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HgT 5e CONGRES VAN DE SOCIALISTISCHE JEUGD

(SJ)

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

Van 8 t/ra 10 oktober 1965 organiseerde de Socialistische Jeugd
van Nederland (SJ), in Amsterdam haar vijfde congres.
Tijdens de huishoudelijke zittingen werd meegedeeld dat de SJtentoonstelling "F(ascisme)'65" een groot succes was geworden. Voor
wat de toekomstige activiteiten van deze

radicaal-socialistische

jongerengroep betreft, werd bekend dat men van plan is om op

de Dam

in Amsterdam "wagenspelen" te organiseren enbiijhdt Leidse Bosje

zeep-

kisttoespraken "a la Hydepark". Voorts wil de SJ, samen met Surinaamse
groepen h.t.l., acties gaan voeren ter bevordering van de "bevrijding"
van de overzeese rijksdelen.
Kennelijk in verband met het huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix
in maart 1966, zal het nummer van het SJ-maandblad "Voorwaarts" van
die tijd gewijd zijn aan de monarchic. In het onmiddellijk daarop
volgende nummer wordt het optreden van de politie aan een beschouwing
onderworpen.
Aan het slot van het congres, dat door insiders als een goed
congres werd aangemerkt, werd een nieuw hoofdbestuur van 5 personen
gekozen. Aangezien in alle onder dit bestuur ressorterende commissies
minstens een hoofdbestuurslid werd opgenomen, heeft de leiding de
organisatie goed in de hand. Dit kan vooral met het oog op toekomstige
"straatacties" van de SJ van belang zijn.
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HET 5e CONGRES VAN DE SOCIALISTISCHE JEUGD

(SJ)

Van 8 t/m 10 oktober 1965 organiseerde de Socialistische Jeugd
van Nederland (SJ), in het Anne Frankhuis in Amsterdam, haar 5e congres.
Op 8 oktober vond de opening plaats met een openbare bijeenkomst, waar
de Westduitser Dr. Heinrich Griiber over het fascisme sprak. De slotzitting viel samen met het sluiten van de tentoonstelling

"F(ascisme)

'65", die ter gelegenheid van dit lustrumcongres door de SJ (van 2 tot
en met 10 oktober), eveneens in het Anne Frankhuis, werd gehouden (zie
over de "F'65" rapport no. 798.397 GEHEIM, d.d. 50-9-1965).
Opening
De openbare vergadering op 8 oktober j.l. werd een echec.voor de
organisatoren. De inleiding van Grilber, die aangekondigd was als een
"militante, linkse Duitse dominee" viel erg tegen. Ook de leeftijd van
de spreker (die werd geboren in 1891) speelde daarbij een rol. Zijn
persoon en datgene wat hij naar voren bracht, spraken de nog jonge
leden van de SJ in het geheel niet aan.
Vernomen werd dat Dr. Heinrich Griiber in West-Berlijn woonachtig
is, maar in het oostelijk stadsdeel werkt. Van 19^9 tot 1958 was hij
gevolmachtigde van de Evangelische Kerk in Oost-Duitsland bij de regering van de Sowjetrussische bezettingszone. Hij studeerde onder meer
in Utrecht. Dat verklaart waarom hij zijn toespraak in de Nederlandse
taal kon houden.
Huishoudelijke zittingen
Tijdens de (besloten) huishoudelijke zittingen op zaterdag 9 en
zondag 10 oktober j*l., werden de verschillende agendapunten afgewerkt.
Ongeveer 65 SJ-leden waren daarbij aanwezig, Medegedeeld werd, dat de
tentoonstelling "F'65" een groot succes was geworden. Niet alleen voor
wat betreft het aantal bezoekers, maar ook financieel. Zo zou er een
batig saldo zijn van enige duizenden

guldens.

Kort voor de verkiezing van het nieuwe hoofdbestuur, dreigden
over de besteding van dat geld moeilijkheden te ontstaan. De voorzitter
van de SJ, Rob Lange, als zodanig weer gecandideerd, stelde voor het
saldo te gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe machine voor het
vervaardigen van het SJ-periodiek "Voorwaarts". Door een betere typo-
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GEHEIM
- 3grafische verzorging zou dit raaandblad gemakkelijker verkocht kunnen
worden.
Een groot deel van de aanwezigen was het daarmede niet eens.
Volgens hen mocht het geld dat via de tentoonstelling was binnengekoraen, uitsluitend gebruikt worden voor bestrijding van het fascisme. Rob
Lange deed daarop uit de doeken dat ook hij dit voorstond: de Sj zou
door middel van het socialisme, het fascisme bestrijden en een technische verbetering van de uitgave van het SJ-maandblad zou daartoe het
geeigende middel zijn. Sommigen van de aanwezigen hielden evenwel aan
hun standpunt vast. Daarop trok Rob Lange zijn candidatuur in; de
tegenkanters kozen daarna eieren voor hun geld, waarna Lange zich weer
candidaat stelde.
Toekomstige activiteiten
Het congres besloot om tijdens het komende verenigingsjaar enkele
nieuwe activiteiten te ontplooien. Zo is men van plan op de Dam te
Amsterdam "wagenspelen" te organiseren en bijhet Leidse Bosje, zeepkisttoespraken

"a la Hydepark". Voorts wil de SJ, samen met Surinaamse

groeperingen h.t.l., acties gaan voeren ter btvordering van, wat men
noemt, de bevrijding van de overzeese rijksdelen.
Op 1 mei 1966 zullen deze socialistische jongeren, in samenwerking met de democratisch-socialistische studentenvereniging "Politeia",
in het zuiden van ons land, bij de Belgische grens, een

internationaal

jeugdweekend organiseren. Zowel Belgische als Duitse jongeren zouden
reeds hun medewerking hebben toegezegd.
Acties tegen huwelijk Prinses Beatrix
In verband met de goedkeuringswet voor het huwelijk van H.K.H.
Prinses Beatrix, kreeg iedere SJ-er op het congres de opdracht om 25
handtekeningen tegen het huwelijk te verzamelen. In het komende jaar
zal elk nummer van "Voorwaarts" aan een speciaal onderwerp gewijd zijn.
Zo wil men in februari-maart 1966 de monarchie behandelen, terwijl in
het maart-april-nummer d.a.v. het optreden van de politie aan de orde
komt. Bij het vaststellen van de datum voor het eerste onderwerp, is
ongetwijfeld rekening gehouden met de huwelijksdatum in maart 1966. Ook
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de behandeling daarna van het onderwerp politie (vermoedelijk inclusief
bet optreden van de autoriteiten tijdens de huwelijkssluiting) is
bijzonder actueel en kan evenmin toevallig zijn als het gekozen
onderwerp monarchie.
Nieuw hoofdbestuur
Tijdens het congres werd een nieuw hoofdbestuur gekozen van 5
personen. Voorzitter werd de 21-jarige Rob Lange. Maarten Muller werd
organisatie-secretaris; financieel secretaresse: Olga GroenendaalFeenstra. Chien de Lange bleef internationaal secretaresse, terwijl
Enno Lange de functie kreeg van perssecretaris.
Over voorzitter Rob Lange is o.ra. bekend, dat hij-, tijdens een
kortgeleden gehouden besloten vergadering van het Coraite 1961 voor de
Vrede, naar voren bracht, dat bij eventuele straatdemonstraties ook
gebruik moest worden gemaakt van illegale middelen. Ook moest men
geen genoegen meer nemen met door de politie aangewezen routes. Betrokkene was voorts zeer actief bij de acties tegen dejieer von Amsberg
op 2 en 3 juli j.l. in Amsterdam.
Hechte greep
De samenstelling van het thans gekozen hoofdbestuur en van de
daaronder ressorterende commissies, geeft de indruk, dat het bestuur
de gehele organisatie thans beter dan voorheen in zijn greep heeft. In
alle belangrijke commissies zit in ieder geval een lid van het hoofdbestuur.
Naar verluidt is dit geen toeval. De leiding zou daarop met
name hebben aangestuurd om de SJ bij toekomstige"straatacties" volledig
onder controls te hebben.
Insiders beoordelen het congres als een goed congres. De stemming was enthousiast en men was het er over eens dat de SJ op de goede
weg is.
18-11-1965.

