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In nur.ama.r 6 van "de Poort", het orgaan vnn de 1'0rp;aniaat1e 
voor Pro~ressieve Studerende Jeugd" wordt in eon uitvoerig a~ · 
tikel Re ïO:::on op de bevoorrechting van het byzondcre onderwijs 
ten opzichte vnn het openbare en op het slecht~r worden van/het 
?!!iddelbaar Onderwijs. In V<Jrband daa.rnede· hebben - "ldus hét ar
tikel - "d.e st'J.denten de koppen biJ elka.~r n'estoken en een sroota 
plan opo:ezet". Un ~- artikel luidt dan ·;:oorde~ ijk verd•::!rl 

"E~ip:c dar!'en later \Yerè. de onder.·ijs-hrlp-actie ( 01~) psticht. 
"De directe'..-tr vnn de ~-jari"e HB: te Arnste:n1an (n.-3 eerste 5-
.. jari·~e) na ·1 het voorzi tte;...,scll~p op zich. Een k:cin comtW 'ftUl 
"e.r.r>Jun:laate Werke:r·s bep:on .djn MOeilijke tank. Deze sroe, 
"vo-:>rstandero vnn het openb"'a:r onder ;i,i 2 besl -,ton het peil Y&B 
"het onder:Ii je te gaan ve:~1o~en. Imneru, de ver~,:~aring Yaa 
"rec'"orc:n en diracteur·~n sprak 'indertiJd: "de ait .. atie bij ,OJUI 
"MiMelbaar Onderwijs is nu ~o ~e'.'IOrden, dA.t de scholierea aa 
" .u.n f~indexn:-:en nl.e'!.; met vrncl<t de un:i. VP.rsl tair<:~ studie sal
''l~~n 'kunnen voln:en". Dit is 11et r',rote l'!'evaar, dat het lfede:r
,.lnud::e volk, haqr cultuur en ]·laar w··temwhap• bedreigt 4ocn
"do v:·rnlochterinP: vn.n het ondnr ·i,js. Dat ~'erd ·r -rstn8ll 4ooa" 
l'tde J:nder 'ijs Hulp Actie. na. á··li:Dltijd ···:-la:1en Ut.Ident ..... 
''il<•n 'on<>:ere collega's !!ie ~Hmo 0·)k op (:e coll,~."'e-)anken hoPen 
n·~<:. ~itten, bij te "wer1cqn. Ie<L:>J'e '.?91~:\ 1':8.VH!l zi.~ llun Trlje 
"tijd aan de:~;; belanr.rijke taslc. Ren fSI"'.lot e.a~Jtal scholteren 
"::tan.k~~'~ v·.m deze P:Hlef"en:Hid .,.ebrui.!<: in.n rapportcijfers op te 
"!talen. De3e :Jnder-'lije Hulp Actie is een positi•'vo bijdrage 
"{':eword·>n in lF!t 1màer v,•n :le v rdediP,inp; van 11et openbJUU~ 
"-J;<der ·ijs. Zij is oolt een aanklr-t ht tegen het h i.d1ge oJi4_e:r
"·1i j sbeJ..eid. Een alarru:lok, die al1.evoorstanderu van het ope_a
"b:~ar onder.·; ij o tesa:nen roept. 
"Een gfJSloten front van V;JOr<.J.i tGtrcvcnde etaoenten en aQb.olte
"rcn, ·leraren en onder.vi jzerG 1ran hierop nlec'lt~· het goe4e 
"ant;oord zijn. 

Naar aanleiding van het vorenetaPnde heb 1k de eer U te T~r
zoeken !lij in ken~Jis te willon doen s~:ellen met de na.r.tm, pera._ 
nalia, pnliti ke ori!nterinp on verdc:- van belanr zijnde gege..-eu 
bet-re·~f, nde de in het artikel -r::enon:tClè n.B.S.-direct~r.;r. !eTeiUI· 
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zal H: dR.~rbij gaarne vernenen of' U iets bekend ie of bij onder
zoek is 1mnnen blij ken o:ntr~mt eP.n ev,~n+.ur le politieke. a.chtor
t~:rond van deze ac-ie, dan •-:e<l of ilierllan !Ordt deelr-enonen door 
pornonan, die drw.rbij politieke cl::vlcinden naetreven, In hevea-

. tigend p;eval zal ik het op prijB stelien do namen P.n verdr1re !~e
rrevens van èe betrokken ·personen te mor:en ontv~mgen. 

Het Hoofd van de 
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•s-Gravenhage, 30 Juni t949. 
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Cnd.: Onderw1ja-Ru1p-Act1e rappelt-· .. · .:.:.: .:-. 

Hiermede moge ik U in herinnering brengen mijn 
schrijven No. 41317, dd •. 9 September 1948, waarin ik 
U verzocht mij te willen doen inlichten omtrent de 
Onderwijs~iulp-actie· (OHA), we3rvan de directeur ven 
de eerste 5-jarige TI.~.s. te Amsterdam het voorzitter
schap op zich ~em. 

~et een spoedige beantwoording zult U mij zeer 
verplichten. 

Aan de neer 
!Ioofdcor.unissaris van T·olit1e 
te 
AESTTmDAM 1 
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