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Onderstaande verlangens en eisen ter
verdediging en vernieuwing van het
Nederlandse Onderwijs zijn in de loop
van het jaar 1948 bediscussieerd op
een aantal vergaderingen, die door de
Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd tot dit doel waren belegd.
Op 9 en 10 October 1948 riep de
O.P.S.J. een grote Onderwijs Conferentie bijeen, waar zij een Ontwerp
Urgentie Program voorlegde aan driehonderd scholieren, studenten, kunststuderenden en onderwijskrachten.
De Conferentie plaatste zich in een
resolutie achter dit Ontwerp en droeg
het Hoofdbestuur der O.P.SJ. op,
hieruit en uit de vele wijzigingen en
aanvullingen die werden voorgesteld
een definitief Urgentie Program op
te stellen.

Om te voorzien in het enorme tekort aan scholen stelt de
O.P.SJ. voor:
Het opstellen en uitvoeren van een uitgebreid bouwprogramma van scholen met gymnastieklokalen. Het op grote
schaal uitbreiden van bestaande schoolgebouwen. Stopzetting van de bouw van kazernes, café's enz.

Scholen — Geen Kazernes!

Ter opheffing van het tekort aan onderwijzers en leraren
stelt de O.P.S.J. de volgende maatregelen voor:
a. Algemene salarisverhoging voor onderwijzers en leraren.
b. Beschikbaar stellen van beurzen en studietoelagen voor
leerlingen van Kweekscholen voor onderwijzers.
c. Algehele vrijstelling van militaire dienst voor onderwijzers, leraren en kwekelingen. Onmiddellijke terugtrekking
van als militair in Indonesië vertoevende onderwijskrachten.
d. Het openen van de mogelijkheid tot het geven van een
vaste aanstelling aan gehuwde vrouwen, die bij het onderwijs werkzaam zijn. Vernietiging van de plannen gehuwde onderwijzeressen en leraressen te ontslaan.

Meer Leraren — Meer Onderwijzers!

HOOFDSTUK
I
f

De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd constateert met bezorgdheid een steeds groter wordende afbrokkeling van het Openbaar Onderwijs in Nederland. De Organisatie stelt hieronder maatregelen voor ter leniging van de
o n m i d d e l l i j k e nood op het gebied van het onderwijs,
dat zij beschouwt als een der belangrijkste peilers van de
Nederlandse Cultuur.

O.P.SJ

URGENTIE PROGRAM
De O.P.S.J. is van mening, dat het Uitgebreid Lager, Middelbaar, Middelbaar Technisch en Voorbereidend Hoger
Onderwijs in Nederland op tal van punten verouderd is.
Het stelt daarom een programma van Democratisering en
Vernieuwing voor, dat o.a. de volgende punten bevat:
a. De organisatie stelt vast, dat het voor een belangrijk
gedeelte afhangt van de financiële situatie van de ouders
of een kind na de lagere school nog onderwijs zal genieten. De O.P.S.J. is van oordeel, dat iedere jongen of
meisje, o n a f h a n k e l i j k van zijn financiële situatie,
in de gelegenheid moet zijn om verder te leren. Zij stelt
daarom voor studietoelagen ter beschikking te stellen
aan leerlingen van het Uitgebreid Lager, Middelbaar en
Voorbereidend Hoger Onderwijs, die de leeftijd van
veertien jaar bereikt hebben en voldoende aanleg blijken
te bezitten, vast te stellen o.a. door middel van een kosteloos psycho-technisch onderzoek.
b. Beperking van de leer- en examenstof teneinde de hoeveelheid huiswerk, speciaal voor-leerlingen van de hogere klassen, te verminderen en het huiswerkloze weekend, b.v. twee maal per maand, mogelijk te maken.
Daarnaast is het streven van de O.P.SJ. gericht op de
instelling van een nieuwe, doelmatiger, dagindeling: des
ochtends naar school en des middags werken onder leiding van het onderwijzend personeel, waardoor het huiswerk drastisch verminderd wordt.
c. Splitsen van de vakken in k e r n v a k k e n (verplicht)
en k e u z e v a k k e n (bijvakken), uit welke laatste de
leerling een keuze mag doen, die overeenkomt met zijn
aanleg en belangstelling.
d. Vernieuwing van leerboeken die op school gebruikt worden, die de geschiedenis en aardrijkskunde behandelen
in het bijzonder. Invoering van wetenschappelijk Verantwoorde leerboeken, door de beste auteurs geschreven.
e. Instellen van gezondheidszorg op scholen voor Uitgebreid Lager, Middelbaar, Middelbaar Technisch en Voorbereidend Hoger Onderwijs. In kleinere plaatsen en op
het platteland stichten van streek- en provinciale gezondheidsdiensten en coördinatie van bestaande diensten.
Jaarlijkse kosteloze doorlichting op tuberculose van alle
schoolkinderen en onderwijskrachten.

ULO - HBS - MTS ~ GYMNASIUM

HOOFDSTUK II

a. Algemene leerplichtwet voor schipperskinderen. Opheffing van het ..verkorte leerplan".
b. Inrichten van een voldoende aantal internaten en scholen
voor schipperskinderen. Scheppen van de mogelijkheid
tot verdere studie voor schipperskinderen.

Schippersonderwijs

HOOFDSTUK V

a. Beschikbaar stellen van beurzen voor leerlingen van
Kweekscholen voor Onderwijzer.
b. Kweekschool-opleiding moet gebracht worden van vier
op vijf jaar en vo 11 e d i g e bevoegdheid geven, ook
voor aanstelling tot hoofdonderwijzer.
c. Wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroep
van onderwijzeres bij het Kleuteronderwijs. (Invoeren •
Staatsexamen). Meer coördinatie bij de opleiding aan
de Kweekscholen voor Kleuteronderwijs. Toezicht op de /
plaatselijke „cursussen" voor Kleuteronderwijs.

Kwekelingen

HOOFDSTUK IV

a. Wettelijke maatregelen om de scholen van het Avondonderwijs te stellen in handen van Rijk en Gemeente,
b. Sterk progressieve schoolgeldregeling aan alle inrichtingen voor Avondonderwijs in verband met de grote sociale
behoefte aan dit onderwijs.

Avondonderwijs

HOOFDSTUK III

f. Meer Gemeente-sportvelden voor de leerlingen van het
Uitgebreid Lager en Middelbaar Onderwijs. Organiseren
van gratis zwemlessen voor alle schoolkinderen.
g. Invoeren van speciale schooldiploma's, die toegang geven
tot concerten, toneelvoorstellingen, musea enz. tegen sterk
gereduceerde prijs. Bevordering van schoolconcerten.
h. Wettelijke maatregelen om de scholen voor Middelbaar
Technisch Onderwijs in handen te stellen van Rijk en
Gemeente. Sterk progressieve schoolgeldregeling aan alle
inrichtingen voor Middelbaar Technisch Onderwijs in
verband met de grote behoefte aan middelbaar technisch
kader in Nederland.

\

\

Ter voorziening in de financiële noodtoestand waarin vele
jonge kunststuderenden zich bevinden, stelt de Organisatie
de volgende maatregelen voor:
a. Wettelijke maatregelen ter bescherming van het beroep.

Kunstenaars

HOOFDSTUK VII

Ter bevordering en democratisering van het Universitair
Onderwijs stelt de O.P.S.J. de volgende maatregelen voor:
a. Vernietiging van de plannen tot v e r h o g i n g van de
collegegelden. Invoering van een sterk progressieve collegegeldregeling met ruime marge voor gratis studie.
b. Uitbreiding van het stelsel van beurzen en studietoelagen,
vooral van Gemeente- en Rijkswege.
c. Bevorderen van het stichten van studentenhuizen. Om
in de onmiddellijke tekorten te voorzien toewijzing van
kamers aan studenten en groepen van studenten van
gemeente- en rijkswege.
Wettelijk toezicht op kamerhuur voor studenten, vooral
in plaatsen waar groot gebrek aan kamers is (Delft).
d. Bevorderen van (het stichten van) commissies voor arbeidsbemiddeling, die in samenwerking met de Gewestelijke Arbeidsbureaux studenten kunnen helpen aan betrekkingen, die hun studie zo weinig mogelijk schaden.
e. Wettelijke maatregelen, die op de Rijksuniversiteiten het
v e r p l i c h t (kosteloos) onderzoeken op T u b e r c u l o s e van studenten mogelijk maken.
f. Handhaving van de Gemeentelijke Status van de Amsterdamse Universiteit.
g. Uitstel van de militaire dienst voor studenten, teneinde
hen in de gelegenheid te stellen binnen een bepaalde,
door de Senaat vast te stellen tijd, hun studie te voltooien.
h. Democratisering van de Universiteit door het tot stand
brengen van nauw contact tussen studenten en hoogleraren.

Studenten

HOOFDSTUK VI

De O.P.S.J. beschouwt het onderwijs als een taak van de
gemeenschap, verwerpt de scheiding van scholieren naar
godsdienstige of politieke overtuiging van de ouders en stelt
zich op het standpunt van het Openbaar Onderwijs.
De O.P.S.J. eist volstrekte gelijkstelling van Openbaar en
Bijzonder Onderwijs.

Openbare school — School voor allen!

HOOFDSTUK VIII

b. Iedereen met aanleg moet ongeacht zijn financiële mogelijkheden, in staat gesteld worden te studeren. Daarom
eist de O.P.S.J. het instellen van een sterk progressieve
college- en schoolgeldregeling op conservatoria, academies en kunstnijverheidscholen met een ruime marge voor
gratis studie.
c. Uitbreiding van het stelsel van beurzen en studietoelagen, vooral van gemeente en rijkswege.
d. Invoeren van diploma's, die toegang geven tot alle kunstuitingen op een bepaald gebied (b.v. concerten of tentoonstellingen) en die gratis ter beschikking gesteld
worden aan jonge kunstenaars die opgeleid worden voor
zulk een gebied (b.v. musicus, beeldend kunstenaar enz.).
e. Het vernieuwen van leermethoden en exameneisen bij
alle takken van kunstonderwijs.
f. Het stimuleren van kunstuitingen door middel van het
uitloven van premies en prijzen ook voor jonge (nog
studerende) kunstenaars in het bijzonder door Rijk en
Gemeente, Beschikbaar stellen van tentoonstellingsruimten.
g. Het stichten van een ballet-opleiding van gemeente- of
rijkswege.
h. Het kweken van begrip en belangstelling bij de schooljeugd voor de diverse kunstuitingen en kunststromingen
in en buiten ons land (zie Hoofdstuk II, sub g).

V

Op 25 November 1948 heeft de Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen een delegatie van vijf leden van
de O.P.S.J. in audiëntie ontvangen, die door de Onderwijs
Conferentie van 9 en 10 October gekozen was om het
Urgentie Program aan de regering te overhandigen.
De delegatie lichtte het Program toe aan de hand van de
discussies, die op de Conferentie gevoerd waren. De Minister
zegde toe het Program te bestuderen en aan verschillende
punten ervan aandacht te schenken.

Met het program naar de Minister

De conferentie van Studerende Jeugd, op uitnodiging van
de O.P.S.J. op 9 en 10 October te Amsterdam bijeen, spreekt
zijn verontrusting uit over de toestand, waarin het Nederlandse Onderwijs op het ogenblik verkeert.
Gezien het belang van het Nederlandse Onderwijs voor de
Nederlandse jeugd en voor de toekomst van onze nationale
cultuur en wetenschap, dringt de conferentie er bij de regering op aan voor het jaar 1949 een groter bedrag aan 's Rijks
schatkist te onttrekken, dan thans is geraamd en verzoekt
de regering tot wijziging van de reeds ingediende ontwerpbegroting over te gaan. Speciaal dient zorg te worden gedragen voor de gelijkberechtiging van het Openbaar Onderwijs, ten opzichte van het.Bijzonder Onderwijs.
De conferentie van Studerende Jeugd is van mening, dat het
urgentieprogram van de O.P.S.J. constructieve richtlijnen
biedt, die bij verwezenlijking een belangrijke bijdrage kunnen vormen voor het herstel en vernieuwing van het Nederlandse Onderwijs.
Onmisbaar is hierbij de inspanning van de Studerende Jeugd,
die zich in dienst zal moeten stellen van de verdediging en
ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs in het algemeen
en het Openbaar Onderwijs in het bijzonder.

RESOLUTIE

6.r Je. .3

onderwerp: 2e Congres van de O.P.S.J. •'•/*.•>-•'
27 December 1950.

9117*
verslag van het 2e uongres van de "Organisatie
Progressieve Studerende jeugd"(0.P.s.J.),gehouden
op 22,23 en 24 December 1950.Ter inleiding van het congres,werd op 22 December
1950,te Amsterdam een grote feestavond gehouden.Deze feestavond was toegankelijk voor iedereen die
in het bezit was van een toegangskaart,weljfee kaarten ^aan de ingang van de zaal werden verkocht tegen
de prij* van f .0,50.-.-Deze feest-vergajdering werd
gehouden in het feestgebouw "Bellevue",ingang Marnixstraat te Amsterdam en zou om 20 uur een aanvang nemen. Bekendmaking van het congres, al thans de eerste avond
hiervan,vond plaats in het dagblad "De Y/aarheidw,d.d.
20 December 1950 en in het blad van de O.P.S.J.,—
"Studie en Strijd" van December 1950,Je Jaargang,no.
10.-Bekendmaking van het eigenlijke congres,vond niet
plaats.Op 22 December 1950,bij de ingang van de zaal waar de feestavond
werd gehouden,werden toegangskaarten verkocht en werd gecolporteerd
met "Studie en Strijd".-In de zaal werd met allerlei lectuur gecolporteerd en werd er geleurd met een lijst voor het verzamelen
van handtekeningen.-De zaal was met dennegroen versierd,terwijl
aan een der zijkanten van de zaal de leus "Vrede,Democratie,ruim-'
baan voor onze toekomstplannen" was aangebracht.Op het toneel waren twee schilden aangebracht met de letters "l.ü.S
en«"W.F.D,Y".-De capaciteit van de zaal is 800 zitplaatsen.-Aanwezig waren naar schatting 200 personen.-Het grootste gedeelte van de
bezoekers waren Jeugdige personen,terwijl enkele ouderen aanwezig
weren.Opgemerkt werden 4 militairen,t.w.l persoon in volledige uniform
van de L.S.K.,1 persoon met de distinctieven van sergeant op zijn
overhemd(droeg geen battle dress),! persoon in volledige uniform
van het node Kruis en l persoon in militaire uniform,waar overheen
een burger-overjas.Te 20,30 uur werd de feestvergadering geopend door
[,die alle aanwezigen begroette en de wederlandse en buitenlandse gasten een hartelijk welkom toeriep.-De buitenlandse gasten,indien aanwezig,werden niet
met name genoemd,evenmin de landen waarvan zij eventueel vem zouden zijn afgevaardigd.volgens
zou er veel gebeurd zijn in de afgelopen twee Jaar
en zo had do O.P.S.O. kans gezien haar ledental J-maal zo groot te
maken.-De uitgave van "otudie en Strijd" zou eveneens 3-maal zo
groot zijn g«jw£rden.-Br was veel bereikt,maar toch nog te weinig,
volgens spreker.-Spreker vervolgde zijn rede raet te zeggen,dat op
Zaterdag en Zdndag hierover uitgebreid zou worden gediscussieerd.-
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Wij moeten niet vergeten,aldus
,dat op dit moment in
Korea gestreden wordt en dat de Amerikanen daar een beslissende nederlaag l^ldenjdat op dit moment v/eet Duitsland wordt herbeaapend.-Dat "3ezelfde spidaten,offi eieren en andere w a a i » s ,
welq£ duizenden en duizenden hebben vermoord,weer hun uniform
aantrekken,thans echter tezamen met de Amerikanen.Laten we strijden voor de vrede en zorgdragen dat er geld komt
voor het onderwijs inplaats van voor de oorlog.iviet deze korte rede verklaarde
het 2e congres van d e
ü.P.s.J. voor geopend en wenste de aanwezigen verder een gezellige feestavond toe.De avond werd verder opgeluisterd door de "Haarlemse muziekgroep
van de O.P.S.d, bestaande uit 4 meisjes en l jongen,Franse
Shansons,gezongen door
,afkomstig uit Den Haag,

üok werden nog een tweetal toneelschetsen opgevoerd,waarvan
de\e de titel droeg "Jan ven Kagen moet vrij".-Deze schets
speelt zich af in de militaire wereld en is in hoofdzaak bedeeld
om de Krijgsraad bespottelijk te maken.ülle personen,die in deae schets een rol speelden,waren gekleed
in militaire uniform.-De schets oogstte veel succes bij de aanwezigen. Even voor de pauze,werd als spreker aangekondigd
dïëTzojuist uit Praag gearriveerd zou zijn.bracht,als vertegenwoordiger van de l.U.S. de groeten
van deze organisatie over en wekte op om samen te strijden voor
de verweaelijkïng van de idealen van beide organisaties en hot
behoud van de vrede.>Ia de begroeting,door
uitgesproken,werd door
een pauze van een half uur aangekondigd.NÖ deae pauze werd door niemand meer het woord gevoerd. Te 23,15 uur was het feestprogramma afgelopen en werd er gelegenheid gegeven om te dansen.Verslag congres,gehouden op 23 December 1950(middagzitting).-Dit congres werd gehouden in een der zalen van
het feestgebouw "De zuidpool»,Vasco Da oamastraat ao.19,
te Amsterdam.-Te 15 uur zou het congres eeneanvang nemen. -Dit congres was alleen toegankelijk voor gedelegeerden en enkele genodigden.Te 15,30 uur werd het congres geopend door een onbekend gebleven meisje.-Aanwezig waren ongeveer 100 personen.De als voorzitster fungerende persoon,heette de aanwezigen
hartelijk welkom, op het 2e congres van de O.P.S.J..De leus van ons congres is,zo zegt zij, vrede,democratie,ruimbaan voor onze toekomstplannen.-Wij moeten strijden voor de
opbouw van ons onderwijs en voor verlaging van de oorlogsuitgaven.-In de afgelopen twee jaren is veel door ons bereikt,doch
toch nog te weinig.-Laten wij ons uiterste best doen om onze
Plannen t« verweaelijken en laten we daardoor strijden en even-3-
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eteatueel offers brengen.Vervolgens werd het congres toegesproken door

,

Hij zegt ongeveer als volgt:
•Twee jaren van hard werken liggen achter ons en wij hebben
goede resultaten berijekt.-Onze organisatie is 3 maal zo groot
geworden,terwijl de oplage van ons blad "Studie en strijd"
eveneens diriemaal zo groot is geworden.-Tevreden zijn we echter nog lang niet.-Dit congres is dan ook bedoeld om de resultaten te bekijken,maar ook om toekomstplannen te maken en om
onze actie te vergroten.-In het orgaan van de N.I«H.(mogelijk
ook M.J.M)lezen wij,dat oudere kaderleden niet meer bereid
zijn om diverse functies in de besturen te vervullen en wij
kunnen dan ook vaak lezen,dat hierdoor afdelingen gedoemd zijn
om te verdwijnen.-Dit mag natuurlijk bij ons niet gebeuren.Door onze organisatie zijn 15.000 handtekeningen verzameld voor
de resolutie van Stockholm.-Toch zijn diverse afdelingen niet
toegekomen aan datgene,hetwelk zij zich hadden voorgeaomen.Een mooi resultaat heeft bereikt de 3e 5-jarige H.B.S. te Amsterdam;daar werden 100 handtekeningen ingezameld.In Nederland zijn e en half millloen handtekeningen verzameld
en over de gehele wereld 15 millioen.-ledere dag wordt het
aantal groter.-Laat ook ónze organisatiefeftfrdeel hieraan
nemen.-Voor de fabricatie van de atoombom worden millioenen
uitgegeven,doch voor het onderwijs is geen geld;ftaar wordt op
bezuinigd,dit moet ver ander en.-Dag in dag uit trachtende
Amerikaanse leiders hun oorlogsvoorbereidingen uit te breiden.
Korea is het voorbeeld hiervan.-Door het optreden van China
is de opzet van Amerika om Mandtsjoerije te bezetten,verijdeld
en die opzet is thans wel voorgoed mislukt.-Jaap WOLFP,hoofdbestuurder van bat A.N.J.V.,heeft met een delegatie van d»
W.S1.D.¥",een bezoek gebracht aan China.-Hij heeft daar gesprokei
met de mensen en hij heeft dat tand gezien.-Welnu,sinds de
democratie daar de baas is,is het land met sprongen vooruit
gegaan en gaat het nog vooruit.-Met alle mogelijke middelen
zal men blijven trachten om een oorlog uit te lokken.-De noodtoestand in Amerika is daarvan ..en voorbeeld.-Wat dichter bij
ons ligt V/est Duitsland.-21 j die de moord van 15 millioen
mensen op hun geweten hebben,worden thans opnieuw bewapend
met het doel om fiusland te vernietigen,iets wat hun in 19391945 niet is gelukt.-in West-Duitsland ontwikkel* zich een
nieuw ü.orea, echter groter en dus veel gevaarlijker.-oe i^azfs
zullen te staan komen naast onze Nederlandse jongens.-Hot zijn
echter uitsluitend Amerikaanse belangen welke wij moeten verdedigen in Korea en in West-Duitsland.-Grotere oorlogsuitgaven
zijn het gevolg van dit alles.-Het resultaat is echter,dat er
geen geld voor het onderwijs overblijft,wel echter voor vliegtuigen en kazernes.-Uu de Amerikanen in Korea hun Stalingrad
heboen gevonden,moeten wij oppassen.-De Duitsers habben na
hun Stalingrad gekke dingen gedaan;een kat in het nauw doet
rare sprongen.-Ook de Amerikanen zullen zeer waarschijnlijk
nog van alles proberen om een nieuwe oorlog te ontketenen;
weest dus op U hoede.-Ondanks alle pogingen van de reactie
om dit te verhinderen,werd het Wereld vredes-congres toch
gehouden.-Echter niet Sheffield was de plaats waar dit congres werd gehouden,doch uiteindelijk vond het plaats in Warschau.- Dit congres heeft de lijnen vastgesteld om de vrede
-4-
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te handhaven.-Het voornaamste was eohter wel,dat aldaar Is
gebleken dat een oorlog te vermijden is.-Op dit congres is
de weg gewezen om de vrede in Korea te herkrijgen.-Amerika
en ook de uao wezen de vredesvoorsteilen af.-Het congres
heeft aangegeven of welke wijze de wereld verbeterd kan worden.-Zo zal.o.a. in Augustus 195& in Berlijn een Wereld jeugd
Festival worden gehouden.-Wij O.P.S.J.ers zullen moeten aorgmn,
dat een grote,krachtige Nederlandse delegatie naar dit Festival zal worden uitgezonden.-Wij zullen moeten zorgen.dat de
besluiten,in Warschau genomen,zuilen worden nagekomen,tot en
me t.-V/i j zullen moeten strijden voor de daargenomen besluiten.
Wij stellen het congres voor om in Maart 1951,een rondreis te
maken met onze tentoonstelling "Het Onderwijs in dienst van de
vrede",door een 50-tal Nederlandse plaatsen.-Wij moeten acties
voeren,want het is gebleken,dat onze acties succes hebben.Dat er inderdaad aandacht aan geschonken wordt,blijkt wel uit
de circulaire welke de minister van O.K.en w.heeft rondgezondan
In deze circulaire wordt gevraagd of in de schoolboeken voldoende aandacht wordt besteed aan de eenheidsgedachte en de
gelijkheid voor iedereen.-Het is aan ons,zorg te dragen dat dit
onderzoek niet in het vergeettooek geraakt en dat het resultaat
van dit onderzoek openbaar wordt gemaakt.Wij van onze kant,moeten een uitgebreide brochure uitgeven met
onze wensen.-Wij moeten een enquête houden onder de afgestudeerde jeugd met vragen zoals, "wat wil je worden,wat heb je
voor onderwijs gehad, wat is van dit alles terechtgekomen en
boveial waarom is je wens niet in vervulling gBgaan11.Het zal dan blijken,dat de oorzaak meestal de oorlog is geweest of de oorlogsvoorbereiding.-Alleen door eensgezind optreden, zal de Nederlandse jeugd haar toekomstplannen in vervulligg
zien gaan.-Wij moeten strijden voor de vrijheid op de scholen.Het is ons bekend,dat op een universiteit de leerlingen geen
lid van een vereniging of organisatie mogen worden,zonder dat
eerst de leider der universiteit zijn toestemming heeft gegeven. -Uit onze organisatie zal een werkcommite' worden gevormd,
welhJi zal bestaan uit oudere leden van onze organisatie.De opdracht van dit ooamité zal zijn,met voorstellen t e komen om on» onderwijs te verbeteren.-Het zal voor dit commité
moeilijk zijn om de tijd vinden,welke nodig is voor haar werkzaamheden, want er zijn scholen waar men een êergelijke grote
hoeveelheid huiswerk krijgt opgedragen,dat men thuis kan zitten blokken van 17-2? uur»Het aanwezig zijn van geld is van groot belang voor onze organisatie,b.v. voor het organiseren van acties en bovenal voor
het houden van ons congres.-Het zal zaak zijn om onze fintnti'én met grote zorg te behandelen.-Er wordt te wlnig contributie betaald.-Ook de afrekening van de verkoop van ons orgaan moet soepeler worden.-veel afdelingen pottendit geld op
en rekenen niet af.Wij zullen overgaan tot de oprichting van 6 nieuwe afdelingen
en wel te Deventer,Arnhem,Leeuwarden,Groningen,de Zaanstreek
en in Twenthe.-Daarom is onze tentoonstelling van zo«n groot
belang,door de propaganda die er van uitgaat.Ons ÜBJ. "Studie en Strijd» is de beste jeugdkrant van Nederland,maar het kan nog beter.-Ons blad bevat nog te weinig
nieuws van de diverse scholen.- De leden moeten meer eventuele misstanden op hun scholen vermelden,zodat deze kunnen
worden opgenomen in ons blad.__
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Het ligt in de bedoeling,om tijdens de Pinksterdagen in 1951,
een groot feest te organiseren met sportwedstrijdaa.Ook de ontspanning is een belangrijk onderdeel van onze organisatie en ook op dit terrein zullen onze werkzaamheden moeten liggen,-Op onze ontspanningsavonden moeten wij niet afkerig zijn van de medewerking van kunstenaars,welke geen 114
zijn van onze organisatie.-Organiseer ontspanningsavonden,want
doe Je dat niet,dan kan het mogelijk zijn,dat dit Je afdeling
zal gaan kosten.-Wij moeten acties vormen,welke goed zijn
voorbereid.-In de Nederlandse gevangenissen zitten nog tientallen Jonge mensen opgesloten,welke grote vredesstrijders zijl
Denk maar eens aan
.-Deze mensen,die al zoveel geleden hebben voor hun strijd voor de vrede,moeten vrij.«
Wij moeten onze acties hierop richten en dit beschouwen als
een erezaak?Hierna wordt het presidium van het congres voorgesteld aan
het congres.-Met algemene stemmen worden de personen,zittigg
hebbende in dit presidium,gekozen door het congres.Het zijn:

Vervolgens wordt het woord gevoerd door
Hij leest een brief voor,afkomstig van het secretariaat van
de I.U.S.,waarin de O.P.S.o. succes wordt toegewenst met haar
strijd ter verwezelijking van haar congres-leuzen.-De OPSJ
wordt opgewekt om aaiaen met de I.ü.3. te strijden voor de
vrede.-De I.U.S. spreekt haar -waardering uit voor de strijd
van de OPSJ.tegen de leugens in ae leerboeken.-De I.U.s.
hoopt vele u. K S.«i .er s te ontuoeten op het grote Jeugd-festival te Berlijn.FTöht "Ei erna, a l s" ho o'f dbe s t uur der va a het A.>r. J.V.zich tot
het congres.-Hij brengt de hartelijke en broederlijke groeten over van het ANJV.-HiJ hoopt,dat in de toekomst de
O.P.3.J. en het A.u.J.V. nauwer contakt met elkaar zullen
onderhouden en dat zij goseuè"lijk zullen strijden voor het
behoud van de vrede.Vf a iaën s het presidium van het congres wordt daarna medegedeeld, da t op de avondvergadering vaa het congres,diverse
coüaaissies zich zullen belasten met het bekijken van de
verschillende facetten van het 0.P.3.J".-werk.-Een en ander
zal dan op de volgende dag in discussie worden gebracht.ledere commissie zal voor de goede orde van haar werk,een
appert vertrek ter beschikking krijgen.iüedegedeeld werd nog, da t
" "
belast werd met de organisatie
van het verzorgen van de slaepadressen voor de congresleden,
afkomstig van buiten Amsterdam.Te 17.45 uur werd de eerste zitting van dit congres gesloten
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verslag 2e dag van het congres(24 December «50)
Alhoewel dit congres een aanvang zou nemen te 8,30 uur,werd
eerst te 10 uur het congres wederom geopend door de als voorzitster fungerende persoon.-Het bl^eek,dat het presidium het
niet eens had kunnen worden.-Op Zaterdagavond was dit presidium tot 0.30 uur bijeengeweest.-Dit zou ook de oorzaak zijn,
dat het congres zo laat geopend werd.da de korte opjtening werd direct een aanvang gemaakt met de
discussies.-Hieraan werd door een 23-tal personen deelgenomen.

Geheel genomen kwam de discussie, die het grootste gedeelte
van de dag inbeslagnam, op onderstaande punten neer:
l - gauwere samenwerking met het A. N. J .V» .-Veel discussianten meenden te moeten opmerken, dat leden van de O.P.S.J.
zich te hoog gevoelden om met de leden van het A.rt.J.V. om
te gaan. -Dit moest anders worden. 2. - Het voeren van meer propaganda voor de O.P.S.J» en ook
leden te zoeken onder de scholieren van de ambachlxsoholen,
U. L. O. -inrichtingen en industle-en huishoudsoholen.3 - Een vlottere uitvoering van het orgaan "Studie en Strijd*.
Hierin o. a. op nemen diverse misstanden aan verschillende
scholen.4 - Een vlotter verloop van de contributie-inning. 5 - Opneming van contact met de scholieren van West-Duitse
scholen om aldus de herbewapening van Y/est-Duitsland tegen te
aan.- Het selecteren van de leden van de O.P.S.J » .-Het blijkt
dat er leden zijn die de geest «verpesten». -Deze moeten verbeterd worden en anders moeten «ij uit de vereniging worden
verwijderd. -Onder de leden van de O.P.S.d. is een duidelijk
gebrek aan kameraadschap te bemerken; dit zelf de is zeker niet
het geval bij het A.w.J.V..7 - Het oprichten van clubs in de O.P.S.J., zoals schaakclubs,
dansclubjes, toneelgroepen e. d. .-Bovendien is het van belang,
wedstrijden onder elkaar te organiseren. -

f
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8 - Verbetering van het onderwijs en meer activiteit onder
de Jeugd voor de strijd voor het behoud van de vrede.9 - Vergroting van het aantal en van de inhoud van de studiebeurzen. -Thans gebeurt het,dat studenten er bij moeten
werken om hun studie te kunnen bekostigen.üeze eindeloze en meestal inhoudloze discussie,was om ongeveer 15 uur ten einde.Na de discussie werd een telegram voorgelezen,afkomstig van
de Nederlandse pioniers Bond,waarin deze de O.P.S.J. een
strijdbaar congres toewenste en veel succes in haar strijd
voor de vrede in het komende Jaar.Sveneens werd nog een brief voorgelezen,afkomstig van Prof.
Minnaert te utrecht,waarin hij zijn spijt uitdrukte niet aanwezig te kunnen zijn op het congres.-Ook hij wenste veel succes In het komend Jaar.houdt hierna nog een korte redevoering.HIJ brengt hierbij hulde aan de organisatoren van de feestavond,welke avond hij als zeer goed geslaagd kwalificeere..HiJ prijst de goede geest,de oritiek en de kameraadschap op
net oonSres en voelt zich getroffen door het pogen tot betere resultaten^ en de moeite die men a i ca ^e troost, om de O.P.S.J
groter te maken.-Hij zegt,dat de leden van l.U.S. grote belangstelling voor het werk van de O.P.S.J". hewfc. en dat deze
leden hopen,dat de O.P.S.J. een groot aantal afgevaardigden
zal zenden naar het te houden Jeugd-festival te Berlijn.Vervolgens wordt door
aan het congres medegedeeld,welke taken het congres
de leden van de O.P.S.J. in het komende Jaar opleg*.Dit zijn:
1 - Strijd voor de vrede op alle scholen*,
2 - Strijd tegen de herbewapening van West-Duitsland-,
3 - Acties voor de vrijlating van
en andere
vrede s s tri J der s •,
4 - Actie om het orgaan van de O.P.S.J. nog meer in het middel
punt der belangstelling te krijgen-,
5 - Strijd voor het vormen van een eenheid onder de studerende jeugd;
6 - Gebruik maken van de resula'taten van een te houden enquête
onder de afgestudeerde Jeugd en
7 - Het afvaardigen van een grote delegatie naar het te houden Jeugd-festival te Berlijn.Als deze taken goed worden vervuld door onze leden,dan pas
zal onze congres-leuze bewaarheid worden.Hierna word* een pauze aangekondigd en wordt aan de gasten f
verzocht het congres te willen verlaten,omdat het verkiezen
van een geheel nieuw Hoofdbestuur alleen zal worden gedaan
door gedelegeerden,die in het bezit zijn van den mandaatkaart . Door een onbekend gebleven persoon wordt vóór de pauze nog
medegedeeld,dat de congres-bezoekers bestaan uit 63 % Jongens en 37 7. meisjes.-De gemiddelde leeftijd van de oongresbeaoekers was 17 Jaar en twee maanden.-8-
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ita de pauze moeten de gedelegeerden hun mandaat-kaart tonen
aan het bestuur.De candidaten-lijst van het nieuw te vormen Hoofd-bestuur,
wordt daarna besproken.-in totaal waren er 30 candidaten,waarvan 26 werden gesteund door het presidium.Bij de stemming werden als hoofdbestuurders van de O.P.S.J. "
gekozen:

Jje niet gekomen candidaten waren:

ii!F deze* verkiezing wordt het finantieel beleid van de vereniging besproken.-Het blijkt,dat er over het lopende boekjaar een tekort is, groot f.714,25.-Hoe men dit tekort zal
inlopen,wordt verder niet over gesproken.Door het congres wordt een motie,aan de Minister van O.K.en w,
te verzenden,goedgekeurd.-jjeze motie houdt in,dat het congres
heeft kennis gen omen,dat er grote bedragen aan geld ter beschikking worden gestWbü van de oorlogsbegroting.-Tevens dat
werd vernomen dat er een circulaire is verzonden aan het onderwijs over de inhoud van de in gebruik zijnde atudieboeken.'
Dat echter nimmer werd vernomen,dat aet dit onderzoek spoed
werd betracht.-Het congres hoopt,dat de kinieter spoed zal
betrachten met dit onderzoek en zijn maarregelen zal nemen.Een telegram wo-rdt door het congres verzonden aan de I.u.s.
-9-
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Het houdt in,dat de hartelijke groeten worden overgebracht
aan de leden van de i.ü.S. en dat op het congres besproken is
de strijd voor de vrede met grote kracht voort te zetten.Te 18,15 uur wordt het congres voor gesloten verklaard door
'.-Hij memoreer*,dat nu
het hoofdbestuur van de O.P.3.J. met 100 % was vermeerder^
de activiteit van dit hoofdbestuur zeker ook met 100 % vergroot moest worden.-

Het congres had esn zeer rustig verloop. -

--------- ..-----------------1----.----------------—-----—. — ein
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Tevens veraonden ean: H.C. te Amsterdam.
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Ho.: 99973
VEESLAG VAN HET OP 22,23 en 24 DECEMBER 1950
TE AMSTERDAM BEHOUDEN TWEEDE CONGRES VAN DE
ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE JEUGD

.(O.P.S.J.).

Ter inleiding van het congres, werd op 22.12.1950 in "Bellevue" (600 zitplaatsen) eenfeesHavond georganiseerd, voor ieder
toegankelijk tegen betaling van f 0.50. Aanwezig waren oa. 200
voor net overgrote deel jeugdige personen.
De bijeenkomst werd geopend door de landelijk voorzitter
van de O.P.S.J.,
Hij merkte o.m. op, dat de Amerikanen in Korea
een beslissende nederlaag lijden. W.-Duitsland wordt herbewapend.
Dezelfde soldaten, officieren en andere nazi's, die duizenden
en duizenden hebben vermoord, trekken thans tezamen met de
Amerikanen hun uniform weer aan.

t
permanent verblijf houdende te Praag sprak als vertegenwoordiger
van de I.U.S.,bij welke internationale organisatie de O.P.S.J. is
aangesloten. Hij wekte op gezamenlijk te strijden voor de vrede.
*

Als onderdeel van het feestprogramma werd een toneelschets
opgevoerd getiteld: "Jan van Hagen moet vrij". De rollen hierin
werden vervuld door in militair uniform geklede spelers.' De inhoud was kennelijk bedoeld om de Krijgsraad in een bespottelijk
daglicht te stellen. Het stukje oogstte veel succes.
Na afwerking van het programma was er gelegenheid tot dansen.
Het eigenlijke congres (23 en 24.12.1950), werd gehouden in
een der zalen van het gebouw "De Zuidpool".
i

Na opening van de eerste zitting werd het congres toegesproken door eerdergenoemde
. Volgens hem trachten de Amerikaanse leiders elke dag hun oorlogsvoorbereidingen uit te breiden.
Door het optreden van China is de opzet van Amerika om Mandsjoerije
te bezetten verijdeld. Dichter bij ons ligt West-Duitsland. Zij
die de moord van 15 millioen mensen op hun geweten hebben worden
thans opnieuw bewapend met het doel Rusland te vernietigen. In W.Duitsland ontwikkelt zich een nieuw K0rea, echter groter en gevaarlijker. De Nazi's zullen komen te staan naast onze Nederlandse jonfens. Het zijn echter uitsluitend Amerikaanse belangen die wij in
.-Duitsland moeten verdedigen. Grotere oorlogsuitgaven zijn een
gevolg van dit alles. Geld voor het onderwijs blijft er niet meer
over. Het is gebleken dat onze acties succes hebben, aldus spreker.
Dit blijkt wel uit de circulaire van de Minister van O.K. en W..
Hierin wordt gevraagd of er in de schoolboeken wel voldoende aandacht wordt besteed aan de eenheidsgedachte en de gelijkheid voor
iedereen. Het is aan ons zorg te dragen dat dit onderzoek niet in
het vergeetboek geraakt en dat het resultaat openbaar wordt gemaakt.
-Uit het besprokene-
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het besprokene op dit congres, kwamen de volgende byzonderheden naar voren.
/
Het ledental van de O.P.S.J. en de oplage van het orgaan
"Studie en Strijd" zou sinds het 1e congres C 2 jaar geleden) zijn
verdrievoudigd. Getallen werden niet genoemd. Indien dit juist is
zou, rekening houdende met het aantal in begin 1949 1 ket ledental
thans ca, 700 bedragen.
Door de organisatie zouden tot nu toe 15.000 handtekeningen
zijn verzameld voor de z.g. Stockholm-eisen.
Men is van plan met een "krachtige" delegatie deel te nemen
aan het in Augustus 1951 te Berlijn te houden Wereldjeugdfestival.
zullen 6 nieuwe afdelingen worden gevormd en wel te Deventer, Arnhem, Leeuwarden, Groningen, in de Zaanstreek en in Twente.
Over het afgelopen boekjaar is er een financieel tekort van
/ 714.23.
Er zijn plannen om in Kaart 1951 een rondreis te gaan maken
met de tentoonstelling "Onderwijs in dienst van de vrede". Vijftig
plaatsen zullen daarbij worden bezocht.
Nieuwe leden dienen te worden gezocht ook op ambachts-, U.L.O.
industrie- en huishoudscholen.
Aangedrongen werd op nauwere samenwerking met het A.N.J.V..
Men mag aich niet "te hoog" gevoelen t. o. v. A.ïï.J.V.-ers.
Er d ie at contact opgenomen te worden met de scholieren in
W. -Duits land om aldus de herbewapening van dat land te bemoeilijken
De O.P.S.J. moet gezuiverd worden van leden die de geest "verpesten".
Onder de leden heerst gebrek aan kameraadschap.
Er bestaan plannen een brochure uit te geven met "-onze wensen".' Een enquête moet worden gehouden onder de afgestudeerde
jeugd met vragen zoals: "Wat wil je worden", "Wat heb je voor
onderwijs gehad", "Wat is van dat alles terechtgekomen" en bovenal ..... "Waarom is je wens niet in vervulling gegaan"".
Uit de organisatie zal een werkcomité worden gevormd hetwelk
zal bestaan uit oudere leden. De opdracht van dit comii&al zijn
met voorstellen te komen ter verbetering van het onderwijs (Nadere inlichtingen werden hieromtrent nog niet "verkregen) .
Plannen bestaan om tijdens de Pinksterdagen sportwedstrijden
te organiseren
Het congres legde de volgende taken aan de leden op:
-1. Strijd voor de vrede op alle scholen .

HO-«99973

-3-

•

1.,Strijd voor de vrede op alle scholen.
2.'Strijd tegen de herbewapening van W.-Duitsland.
3. Acties voor de vrijlating van
en andere vredee—
strijders.
4. Acties om het orgaan "Studie en Strijd" nog meer in het middelipant van de belangstelling te krijgen.
5.|Strijd voor de eenheid onder de studerende jeugd.
6. Gebruik maken van de resultaten van een te houden enquête onder de afgestudeerde jeugd.
7. Het afvaardigen, van een grote delegatie naar het jeugdfestival
te Berlijn.
Uit 30 candidaten werd een nieuw hoofdbestuur gekozen bestaande uit:

Opaerkingent

Het congresbezoek bestond voor ca. 2/3 uit jongens en 1/3
uit meisjes. Be gemiddelde leeftijd was 17 jaar. Ongeveer 100 personen namen aan de besloten zittingen van het congres deel»
15 Januari 1951

RAPPORT VAK KB
VOOH HB
No.: 2502/11
Betr.: STUDIE SN STRIJD

23 Februari 1951

.Snige tijd geleden werd door mij gemeld, dat de
oplage van "Studie en Strijd" 10.000 exemplaren was.
Later is gebleken, dat de oplage 2000 moet zijn

Verzonden aan s HB en B IIï

Organisatie
van. Progressieve
Studerende Jeugd

cAppèl Studerende

Uitnodiging
25 eent

Conferentie op 9 en 10 October a.s. in
gebouw „De. 'Krcxm", Rembrandtsplein 17 te
Amsterdam, De zittingen worden gehouden Zaterdagavond om acht uur en Zondagmorgen tien uur;
Einde.déf conferentie twee uur.
(Gebouw ,,De Kroon" -te :• .bereiken met dé tramlijnen
5, 9, 16, 24 en 25).
/
:'
,.•

r

Uitgave O.l'.S.J. Serr.: Ailmiralpnjfrarht 96', Amsterdan

Daarom doet de O.P.S.J. een beroep op jou, jonge
Mulo-scholier, om deel te nemen aan de discussies,
die op haar grote conferentie in October zullen plaats
hebben. Zij roept jullie op, gymnasiasten en H.B.S.-ers,
met ons van gedachten te wisselen over de vraagstukken, die ons allen tenslotte zo na aan het hart
liggen De organisatie richt zich tot U, Nederlandse
studenten, om op onze conferentie Uw mening te
zeggen over de democratiserinig van het Hoger
Onderwys, waarover in ons urgentieprogramma gesproken wordt.
En tenslotte wendt de organisatie zich zeer in het
bijzonder tot U, leraren en onderwijzers. Uw mening
over de 'hier aangesneden problemen kan voor ons
van onschatbare waarde zijn. Wij kunnen van U, als
mede onmiddellijk betrokkenen bij het Onderwijs,
zeer veel leren. Daarbij kunnen uitspraken over onderwijszaken door U, onderwijskrachten en ons, scholieren en studenten t e z a m e n gedaan, van grote
betekenis bHjken te zijn.
Daarom dringen wij er bij U op aan ons streven om
te komen tot een 'beter onderwijs te steunen en aanwezig te zijn op onze conferentie op 9 en 10 October
in Amsterdam.

maatschappij naar onze vermogens werkzaam te kunnen zijn.
Is het dan een wonder, dat wy bij elkaar willen
komen om de problemen te bespreken, die beslissend zyn voor onze toekomst ? Kan men het ons
kwalijk nemen, dat wij ons beraden b.v. over de
vraag, waarom slechts 50% van de leerlingen van
onze Middelbare Scholen het einddiploma behaalt,
waarvan dan nog de helft na te zyn bhjven zitten ?
Hebben wij niet het recht, ja de p l i c h t te spreken
over 'het feit, dat slechts 2.0% van de gymnasiasten
en 7.4% van de H.B.S-ers uit arbeidersgezinnen
komen ?

O

De Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd (eind 1947 te Amsterdam opgericht)
brengt -"THJtöflffer*«," •"Studenten en jonge
(studerende) kunstenaars samen, die bereid z(jn hun krachten te geven voor de
verdediging en uitbreiding van de Nederlandse Cultuur en Wetenschap. De Organisatie verzet zich tegen de huidige aftakeling van het Onderwas en voert strtyd voor
een democratisch onderwas, dat toegankehjk is voor iedere jongen of meisje met
de nodige capaciteiten, ongeacht z\jn of
haar financiële positie.
De O.F.J.S. streeft naar ontplooiing van
een vrjje wetenschap, wier resultaten o ntn i d d e 11 U k worden toegepast en ten
goede komen aan alle delen van de bevolking.
De organisatie doet een beroep op de studerende jeugd om samen met de werkende
jeugd de Nederlandse democratische vrflheden en tradities te verdedigen tegen
iedere vorm van buitenlandse inmenging.

De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd
organiseert op 9 en 10 October in .gebouw De Kroon,
Rembrandtsplein. te Amserdam, een grote conferentie
van onderwijskrachen, scholieren, studenten en jonge
kunstenaars over de toestand, waarin het Nederlandse
Onderwijs en de Nederlandse Cultuur in het algemeen
verkeren.
De organisatie verzoekt ieder belangstellende kennis
te nemen van deze folder en de conferentie in October
te bezoeken.

studerende Jeugd

WAT
WIL
DE

Hoe zit het nu met die leraren en onderwijzers en
waarom worden er niet meer scholen gebouwd ? Wij
moeten vaststellen, dat de periode van verwaarlozing
en aftakeling van het Nederlandse Onderwijs, die op
15 Mei 1940 begon, nog niet 'is afgesloten.
Met 'grote ernst constateren wij, dat 'het aantal scholen,
dat na de oorlog gebouwd wend, veel te gering is
om aan de enorme behoefte te voldoen. In de eerste
negen maanden van het vorige jaar b.v. gaf de regering slechts 2.3 millioen gulden uit voor de ibouw van
scholen, terwyl zij in dezelfde periode bijna he^ tienvoud besteedde aan de bouw van kazernes in ons land.
Met 'bezorgdheid wijzen wij tevens op het gebrek aan
leraren en onderwijzers, dat nog steeds bestaat, ondanks de laatste salarisverhogingen, en daarnaast ook
op het ontzaglijke tekort, dat dreigt te ontstaan, wan-

Een klas mét leraar of onderwijzer, maar z o n d e r
klasselokaal is óók geen klas! Ook hun aantal is groot.
In de herfst 'van liet vorige jaar was er een tekort
van 77 Middelbare Scholen, terwijl een zelfde aantal
dringend vernieuwing en uitbreiding behoeft. (Het
gebrek aan Lagere Scholen is nog veel groter; het
bedraagt 500.)

Een klas zonder leraar of onderwijzer is geen klas;
en toch. zyn die klassen er. Helaas is hun aantal zelfs
groot. Wanneer een invallerleraar gevonden wordt
(•b. v. een student) 'kan het onderwijs, zij het ook gebrekkig, voortgang vinden. Zijn er vele van deze
onbevoegde leerkrachten werkzaam bij het Middelbaar
en Gymnasiaal Onderwijs ? Ja Op l October 1947
waren het er meer dan 700.
En als deze plaatsvervangers er nu niet zijn . . . . ?
Op dezelfde datum werd in 166 vacatures n i e t voorzien!
C. '

Wat is het, dat ons beweegt dit alles te schrijven ?
Waarom hebben wij eigenlijk een O.P.S.J., waarom
heeft die organisatie een urgentieprogramma, waarin
een aantal belangrijke wensen en eisen op onderwijsgebied geformuleerd zijn ?
Wel, hierom: Er wordt een heleboel gepraat en geschreven over.... „het onderwijs".... Uiteindelijk
draait het bij al deze beschouwingen om ons, scholieren en studenten. W y zijn het, die door het leren
van lezen, schrijven en rekenen, boekhouden, algebra,
scheikunde, Engels, Latijn, Frans en nog een massa
dingen meer, de nodige kennis vergaren om in de

De oorzaken van de noodtoestand, waarin zich het
Onderwys bevindt, is, dat de regering hieraan te
weinig geld besteed. In 1939 bedroeg de post voor
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen nog 16.1%
van de totale Staatsuitgaven, in 1948 was dit -bedrag
geslonken tot 7.4% van het totaal!
Men houdt ons voor, dat Nederland te arm is om aan
de behartiging van zijn culturele belangen m e e r
geld uit te geven.
Wij weigeren dit te geloven, zolang de uitgaven voor
het Departement van Oorlog en Marine in 1948 niet
lager, maar hoger zijn dan in 1939. (17,9% in 1948,
tegen 17.2 in 1939.)

neer in het bijzonder de Lagere Scholen over enkel»
jaren overstroomd zullen worden met een enorni
aantal leerlingen, zoals wordt verwacht in verband
met het hoge geboortecijfer.
De moeilijkheden waarmee de onderwijskrachten,
vooral in de kleinere plaatsen en op het platteland,
te 'kampen hebben (grote klassen, lange werktyden)
zijn mede oorzaken van het gebrek aan belangstelling
voor het vak van leraar en onderwijzer.
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De organisatie verzoekt iedere "belangstellende kennis te nemen van
deze folder, en de conferentie in.
October te bezoeken.

De Organisatie van Progresöieve..
Studerende Jeugd organiöeert op..
9 en 10 Octo"ber in Getouw "De . . .
Kroon" ,Bembrf»ndtsplein te .Amsterdam, een grote conferentie van....
j onge kuns te naars . onde rwi j skracht e n, schol ie re n en studenten over.
de toe s tand, waarin het .Nederlandse Onderwijs en de Nederlandse...
Cultuur in het algemeen verkeren.

S T ü D S R 2j S1 D E
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zi.e -pag. 4 .

Pri.js 4 cent
De Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd
(eind 1947 te .Amsterdam ongericht) brengt scholieren,
studenten en jonge (stude-.
rrnde) kunstenaars samen,.,
die "bereid zijn hun krach-,
ten te geven voor de verdediging en verbreiding van..
dé Nederlandse CM!tuur en..
Wotenschap.De organisatie.,
voert strijd voor een democratisch onderwijs,dat toegankelijk is voor iedere...
jongon of ieder meisje mot.
de nodige capaciteiten,on-,
geacht zijn of ha»r finan-.
ciële positie.
De O.P.S.J. streeft naar...
ontplooiing van de cultuur.
en een vrije wetenschap,...
wier resultaten o n m i dd n l l i j k worden toe-,
gepast on tnn goede komen..
.aan alle del e n van de bevolking.
De organisatie doet enn beroep op do studerende jeugd
om samen met de werkende...
jnugd de Nederlandse demo*,
erotische vrijheden en tradities te verdedigen tegen,
iedere vorm van buitenlandInmenging.

Hoe staat het met de bescherming..
van ons beroep in het algemeen?
We kunnen wel vaststellen,dat er..
pract^sch geen bescherming bestaat,
-terwijl voor de meeste andere be-.
roepen wol ee.n regeling is getrof.fen.
Is het n$et zo,dat vij aan de willekeur vfln,onze opdrachtgevers ...
zijn overgeie.verd.dat vele onbe-..
voegden het recht krijgen om mu-..
ziek,dans etc. te onderrichten,te?
wijl de jonge afgestudeerden onder
ons geen kans krijgen om aan de...
slag te komen.
Ün zijn er dan geen beroepen.wper.
zelfs geen offioieelë opleidin/
voor bestaat (b.v. ballet}?
Is het .niet zo,dat vele kunste-...
naars werklozensteun van f 10.--..
. per week ontvangen,of dat zij hun.
beroep moeten misbruiken of ver-..

En wordt het niet tijd kunststuderrnden en jonge kunstenaars om ona
"bezig te gaan houden met al die...
problemen,die ons zo nauw raken en
welks oplossing onze toekomst voor
pen "belangrijk deel zal bepalen.
Wordt het niet tijd om ons te gaan
bnraden over-de bescherming van...
cna beroep over redelijke studi'
mogelijkheden.

2.

3.

^~"

17.9J&

van de subsidies werd besteed.
He ziereten eerste,dat 4e subsidie v-;w:-.0,K*¥. sinds 1939 met de helft gedaald,
is en ten tweede,dat er in het jaar '39
toen er een wereldoorlog op til was,raioder aan oorlog werd ui t ge geven, dan in..
het vredesjaar 1948.
En is het dan nu niet t i j d,dat wij de.,
zaken gaan aanpakken?
Daarom rekenen wij'ook op jou conservatoriumleerling.I.V.K.ÜT.O. *er .student...
van de academie,toneelscholier etc.etc.
Wij dringen er bij jullie op aen om ona
streven te steunen door aanwezig te zijn
op de conferentie op 9 en 10 Oetober in
.Amsterdam.

7

waprlozen om aan de-kost te komen.
Aan de andere kantf«fc:lè<i?OBe,dat een zeer
groot deel van het Nederlandse -volk ndet
van culturele uitingen' kan genieten.
TVo .kunnen wel constateren,dat sinds de.
bevrijding de Egering ni n t s. godaan
heeft om .dit alles te veranderen,hoewel
nadrukkelijk verschillende organisaties
hierop aandrongen.
Het is wel interessant om in verband...
met deze kwestie te weten dat in 1939:
Onderwijs .Kunsten en TeteyriBchap- - o.o.rl QB
,
l ö . f j T " 1 7 7 2 ^
en in 1948
Onde rwi j s .Kung,te,n en We tens chap- - O orl ofz;
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ONDERWERP: O •*>• S.J .kamp op 3 en 4 Maart 1951
te Hollandsclle 'öading(0rem.lfeartensdi jk) .
BIJL.

15 Maart 1951.

VERZOEKE BELEEFD IN EENZELFDEN BRIEF
SLECJHTS EEN ONDERWERP TE BEHANDELEN
EN B JBEANTWQQRpmO DATUM EN NUMMER
VAN Dit SCHRIJVEN AAN TE~HALEN.
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Hierdoor heb ik de eer U te berichten,
dat gedurende het weekeinde 3 en 4 Maart 1951 door de O .P.S.J,
een kamp is belegd geweest waaraan 52 personen hebben deelgenomen .
Voor het merendeel waren het jeugdige deelnemers.

In hoofdzaak is de avond met amusement doorgebracht. Enkelf
jeugdproblemen werden besproken.
Op 4 Maart 1951 zijn verschillende wam el ing en gemaakt,terwijl verschillende spelen werden beoefend. Daarnaast is ook regelmatig van gedachten gewisseld,
geheel had een rustig verloop.

Aan
het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68
te
1 s - G r a v e n h a g e

De Inspecteur-Gorpschef van Politie,

Gemeentepolitie Maartensdijk (U.)
MAARTENSDIJK (U.)
TELEFOON NO. 205

ANTWOORD OP BRIEF VAN.

2 April

1951.

KENGETAL K 3401

"ONDERWERP: 6.P.S.J",kamp op 31 Maart en l April 1951

VERZOEKE BELEEFD IN EENZELFDEN BRIEF
SLECHTS EEN ONDERWERP TE BEHANDELEN
EN BI J BEANTWOORDING DATUM EN NUMMER
VAN DIT SCHRIJVEN AAN TE HALEN.
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Hiermede heb ik de eer U te berichten, da
gedurende het weekeinde, 31 Maart en l April 1951, in hè'
kamp e er centrum "De Rading" , Aanlegsteeg 112 te Hollandse!
Rading, Gemeente Maartensdijk, door de O.P.S.J» eenweek
eindkamp is gehouden.
Het grootste gedeelte der deelnemers was tevoren eni,
dagen in de omgeving van Putten in een kamp gelogeerd ge
weest.
iiet doel van dat kamp is ter plaatse niet bekend geworden.
De deelnemers waren allen studenten en scholieren.
Het weekeind e-kamp ter plaatse had geen directe poli
tieke strekking.
De ^aterdagavond werd gevuld met een "bont programma
da-c geheel door de deelnemers werd verzorgd.
Uiteraard ontbrak daarin de politiek niet, althans w
uit het opgevoerde, dat op een niet hoog cultureel peil
stond, op te mken, dat de deelnemers communistisch georiënteerd waren.
Het kamp had een rumoerig verloop, wat gezien de lee
tijd der deelnemers, niet te verwonderen was.
Een goede leiding ontbrak ten enenmale.
Eet lag in de bedoeling, dat de deelnemers zich Zondagmorgen naar Loosdrecht zouden begeven, teneinie aldas
te kunnen roeien. Door de slechte weersomstandigheden kc
één en ander echter niet doorgaan.
In plaats daarvan werden enige spelen binnenshuis be
oef end.
Heeds vroeg in de middag vertrokken de eerste deelne
mers weer naar huis.
iiet geheel was te beschouwen als ontspanning voor d«
jeugd gedurende de fcaasvacantie.
^et kamp stond Soier leiding van G er Harmsen^ gebore
te Amsterdam, 15 toei 1923, fabrieksarbeider", wonende te
Amsterdam, Ie Atjehstraat 41 en A, Harmsen,oud 24 jaar,
eveneens wonende te Amsterdam,Ie Atjehstraat 41.
De namen der deelnemers gelieve U als bijlage hierb:
aan te treffen.
De Inspecteur-Corpschef van Politie,

Aan
het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
°avastraat 68
te

Zs
flISTBRIE
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Studie en 3 tri j d -Landdag

11 ld/h 1>

rcord
Blijkens berichten, in het 0.?.S.J.-orgaan
"Studie en Strijd" zal op 10 Juni 1951 op de
voetbalvelden aan de Kruialaan te Uwent een
"Studie en StriJd-Landdag" worden gehouden.
Deze landdag, waarvoor een bont programma
van sport, muziek, dans- en roordraohtskunat
ia samengesteld, zal de afsluiting vormen van
het 0,?.S,J,-viermaandenplan.
Ik moge U verzoeken mij een verslag van
deze landdag te willen doen toekomen.
In het byzonder gaat mijn belangstelling
uit naar de met het visrmaandenplan bereikte
resultaten.
HBT HOOFD VAN DB DIENST
namens deze:

O
Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Gemeentepolitie
tv
A a s t e r d a m.

3o. 1963-7-51
«'"
/**
Uw no. 1103^1, da. 1.b.1951.

11 Juni 1951

onderwerp: studie en Strijd-L&nddag.
Bijlagen:

l (in duplo).

Als antwoord op Uw bovengenoemd schrijven wordt U hierbij
toegezonden het verslag van de op 10 Juni j.l. te Amsterdac
gehouden, door het blad "Studie en Strijd" georganiseerde,
Landdag.

De tijdens deze Landdag bekend gemaakte resultaten van het
vierraaancienplan staan i.i het verslag vermeld.

Ho. 1963-7-51.

11 Juni

Onderwerp:
Openbare Landdag, georganiseerd
door het blad «studie en strijd"
van de O.P.3.J.

VERSLAG van een feestelijke Landdag, georganiseerd door
het blad "Studie en Strijd" van de Organisatie van Progressieve studerende Jeugd (C.P.3.J.) en gehouden op
Londag 10 Juni 1951 op de voetbelterreinen van "Heerboys
aan de Kruislaan te Amsterdam.
Deze Landdag v/as vooraf aangekondigd in het blad "Jeugd" van het
A.H.J.V.., het blad "Studie en Strijd" van de O.P.3.J. en het dagblad "Bewaarheid".
De Landdag, die voor een ieder toegankelijk was tegen betaling
van 30 centen entree-geld, werd bijgewoond door pin. 800 personen
hoofdzakelijk neisjessoholieren en -studenten en dito jongens.
Een honderdtal ouderen waren op het "terrein aanwezig. L.ilitairen,
gekleed in uniform, werden niet opgemerkt.
Van de twee naast elkaar gelegen voetbalvelden was het ene bestem
voor sport en spel, terwijl op het andere een podium was opgestel
benevens kraampjes en tenten waren geplaatst voor consumptie, vei
makelijkheid en tentoonstelling. Voorts waren luidsprekers op de
terreinen aanwezig en waren een groot aantal vlaggen van diverse
nationaliteiten aangebracht. Aan tenten en tussen palen waren
spandoeken opgehangen met de opschriften: "Bezoekt het 3e Vfereld
Jeugd Festival in Berlijn", "6 Juli Jeugd Vredestrek" en "Voor
Vrede en beter Onderwijs".
Nadat reeds vanaf 10 uur op het sportterrein was gevoetbald en
volleybal was gespeeld, opende te ongeveer 11.15 uur een onbekend»
jongeman namens de redactie van het blad "Studie en strijd" de
Lsnddag raet een kort begroetingswoord. Hij riep alle aanwezigen
een hartelijk welkom toe en deelde mede, dat deze dag, als afsluiting van het 4-maandenplan, waardoor enige honderden nieuwe
leden waren gemaakt, een feestdag was voor de OPSJ-ers en belang'
stellenden. Sr-zou deze dag veel te genieten zijn van sport, spe
dans, muziek en cabaret en niet te vergeten in de kramen en tenten van vermaak. Speciaal wekte hij op om de tentoonstelling
"Onderwijs in dienst van de Vrede" te bezoeken. Deze tentoonstel
Hing heeft ook in Praag gestaan en het was de bedoeling om deze
ook in een gebouw in Amsterdam te organiseren. Daar de zaalhuur
over het algemeen veel te hoog is, is dit niet kunnen doorgaan e
'is de tentoonstelling daarom op dit terrein gebracht.
•Als verrassing deelde hij mede, dat de voorzitter van de OP3J,
gisteravond is thuis gekomen uit China, waar hij een'internationaal congres van studenten heeft bijgewoond. In de loop van de middag zal deze een kort
woord spreken over zijn reis.
Spreker^verklaarde hiermede de Landdag voor geopend.
Hierna werd een uitgebreid programma afgewerkt van voetbal, volleybal, hardlopen, springen, en estafette. De sportnummers werdei
afgewisseld door solo-zangers, accordeon-muziek en samenzang.
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Gemeenschappelijk werd o.a, gezongen het OP&T-lied, hetgeen echter zo
gebrekkig ging, dat de zangleider er zijn misnoegen over uitsprak.
Voorts traden op een OPSJ-balletgroep, die volksdansen uitvoerde en
een cabaretgezelschap, dat het onderwijs, zoals het gegeven wordt in
de Westelijke en Oostelijke landen, onder de loupe nam. Daaruit moest
blijken, dat in de Oostelijke landen, waar het geld wordt besteed in
dienst van de vrede, het onderwijs op steeds hoger peil kont, terwijl
in de Westelijke landen, waar alleen maar ,^eld is voor bewapening,
het onderwijs in een noodlijdende positie Is gekomen.
Verder werd medegedeeld, dat sympathie-betuigingen waren binnengekomen
uit verschillende plaatsen in Nederland/en van geest-verwante organisaties uit andere landen.
'
Het woord werd geroerd door:
. .
1<3 Een onbekende vertegenwoordiger van het A.ÏT.J.V., die de O.P.S.J.
en "Studie en Strijd" feliciteerde net deze prachtige landdag. Hij
zei, dat het A.N.J.V. zich verheugt over de gestadige groei van de
O.P.S.J. en haar blad. Hij sprak de hoop uit, det orgenisnti*» en
blad zich ten volle zuilen blijven geven in de strijd voor een goede
toekomst van de jeugd en voor de vreae. De aanvallen van de reactie
op de arbeiderswereld worden steeds heviger hetgeen o.a. blijkt uit
de bestrijding van "onze" organisaties en de verscherpte passencontrole
van degenen, die naar de Oostelijke landen reizen.
2e Anna van der LUGrT e.v. Harmsen (geb. 24.2.192.5,
), hoofdredaetrice van "Studie en Strijd". Zij.deelde mede, dat door het viermaandenplan de volgende resultaten waren bereikt: er zijn 400 nieuwe
leden in de kring van de O.P.S.J. en -Studie en Strijd" opgenomen.
jVertber zijn er naast de 12 bestaande afdelingen van de organisatie
112 nieuwe afdelingen gevormd en zijn er nog 10 in voorbereiding,
p-ezien het feit, dat 4 jaar geleden de O.P.3.J. werd opgericht,
noemde zij de groei.van de organisatie geweldig. Zij .wekte alle
leden op tot intensieve activiteit. De strijd voor de vrede en beter
onderwijs gaat voort en mag niet verflauwen. V/ij mogen niet rusten
voordat de 5 grote mogendheden een vredespact gesloten hebben. Ook
in het belang van het onderwijs is nog veel te doen. Het moet maar
eens gezegd worden (of mag dat soms niet?), dat er op onderwijsgebied nog vreselijke toestanden heersen. 3r is b.v. in Amsterdam
een school -en misschien zijn er nog wel meer- waar nog leerboekjes
uit het begin van de vorige eeuw worden gebruikt. Op de subsidies
voor het onderwijs wordt bezuinigd en scholen worden er niet gebouwd.
Er is blijkbaar geen geld voor het kat op hoger plan brengen van het
onderwijs, men besteedt het geld liever voor de bewapening. Men heeft
ook liever, dat men hier niet weet, dat in de sovjet-ünie grote bedragen worden uitgetrokken voor het onderwijs en dat daar de scholen
als paddenstoelen verrijzen. In dit land van de vrijheid en de vrede
wordt alles gedaan voor de jeugd. Ook op sportgebied, want nergens
teifwereld zijn er zoveel sportvelden en -parken als daar. Er zijn
veel mensen, die vanmorgen naar de lucht hebben gekeken in de hoop,
aat het zou gaan regenen, v/aardoor onze landdag had kunnen mislukken, maar zij hebben hun zin niet gekregen, want we kunnen gerust
zeggen, dat onze landdag schitterend geslaagd is.
, die een en ander vertelde
over zijn reis en verblijf in China, waar hij een internationale
bijeenkomst bijwoonde van studenten.

No. 1963-7-51,

<id. 11.6.1951.

Hij zei, dat hij in het enorm grote China veel gezien had en daar
met veel mensen h&d gesproken. Men had hem verteld, dat onder het
huidige regiem alles wat mogelijk is gedaan wordt voor de arbeiders en voor de jeugd, overal had hij dezelfde stemming waargenomen, een stemming die ook in Rusland heerst, n.l. dat iedereen
strijdt voor de welvaart en de vrede. Met vaste schreden worden
de slechte toestanden, die doelbewust door de vroegere regering
zijn gemaakt, verbeterd; jong en oud, maar vooral de jeugd werkt
hard aan de opbouw van het land. Op het studenten-congres heeft
spreker geestverwante Jongeren ontmoet uit alle delen van de wereld, het was daar één machtige eenheid, die blijk gaf van een
niet te doven strijdlust en van de wil om verenigd met jongeren
uit de gehele wereld te strijden voor een betere toekomst van de
jeugd en voor het bevorderen van de vrede. Uiteraard is op dit
congres gesproken over de studle-mogelijkheden in de verschillende landen. Daarbij is wel duidelijk gebleken, dat de landen,
die zo hard schreeuwen over vrede, maar tegelijkertijd zich tot
het uiterste inspannen voor de bewapening, niets over hebben voor
verbetering van het onderwijs, terwijl in landen als China en de
3ovjet-Unie, waar werkelijk vrede en vrijheid is voor iedereen,
kosten noch moeite v/orden gespaard in het belang van het onderwijs en de sportbeoefening van de jeugd. Die scholen, die hij in
China gezien heeft,zijn daar een voorbeeld van: nieuwe gebouwen
en nieuwe leermiddelen en wat belangrijktfü'leerkraehten, die
doordrongen zijn van de leer van het communisme. Spreker hoopte
vurig, dat ook weldra in ons land de toestand zodanig veranderd
zal zijn, dat de muffe geest van het kapitalisme weg is en de arbeiders en de arbeiders-jeugd, studerend of werkend, zullen kunnen leven in een maatschappij, waarvoor zij thans nog met alle
krachten moeten strijden.
Als slotnuiauer van de Landdag werd een Studie en Strijd-spel opgevoerd, hetgeen bestond uit gesprekken tussen onderwijzers en
leerlingen, een nabootsing van een Jeugd-kamp e.d. Eea en ander
ging erg stuntelig, waarvoor reeds vóór de opvoering, ovenals
vóór het optreden van het cabaret-gezelschap, ean de toeschouwers clementie werd gevraagd.
Vorengenoemde tentoonstelling bestond uit een verzameling van
foto's en tekeningen, alsmede leerboekjes uit verschillende landen, waardoor een vergelijking werd gemaakt tussen het Oosten en
het Westen, waarbij eerstbedoelde landen ver uitstaken boven de
andere.
Verder werd in een tent een (technisch slechte) film vertoond
betreffende karapleven, sport en spel van de c.P..S.J. Vanaf het
podium werd voor de microfoon bekend gemaakt, dat 600 bezoekers
in de filmtent waren geweest en dat de totale opbrengst ven de
daar gehouden collecte was Fl. 9,—, hetgeen een zeer laag bedrag werd genoemd.
Te ongeveer 17.5P uur was de Landdag geëindigd. 3r deden zich
geen bijzonderheden voor. Bij de bezoekers was slechts een matige interesse waar te neraen. De uitvoering van het programma
was roiüraelig. Va&k klonk de stem van de sportleider door de luie
spreker op het sportterrein dwars door de stem ven een nierof003
zander op het andere veld. Een en ander maakte de indruk van ee;
haastig in elkaar gezet feest, niettegenstaande bij de opening
was gezegd, dat veel zorg was besteed aan de voorbereiding erva'
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1951.
A,

NIET O.K.
s ACD/ H !.•
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In antwoord op Uw boven 'aangehaald schrijven betreffende een op 26 en 27 Hei 1951 te ^ w o l l e r k e r s p e l gehouden 0.P.S,J.-kamp, heb ik de eer U te berichten dat mij na het doen instellen van een onderzoek
niet gebleken is, dat in de gemeente Z\'70LI,PHK5RSPEL een
dergelijk kamp werd gehouden.
Indien evenwel toch een dergelijke samenkomst in genoemde gemeente gehouden mocht zijn, dan moet deze wel
van zeer beperkte omvang zijn geweest, aangezien hiervan
bij mijn o.h. personeel in die gemeente niets is gebleken
ron * Q

E i nde.

MINISTERIE VAN
aiNilENLANDSE ZAKEN

.0.: 3X

Ond.:

UiïGEBOètt]
''s-^Graveuhage, 16 Juni 1951

111350

0.P.S.J.-kamp te
Zwollerkerapel
TT

IcL/h 3
Volgens een bericht in "Be Waarheid" dd. 30.5.1951 werd
op 26 en 27 Kei 1951 te Zwollerkerspol fer.ii. O.^.S.J .-kamp gehouden, waaraan door afdelingen van de O.?.S.J. uit het Noorden (vermoedelijk Groningen en Leeuwarden) en het Ooaten van
ons land werd deelgenomen.
Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten wat U
omtrent dit kamp bekend is geworden. Naast hetgeen werd besproken, gaat mijn belangstelling in het byzonder uit naar de namen en adressen der deelnemers.

.an de Heer
Dis trio tsooruiiiandan t
der Rijkspolitie
te
Zwolle.

HET HOOFD VAN DE DIENST
namens deae:
i,

//t?
Verbinding: ïTo.12
Doss.153/21
Onderwerp: O.P.S.J.

13 Juni

''"15 JUMH95V

B.O.S. van 4 Juni 1951
Ho.110351 M.v.B.a.
Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt
het volgende medegedeeld:
De landdag "Studie en Strijd" werd gehouden op het
terrein van S.V.V.K. "De Meerboys" aan de Kruislaan te
Ajasterdam. In gebruik waren twee voetbalvelden. Op het
ene veld waren banen uitgezet voor athletiek wedstrijden.
Op het andere veld was een primitief podium opgericht,
versierd meu vlaggen van landen achter het Ijzeren Gordijn. De vlag van Joego-Slavië ontbrak. De ereplaats onder de vlaggen werd ingenomen door de Nederlandse driekleur. Op het podium was tevens een geluidsinstallatie
aanwezig. Kondom het tweede terrein waren bovendien tenten opgezet voor varscnxilende doeleinden, n.l. verkoop
van brochures en kranten van de O.P.S.J., boekwerker van
de Uitgeverij "Pegasus" en tenten voor enkele spelen.
In de consumptietent was een inrichting opgebouwd
voor het geven van filmvoorstellingen met korte journaals
uit het leven van de bevolking achter het "Ijzeren Gordijn
Tevens was er in de consumptietent een primitieve tentoonstelling ingericht met fotomateriaal en leuzen tegen het
"antieke" en tegen het Amerikaanse oorlogsonderwijs.
De landdag begon om 10.00 uur en eindigde oin 16.00
uur.
Het openings- zowel als het slotwoord werd gesproken
door:

bedroeg

, <3ie in opdracht van de O.P.S.J. de executieve
zitting der l.U.S. in Peking bijwoonde en die op 9 Juni
1951 vandaar terugkeerde.
"i sprak zowel in zijn openings- als in
zijn slotwoord over de Nederlandse regering, die volgens
hem alles besteedt aan oorlogsuitgave'Vjen voor verbetering
van het onderwijs geen gelden ter beschikking kan stellen.
Over zijn verblijf in Peking heeft hij nog even gesproken.
Hij had aldaar een schat van kennis opgedaan, doch wilde
thans hier niet verder op ingaan. Hierover zou hij later
spreken.
Het aantal bezoekers feeé*e»g van de landda&/plm. 750
jongens en meisjes van leeftijden variërend tussen 14 en
2t? jaar. De meesten waren afkomstig uit Amsterdam. Uit
Rotterdam was eveneens een delegatie aanwezig.

-2-

Tijdens de balspelen en athletiek wedstrijden werd
nog medegedeeld, dat de winnaars van de verschillende onde:
delen bij wijze van beloning een gratis verblijf zouden
ontvangen voor het Derde Jeugdxestival, dat van 5-19
Augustus a.s. te Berlijn wordt gehouden.
Wie de prijswinnaars waren is vooralsnog niet kunnen
blijken, (einde)

3ntv. bêw.- - •
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MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

No.:

:

Antwoord :-

\—

»s-Gravenhage,20

3X111665
O.P.S.J.
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Volgens het O.P.S.J.-orgaan "Studie en Strijd" van
Mei 1951 is te Uwent op 5 Kei 1951 »«n "groot gemaskerd
bevrijdingsfeest voor scholieren*1 gehouden. Eort na dit
feest zou een O.P.S.J.-afdeling zijn opgericht.
Ik moge U verzoeken mij
wat U hieromtrent bekend is.
gaat o.m. uit naar de omvang
dige personalia en politieke
leden.
Aan de Heer
Korpschef van Gemeentepolitie

te
F > o g a/d

te willen doen berichten,
Mijn byzondere belangstelling
van de afdeling en de volleantecedenten van de bestuurs-

J HET BDOPD VAN DE DIENST
h*
namens deze:

2 a a n.
J. G. Crobbscdaro

Verbinding:31
Ho.1583.
Antw.sahr.d.d. 21 Juni 1951.
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12 Juli 1951.
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No.111667.

Onderwerp: P.P. S. J.
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ACD|
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Met "betrekking tot uw terzijde vermelde brief heb ik
A \e eer U te berichten, dat dezerzijds tot op heden niets
'
is gebleken van het bestaan van een O.P.S.J.-afdeling in
deze geneente.
"einde*.

.lan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te
> s-G- r a v e n h a g e_«

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

N o.:
f>nd.:

j

's-Gravenhage, 21 Juni 1951

: 111667
O.P.S.J.

IIId/h 3
In het O.P.S.J.-orgaan "Studie en Strijd" vanjfóei 1951
wordt medegedeeld, dat te Apeldoorn een tweetal leqan van de
O.P.S.J., 52 handtekeningen verzamelden onder de oproep van de
wereldvredearaad.
Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten of hieruit
mag worden geconcludeerd, dat te Uwent een 0.P«S.J.-afdeling
zou bestaan. In bevestigend geval ontvang ik gaarne inlichtingen terzake.
Aan de Heer
Commissaris van Gemeentepolitie
te
A p e l d o o r n.

HET HDOPD YAN DB DIENST
namens dese:

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

s-Gravenhag«, 20 Juni 1951

S, .: Ji: 111667
Ond.i

O.P.S.J.

I T. I d/h 3

In h»t O.P.S.J.-orgaan "Studie «n Strijd» van Mei
wordt melding gemaakt van de"oude ervaren" afdeling
Deventer, welke in het kader van de vredesactie voor een
pact tussen de Grote Vijf in óé*n week 250 nandtekeningen
verzamelde.
Ik moge ü verzoeken mij omtrent het bovenstaande wel
te willen doen inlichten.

Aan de Heer
Commissaris van Gemeentepolitie
te
Deventer.

HET HOOFD VAN DE DIENST
namens deze:
k

J. G. Crabbendci::.

Verbinding nr.46.
Nr.5991.
Onderwerp : O.P.S.J.

2.7.1951,

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 20 Juni j.l. nr. 111667i houdende een verzoek om
inlichtingen omtrent de afdeling Deventer van
de O.P.S.J., welke in het O.P.S.J.-orgaan
"Studie en Strijd" van Mei 1951 wordt vermeld
in verband met de door die afdeling verzamelde
handtekeningen voor de vredeaactie, heb ik de
eer U te berichten, dat voor zover hier is kunnen blijken, een dergelijke afdeling te dezer
stede niet bestaat. Zeer waarschijnlijk wordt
hier de plaatselijke afdeling van het A..N.J.V.
bedoeld, welke zich inderdaad zeer voor de vredesactie inspant.
Einde..
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Betreft: Ov?,-S.J.
Antwoord op: .
boiirijven

- 5 JOU 1951/t
OP KAART
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Als antv/oord op:Uv/ bovenaangehaald
sclii'ijven, heb ik de eer U het volgende
te berichten:
Onutreeks April 1931 word te Leeuwarden een afdeling van de O.P.3.J. opgericht
Als voorlopig b G ü ^ m r v,rcrd ^ekosen:

Le afdeling Leeuwarden van de Ü . P . O . J ,
zou uit 6 leden bestaan,
e e :.rv/ar d en , 3-7-1951.

I. No.
O

' 2 6 JUNI 1951

X. --

ACD/
f*V

Antwoord op; Uw schrijven, dd. 4 Juni 1951,

No.ll03j6l

Onderwerp;
Het betrekking tot Uw bovenvermeld schrijven, bericht
ik U, dat hier omtrent de op 10 Juni 1951» op de voetbalvelden aan de Kruislaan t e -Amsterdam gehouden "Studie en Strijd
Landdag" niets is bekend geworden, ^ok ia niet kunnen blijken, of de afd. Hilversum van de 0 - P ' 3 « J » aan deze "Studie
en Strij d-landdag M medewerking heeft verleend.
Van de algemene situa^tie in de 0-B- S « J « > afd. Hilversum, is weinig bekend«
Van enige actie naar buiten, in welke vorm ook, van ge
noemde organisatie, ook in verband met het in Uw schrijven
bedoelde O.P« S- J.-vierrnaandenplan, werd hier niets bemerkt.

Hilversum, 25 Juni 1951-

i

V. 13.
19-7-31

Nr. G. 397/50-4.
Bericht op schrijven; STr.96782 dd. 16-

?*23JUU1951 i

ACD|
In verband met nevenvermeld schrijven wordt bericht
dat alhier omtrent de oprichting - of van enige activiteit van een afdeling van de O.P.3.J. tot nu toe niets
is gebleken.

06-

Juinde.

I.D.Ho.712.
\r Mfcl ••-••'-•
ACD/g

DAT#-"

Ond.: O.P.S.J.

1 PAR: Vfc

In antwoord op Uw brief Ho.110351,d.d.4 Juni 1951,wordt''
bericht,dat van enige activiteit van de O.P.S.J. te Rotterdam geen sprake is.
De organisatie voert een zeer noodlijdend bestaan en hoev/el,op papier,de 0.P.S.J.»-afd.Rot t e_r dam, nog steeds circa 35
leden telt,is van enig verenigingsleven geen sprake.
Omtrent de resultaten,behaald in het 4—nfesndenplan,zdjn
geen gegevens bekend,doch aangenomen mag yorden,dat zij van
zo minieme aard zijn,dat hieromtrent wel/niets gepubliceerd
zal worden. (EINDE)
Aan B.V.D.

LÏO .:

O

In antwoord op Uw
nevenvermeld schrijven dei. 1^ Januari 1951 heb ik öe eer U mede te
d e l e n , d u t tot op heden alhier
niets is gebleken omtrent de oprichting V ü r i e e n (nieuwe) afdeling
•van de O.P.S.J".
28 „augustus 1951.

O

G op i e voor CA'.V I

O

RAPPORT VAfi O
AAH B III CAW
5o.t
3238
Ba r.t D.3.0.PERICLBS

ut
A|.n».:
Voor :

Op 9 October kv<am de Larxlatl»oh» warkgrotp
van de D.S.O.Periclea bijeen. Opkomst een Kleine zo Btenaen»
waaronder 4 of ^ nieuwe leden. Bit jaar zal het "communistisc
manifest" van M£R£ en EH&ELS behandeld worden.
Deze avond voerde practiech alleen
het woord. De inleider v or de volgende keer is
".

O
KB, 17 October 1951

VERBINDING

No,
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0.P.S. J.-kampen.
Jwven dd. 20-6-«51, No.111668,
OP

A 11^11 a+.'na

T

-•«"««"1931

ACD/

ACDf
r, V

O

P'R:

—ifc ar aanleïaing van Uw voormeld schrijven v/aar in U
een overzicht vraagt van de volgens het O.P.S.J.-orgaan
"Studie en Strijd" van Mei 1951 in de tijdvakken van 21 Juli
tot 28 Juli 1951 en van 28 Juli tot 5 Augustus 1951 te houden
0.P.S»J.-zomerkampen, heb ik de eer U het volgende te berichten.
Het kamp hetwelk van 21 Juli tot 28 Juli 1951 zou
worden gehouden is niet te O m m e n doch waarschijnlijk
te N u n s p e e t gehouden. De reden hiervan is mij niet
gebleken.
Voor het tweede kamp arriveerden op Zaterdag 28 Juli
1951 te O m m e n 42 deelnemers. De leiding hiervan was in
handen van
r
voorzitter van de organisatieraad der O.P.S.J., 1

Aangezien inmiddels gebleken was dat de deelnemers
aan dit kamp niet in het bezit v/aren van de voorgeschreven
kampkaarten van de A.N.W.B., is het kamp op Dinsdag, 31 Juli
1951 opgeheven en zijn de deelnemers vertrokken. Niet bokend
is geworden of zij naar hun woonplaatsen zijn teruggekeerd
dan wel elders gelegenheid hebben gevonden het kamp voort te
zetten.
Van enige politieke activiteit is niets gebleken. De
tijd werd doorgebracht met wandelen en dader e sportbeoefeninf
Het kamp zag er wanordelijk uit en er heerste weinig discipline.
Het kamp werd gehouden bij
Deze is de Christeli jk-ïïistorische beginselen toegedaan en v/as niet op de hoogte van de politieke
ideeën van deze kampeerders.
Zijn kampeer-exploitatievergunning is ingetrokken omdat hij lieden liet kamperen die niet in het bezit v/aren var.
de vereiste kampkaarten.

E i n de

. bew:.._.................../......... ...
MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE SAEEN

-iappc-1
-......^A/./'
.-"-'v- c .-•< . / ':" -; ' " 'a-Gravenhage, 20 Juni 1951

«o.. 3X1H668
Ond.:

| UITGEBOËRT]

0. P. S. J. -zomerkamp
Illci/h J>
.Vallioht ten overvloede moge ik U berichten, dat
volgens het O .P. 3 .J. -orgaan "Studie en Strijd" vaa ï.lei
1951 van 21 Juli tot 28 Juli 1951 en van 28 Juli tot 5
Auguetus 1951 te Ommen O. P. S .J. -zomerkampen zullen worden gehouden.
Ik verzoek U mij t.z.t. hiervan een overzioht te
willen doen toekomen*

Aan de Heer
^ '^triotacommandant
a^r Rijkspolitie

te
Z w o l l e .

HET HOOFD VAK DE DIENST
.namens dezej
l

Ontv. bew
NISTERIE VAN
NEHLANDSE ZAKEN

's-Gra

i 1951

111668
Ond.;

O . P . 3 . J . -zomerkamp

i lid/ i 5

Wellicht ten. OTervloede moge ik U berichten, dat
volgens liet 0.P.S.J.-orgaan "Studie en Strijd" van Mei
1951 van 21 Juli tot 28 Juli 1951 te Mierden een O.P.S.J.zomerkamp zal worden gehouden.
Ik verzoek U mij t.z.t. hiervan een overzicht te
willen doen toekomen.

de Heer
achef van Gemeentepolitie

H a r d e r w ij k.

HET HOOFD VAN DE DIENST
/, namens deze:

KAART

I.D. No.: 1377.

a i1* A T f '.'

-

31 OCT m\<

3etr.: "K.A.R." (O.P.3.J.)•

Hierbij v/ordt, in afschrift, oen exemplaar
toegezonden van " K A R " » het mededelingenblad van de
'' Organisatie Progressief Stucrér'ende~ Jeugd" , af d» Rott er d ara
EI M IE.
Arm : B.V.D.

- AF S C H R I F T -

U-i-1} j

\\ \
WERBLDJEUGDDAG.
10 Nov. 1945*10 Nov. 1951.
.6 jaar W.F.D.J. ja, Kam deze dag, herdenken is een feestdag en geen
gewone, deze dag vieren 80 mill. jongeren feest omdat zij de eenheid
vonden en zich niet door Amerikaanse ijzergordiinen laten scheiden,
wat het Wereldjeugd-festival wel "bewezen heeft. Daarom lueft onze organisatie iu samenwerking met het A.K.J.V. e.a. besloten om een enorme feestavond te organiseren. Deze avonrf zal volkomen in het teken
van internationale solidariteit staan. Wij brengen jullie dan ook eer
programma w?ar pit in zit en na afloop gaan we dansen, geef je dus 01
en neem je vrienden mee.
De toegangsprijs is F.-.50 en het wordt gehouden in de zalen van het
Doofstommeninstituut voor de rechternrasoever en in het Zuidervolkshuis v.or de linkermaasoever toegang F. -.30.
20 Oct. is er weer een belangrijke Studiegroep waar je een heleboel
van kunt leren voor je ontwikkeling.
27 Oct. een inleiding door >nen bestuurder van de N.J.H. over natuurschoon bij Koops in de Rauwenhoffstraat 28, om S uur.
Natuurlijk hebben alle leden wel eens van de befaamde beroemde en beruchte O.P.3.J. kampen gehoord. Zo'n kamp gnan we weer houden op
2-3-4 November a.s. in de Holl. Rading.
Natuurlijk komt Rotterdam weer met z'n beroemde handbal ploeg op de
proppen. Een machtige bonte avond een pro,cht van een nachtwandoling
en een niet te vergeten kampvuur stran weer op het programma.
Gsef je zo spoedig mogelijk op bij Puck.
30 Oct ie er een belangrijke avond die weer in het teken van het gehouden Festival in Berlijn staat. We beginnen om 8 uur in gebouw de
Vereniging, Heemraadssingel 265»
Op deze avond spreekt o.a. een lid van het Festival scholieren comité
en enige Rott. scholieren.
Scholieren van kweek en M.T.S. zijn hiervoor uitgenodigd.
Ook kun je er een kleine maar waardevolle tentoonstelling bezichtige
Dus Dinsdag a len present in gebouw de Vereniging.
Breng medescholieren mee n:iar deze belangrijke avond ! l 1 1 1 1 1 1 !
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
HANNIE SCHAFT HERDENKING 25 NOV.
Wie bij Bloemendaal de duinen intrekt ziet reeds van verre een een- voudig -

voudig houten kruis staan.
*»
Dit kruis geeft de plek aan, vaar;Hecrlands duinen, die
jonge helden oen laatste rustplaats vinden, die in de
strijd tegen fascistische overweldigers hun leven lieten.
In hun strijd voor de vrijheid tegen oorlog, zijn zij ten

nauwste verbonden met do jeugd van nu.
Hannie Schaft, Piet van Staveren, Raijmonde Dien, Niek de
Pater é^n verlangen, éenwil
VHS DE.
Duizenden jongens en meisjes zullen dit j ar weer naar
Bloemend?al gaan om Hannie Schoft te herdenken en de oorl>gsdrijvers te verzekeren dat de strijd van Hannie Schaft
vo. rtgeset wordt, tot dat hun idialen verwezelijkt zijn.
Samen met de jeugd uit de bedrijven zullen wij naar Bloemendaal gaan.
Zondag 25 Nov. per bus nonr Blcemendaal I. 3«50 per persoon.
Het geld kon gespaard v/orden vant sp'-^rk^arten zijn -snwezig bij de secr.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
»

'j

Bij onze penningmeester zijn nog verkrijgbaar
de nieuwste World Student News over het
Festival, I.U.3'. - speldjes,W.F.D.Y-speldjes
e . d . meer.
Door een zakgeldlbos li/a wpr\gt_ oeji flinke duim
om te liften gevraagd.

Verbinding 54.
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LTJ:r"'-"'^n ^ërbafcd met het Schrijven, no,
99973, d.d. 15 JanUari 1951 en no. 111350, d.d
16 Juni 1951, van Wt Ministerie van Binnenlandse Zaken, houdende het verzoek om inlichtingen aangaande O.P.S.J.» kan het volgende
worden vermeldt
Te dezer stede bestaat een afdeling van de
O.P.S.J.. Deze afdeling telt tien leden.
Ais bestuurslid is bekend :

Verdere namen van leden of bestuurleden zijn
nog niet bekend.
Van enige activiteit is totdusver niets gebleken. Ook niet op de Middelbare- en MÜLO-scholen.
In geen enkel opzicht bestaat er samenwerking
tussen de O.P.S.J. en het A.N.J.V..
Het.orgaan " STUDIE en STRIJD " wopdt alhier
praktisch niet gelezen, althans- dit orgaan is
tot op heden nergens gesignaleerd kunnen worden.
De aandacht van no. 54 blijft gevestigd op de
O.P.S.J.. Mocht hieromtrent iets nadere bekend
worden, dan zal dit worden gerappvrteerd. Eind

11 December 1951.
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Verbinding: 19
C/2 no 1250'51 OPSJ
Onderwerp: Verslag van het kamermuziekconcert, gehouden
onder auspiciën van de International Union
of Students op 16-12-51 in het Oranjehuis te
Utrecht.
Deze bijeenkomst werd te Utrecht geheel voorbereid en
eigenlijk gehouden door de plaatselijke afdeling van de
Organisatie van Progressief Studerende Jeugd (O.P.S.J.)»
waarvan het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningm.:
Beide laatstgenoemden zijn broers en wonen
De penningmeester,
had
de grote zaal van het "Oranjehuis"gehuurd (zaalcapaciteit
plm 400 personen). In Utrecht waren enkele reclamebiljetten
verschenen, waarin deze avond werd aangekondigd als een
avond van de I.U.S.
De zaal werd ten 19.30 uur opengesteld. Bij de ingang
waren plaatsbewijzen verkrijgbaar tegen 60 et per stuk.
Ten 20.10 uur waren plm 125 personen aanwezig, waarvan
er nog ongeveer 25 kinderen waren, die op de lagere school
thuis hoorden. Verder waren er een aantal oudere personen,
kennelijk geen scholieren zijnde, en de rest bestond uit
jeugd van diverse pluimage, doch Utrechtse studenten waren
practisch niet aanwezig. In de zaal waren enige oude
reclameplaten aangebracht, zoals "International Student
Week 10-17 Nov. 1950", "Paix, Peace, M.H.P." (wat de afkorting M.H.P. betekent is niet duidelijk), "World Youth
Day for Peace", en "Zonder Uw medewerking loopt de zaak
vast".
Om 20-15 uur werd de avond geopend,
door
~. Na een welkomstwoord hield hij een korte toespraak, waarin hij de manifestatie van het Wereldjeugdfestival te Berlijn memoreerde, waar jonge mensen van alle
mogelijke standen met elkaar gesproken hadden en elkaar
trachtten te begrijpen. Dit is zeer nuttig voor het bevor,deren van de wereldvrede. Spreker hoopte dat ook in Nederland spoedig een festival voor de jeugd gehouden zou worden en zeide dat er dan waarschijnlijk een kamp zou worden
ingericht, doch positieve gegevens kon hij nog niet verstrekken. Verder sprak hij over de muziekstukken die deze
avond ten gehore gebracht zouden worden en zeide o.m. dat
het spelen van compoiities uit zes verschillende landen
de internationale sfeer met zich bracht en dat als zodanig
deze avond ook een bijdrage voor het behoud van de Vrede
was. Meerdere keren beklemtoonde spreker dat het streven'
van de T. TT. S. voornamelijk was net bereiken van een vrede
tussen de Grote Vijf. Hij deelde zijn gehoor mede, dat
"bijna" een der bestuursleden van de JLUS OP deze Utrechtse
avond was ge we e s ï, nTTT
.Deze vertoefde nl. in
Nederland en had het plan gehad ïe Icomen, doch moest plotseling weer weg. Hi^,
, stuurde nu een bericht aan
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de vergadering, hetwelk spreker voorlas en dat naast het
overbrengen van zijn grdten enige algemeenheden inhield,
zoals "succes bij het werk", etc.
Uitvoerig ging spreker bij zijn betoog voor de vrede en
tegen het nationaal socialisme, fascisme en oorlogsdrijven
in op de toestanden, zoals deze volgens hem zich nu nog in
Italië voordeden, waar nog leerboeken uit de tijd van Mussolini met fascistische tendenzen in gebruik waren, terwijl
tevens fascistische gebruiken in ere werden gehouden. Vele
leerlingen hadden met medeweten der onderwijzers deze leermiddelen verbrand en een brief daarover aan de minister geschreven met het verzoek om in het bezit van "goede" leermiddelen te worden gesteld. De desbetreffende minister had
klaarblijkelijk een foutieve instelling en stuurde precies
gelijke boeken, die weer op de brandstapel werden gelegd.
Nog steeds zitten die leerlingen nu zonder boeken en behelpen zich met dictaten der leraren. Ook in Nederland
was nog een boek over Mussolini, aldus spreker, nl. dat
van de schrijver Jan de Haas, die in Mussolini blijkbaar
een groot man zag, door wie Italië* er bovenop geholpen was.
Dank zij de werkzaamheid van IUS en OPSJ was het aantal
van soortgelijke boeken echter al zeer verkleind.
Speker kwam daarna tot de musici van deze avond. Hij
beval aan, speciaal op Haakon Stotijn te letten, die er
zijn werk van maakt, steeds meer mensen met zijn muziek
gelukkig te maken en daardoor de Vrede wil steunen. Dit
tracht Stotijn te bereiken door voor het volk te gaan spelen
Stotijn ontmoet zeer veel tegenstand, doch niettemin zet
hij door. In Nederland heerst volgens spreker afbraak van
de cultuur door de schuld van de regering die te weinig
aandacht aan de cultuur besteedt en te veel geld voor de
bewapening uitgeeft. Eenieder moet zich overal en bij elke
gelegenheid hiertegen verzetten!!
De vervolgens gespeelde muziekstukken werden goed vertolkt
vooral Dr. ^ebling en Stotijn oogstten veel bijval. De
zangeres Lya J3iyerts sprak zeer slecht Nederlands en zong
Poolse, Boemeense of Hongaarse liedjes. Bij punt 4 van het
programma (zie bijlage) zei Dr. Bebling dat Chopin een groot
strijder voor de vrijheid van het Poolse volk was geweest
in de tijd dat zijn land door het Tsaristische Rusland was
bezet. Kinderen boden de musici en de zangeres aan het einde
bloemen aan. Een slotwoord werd niet gesproken.
Tijdens de pauze waren boekjes en tijdschriftente bezichtigen, o.a. "World Student News" (prijs 15 et, jaarabonnemen
/ 1 »-)« Dit blad zieker verzorgd uit en meerderen abonneerden zich hierop. Voorts lagen er " 21 unforgetable days in
the Soviet Union", "Youth sings", met opschrift in verschillende talen, zowel Engels als Russisch, "Studie en Strijd"
en "Onderwijs en Vrede".
De avond had een zeer rustig verloop.

Bijlage: programma
invulstrook IUS.

Deze avond is georganiseerd door één der
ij de l.u.S. aangesloten organisaties, de
rganisatie van progressieve studerende-jeugd,
de O.P.S.J.
De O.P.S. een organisatie, voor en'van scho- '
ierèn, komt op voor gelijke ontvvikkelings-mogeijkhéden voor allen, onafhankelijk van overtuiing of finantiële draagkracht, voor verbetering
an het onderwijs en behoud van de vrede.
De 0.P.3.J», organiseert lezingen, studie roepen, culturele avonden, sportdagen, weeknd- kampen, discussie-avonden enz.
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Vriendschaps concert»

>

Xya Sivert - Zang.

Arie jongman - fluit.

Haakon Stotijn - hobo.

Dr. "berhard Rebling - piano,

J.U.S,

1. Canzon a duo Canti.

Prescobaldl.

f l ui t, hobo en piano.

'

. 2. Souterliedekens
« van ,,_,_ _. x
ö. van den Sigtsnhorsta. Den Jïey staet vrolyck in si
b. cpemt doot tot mij.
c»- 'Die mij morgen wecken sal,
d. languir ne fault.
hobo en piano.

d. i.
-La ch
on
fluitsolo

Kanrteicky

P. chOpin.

4. rjazurka f. kl. terts.
p. chopia.
Polonaise as gr .terts.
id.
pianosolo.
5. Moja pieszcrotea
•
zang en piano
6. A gdy bgdzie sloace >%

" Pools v ° i .
Roerneens volkslied
zang en piano.
- Pauze. -

Mussorgsky.
i
.

7. Joueurs de flüte
- - A.Roussel,
penKrishna. .
'
.
Mr .'de la Pegaudi. " " . , ,
Tityre» •
. .•
-fluit en piano.

8. Tee kinderliederen.
Grapje.
,
Hopalc.

9. pilky, Moravische dans. L.Janacek.
2 Armeense .volksdansen. K«Kerworkjan.
Toccata
' S.Lewina. -

pianosolo*

bewerk
J.Rc

Eugsne Go

10. Drie oud Hollandse Boerendansen
;lDe Spaanse boerendans5'
"Malle Kits"
"Soeir roosie root"

hobo en piano

11. Pastorale en Harlequinade.

fluit, hobo en piano.

-

Wilt u meer wet.en over de Internationale Studenten Unie?
• »

Vul onderstaand formulier inf U krijèt dan'- bericht over een
binnen kort te houden lezing over de activiteit van de I.U#S.
•C.

Naam . f ..... ^ ..... ... .,. ^, ,...,.
Woonplaats»»...................
S. v. p. deponeren op de tafel met literatuur in de pauze, of
achterlaten op de stoelen.

