verder in te spannen, Het laat zich aanzien, dat de
uroioaganda in de naast9 toekomst niet nadrukkelijk zal vioroen gevoord door de O .P .S .J-, omdat men bevreesd is. dat het resultaat
dan reeds bij voorbaat'averechts zal blieken te zijn. Ook nier
zal gestreefd «orden naar «eenheid". Geschriften, uitgegeven door
de I.U.S. voornoemd, moeten dese wervingsacties onder steunen e r.e t
zi3n o c m. de bladen J^aA.StudenJLN§m« en '»DiOieltaugendtt.
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