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TENTOONSTELLING VAM DE SOCIALISTISCHE JEUGD(SJ) OVER HET
HEDENDAAGS FASCISME.
S a m e n v a t t i n g
Van 2 t/m 10 oktober 19&5 organiseert de Socialistische
Jeugd van Nederland (SJ), een tentoonstelling "F(ascisme) '65",
gevrijd aan het hedendaags fascisme,
De2;e expositie wordt gehouden in het Anne Frankhuis te Amsterdam,
met. medewerking van zowel de Anne Frankstichting als het "Dokumentatiecentrum" van Ir.Simon Wiesenthal uit Wenen.
Blijkens de tot nu toe ontvangen inlichtingen overtreft de
nationale en internationale belangstelling aller verwachting.
De indrukjbestaat dat het de organisatoren weinig interreseert uit
welke hoek het materiaal afkomstig is, indien het maar over het fascisme handelt.
De SJ wil trachten om tijdens de tentoonstelling de Engelse
fascist Sir Oswald Mosley naar Nederland te laten komen met de bedoeling hem op een persconferentie aan de kaak to stellen» Mosley zou,
niet wetend wat hem boven het hoofd hangt, de uitnodiging geaccepteerd hebben»
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TENTOONSTELLING V A M D E SOCIALISTISCHE JEUGD (SJ) OVER HET
HEDENDAAGS FASCISME.
Van 2 t/m 10 oktober 19&5 organiseert de Socialistische
Jeugd van Nederland (SJ) ter gelegenheid van haar eerste lustrumcongres, een tentoonstelling gewijd aan het hedendaags fascisme.
Deze expositie, "F(ascisme) '65" geheten, wordt gehouden in samenwerking met het weekblad "Vrij Nederland" en met medewerking van
zowel de Anne Frankstichting als het "Dokumentationszentrum des
Bundes der JÜdischen Verfolgten des Naziregimes" uit Wenen, dat onder leiding staat van Ir. Simon Wiesenthal,
Socialistische Jeugd
De Socialistische Jeugd (SJ) is een in mei 1960 opgerichte
organisatie van links-socialistische jongeren. Zij was bedoeld
als een politieke strijdgroep van jonge socialisten die behoorden
tot de PvdA en de PSP dan wel partijloos waren. Volgens de statuten
stelt de organisatie zich ten doel socialistische jongeren, ongeacht hun partijpolitieke richting, te verenigen tot de internationale
strijd voor het socialisme.
Organisatorisch is de SJ niet gebonden aan enige politieke
partij. Gezien de oorspronkelijke

opzet en de vele publicaties - voor-

al kort na de oprichting - in het PSP-orgaan "Bevrijding", kan wel
van enige invloed van laatstgenoemde zijde gesproken worden.
De SJ is een kleine organisatie, die ca 200 leden telt. Er zijn
afdelingen in Amsterdam (2)} Arnhem, Groningen, Den Haag, Rotterdam,
en Utrecht. In Amsterdam wonen de meeste leden. Een aantal van hen
heeft een werkzaam aandeel gehad in de acties tegen Claus von Amsberg
op 2 en 3 juli jl. in de hoofdstad.

j

Begin 1964 werd een vriendenkring rond de SJ Opgericht, genaamd
"Pijlers", Deze bescheiden groep van medestanders ve|rleent financiële
steun aan de SJ»
Wi^ziging_gedragsli,jn SJ
De beginperiode van de SJ kenmerkte zich door gematigd optreden. In de loop van 1963 gingen er binnen de organisatie stemmen op
die een hardere, duidelijker politieke en militant-rladicale koers
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-2voorstonden. Naar buiten bleek deze nieuwe gedragslijn voor het eerst
op het in oktober 196^ in Amsterdam gehouden vierde congres» Daar
werd met overgrote meerderheid van stemmen een resolutie aangenomen
waarin werd aangedrongen op het organiseren van acties van alle vooruitstrevende krachten tegen wat men noemde "kapitalistische uitwassen
en reactionaire activiteiten". Daartoe rekende de SJ o. a, speculaties
in bouwgronden en andere onroerende goederen, toenemende welstandsverschillen tussen de arbeidende massa en de ondernemers, de oprichting van een multilaterale kernmacht (MLF) en de morele en materiele
steun door NATO-landen aan de "fascist" Salazar.
Op dit congres werd een hoofdbestuur gekozen dat door "insiders"
als agressief werd bestempeld.

Ter gelegenheid van haar 5e congres in oktober a, s. organiseert
de SJ een tentoonstelling gewijd aan het fascisme, zoals dat op dit
ogenblik nog in de wereld voorkomt. De expositie, die op 2 oktober
's-morgens zal worden ingeluid met een persconferentie, zal niet het
karakter van een herdenking dragen*
De voorbereiding was in handen van een commissie, die in april
1965 met haar werkzaamheden begon»
De organisatoren hopen, dat de tentoonstelling, indien deze
slaagt, tevens een goede propaganda voor de SJ zal zijn, waardoor
deze kleine jongerenorganisatie wellicht uitgebouwd zal kunnen worden,
Grote belangstelling
•*!•«*- « «• — M» «i M **M . »•« •»«** v.« S.

Half juli werden talrijke personen van diverse politieke en levensbeschouwelijke richtingen en ook vertegenwoordigers van organisaties uitgenodigd toe te treden tot het Comité Van Aanbeveling, materiaal te verschaffen en/of financiële steun te verlenen. Het was de
bedoeling om naast het tentoonstellen van documenten, ook sprekers van
verschillend pluimage uit te nodigen en films te veritonen. Later werd
nog besloten ook een expositie in te richten van kunstwerken, vooral
i

schilderstukken, die verband houden met het nazi-tij:dperk. Alle activiteiten zullen plaats vinden in het Anne Frankhuls dat voor dit doel
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-3tor beschikking werd gesteld.
Volgens ontvangen inlichtingen hebben tal van geadresseerden
positief gereageerd op de verzoeken van de SJ.
De belangstelling en toegezegde steun (zowel materieel als financieel), ook van niet-socialistische zijde, schijnen aller verwachting overtroffen te hebben. Zo zouden het "Algemeen Handelsblad " en
"Trouw" hun archieven (inclusief fotomateriaal) inzake het nationaalsocialisme ter beschikking hebben gesteld. Andere dagbladen zegden toe
voor de nodige publiciteit te zullen zorgdragen. Dat zal ook het weekblad "Vrij Nederland" doen, in samenwerking waarmee de SJ deze tentoonstelling organiseert. Dit blad wil een aparte bijlage aan de
"F '65» wijden.
Medewerking werd voorts toegezegd door het Vara-televisieprogramma "Achter het nieuws". Ook zou deze omroepvereniging radiozendtijd ter beschikking van de organisatoren willen stellen.
Verder zegden verschillende particulieren financiële en materiele steun toe of betuigden adhaesie. In dit verband kunnen worden
genoemd Prof. W.H.Nagel, Prof. BgV.A.Ro'ling, Rabbijn Dr,J.Soetendorp
en Ds. Kr. Strijd.
Enige juristen van naam, onder wie Prof. Nagel voornoemd,
hebben toegezegd eventueel benodigde juridische bijstand te zullen
verlenen»
Voorts hebben verschillende uitgevers boeken ter beschikking
gesteld. Onder deze firma's bevindt zich ook de communistische uitgeverij Pegasus, die materiaal verstrekte over in West-Duitsland
wonende oud-nazi's. De daarin verwerkte gegevens zijn afkomstig uit
de DDR.
De indruk bestaat dat het de organisatoren weinig interesseert
uit welke hoek het materiaal afkomstig is, als het maar over het
fascisme gaat. Zo werd ook vernomen dat de Franse communistische
i
partij zou zijn benaderd om eveneens materiaal ter beschikking te
stellen.
Uit West-Berlijn ontving de SJ gegevens over activiteiten van
nazi-gezinde groepen in Zweden. Uit Oost-Duitsiand !zou (van niet-communistische zijde) materiaal zijn toegezegd, dat zoji handelen over
j
nazi's die thans nog hoge posities in de DDR (1) bekleden.
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Belgische socialistische jongeren zullen materiaal verschaffen over het neo-fascisme in Belgi'ê, speciaal over "Jong
Europa".
De SJ zocht voorts contact met een Amerikaanse

organisatie

om gegevens te verkrijgen over extreem-rechtse organisaties in dat
land, zoals de Ku Klux Klan.
Al in het eerste stadium van de voorbereidingen verzekerde
de S J zich van de medewerking van Ir, Simon Wiesenthal van het
Documentatiecentrum uit Wenen. Hij zegde alle hulp toe om de tentoonstelling tot een succes te maken. Van haar kant beloofde de SJ
Wiesenthal behulpzaam te zullen zijn bij het opsporen van ex-nazi's.
Dr. L. de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, zal uitgenodigd worden de tentoonstelling te openen.
Provocatie van de SJ?
De SJ wil trachten om tijdens de tentoonstelling de bekende
Engelse fascist Sir Oswald Mosley op kosten van de organisatie naar
Amsterdam te laten komen, met de bedoeling hem op een te beleggen
persconferentie in het openbaar aan de kaak te stellen. Naar verluidt zou
Mosley, ongetwijfeld onwetend wat hem boven het hoofd hangt, toegezegd hebben de uitnodiging te accepteren.
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