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HET 9e QPSJ-CONGRES

S a m e n v a t t i n g

Op 5j 6 en 7 januari j.l. werd in Soest het 9e congres gehouden
van de Organisatie Progressieve Studerende Jeugd, een kleine, communistische organisatie voor schoolgaande jongeren.
Besloten werd in oktober a.s., ter gelegenheid van het 15-jarig
bestaan, een tentoonstelling te organiseren over het onderwerp "Leugens in schoolboeken". De nadruk zal daarbij liggen op materiaal over
Nieuw-Guinea, Suriname en Oost- en West-Duitsland. Inzake de militaire
voorlichting op scholen zal een manifest worden opgesteld. De OPSJ is
van plan binnenkort een protestbijeenkomst tegen rassendiscriminatie
te beleggen.
Het congres koos een nieuw bestuur van 19 personen met de Amsterdamse communiste Lenie ÏÏAKS als voorzitster.
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HET 9e OPSJ-CONGRES

Op 5» 6 en 7 januari j.l. vond in Soest in het kamphuis "De Lichthoek" het 9e congres plaats van de Organisatie Progressieve Studerende
Jeugd (OPSJ).

Congresinleiding
Lenie HAKS, de 20-jarige voorzitster van deze kleine, communistische
organisatie voor schoolgaande jongeren, hield de inleiding. Zij gaf een
kort overzicht van de in het vorige jaar gehouden acties rond NieuwGuinea, Berlijn en de opslag van atoomwapens in Nederland. Voorts herinnerde zij aan het OPSJ-aandeel in de solidariteitscampagne met het
Algerijnse volk en de daarmee samenhangende protest-demonstraties tegen
de Franse regering, de acties tegen rassendiscriminatie in Zuid-Afrika
en Amerika, tegen de moord op Loemoemba en de activiteiten in verband
met het centrifuge-project van de Amsterdamse professoren KISTEMAKER
en KETELAAR.

Commissie-vergaderingen
De eigenlijke werkzaamheden van het congres concentreerden z,±ch
rond een tweetal commissie-vergaderingen. Daar werden de plannen voor
de komende periode bekend gemaakt. Lenie HAKS had de leiding van de
commissie die zich voornamelijk bezig hield met de organisatorische
versterking van de OPSJ, Besloten werd in oktober 19Ê2 het 15-jarig
bestaan te vieren met een grote bijeenkomst in Amsterdam, waarbij gerekend wordt op 500 belangstellenden. Voorts ligt het in de bedoeling een
brochure uit te geven waarin de geschiedenis van de organisatie wordt
beschreven.

Tentoonstelling
Op de andere commissie-vergadering deelde het bestuurslid Paul
GEERLIGS mee dat in oktober ook een tentoonstelling georganiseerd zal
worden over "Leugens in schoolboeken". Zowel aan scholieren als aan onderwijzend personeel zal gevraagd worden materiaal bijeen te brengen
over onjuistheden in geschiede-nis- en aardrijkskundeboeken. De nadruk
G E H E I M

Behoort bij schrijven no. 628.982

Ex. .no.

-2-

G E H E I M
zal daarbij komen te liggen op Nieuw-Guinea, Suriname en de beide Duitse
staten.
De OPSJ heeft zich reeds eerder met een dergelijke actie beziggehouden. De vorige campagne, culminerend in een rapport met de titel
"Veranderingen op de Wereldkaart", handelde over de Sowjet-Unie en een
aantal Afrikaanse landen. Ofschoon het de bedoeling was dit rapport op
ruime schaal te verspreiden onder uitgevers van schoolboeken, aardrijkskunde- en geschiedenisleraren en scholieren, is daarvan niets terecht
gekomen. De OPSJ hoopt meer belangstelling

te vinden voor een tentoon-

stelling over veelbesproken gebieden als Oost- en V/e s t -Duitsland en
Nieuw-Guinea.
Militaire voorlichting op scholen
Militaire voorlichting op scholen moet volgens besluit van het
congres worden tegengegaan door het verspreiden van manifesten, waarin
duidelijk tot uiting moet komen, dat het "hele militaire gedoe" in Nederland een uitvloeisel is van de onderwerping van de Nederlandse regering aan het Amerikaanse imperialisme. De belangen van de arbeidende
klasse zijn daarmee niet gediend. Verder moeten OPSJ'ers proberen om
in de schoolpauzes met andersdenkende jongeren over het militaire vraagstuk te discussiëren.
Op korte termijn, waarschijnlijk al in de lopende maand , wil de
OPSJ een scholierenbijeenkomst beleggen tegen de rassendiscriminatie.
Het is de bedoeling zich van de medewerking te verzekeren van de hoofdonderwijzer van der MOLEN uit Amsterdam, die in 1961 het initiatief nam
tot de actie voor gratieverlening aan de toen ter dood veroordeelde
15-jarige Amerikaanse negerjongen Preston COBB.
Contact buitenland
Op het congres waren geen buitenlanders aanwezig. Wel werden begroetingstelegrammen ontvangen van de communistische Internationale Unie
van Studenten (IUS) en de Wereldfederatie van Democratische Jeugd (WFDJ)»
Beide organisaties ondersteunen het OPSJ-standpunt inzake overdracht
van Nieuw-Guinea en verwijdering van atoomwapens van Nederlands grondgeG E H E I M
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bied, Lenie HAKS deelde mee dat in 19&2 enige OPSJ'ers zullen deelnemen
aan de Aldermastonmars, die elk jaar met Pasen in Engeland tegen de
atoombewapening wordt georganiseerd.
Nieuw-Guinea
In verband met de kwestie Nieuw-Guinea verzond het congres een
tweetal brieven» In een ervan, gericht aan het Front Pemuda Pusap, de
federatie van Indonesische jeugdorganisaties, wordt medegedeeld, dat
de OPSJ de strijd voor overdracht van dit gebied aan Indonesië en de
terugtrekking van de Nederlandse militairen zo intensief mogelijk zal
voeren.
Nieuwe organisatieraad
Tijdens de besloten, huishoudelijke zitting werd een nieuwe organisatieraad van 19 jongeren gekozen (zie bijlage). Van de vorige, die
uit 18 leden bestond, keerden er 10 in het nieuwe bestuur terug. De
9 nieuwe leden zijn bijna allen van jongere leeftijd. Lenie HAKS werd
opnieuw aangewezen als voorzitster. Zij is tevens lid van het dagelijks
bestuur van het communistische Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV),
waar zij belast is met het onderhouden van de internationale contacten.
Mat congres
Aan het congres namen 50 jongeren deel in de leeftijd van 12-27
jaar. De gemiddelde leeftijd was 17 a 18. Dertig ervan waren jongens.
Van de verschillende schooltypen was de ULO het sterkst vertegenwoordigd.
Hoewel er voldoende tijd was uitgetrokken voor de discussies, werd
daarvan nagenoeg geen gebruik gemaakt. Vermoedelijk was dit een gevolg
van de aanwezigheid van vrij veel nog zeer jeugdige personen. Oudere
OPSJ'ers hadden terecht het gevoel te worden geconfronteerd met zaken,
waarover in feite reeds een beslissing was genomen.
13 februari 1962
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Bijlage.

Samenstelling OPSJ-Organisatieraad 1962

BERG van den, Hans

Amsterdam

Amsterdam

BISHOFF, Robert

Amsterdam

Amsterdam

DIJK van, Antonia

Amsterdam

Amsterdam

FONTIJN, Rudolf

Wormer

Amsterdam

GEERLIGS, Paul

Amsterdam

Amsterdam

GOUBITZ, Olaf

Hilversum

Amsterdam

HAKS, Magdalena, Hendrika

Amsterdam

Amsterdam

HEEST van, Edward

Vlaardingen

Vlaardingen

JESSURUM LOBO, Manja

Amsterdam

Amsterdam

KONING, Hindrik Tonnis

Haren

Amsterdam

LANDWIER, Maria Paulina

Amsterdam

Amsterdam

LAVELL, Frits

Amsterdam

Amsterdam

OVERHAND, Dirk Pieter

Rotterdam

Rotterdam

RIENTSMA, Herman

Amsterdam

Amsterdam

VELTMAN, Martin

Amsterdam

Amsterdam

VERHEÏ, Paul

Amsterdam

Amsterdam

YISBERG, Johan Frederik

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

ZIEKENOPPASSER,
alias RAPHAËL, Ivonne
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