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Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
De communistische "Organisatie voor Progressieve
Studerende Jeugd » vatte in het begin van dit jaar het
plan op om in samenwerking met de geestverwante Bömo<cratisohe Studenten Organisatie "Pericles" een conferentie te organiseren "ter verdediging van onze vaderlandse cultuurwaarden tegen de voortschrijdende afbraak"
Be voorbereidingen voor deze conferentie werden
zo uitgevoerd, dat een directe inmenging der Q*P.S.J.
of van "Perioles" naar buiten niet üou blijken. Me t
een drietal circulaires werd in April j»l. propaganda gevoerd in kringen van intellectuelen, kunstenaars
en studenten door leden van de 0.P.S.J.. In één daarvan wordt een "voorbereidend comité" gemeld, waarvan
de samenstelling -echter niet openbaar wordt gemaakt*
Be enkele aanduiding* da t het correspondentie-adres
van dit comité gevestigd is bij L« de JOËfG- - Weesperaljde 42 A te Amsterdam is voor niet-ingewijde adhaerenten de enige mogelijkheid om met de initiatiefne**
mera in contact te treden* (i, de Jong is waarschijnlijk identiek aan Lucas de JONCr» geb. 17.6.1926 te
Amsterdam, wonende aldaar, landelijk secretaria van
de O.P.3.J.).
Be eerst verschenen circulaire behelst een oproep,
welke zou zijn ondertekend door meer dan vijftig intellectuelen en kunstenaars, van wie het merendeel politiek zeer links georiSnteerd moet worden geacht. Echter hebben ook andersdenkenden zich tot een adhaesiebetuiging laten bewegen*
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In de oproep wordt betoogd, dat de verwaarlozing
en het verval op het gebied van onderwies en cultuur
ia Hederland het gevolg ia van het Overheidsbeleid inzake de bewapening.
"Hoewel wij geneigd zijn", aldus de tekst, "deze
«bewapening vanuit verschillende standpunten te
«beschouwen,zijn wij eensgezind van mening, dat
«een dergelijk beleid ten aanzien vaa ons onderwijs, onze kunst en wetenschap een ernstige achteruitgang van onze Nederlandse cultuur ten ge«volge heeft"*
In een nadien verspreide circulaire wordt beweerd, dat het nodig is "tegen het huidige beleid van
onze regering, die deze bewapening ten koste van alles
doorvoert, onze stem te verheffen".
De voorgenomen conferentie, die volgens de plannen onder de titel "Cultuur Bedreigd" op 1? en 18
Mei 1952 zal worden gehouden in het Koninklijk Instituut voor de fropen te Amsterdam, zal "deze stand van
zaken ernstig onder ogen moeten zien en wegen en middelen aangeven, die tot verbetering leiden»«
Ter bestrijding van de kosten van de conferentie wordt een beroep gedaan op eventuele adhaerenten»
Voor het inzenden van handtekeningen en gelden zijn
formulieren aan de circulaires gehecht,die na invulling van naam, adres en kwaliteit van de betrokkenen
aan voormeld correspondentie-adres moeten worden toegezonden. Reeds werd in het maandeverzich t van deze
dienst nr. 2 van 1952 op blz. 8 een kort bericht over
deze aangelegenheid opgenomen.
Opgemerkt wordt» dat de O.P.S.J. eind 1949 voor
haar toenmaals gehouden congres "Onderwije-Vrede11 dezelfde bemantelingetactiek met vrij veel succes heeft
toegepast: een aantal zeker niet tot het politiek
links-*extreme volksdeel behorende personen heeft zich
destijds met dat congres ingelaten.
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